
ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     001

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת ו  ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
ת ו י ת ש ת  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל יללכ טרפמ האר .1     :תורעה      
.הנורחאה האצוהב 80-קרפ למשח ינקתמלו      
      
,הקפסה ,הלבוה םיללוכ םיפיעסה לכ .2      
דבלמ ,רוביחו הלחשה ,החנה ,הנקתה      
.תרחא רמאנ םהב םיפיעסב      
      
רוחש"הרבוק" םגד יתבכיש וד יטסלפ רוניצ     08.01.0030
תופומ ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 04 רטוקב      
טרסו הכישמ טוח ,תורוניצ ןיב רוביחל תוינקית      

 64,800.00     8.10 8,000.00 .ינקת ןומיס רטמ   
      
רוחש "הרבוק" םגד יתבכיש וד יטסלפ רוניצ     08.01.0040
תופומ ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב      
הכישמ טוח ,תורוניצ ןיב םירוביחל תוינקית      

 33,660.00     9.90 3,400.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
רוחש"הרבוק" םגד יתבכיש וד יטסלפ רוניצ     08.01.0050
תופומ ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב      
טרסו הכישמ טוח ,תורוניצ ןיב רוביחל תוינקית      

 33,120.00    14.40 2,300.00 .ינקת ןומיס רטמ   
      
וא רוחש ןליטאילופמ מ"מ 011 רטוקב רוניצ     08.01.0060
תוינקית תופומ ללוכ הנכומ הריפחב .יס.יו.יפמ      
ןומיס טרסו הכישמ טוח ,תורוניצ ןיב רוביחל      

 39,600.00    19.80 2,000.00 .ינקת רטמ   
      
וא רוחש ןליטאילופמ מ"מ 061 רטוקב רוניצ     08.01.0070
תוינקית תופומ ללוכ הנכומ הריפחב .יס.יו.יפמ      
ןומיס טרסו הכישמ טוח ,תורוניצ ןיב רוביחל      

 81,900.00    31.50 2,600.00 .ינקת רטמ   
      
ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוק חישק יס.יו.יפ לוורש     08.01.0080
יס.יו.יפ רוניצמ הנכומ הריפחב מ"מ  4.5      
ןיב רוביחל תוינקית תופומ ללוכ חישק      
לוורשה תווצקב ןומיס ,הכישמ טוח ,תורוניצ      

  6,750.00    27.00   250.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
ןפוד יבוע מ"מ 061 רטוק חישק יס.יו.יפ לוורש     08.01.0090
יס.יו.יפ רוניצמ הנכומ הריפחב מ"מ 8.11      
ןיב רוביחל תוינקית תופומ ללוכ חישק      
לוורשה תווצקב ןומיס ,הכישמ טוח ,תורוניצ      

  9,000.00    36.00   250.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      

268,830.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../002 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     002

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
268,830.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.01.0100
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 521 קמועב      
יפל ןוט-04 דבכ גוסמ הדלפ תקיצימ הסכמ      
תויוות םע םילבכ ילגעמ ןומיס ללוכ ,984 י"ת      
הסכמה ג"ע ילועפית בותיכו תוטורח תויטסלפ      

 28,125.00 1,125.00    25.00 .טלפמוק ,ןולוח תייריע טרדנטס יפל 'חי   
      
מ"ס 001 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.01.0110
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 002 דע קמועב      
יפל ןוט-04 דבכ גוסמ הדלפ תקיצימ הסכמ      
ילגעמ ןומיס ,סופיט יבלש ללוכ ,984 י"ת      
בותיכו תוטורח תויטסלפ תויוות םע םילבכ      
תייריע טרדנטס יפל הסכמה ג"ע ילועפית      

 27,000.00 1,350.00    20.00 .טלפמוק ,ןולוח 'חי   
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0120
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תורוניצל      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחה יולימ ,לוח      
021 דע קמועב הלעתה ,המדא יפדוע קוליסו      
הרושב 4" לש םינק 4 דע תחנהל בחורב ,מ"ס      
תחנהל בחורב מ"ס 001 דע קמועב וא תחא      
אלל ריחמה( תחא הרושב 4" לש םינק 8 דע      

 59,400.00    54.00 1,100.00 .)תורוניצ רטמ   
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0123
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תורוניצל      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחה יולימ ,לוח      
021 דע קמועב הלעתה ,המדא יפדוע קוליסו      
הרושב 6" לש םינק 4 דע תחנהל בחורב ,מ"ס      
תחנהל בחורב מ"ס 001 דע קמועב וא תחא      
אלל ריחמה( תחא הרושב 6" לש םינק 8 דע      

144,900.00    63.00 2,300.00 .)תורוניצ רטמ   
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0130
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תורוניצל      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחה יולימ ,לוח      
001 דע קמועב הלעתה ,המדא יפדוע קוליסו      
ףיעס 80 טרפמ יפל . מ"ס 06 בחורב ,מ"ס      

352,800.00    36.00 9,800.00 08014. רטמ   
      
      
      
      
      
      

881,055.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../003 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     003

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
881,055.00 מהעברה      

      
      
רטמ 4 הבוגב קראפ תרואת דומעל דוסי     08.01.0180
ללוכ מ"ס 001/06/06 תודימב 003-ב ןוטבמ      
תודימב דוסיה שארב מ"ס 02 לש ההבגה      
תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ ,מ"ס 04/04      
ללוכ ,הקראה יכילומלו םילבכל רבעמ ילוורש 3      
,הקראה ספ ,םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו ,תויקסידו םימוא      

 52,650.00   585.00    90.00 טלפמוק םישורדה 'חי   
      
רטמ 6 הבוגב קראפ תרואת דומעל דוסי     08.01.0183
ללוכ מ"ס 001/06/06 תודימב 003-ב ןוטבמ      
תודימב דוסיה שארב מ"ס 02 לש ההבגה      
תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ ,מ"ס 04/04      
ללוכ ,הקראה יכילומלו םילבכל רבעמ ילוורש 3      
,הקראה ספ ,םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו ,תויקסידו םימוא      

 13,770.00   810.00    17.00 טלפמוק םישורדה 'חי   
      
רטמ 8 הבוגב קראפ תרואת דומעל דוסי     08.01.0185
ללוכ מ"ס 001/06/06 תודימב 003-ב ןוטבמ      
תודימב דוסיה שארב מ"ס 02 לש ההבגה      
תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ ,מ"ס 04/04      
ללוכ ,הקראה יכילומלו םילבכל רבעמ ילוורש 3      
,הקראה ספ ,םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו ,תויקסידו םימוא      

 41,580.00   990.00    42.00 טלפמוק םישורדה 'חי   
      
ר"ממ  53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.01.0190
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

108,000.00    10.80 10,000.00 .תוחוללו םידומעל הרידח רטמ   
      
רטמ 21 דע הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ     08.01.0200
קורפ ,וילע םיבכרומה םירזיבאה לכ ללוכ      
דומעה תלבוה .תווצקה יתשב לבכה דודיבו      
שרדיש יפכ םוקמ לכל וא הייריעה ינסחמל      
תסירה ללוכ צ"לשאר לש טופישה םוחתב      
, חקפמה הרויש םוקמל תלוספה יוניפו דוסיה      

    900.00   180.00     5.00 .קודיהו עצמב רובה יולימ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

1,097,955.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../004 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     004

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,097,955.00 מהעברה      

      
      
המדאב העוקש תיזאפ דח רואמ תדוקנל הנכה     08.01.0201
לבכב הנזה וק ללוכ ,תוינכותל םאתהב  תרנצב      
לחשומ -ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N גוסמ      
וא/ו םירוביחה תספוק דעו הדוקנהמ תרנצב      
תואספוק ,תרנצה ללוכ ריחמה תופעתסהה      
רזע ירזיבאו םיקדהמ,רבעמ וא/ו תופעתסה      
לעמ 'מ 1 הבוגב הדוקנב םויס .את ףוג רובע      

108,900.00   198.00   550.00 .עקרקה ינפ 'חי   
      
ריקה לע  תיזאפ דח רואמ תדוקנל הנכה     08.01.0210
םאתהב תרנצב  וא/ו ט"הע וא/ו ט"החת      
YX2N גוסמ לבכב הנזה וק ללוכ ,תוינכותל      
הדוקנהמ תרנצב לחשומ ר"ממ 5.2X3 ךתחב      
ריחמה תופעתסהה וא/ו םירוביחה תספוק דעו      
וא/ו תופעתסה תואספוק ,תרנצה ללוכ      

135,000.00   225.00   600.00 .את ףוג רובע רזע ירזיבאו םיקדהמ,רבעמ 'חי   
1,341,855.00 תויתשת 10.80 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע ל  ת ו פ ס ו ת  20.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל       
      
ץוח תרואתל יללכ טרפמ האר .1     :תורעה      
.הנורחאה האצוהב 80-קרפ למשח ינקתמלו      
      
,הקפסה ,הלבוה םיללוכ םיפיעסה לכ .2      
דבלמ ,רוביחו הלחשה ,החנה ,הנקתה      
.תרחא רמאנ םהב םיפיעסה      
      
ףסונ םירזיבא את רובע רטמ 6 דומעל תפסות     08.02.0003
רוניצ תוברל ,ןוחטיב/הזירכ 'עמ רובע תלדו      
לש ימינפ ןפודל ךתורמ מ"מ 92 רטוקב הדלפ      

  9,000.00   225.00    40.00 .תינכות יפל ,הזירכ לבכ רבעמל דומעה 'חי   
      
,דומעה ןפודב עוקש גח תרואתל ריק רוביח     08.02.0004
,םימל םוטאו יתכתמ ןיירושמ עקת תיב ללוכ      
א"ק 01 ,'א61 יטמוטוא יצח םרז קספמ תפסות      
עקת תיבל רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע      
    YX2N 5.2X3, ת"ע לכ ג"ע ןקתוי רזיבאה  

  9,000.00   180.00    50.00 .טלפמוק ,חקפמה תוארוה יפלו ישילש 'חי   
      
ינוניב לדוג םחנמ רפכ םגד יטסלפ דויצ שגמ     08.02.0005
םיקדהמ תנקתהל תבשותו ןוגג ללוכ      
ןקתומ םיסנפ/סנפה רובע םי"תמאמ/ת"מאמו      

  4,320.00   144.00    30.00 דומעבש דויצה חתפב 'חי   
      

 22,320.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../005 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     005

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 22,320.00 מהעברה      

      
      
-Am03 תחפ בלושמ ת"מאמ רובע תפסות     08.02.0006
    A61X2 יזאפ דח עקשו A61 רבוחמו ןקתומ  

 10,800.00    72.00   150.00 המלצמל הנכה- דויצה חתפב 'חי   
 33,120.00 ץוח תרואתל םידומעל תופסות 20.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ק ר א ה  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל יללכ טרפמ האר .1     :תורעה      
.הנורחאה האצוהב 80-קרפ למשח ינקתמלו      
      
,הקפסה ,הלבוה םיללוכ םיפיעסה לכ .2      
דבלמ ,רוביחו הלחשה ,החנה ,הנקתה      
.תרחא רמאנ םהב םיפיעסה      
      
חפמ יושע הרואת דומעל דיחי םירזיבא שגמ     08.03.0003
רמוחמ וא הפוצמ מ"מ 5.2 יבועב ןוולוגמ      
תריחב יפל ,מ"מ 01 יבועב וילאמ הבכ דדובמ      
062808 ףיעסב 80 טרפמב ראותמכ ,ןימזמה      
ז"מ ללוכ ,למשח ינקתמל יללכה טרפמה לש      
לעב ספא קותינ םע רפמא 01 יטמוטוא יצח      
תרצותמ םיקדהמ ,א"ק 01 קותינ רשוכ      
    IXEGOS 2-3 םגדCB םירוביחה רפסמ יפל,  
ינקת הציחל קדהמ ,טוויח ,רזעירמוח      
דויצ ילב ךא ,הקראהו ספא ספ ,הקראהל      
טוו 051 לש הרונ 1-ל דעוימ שגמה .הלעפהל      
ןימזמה תריחב יפל .טלפמוק - ,דיילה לטמ      

 26,334.00   198.00   133.00 .ריחמ תפסות אלל שגמב הקלדהה דויצ ןקתוי 'חי   
      
ת"מאמ רובע םירזיבא שגמ ריחמל תפסות     08.03.0004
'א 61 םרזל ספא קותינ םע יזאפ דח ףסונ      
םירזיבא שגמ ךותב ןקתומ א"ק 01 רצק םרזלו      

 18,432.00    72.00   256.00 . דומע לש 'חי   
      
תינקית הקראה תדורטקלא ללוכ הקראה     08.03.0005
מ"מ 91 רטוקב תשוחנ/הדלפ טומ סופיטמ      
םירזיבאה לכ תא ללוכ ,רטמ 6 ךרואבו      
,ימורט ןוטבמ את ללוכ ,םישורדה םירוביחהו      
קמועו מ"ס 06 רטוקב אתה .הביצח וא הריפח      
,םימ זוקינ רוח ,ןוטבמ תיעקרק םע מ"ס 06      
טוליש ,ןוט 8 ינוניב גוסמ הדלפ תקיצימ הסכמ      

 21,600.00 1,080.00    20.00 .טלפמוק העיבצו 'חי   
      
תכראה רובע הקראה ףיעסל תפסות     08.03.0006
5.1 ךרואב מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא      

  1,350.00   135.00    10.00 .רטמ 'חי   
 67,716.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../006 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     006

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 67,716.00 מהעברה      

      
      
ךמסומ למשח קדוב סדנהמ וא ח"ח י"ע תרוקב     08.03.0007
ללוכ טקיורפה תרגסמבש הרואתה ינקתמל      
ןוקית ,קדובל תוינכת תשגה ,הקידבל םולשת      
תרוקבה תרבעהל םישורדה םייוקילה לכ      

  3,600.00 1,800.00     2.00 'פמוק .ח"ח/קדובה י"ע ןקתימה תלבקו  
 71,316.00 םירזיבאו תוקראה 30.80 כ"הס  

      
ם י ל ב כ  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל יללכ טרפמ האר .1     :תורעה      
.הנורחאה האצוהב 80-קרפ למשח ינקתמלו      
      
,הקפסה ,הלבוה םיללוכ םיפיעסה לכ .2      
דבלמ ,רוביחו הלחשה ,החנה ,הנקתה      
.תרחא רמאנ םהב םיפיעסה      
      
YX2AN סופיט יעקרק-תת יטסלפומרט לבכ     08.04.0030
הריפחב תורישי חנומ וא רוניצב לחשומ      
042X4 ךתחב לבכ .למשח תוחול ויב רבוחמ      

 99,450.00   117.00   850.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ,ר"ממ רטמ   
      
YX2AN סופיט יעקרק-תת יטסלפומרט לבכ     08.04.0040
הריפחב תורישי חנומ וא רוניצב לחשומ      
021X4 ךתחב לבכ .למשח תוחול ויב רבוחמ      

 34,200.00    90.00   380.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ,ר"ממ רטמ   
      
YX2AN סופיט יעקרק-תת יטסלפומרט לבכ     08.04.0050
לבכ .למשח תוחול ןיב רבוחמ רוניצב לחשומ      

  2,520.00    63.00    40.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ,ר"ממ 59X4 ךתחב רטמ   
      
YX2AN סופיט יעקרק-תת יטסלפומרט לבכ     08.04.0060
לבכ .למשח תוחול ןיב רבוחמ רוניצב לחשומ      

  5,940.00    54.00   110.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ,ר"ממ 07X4 ךתחב רטמ   
      
YX2AN סופיט יעקרק-תת יטסלפומרט לבכ     08.04.0063
לבכ .למשח תוחול ןיב רבוחמ רוניצב לחשומ      

 57,600.00    36.00 1,600.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ,ר"ממ 05X4 ךתחב רטמ   
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלפומרט לבכ     08.04.0070
לבכ .למשח תוחול ןיב רבוחמ רוניצב לחשומ      

  2,475.00    49.50    50.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ,ר"ממ 61X5 ךתחב רטמ   
      
      
      
      

202,185.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../007 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     007

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
202,185.00 מהעברה      

      
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלפומרט לבכ     08.04.0080
לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ      
תצווכתמ תויפוס ללוכ , ר"ממ 61X5 ךתחב      
םידומעב לבכה תווצק תריגסל םקיר תרצותמ      

 70,200.00    54.00 1,300.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ,תויזכרמבו רטמ   
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלפומרט לבכ     08.04.0090
לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ      
תצווכתמ תויפוס ללוכ , ר"ממ 01X5 ךתחב      
םידומעב לבכה תווצק תריגסל םקיר תרצותמ      

 40,500.00    40.50 1,000.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ,תויזכרמבו רטמ   
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלפומרט לבכ     08.04.0100
לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ      

  4,590.00    15.30   300.00 ר"ממ 01X2 דע ךתחב ידיג-דח רטמ   
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלפומרט לבכ     08.04.0110
וא דומעלו הרואת ףוגל רבוחמ רוניצב לחשומ      
תויפוס ללוכ , ר"ממ 4X3 ךתחב לבכ .היזכרמל      
לבכה תווצק תריגסל םקיר תרצותמ תצווכתמ      

 37,440.00    11.70 3,200.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ,תויזכרמבו םידומעב רטמ   
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלפומרט לבכ     08.04.0120
וא דומעלו הרואת ףוגל רבוחמ רוניצב לחשומ      
ללוכ , ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ .היזכרמל      
תווצק תריגסל םקיר תרצותמ תצווכתמ תויפוס      
ללוכ אל ריחמה ,תויזכרמבו םידומעב לבכה      

 11,340.00     8.10 1,400.00 .רוניצ רטמ   
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלפומרט לבכ     08.04.0130
וא דומעלו הרואת ףוגל רבוחמ רוניצב לחשומ      
ללוכ , ר"ממ 5.1X3 ךתחב לבכ .היזכרמל      
תווצק תריגסל םקיר תרצותמ תצווכתמ תויפוס      
ללוכ אל ריחמה ,תויזכרמבו םידומעב לבכה      

  2,700.00     5.40   500.00 .רוניצ רטמ   
      

 15,120.00    12.60 1,200.00 5.1X7( YX2N( ידיג בר דוקיפ לבכ רטמ  08.04.0140
      

 19,440.00    16.20 1,200.00 5.1X21( YX2N( ידיג בר דוקיפ לבכ רטמ  08.04.0150
      
      
      
      
      
      

403,515.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../008 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     008

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
403,515.00 מהעברה      

      
      
,תיעקרק-תת הנקתהל םימ תנגומ האספוק     08.04.0160
עוציב ירחא המיטאל לי'ג םע ,PI-86  המוטא      
תרצות ,םיקדהמ 3 ,םילבכ תוסינכ 4 ,םירוביח      
    ARBADLA  םגד: LEM.6900 תרחא וא,  
טרופמש יפכ לכה .הנקתהו םירוביח ללוכ      

 29,160.00   162.00   180.00 .תוינכותב 'חי   
432,675.00 םילבכ 40.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
.93406 י"ת ןקת יפל םיונב תוחולה .1 :תורעה      
      
תא ללוכ ןלהל םיביכרמה לכ טורפ .2      
לכו ינכמו ילמשח םרוביח ,םתנקתה ,םתקפסא      
ןרצי .חולה תמלשהל םישורדה רזעה ירמוח      
לעפמש ןרצי תויהל בייח למשחה תוחול      
OSI-2009 ןקת יפל להנתמ ולש תוחולה      
טרפמ -)9141 י"ת( 93406  י"תב דמועו      
דע חתמל למשח תוחול רוציל תויחנהו תושירד      
לולכ תוחולה תקפסא ריחמב .CA טלוו 0001      
ללוכ עוציב תוינכת לש רושיאל השגהו ןונכת      
,ןימזמה ןסחמל חול הלבוה ,דויצ תמישר      
3A תונוילג יבג לע "EDAM SA" תוינכת      
.DACOTUA הנכתב תוטטרושמ      
      
רטסאילופמ יושע  ישאר למשח חול הנבמ     08.05.0030
םילנפ םע ,56PI הנגה תגרדב ,ןיירושמ      
012 הבוג :תורעושמ תודימב םיאת ,תותלדו      
לע דמוע ,מ"ס 06 קמוע מ"ס 081 בחור ,מ"ס      
יפל הרוגס השינ ךותב, יונב ןוטב תלעת      
יספ תכרעמ ללוכ , טרפמה תושירדו תינכותה      
,A0001, AK 52 תשוחנמ םיישאר הריבצ      
    V004, םיקדהמ ,הקראה ספ ,םיינשמ םיספ,  
דויצ לכו ,םידדובמ ,םיגרב ,ץיודנס טוליש      
תוברל ןלהל דרפנב דדמיש דויצל טרפ - רזעה      
,שא יוביכו יוליג תכרעמ תטילקל תונכה עוציב      

 10,800.00 10,800.00     1.00 'פמוק .'וכו הרקב תכרעמ  
      
      
      
      
      
      
      
      

 10,800.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../009 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     009

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 10,800.00 מהעברה      

      
      
רטסאילופמ יושע  הרואתל למשח חול הנבמ     08.05.0040
םילנפ םע ,56PI הנגה תגרדב ,ןיירושמ      
002 הבוג :תורעושמ תודימב םיאת ,תותלדו      
לע דמוע ,מ"ס 06 קמוע מ"ס 001 בחור ,מ"ס      
יפל הרוגס השינ ךותב, יונב ןוטב תלעת      
יספ תכרעמ ללוכ , טרפמה תושירדו תינכותה      
,A004, AK 52 תשוחנמ םיישאר הריבצ      
    V004, םיקדהמ ,הקראה ספ ,םיינשמ םיספ,  
דויצ לכו ,םידדובמ ,םיגרב ,ץיודנס טוליש      
תוברל ןלהל דרפנב דדמיש דויצל טרפ - רזעה      
,שא יוביכו יוליג תכרעמ תטילקל תונכה עוציב      

 64,800.00 5,400.00    12.00 'פמוק .'וכו הרקב תכרעמ  
      
ח"ח הדידמ ןורא לש דבלב הנקתהו הלבוה     08.05.0050
)ח"ח י"ע קפוסי ןוראה( ישאר למשח חולל      
הבוג :תורעושמ תודימב ,טריפוקד חפמ יושע      
וא ,מ"ס 06 קמוע מ"ס 001 בחור ,מ"ס 012      
לע דמוע ,ח"ח תשירד יפל תורחא תודימב      
תטלפ ,למשח רדח תפצירב ןוטב תלעת      
קוזיח יספ ,םיכילומל ץירח םע סקינטרפ      
םאתהב לכה 'וכו םיקדהמ ,אספוקה תנקתהל      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק .ח"ח תשירדל  
      
'בח תרצותמ תנכותמ רקב תכרעמ לולכמ     08.05.0060
    XNILONEM 02-021 םגדמ-FR-PG-NC  
    DIPMAL, תרש ,הרואת ירקב 3 ללוכ BEW  
,וק( תוידמה יגוס לכ םע הדובע תלוכי ,ימינפ      
ינקתה ,ימינפ יראלולס םדומ ,)CLPו וידר      
טרופמכ לכה .דועו תואיציו תוסינכ ,תרושקת      
ותטילקו ותלעפהל שרדנה  דויצה לכו תינכותב      
ללוכ ,ריעב תמייקה הרואת תרקב תכרעמב      
,תונכת,ישאר למשח חולב רוביח ,הבכרה      
עצובתש הצרהו לויכ ,הרקב זכרמל תרושקת      
לכה.שרדנ יפ לע הצק תודיחי ,רקבה קפס י"ע      

 28,800.00 28,800.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

105,300.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../010 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     010

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
105,300.00 מהעברה      

      
      
ישאר למשח חול רובע תותלד םע ןוטב תחמוג     08.05.0070
053 םינפ בחור :תודימב ח"ח הדידמ ןוראו      
ללוכ עקרקה ינפ לעמ מ"ס 062 הבוג ,מ"ס      
תודימב 03-ב ןייוזמ ןוטבמ  דוסי סוסיב      
ללוכ מ"ס 051*053*001 תורעושמ      
,ןויז לזרב ,דוסי תקראה, הביצח/הריפח      
תובכשב יולימ ,תרנצ ילוורש ,קוזיח תרגסמ      
,הריפח יפדוע קוליסו ,דוסיה ביבס תוקדוהמ      
,תותלד ללוכ .מ"ס 02 ןפוד יבוע , תינכות יפל      
לכה .ןוגג ,מ"ס 01 יבועב םינפ תציחמ      

 14,400.00 14,400.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
למשח חול רובע תותלד םע ןוטב תחמוג     08.05.0080
הבוג ,מ"ס 021 םינפ בחור :תודימב הרואתל      
דוסי סוסיב ללוכ עקרקה ינפ לעמ מ"ס 062      
תודימב 03-ב ןייוזמ ןוטבמ חולל ןוטב      
ללוכ מ"ס 051*061*001 תורעושמ      
,ןויז לזרב ,דוסי תקראה, הביצח/הריפח      
תובכשב יולימ ,תרנצ ילוורש ,קוזיח תרגסמ      
,הריפח יפדוע קוליסו ,דוסיה ביבס תוקדוהמ      
,תותלד ללוכ .מ"ס 02 ןפוד יבוע , תינכות יפל      
לכה .ןוגג ,מ"ס 01 יבועב םינפ תציחמ      

 64,800.00 5,400.00    12.00 'פמוק .טלפמוק  
      
חולב האלמ שא יוביכ תכרעמ עוציבו ןונכת     08.05.0090
י"ע הלבקו הקידבל םולשת ללוכ ישאר למשח      
יריחנ ,תורונ :תללוכ תכרעמה ,םינקתה ןוכמ      
לקשמב 002MF זג לכימ ,םילבכ ,תרנצ ,רוזיפ      
למשחה חול לש םיאת 3-ל םיאתמה לדוגבו      
הקעזא ירפוצ ,ןשעו םוח יאלג , ק"מ 4-כ חפנב      
לכו ,תינדי הלעפה ןצחל ,תינוציח הנקתהל      
תמלשהל םישורדה םירזיבאהו רזעה ירמוח      
חולב שא יוביכ תכרעמ לש האלמ תכרעמ      
ע"ש וא SUREBREC תרצות למשחה      
רמוח םע חול תיתחת םוטיא ללוכ ,רשואמ      

  5,400.00 5,400.00     1.00 'פמוק .שא ןיסח  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

189,900.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../011 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     011

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
189,900.00 מהעברה      

      
      
חולב האלמ שא יוביכ תכרעמ עוציבו ןונכת     08.05.0100
הלבקו הקידבל םולשת ללוכ הרואתל למשח      
,תורונ :תללוכ תכרעמה ,םינקתה ןוכמ י"ע      
F002M זג לכימ ,םילבכ ,תרנצ ,רוזיפ יריחנ      
חול לש םיאת 2-ל םיאתמה לדוגבו לקשמב      
,ןשעו םוח יאלג , ק"מ 5.1-כ חפנב למשחה      
הלעפה ןצחל ,תינוציח הנקתהל הקעזא ירפוצ      
םישורדה םירזיבאהו רזעה ירמוח לכו ,תינדי      
שא יוביכ תכרעמ לש האלמ תכרעמ תמלשהל      
ע"ש וא SUREBREC תרצות למשחה חולב      
רמוח םע חול תיתחת םוטיא ללוכ ,רשואמ      

  8,100.00 2,700.00     3.00 'פמוק .שא ןיסח  
      
האיצי םע "TL TENLE"  תרצות דדומ בר     08.05.0110

  3,150.00 3,150.00     1.00 . A5/006 םרזל ז"שמ 3 ןכו תיגולנא 'חי   
      
האיצי םע "TL TENLE"  תרצות דדומ בר     08.05.0120
A5/004 -A5/001 םרזל ז"שמ 3 ןכו תיגולנא      

 21,600.00 1,800.00    12.00 .ךרוצה יפל 'חי   
      
רפמא 036X3 לייכתמ A036X3 א"ח ז"מ     08.05.0130
וא BBA תרצותמ ע"ש וא G.M תרצותמ      
דמוע ,תנווכתמ תיטנגמו תימרט הנגה ,סנמיס      
דמצמ תידי ללוכ .רפמא 'ק 54 רצק םרזב      

  4,500.00 4,500.00     1.00 .C.T הקספה לילסו 'חי   
      
רפמא 513X3 לייכתמ A004X3 א"ח ז"מ     08.05.0140
וא BBA תרצותמ ע"ש וא G.M תרצותמ      
דמוע ,תנווכתמ תיטנגמו תימרט הנגה ,סנמיס      

  7,200.00 3,600.00     2.00 .דמצמ תידי ללוכ .רפמא 'ק 54 רצק םרזב 'חי   
      
G.M תרצותמ רפמא 061X3 לייכתמ א"ח ז"מ     08.05.0150
הנגה ,סנמיס וא BBA תרצותמ ע"ש וא      
53 רצק םרזב דמוע ,תנווכתמ תיטנגמו תימרט      

  6,750.00 1,350.00     5.00 .דמצמ תידי ללוכ .רפמא 'ק 'חי   
      
G.M תרצותמ רפמא 521X3 לייכתמ א"ח ז"מ     08.05.0160
הנגה ,סנמיס וא BBA תרצותמ ע"ש וא      
52 רצק םרזב דמוע ,תנווכתמ תיטנגמו תימרט      

 15,525.00   675.00    23.00 .דמצמ תידי ללוכ .רפמא 'ק 'חי   
      
קותינ רשוכ ,A52X3 םרזל יבטק-תלת ת"מאמ     08.05.0170
    AK22, רזע יעגמ ללוכו טרפמב טרופמכ  

  6,480.00   270.00    24.00 PKZM 'חי   
      

263,205.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../012 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     012

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
263,205.00 מהעברה      

      
      

  1,822.50    40.50    45.00 AK01 קותינ רשוכ ,A52*1 דע יזפ-דח ז"אמ 'חי  08.05.0180
      
קותינ רשוכ ,A52*2 דע םרזל יבטוק-וד ז"אמ     08.05.0190

 42,120.00   117.00   360.00 10KA 'חי   
      
קותינ רשוכ ,A52*3 דע םרזל יזפ-תלת ז"אמ     08.05.0200

 10,530.00   162.00    65.00 10KA 'חי   
      
קותינ רשוכ ,A04*3 דע םרזל יזפ-תלת ז"אמ     08.05.0210

    945.00   189.00     5.00 10KA 'חי   
      
רשוכ ,A04*4 דע םרזל יבטוק עברא ז"אמ     08.05.0220

    504.00   252.00     2.00 AK01 קותינ 'חי   
      
,3CA יפל(  ,WK11 'א 52X3 דע סמועל ןעגמ     08.05.0240
םיפילחמ רזע יעגמ קולב םע )תולועפ ןוילמ 1      

    945.00   315.00     3.00 2+2 'חי   
      
,3CA יפל(  ,WK22 'א 55X3 דע סמועל ןעגמ     08.05.0250
םיפילחמ רזע יעגמ קולב םע )תולועפ ןוילמ 1      

 13,500.00   450.00    30.00 2+2 'חי   
      
,3CA יפל(  ,WK22 'א 52X1 דע סמועל ןעגמ     08.05.0255
םיפילחמ רזע יעגמ קולב םע )תולועפ ןוילמ 1      

    180.00   180.00     1.00 2+2 'חי   
      
ילגעמ 2 םע ילטיגיד יתנש דוקפ ןועש     08.05.0260
ע"ש וא "ןבת" תרצות )הליל/ברע(הלעפה      

    900.00   900.00     1.00 .רשואמ 'חי   
      

  9,000.00   225.00    40.00 תומוק 3 םיבצמ 5 ל A61 ררוב קספמ 'חי  08.05.0270
      

  2,880.00    72.00    40.00 .םיפילחמ םיעגמ 4 םע "CBB" דוקפ רסממ 'חי  08.05.0280
      
ףילחמ עגמ םע )'ץיווסורקימ( ריעז דוקפ ןצחל     08.05.0290

  2,430.00    90.00    27.00 )הייזכרמה תלד תחיתפ יווחל( 'חי   
      
"REGAH" תרצות ירלודומ ןומיס תרונמ     08.05.0300
,VS 121 םגד( םותכ ,םודא ,קורי םיעבצב      

  1,980.00    36.00    55.00 .ע"ש וא )VS, 621 VS 221 'חי   
      
,חולל יאפוריא ןקתב יזפ-דח עקש     08.05.0310

    585.00    45.00    13.00 "גיד" תרצות A61*3-GID 'חי   
      
      

351,526.50 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../013 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     013

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
351,526.50 מהעברה      

      
      
,חולל יאפוריא ןקתב יזפ-תלת עקש     08.05.0320

     72.00    72.00     1.00 "ןוקייס" תרצות A52*5-71-EEC 'חי   
      
תושיגרו A04*2 םרזל יבטוק-וד תחפ רסממ     08.05.0330

  2,268.00   189.00    12.00 רפמאילימ 03 'חי   
      
A04*4 םרזל יבטוק עברא תחפ רסממ     08.05.0340

  2,925.00   225.00    13.00 רפמאילימ 03 תושיגרו 'חי   
      
W9 תרונ םע םוטא "וקסינ-ימר" הרואת ףוג     08.05.0350

  1,755.00   135.00    13.00 -.P.L . 'חי   
      
םרזל "XINEOHP" תרצותמ קרב יניגמ טס     08.05.0354

  2,520.00 2,520.00     1.00 A 036 CRH םיכיתנ קתנמ ללוכ AK001 'חי   
      
םרזל "XINEOHP" תרצותמ קרב יניגמ טס     08.05.0355

  2,250.00 2,250.00     1.00 A 004 CRH םיכיתנ קתנמ ללוכ AK001 'חי   
      
םרזל "XINEOHP" תרצותמ קרב יניגמ טס     08.05.0360

  3,600.00 1,800.00     2.00 A 061/521 CRH םיכיתנ קתנמ ללוכ AK001 'חי   
      
םרזל "XINEOHP" תרצותמ קרב יניגמ טס     08.05.0370

  9,720.00 1,080.00     9.00 A 001/08 CRH םיכיתנ קתנמ ללוכ AK52 'חי   
      

  1,170.00    90.00    13.00 .תומוק 3 .ןומיס תורונ רובע ןצחל 'חי  08.05.0380
      

  2,160.00   540.00     4.00 A 04x3 יזאפ תלת ילטיגיד הנומ 'חי  08.05.0390
      
CA V 21/CA V 032,  W 001 חולל יאנש      08.05.0420
ירוביחל םיקדהמ תוברל םידל תרואתל      

 15,300.00   180.00    85.00 .םילבכה 'חי   
      
םוטא חול הנבמ ללוכ ,ןוראב םיעקש חול     08.05.0430
    56-PI הקפסא ללוכ ,רזע ירזיבאה לכ תוברל,  
חול ירזיבא ,םילבכו תורוניצ רוביח ,הנקתה      
x5EEC A 23 יזאפ תלת עקש :םייאבה למשח      
םיעקש EEC A 61x5 , 2 יזאפ תלת עקש ,      
A 61 .י.ת  םיעקש EEC A 61x3, 6 יזאפ-דח      
A 2 ז"אמ ,PI-44 םימ ינגומ םייעקשה לכ,      
    04x3, תחפ ירסממ A 30.0/04x4, ז"אמ A  
    23x3 ,ז"אמ A 61x3 , 6 םיז"אמ A 61x1  ,  

 10,800.00 2,700.00     4.00 'פמוק .טלפמוק לכה . " C" ןויפיא םיקספמה לכ  
      
      
      

406,066.50 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../014 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     014

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
406,066.50 מהעברה      

      
      
םייעקש חול רובע תותלד םע ןוטב תחמוג     08.05.0440
מ"ס 051 הבוג ,מ"ס 07 םינפ בחור :תודימב      
חולל ןוטב דוסי סוסיב ללוכ עקרקה ינפ לעמ      
תורעושמ תודימב 03-ב ןייוזמ ןוטבמ      
תקראה, הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 08*001*05      
,תרנצ ילוורש ,קוזיח תרגסמ ,ןויז לזרב ,דוסי      
קוליסו ,דוסיה ביבס תוקדוהמ תובכשב יולימ      
.מ"ס 01 ןפוד יבוע , תינכות יפל ,הריפח יפדוע      

  5,400.00 1,350.00     4.00 'פמוק .טלפמוק לכה .ןוגג  ,תותלד ללוכ  
411,466.50 למשח תוחול 50.80 כ"הס  

      
ח ו ת י פ  ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
חתפ ריאמ ךרד הרומ הפצר עוקש הרואת ףוג     08.06.0010
77DB PU תמגוד 76PI םימ ןגומ דחא      
    THGIL INIZZUGI    הרונ K0003 ML073  
    W3  תרצות EERC ללוכ רשואמ ע"ש וא  
ירזיבא לכו הטסורינ היושע ןוטיב תספוק      
תותשר .הנקתהה ירזיבאו למשחה      

204,161.40 2,021.40   101.00 ) 3.סמ ינכט טרפמ ףופכב(הרואת 'חי   
      
45PI םימ ןגומ מ"ס 053 הבוג הרואת דומע     08.06.0020
תורונ    W0214.S OLETS SEMIS תמגוד      
    DEL לש קפסהב ml1291 W84 תרצות  
    EERC לכו רביירד ללוכ רשואמ ע"ש וא  
דומע ללוכ הנקתהה ירזיבאו למשחה ירזיבא      

650,250.00 7,650.00    85.00 )4.סמ טרפמל ףופכב(.עקרקל ןוגיעו 'חי   
      
תמגוד 86PI םימ ןגומ שימג דל תרואת ףוג     08.06.0030
    DMS NOSIDE    תוירונ W4.41 רטמל טאוו  
     K0072 תרצות EERC ללוכ רשואמ ע"ש וא  
םוינימולא ליפורפ ללוכ ,םימ ןגומ רביירד      
ירזיבאו למשחה ירזיבא לכו ,הנקתהל      
פ"ע למשח ןוראב םקומי קפס .הנקתהה      

157,500.00   225.00   700.00 )5.סמ ינכט טרפמל ףופכב(.למשח סדנהמ רטמ   
      
ןנווכתמ םימ ןגומ הפצר עוקש הרואת ףוג     08.06.0040
k0003 לש קפסהב    thgirB l&l 6.6 תמגוד      
    ml095 W21 תרצות EERC   רשואמ ע"ש וא  
ירזיבא לכו  ןוטיב תספוק  רביירד ללוכ      
ףופכב(דריל ץיניטש .הנקתהה ירזיבאו למשחה      

270,589.50 1,723.50   157.00 )6.סמ ינכט טרפמל 'חי   
      
      
      

1,282,500.90 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../015 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     015

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,282,500.90 מהעברה      

      
      
תיווז םימ ןגומ ןנווכתמ ריק דומצ הרואת ףוג     08.06.0050
THGILDOOLF תמגוד תירטמיסא הראה      
    SUISRAT KETALP  לש קפסהב ML9674  
    K0003 W45 תרצות EERC רשואמ ע"ש וא  
.הנקתהה ירזיבאו למשחה ירזיבא לכ ללוכ      

 69,732.00 2,682.00    26.00 )7.סמ ינכט טרפמל ףופכב(דריל ץינייטש 'חי   
      
הראה תיווז םימ ןגומ ןפוד דומצ תרואת ףוג     08.06.0060
ןוגג תראהל םימ ןגומ הפצר תירטמיסא      
THGILNWOD LLAW EBUT הלוגרפה      
    IXAM PMALINU       לש ללוכ קפסהב  
    3K0003 ML0072 W0 , תרצות EERC וא  
למשחה ירזיבא לכו  רביירד ללוכ רשואמ ע"ש      
טרפמל ףופכב(דריל ץינייטש הנקתהה ירזיבאו      

104,760.00 1,080.00    97.00 ) 8.סמ ינכט 'חי   
      
הראה תויווז םע 56PI םימ ןגומ טופס ת"ג     08.06.0070
תורונ nonnaC  ,pmalinU 082 תמגוד 'עמ73      
    DEL לש קפסהב  ML0625  W55 תרצותמ  
    EERC לכו רביירד ללוכ רשואמ ע"ש וא  
קבח ללוכ הנקתהה ירזיבאו למשחה ירזיבא      
ינכט טרפמל ףופכב(.דומעל םיסנפ גוז לש      

650,070.00 2,097.00   310.00 ) 9.סמ 'חי   
      
םע  מ"ס 006 הבוג ל"נל ה.ל.פ הרואת דומע     08.06.0080
,א"כ מ"ס 05 ךרוא בחור תורוניצ העברא      
ל"נה הרואת יפוג העברא תאשל םירומאש      
יפוג העברא ה"כס דחא לכ ג"ק 6.9 לקשמב      
םירזיבא שגמל חתפ ללוכ דומעל הרואת      
יגרב ללוכ הריגס תיחולו םיגרב תוברל      
אצויכו ןוגיע תטלפ תויקסיד ,דוסי ,הנקתה      
.חוקלה תריחבל הדולח דגונ עבצב עובצ .הזב      
בחורה תורוניצב ןורגיטנא םע םיחדק ללוכ      
םירזיבאה שגמל הרואתה ףוגמ לבכ תלחשהל      
הלפ תמגוד .ילמשח דויצ ללוכ אל      

 57,600.00 3,600.00    16.00 ) 1.9.סמ ינכט טרפמל ףופכב(.הסדנה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,164,662.90 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../016 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     016

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,164,662.90 מהעברה      

      
      
השיש םע  מ"ס 008 הבוג ל"נל הרואת דומע     08.06.0090
01 רטוק ,מ"ס 05 ךרוא א"כ ,בחור תורוניצ      
ל"נה הרואת יפוג השיש תאשל םירומאש מ"ס      
יפוג השיש ה"כס דחא לכ ג"ק 6.9 לקשמב      
םירזיבא שגמל חתפ ללוכ דומעל הרואת      
יגרב ללוכ הריגס תיחולו םיגרב תוברל      
הצויכו ןוגיע תטלפ תויקסיד ,דוסי ,הנקתה      
םיחדק ללוכ .חוקלה תריחבל עבצב עובצ .הזב      
לבכ תלחשהל בחורה תורוניצב ןורגיטנא םע      
דויצ ללוכ אל םירזיבאה שגמל הרואתה ףוגמ      
טרפמל ףופכב(.הסדנה הלפ תמגוד .ילמשח      

184,500.00 4,500.00    41.00 ) 2.9.סמ ינכט 'חי   
      
. ל"נה םידומעל ףסונ םירזיבא שגמל חתפ     08.06.0100
יפל דומע לכ לע םיפסונ םיחתפל דרפנב ריחמ      
הלפ תמגוד .למשחה סדנהמו חוקלה תשירד      

  6,300.00   315.00    20.00 )3.9 ןומיסל ףופכב(הסדנה 'חי   
      
תמגוד 86PI םימ ןגומ דל תרואת ףוג     08.06.0110
    SUNEV OIRAV RAENIL DEL  תוירונ  
    K0072 תרצות EERC ללוכ רשואמ ע"ש וא  
הנקתהל םוינימולא ליפורפ ,םימ ןגומ רביירד      
ירזיבאו למשחה ירזיבא לכו ,הקיצי ךותב      
'מ השיש ךרואב םימ ןגומ לבכ ללוכ .הנקתהה      
סדנהמ פ"ע למשח ןוראב םקומי קפס .      

 45,045.00   585.00    77.00 )01.סמ ינכט טרפמל ףופכב(.למשח רטמ   
      
עוקש  יבלח עבורמ דל םימ ןגומ תרואת ףוג     08.06.0120
GREBMAR NETOFOL תמגוד ףוצירב      
תרצות W3.1 DEL הרונ  )דריל ץינייטש(      
    EERC יטנגמ קפס ללוכ רשואמ ע"ש וא  
תספוק סדנהמ יפל למשח ןוראב םקומיש      
ירזיבא לכו רושרשל םיילמשח םירבחמו ןוטיב      
למשח תונזהל האיציו הסינכ תוברל למשחה      
תנזהל האיציו הסינכ ללוכ  .הנקתהה ירזיבאו      

 99,360.00   360.00   276.00 )11.סמ ינכט טרפמל ףופכב(.למשח 'חי   
      
34 הראה תויווז םע 66PI םימ ןגומ טופס ת"ג     08.06.0130
raeG cinoS muideM pmalinU תמגוד 'עמ      
ןמול ml0532 W52  לש קפסהב DEL תורונ      
רביירד ללוכ רשואמ ע"ש וא EERC תרצות      
ללוכ הנקתהה ירזיבאו למשחה ירזיבא לכו      

 12,312.00 1,026.00    12.00 )21.סמ ינכט טרפמל ףופכב(.דומעל  קבח 'חי   
      
      

2,512,179.90 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../017 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     017

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,512,179.90 מהעברה      

      
      
תמגוד םימ ןגומ ריק עוקש ינבלמ הרואת ףוג     08.06.0140
    DNEGEL THGIL PETS NAMGIL   הרונ  
תרצות ML983 K0003 W11 לש קפסהב      
    EERC םימ ןגומ רביירד ללוכ רשואמ ע"ש וא  
למשחה ירזיבא לכו  הנקתה  תספוק ללוכ      

 46,800.00   720.00    65.00 )41.סמ ינכט טרפמל ףופכב(.הנקתהה ירזיבאו 'חי   
2,558,979.90 חותיפ הרואת יפוג 60.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4,849,412.40 הרואתו למשח 80 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../018 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     018

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
קוליס םיללוכ םהינימל םיקוריפה יריחמ :הרעה      
רתא לא תושרה תולובגל ץוחמ לא תלוספ      
תורגא םולשתו הלבוה תוברל רשואמ תלוספ      
תושרה ינסחמל הרבעה וא/ו ךרוצה תדימב      
חוקיפ תויחנה י"פע לכה ,הנימזמה      
      

167,700.00     4.30 39,000.00 ףושיחו חטשה יוקינ ,היחמצ תרסה ר"מ  40.01.0010
      

113,100.00     2.90 39,000.00 םיבשע לטוק סוסירב הרבדה ר"מ  40.01.0020
280,800.00 הנכה תודובע 10.04 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
02 יבועב בצוימ רמוח יחטשמל א גוס עצמ     40.02.0010
תופיפצל מ"ס 02 לש תובכשב קדוהמ  מ"ס      

266,868.00   123.55 2,160.00 %100 ק"מ   
      
יבועב תובחרו םיליבש,םיפוצירל א גוס עצמ     40.02.0020
תופיפצל מ"ס 02 לש תובכשב מ"ס 04  קדוהמ      

533,736.00   123.55 4,320.00 %100 ק"מ   
      
רוזיפ תוברל היימושמושמ תיתשת תבכש עצמ     40.02.0025

  8,680.00   155.00    56.00 רקובמ קודיהו ק"מ   
      
וא/ו )הריפח תיעקרק( תיתש לש רקובמ קודיה     40.02.0030

126,360.00     4.68 27,000.00 םייעבט עקרק ינפ ר"מ   
935,644.00 םיעצמ 20.04 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  30.04 ק ר פ  ת ת       
      

187,200.00    46.80 4,000.00 מ"ס 03 יבועב הרמח גוסמ ןג תמדא ק"מ  40.03.0010
      
םאתומ גרודמו יקנ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     40.03.0020
תובכשב ורוזיפ ללוכ יללכה טרפמה תושירדל      

1,797,120.00    74.88 24,000.00 .רטמ 2 דע  רקובמ קודיהו ק"מ   
      

299,500.00    29.95 10,000.00 'מ 1-3 לש קמועל חטשב תיללכ הריפח ק"מ  40.03.0040
      

104,832.00     9.36 11,200.00 חקפמה רושיאב השרומ רתאל רמוחה יוניפ ק"מ  40.03.0050
2,388,652.00 רפע תודובע 30.04 כ"הס  

      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../019 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     019

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40.04 ק ר פ  ת ת       
      
5 יבועב םיינפוא ליבשל טלפסא ןוטב תבכש     40.04.0010
טרפ יפל רשיניפ רמג "2/1 טגרגא לדוג ,מ"ס      

 32,032.75    34.63   925.00 R-13 ר"מ   
 32,032.75 טלפסא תודובע 40.04 כ"הס  

      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע ו  ה ק י צ י  50.04 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב       
      
תקיצי לש הנוילע הבכש - ןוטב יליבש יחטשמ     40.05.0010
3 יבועב תובחרבו םיישארה םיליבשב ןוטב      
ןוטב תפצרו ע"ש וא "ךלמה ךרד" גוסמ מ"ס      
6@ תוטשפתה ירפת ללוכ מ"ס 02 יבוע ןייוזמ      
, חלמ ירגרג תעבטה םע ןוטבה רמג .רטמ      
DLEIFOCS.  תרבח לש רלייסו םיטנמגיפ      

3,650,400.00   374.40 9,750.00 R-10 טרפ יפל ריהב רופא ןווגב רטמ   
      
יא תויוזבו תורוצב ,לוגעב תוקיצי רובע תפסות     40.05.0020

  6,552.00    32.76   200.00 ךרוצ שיו הדימב םינוקיתל תוירלוגר ר"מ   
      
לש הנוילע הבכש - תונוידה רוזיא ןוטב יחטשמ     40.05.0030
תובחרבו םיישארה םיליבשב ןוטב תקיצי      
ע"ש וא "ךלמה ךרד" גוסמ מ"ס 3 יבועב      
ירפת ללוכ מ"ס 02 יבוע ןייוזמ ןוטב תפצרו      
תעבטה םע ןוטבה רמג .רטמ 6@ תוטשפתה      
תרבח לש רלייסו םיטנמגיפ , חלמ ירגרג      
    .DLEIFOCS. ןווגב "תיארפ ןבא" ןוטבה רמג  

 93,600.00   374.40   250.00 R-10 טרפ יפל בהבהצ ר"מ   
      
גוסמ קלחומ ןוטב תקיצי לש הנוילע הבכש     40.05.0040
יבוע ןייוזמ ןוטב תפצרו ע"ש וא "ךלמה ךרד"      
תחתמש ליבשב תוטשפתה ירפת ללוכ מ"ס 02      
יפל ילרגטניא םודא טנמגיפ ללוכ הלוגרפל      

580,320.00   374.40 1,550.00 R-40 טרפ ר"מ   
      

 65,520.00   327.60   200.00 םייסדנה םיטנמלא ביבס הקיצי תומלשה ר"מ  40.05.0050
      
יפל םייביטקורטסנוק  תוטשפתה ירפת תריצי     40.05.0060
יבועב רוטקורטסנוק תויחנהו םיפוציר תינכות      
ףצקומ ןרטסאילופ יולימ םע מ"ס 1- מ"מ 7      

  3,649.75    11.23   325.00 R-10טרפ יפל ןוילעה וקלחב רפתה דוביעו רטמ   
      
4 יבועב רוסינ "ע ימד  תוטשפתה ירפת תריצי     40.05.0070
םיפוציר תינכות יפל מ"ס 4 קמועבו מ"מ      

  3,510.00     4.68   750.00 R-10 טרפ יפל רוטקורטסנוק תויחנהו רטמ   
4,403,551.75 ןוטב ףוציר תודובעו הקיצי 50.04 כ"הס  

      
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../020 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     020

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  60.04 ק ר פ  ת ת       
      
08-03/04/5 לדוגו תיעבט ןבא חירא ףוציר     40.06.0010
ללוכ .הבטומ רמג הנבל הלילח ןורבח ןבא מ"ס      
תינכות יפל חטשב החנהו טנמצ טיט תבכש      
ןוטב תפצר ללוכ אל R-20 טרפ יפלו םיפוציר      
ךתחב מ"ס 2/2 תוניפ םוטיק ללוכ ,תחנומ      

946,108.80   355.68 2,660.00 שלושמ ר"מ   
      
לדוגב הנבל ןורבח ןבאמ ליבש הצקל יכנא ףס     40.06.0020

 71,136.00   355.68   200.00 R-20 טרפ יפל .הבטומ רמג מ"ס 01/5/03 ר"מ   
      
רופא ןווגב תיארפ החנהב תובכש ןבא ףוציר     40.06.0040
טרפמ יפל הנתשמ לדוגו ,מ"ס 5.4 יבוע      
טיט לש הקבדה ללוכ מ"ס 04-03 עצוממב      
1 דע לדוגב תוגופ םע מ"ס 4-2 יבועב ילירקא      
ןוטב תפצר ללוכ אל R-30 טרפ יפל .מ"ס      

120,744.00   280.80   430.00 תחנומ ר"מ   
      
לדוגב ע"ש וא ןוטסרקא "ונברוא" ףוציר     40.06.0050
םיווק לש אמגודב תתוסמ רמגב מ"ס 7/03/06      
יפלו יארקא רודיסב  ןבלו ריהב רופא ןווגב      
תפצר ללוכ אל R-50 טרפ יפל.םיפוציר תינכות      

543,628.80   205.92 2,640.00 תחנומ ןוטב ר"מ   
      
לדוגב ע"ש וא ןייטשרקא לש דתי תנבל ףוציר     40.06.0060
לש אמגודב תתוסמ רמג  מ"ס 7/5.7/5.22      
יפלו יארקא רודיסב ההכ רופא ןווגב םיווק      
ללוכ אל R-50 טרפ יפל .םיפוציר תינכות      

169,228.80   149.76 1,130.00 תחנומ ןוטב תפצר ר"מ   
      
םילדגב תיארפ החנהב טינרג ןבא ףוציר     40.06.0070
מ"ס 3 יבועב ירלוגר יא ,מ"ס 03-01 םינתשמ      
טנמצ טיטב הקבדה ללוכ םירופא םינווגב      
תוגופ םע ההכ רופא ןווג יסקופא הבור יולימו      
יפל .מ"ס 5.0 תועוקש תוגופו מ"ס 1-2 לש      
ללוכ אל R ,60-R-01 טרפו ףוציר תינכות      

240,084.00   421.20   570.00 היולת ןוטב תפצר ר"מ   
      
'צות 02/02 םירוויעל הארתה ןבא ףוציר     40.06.0100
רופא ןווג 17961 ט"קמ ע"ש וא ןייטשרקא      

  4,577.10   152.57    30.00 ההכ ר"מ   
      
םע מ"ס 02/02 םירוויעל הנווכה ןבא ףוציר     40.06.0105
ע"ש וא ןייטשרקא 'צות מ"ס 6 יבועב םיספ      

  3,661.68   152.57    24.00 ההכ/ריהב רופא ןווגב 18961 ט"קמ ר"מ   
      
      

2,099,169.18 60.04.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../021 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     021

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,099,169.18 מהעברה      

      
      
עבורמ לודומב תוישושימ תורמסמ 52 תנקתה     40.06.0106
יושע .חטשמב 'חי 38-כ ,מ"מ 003 לש      
םגד ,מ"מ 02/6 הבוג ספסוחמ 613 הטסורינמ      
ללוכ ע"ש וא "שיגנ דעי" 'בח לש םילשורי      

 14,040.00   280.80    50.00 הנקתה ר"מ   
      
םירופא םינווג םיילפ רמגב טינרג ןבא ףוציר     40.06.0110
לדוגבו מ"ס 6 יבועב בברועמ םיהכו םיריהב      
טרפ יפלו ,טיטו לוח ללוכ מ"ס 08-04/04      
    21-R ןוטב תפצר ללוכ אל .םיפוציר תינכותו  

360,360.00   514.80   700.00 תחנומ ר"מ   
      
ןווגב מ"ס 5 יבועב XELF AUQA ימוג תקיצי     40.06.0120
תרצות רופא ןווגבו DNELB DER םודא      
    XELF ELBBEP םיבוטר םימ ירוזאל ע"ש וא.  
יפלו רולכל תודימע ללוכה  המאתה טרפמ יפל      

112,320.00   748.80   150.00 )םינוטב ללוכ אל( .R-41 טרפ ר"מ   
      
ןוטב תופיכ יבג לע ךא  XELF ELBBEP ל"נכ     40.06.0125

 39,312.00 1,123.20    35.00 םימה ךסמ דיל ר"מ   
      
21 יבועב גרודמ סורג הבצחמ רמוח יופיח     40.06.0130
וא םיטילמ םיפסומ ללוכ תובכש יתשב  כמ"ס      
תבציימ הבכש עוציב יתורש ללוכ.םיירמילופ      
םימ רמילופ םע רמוחה לובריע תוברל      
תבורעתו םינווגה תלבקל םיטנמגיפו      
ףסונבו.הלילסל תמאתומה החלתירמילופ      
יפל .הנוילע הרוזלג תזתהו השיבכ רוזיפ      

 21,621.60   102.96   210.00 R-8-7 טרפו טרפמ ק"מ   
      
רדה לש "ליוסילופ" ירמילופ עקרק בציימ     40.06.0135

 63,693.00    16.85 3,780.00 )ר"מל ג"ק 5.1( ע"ש וא תוכרעמ ג"ק   
      
יוצרה ןווגה תלבקל םיטנמגיפ רובע תפסות     40.06.0145

 18,874.80     7.49 2,520.00 םודא/בהבהצ ר"מ   
      

 11,793.60     4.68 2,520.00 תחא תנשב הקזחא רובע תפסות ר"מ  40.06.0146
      
תרבח לש קחשמ ינקתמל יטטניס אשד יופיח     40.06.0150
    YALP-TRAMS ע"ש וא זוע אשד 'בח לש.  
תשרבה ללוכ מ"ס 4 'נימ הבוג אשד+ביסלפ      
טרפ יפל םודא ןווגב טרפמ י"פע טקיליס לוח      

 49,327.20   318.24   155.00 R.9- ר"מ   
      
      

2,790,511.38 60.04.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../022 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     022

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,790,511.38 מהעברה      

      
      
יטטניס אשד לש תואמגוד רובע תפסות     40.06.0160
YALP-TRAMS תרבח לש קחשמ ינקתמל      
הבוג אשד+ביסלפ .ע"ש וא זוע אשד 'בח לש      
י"פע טקיליס לוח תשרבה ללוכ מ"ס 4 'נימ      
תריחב יפל םותכ/בהבהצ/רופא ןווגב טרפמ      
הנבמ ללוכ אל. R-9 טרפ יפל לכירדאה      

  8,775.00   225.00    39.00 .םיעצמ ר"מ   
      
מ"ס 1-מ"מ 7 יבוע תנוולגמ הדלפ ךלפ םחות     40.06.0170
רמסמ ללוכ רוטורטסנוק יפל הנתשמ הבוג      
םיפוצירה יגוס ללכ ןיב הדרפהל םחות ןוגיע      

 65,520.00    65.52 1,000.00 םיפוציר תינכות יפלו םיעצמהו רטמ   
      
רמג 0622 םגד מ"ס 001/02/01 ןג ןבא     40.06.0180
'בח לש הכורעתה רופא ןווג ןוטסרקא      

124,488.00    65.52 1,900.00 ע"ש וא ןייטשרקא רטמ   
      
52/001/5.12 תעפושמ "הנקסוט" הפש ןבא     40.06.0190
רופא ןווג ןוטסרקא רמג ע"ש וא ןייטשרקא לש      

157,248.00   140.40 1,120.00 ריהב רטמ   
      

  7,207.20   102.96    70.00 הזאפ אלל היצח רבעמל הפש ןבא רטמ  40.06.0200
      
םורט ילכירדא ןוטבמ תוילטנמונומ תוגרדמ     40.06.0210
מ"ס 002/06/51 תודימבו ריהב רופא ןווגב      

 56,880.00   237.00   240.00 T-31 טרפ יפל תירחסמה הבחרב רטמ   
3,210,629.58 תוגרדמו םיפוציר 60.04 כ"הס  

      
ת ו נ ו ב י ר ט ו  ת ו ר י ק  70.04 ק ר פ  ת ת       
      
תיעבט ןבאמ) 'מ 1 בחור( בשומ ריקל יופיח     40.07.0010
רמג מ"ס 001/53 תודימ מ"ס 3 יבוע הנבל      
י"פע תנוולגמ תשרל רבוחמ ,הבטומ ןורבח      

 51,480.00   514.80   100.00 רוטקורטסנוק ר"מ   
      
תיעבט ןבאמ) 'מ 1 בחור( בשומ ריקל גניפוק     40.07.0020
רמג מ"ס 001/05 תודימ מ"ס 3 יבוע הנבל      
לוגיע ללוכ טנמצ טיט קבדומ ,הבטומ ןורבח      

267,696.00   514.80   520.00 .מ"ס 2 סוידרב תוניפ ר"מ   
      
תיעבט ןבאמ) מ"ס 05 בחור( בשומ ריקל יופיח     40.07.0030
רמג מ"ס 05/04 תודימ מ"ס 3 יבוע הנבל      
י"פע תנוולגמ תשרל רבוחמ ,הבטומ ןורבח      

 56,628.00   514.80   110.00 רוטקורטסנוק ר"מ   
      

375,804.00 70.04.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../023 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     023

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
375,804.00 מהעברה      

      
      
ןבאמ) מ"ס 05 בחור( בשומ ריקל גניפוק     40.07.0040
מ"ס 04/05 תודימ מ"ס 5 יבוע הנבל תיעבט      
ללוכ טנמצ טיט קבדומ ,הבטומ ןורבח רמג      

 56,628.00   514.80   110.00 .מ"ס 2 סוידרב תוניפ לוגיע ר"מ   
      
טרפל םאתהב םילדגל ןבא רוסינ רובע תפסות     40.07.0080

 22,464.00   561.60    40.00 .הרואת טנמלא תסנכה ךרוצל T-30 'חי   
      
סקימידר מ"ס 2 הבכש יבוע ירכרוכ חיט יופיח     40.07.0090

 80,589.60   196.56   410.00 T-50 טרפ האר.ןוטב ללוכ אל .בהבהצ ןווגב ר"מ   
      
ןוטבה תינבת ךותב "סיכ" תריצי רובע תפסות     40.07.0100

  2,808.00    70.20    40.00 מ"ס 01 הבוגב הרואת טנמלא תסנכה ךרוצל 'חי   
      
השבי הינבב הסרט ריקל תיעבט ןבא יופיח     40.07.0110
לדוגב טינרג ןבאמ יופיח .הנתשמ הבוגב      
י"פע תנוולגמ תשרל ןוגיע ללוכ מ"ס 3/02/04      

106,329.60   664.56   160.00 רוטקורטסנוק ר"מ   
      
השבי הינבב הסרט ריקל תיעבט ןבא גניפוק     40.07.0120
לדוגב טינרג ןבאמ יופיח .הנתשמ הבוגב      
ללוכו ,טנמצ טיט הקבדה ללוכ מ"ס 3/05/04      

106,329.60   664.56   160.00 .תותתוסמ תוניפ ר"מ   
      
,םיצעל םיחתפ ,תוגרדמ ללוכה יונב יפמא     40.07.0130
רמג .חטשב קוצי ןוטבה .הבישי תוגרדמו      
רופא ןווגב קלחו ילכירדא םורט ןוטב יפמאה      

209,664.00   748.80   280.00 T-90 טרפ יפלו רוטורטסנוק יפל ,ריהב ר"מ   
      
מ"ס 05 הבוגב 'מ 1 בחורב  ימורט טנמלא ריק     40.07.0140
תויחנה יפל םירפת ללוכ 'מ 7.2 ךרואבו      
הרואת ףוגל  דחוימ חתפ ללוכ ,רוטקורטסנוק      
רוסינ רבעש מ"מ 3 יבוע ןטרוק תדלפ חול ללוכ      

113,256.00 1,029.60   110.00 T-41 טרפ יפלו ,ףוגה חתפ יוסיכל רזייל ק"מ   
1,073,872.80 תונובירטו תוריק 70.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../024 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     024

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  80.04 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב ףוצירל תוחול ללוכ האפיא ץע קד תמיב     40.08.0010
הנתשמ תוחולה ךרוא .מ"ס 3 יבועבו מ"ס 41      
ללוכ .ןונכתה תיירטמואגל םאתהב      
ילגר תחירמו ,תכתמ וא ץע תייצקורטסנוק      
תודוסי ללוכ .תונובקר תעינמל תפזב תודוסיה      
לש יכנא יופיח ללוכ .תושרדנה תודובעה לכו      

 78,624.00   561.60   140.00 P-20 טרפ יפל המבה תריגסו ץע תורוק ר"מ   
      
תודימב רטוקב קדב ץעל חתפ רובע תפסות     40.08.0040
תעבטל ץעה תוחול ךותיח ללוכ ץע .תונוש      
הדלפ תעבט ללוכ ,ץעה עזגמ מ"ס 5 קחרמב      
ללוכ .ר ךתחב חתפה םויסל תמאות תנוולגמ      
תעינמל ץעה חתפ ךומיתל היצקורטסנוק      
יפל היצקורטסנוק ללוכ .תורוקה לש העיקש      

  3,952.80   162.00    24.40 P-20 טרפ האר .טרפמ רטמ   
      
מ"ס 002/45/8  לדוגב האפיא ץע לספס     40.08.0050
41 בחורב םייקפוא תוחול השולשמ בכרומה      
םירבוחמ ץעה תוחול.םימחות תוחול ינשו מ"ס      
לע תבשויה )ללוכ( הדלפמ היצקורטסנוקל      
טרפ האר .)ללוכ אל( ןבא יופיחב ןוטב לספס      

 11,700.00 2,340.00     5.00 רוטקורטסנוק יפלו T-20 'חי   
      

 19,656.00 3,276.00     6.00 די חנמו תנעשמ םע ךא ל"נכ 'חי  40.08.0060
      
מ"ס 004/45/8  לדוגב האפיא ץע לספס     40.08.0070
41 בחורב םייקפוא תוחול השולשמ בכרומה      
םירבוחמ ץעה תוחול.םימחות תוחול ינשו מ"ס      
לע תבשויה )ללוכ( הדלפמ היצקורטסנוקל      
טרפ האר .)ללוכ אל( ןבא יופיחב ןוטב לספס      

 21,060.00 7,020.00     3.00 רוטקורטסנוק יפלו T-20 'חי   
      

 29,203.20 7,300.80     4.00 .די דעסמו תנעשמ םע ךא ל"נכ 'חי  40.08.0080
      
לש ללוכ סוידרב םילוגע םירוח םע לירג תשר     40.08.0090
לדוגב הנשמ תוחולמ בכרות תשרה . 'מ 1      
העיבצ ללוכ ןוולגמ לזרבמ מ"ס 5/54/003      
י"ע תותשר ןיב רוביחו ךותיח ,םודא ןווגב      
טרפ האר שקבתמ לדוגו הרוצל יובח ךותיר      

  6,739.20 2,246.40     3.00 P-04. 'חי   
      

  7,956.00 1,591.20     5.00 'מ 8.1 לש ללוכ סוידרל ךא ל"נכ 'חי  40.08.0100
      
      
      
      

178,891.20 80.04.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../025 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     025

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
178,891.20 מהעברה      

      
      
8.1 סוידרב תורדתסהה 'חר תסינכב ץעל חתפ     40.08.0110
ןוטב תרוגחמ יונב 'מ 1 קמועב 'מ 1 וא 'מ      
ריהב רופא ןווגב ילכירדא רמגב תבבוס      
ראשות ןוטבה תרוגח הצקב .מ"ס 05 בחורבו      
תנוולגמ הדלפ ךלפ ללוכ מ"ס 5/5 לדוגב ןש      
.)ללוכ אל( לירג תשר ןוגיע ךרוצל "ר" תרוצב      

  5,503.68   393.12    14.00 .P-40 טרפ יפל לכהו 'חי   
      
ןבא בכרומ יטטניס אשד/ימוגב ץעל חתפ     40.08.0120
ןוטב רמג מ"ס 001 ימינפ רטוקב המוג םוחית      
.ע"ש וא ןייטשרקא 'בח 0042 ט"קמ תתוסמ      
רחאל אשדה רוביחו החנה וא ימוג תקיצי ללוכ      

    336.02   336.02     1.00 .םלשומ רמגל דעו חתפה תחנה 'חי   
      
ךלפ םוחת הדלוג תבחרב ץעל ןנוגמ חתפ     40.08.0130
רמסמב ןגועמ מ"מ 01-7 לדוג ןוולגמ הדלפ      
ןג תמדא םחות חתפה .P-81 טרפ יפל ךורא      
יפל 'מ 5.1 וא 'מ 5.2 רטוקבו 'מ 1 קמועב      

  3,276.00   234.00    14.00 .P-81 טרפ יפלו תינכות 'חי   
      
51/021/021 לדוגב הדלוג תרדשב ץעל חתפ     40.08.0140
רטוק ע"ש וא ןייטשרקא לש 4732 םגד מ"ס      
טרפ יפל םיעוביר רוריח םע מ"ס 08 ימינפ      

  4,492.80   112.32    40.00 P-22 'חי   
      
מ"ס 052/001/54 לדוגב ימורט ןוטב לספס     40.08.0150
רמג .הפצרה דבלמ םינוויכה לכמ רוגס      
תרדש רוזאל . ןבל ןווגב קלחומ ילכירדא      

119,808.00 7,488.00    16.00 .הדלוג 'חי   
      
מ"ס 045/051/54 לדוגב ימורט ןוטב לספס     40.08.0160
רמג .הפצרה דבלמ םינוויכה לכמ רוגס      
תשרוח רוזאל . ןבל ןווגב קלחומ ילכירדא      
:םיקלח ינשמ בכרוי לספסה .םיסוקיפה      
,מ"ס 03 הבוגב ,מ"ס 01 יבועב סיסב תרגסמ      
תרגוס הנוילע הטלפמו .מ"ס 025/031 לדוגבו      
תימינפ ןש םע מ"ס 045/051/51 לדוגב      
.P-10 טרפ האר .תרגסמה ךותב תבשייתמה      
ףוצירב ןנוגמ ינבלמ חטש ראשוי לספסה דצל      

 56,160.00 11,232.00     5.00 ללוכ .מ"ס 051/05 לדוגב 'חי   
      
025/051/54 ללוכ לדוגב ךא ןוטב לספס ל"נכ     40.08.0165
טירפ יפל ץע תנעשמ תפסות םע ךא מ"ס      

 53,280.00 13,320.00     4.00 P-01A 'חי   
      

421,747.70 80.04.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../026 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     026

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
421,747.70 מהעברה      

      
      
051/051/54 ללוכ לדוגב ךא ןוטב לספס ל"נכ     40.08.0170

 30,240.00 4,320.00     7.00 F10-P טירפ יפל ודיצל ןוניג אלל מ"ס 'חי   
      
מ"ס 54/001/004 לדוגב ימורט ןוטב לספס     40.08.0180

 75,348.00 10,764.00     7.00 G10-P טרפ יפל ןוניג אלל 'חי   
      
יפל ץע תנעשמ תפסות םע לספס ךא ל"נכ     40.08.0185

 26,928.00 13,464.00     2.00 H10-P טרפ 'חי   
      
תרצות "קרב" םגד ילכירגא רמג ןוטב לספס     40.08.0186
תודימב .הרואת ללוכ 0541 ט"קמ אכירא םחש      

 42,120.00 1,755.00    24.00 B10-P טרפ יפל מ"ס 04/55/502 'חי   
      
תפסות םע ךא "קרב" םגד ןוטב לספס ל"נכ     40.08.0187

 45,599.40 4,145.40    11.00 C10-P טרפ יפל תנעשמ 'חי   
      
תודימב קלח רמג ימורט ןוטב לספס     40.08.0190
דבלמ םינוויכה לכמ רוגס( מ"ס 54/05/052      
טרפ יפל ריאמ הדלוג 'דש ךרואל )הפצרה      

 43,200.00 2,160.00    20.00 P-01E 'חי   
      
םחש" תרצות 4021 ט"קמ "ץע תילגרמ" לספס     40.08.0195
תנעשמ םע 44/06/081 תודימב "אכירא      

 30,125.70 2,738.70    11.00 D10-P טרפ יפל די דעסמו 'חי   
      
הדלפ תורגסממ יושע )די זחאמ( הכלוה הקעמ     40.08.0200
01/04 לש םידומעו מ"מ 04/5 ךלפמ תונוולגמ      
עובצ LAR 6107 ההכ רופא הקעמה ןווג .מ"מ      
תודוסיו וגיע יגרב .רונתב יסקופא עבצב      

 14,976.00   299.52    50.00 .P-90 טרפ יפל .ריק/ףוצירל תחתמ ורתסוי רטמ   
      
היושע ,םישיבכל רבעמ תעינמל תוחיטב רדג     40.08.0210
LAR 6107 ההכ רופא ןווגב תנוולגמ הדלפ      
עצובת רדגה .רונתב יסקופיא עבצב העובצ      
חוטש חאלפ םייושע םיבלש הכותבו תרגסממ      
חאלפמ ועצובי םידומעה .מ"מ 01/04 ךתחב      
SHR ליפורפל םינגועמ  02/04 ךתחב חוטש      

 58,968.00   262.08   225.00 .P-80 טרפ יפל .הפצרל ןגועיש רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

789,252.80 80.04.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../027 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     027

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
789,252.80 מהעברה      

      
      
רמגב ילכירדא ןוטבמ הפיכ ימורט טנמלא     40.08.0220
.םודא ןווגב ילרגטניא טנמגיפ םע טטינמוב      
חטשב קחשמלו ילוסיפ טנמלא ההת הפיכה      
.P-12 טרפ יפל .'מ 4-1 םינתשמ םירטקב      
הדלפ תינבת ךותב עקרקל ןגועת הפיכה      
מ"ס 1 יבועב םחות הווהתש )ללוכ( הלוגע      
חטשה ינפ לעמ טולבת הפיכה .ןוטב ףוצירהמ      

 13,646.88   505.44    27.00 .דבלב מ"ס 04 הבוגל ר"מ   
      
ףוסכ דיחא עבצ קראפ ןח םגד םיינפוא ןקתמ     40.08.0230

 12,542.40 3,135.60     4.00 .רוביחו הלבוה ללוכ .רונתב ןוולגמ 'חי   
      
תרצות XOF ELGNIS םגד ןותפשא     40.08.0240

 31,590.00   585.00    54.00 ע"ש וא OCLATEM 'חי   
      
תרבח לש G7733 םגד תנוולגמ הדלפמ היזרב     40.08.0250

191,880.00 7,675.20    25.00 . ע"ש וא SWAH 'חי   
      
םגד ההכ רופא ןווגב תנוולגמ הדלפ םוסחמ     40.08.0260

 30,910.72   482.98    64.00 ע"ש וא אכירא םחש 'בח לש 0884 טקמ  םי-לג 'חי   
      
ןייטשרקא תרבח ילכירדא ןוטבמ הבישי ףופ     40.08.0270
    YKS תרדסמ הטוקרטו ןבל ןווגב 1023 טקמ  

 60,606.00 1,731.60    35.00 ROCCO 'חי   
      
5 הבוגב "6- "4 רטוקב תנוולגמ הדלפ ידומע     40.08.0290
בוצייל סיסב תוקיצי ללוכ.ףוצירה ינפמ 'מ      
חותיפ תינכות יפל ובצוי םידומעה .דומעה      

 89,856.00 7,488.00    12.00 .הבצהה ינפל ףונה לכירדא םע םואיתבו טרפו 'חי   
      
הדלפ ינתיוזמ היחמצה לע הנגה הקעמ     40.08.0300
עבצו ןוטב דוסי ללוכ מ"ס07 הבוגב לנוולוגמ      

142,084.80   205.92   690.00 רונתב רטסאילופ רטמ   
      
תנוולוגמ הדלפ יליפורפו ידומעמ הללצה ןקתמ     40.08.0310
החיטמ ילבכ ללוכ רונתב רטסאילופ תועובצו       
ירזיבא ,םינגוע ,הטסורינ יגירא ,הטסורינ      
ללוכ ע"ש וא HSEMAHPLA תרצות,הטסורינ      
80.9 * 80.11 תודימב החיתמ יטנמלאו סוסיב      
יקחשמ רוזיאל 'מ00.4 דע 08.2 הבוגו רטמ      
,םידומע סוסיב ,P-22 טרפ יפל תוטועפ      
תינכות יפל החיתמ הדלפ תייצקורטסנוק      
םייטטס םיבושיח ףרצי ןלבקה ,תיסדנה      

153,504.00 76,752.00     2.00 ןימזמה רושיאל חור יסמועו 'חי   
1,515,873.60 תונוש תודובע 80.04 כ"הס  

      
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../028 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     028

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  61.04 ק ר פ  ת ת       
      
טינרג ןווג "ןוטסרקא" גוסמ תוכרדמ ףוצר     40.16.0010
7/04X02( הנתשמ בחור תועוצרב ההכ רופא      
ללוכ ,מ"ס 7/03X51 )08%( - ו מ"ס  02%(      
ןבא ךרואל הרוש )וטרפספ( םחות ףוציר ספ      
מ"ס 7/6.12X6.31 "וטנרט ןבא" גוסמ הפשה      

538,800.00   120.00 4,490.00 מ"ס 5 יבועב לוח עצמ ללוכ הנבל טינרג ןווגב ר"מ   
      
הנייס םגד "ןייטשרקא" גוסמ תוכרדמ ףוצר     40.16.0015
וטרפספ םע רופא ןווג מ"ס 7/51/03 תודימב      
ןבא גוסמ ךרואל הרוש )םחות ףוציר ספ(      

266,200.00   110.00 2,420.00 מ"ס 6.12 /5.31 תודימב "ןוטס רפוס" ןועבט ר"מ   
      
תוגורעל רופא ןווגב מ"ס 001/02/01 ןג ןבא     40.16.0020
רוסינ תודובע ללוכ 02 - ב ןוטב דוסי ללוכ ןוניג      
ללוכ 4 טרפ י"פע לכה ,דבלב םולהי רוסמב      

137,194.20    60.84 2,255.00 59 - 310 תווצקב הניפ טנמלא שומיש רטמ   
      
הכרדמל הילע םירוויעל הנווכהו ןומיס ינבא     40.16.0040
מ"ס 6X02X02 ילטקת ףוציר מ.ש.אל ךומס      
תורוש שולשב החנה ע"ש וא ןייטשרקא תרצות      
מ"ס 5 יבועב לוח עצמ ללוכ 8 טרפ יפ לע      

 14,040.00   117.00   120.00 ךרוצה תדימב ןבאה ךותיח תודובע תוברל ר"מ   
      
ע"ש וא ןייטשרקא תרצות "ררוחמ" ץע חתפ     40.16.0050
    51X021X021 מ"ס 08 ימינפ רטוק  מ"ס  
רוב תריפח תללוכ הדובעה .רופא טינרג רמגב      
ביטמ ןג תמדאב רזוח יולימו 02.1 קמועל      

 80,308.80   730.08   110.00 ןוטב דוסי תוברל רשואמ 'חי   
1,036,543.00 תוגרדמו םיפוציר 61.04 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  81.04 ק ר פ  ת ת       
      
הטסורינ "ביבא לת תיריע" םגד םיינפוא ןקתמ     40.18.0010
תודימב 3 טרפ יפל "דועו רדה" תרצות      

 15,724.80 1,123.20    14.00 2" רוניצמ מ"מ 006X008 'חי   
      
53 רטוק הטסורינ "הלוספק"  םגד ןותפשא     40.18.0020

137,592.00 3,931.20    35.00 )6 טרפ יפל( "דועו רדה" תרצות מ"ס 'חי   
      
הבוגו 042 רטוק 613 הטסורינ םוסחמ דומע     40.18.0030
"דועו רדה" תרצות לוריבג ןבא םגד מ"מ007      

152,100.00 1,216.80   125.00 9 טרפ יפל ןוגיע ללוכ 'חי   
      
םגד מ"ס 003 ךרוא AEPI ץעו הטסורינ לספס     40.18.0050

 19,656.00 3,931.20     5.00 2 טרפ יפל וקלטמ תרצות "aviR" 'חי   
      

325,072.80 81.04.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../029 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     029

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
325,072.80 מהעברה      

      
      

 56,908.80 2,995.20    19.00 2 טרפ יפל מ"ס 571 ךרואב ךא ל"נכ 'חי  40.18.0060
      

 39,312.00 2,620.80    15.00 2 טרפ יפל מ"ס 57 ךרואב ךא ל"נכ 'חי  40.18.0070
      
טור .צ תרצות "לכימ" םגד לוגע   תועדומ חול     40.18.0080
מ"ס 562 הבוגבו מ"ס 001 רטוק תוישעת      
ללוכ בצועמ חול שאר םע עובצו ןוולוגמ חפמ      

164,736.00 20,592.00     8.00 51 טרפ יפל ןוטב סיסבו תושר  םש 'חי   
      
תרצות NABRU םגדמ  בשותל תועדומ חול     40.18.0095
00.2 בחורו 52.2 הבוג תודימב "סלופ רדה"      
ןרוא ץע תוחולו 613  הטסורינ יליפורפמ רטמ      

  7,581.60 2,527.20     3.00 ןוטב דוסיו הקפסה ,תושרה םשו למס ללוכ 'חי   
      
'מ 05.1X05.3X03.2 "ידע" סובוטוא תככס     40.18.0100
ןקתמ ,5007LAR עבצ ,הרואתל הנכה ללוכ      

 40,641.12 40,641.12     1.00 תוישעת טור.צ תרצות םוסרפ זגראו םילגד 'חי   
      
רוא" תרצות "םי-לג" םגד תוחיטב הקעמ     40.18.0110
ללוכ 7009LAR עבצו תנוולוגמ הדלפ "שעת      

336,960.00 1,123.20   300.00 דוסי 'חי   
      
"תורדג" םגד "שעת רוא" תרצות םוחית רדג     40.18.0120
ןווג עבצ ןוטב דוסי ללוכ 'מ 01.1 הבוגב      
    5007LAR  תודוסיו הנקתה ,הקפסא ללוכ  

 25,272.00   168.48   150.00 ןוטב רטמ   
996,484.32 תונוש תודובע 81.04 כ"הס  

      
ח ו ת י פ  י ר מ ו ח  ת ק פ ס א  91.04 ק ר פ  ת ת       
ן ו ל ו ח  ת י י ר י ע  ן ס ח מ  ה ב ר ז ר ל       
      
תיעבט ןבא יחירא ףוציר :דבלב רמוח תקפסא     40.19.0010
רמג הנבל הלילח ןורבח גוסמ 08-03/04/5      

 15,000.00   100.00   150.00 הבטומ ר"מ   
      
ןורבח ןבאמ יכנא ףס :דבלב רמוח תקפסא     40.19.0012

  2,100.00   105.00    20.00 20R טרפ הבטומ רמג 01/5/03 ר"מ   
      
ןווג תיארפ תובכש ןבא :דבלב רמוח תקפסא     40.19.0013
טרפ מ"ס 04-03 לדוג מ"ס 5.4 יבוע רופא      

  8,000.00   160.00    50.00 R03 ר"מ   
      
ןייטשרקא "ונברוא" ףוציר:דבלב רמוח תקפסא     40.19.0014
טרפ ןבל +ריהב רופא תותיס רמג 7/03/06      

  5,500.00   110.00    50.00 R05 ר"מ   
 30,600.00 91.04.10 קרפ תתב הרבעהל

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../030 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     030

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 30,600.00 מהעברה      

      
      
דתי הנבל ףוציר :דבלב רמוח תקפסא     40.19.0015

  4,000.00    80.00    50.00 50R טרפ יפל תתוסמ רמג 7/5.7/5.22 ר"מ   
      
םילדג טינרג ןבא ףוציר :דבלב רמוח תקפסא     40.19.0016
םינווג מ"ס 3 יבוע מ"ס 03/01 םינתשמ      

  9,000.00   180.00    50.00 01R/60R טרפ יפל םירופא ר"מ   
      
רמג טינרג ןבא ףוציר :דבלב רמוח תקפסא     40.19.0017
6 יבועב םיהכו םיריהב םירופא םינווג םיילפ      

 19,000.00   380.00    50.00 21R טרפ יפל מ"ס 08/04/04 לדוג מ"ס ר"מ   
      
םגד 001/02/01 ןג ןבא :דבלב רמוח תקפסא     40.19.0018

    750.00    30.00    25.00 רופא ןווג ןייטשרקא 'צות 0622 רטמ   
      

  1,875.00    75.00    25.00 52/001/5.12 עפושמ "הנקסוט" הפש ןבא רטמ  40.19.0019
      
תוילטנמונומ תוגרדמ :דבלב רמוח תקפסא     40.19.0020
מ"ס 002/06/51 תודימב םורט ילכירדא ןוטבמ      

  1,500.00   150.00    10.00 31T טרפ יפל רטמ   
      
יבוע הנבל ןבא יופיח ןבא :דבלב רמוח תקפסא     40.19.0021
ןורבח רמג מ"ס 001/53 תודימב מ"ס 3      

  1,300.00   130.00    10.00 הבטומ ר"מ   
      
מ"ס 3 יבוע ריק גניפוד :דבלב רמוח תקפסא     40.19.0022
+הבטומ ןורבח רמג מ"ס 001/05 תודימב      

  4,500.00   180.00    25.00 מ"ס 2 סוידר תוניפ ר"מ   
      
05/04 תודימב ךא ל"נכ :דבלב רמוח תקפסא     40.19.0023

  1,600.00   160.00    10.00 מ"ס 3 יבועב מ"ס ר"מ   
      
מ"ס 05/04 בחורב ל"נכ :דבלב רמוח תקפסא     40.19.0024

  1,800.00   180.00    10.00 מ"ס 5 יבועבו ר"מ   
      
ריק תיעבט ןבא יופיח :דבלב רמוח תקפסא     40.19.0025
לדוגב טינרג ןבאמ השבי הינב הסרט      

  4,400.00   220.00    20.00 מ"ס 3/02/04 ר"מ   
      
טינרג תיעבט ןבא גניפוק :דבלב רמוח תקפסא     40.19.0026

  5,000.00   250.00    20.00 תותתוסמ תוניפ ללוכ מ"ס 3/05/04 ר"מ   
      
טרפ יפל הכלוה הקעמ :דבלב רמוח תקפסא     40.19.0027

  2,200.00   220.00    10.00 ההכ רופא LAR 6107 ןווג 90P רטמ   
      
      

 87,525.00 91.04.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../031 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     031

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 87,525.00 מהעברה      

      
      
XOF םגד ןותפשא :דבלב רמוח תקפסא     40.19.0028

  2,900.00   580.00     5.00 OCLATEM תרצות ELGNIS 'חי   
      
םגד הדלפ תייזרב :דבלב רמוח תקפסא     40.19.0029

 14,000.00 7,000.00     2.00 HAWS337761 'חי   
      
ןווג "ןוטסרקא" ףוציר :דבלב רמוח תקפסא     40.19.0030

  4,250.00    85.00    50.00 7/03/51 ו 7/04/02 םיבחורב ההכ רופא טינרג ר"מ   
      
הנייס םגד ףוציר :דבלב רמוח תקפסא     40.19.0031

  2,100.00    70.00    30.00 רופא ןווג 7/51/03 ר"מ   
      
ןועבט ןבא םגד ףוציר:דבלב רמוח תקפסא     40.19.0032

  1,600.00    80.00    20.00 מ"ס 5.31/6.12 "ןוטסרפוס" ר"מ   
      
"הלוספק" םגד ןותפשא :דבלב רמוח תקפסא     40.19.0033

  6,600.00 3,300.00     2.00 6 טרפ יפל מ"ס 53 רטוק הטסורינ 'חי   
      
הטסורינ םוסחמ דומע :דבלב רמוח תקפסא     40.19.0034
"דועו רדה" מ"מ 007 הבוגו 042 רטוק 613      

  4,000.00   800.00     5.00 9 טרפ יפל 'חי   
122,975.00 ןולוח תייריע ןסחמ הברזרל חותיפ ירמוח תקפסא 91.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

15,997,058.80 חותיפ 04 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../032 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     032

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות הנגה ןורא ללוכ 2" רטוקב תכרעמ שאר     41.01.0010
םימ רוקמל רוביח ,ע"ש וא I.G.F םגד "רבנע"      
םיזרבו ןולוח תיריע תויחנהל םאתהב      
המכסל םאתהב לכה ,הזנורבמ םיילוארדיה      

 37,440.00 9,360.00     4.00 'פמוק היקשה תינכותב  
      
תרצות TENIRRI גוסמ היקשה בשחמ     41.01.0020
,תרושקת סיטרכ ללוכ ע"ש וא הלורוטומ      
2 ,םיקרב תנגה ,להנמה  זכרמל רשק רישכמ      
תרושקת ,היצרגטניא ,ןרות לע תונטנא      
3 - ל תוירחאו הנקתה ,טלפמוק תיטוחלא      
+ ע"ש וא "רבנע" תרצות ןוגימ ןורא ,םינש      

 39,312.00 39,312.00     1.00 'פמוק תכתממ הליענ תרגסמ  
      
גוסמ היקשה בשחמל הרואת דומעמ הנזה     41.01.0040
07 רבצמ ללוכ "הלורוטומ" תרצות "ויפרוקס"      

  3,744.00   936.00     4.00 יטמוטוא  יצח ילמשח ןעטמו A 'חי   
      
לכ ללוכ ע"ש וא הרקב תרצותמ CD דיאונולוס     41.01.0050
ריחמה .הלעפהל םישורדה רוביחה ירזיבא      

  5,616.00   280.80    20.00 הנשל תורישו תוירחאו הנקתה  ללוכ 'חי   
      
רטוקב ןליתאולופ רוניצמ ץעל ףוטפט תעבט     41.01.0060
םאתהב תותסוותמ תועבט 5 םע מ"מ 61      

  2,526.75    11.23   225.00 טרפל 'חי   
      
61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ ףוטפט תוחולש     41.01.0070
תוילרגטניא תופטפט םע 4 גרד מ"מ      
לש םיקחרמב העש/רטיל 1.2 - 3.2 תותסוותמ      

 21,050.64     4.68 4,498.00 'מ 2 לכ עקרקל םיקוזיחו 'מ 3.0 - 8.0 רטמ   
      

 14,151.00     6.36 2,225.00 6 גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רונצ רטמ  41.01.0080
      

  7,300.80     9.36   780.00 6 גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רונצ רטמ  41.01.0090
      

  3,229.20    14.04   230.00 6 גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רונצ רטמ  41.01.0100
      

  3,931.20    18.72   210.00 6 גרד מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רונצ רטמ  41.01.0110
      
תינכתה י"פע היהי לוורש רטוק : םילוורש      
סנכנה רוניצה רטוקמ לופכ תוחפל רטוקבו      
חטשל ןנוגמ חטשמ ועיגי םילורשה .לוורשב      
,שרדנה קמועל םיעצמב הריפח : ללוכ ןנוגמ      
שרדנה בצמל חטשה תרזחהו יוסיכ      

138,301.59 10.14.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../033 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     033

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
138,301.59 מהעברה      

      
      
ץחל ,CVP ,מ"מ 011 רטוק : שיבכב לוורש     41.01.0130
הריפח ללוכ ,'מ 1 קמועב מ"מ 5.21 גרד םימ      

 22,464.00    56.16   400.00 טרפמה י"פע  יוסיכו רטמ   
      
תעבורמ תרגסמ םעב מ"ס 06 לזרבל הסכמ     41.01.0140
וא "ןקלוו" לש "ןרומ" םגד תעבט םע הכרדמ      
גוס" בותיכה לש העבטה הסכמה לע .ע"ש      
ריחמה .תימוקמה תושרה לש למסו "תיתשת      
תודובעה לכו םירזיבא ,הנקתה ,הקפסא : ללוכ      

 44,928.00   449.28   100.00 תושורדה 'חי   
205,693.59 היקשה 10.14 כ"הס  

      
ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  20.14 ק ר פ  ת ת       
ן ו נ י ג       
      
תכיפה תוברל מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     41.02.0010
יננג רושייו םיינכמ םילכב החוחיתו עקרקה      

 65,160.00     5.43 12,000.00 יפוס ר"מ   
      
ר"מ 052 לעמ םלדוגש םיחטשל טסופמוק     41.02.0020

 56,160.00   187.20   300.00 םנודל ק"מ 52-כ לש תומכב ק"מ   
      
02 לש תומכב רשעומ ןגטיפוכב לבז לוביז     41.02.0030

123,600.00    10.30 12,000.00 יללכ רושייו חוחיתתוברל םנוד/ק"מ ר"מ   
      
חטשב רוזיפ תוברל ןוניגל המיאתמ המדא     41.02.0040

222,408.00    61.78 3,600.00 מ"ס 03 לש הבכשב ק"מ   
      
ןג תמדא UC םיצעל לודיג יתב תולעת     41.02.0050
יפל תודימו מ"ס 07 קמוע יביטקורטסנוק      

173,955.60   276.12   630.00 ע:ש וא תוכרעמ רדה תינכת ק"מ   
      
02% ללוכ 8-0 לדוג ףוטש ןלוג ףוט לודיג עצמ     41.02.0060

558,072.00   207.00 2,696.00 רושייו רוזיפ ללוכ לודיג תבכש לובכ ק"מ   
      
תבכש 41-4 לדוג ףוטש ןלוג ףוט לודיג עצמ     41.02.0070

291,060.00   252.00 1,155.00 רושייו רוזיפ ללוכ זוקינ תבכשו יופיח ק"מ   
1,490,415.60 ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 20.14 כ"הס  

      
א ש ד  ת ל י ת ש  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
ןירג" תרצות ןליפורפילופ יושע אשד םחות     41.03.0020
לכ ןיב םחותה מ"ס 21 הבוגב ע"ש וא "טניופ      

 21,060.00    46.80   450.00 אשדה יגוס רטמ   
      

 21,060.00 30.14.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../034 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     034

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 21,060.00 מהעברה      

      
      
ןושיד טסופמוק תוברל האשדמל חטש תנכה     41.03.0040

 16,840.00     8.42 2,000.00 יפוס ורשייו ר"מ   
      
תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     41.03.0050
ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש      
רושיא איצמהל שי .םנודל ב"וק 02 לש תומכב      
וריבעהלו טסופמוקה קפס לש  יוטיחה לע      
ריחמה .רתאל טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל      
שומיש ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ      

  6,000.00     3.00 2,000.00 .ןושיד ירמוחו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
.םולפספ ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     41.03.0070
.אשדה רוקמ לע חקפמהמ רושיא לבקל שי      
םורט םישרדנה םילופיטה לכ תא ללוכ ריחמה      
שאר ינשד ,עקרק יקיזמ תרבדה - הליתש      
רחאל םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל      
ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש      

 40,000.00    20.00 2,000.00 .הצרמה ר"מ   
      

 10,000.00     4.00 2,500.00 תעקפ יחמצ םיטיפואיג לש העיטנו הקפסא 'חי  41.03.0076
      
לכימ , 1 לדוג םייתנוע לש העיטנו הקפסא     41.03.0077

 18,000.00     2.50 7,200.00 .תויסוכ ,ק"מס 521 חפנב 'חי   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0110

 17,152.00    16.00 1,072.00 .תיקש וא  ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
רטיל 6 - 5 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0120

156,684.00    33.00 4,748.00 .לכימ חפנ 'חי   
      
רטיל 52 - 7 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0135

 21,600.00   120.00   180.00 .לכימ חפנ 'חי   
      
36 עזג רטוק - 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
3 םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע      

154,080.00   480.00   321.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ 'חי   
      
רטוק - 9 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0175
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ 36 עזג      
,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3 םומינימ      

 96,100.00   620.00   155.00 .ריחמ ותואבעקרקהמ וא ,תוחפל 'חי   
      

557,516.00 30.14.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../035 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     035

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
557,516.00 מהעברה      

      
      
- 5.9 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0177
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ 57 עזג רטוק      
,הפיו חתופמ ,'מ 8.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3 םומינימ      

 25,840.00   680.00    38.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל 'חי   
      
ןז יוצמ רמת גוסמ לקד ץע תעיטנו הקפסא     41.03.0230
עזג הבוג ,טרפמ יפל ןאש תיב קמעמ ינאיח      
תופעתסהל דעו עקרק ינפמ דודמ 'מ 0.2      

 67,500.00 2,700.00    25.00 .תופכה 'חי   
650,856.00 אשד תליתש 30.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה ו  ד ו י צ  40.14 ק ר פ  ת ת       
      
אלל ,טרפ יפל 2" רטוקב - 1 תכרעמ שאר     41.04.0010
י"פע לעופה היקשה רקב י"ע לעפומ ,תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ ,ץחל דמ תוברל תומכ      
םע םימ דמ ,דוקיפ ימל האיצי ללוכ הזנורבמ      
ריווא ררחשמ ,ץחל ןיטקמ ,ןנסמ ,ילמשח טלפ      
,4/3" ןג זרב ,הזנורבמ ינוסכלא ףוגמ ,בלושמ      

  4,305.60 4,305.60     1.00 'פמוק רוביח ירזיבא ללוכ היזרבל םיזרב  
      
,טרפ יפל 2" רטוקב - הרטמה 2 תכרעמ שאר     41.04.0020
לעופה היקשה רקב י"ע לעפומ ,תולעפה אלל      
ילוארדיה ףוגמ ,ץחל דמ תוברל תומכ י"פע      
םימ דמ ,דוקיפ ימל האיצי ללוכ הזנורבמ ישאר      
ררחשמ ,ץחל ןיטקמ ,ןנסמ ,ילמשח טלפ םע      
ןג זרב ,הזנורבמ ינוסכלא ףוגמ ,בלושמ ריווא      

  4,305.60 4,305.60     1.00 'פמוק רוביח ירזיבא ללוכ היזרבל םיזרב ,4/3"  
      
,טרפ יפל 2" רטוקב - ףוטפט 2 תכרעמ שאר     41.04.0030
לעופה היקשה רקב י"ע לעפומ ,תולעפה אלל      
ילוארדיה ףוגמ ,ץחל דמ תוברל תומכ י"פע      
םימ דמ ,דוקיפ ימל האיצי ללוכ הזנורבמ ישאר      
ררחשמ ,ץחל ןיטקמ ,ןנסמ ,ילמשח טלפ םע      
ןג זרב  ,הזנורבמ ינוסכלא ףוגמ ,בלושמ ריווא      

  4,305.60 4,305.60     1.00 'פמוק רוביח ירזיבא ללוכ ,4/3"  
      
      
      
      
      
      
      
      

 12,916.80 40.14.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../036 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     036

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 12,916.80 מהעברה      

      
      
אלל ,טרפ יפל 2" רטוקב - 3 תכרעמ שאר     41.04.0040
י"פע לעופה היקשה רקב י"ע לעפומ ,תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ ,ץחל דמ תוברל תומכ      
םע םימ דמ ,דוקיפ ימל האיצי ללוכ הזנורבמ      
ריווא ררחשמ ,ץחל ןיטקמ ,ןנסמ ,ילמשח טלפ      
,4/3" ןג זרב ,הזנורבמ ינוסכלא ףוגמ ,בלושמ      

  4,305.60 4,305.60     1.00 'פמוק .רוביח ירזיבא ללוכ היזרבל זרב  
      
אלל ,טרפ יפל 2" רטוקב - 4 תכרעמ שאר     41.04.0050
י"פע לעופה היקשה רקב י"ע לעפומ ,תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ ,ץחל דמ תוברל תומכ      
םע םימ דמ ,דוקיפ ימל האיצי ללוכ הזנורבמ      
ריווא ררחשמ ,ץחל ןיטקמ ,ןנסמ ,ילמשח טלפ      
,4/3" ןג זרב ,הזנורבמ ינוסכלא ףוגמ ,בלושמ      

  4,305.60 4,305.60     1.00 'פמוק רוביח ירזיבא ללוכ היזרבל םיזרב  
      
יושע ילוארדיה ףוגמ תכרעמ שארל תפסות     41.04.0060
,יכרד תלת ןוזרב ללוכ ,2" רטוקב הזנורב      
תושורדה תודובעה לכו רוביח ירזיבא, T רזיבא      
הלעפהל דע  תכרעמ שארב הבכרהו הנקתהל      

 11,232.00   702.00    16.00 .תכרעמה שארב הניקת 'חי   
      
יושע ילוארדיה ףוגמ תכרעמ שארל תפסות     41.04.0070
,יכרד תלת ןוזרב ללוכ ,5.1" רטוקב הזנורב      
תושורדה תודובעה לכו רוביח ירזיבא ,T רזיבא      
הלעפהל דע תכרעמ שארב הבכרהו הנקתהל      

  6,364.80   636.48    10.00 .תכרעמה שארב הניקת 'חי   
      
יושע ילוארדיה ףוגמ תכרעמ שארל תפסות     41.04.0080
,יכרד תלת ןוזרב ללוכ ,5.1" רטוקב הזנורב      
,יכרד תלת ןוזרב ללוכ ,5.1" רטוקב הזנורב      
,יכרד תלת ןוזרב ללוכ ,5.1" רטוקב הזנורב      
דע תכרעמ שארב הבכרהו הנקתהל תושורדה      

  6,364.80   636.48    10.00 .תכרעמה שארב הניקת הלעפהל 'חי   
      
יושע ילוארדיה ףוגמ תכרעמ שארל תפסות     41.04.0090
,יכרד תלת ןוזרב ללוכ ,1" רטוקב הזנורב      
תושורדה תודובעה לכו רוביח ירזיבא, T רזיבא      
הלעפהל דע תכרעמ שארב הבכרהו הנקתהל      

  3,893.76   486.72     8.00 .תכרעמה שארב הניקת 'חי   
      
      
      
      
      

 49,383.36 40.14.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../037 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     037

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 49,383.36 מהעברה      

      
      
"קמע" םגד םוקאו יטנא םותסשל תפסות     41.04.0100
לע ןקתוי,ע"וש וא 'י.ר.א' 'צות 4/3" רטוקב      
ירזיבא ללוכ .ןשד תבאשמ ינפל וא/ו הלעפה      
תושרדנה תודובעה לכו הקפסא ,רוביח      

    673.92    74.88     9.00 .הדובעה תומלשל 'חי   
      
ןקתוי, 2" רטוקב )תרזוח המירז ענומ( ח"זמ     41.04.0110
.ןשדה תבאשמ ןקתותו הדימב תכרעמה שארב      
'צות הזנורב םיירודכ םיזרב 2 ללוכ ח"זמה      
.תכרעמה שאר טרפב עיפומל םאתהב .'ביגש'      
תושורדה תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה      
לש בתכב רושיאו הקידב ללוכ ח"זמה תנקתהל      

  4,212.00 1,404.00     3.00 'פמוק .ךמסומ ח"זמ ןיקתמ  
      
ללוכ I.M.L 'צות A - 67 תילמשח ןשד תבאשמ     41.04.0120
ןנסמ + לגר םותסש ,הקרזה םותסש      
הפיצ הפיצ גתמ,תירוניצ,דוקיפ לבכ,תולוקשמ      
    09192 E, םייוויח תלבק םיסלופ ליפכמ/קלחמ  
םירזיבאה לכ ללוכ .בשחמל רוביחו םינוציח      
תכרעמה שארןיב תמלשומ תוליעפל םישורדה      
ןוראב ןקותת הבאשמה.היקשהה בשחמו      
למשחה עקש .תכרעמה שאר ךומסב      
הנגהה ןוראב ונקתוי םיילמשחה םירוביחהו      
הבאשמל הנגה ןורא ללוכ .ןשדה תבאשמ לש      
'צות לכה חירב בר לוענמ ללוכ BRO-246 םגד      

 26,676.00 8,892.00     3.00 'פמוק .ע"וש וא 'טיילרוא'  
      
רטסאילופמ יושע תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.04.0140
תודימב RO-2112 םגד 'דראג םולב' ןיירושמ      
023 קמוע ,מ"מ 5111 בחור ,מ"מ0011 הבוג      
תרגסמ תכרע + הילתל םיטרסניא + מ"מ      
שאר ירזיבא תכימתל תנוולוגמ תכתמ      
ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,תכרעמה      
,הקפסא :ללוכ .ע"וש וא "טיילרוא" 'צות לכה      
בר חתפמו ןוטב  תקיציו תרגסמ ,הבכרה      

  2,620.80 2,620.80     1.00 'פמוק .חירב  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 83,566.08 40.14.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../038 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     038

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 83,566.08 מהעברה      

      
      
רטסאילופמ יושע תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.04.0150
תודימב RO-2212 םגד 'דראג םולב' ןיירושמ      
023 קמוע ,מ"מ 5111 בחור ,מ"מ0521 הבוג      
תרגסמ תכרע + הילתל םיטרסניא + מ"מ      
שאר ירזיבא תכימתל תנוולוגמ תכתמ      
ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,תכרעמה      
,הקפסא :ללוכ .ע"וש וא "טיילרוא" 'צות לכה      
בר חתפמו ןוטב  תקיציו תרגסמ ,הבכרה      

  5,990.40 2,995.20     2.00 'פמוק .חירב  
      
רטסאילופמ יושע תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.04.0160
תודימב RO-2246 םגד 'דראג םולב' ןיירושמ      
024 קמוע ,מ"מ 0731 בחור ,מ"מ6231 הבוג      
תרגסמ  תכרע + הילתל םיטרסניא + מ"מ      
שאר ירזיבא תכימתל תנוולוגמ תכתמ      
ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,תכרעמה      
,הקפסא :ללוכ .ע"וש וא "טיילרוא" 'צות לכה      

  8,424.00 4,212.00     2.00 'פמוק .חירב בר חתפמו ןוטב תקיציו תרגסמ ,הבכרה  
      
יפל - 2" רטוקב היקשהל םימ רוקמל רוביח     41.04.0170
תרנצ תנקתה ללוכ .םייק םימ רוניצמ טרפ      
םירושיא ,םימואת ,תכרעמה שארל תרשקמ      

 24,336.00 6,084.00     4.00 'פמוק .ןולוח ריעב  םימה קפס תושירד לכו  
      
'צות CD - 8 םגד "םגא" גוסמ היקשה בשחמ     41.04.0180
+ טנריאל 'פמוק תרושקת ללוכה 'הלורוטומ'      
הרואת דומעל תורבחתה ללוכ ןעטמו רבצמ      
םימל םימל םוטא הנגה ןוראב בכרוי בשחמה      
ץוחמ ןוטב תקיצי לע ,ע"וש וא 'טיילרוא םגד      
ללוכ ריחמה .תכרעמה שאר לש הנגה ןוראל      
תוברל .הנשל תוירחאו ןרציה ידי לע הבכרה      
חול םגד ילארשי עקש לש הנקתהו הקפסא      
םירחאה י"ע קפוסמה לבכל ורוביחו ןיט ספלא      
םאתהב לכה .למשח תודובע ןלבק םע םואתבו      

 33,696.00 11,232.00     3.00 'פמוק ןולוח תייריע תושירדל  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

156,012.48 40.14.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../039 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     039

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
156,012.48 מהעברה      

      
      
ללוכ CD - 21 םגד "םגא" גוסמ היקשה בשחמ     41.04.0190
ללוכה 'הלורוטומ' 'צות םיזרב 42 -ל הבחרה      
ללוכ ןעטמו רבצמ + טנריאל  'פמוק תרושקת      
ןוראב בכרוי בשחמה הרואת דומעל תורבחתה      
,ע"וש וא 'טיילרוא' םגד םימל םימל םוטא הנגה      
שאר לש הנגה ןוראל ץוחמ ןוטב תקיצי לע      
ןרציה ידי לע הבכרה ללוכ ריחמה .תכרעמה      
לש הנקתהו הקפסא תוברל .הנשל תוירחאו      
לבכל ורוביחו ןיט ספלא חול םגד ילארשי עקש      
תודובעןלבק םע םואתבו םירחאה י"ע קפוסמה      

 23,400.00 23,400.00     1.00 'פמוק ןולוח תייריע תושירדל םאתהב לכה .למשח  
      
בשחמל םיאתמ ידיג וד יכרד תלת דיאונולוס     41.04.0200
ירזיבא לכ ללוכ  CD "הלורוטומ" 'צות יטוחלא      
בשחמ  לש הניקת הלעפהל םישורדה  רוביחה      
ןקתוי דיאונולוסה .דקפומה ףוגמהו היקשהה      
ןורא ןפודל  עבוקתש תנבלוגמ תכתמ ספ לע      
תוירחא ,הבכרה ללוכ לכה .תכרעמה שאר      

 13,141.44   336.96    39.00 'פמוק .הנשל תורשו  
      
.6 גרד מ"מ 36 רטוקב  רווע א.פ היקשה רוניצ     41.04.0210
ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא :ללוכ      

 25,836.00    21.53 1,200.00 יוסיכו "ןואסלפ" רטמ   
      
.6 גרד מ"מ 05 רטוקב  רווע א.פ היקשה רוניצ     41.04.0220
ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא :ללוכ      

 40,303.00    19.66 2,050.00 יוסיכו "ןואסלפ" רטמ   
      
.6 גרד  מ"מ 04 רטוקב רווע א.פ היקשה רוניצ     41.04.0230
ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא :ללוכ      

    458.50    13.10    35.00 יוסיכו "ןואסלפ" רטמ   
      
.6 גרד מ"מ 23 רטוקב רווע א.פ היקשה רוניצ     41.04.0240
ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא :ללוכ      

 32,567.00    11.23 2,900.00 יוסיכו "ןואסלפ" רטמ   
      
.6 גרד מ"מ 52 רטוקב רווע א.פ היקשה רוניצ     41.04.0250
ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא :ללוכ      

 37,048.00     8.42 4,400.00 יוסיכו "ןואסלפ" רטמ   
      
.6 גרד מ"מ 52 רטוקב רווע א.פ היקשה רוניצ     41.04.0260
ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא :ללוכ      

 13,905.00    10.30 1,350.00 יוסיכו "ןואסלפ" רטמ   
      
      

342,671.42 40.14.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../040 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     040

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
342,671.42 מהעברה      

      
      
.6 גרד מ"מ 61 רטוקב רווע א.פ היקשה רוניצ     41.04.0270
ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא :ללוכ      

  1,918.80     4.68   410.00 יוסיכו "ןואסלפ" רטמ   
      
מ"מ 61 רטוקב תסוותמ ילרגטנא ףוטפט רוניצ     41.04.0280
ןיב לש םיחוורמב ש/ל 1.2-3.2 תפטפט תקיפס      
6 לש רטוקב לזרבמ תודתי ללוכ  ,'מ 6.0 - 8.0      
'מ 0.2 לכ( מ"ס 04 ךרואב U תרוצב מ"מ      
רוביח ,הבכרה ,רמוח ,הקפסא :ללוכ .)דתי      
lתוחולשה ךרואל  םיזקנמ/םיקלחמ םיווקל      
היהת  ףוטפטה תרנצ ,"ןואסלפ" ידמצמב      

 20,600.00     5.15 4,000.00 ןרצי ותואמ רטמ   
      
מ"מ 61 רטוקב תסוותמ ילרגטנא ףוטפט רוניצ     41.04.0290
ןיב םיחוורמב ש/ל 1.2-3.2 תפטפט תקיפס      
6 לש רטוקב לזרבמ תודתי ללוכ ,'מ 3.0 - 5.0      
'מ 0.2 לכ( מ"ס 04 ךרואב U תרוצב מ"מ      
רוביח ,הבכרה ,רמוח ,הקפסא :ללוכ .)דתי      
lתוחולשה ךרואל  םיזקנמ/םיקלחמ םיווקל      
היהת  ףוטפטה תרנצ ,"ןואסלפ" ידמצמב      

102,846.00     5.62 18,300.00 ןרצי ותואמ רטמ   
      
רטוקב תסוותמ ילרגטנא ףוטפט רוניצמ תעבט     41.04.0300
לש םיחוורמב  ש/ל 1.2-3.2 הקיפס מ"מ 61      
תרבוחמ תעבטה ,)ץעל תופטפט 6( 'מ 03.0      
םיבצימ ללוכ .ףוטפט תחולש וא/ו ישאר רוניצל      
מ"מ 6 לש רטוקב לזרבמ  תודתיב עקרקל      
תעבט לכל תודתי 3( מ"ס 04 ךרואב U תרוצב      

 13,787.28    28.08   491.00 'פמוק ןרצי ותואמ היהת תרנצה לכ ,)ץעה ביבס  
      

  6,177.60   102.96    60.00 תינועבצ היפ I - 02  'רטנה' החיג ריטממ 'חי  41.04.0310
      
/ PM  / 0002-PM-0003 םגד החיג ריטממ     41.04.0320
    0001-PM 04 ריטממ ףוג ללוכ-RPM  לכה  

  5,995.08    98.28    61.00 'רטנה' 'צות 'חי   
      
'צות  4/3" רטוקב ריטממל ינוציח רגנ לא     41.04.0330
תוולנ  תודובע ,רוביח ירזיבא ללוכ ,"רטנה"      

  3,781.44    37.44   101.00 .ריטממה תדובע תומלשל שרדנה לכו 'חי   
      
5.21 גרד מ"מ 011 רטוקב c.v.p מ לוורש     41.04.0340
הכישמ טוח תלחשה ,הבכרה ,הריפח :ללוכ      
ןוניגה תגורעל דע עיגי לוורשה .מ"מ 8 ןוליינמ      

 11,980.80    37.44   320.00 תרוקיב תכירב וא/ו רטמ   
      

509,758.42 40.14.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../041 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     041

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
509,758.42 מהעברה      

      
      
5.21 גרד מ"מ 061 רטוקב c.v.p מ לוורש     41.04.0350
הכישמ  טוח תלחשה ,הבכרה ,הריפח :ללוכ      
ןוניגה תגורעל דע עיגי לוורשה .מ"מ 8 ןוליינמ      

 15,912.00    79.56   200.00 תרוקיב תכירב וא/ו רטמ   
      
57 רטוקב ןליטאילופמ תרושקת לעתמ רוניצ     41.04.0360
הכישמ טוח  ללוכ לוורשכ שמשמ 01 גרד מ"מ      
תכירבל דע עיגי לוורשה ,מ"מ 8 ןוליינמ      
,הבכרה ,הריפח:ללוכ ,ןוניג תגורע וא תרוקיב      
תושורדה תודובעה לכו הכישמ טוח תלחשה      

 61,074.00    42.12 1,450.00 הדובעה תומלשל רטמ   
      
:ללוכ 01 גרד מ"מ 011 רטוקב c.v.p מ לוורש     41.04.0370
8 ןוליינמ הכישמ טוח תלחשה ,הבכרה ,הריפח      
וא/ו ןוניגה תגורעל דע עיגי לוורשה .מ"מ      

 23,587.20    32.76   720.00 תרוקיב תכירב רטמ   
      
:ללוכ 01 גרד מ"מ 061 רטוקב c.v.p מ לוורש     41.04.0380
ןוליינמ הכישמ טוח  תלחשה ,הבכרה ,הריפח      
וא/ו ןוניגה תגורעל דע עיגי לוורשה .מ"מ 8      

 21,762.00    70.20   310.00 תרוקיב תכירב רטמ   
632,093.62 היקשהו דויצ 40.14 כ"הס  

      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  50.14 ק ר פ  ת ת       
      

 66,512.16   437.58   152.00 תוחפל "2   8  לדוגב םיצע 'חי  41.05.0070
      

 35,802.00   596.70    60.00 תוחפל 3" עזג 9 לדוגב םירגוב םיצע 'חי  41.05.0080
      

 29,835.00   596.70    50.00 ןוניג תינכות פ"ע 7  לדוג לכימ םירלפמסקא 'חי  41.05.0110
      

 95,440.00    11.93 8,000.00 )רטיל 3(  3  'סמ לדוגב םיליתש 'חי  41.05.0130
      

 22,676.50    23.87   950.00 )רטיל -0.6 0.3(4  'סמ לדוגב םיליתש 'חי  41.05.0140
250,265.66 תועיטנו ןוניג 50.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

3,229,324.47 ןוניג 14 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../042 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     042

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
דוסי ללוכ תוסורה הפש ינבא לש ריהז קוריפ     51.01.0010

  7,200.00    18.00   400.00 ןוטב תנעשמו רטמ   
      
תוכרדמב טלפסא תבכש לש ריהז קוריפ     51.01.0020

 87,480.00    16.20 5,400.00 ףוצירל העסימה חטשבו תומייק ר"מ   
      
3 םע םימייק זוקינ ינטלוק הבוג תמאתה     51.01.0030

  6,750.00   450.00    15.00 'פמוק תותשר  
      
,זוקינ ןוגכ םינוש םיגוסמ תוחוש הבוג תמאתה     51.01.0040

 40,500.00   450.00    90.00 'וכו םימ ,בויב 'חי   
      
מ"ס 1 יבועב תמייק טלפסא תעסימ ףוצריק     51.01.0050

 90,000.00     9.00 10,000.00 )סופסיח( ר"מ   
      
רוסמב מ"ס 01 דע יבועב טלפסא רוסינ     51.01.0060

  2,700.00    13.50   200.00 יבוביס רטמ   
234,630.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ם י ע צ מ ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
תומייק תוכרדמב םייק עצמ ינפ רושיו דוביע     51.02.0010
דע םייק עצמ תריפח ללוכ ףוצירל העסימבו      

 24,300.00     4.50 5,400.00 מ"ס 01 ר"מ   
      

 63,000.00   315.00   200.00 MSLC מ"נחב ק"מ  51.02.0020
 87,300.00 םיעצמו רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
ג"ק 3.0 רועישב ECT גוסמ ןמוטיב סוסיר     51.03.0010

 27,000.00     2.70 10,000.00 ר"מל ר"מ   
      
לדוג מ"ס 4 יבועב הנוילע הבכש טלפסא ןוטב     51.03.0020

288,000.00    28.80 10,000.00 GP-86 גוסמ 4/3" ילמיסקמ טגרגא ר"מ   
      
טגרגא לדוג הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב     51.03.0030

 33,750.00   225.00   150.00 GP-86 גוסמ 4/3"  ילמיסקמ ןוט   
348,750.00 טלפסא תודובע 30.15 כ"הס  

      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../043 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     043

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י פ ו צ י ר ו  ה פ ש  י נ ב א  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
52/71 תודימב תורשי תוימורט הפש ינבא     51.04.0010

 28,800.00    72.00   400.00 ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ מ"ס רטמ   
      
הזאפ אלל תוחוטש תוימורט הפש ינבא     51.04.0020

  2,295.00    76.50    30.00 מ"ס 32/32 תודימב רטמ   
      
יבועב העסימב תוינועבצ תובלתשמ תופצרמ     51.04.0030
ללוכ מ"ס 02/02 וא 02/01 תודימבו מ"ס 8      

 39,600.00    99.00   400.00 מ"ס 3 יבועב לוח תבכש ר"מ   
      

  7,200.00    18.00   400.00 תמייק העסימב הפש ןבא תחנה רובע תפסות רטמ  51.04.0040
 77,895.00 םיפוצירו הפש ינבא 40.15 כ"הס  

      
ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  50.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 03 רטוקב 5 גרד 1 גוס ןוטבמ זוקינ רוניצ     51.05.0010

 50,400.00   360.00   140.00 'מ 0.2 דע קמועבו רטמ   
      
04 רטוקב 5 גרד 1 גוס ןוטבמ זוקינ רוניצ     51.05.0020

  4,500.00   450.00    10.00 'מ 2 דע קמועבו רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב 5 גרד 1 גוס ןוטבמ זוקינ רוניצ     51.05.0030

130,050.00   765.00   170.00 'מ 5.2 דע קמועבו רטמ   
      

 34,200.00   180.00   190.00 3"  רטוק CVP רוניצ רטמ  51.05.0040
      
'מ 0.1/0.1 תודימב ןייוזמ ןוטבמ תרוקיב את     51.05.0050

 16,200.00 4,050.00     4.00 'מ 5.2 דע קמועבו 'חי   
      
'מ 2.1/0.1 תודימב ןייוזמ ןוטבמ תרוקיב את     51.05.0060

  9,000.00 4,500.00     2.00 'מ 52 דע קמועבו 'חי   
      
ללוכ 'מ 0.2 דע קמועב תותשר 3 זוקינ ןטלוק     51.05.0070

 43,200.00 5,400.00     8.00 תקצימ הפש ןבאו הבכש 'חי   
      
זוקינ וק לע תרוקיב את תיינב רובע תפסות     51.05.0080

    900.00   900.00     1.00 םייק 'חי   
      
'מ 0.2 דע קמועב תותשר 5 םע זוקינ ןטלוק     51.05.0090

 15,300.00 7,650.00     2.00 תקצימ הפש ןבאו הבכש ללוכ 'חי   
      

    450.00   450.00     1.00 םייק אתל זוקינ וק רוביח רובע תפסות 'חי  51.05.0100
      
'מ 02 דע קמועו מ"ס 06 רטוקב לוחליח רוב     51.05.0110

216,000.00 27,000.00     8.00 'פמוק ךרע הווש וא "גלפ" 'בח תמגודכ  
      

520,200.00 50.15.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../044 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     044

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
520,200.00 מהעברה      

      
      
004 גורא יתלב דבמ תוינכטואג תועירי     51.05.0120

 50,593.95    14.85 3,407.00 האנה תקיז ירוזא ןוגיע תוברל ר"מ/'רג ר"מ   
      
ףוטע מ"מ 061 רטוק יעקרק תת ירושרש רוניצ     51.05.0130
ץצח יולימו רפע תודובע תוברל ינכטואג דב      

 88,920.00   117.00   760.00 יוסיכל מ"ס 53x53 רטמ   
      
NIARD-ATLED גוסמ EPDH זוקינ תועירי     51.05.0140
    02x2 תומוגו ינכטואג דב ללוכ יתבכש וד רטמ  

 76,950.00    51.30 1,500.00 קמוע מ"מ 8 תויטסלפ ר"מ   
      
רטוק ןוליטאילופמ םילוגע תרוקיב תוחוש     51.05.0160
ןוט 5 סמועל קמוע מ"ס 521 דע מ"ס 08 ימינפ      
NC תיפוח מ"ס 06 רטוק קיטסלפ הסכמ םע      

  9,675.00 1,935.00     5.00 ע"ש וא 64-0120 'חי   
      
רטוק 01 גרד EPDH ןילטאילופמ זוקינ רוניצ     51.05.0180
תפיטע תוברל 'מ 52.1 דע קמועב מ"מ 002      

 83,520.00   261.00   320.00 .תוירושרש תורוניצ רוביחל לוח רטמ   
829,858.95 זוקינ תודובע 50.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,578,433.95 הלילס תודובע 15 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../045 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     045

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י ו ו ק  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
םימ יווק לש החנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     57.01.0010
,מ"מ 56.3 ןפוד יבוע ,2?" רטוקב - הדלפמ      
תינוציח הפיטעו טלמ םינפ יופצ םע ,035 י"ת      
    OIRT םע עקרקב חנומ , רשואמ ביטב ע"ש וא  
הדובעה .'מ 52.1 דע קמועב .לוח יוסכו דופיר      
לכ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא תללוכ      

 53,550.00   153.00   350.00 םישורדה םייתשורחה םירזיבאהו םיחפסה רטמ   
      
: ללוכ םייק רוניצל עצומ רוניצ תורבחתה      
וא רושמב טלפסאמ הכרדמ/שיבכ תחיתפ      
הריפח ,תפצורמ הכרדמ קורפ ,רוסרפמוק      
,תורבחתהל דעוימה םוקמב םייק רוניצ יוליגו      
,םזוקינו םייקה רוניצב םימה תמירז תקספה      
,תופעתסה ךותיר ,םייקה רוניצב חתפ תיישע      
שודיח ,םירזיבא ךותירו הבכרה ,רוניצ וא תשק      
.רמוח יפדוע תקחרהו יפוס יוסיכ ,םימה תמירז      
      
םימ וקל 2?" עצומ םימ וק תורבחתה ,ל"נכ     57.01.0020

  6,300.00 1,260.00     5.00 'פמוק .אוהש גוס לכמו רטוק לכב ,םייק ףוגמ וא םייק  
      
רטוקב זירט ףוגמ תנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.01.0030
ביטב ע"ש וא "לאפר" לש SRT תמגוד 2?"      
לכ תוברל ,ץוחו םינפ ליימא יופיצ םע ,רשואמ      
,םיידגנ םינגוא :ןוגכ םישורדה םירזיבאה      
תוברל ,'וכו קוזיח יגרבו םטא ,ןגואל רבחמ      

  4,320.00 1,440.00     3.00 . תמלשומ ףוגמ תנקתה תלבקל הבכרה 'חי   
      
םיפוגמל ןוטב יאת תבכרהו ,הלבוה ,הקפסא     57.01.0040
הסכמ םע מ"ס 05 רטוקב תוימורט תוילוחמ      
תיתחת סוליפ ,הריפח :ללוכ ,מ"ס 04 רטוקב      
דע יפוס יוסכו הנקתה ,הקודיהו הריפחה      
תנקתהו תבכרה :ללוכ ,'מ 05.1 לש קמועל      
תחנהו תקפסא ,םנוטיבו תורקתהו םיסכמה      
,ןוטב תרוגח תיישע )מ"ס 01( תיתחתב ץצח      
יפדוע קוליסו קדוהמ יולימ ,הריפח      
םיסכמ .984 י"ת יפל ויהי תוילוחה.םירמוח      
ינוניב סמועל הסכמ ןיממ )ןימזמה למס םע(      
)ןוט 52 סמועל( לזרב תקצימ ,דבכ וא/ו      
הסכמה .ביטב ע"ש וא ןקלוו תרצות "ןושמש"      

  3,375.00 1,125.00     3.00 . דיגאתה םש בותיכו ,"םימ" ןמיס םע היהי 'חי   
      
הקפסא רובע הרקב את ריחמל תפסות     57.01.0050
)ןוט 04 סמועל( דבכ הסכמו הרקת תנקתהו      

    450.00   450.00     1.00 . )ןוט 52 סמועל( ינוניב הסכמו הרקת םוקמב 'חי   
 67,995.00 10.75.10 קרפ תתב הרבעהל

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../046 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     046

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 67,995.00 מהעברה      

      
      
הקפסא רובע הרקב תחוש ריחמל תפסות     57.01.0060
הסכמו לזרב תקיצימ תעבורמ תרגסמ הבכרהו      
ע"ש וא ןמפלוו תרצות ,מ"ס 06 רטוקב דבכ      
ןימזמה תושירד יפל בותיכה םע ,רשואמ ביטב      

    900.00   450.00     2.00 'פמוק .  
      
הדובעה .2?" רטוקב דדוב םימ רוביח תיישע     57.01.0070
,םישורדה םירזיבאה לכ תקפסא : תללוכ      
רונצב חתפ תיישע ,רובחה םוקימ יולגו הריפח      
םישורדה םירזיבאה לכ תבכרהו ךותיר ,ישאר      
,תויוז ,םירבעמ ,םיפוגמ ,םילפינ ,תופומ :ןוגכ      
לכו םירטקה לכב תוגרבהו םיכותיר תיישע ,'וכו      
,הקראה יספ תבכרהו תקפסא ,תורונצה יגוס      
ןכרצה וק רובחו ישאר וקמ האיצי תיישע ללוכ      
תלבקל דע תושורדה תודובעה רתי לכ תיישעו      
יפדוע תקחרהו יפוס יוסכ ,שרדנכ םלשומ רובח      

 13,050.00 1,305.00    10.00 .םירמוח 'חי   
 81,945.00 םימ יווק תחנהו הקפסא 10.75 כ"הס  

      
ב ו י ב  י ו ו ק  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
בויב יווק לש החנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא      
תוברל ,"NS-8 בויבל הבע" חישק יס.יו.יפ      
תפיטעו עצמ ,םישורדה הביצחה וא/ו הריפחה      
הרופח המדא יפדוע קוליס ,קדוהמ יוסיכ ,לוח      
.םיטרפמו תוינכותל םאתהב שרדנה ןכו      
      
דע קמועב מ"מ 061 רטוקב תורוניצ ,ל"נכ     57.02.0010

 18,900.00   157.50   120.00 'מ 52.1 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 061 רטוקב תורוניצ ,ל"נכ     57.02.0020

 17,100.00   171.00   100.00 'מ 57.1 דעו 'מ 62.1 רטמ   
      
תמלצמב בויב תרנצ םוליצל הנכהו הפיטש     57.02.0030
עוצב :הרעה . טרפמה תושירד יפל היזיולט      
רתאב חקפמה תאמ בתכב הארוה יפל םוליצה      

  2,970.00    13.50   220.00 . רטמ   
      
הרקב תחושל 6?" רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.02.0040
עוציב ,החושה ןפודמ הריפח תוברל ,תמייק      
ביבסמ המיתס ,רוניצה תסנכה ,הרידח חדק      
"בוטר"ב הדובעה רודיס ,המיטאו רוניצל      

  5,400.00 1,350.00     4.00 'פמוק .תומלשב  
      
      

 44,370.00 20.75.10 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../047 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     047

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 44,370.00 מהעברה      

      
      
תוימורט תוחוש לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא      
הרקת לש הנקתהו הקפסא תוברל ,בויבל      
דועיו דיגאתה למס םע הקיצי לזרבמ הסכמו      
מ"ס 06 רטוקב )ןוט 52( ינוניב סמועל , "בויב"      
תוחושב .םיטרפמל םאתהב רתיה לכ ןכו      
הנוילע הילוח ןקתותת 'מ 52.2 לעמ קמועב      
תשירדל םאתהב ,הרקת אלל הסכמו תינוק      
תוחושב שומיש רתוי אל ,ףסונב .דיגאתה גיצנ      
. טסלפונגמ תמגוד תובלושמ בויב      
      
הסכמ םע ,מ"ס 08 רטוקב הרקב תחוש ,ל"נכ     57.02.0050
52.1 דע קמועב ,מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ      

 12,600.00 2,520.00     5.00 'מ 'חי   
      
הסכמ םע ,מ"ס 001 רטוקב הרקב תחוש ,ל"נכ     57.02.0060
52.1 דע קמועב ,מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ      

 14,400.00 2,880.00     5.00 'מ 'חי   
      
הסכמ םע ,מ"ס 001 רטוקב הרקב תחוש ,ל"נכ     57.02.0070
62.1 -מ קמועב ,מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ      

 16,650.00 3,330.00     5.00 . 'מ 57.1 דעו 'מ 'חי   
      
הקפסא רובע הרקב תחוש ריחמל תפסות     57.02.0080
)ןוט 04 סמועל( דבכ הסכמו הרקת תנקתהו      
הרקת םוקמב לזרב תקצימ מ"ס 06 רטוקב      

  3,150.00   630.00     5.00 . )ןוט 52 סמועל( ינוניב הסכמו 'חי   
      
לע התיינב רובע הרקב תחוש ריחמל תפסות     57.02.0090
תוברל ,קמוע לכבו רטוק לכב םייק בויב וק      

  2,520.00 1,260.00     2.00 . םוטיאו לעתמה תרדסה 'חי   
      
הקפסא רובע הרקב תחוש ריחמל תפסות     57.02.0100
גוסמ םידחוימ החוש ירבחמ לש הנקתהו      
תרצות ביבוטיא תמגוד וא F-509 הדשרופ      
-8"6?" רטוקב ,רשואמ ביטב ע"ש וא ןמפלוו      

  1,080.00   360.00     3.00 )החושב הלעמו ישילש רבחמ רובע םולשתה( 'חי   
      
רטוק לכב לוטיבל תמייק בויב תחוש קוריפ     57.02.0110
קוליסו הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,קמוע לכבו      

  2,250.00 1,125.00     2.00 . רתאב חקפמה וילא הרויש םוקמל תלוספה 'חי   
      
ינוציח לפמ רובע הרקב תחוש ריחמל תפסות     57.02.0120
רטוקב ,ע"ש וא ןמפלוו תרצות "PORD" גוסמ      

  1,530.00   765.00     2.00 . דוביע תוברל קמוע לכב מ"מ 061 'חי   
 98,550.00 בויב יווק תחנהו הקפסא 20.75 כ"הס  

      
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../048 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     048

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
ךרוצל טלפסאמ הכרדמ/שיבכ תחיתפו רוסינ     57.03.0010

 10,800.00    36.00   300.00 . תורוניצ תחנה רטמ   
      
םינבאב ףצורמ הכרדמ/שיבכ תחיתפ     57.03.0020

  8,100.00    27.00   300.00 . תורוניצ תחנה ךרוצל תובלתשמ רטמ   
      
תימוקמ המדא תפלחהו הקפסא רובע תפסות     57.03.0030
,שיבכה תובכש הנבמ תיתחת דע יקנ לוחב      
שרדייש תומוקמב הלעתה בחורו קמוע לכב      
02 לש תובכשב וקודיה ללוכ ,סדנהמה י"ע      
.ו.ה.ש.א דייפידומ 89% לש תופיפצ דע מ"ס      
הז ףיעס : הרעה . םירמוח יפדוע תקחרהו      
רתאב חקפמהמ בתכב הארוה יפל קר עצובי      

 10,800.00    72.00   150.00 . הדובעה ןמויב םשרייו ק"מ   
 29,700.00 תונוש 30.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

210,195.00 בויבו םימ יווק 75 כ"הס  
25,864,424.62 יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ כ"הס

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../049 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     049

תוארמה תוכירב 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  20 ק ר פ       
      
1.2 ק ר פ  ת ת  10.20 ק ר פ  ת ת       
      

  5,994.00   499.50    12.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  02.01.0010
      

 13,243.50   490.50    27.00 םוטיא לע הנגהל 02-ב ןוטב ק"מ  02.01.0012
      
םייבועב 03-ב ןוטב יחטשמו ןוטב יפצרמ     02.01.0110

 12,600.00   900.00    14.00 .םהשלכ ק"מ   
      
םיכתחב ,03-ב ןוטבמ תוהבגהו תונוילע תורוק     02.01.0280

  1,206.00 1,206.00     1.00 םהשלכ ק"מ   
      

 15,876.00 1,134.00    14.00 מ''ס 03 יבועב 03-ב ןוטבמ תורקת ק"מ  02.01.0370
      

 32,760.00 1,260.00    26.00 מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק ק"מ  02.01.0470
      
,םינוש םייבועו תודימב 03-ב ןוטבמ םיפצרמ     02.01.0621
םיעקש ,םייכנאו םייקפוא םיקלח תוברל      

 61,236.00 1,134.00    54.00 .תוטילבו ק"מ   
      

  3,563.10    33.30   107.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0740
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     02.01.0780

  5,799.60    32.40   179.00 .הדלפ וא/ו ץע תוספטב ר"מ   
      
W004 -פ גוסמ םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0822
םירטקה לוכב ,3קלח/6644 י"ת יפל ןוטב ןויזל      

 41,580.00 3,780.00    11.00 םיכרואהו ןוט   
      
רטוקב ררוחמ  ירושרש רוניצ ללוכ יכנא זקנ     02.01.1034
דבב הפיטעו ץצח רטליפ תוברל ,מ''מ 001      

 10,249.20    70.20   146.00 ינכטואיג רטמ   
204,107.40 1.2 קרפ תת 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

204,107.40 ןוטב 20 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../050 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     050

תוארמה תוכירב 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ק ר ז מ  30 ק ר פ       
      
ת ו ב א ש מ  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
רורחסה רובגתל השבי רורחס תבאשמ     03.01.0010
לש דמועל ש"קמ 062 ,תופקתשהה תוכירבב      
:םגדמו תרצותמ ,רטמ 61      
    4/51/342/052-521 G-MKN BAD עונמ  

 30,780.00 30,780.00     1.00 ד"לבס wK51, 0541 קפסהב יזאפ תלת 'חי   
      
םימה ןוניסלו רורחסל השבי רורחס תבאשמ     03.01.0020
לש דמועל ש"קמ 54 ,תופקתשהה תוכירבב      
4/5.5/222/002-08 :םגדמו תרצותמ ,רטמ 61      
    G-MKN BAD קפסהב יזאפ תלת עונמ  

 65,880.00 16,470.00     4.00 ד"לבס wK5.5, 4105 'חי   
      
לש םורח זוקינל ,הטסורינמ הלובט הבאשמ     03.01.0030
ש"קמ 02 .םימה רגאמ זוקינלו תונוכמה רדח      
AM :םגד BAD תרצותמ ,רטמ 8 לש דמועל      
    0021 SV AKEF. 082 יזאפ דח - עונמWK  

 18,360.00 6,120.00     3.00 ילרגטניא ילמשח ףוצמ ללוכ ,ד"לבס 0 2.1 'חי   
115,020.00 תובאשמ 10.30 כ"הס  

      
ם י מ ו ת ס ש  ,ם י פ ו ג מ  20.30 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ז י ב א ו       
      

  3,915.00 1,305.00     3.00 C.V.P061? םיידגנ םינגוא + רפרפ ףוגמ 'חי  03.02.0010
      

 14,490.00 1,035.00    14.00 C.V.P011? םיידגנ םינגוא + רפרפ ףוגמ 'חי  03.02.0020
      

 12,960.00   810.00    16.00 C.V.P09? םיידגנ םינגוא + רפרפ ףוגמ 'חי  03.02.0030
      

  7,695.00   855.00     9.00 C.V.P09?         םידרוקר + ירודכ ףוגמ 'חי  03.02.0040
      

  1,215.00   405.00     3.00 C.V.P36?         םידרוקר + ירודכ ףוגמ 'חי  03.02.0050
      

  1,620.00   324.00     5.00 2?"      םורכ הפוצמ זילפ תקצימ ירודכ ףוגמ 'חי  03.02.0060
      

  2,340.00   117.00    20.00 1?"      םורכ הפוצמ זילפ תקצימ ירודכ ףוגמ 'חי  03.02.0070
      
סופיטמ ,םינגוא ינש ןיב הנקתהל רזוח לא     03.02.0080
6-061" רטוקל ,ץיפקב רבגותמו הפלק      

  2,790.00 2,790.00     1.00 ירא תרצותמ 'חי   
      
סופיטמ ,םינגוא ינש ןיב הנקתהל רזוח לא     03.02.0090
4-011" רטוקל ,ץיפקב רבגותמו הפלק      

 12,960.00 2,160.00     6.00 ירא תרצותמ 'חי   
      

 59,985.00 20.30.30 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../051 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     051

תוארמה תוכירב 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 59,985.00 מהעברה      

      
      
סופיטמ ,םינגוא ינש ןיב הנקתהל רזוח לא     03.02.0100
תרצותמ 3-09" רטוקל ,ץיפקב רבגותמו הפלק      

 11,340.00 1,890.00     6.00 ירא 'חי   
      
CVP 36?-מ בויבל ינוסכלא ,ירודכ רזוח לא     03.02.0110

  3,105.00 1,035.00     3.00 םידרוקר + הקבדהב 'חי   
      
"רמלד" תאמגודכ 002? הפלק רזוח לא     03.02.0120
תחוש ךותב ,ישארה זוקינה וק הצקב הנקתהל      

  2,070.00 2,070.00     1.00 טלפמוק - הליעפ החוש ,ינוריעה בויבה 'חי   
      
"רמלד" תאמגודכ 011? הפלק רזוח לא     03.02.0130
תחוש ךותב ,םיפדועה תשילג וק לע הנקתהל      

  1,080.00 1,080.00     1.00 טלפמוק - םיזוקינה ףוסיא 'חי   
      

  1,980.00   990.00     2.00 XELF-C :גוסמ NID ,?6" ,ןגואמ שימג רבחמ 'חי  03.02.0140
      

  3,420.00   855.00     4.00 XELF-C :גוסמ NID ,?4" ,ןגואמ שימג רבחמ 'חי  03.02.0150
      

  2,880.00   720.00     4.00 XELF-C :גוסמ NID ,?3" ,ןגואמ שימג רבחמ 'חי  03.02.0160
      
לע ןקתומ מ"מ 011 רטוקב ףוקש המירז הארמ     03.02.0170

  2,520.00 1,260.00     2.00 טלפמוק - מ"מ 011 רטוקב CVP וק 'חי   
      

  1,350.00   675.00     2.00 ירא תרצותמ 1?" יטמוטוא ריוא ררחשמ 'חי  03.02.0180
      
ןיקתמ י"ע ןקתומ 2" רטוקב ינקת ח"זמ     03.02.0190
תכרעמ שארל ישארה הנזהה וק לע ,השרומ      
םירזיבאהו דויצה לכ ללוכ ,הקרזמה לש םימה      

  2,610.00 2,610.00     1.00 ותנקתהל םישורדה 'חי   
      
הנזהה וק לע ןקתומ 2" רטוקב ינקת םימ הנומ     03.02.0200
ללוכ ,הקרזמה לש םימה תכרעמ שארל ישארה      

  2,160.00 2,160.00     1.00 ותנקתהל םישורדה םירזיבאהו דויצה לכ 'חי   
      
,דמרב תרצותמ  C.N  CAV42 ,ילמשח זרב     03.02.0210

  1,080.00 1,080.00     1.00 "?2 'חי   
      

    810.00   810.00     1.00 דעימע תרצותמ ,2?" ,שמ 021 ,רפוס T  ןנסמ 'חי  03.02.0220
 96,390.00 םירזיבאו םימותסש ,םיפוגמ 20.30 כ"הס  

      
ם י מ  ת ר נ צ  30.30 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ 052 רטוקב EP-001 ןליטאילופ רוניצ     03.03.0010

 20,250.00   405.00    50.00 ןזויפורטקלאלו םינפ יכותירל םירבחמו םיחפס רטמ   
 20,250.00 30.30.30 קרפ תתב הרבעהל

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../052 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     052

תוארמה תוכירב 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 20,250.00 מהעברה      

      
      
ללוכ 061 רטוקב EP-001 ןליטאילופ רוניצ     03.03.0020

 28,080.00   234.00   120.00 ןזויפורטקלאלו םינפ יכותירל םירבחמו םיחפס רטמ   
      
ללוכ 011 רטוקב EP-001 ןליטאילופ רוניצ     03.03.0030

 32,400.00   162.00   200.00 ןזויפורטקלאלו םינפ יכותירל םירבחמו םיחפס רטמ   
      
ללוכ 09 רטוקב EP-001 ןליטאילופ רוניצ     03.03.0040

 20,250.00   135.00   150.00 ןזויפורטקלאלו םינפ יכותירל םירבחמו םיחפס רטמ   
      
ללוכ 36 רטוקב EP-001 ןליטאילופ רוניצ     03.03.0050

    810.00    81.00    10.00 ןזויפורטקלאלו םינפ יכותירל םירבחמו םיחפס רטמ   
      
ללוכ 05 רטוקב EP-001 ןליטאילופ רוניצ     03.03.0060

 14,400.00    72.00   200.00 ןזויפורטקלאלו םינפ יכותירל םירבחמו םיחפס רטמ   
      
תודובעה לכו םירבחמהו םיחפסה ,תרנצה לכ     03.03.0070
תונוכמה רדח ךותב םימה תרנצ תוכרעמ לכל      
,רופא C.V.P תרנצמ לכה .םימה רגאמ ךותבו      
,01 גרד "םיסלפ" תרצות "רודירמ" גוסמ חישק      
ללוכו הגרבהו ןוגיא ,הקבדהב םושיי      
רדחל תרדוחה ןליטאילופ תרנצל תויורבחתה      

 13,500.00 13,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה - םימה רגאמלו תונוכמה  
      
09 רטוקב חישק CVP רוניצמ טלפמוק הייזרב     03.03.0080
.תונוכמה רדחב לוחה ןנסמ לועפתל מ"מ      
,םיחפסה תרנצה לכ תא  תללוכ הייזרבה      
םיפוגמה( טלפמוק לכה - םירזיבאהו םירבחמה      

  7,200.00 3,600.00     2.00 'פמוק )דרפנב םירחמותמ  
      
תוכירב לכל תונוכמה רדחב ישאר םימ קלחמ     03.03.0090
חישק ,רופא C.V.P רוניצמ תופקתשהה      
תרצות "רודירמ" גוסמ ,מ"מ 002 רטוקב      
ןוגיא ,הקבדהב םושיי .01 גרד "םיסלפ"      
- 'ממ 002?   םירבחמו םיחפס ללוכ הגרבהו      

  6,750.00 6,750.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
"רודירמ" גוסמ חישק ,רופא C.V.P רוניצ     03.03.0100
,הקבדהב םושיי  .01 גרד "םיסלפ" תרצות      
011?   םירבחמו םיחפס ללוכ הגרבהו ןוגיא      

  2,700.00   135.00    20.00 'ממ רטמ   
      
"רודירמ" גוסמ חישק ,רופא C.V.P רוניצ     03.03.0110
,הקבדהב םושיי  .01 גרד "םיסלפ" תרצות      

  1,260.00   126.00    10.00 'ממ 09?   םירבחמו םיחפס ללוכ הגרבהו ןוגיא רטמ   
      

147,600.00 30.30.30 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../053 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     053

תוארמה תוכירב 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
147,600.00 מהעברה      

      
      
"רודירמ" גוסמ חישק ,רופא C.V.P רוניצ     03.03.0120
,הקבדהב םושיי .01 גרד "םיסלפ"  תרצות      
36?   םירבחמו םיחפס ללוכ  הגרבהו ןוגיא      

  1,800.00    90.00    20.00 'ממ רטמ   
      
"רודירמ" גוסמ חישק ,רופא C.V.P רוניצ     03.03.0130
,הקבדהב םושיי  .01 גרד "םיסלפ" תרצות      
עוקש ןקתומ מ"מ 09? םירבחמו םיחפס ללוכ      

  1,440.00 1,440.00     1.00 'פמוק טלפמוק - תונוכמה רדח תפצר תקיציב  
      
,הקבדהב ףוקש-חישק רוניצמ םימ הבוג הארמ     03.03.0140
ףטושמה תונוכמה רדח ריק לע מ"מ 36 רטוקב      
,רגאמה/רדחה הבוג לכל ,םימה רגאמ םע      
יזרב ינש םג ללוכ .רגאמב םימה הבוג יוויחל      
תא םג ללוכו 36 רטוקב CVP םיירודכ קותינ      
ללוכו םישרדנה םירזיבאהו םירבחמה לכ      
הבוג ידוקיפל ץחלה שגרל בכור לש רוביח      
זוקינ זרבו זוקינ רוניצ םג ללוכ .רגאמב םימה      

  4,050.00 4,050.00     1.00 'פמוק טלפמוק - תונוכמה רדחב םורחה זוקינ רוב לא  
      
ןוולוגמ םימ רוניצמ ,הקרזמל םימ תכרעמ שאר     03.03.0150
בכרומ ,שרדיש לכו םירזיבא ,תרנצ ללוכ .2?"      
לכה - רליפב םימה תכרעמ שאר ןורא ךותב      

  1,530.00 1,530.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
םירבחמה לכ ללוכ 52 רטוקב לוגסקפ רוניצ     03.03.0160
שארמ םירוביחל קותינה יזרבו םירזיבאה לכו      
תונוכמה רדחל דעו הקרזמה לש םימה תכרעמ      
,םייניעל םורחה תפיטשמ לא םירוביחלו      
-לכה םידיה תפיטשל רויכלו םורחה תחלקמל      

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
157,770.00 םימ תרנצ 30.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../054 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     054

תוארמה תוכירב 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ק ל ח  ,ת ר נ צ  - ה ט ס ו ר י נ  40.30 ק ר פ  ת ת       
ת ו ד ו ב ע ו       
      
תבאשמ תקיניב L613 הטסורינמ רעיש ןנסמ     03.04.0010
חפנב היהי ןנסמה .םילפמל רובגתהו רורחסה      
ןנסמה רטוק .רטיל 082 תוחפל לש וטנ ימינפ      
.תוחפל מ"ס 001 והבוגו תוחפל מ"ס 06      
הטסורינ חפמ ימינפ ןוניס לס ללוכ ןנסמה      
יחתפ ןנסמל .מ"מ 6 לש רטוקב םירוח בקונמ      
םיחתפה .6" לש רטוקב םינגואמ האיציו הסינכ      
ינוויכלו םיסלפמל ,הבאשמל םימאותמ ויהי      
ןוילע הסכמ ןנסמל .תונוכמה רדחב תרנצה      
,תוננווכתמ םיילגר ,הריהמ החיתפ םע דבכ      
הסכמב זרבו חתפו תיתחתב זוקינ זרבו חתפ      
,ןונכת ללוכ ןנסמה ריחמ .ריוא רורחשל ןוילעה      
ןנכתמל גיצי ןלבקה .הנקתהו הלבוה ,רוציי      
רוציי תליחת ינפל ,רושיאל עוצב תוינכת      

 11,700.00 11,700.00     1.00 'פמוק טלפמוק - L613  הטסורינמ לכה .ןנסמה  
      
תובאשמ תקיניב L613 הטסורינמ רעיש ןנסמ     03.04.0020
וטנ ימינפ חפנב היהי ןנסמה .ןוניסהו רורחסה      
מ"ס 04 ןנסמה רטוק .רטיל 58 תוחפל לש      
לס ללוכ ןנסמה .תוחפל מ"ס 07 והבוגו תוחפל      
רטוקב םירוח בקונמ הטסורינ חפמ ימינפ ןוניס      
האיציו הסינכ יחתפ ןנסמל .מ"מ 6 לש      
ויהי םיחתפה .4" לש רטוקב םינגואמ      
תרנצה ינוויכלו םיסלפמל ,תובאשמל םימאותמ      
םע דבכ ןוילע הסכמ ןנסמל .תונוכמה רדחב      
זרבו חתפ ,תוננווכתמ םיילגר ,הריהמ החיתפ      
ןוילעה הסכמב זרבו חתפו תיתחתב זוקינ      
,רוציי ,ןונכת ללוכ ןנסמה ריחמ .ריוא רורחשל      
תוינכת ןנכתמל גיצי ןלבקה .הנקתהו הלבוה      
לכה .ןנסמה רוציי תליחת ינפל ,רושיאל עוצב      

 27,000.00 6,750.00     4.00 'פמוק טלפמוק - L613  הטסורינמ  
      
רדחל םימל המוטא דויצ תסנכהו הסינכ תלד     03.04.0030
יבועב )היטבמא( ףפוכמ חפמ תלדה .תונוכמה      
:ללוכ 'מס 2/09/081 :תלדל ץוח תודימ .מ"מ 4      
תוילוארדיה תונכוב יתש ,המרה תוידי ,תבשות      
לכה - הליענל םינזאו תרקובמ המרהל      

  5,400.00 5,400.00     1.00 .טלפמוק ,הטסורינמ 'חי   
      
רדחל םימל המוטא דויצ תסנכהו הסינכ תלד     03.04.0040
יבועב )היטבמא( ףפוכמ חפמ תלדה .תונוכמה      
:ללוכ 'מס2/09/09 :תלדל ץוח תודימ .מ"מ 4      
תוילוארדיה תונכוב יתש ,המרה תוידי ,תבשות      
לכה - הליענל םינזאו תרקובמ המרהל      

  8,100.00 4,050.00     2.00 .טלפמוק ,הטסורינמ 'חי   
 52,200.00 40.30.30 קרפ תתב הרבעהל

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../055 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     055

תוארמה תוכירב 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 52,200.00 מהעברה      

      
      
חתפל םימל המוטאו תררוואמ יוסיכ תלד     03.04.0050
רולכה תורצאמלו םימה רגאמל הסינכה      
יבועב )היטבמא( ףפוכמ חפמ תלדה .הצמוחהו      
'מס 2/001/001 :תלדל ץוח תודימ .מ"מ 4      
יתש ,המרה תוידי ,העובק תבשות :ללוכ      
םינזאו תרקובמ המרהל תוילוארדיה תונכוב      

 16,740.00 5,580.00     3.00 .טלפמוק ,הטסורינמ לכה - .הליענל 'חי   
      
הקינסה תורוניצ אצומל המירז ךכשמו יוסיכ     03.04.0060
הטסורינ חפמ עצובי יוסיכה .ףוקישה תוכירבב      
ץוח תודימ .מ"מ 4 יבועב )היטבמא( ףפוכמ      
תדעוימ היטבמאה .מ"ס 5/06/06 :היטבמאל      
תריחב יפל ,יופיצו ףוציר/ ןוטב תקיציל      
טריונ תשרב הפוצי חפה חטשמ .לכירדאה      
תפצר לא עבוקי יוסיכה .הטסורינמ תימינפ      
םייביסמ םיימיכ םינגואו םיגרב י"ע הכירבה      
ריחמה .תובאשמהמ ץחלה תקינסב ודמעיש      
רחאל קר עוצבה .עוצב ינפל טרופמ ןונכת ללוכ      
ןפואלו תבשותה תינכתל בתכב ןנכתמה רושיא      

 24,480.00 3,060.00     8.00 'פמוק טלפמוק - הטסורינמ לכה .עצומה עוביקה  
      
ףפוכמ ,מ"מ 3 יבועב הטסורינ חפמ תבשות     03.04.0070
םג ,הידיצ ינשמ ,ףוסיאה תלעת ףקיהב      
ללוכ ,םייתשקה םיקלחב םגו םירשיה םיקלחב      

 78,750.00   315.00   250.00 .הטסורינ יגרב י"ע ןוטבה חטשמל הרוביח רטמ   
      
תרזחה חתפ יוסיכל הטסורינמ ןנסמ/הסכמ     03.04.0080
עצובי הסכמה .ףוסיאה תלעת ךרואל םימה      
02 בחורבו מ"ס 001 ךרואב היהיו הטסורינמ      
תותשקל םיאתי הסכמה ,יתשקה עטקב .מ"ס      
הסכמה .לעופב הלעתב תימייקה םיסוידרלו      
ךותח ,מ"מ 4 לש יבועב הטסורינ חפמ רצויי      
לכירדאה רושיא יפל רזייל ךותיחב רטועמו      
תוחפלב םימ רבעמל חותפ חטש םע ,ןנכתמהו      
הסכמב םיצירחה חתפמ .הסכמה חטשמ %06      
תבשותל עבוקי הסכמה .מ"מ 5 היהי      
הטסורינמ 8M קודיה יגרב 8 י"ע הטסורינה      

270,000.00 2,160.00   125.00 .הסכמה ךותב םיעוקש 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

442,170.00 40.30.30 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../056 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     056

תוארמה תוכירב 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
442,170.00 מהעברה      

      
      
'ממ 5.1 יבועב הטסורינ חפמ ןנסמ/הסכמ     03.04.0090
יוסיכל , 'ממ 8/8 םיעבורמ םירוח 04% בקונמ      
םירזוחה םימה ףוסיא רוניצל לעמ ןוניסלו      
:ןנסמ/הסכמל ץוח תודימ .תיפקיהה הלעתב      
ןוניסה זגרא .מ"ס 51 לש הבוגבו ,'מס 02/08      
יגרב י"ע ףוסיאה תלעת תפצר לא עבוקי      

 17,820.00 1,620.00    11.00 טלפמוק - הטסורינמ לכה .םידתימו הטסורינ 'חי   
      
'ממ 5.1 יבועב הטסורינ חפמ ןנסמ/הסכמ     03.04.0100
יוסיכל , 'ממ 8/8 םיעבורמ םירוח 04% בקונמ      
רדח תפצרב םורחה זוקינ רובל לעמ ןוניסלו      
001/06 :ןנסמ/הסכמל ץוח תודימ .תונוכמה      
4/04/04 ןתיוזמ תרגסמו תבשות :ללוכ ,'מס      
ךרוא יקוזיח םג ללוכו תועוקש תוידי ,'ממ      
לכה ,'ממ 2/03/03 עבורמ ליפורפמ בחורו      

  3,780.00 3,780.00     1.00 טלפמוק - הטסורינמ 'חי   
      
'ממ 5.1 יבועב הטסורינ חפמ ןנסמ/הסכמ     03.04.0110
יוסיכל ,'ממ 8/8 םיעבורמ םירוח 04% בקונמ      
.םימה תכירב תפצרב זוקינה רובל לעמ ןוניסלו      
:ללוכ ,'מס 05/05 :ןנסמ/הסכמל ץוח תודימ      
- הטסורינמ לכה ןתיוזמ תרגסמו תבשות      

  3,780.00   630.00     6.00 טלפמוק 'חי   
      
,מ"מ 3/04/04 עבורמ ליפורפמ הטסורינ םלוס     03.04.0120
,מ"ס 06 לש בחורבו מ"ס 014 לש ללוכ ךרואב      
ינפל דעו הפצרהמ תימינפה ןפודל עבוקמ      
םלוסה .תונוכמה רדחל הדיריל ,הסינכה חתפ      
לש עוביקה יעצמא לכ .ינקת הנגה בולכ ללוכ      
לכה - הטסורינמ ויהי הפצרלו תוריקל םלוסה      

  4,050.00 4,050.00     1.00 טלפמוק - הטסורינמ 'חי   
      
,מ"מ 3/04/04 עבורמ ליפורפמ הטסורינ םלוס     03.04.0130
,מ"ס 06 לש בחורבו מ"ס 063 לש ללוכ ךרואב      
ינפל דעו הפצרהמ תימינפה ןפודל עבוקמ      
םלוסה .םימה רגאמל הדיריל ,הסינכה חתפ      
לש עוביקה יעצמא לכ .ינקת הנגה בולכ ללוכ      
לכה - הטסורינמ ויהי הפצרלו תוריקל םלוסה      

  3,870.00 3,870.00     1.00 טלפמוק - הטסורינמ 'חי   
      
      
      
      
      
      

475,470.00 40.30.30 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../057 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     057

תוארמה תוכירב 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
475,470.00 מהעברה      

      
      
מ"מ 3/04/04 עבורמ ליפורפמ הטסורינ םלוס     03.04.0140
,מ"ס 06 לש בחורבו מ"ס 06 לש ללוכ ךרואב      
רדחל הדיריה ריפ לש תינוציחה ןפודל עבוקמ      
תויביסאמ הזיחא תוידי גוז םג ללוכו תונוכמה      
מ"מ 3/04/04 עבורמ ליפורפמ הטסורינמ      
לעמ ,הזיחא תוידיכ ,א"כ מ"ס 001 לש ךרואב      
רדח לא הדיריה םלוסל הסינכה חתפל      

  1,620.00 1,620.00     1.00 טלפמוק - הטסורינמ לכה - תונוכמה 'חי   
      
עבורמ הטסורינ ליפורפמ הזיחא תוידי גוז     03.04.0150
תוידיכ ,א"כ מ"ס 001 לש ךרואב מ"מ 3/04/04      
לא הדיריה םלוסל הסינכה חתפל לעמ הזיחא      
חתפ שארו ןפוד לא תועבוקמ ,םימה רגאמ      
- הטסורינמ לכה - םימה רגאמל הסינכה      

  1,080.00 1,080.00     1.00 טלפמוק גוז   
478,170.00 תודובעו םיקלח ,תרנצ - הטסורינ 40.30 כ"הס  

      
ד ו י צ  - ם י מ ב  ל ו פ י ט ו  ן ו נ י ס  50.30 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ז י ב א ו       
      
תרצותמ ,0041? רוזש לוח ןנסמ     03.05.0010
    NEKITREC    0041 :םגדXLS לש ץחלל  
רטוקב םירוביח מ"מ 9471 יללכ הבוג 'טא 5.2      

 52,920.00 26,460.00     2.00 מ"מ 09 'חי   
      
םיעצמכ ,םיקשב מ"מ 5.1-8.0 ץרווק לוח     03.05.0020

 11,812.50     3.15 3,750.00 לוחה יננסמל ג"ק   
      
יננסמל םיעצמכ ,םיקשב -2'סמ תלזב ןבא     03.05.0030

  3,150.00     3.15 1,000.00 לוחה ג"ק   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 67,882.50 50.30.30 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../058 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     058

תוארמה תוכירב 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 67,882.50 מהעברה      

      
      
יפל הקרזמה ימב לופיטל תיטמוטוא תכרעמ     03.05.0040
רולכל הרקב תכרעמ .תואירבה דרשמ תויחנה      
י"ע .תוריכע דמ םג ללוכו H.P ,סקודר ,רישי      
202DRAUGORDYH ייא ולב תרצותמ רקב      
רולכל ,ןונימ תובאשמ יתש תללוכ תכרעמה      
תוקיפסל NORTATE תרצותמ הצמוחלו      
לע הנבומ המירז קספמ ,הקרזמל תומיאתמה      
ריחמה .םירטמרפה םושירו המיעטה ימ וק      
ללוכו תונוכמה רדחב תמלשומ הנקתה םג ללוכ      
תורבחתה ללוכו 'וכו םיבכור תרנצ ,םיזרב      
םימ תויוכיאב .תכרעמה לש למשחה תכרעמל      
,תואירבה דרשמ י"ע רדגומה ןקתל תחתמש      
רדשתו הקרזמה תבאשמ תא תיבשת תכרעמה      
,טלפמוק לכה .םדומה ךרד SMS תעדוה      
רדח ריק לע ןקתומו CVP חול לע בכרומ      
רטיל 03 םילכימ ינש םג ללוכ ריחמה .תונוכמה      

 37,800.00 37,800.00     1.00 'פמוק .הצמוחלו רולכל א"כ  
      
ןופיס ,םיידי תפיטשל זרב םע הטסורינ רויכ     03.05.0050
םורח תחלקמו םייניעל םורח ףטשמ .זוקינו      
,קוחהו ןקתה תושירד יפל לכה - ס"מוחל      

  6,750.00 6,750.00     1.00 'פמוק טלפמוק - תונוכמה רדחב בכרומו ןקתומ  
      
,ס"מוחב לופיטל ןגמ םורח דויצל ינקת ןורא     03.05.0060
ןקתה יפל שרדנה דויצה לכ תא וכותב ללוכ      
,ריקה לע בכרומו ןקתומ ,םישנא ינשל קוחהו      

  4,050.00 4,050.00     1.00 'פמוק טלפמוק - תונוכמה רדחל הסינכב  
      
הצמוחל מ"וא ירפסמ םע םיינקת םיטלש     03.05.0070
םינפבמ תורצאמה תותלד לע םינקתומ ,רולכלו      

  1,080.00   270.00     4.00 ץוחבמו 'חי   
117,562.50 םירזיבאו דויצ - םימב לופיטו ןוניס 50.30 כ"הס  

      
ד ו י צ  - ה ר ו א ת ו  ל מ ש ח  60.30 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע ו       
      
תוכרעמ לכ לש יטמוטוא לועפתל למשח חול     03.06.0010
לוענ ,םימל םוטא היהי למשחה חול ,הקרזמה      
הנבמב עצובי חולה .םזילדנוו ינפב דימעו      
ריחמ .רבניע תרצותמ IGF :םגד רטסאילופ      
טוויח ,הנקתה ,הקפסא ,ןונכת ללוכ חולה      
טרפמב טרופמה יפל לכה .ילמשח רוביחו      

108,000.00 108,000.00     1.00 .טלפמוק - דחוימה 'חי   
      
      

108,000.00 60.30.30 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../059 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     059

תוארמה תוכירב 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
108,000.00 מהעברה      

      
      
םימה ינותנ תאירקלו תוערתהל יראלולס םדומ     03.06.0020
ןקתומ לכה ,יראלולס MIS סיטרכ רובע קוחרמ      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - הקרזמה לש למשחה חולב רבוחמו  
      
םימה רגאמב םימ סלפמ תדידמל ץחל רדשמ     03.06.0030
02-4 האיצי ,ראבילימ 052-0 הדידמ םוחתל      
תרצותמ %,56PI 1 קויד ,¼" רוביח .א"מ      
תיתחתב ןקתומ RABM 052 0/01 LIS :םגדו      

  2,070.00 2,070.00     1.00 תונוכמה רדחב הבוגה הארמ רוניצ 'חי   
      
לנפב הנקתהל ,םימה סלפמ רדשמל גצו רקב     03.06.0040
02-4 האיצי ,םירסממ 4-ל דוקיפ .למשחה חול      
תרצות 56PI .תורפס 5-ל הגוצת םע א"מ      

  2,970.00 2,970.00     1.00 0051N םגד SUVON תרבח 'חי   
      
v42 הנזה .תונוכמה רדח תפצרב הפצה שגר     03.06.0050
HCTIWSAUQA תרבח תרצות      

  2,160.00 1,080.00     2.00 SQA.1.6600:םגד 'חי   
      

  1,350.00    27.00    50.00 'ממ 57? הרבוק גוסמ םישימג למשח ילוורש רטמ  03.06.0060
      
'ממ 05? הרבוק גוסמ שימג למשח לוורש     03.06.0070
תונוכמה רדח תוריקבו הפצרה תקיציב עקושמ      
קספמל דעו םימה תבאשמ לש ןוטבה סיסבמ      

    900.00   180.00     5.00 'פמוק טלפמוק - תונוכמה רדח ריקב טקופה  
      
רדחבש ילמשחה דויצה לכל למשחה ילבכ לכ     03.06.0080
למשחה ינכרצ לכמ ,םימה רגאמבשו תונוכמה      
ירוביח לכ ללוכו טוויח ללוכ ,למשחה חולל דעו      

  8,100.00 8,100.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה - למשחה  
      
תבאשמל יזאפ-תלת/יזאפ דח טקפ קספמ     03.06.0090
זוקינ תובאשמל ,ןוניסה תובאשמל ,רורחסה      
רדח ריקב( רגאמה זוקינ תבאשמל ,םורח      
.תונוכמה רדחב םיחופמ ינשלו )תונוכמה      
ריק לע ןקתויו םימ ןגומ ,ינקת היהי קספמה      
טוויח ללוכ ,יעקרק-תתה תונוכמה רדח      

  5,850.00   585.00    10.00 .םייילמשח םירוביחו 'חי   
      
רדח תרואתל םימ ןגומ לופכ טנסורולפ     03.06.0100
.תונוכמה רדח תרקת לע ןקתוי ףוגה .תונוכמה      

  1,080.00   540.00     2.00 'פמוק טלפמוק - ילמשח ירוביחו תולעת קספמ ללוכ  
      
      
      

136,980.00 60.30.30 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../060 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     060

תוארמה תוכירב 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
136,980.00 מהעברה      

      
      
םיפוגה .תונוכמה רדח תרואתל םורח תרואת     03.06.0110
הסינכה חתפבו תונוכמה רדח תרקתב ונקתוי      
- ילמשח ירוביחו תולעת ללוכ .תונוכמה רדחל      

  1,080.00   540.00     2.00 'פמוק טלפמוק  
      
86PI ,םימל המוטא ,רק ןבל ,דל תרואת     03.06.0120
-מ תוחפ אל לש המצועל ,םימה רגאמ תרקתב      
- ילמשח ירוביחו תולעת ללוכ ,סקול 003      

  1,260.00 1,260.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
הצק לע ןקתומ ,6?" רוניצל יתיישעת חפ חופמ     03.06.0130
.תונוכמה רדח תרקתב ,רורוויא רוניצ חתפ      

  3,240.00 1,620.00     2.00 טלפמוק - ילמשח רוביחו טוויח ללוכ 'חי   
      
ןקתוי רפוצה .תורומח תולקתל הארתה רפוצ     03.06.0140
וילע רחא םוקמ לכב וא למשחה חול רליפב      
םיאתמ היהי רפוצה  .עוציבה ךלהמב טלחוי      
שמש ,הזתהו םשג ינפב דימעו ץוח תנקתהל      
רפוצה תמצוע .םזילדנוו ינפב דימעו יווא גזמו      

    720.00   720.00     1.00 'פמוק .עוצבה ןונכתה ךלהמב עבקית  
      
,ןונכת ללוכ )הקלק'צ( הלקת יוויחל ץוח סנפ     03.06.0150
רליפב ןקתוי סנפה  טלפמוק - הנקתהו טוויח      
טלחוי וילע רחא םוקמ לכב וא למשחה חול      
תנקתהל םיאתמ היהי סנפה .עוציבה ךלהמב      
ריווא גזמו שמש ,הזתהו םשג ינפב דימעו ץוח      

    630.00   630.00     1.00 'פמוק .םזילדנוו ינפב דימעו  
      
תרוקיב תרבעה ,למשח תרוקיבל ןקתמה תנכה     03.06.0160

  2,250.00 2,250.00     1.00 'פמוק תוינכת לע המיתחו ךמסומ קדוב י"ע למשח  
146,160.00 למשח תודובעו דויצ - הרואתו למשח 60.30 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  י ל ל כ  70.30 ק ר פ  ת ת       
      
לש תודימב לוענמו תלד + רטסאילופ ןורא     03.07.0010
שאר תנקתהל ,תוחפל מ"ס 03/001/001      

  4,680.00 4,680.00     1.00 'פמוק ןוטב רליפ ךותב הקרזמל םימ תכרעמ  
      
רדחב םימה תרנצ לכל עוביקו הילת ירזיבא     03.07.0020
תולעת ,םימה רגאמבו יעקרק-תתה תונוכמה      
לכ טולישו תונוכמה רדחב למשח תרנצו למשח      
תונוכמה רדחב םיפוגמהו תרנצה תוכרעמ      

  7,200.00 7,200.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה - יעקרק-תתה  
      
      

 11,880.00 70.30.30 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../061 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     061

תוארמה תוכירב 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 11,880.00 מהעברה      

      
      
ןקתב םינגוא ללוכ  5"-6" ןגואמ רטוק רבעמ     03.07.0030
רישע עבצב ץוחו םינפ עובצו ןקתומה דויצה      

  1,080.00 1,080.00     1.00 הבאשמה עבצ ןווגב ןוילע עבצב עובצו ,ץבא 'חי   
      
6?" ןוולוגמ תכתמ רוניצמ "אבס לקמ"     03.07.0040
וקלחב ללוכ םשנה .תונוכמה רדח רורוויאל      
הצקב םילול תשרו 09 תותשק יתש ןוילעה      
הנותחת/הנורחאה תשקה .הנורחאה תשקה      
רזיבאה .חותיפה חטשל לעמ מ"ס 03 םייתסת      
לולכיו תונוכמה רדח גג תקיצי ינפל ןקתוי      
,ןונכת ללוכ ריחמה .ןוטבה תקיציל "םיצנוו"      

  5,040.00 2,520.00     2.00 טלפמוק לכה - עוצבו רוציי 'חי   
      
חפמ תונוכמה רדח רורוויאל הפרפר ןולח     03.07.0050
ןקתומו מ"ס 03/061 תודימב ןולחה .ןוולוגמ      
.תונוכמה רדחל הדיריה ריפ ןפודבש חתפב      

  3,240.00   810.00     4.00 טלפמוק - עוצבו רוציי ,ןונכת ללוכ ריחמה 'חי   
      
מ"ס 521 ימינפ רטוקב םורט ןוטב תחוש     03.07.0060
הדירי יבלש ללוכ ,מ"ס 571 דע לש קמועבו      
קקפו המוטא הפצר ,הרקת ,לעפמב םיקוצי      
תורידח ללוכ .ןוט 5.21 סמועל מ"ס 06 רטוקב      
םירדוחה תרנצה יווק לכ לש םלשומ םוטיאו      
המוטא תרנצו םימ רבעמ תחוש .הילא      

 10,800.00 5,400.00     2.00 טלפמוק לכה - םימ ףוסיאל ,ןיטולחל 'חי   
      
מ"ס 001 ימינפ רטוקב םורט ןוטב תחוש     03.07.0070
הדירי יבלש ללוכ ,מ"ס 522 דע לש קמועבו      
קקפו המוטא הפצר ,הרקת ,לעפמב םיקוצי      
תורידח ללוכ .ןוט 5.21 סמועל מ"ס 06 רטוקב      
םירדוחה תרנצה יווק לכ לש םלשומ םוטיאו      
המוטא תרנצו םימ רבעמ תחוש .הילא      

  4,500.00 4,500.00     1.00 טלפמוק לכה - םימ ףוסיאל ,ןיטולחל 'חי   
      
מ"ס 001 ימינפ רטוקב םורט ןוטב תחוש     03.07.0080
הדירי יבלש ללוכ ,מ"ס 521 דע לש קמועבו      
קקפו המוטא הפצר ,הרקת ,לעפמב םיקוצי      
תורידח ללוכ .ןוט 5.21 סמועל מ"ס 06 רטוקב      
םירדוחה תרנצה יווק לכ לש םלשומ םוטיאו      
המוטא תרנצו םימ רבעמ תחוש .הילא      

  3,600.00 3,600.00     1.00 טלפמוק לכה - םימ ףוסיאל ,ןיטולחל 'חי   
      
יגיצנל הריסמו תוסיוו ,תינושאר הלעפה יולימ     03.07.0090

  4,500.00 4,500.00     1.00 טלפמוק - ןימזמה 'חי   
 44,640.00 תונושו יללכ 70.30 כ"הס  

1,155,712.50 הקרזמ 30 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../062 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     062

תוארמה תוכירב 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  50 ק ר פ       
      
1.5 ק ר פ  ת ת  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0030
םושיי - תינפקות תכתשמ הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,מ"מ 2 יבועב EPDH העירי תבכש      

 30,051.00    56.70   530.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   
      
מ''ס 2X5.2 תודימב חפנתמ םימ רצע     05.01.0140

  4,024.80    93.60    43.00 תיכנאו תיקפוא הקיצי תקספהל רטמ   
      
רובע עקרק םע עגמב אבה םוטיאה לע הנגה     05.01.0141
גורא אל ינכטואג דב לש החנהו הקפסא      
יבועב EPDH תעיריו ,ר"מ/ר"ג 002 לקשמב      

  2,187.00    27.00    81.00 יקפוא חטשמ וא ריקל עוביק ללוכ ,מ"מ 5.0 ר"מ   
 36,262.80 1.5 קרפ תת 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 36,262.80 םוטיא 50 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../063 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     063

תוארמה תוכירב 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
ת ו י ת ש ת  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
רוחש"הרבוק" םגד יתבכיש וד יטסלפ רוניצ     08.01.0050
תופומ ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב      
טרסו הכישמ טוח ,תורוניצ ןיב רוביחל תוינקית      

    576.00    14.40    40.00 .ינקת ןומיס רטמ   
      
ריקה לע  תיזאפ דח רואמ תדוקנל הנכה     08.01.0210
םאתהב תרנצב  וא/ו ט"הע וא/ו ט"החת      
YX2N גוסמ לבכב הנזה וק ללוכ ,תוינכותל      
הדוקנהמ תרנצב לחשומ ר"ממ 5.2X3 ךתחב      
ריחמה תופעתסהה וא/ו םירוביחה תספוק דעו      
וא/ו תופעתסה תואספוק ,תרנצה ללוכ      

  3,375.00   225.00    15.00 .את ףוג רובע רזע ירזיבאו םיקדהמ,רבעמ 'חי   
  3,951.00 תויתשת 10.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ק ר א ה  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
תועצמאב הקרזמ הנבמל דוסי תקראה עוציב     08.03.0010
תעבט תריציו תודוסיה לש ןויזה ילזרב ךותיר      
ךכ .ןוטבה הנבמ ףקיהב הרוגס תיפקיה רושיג      
ללוכ ,םהיניב התואנ תילמשח תופיצר רצויתש      
הנבמ לש דצ לכמ רושיגה תעבטמ ץוח תואיצי      
וא "שיטפ" םגד תניירושמ הספוקב ,הקרזמה      
מ"ס 51X51 תודימב , רשואמ תוכיא הווש      
.ןוולוגמ ספו גרוב תוברל ,מ"ס 01 קמועבו      
טוליש ללוכ הקיציב העוקש הספוקה      
תנקתו למשחה קוח יפל לכה ."הקראה"      

  2,250.00 2,250.00     1.00 'פמוק .תוקרזמ תקראה  
  2,250.00 םירזיבאו תוקראה 30.80 כ"הס  

      
ם י ל ב כ  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
YX2AN סופיט יעקרק-תת יטסלפומרט לבכ     08.04.0050
לבכ .למשח תוחול ןיב רבוחמ רוניצב לחשומ      

    945.00    63.00    15.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ,ר"ממ 59X4 ךתחב רטמ   
      
YX2AN סופיט יעקרק-תת יטסלפומרט לבכ     08.04.0060
לבכ .למשח תוחול ןיב רבוחמ רוניצב לחשומ      

  1,080.00    54.00    20.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ,ר"ממ 07X4 ךתחב רטמ   
  2,025.00 םילבכ 40.80 כ"הס  

      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../064 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     064

תוארמה תוכירב 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
רטסאילופמ יושע  הקרזמל למשח חול הנבמ     08.05.0040
םילנפ םע ,56PI הנגה תגרדב ,ןיירושמ      
002 הבוג :תורעושמ תודימב םיאת ,תותלדו      
לע דמוע ,מ"ס 06 קמוע מ"ס 001 בחור ,מ"ס      
יפל הרוגס השינ ךותב, יונב ןוטב תלעת      
יספ תכרעמ ללוכ , טרפמה תושירדו תינכותה      
,A004, AK 52 תשוחנמ םיישאר הריבצ      
    V004, םיקדהמ ,הקראה ספ ,םיינשמ םיספ,  
דויצ לכו ,םידדובמ ,םיגרב ,ץיודנס טוליש      
תוברל ןלהל דרפנב דדמיש דויצל טרפ - רזעה      
,שא יוביכו יוליג תכרעמ תטילקל תונכה עוציב      

  5,400.00 5,400.00     1.00 'פמוק .'וכו הרקב תכרעמ  
      
למשח חול רובע תותלד םע ןוטב תחמוג     08.05.0080
הבוג ,מ"ס 021 םינפ בחור :תודימב הרואתל      
דוסי סוסיב ללוכ עקרקה ינפ לעמ מ"ס 062      
תודימב 03-ב ןייוזמ ןוטבמ חולל ןוטב      
ללוכ מ"ס 051*061*001 תורעושמ      
,ןויז לזרב ,דוסי תקראה, הביצח/הריפח      
תובכשב יולימ ,תרנצ ילוורש ,קוזיח תרגסמ      
,הריפח יפדוע קוליסו ,דוסיה ביבס תוקדוהמ      
,תותלד ללוכ .מ"ס 02 ןפוד יבוע , תינכות יפל      
לכה .ןוגג ,מ"ס 01 יבועב םינפ תציחמ      

  5,400.00 5,400.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
 10,800.00 למשח תוחול 50.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,026.00 למשח 80 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../065 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     065

תוארמה תוכירב 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  80.04 ק ר פ  ת ת       
      
תיניס טינרג ןבאב תופקתשה תכירב יופיח     40.08.0300
ןווגב מ"ס 4 יבועב 04/02 לדוגב תשטולמ      

137,700.00   765.00   180.00 .טנמצ טיט תקבדה ללוכ .ההכ רופא ר"מ   
      
תשטולמ תיניס טינרג ןבאמ יושע הכירב ףס     40.08.0310
סוידרו מ"ס 4 ימינפ סוידרב לגועמ ףס םע      
04/01 לדוגו מ"ס 4 יבועבו מ"ס 2  ינוציח      

106,875.00   855.00   125.00 .טנמצ טיט תקבדה ללוכ .מ"ס רטמ   
      
תחנומ הטסורינמ "ח" הצק ןבא לגרס תינבת     40.08.0320
טינרג "הצק ןבא" הכותבו , גרוב םע תנגועמו      
תרשפאמה ,R-21 טרפ יפל םיילפ רמג      

 64,800.00 1,080.00    60.00 .הלעתה ןויקינ ךרוצל הצק ןבא "תפילש" 'חי   
309,375.00 תונוש תודובע 80.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

309,375.00 חותיפ 04 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../066 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     066

תוארמה תוכירב 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  ת ת  20.15 ק ר פ  ת ת       
      

  6,316.20    52.20   121.00 עקרק תפלחהל אבומ יולימ ק"מ  51.02.0083
      

 11,302.20    18.90   598.00 םייתחת םירבעמ/םינבמל הריפח ק"מ  51.02.0110
      
םירבעמ/םינבמל הריפחה תיתחת תנכה     51.02.0120

  1,252.80     5.40   232.00 הקודיהו םייתחת ר"מ   
      

  2,366.10     9.90   239.00 וקודיהו םייתחת םירבעמ/םינבמל רזוח יולימ ק"מ  51.02.0130
      
רמוח(  םייתחת םירבעמ/םינבמל אבומ יולימ     51.02.0140

  6,303.60    61.20   103.00 )א ק"מ   
 27,540.90 2.15 קרפ תת 20.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 27,540.90 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  
1,752,024.60 תוארמה תוכירב כ"הס

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../067 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     067

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  20 ק ר פ       
      
1.2 ק ר פ  ת ת  10.20 ק ר פ  ת ת       
      

 11,488.50   499.50    23.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  02.01.0010
      

 26,977.50   490.50    55.00 םוטיא לע הנגהל 02-ב ןוטב ק"מ  02.01.0012
      
םייבועב 03-ב ןוטב יחטשמו ןוטב יפצרמ     02.01.0110

 22,500.00   900.00    25.00 .םהשלכ ק"מ   
      
םיכתחב ,03-ב ןוטבמ תוהבגהו תונוילע תורוק     02.01.0280

  2,412.00 1,206.00     2.00 םהשלכ ק"מ   
      

 28,350.00 1,134.00    25.00 מ''ס 03 יבועב 03-ב ןוטבמ תורקת ק"מ  02.01.0370
      

 47,880.00 1,260.00    38.00 מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק ק"מ  02.01.0470
      
,םינוש םייבועו תודימב 03-ב ןוטבמ םיפצרמ     02.01.0621
םיעקש ,םייכנאו םייקפוא םיקלח תוברל      

 94,122.00 1,134.00    83.00 .תוטילבו ק"מ   
      

  5,694.30    33.30   171.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0740
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     02.01.0780

 12,150.00    32.40   375.00 .הדלפ וא/ו ץע תוספטב ר"מ   
      
W004 -פ גוסמ םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0822
םירטקה לוכב ,3קלח/6644 י"ת יפל ןוטב ןויזל      

 68,040.00 3,780.00    18.00 םיכרואהו ןוט   
      
רטוקב ררוחמ  ירושרש רוניצ ללוכ יכנא זקנ     02.01.1034
דבב הפיטעו ץצח רטליפ תוברל ,מ''מ 001      

 17,058.60    70.20   243.00 ינכטואיג רטמ   
336,672.90 1.2 קרפ תת 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

336,672.90 ןוטב 20 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../068 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     068

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ק ר ז מ  30 ק ר פ       
      
ת ו ב א ש מ  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
שבי חטשמ תעבטל השבי רורחס תבאשמ     03.01.0010
ש"קמ 31-21-11-9P 091 :םימ ינוליס 23-ל      
:םגדמו תרצותמ ,רטמ 81 לש דמועל      
    4/51/342/052-521 G-MKN BAD עונמ  

123,120.00 30,780.00     4.00 ד"לבס 51wK, 0541 קפסהב יזאפ תלת 'חי   
      
שבי חטשמ תעבטל השבי רורחס תבאשמ     03.01.0020
לש דמועל ש"קמ P 041-9 :םימ ינוליס 42-ל      
:םגדמו תרצותמ ,רטמ 81      
    4/11/052/052-001 G-MKN BAD עונמ  

 56,520.00 28,260.00     2.00 ד"לבס wK11, 0541 קפסהב יזאפ תלת 'חי   
      
חטשמב דקסק ןוליסל השבי רורחס תבאשמ     03.01.0030
לש דמועל ש"קמ 6-5-4-3-2-1P    02 :שביה      
4/3/062/052-04 :םגדמו תרצותמ ,רטמ 22      
    G-MKN BAD קפסהב יזאפ תלת עונמ wK3,  

104,220.00 17,370.00     6.00 ד"לבס 0541 'חי   
      
טמוק ינוליס השימחל השבי רורחס תבאשמ     03.01.0040
ש"קמ 7P   06 :םילפרעמה תועבט זכרמב      
:םגדמו תרצותמ ,רטמ 02 לש דמועל      
    4/5.5/362/052-56 G-MKN BAD תלת עונמ  

 19,260.00 19,260.00     1.00 ד"לבס 5wK.5, 0541 קפסהב יזאפ 'חי   
      
םימה ןוניסלו רורחסל השבי רורחס תבאשמ     03.01.0050
לש דמועל ש"קמ 2FP-1FP, 56 םימה רגאמב      
4/5.7/042/052-08 :םגדמו תרצותמ ,רטמ 02      
    G-MKN BAD קפסהב יזאפ תלת עונמ  

 48,060.00 24,030.00     2.00 ד"לבס wK5.7, 0541 'חי   
      
לש םורח זוקינל ,הטסורינמ הלובט הבאשמ     03.01.0060
ש"קמ 02 .םימה רגאמ זוקינלו תונוכמה רדח      
AM :םגד BAD תרצותמ ,רטמ 8 לש דמועל      
    0021 SV AKEF. 082 יזאפ דח - עונמWK  

 18,360.00 6,120.00     3.00 ילרגטניא ילמשח ףוצמ ללוכ ,ד"לבס 0 2.1 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

369,540.00 10.30.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../069 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     069

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
369,540.00 מהעברה      

      
      
21 לש הקיפסל .הובג ץחלל תונכוב תבאשמ     03.01.0070
תרבח תרצותמ .רב 031 לש ץחלב הקדב רטיל      
תיזאפ תלת הבאשמ .רשואמ ע"ש וא תידש      
0541 לש בוביס תריהמבו ס"כ 4 לש קפסהל      
,ץחל תסוו ללוכו עונמו הבאשמ ללוכ .ד"לבס      
סיסב ,2/1" הקיני רטליפ ,ןירצילג ץחל דמ      
םירזיבאה לכו ,םיעוזעז ימלוב 4-ו הדלפ      
וק םג לולכ הבאשמה ריחמב .הוולנה דויצהו      
תשרל רבוחיש רטמ 3 דע לש ךרואב הקיני      
וק םג ללוכו תונוכמה רדחב תינוריעה םימה      
רוביחל דעו הבאשמה תקינסמ שימג הובג ץחל      
- םיזתמל ,תונוכמה אתב אצויה ץחלה וק לא      

 73,350.00 14,670.00     5.00 טלפמוק ,בכרומ לכה 'חי   
442,890.00 תובאשמ 10.30 כ"הס  

      
ם י מ ו ת ס ש  ,ם י פ ו ג מ  20.30 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ז י ב א ו       
      

 22,185.00 1,305.00    17.00 C.V.P061? םיידגנ םינגוא + רפרפ ףוגמ 'חי  03.02.0010
      

  7,245.00 1,035.00     7.00 C.V.P011? םיידגנ םינגוא + רפרפ ףוגמ 'חי  03.02.0020
      

 15,390.00   810.00    19.00 C.V.P09? םיידגנ םינגוא + רפרפ ףוגמ 'חי  03.02.0030
      

  7,695.00   855.00     9.00 C.V.P09?         םידרוקר + ירודכ ףוגמ 'חי  03.02.0040
      

  5,355.00   765.00     7.00 C.V.P57?         םידרוקר + ירודכ ףוגמ 'חי  03.02.0050
      

  1,215.00   405.00     3.00 C.V.P36?         םידרוקר + ירודכ ףוגמ 'חי  03.02.0060
      

  1,890.00   315.00     6.00 C.V.P05?         םידרוקר + ירודכ ףוגמ 'חי  03.02.0070
      

  3,240.00   324.00    10.00 2?"      םורכ הפוצמ זילפ תקצימ ירודכ ףוגמ 'חי  03.02.0080
      

  3,456.00   288.00    12.00 2/1-1?" םורכ הפוצמ זילפ תקצימ ירודכ ףוגמ 'חי  03.02.0090
      

 24,570.00   117.00   210.00 1?"      םורכ הפוצמ זילפ תקצימ ירודכ ףוגמ 'חי  03.02.0100
      

  5,850.00   585.00    10.00 1?" זילפ תקצימ ינוסכלא ףוגמ 'חי  03.02.0110
      
יפל ,םימ תומיגד תליטנל ,הטסורינמ זרב     03.02.0120
רוניצ לע ןקתוי זרבה .תואירבה דרשמ תויחנה      
לש הקיניה וקו םיננסמה ןיב ,תשרה ימ תסינכ      

  1,080.00 1,080.00     1.00 טלפמוק ,ןקתה יפל לכה - לופרעה תןבאשמ 'חי   
      

 99,171.00 20.30.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../070 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     070

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 99,171.00 מהעברה      

      
      
תקצימ CD-v42,  C.N ,?1" ,ילמשח ףוגמ     03.02.0130
אללו הינש יקלחל הריהמ החיתפל זרבה .זילפ      
םימ ץחלב הדובעל םרזה הלעמב ץחל לכ      

  6,300.00 1,260.00     5.00 .הובג 'חי   
      
1" ,הטסורינמ רב 031 דע לש ץחלל רזוח לא     03.02.0140
לופרעה תובאשמ לש ץחלה וק לע הנקתהל      

  6,750.00 1,350.00     5.00 תונוכמה רדחב 'חי   
      
סופיטמ ,םינגוא ינש ןיב הנקתהל רזוח לא     03.02.0150
תרצותמ 3-09" רטוקל ,ץיפקב רבגותמו הפלק      

  3,780.00 1,890.00     2.00 ירא 'חי   
      
CVP 36?-מ בויבל ינוסכלא ,ירודכ רזוח לא     03.02.0160

  3,105.00 1,035.00     3.00 םידרוקר + הקבדהב 'חי   
      
"רמלד" תאמגודכ 002? הפלק רזוח לא     03.02.0170
תחוש ךותב ,ישארה זוקינה וק הצקב הנקתהל      

  4,140.00 2,070.00     2.00 טלפמוק - הליעפ החוש ,ינוריעה בויבה 'חי   
      

  9,900.00   990.00    10.00 XELF-C :גוסמ NID ,?6" ,ןגואמ שימג רבחמ 'חי  03.02.0180
      

  3,420.00   855.00     4.00 XELF-C :גוסמ NID ,?4" ,ןגואמ שימג רבחמ 'חי  03.02.0190
      

  2,160.00   720.00     3.00 XELF-C :גוסמ NID ,?3" ,ןגואמ שימג רבחמ 'חי  03.02.0200
      
:גוסמ NID ,?2/1-2" ,ןגואמ שימג רבחמ     03.02.0210

  4,725.00   675.00     7.00 C-FLEX 'חי   
      
:גוסמ NID ,?2/1-1" ,ןגואמ שימג רבחמ     03.02.0220

  3,240.00   540.00     6.00 C-FLEX 'חי   
      
לע ןקתומ מ"מ 011 רטוקב ףוקש המירז הארמ     03.02.0230

  2,520.00 1,260.00     2.00 טלפמוק - מ"מ 011 רטוקב CVP וק 'חי   
      

  1,350.00   675.00     2.00 ירא תרצותמ 1?" יטמוטוא ריוא ררחשמ 'חי  03.02.0240
      
ןיקתמ י"ע ןקתומ 2" רטוקב ינקת ח"זמ     03.02.0250
תכרעמ שארל ישארה הנזהה וק לע ,השרומ      
םירזיבאהו דויצה לכ ללוכ ,הקרזמה לש םימה      

  2,610.00 2,610.00     1.00 ותנקתהל םישורדה 'חי   
      
הנזהה וק לע ןקתומ 2" רטוקב ינקת םימ הנומ     03.02.0260
ללוכ ,הקרזמה לש םימה תכרעמ שארל ישארה      

  2,160.00 2,160.00     1.00 ותנקתהל םישורדה םירזיבאהו דויצה לכ 'חי   
155,331.00 20.30.40 קרפ תתב הרבעהל

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../071 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     071

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
155,331.00 מהעברה      

      
      
,דמרב תרצותמ  C.N  CAV42 ,ילמשח זרב     03.02.0270

  1,080.00 1,080.00     1.00 "?2 'חי   
      

    810.00   810.00     1.00 דעימע תרצותמ ,2?" ,שמ 021 ,רפוס T  ןנסמ 'חי  03.02.0280
157,221.00 םירזיבאו םימותסש ,םיפוגמ 20.30 כ"הס  

      
ם י מ  ת ר נ צ  30.30 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ 052 רטוקב EP-001 ןליטאילופ רוניצ     03.03.0010

101,250.00   405.00   250.00 ןזויפורטקלאלו םינפ יכותירל םירבחמו םיחפס רטמ   
      
ללוכ 061 רטוקב EP-001 ןליטאילופ רוניצ     03.03.0020

 58,500.00   234.00   250.00 ןזויפורטקלאלו םינפ יכותירל םירבחמו םיחפס רטמ   
      
ללוכ 011 רטוקב EP-001 ןליטאילופ רוניצ     03.03.0030

  9,720.00   162.00    60.00 ןזויפורטקלאלו םינפ יכותירל םירבחמו םיחפס רטמ   
      
ללוכ 09 רטוקב EP-001 ןליטאילופ רוניצ     03.03.0040

 27,000.00   135.00   200.00 ןזויפורטקלאלו םינפ יכותירל םירבחמו םיחפס רטמ   
      
ללוכ 36 רטוקב EP-001 ןליטאילופ רוניצ     03.03.0050

 28,350.00    81.00   350.00 ןזויפורטקלאלו םינפ יכותירל םירבחמו םיחפס רטמ   
      
תודובעה לכו םירבחמהו םיחפסה ,תרנצה לכ     03.03.0060
תונוכמה רדח ךותב םימה תרנצ תוכרעמ לכל      
,רופא C.V.P תרנצמ לכה .םימה רגאמ ךותבו      
,01 גרד "םיסלפ" תרצות "רודירמ" גוסמ חישק      
ללוכו הגרבהו ןוגיא ,הקבדהב םושיי      
רדחל תרדוחה ןליטאילופ תרנצל תויורבחתה      

 22,500.00 22,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה - םימה רגאמלו תונוכמה  
      
09 רטוקב חישק CVP רוניצמ טלפמוק הייזרב     03.03.0070
.תונוכמה רדחב לוחה ןנסמ לועפתל מ"מ      
,םיחפסה תרנצה לכ תא  תללוכ הייזרבה      
םיפוגמה( טלפמוק לכה - םירזיבאהו םירבחמה      

  7,200.00 3,600.00     2.00 'פמוק )דרפנב םירחמותמ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

254,520.00 30.30.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../072 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     072

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
254,520.00 מהעברה      

      
      
םימ רוזיפל םימה רגאמב ישאר םימ קלחמ     03.03.0080
תואיצי 51 ללוכו רגאמה ךרוא לכל םילפוטמ      
.רזפמה ךרואל ,ןפוד טלניא רובחל 36 רוניצל      
חישק ,רופא C.V.P רוניצמ רצויי קלחמה      
תרצות "רודירמ" גוסמ ,מ"מ 011 רטוקב      
רגאמ ןפודל עבוקי קלחמה .01 גרד "םיסלפ"      
.הטסורינ יגרבו םיידועיי םיקדהמ י"ע םימה      
םיחפס ללוכ הגרבהו ןוגיא ,הקבדהב םושיי      

  3,150.00 3,150.00     1.00 'פמוק טלפמוק - םירבחמו  
      
"רודירמ" גוסמ חישק ,רופא C.V.P רוניצ     03.03.0090
,הקבדהב םושיי  .01 גרד "םיסלפ" תרצות      
002?   םירבחמו םיחפס ללוכ הגרבהו ןוגיא      

  3,330.00   333.00    10.00 'ממ רטמ   
      
"רודירמ" גוסמ חישק ,רופא C.V.P רוניצ     03.03.0100
,הקבדהב םושיי  .01 גרד "םיסלפ" תרצות      
011?   םירבחמו םיחפס ללוכ הגרבהו ןוגיא      

  1,350.00   135.00    10.00 'ממ רטמ   
      
תודובעה לכו םירבחמהו םיחפסה ,תרנצה לכ     03.03.0110
לופרעה תוכרעמל םימה תרנצ תוכרעמ לכל      
םימ ץחלל תרנצמ לכה תונוכמה רדח ךותב      

  6,750.00 1,350.00     5.00 'פמוק טלפמוק לכה - הובג  
      
רוביחל  8/3" רטוקב שימג הובג ץחל רוניצ     03.03.0120
הטסורינה תעבטל דעו םילפרעמה תבאשממ      
לגעמבש לופרעה יזתמ לכל םימ תקלחמה      
ץחלב הפוצרו תצמואמ הדובעל םיאתי רוניצה      
הנקתהל םיאתי רוניצה .רב 051 דע לש      
רולכב םילפוטמה םימ ךותב הנקתהלו תינוציח      
וא זילפמ ויהי רוניצב םירבחמה לכ .הצמוחבו      
תא וכותב ללוכ רוניצה ריחמ .613 הטסורינמ      

 49,500.00   198.00   250.00 טלפמוק לכה - םירזיבאהו םירבחמה לכ רטמ   
      
רוצייל ,613 הטסורינמ ,םיידועיי לופרע יזתמ     03.03.0130
,מ"מ 3.0 לש רירח ילעב ויהי םיזתמה .לפרע      
הדובע ץחלב הקדל ק"מס 051 דע לש הקיפסל      
ינורקימ ןנסמ ללוכ זתמה .רב 06-ו 03 ןיבש      
ןידע ץחל גירבתו הלעפה ץיפק ,הנתוכמ ימינפ      
לכה - הובג ץלב םימה רזפמ לא ורוביחל      
הבכרה ללוכ ,טלפמוק לכה ,הטסורינמ      

 14,400.00   144.00   100.00 .הלעפהו 'חי   
      
      

333,000.00 30.30.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../073 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     073

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
333,000.00 מהעברה      

      
      
"רודירמ" גוסמ חישק ,רופא C.V.P רוניצ     03.03.0140
,הקבדהב םושיי .01 גרד "םיסלפ"  תרצות      
36?   םירבחמו םיחפס ללוכ  הגרבהו ןוגיא      

    900.00    90.00    10.00 'ממ רטמ   
      
"רודירמ" גוסמ חישק ,רופא C.V.P רוניצ     03.03.0150
,הקבדהב םושיי  .01 גרד "םיסלפ" תרצות      
עוקש ןקתומ מ"מ 09? םירבחמו םיחפס ללוכ      

  1,440.00 1,440.00     1.00 'פמוק טלפמוק - תונוכמה רדח תפצר תקיציב  
      
,הקבדהב ףוקש-חישק רוניצמ םימ הבוג הארמ     03.03.0160
ףטושמה תונוכמה רדח ריק לע מ"מ 36 רטוקב      
,רגאמה/רדחה הבוג לכל ,םימה רגאמ םע      
יזרב ינש םג ללוכ .רגאמב םימה הבוג יוויחל      
תא םג ללוכו 36 רטוקב CVP םיירודכ קותינ      
ללוכו םישרדנה םירזיבאהו םירבחמה לכ      
הבוג ידוקיפל ץחלה שגרל בכור לש רוביח      
זוקינ זרבו זוקינ רוניצ םג ללוכ .רגאמב םימה      

  4,050.00 4,050.00     1.00 'פמוק טלפמוק - תונוכמה רדחב םורחה זוקינ רוב לא  
      
ןוולוגמ םימ רוניצמ ,הקרזמל םימ תכרעמ שאר     03.03.0170
בכרומ ,שרדיש לכו םירזיבא ,תרנצ ללוכ .2?"      
לכה - רליפב םימה תכרעמ שאר ןורא ךותב      

  1,530.00 1,530.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
םירבחמה לכ ללוכ 52 רטוקב לוגסקפ רוניצ     03.03.0180
שארמ םירוביחל קותינה יזרבו םירזיבאה לכו      
תונוכמה רדחל דעו הקרזמה לש םימה תכרעמ      
,םייניעל םורחה תפיטשמ לא םירוביחלו      
-לכה םידיה תפיטשל רויכלו םורחה תחלקמל      

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
342,270.00 םימ תרנצ 30.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../074 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     074

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ק ל ח  ,ת ר נ צ  - ה ט ס ו ר י נ  40.30 ק ר פ  ת ת       
ת ו ד ו ב ע ו       
      
3" רטוקב הטסורינ רוניצמ תלגרועמ תעבט     03.04.0010
    01-HCS הקולח רטוקל תלגרועמ ,תוחפל  
לע .רוניצב תוסיחפ אלל ,מ"ס 023 לש יזכרמ      
םיבצינו םיפוקז םילפינ 23 וכתורי תעבטה      
רוניצמ ,ןיטולחל הווש הקולחב ,הלעמ יפלכ      
גירבת םע HCS-04 1" רטוקב הטסורינמ      
    PSB א"כ מ"מ 021 לש ךרואב ,ןוילעה הצקב.  
31 רטוקב יזכרמ חדקל לעמ וכתורי םילפינה      
וקוני םיבבשה לכ .תעבטב חדקיש מ"מ      
םיחדקה .וילעמ לפינה ךותיר ינפל ,חדקהמ      
רושימל ןיטולחל בצינב ועצובי םילפינהו      
תורוניצ העברא י"ע ןזות תעבטה .תעבטה      
הטסורינ רוניצמ ,תעבטה זכרמ ןוויכל ,םייקפוא      
    "2 04-HCS םידרוקר י"ע ורבוחיש  
הנזהה תורוניצל PSB גירבת/הטסורינמ      
- הכירבה תפצר תקיצי ךותבש ןליטאילופהמ      

 79,200.00 19,800.00     4.00 'פמוק טלפמוק - הטסורינ לכה  
      
רטוקב הטסורינ רוניצמ תלגרועמ תעבט     03.04.0020
    "2/1-2 01-HCS רטוקל תלגרועמ ,תוחפל  
תוסיחפ אלל ,מ"ס 062 לש יזכרמ הקולח      
םיפוקז םילפינ 42 וכתורי תעבטה לע .רוניצב      
,ןיטולחל הווש הקולחב ,הלעמ יפלכ םיבצינו      
םע HCS-04 1" רטוקב הטסורינמ רוניצמ      
021 לש ךרואב ,ןוילעה הצקב PSB גירבת      
יזכרמ חדקל לעמ וכתורי םילפינה .א"כ מ"מ      
םיבבשה לכ .תעבטב חדקיש מ"מ 31רטוקב      
.וילעמ לפינה ךותיר ינפל ,חדקהמ וקוני      
ןיטולחל בצינב ועצובי םילפינהו םיחדקה      
העברא י"ע ןזות תעבטה .תעבטה רושימל      
רוניצמ ,תעבטה זכרמ ןוויכל ,םייקפוא תורוניצ      
םידרוקר י"ע ורבוחיש HCS-04 2" הטסורינ      
הנזהה תורוניצל PSB גירבת/הטסורינמ      
- הכירבה תפצר תקיצי ךותבש ןליטאילופהמ      

 34,200.00 17,100.00     2.00 'פמוק טלפמוק - הטסו רינ לכה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

113,400.00 40.30.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../075 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     075

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
113,400.00 מהעברה      

      
      
4/3" רטוקב הטסורינ רוניצמ תלגרועמ תעבט     03.04.0030
    08-HCS הקולח רטוקל תלגרועמ ,תוחפל  
לע .רוניצב תוסיחפ אלל ,מ"ס 081 לש יזכרמ      
ץחל יגירבת/תואיצי/םילפינ 02 וכתורי תעבטה      
ןיטולחל םיבצינו םיפוקז םהשכ לופרעה יזתמל      
יזתמל תואיציה .הווש הקולחב ,הלעמ יפלכ      
רטוקב יזכרמ חדקל לעמ וכתורי לופרעה      
םיבבשה לכ .תעבטב חדקיש זתמל םיאתמה      
זתמל האיציה תנכה ינפל ,חדקהמ וקוני      
שימג ץחל רוניצ י"ע ןזות תעבטה .לפרעה      
לכה - תעבטה לש תינוציחה ןפודב 4/3"      

 28,800.00 7,200.00     4.00 'פמוק טלפמוק - הטסורינ  
      
4/3" רטוקב הטסורינ רוניצמ תלגרועמ תעבט     03.04.0040
    08-HCS הקולח רטוקל תלגרועמ ,תוחפל  
לע .רוניצב תוסיחפ אלל ,מ"ס 041 לש יזכרמ      
ץחל יגירבת/תואיצי/ילפינ 02 וכתורי תעבטה      
ןיטולחל םיבצינו םיפוקז םהשכ לופרעה יזתמל      
יזתמל תואיציה .הווש הקולחב ,הלעמ יפלכ      
רטוקב יזכרמ חדקל לעמ וכתורי לופרעה      
םיבבשה לכ .תעבטב חדקיש זתמל םיאתמה      
זתמל האיציה תנכה ינפל ,חדקהמ וקוני      
שימג ץחל רוניצ י"ע ןזות תעבטה .לפרעה      
לכה - תעבטה לש תינוציחה ןפודב 4/3"      

  6,300.00 6,300.00     1.00 'פמוק טלפמוק - הטסורינ  
      
תבאשמ תקיניב L613 הטסורינמ רעיש ןנסמ     03.04.0050
חפנב היהי ןנסמה .םילפמל רובגתהו רורחסה      
ןנסמה רטוק .רטיל 082 תוחפל לש וטנ ימינפ      
.תוחפל מ"ס 001 והבוגו תוחפל מ"ס 06      
הטסורינ חפמ ימינפ ןוניס לס ללוכ ןנסמה      
יחתפ ןנסמל .מ"מ 6 לש רטוקב םירוח בקונמ      
םיחתפה .6" לש רטוקב םינגואמ האיציו הסינכ      
ינוויכלו םיסלפמל ,הבאשמל םימאותמ ויהי      
ןוילע הסכמ ןנסמל .תונוכמה רדחב תרנצה      
,תוננווכתמ םיילגר ,הריהמ החיתפ םע דבכ      
הסכמב זרבו חתפו תיתחתב זוקינ זרבו חתפ      
,ןונכת ללוכ ןנסמה ריחמ .ריוא רורחשל ןוילעה      
ןנכתמל גיצי ןלבקה .הנקתהו הלבוה ,רוציי      
רוציי תליחת ינפל ,רושיאל עוצב תוינכת      

 70,200.00 11,700.00     6.00 'פמוק טלפמוק - L613  הטסורינמ לכה .ןנסמה  
      
      
      
      

218,700.00 40.30.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../076 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     076

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
218,700.00 מהעברה      

      
      
תובאשמ תקיניב L613 הטסורינמ רעיש ןנסמ     03.04.0060
וטנ ימינפ חפנב היהי ןנסמה .ןוניסהו רורחסה      
מ"ס 04 ןנסמה רטוק .רטיל 58 תוחפל לש      
לס ללוכ ןנסמה .תוחפל מ"ס 07 והבוגו תוחפל      
רטוקב םירוח בקונמ הטסורינ חפמ ימינפ ןוניס      
האיציו הסינכ יחתפ ןנסמל .מ"מ 6 לש      
ויהי םיחתפה .4" לש רטוקב םינגואמ      
תרנצה ינוויכלו םיסלפמל ,תובאשמל םימאותמ      
םע דבכ ןוילע הסכמ ןנסמל .תונוכמה רדחב      
זרבו חתפ ,תוננווכתמ םיילגר ,הריהמ החיתפ      
ןוילעה הסכמב זרבו חתפו תיתחתב זוקינ      
,רוציי ,ןונכת ללוכ ןנסמה ריחמ .ריוא רורחשל      
תוינכת ןנכתמל גיצי ןלבקה .הנקתהו הלבוה      
לכה .ןנסמה רוציי תליחת ינפל ,רושיאל עוצב      

 60,750.00 6,750.00     9.00 'פמוק טלפמוק - L613  הטסורינמ  
      
רדחל םימל המוטא דויצ תסנכהו הסינכ תלד     03.04.0070
יבועב )היטבמא( ףפוכמ חפמ תלדה .תונוכמה      
:ללוכ 'מס 2/09/081 :תלדל ץוח תודימ .מ"מ 4      
תוילוארדיה תונכוב יתש ,המרה תוידי ,תבשות      
לכה - הליענל םינזאו תרקובמ המרהל      

  5,400.00 5,400.00     1.00 .טלפמוק ,הטסורינמ 'חי   
      
רדחל םימל המוטא דויצ תסנכהו הסינכ תלד     03.04.0080
יבועב )היטבמא( ףפוכמ חפמ תלדה .תונוכמה      
:ללוכ 'מס2/09/09 :תלדל ץוח תודימ .מ"מ 4      
תוילוארדיה תונכוב יתש ,המרה תוידי ,תבשות      
לכה - הליענל םינזאו תרקובמ המרהל      

  8,100.00 4,050.00     2.00 .טלפמוק ,הטסורינמ 'חי   
      
חתפל םימל המוטאו תררוואמ יוסיכ תלד     03.04.0090
רולכה תורצאמלו םימה רגאמל הסינכה      
יבועב )היטבמא( ףפוכמ חפמ תלדה .הצמוחהו      
'מס 2/001/001 :תלדל ץוח תודימ .מ"מ 4      
יתש ,המרה תוידי ,העובק תבשות :ללוכ      
םינזאו תרקובמ המרהל תוילוארדיה תונכוב      

 16,740.00 5,580.00     3.00 .טלפמוק ,הטסורינמ לכה - .הליענל 'חי   
      
ףפוכמ ,מ"מ 3 יבועב הטסורינ חפמ תבשות     03.04.0100
םג ,הידיצ ינשמ ,ףוסיאה תלעת ףקיהב      
ללוכ ,םייתשקה םיקלחב םגו םירשיה םיקלחב      

 69,300.00   315.00   220.00 .הטסורינ יגרב י"ע ןוטבה חטשמל הרוביח רטמ   
      
      
      

378,990.00 40.30.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../077 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     077

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
378,990.00 מהעברה      

      
      
ףפוכמ ,מ"מ 3 יבועב הטסורינ חפמ תבשות     03.04.0110
לשו םיזתמה לש תולוגעה תולעתה ףקיהב      
הרוביח ללוכ ,הידיצ ינשמ ,םילפרעמה תלעת      

 63,000.00   315.00   200.00 .הטסורינ יגרב י"ע ןוטבה חטשמל רטמ   
      
מ"ס 55 לש ינוציח רטוקב הלוגע תבשות     03.04.0120
.מ"ס 04 לש רטוקב ןוטבב השינ יוסיכל      
מ"מ 2 יבועב הטסורינ חפמ רצויית תבשותה      
תבשות ללוכ .מ"מ 4 יבועב ףוקז חוטשמו      
הכותח תבשותה .מ"ס 04 רטוקב לוגע הסכמל      
חטשמ לא רוביחל ,תלגרועמו תפפוכמ ,רזיילב      
לוגע הסכמל תלגרועמ ,םיזתמה לש ןוטבה      
י"ע ןוטבל רבוחת תבשותה .מ"ס 04 רטוקב      
לש קייודמ רוביחל םיאתתו הטסורינ יגרב      
הבוגל יפוסה הבוגה תמאתהלו הסכמה      
םיגירבתו םימוא ללוכ .הל דומצה ףוצירה      
הטסורינמ לכה ןוילעה הסכמה עוביק יגרבל      

  5,850.00 1,170.00     5.00 .טלפמוק - תוינכתב טרפה יפל ,613 'חי   
      
מ"ס 58 לש ינוציח רטוקב הלוגע תבשות     03.04.0130
.מ"ס 07 לש רטוקב ןוטבב השינ יוסיכל      
מ"מ 2 יבועב הטסורינ חפמ רצויית תבשותה      
תבשות ללוכ .מ"מ 4 יבועב ףוקז חוטשמו      
הכותח תבשותה .מ"ס 07 רטוקב לוגע הסכמל      
חטשמ לא רוביחל ,תלגרועמו תפפוכמ ,רזיילב      
לוגע הסכמל תלגרועמ ,םיזתמה לש ןוטבה      
י"ע ןוטבל רבוחת תבשותה .מ"ס 07 רטוקב      
לש קייודמ רוביחל םיאתתו הטסורינ יגרב      
הבוגל יפוסה הבוגה תמאתהלו הסכמה      
םיגירבתו םימוא ללוכ .הל דומצה ףוצירה      
הטסורינמ לכה ןוילעה הסכמה עוביק יגרבל      

  9,720.00 1,620.00     6.00 .טלפמוק - תוינכתב טרפה יפל ,613 'חי   
      
,מ"ס 04 רטוקב ,רזיילב ךותח ,לוגע הסכמ     03.04.0140
יוסיכל ,מ"מ 4 יבועב 613 הטסורינ חפמ      
לא עבוקי הסכמה .טמוקה יזתמ תושינ      
םיעוקש הטסורינ יגרב העברא י"ע תבשותה      
חתפ םג לולכי הסכמה .6M ,הסכמה ךותב      
תרזחה יחתפו םימה ןוליסלו הרואתה סנפל      
לכו קייודמ רזייל ךותיחב םיבצועמ םימ      

  6,300.00 1,260.00     5.00 טלפמוק -  613 הטסורינמ לכה .שרדיש 'חי   
      
      
      
      

463,860.00 40.30.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../078 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     078

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
463,860.00 מהעברה      

      
      
,מ"ס 07 רטוקב ,רזיילב ךותח ,לוגע הסכמ     03.04.0150
יוסיכל ,מ"מ 6 יבועב 613 הטסורינ חפמ      
לא עבוקי הסכמה .דקסקה יזתמ תושינ      
םיעוקש הטסורינ יגרב הנומש י"ע תבשותה      
חתפ םג לולכי הסכמה .6M ,הסכמה ךותב      
יזכרמה םימה ןוליסלו הרואת יסנפ השולשל      
רזייל ךותיחב םיבצועמ םימ תרזחה יחתפו      
-  613 הטסורינמ לכה .שרדיש לכו קייודמ      

 14,040.00 2,340.00     6.00 טלפמוק 'חי   
      
תרזחה חתפ יוסיכל הטסורינמ ןנסמ/הסכמ     03.04.0160
עצובי הסכמה .ףוסיאה תלעת ךרואל םימה      
02 בחורבו מ"ס 001 ךרואב היהיו הטסורינמ      
תותשקל םיאתי הסכמה ,יתשקה עטקב .מ"ס      
הסכמה .לעופב הלעתב תימייקה םיסוידרלו      
ךותח ,מ"מ 4 לש יבועב הטסורינ חפמ רצויי      
לכירדאה רושיא יפל רזייל ךותיחב רטועמו      
תוחפלב םימ רבעמל חותפ חטש םע ,ןנכתמהו      
הסכמב םיצירחה חתפמ .הסכמה חטשמ %06      
תבשותל עבוקי הסכמה .מ"מ 5 היהי      
הטסורינמ 8M קודיה יגרב 8 י"ע הטסורינה      

237,600.00 2,160.00   110.00 .הסכמה ךותב םיעוקש 'חי   
      
אצומ חתפ יוסיכל הטסורינמ ןנסמ/הסכמ     03.04.0170
תלעת ףקיה לכב שביה חטשמב םימה ינוליס      
םג לולכי ,הטסורינמ עצובי הסכמה .םיזתמה      
יפוגל הליענה ירודיסו םיחתפה לכ תא      
03 בחורבו מ"ס 001 ךרואב היהיו הרואתה      
םיסוידרלו תותשקל קוידב םיאתי הסכמה .מ"ס      
חפמ רצויי הסכמה .לעופב הלעתב תימייקה      
רטועמו ךותח ,מ"מ 4 לש יבועב הטסורינ      
,ןנכתמהו לכירדאה רושיא יפל רזייל ךותיחב      
יגרב 8 י"ע הטסורינה תבשותל עבוקי הסכמה      

128,700.00 1,980.00    65.00 .הסכמה ךותב םיעוקש הטסורינמ 8M קודיה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

844,200.00 40.30.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../079 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     079

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
844,200.00 מהעברה      

      
      
אצומ חתפ יוסיכל הטסורינמ ןנסמ/הסכמ     03.04.0180
תלעת ףקיה לכב שביה חטשמב םילפרעמה      
לולכי ,הטסורינמ עצובי הסכמה .םילפרעתמה      
יפוגל הליענה ירודיסו םיחתפה לכ תא םג      
02 בחורבו מ"ס 001 ךרואב היהיו הרואתה      
םיסוידרלו תותשקל קוידב םיאתי הסכמה .מ"ס      
חפמ רצויי הסכמה .לעופב הלעתב תימייקה      
רטועמו ךותח ,מ"מ 4 לש יבועב הטסורינ      
,ןנכתמהו לכירדאה רושיא יפל רזייל ךותיחב      
יגרב 8 י"ע הטסורינה תבשותל עבוקי הסכמה      

 47,250.00 1,350.00    35.00 .הסכמה ךותב םיעוקש הטסורינמ 8M קודיה 'חי   
      
'ממ 5.1 יבועב הטסורינ חפמ ןנסמ/הסכמ     03.04.0190
יוסיכל , 'ממ 8/8 םיעבורמ םירוח 04% בקונמ      
םירזוחה םימה ףוסיא רוניצל לעמ ןוניסלו      
:ןנסמ/הסכמל ץוח תודימ .תיפקיהה הלעתב      
ןוניסה זגרא .מ"ס 51 לש קמועבו ,'מס02/021      
יגרב י"ע ףוסיאה תלעת תפצר לא עבוקי      

 18,630.00 2,070.00     9.00 טלפמוק - הטסורינמ לכה .םידתימו הטסורינ 'חי   
      
'ממ 5.1 יבועב הטסורינ חפמ ןנסמ/הסכמ     03.04.0200
יוסיכל , 'ממ 8/8 םיעבורמ םירוח 04% בקונמ      
רדח תפצרב םורחה זוקינ רובל לעמ ןוניסלו      
001/06 :ןנסמ/הסכמל ץוח תודימ .תונוכמה      
4/04/04 ןתיוזמ תרגסמו תבשות :ללוכ ,'מס      
ךרוא יקוזיח םג ללוכו תועוקש תוידי ,'ממ      
לכה ,'ממ 2/03/03 עבורמ ליפורפמ בחורו      

  3,780.00 3,780.00     1.00 טלפמוק - הטסורינמ 'חי   
      
,מ"מ 3/04/04 עבורמ ליפורפמ הטסורינ םלוס     03.04.0210
,מ"ס 06 לש בחורבו מ"ס 084 לש ללוכ ךרואב      
ינפל דעו הפצרהמ תימינפה ןפודל עבוקמ      
םלוסה .תונוכמה רדחל הדיריל ,הסינכה חתפ      
לש עוביקה יעצמא לכ .ינקת הנגה בולכ ללוכ      
לכה - הטסורינמ ויהי הפצרלו תוריקל םלוסה      

  4,320.00 4,320.00     1.00 טלפמוק - הטסורינמ 'חי   
      
,מ"מ 3/04/04 עבורמ ליפורפמ הטסורינ םלוס     03.04.0220
,מ"ס 06 לש בחורבו מ"ס 034 לש ללוכ ךרואב      
ינפל דעו הפצרהמ תימינפה ןפודל עבוקמ      
םלוסה .םימה רגאמל הדיריל ,הסינכה חתפ      
לש עוביקה יעצמא לכ .ינקת הנגה בולכ ללוכ      
לכה - הטסורינמ ויהי הפצרלו תוריקל םלוסה      

  4,140.00 4,140.00     1.00 טלפמוק - הטסורינמ 'חי   
      

922,320.00 40.30.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../080 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     080

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
922,320.00 מהעברה      

      
      
מ"מ 3/04/04 עבורמ ליפורפמ הטסורינ םלוס     03.04.0230
,מ"ס 06 לש בחורבו מ"ס 06 לש ללוכ ךרואב      
רדחל הדיריה ריפ לש תינוציחה ןפודל עבוקמ      
תויביסאמ הזיחא תוידי גוז םג ללוכו תונוכמה      
מ"מ 3/04/04 עבורמ ליפורפמ הטסורינמ      
לעמ ,הזיחא תוידיכ ,א"כ מ"ס 001 לש ךרואב      
רדח לא הדיריה םלוסל הסינכה חתפל      

  1,620.00 1,620.00     1.00 טלפמוק - הטסורינמ לכה - תונוכמה 'חי   
      
עבורמ הטסורינ ליפורפמ הזיחא תוידי גוז     03.04.0240
תוידיכ ,א"כ מ"ס 001 לש ךרואב מ"מ 3/04/04      
לא הדיריה םלוסל הסינכה חתפל לעמ הזיחא      
חתפ שארו ןפוד לא תועבוקמ ,םימה רגאמ      
- הטסורינמ לכה - םימה רגאמל הסינכה      

  1,080.00 1,080.00     1.00 טלפמוק גוז   
      
תעבט לא ץחלה וק רוביח תשינ חתפל יוסיכ     03.04.0250
יוסיכה .חטשמה תפצר סלפמב ,םילפרעמה      
ץוח תודימב מ"מ 4 יבועב הטסורינ חפמ עצובי      
תפצר לא עבוקי יוסיכה .מ"ס 52/53 לש      
לכה םיעוקש הטסורינ יגרב י"ע חטשמה      

  1,575.00   315.00     5.00 טלפמוק - הטסורינמ 'חי   
      
PSB  04-HCS   ?1" 613 הטסורינ לפינ     03.04.0260

 33,264.00   189.00   176.00 'מס 02 דע לש ךרואב 'חי   
959,859.00 תודובעו םיקלח ,תרנצ - הטסורינ 40.30 כ"הס  

      
ד ו י צ  - ם י מ ב  ל ו פ י ט ו  ן ו נ י ס  50.30 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ז י ב א ו       
      
תרצותמ ,0041? רוזש לוח ןנסמ     03.05.0010
    NEKITREC    0041 :םגדXLS לש ץחלל  
רטוקב םירוביח מ"מ 9471 יללכ הבוג 'טא 5.2      

 52,920.00 26,460.00     2.00 מ"מ 09 'חי   
      
םיעצמכ ,םיקשב מ"מ 5.1-8.0 ץרווק לוח     03.05.0020

 11,812.50     3.15 3,750.00 לוחה יננסמל ג"ק   
      
יננסמל םיעצמכ ,םיקשב -2'סמ תלזב ןבא     03.05.0030

  3,150.00     3.15 1,000.00 לוחה ג"ק   
      
      
      
      
      

 67,882.50 50.30.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../081 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     081

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 67,882.50 מהעברה      

      
      
לש הקיפסל ,הקרזמה ימל VU יוטיח תכרעמ     03.05.0040
ירוביח .רב 01 דע לש הדובע ץחלל ש"קמ 56      
למשח חול םג ללוכ ןקתמה . " ,םינגואמ תרנצ      
םג ללוכו ןקתמה קפס תרצותמ ידועיי הרקבו      
תורונ   ןקתמל .VU תנירק תדידמל שגר      
LLAREBEU תרצות ,א"כ  w לש קפסהב      
ףוסב ²m/J 004 לש הנירק תנמל 3-3BU :םגד      
הלעפה הנקתה ,הקפסא ללוכ .הרונה ייח      

117,000.00 117,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה - הנשל תוירחאו  
      
יפל הקרזמה ימב לופיטל תיטמוטוא תכרעמ     03.05.0050
רולכל הרקב תכרעמ .תואירבה דרשמ תויחנה      
י"ע .תוריכע דמ םג ללוכו H.P ,סקודר ,רישי      
202DRAUGORDYH ייא ולב תרצותמ רקב      
רולכל ,ןונימ תובאשמ יתש תללוכ תכרעמה      
תוקיפסל NORTATE תרצותמ הצמוחלו      
לע הנבומ המירז קספמ ,הקרזמל תומיאתמה      
ריחמה .םירטמרפה םושירו המיעטה ימ וק      
ללוכו תונוכמה רדחב תמלשומ הנקתה םג ללוכ      
תורבחתה ללוכו 'וכו םיבכור תרנצ ,םיזרב      
םימ תויוכיאב .תכרעמה לש למשחה תכרעמל      
,תואירבה דרשמ י"ע רדגומה ןקתל תחתמש      
רדשתו הקרזמה תבאשמ תא תיבשת תכרעמה      
,טלפמוק לכה .םדומה ךרד SMS תעדוה      
רדח ריק לע ןקתומו CVP חול לע בכרומ      
רטיל 03 םילכימ ינש םג ללוכ ריחמה .תונוכמה      

 37,800.00 37,800.00     1.00 'פמוק .הצמוחלו רולכל א"כ  
      
תרלכהלו תשרה ימ תמיגדל תמלשומ תכרעמ     03.05.0060
תובאשמ תקיניל הסינכה ינפל תשרה ימ      
רקב םג רתיה ןב תללוכ תכרעמה .לופרעה      
תכרעמה .רשואמ ע"ש וא OECITLA תרצותמ      
יזרב ,המירז יקספמ ,תודורקלא םג לולכת      
ילזונ רולכל ןונימ תבאשמ ,םיינקת םוגיד      
דרפנ לכימ ,רשואמ ע"ש וא OKES תרצותמ      
לע הקיפס דמ ,תינקת הרצאמב ילזונ רולכל      
תושירדב הדימעל שרדייש לכוישארה וקה      
ינפל תשרה ימ תרלכהל תואירבה דרשמ      
לכ תא םג תללוכו לופרעה תכרעמל םתסינכ      
לכו הרקבהו למשחה ,םימה תרנצ תוכרעמ      
רשפאת תכרעמה .תמלשומ הנקתהל שרדנה      
הרקבל םירטמרפה לכ םושירו קוחרמ האירק      

 40,500.00 40,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה - העידילו  
      
      

263,182.50 50.30.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../082 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     082

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
263,182.50 מהעברה      

      
      
דע לש תללוכ הקיפסל T גוסמ םיננסמ תכרעמ     03.05.0070
.מ"מ 1.0 לש ןוניס תמרל ,הקדב רטיל 02      
םיינוריעה תשרה ימ ץחלב ודבעי םיננסמה      
4 דע לש ץחלב דומעל םילגוסמ ויהיו      
לכ םג םילולכ םיננסמה ריחמב .תורפסומטא      
תוכרעמל םרוביחל םירבחמהו םירזיבאה      

 20,250.00 4,050.00     5.00 טלפמוק לכה ,הקרזמה 'חי   
      
תמגודכ ןנווכתמ ,36? ןפוד טלניא     03.05.0080
    36EFEWG, םימל ,ש"קמ 5 לש הקיפסל  
קלחמ ךותל קבדומ ,SBA-מ רצוימ .םילפוטמ      

  3,240.00   216.00    15.00 םימה רגאמ ןפוד ךרואל םילפוטמה םימה 'חי   
      
ןופיס ,םיידי תפיטשל זרב םע הטסורינ רויכ     03.05.0090
םורח תחלקמו םייניעל םורח ףטשמ .זוקינו      
,קוחהו ןקתה תושירד יפל לכה - ס"מוחל      

  6,750.00 6,750.00     1.00 'פמוק טלפמוק - תונוכמה רדחב בכרומו ןקתומ  
      
,ס"מוחב לופיטל ןגמ םורח דויצל ינקת ןורא     03.05.0100
ןקתה יפל שרדנה דויצה לכ תא וכותב ללוכ      
לע בכרומו ןקתומ דחא ,םישנא ינשל קוחהו      
ןקתומ דחאו תונוכמה רדחל הסינכב ,ריקה      

  8,100.00 4,050.00     2.00 'פמוק טלפמוק - תונוכמה רדחל ץוחמ םירליפב  
      
הצמוחל מ"וא ירפסמ םע םיינקת םיטלש     03.05.0110
םינפבמ תורצאמה תותלד לע םינקתומ ,רולכלו      

  1,080.00   270.00     4.00 ץוחבמו 'חי   
302,602.50 םירזיבאו דויצ - םימב לופיטו ןוניס 50.30 כ"הס  

      
ד ו י צ  - ה ר ו א ת ו  ל מ ש ח  60.30 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע ו       
      
תוכרעמ לכ לש יטמוטוא לועפתל למשח חול     03.06.0010
לוענ ,םימל םוטא היהי למשחה חול ,הקרזמה      
הנבמב עצובי חולה .םזילדנוו ינפב דימעו      
ריחמ .רבניע תרצותמ IGF :םגד רטסאילופ      
טוויח ,הנקתה ,הקפסא ,ןונכת ללוכ חולה      
טרפמב טרופמה יפל לכה .ילמשח רוביחו      

225,000.00 225,000.00     1.00 .טלפמוק - דחוימה 'חי   
      
      
      
      
      
      

225,000.00 60.30.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../083 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     083

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
225,000.00 מהעברה      

      
      
,613 הטסורינמ ימיימ-תת דל תרואת סנפ     03.06.0020
תרצותמ םידלה ,86PI ,םימל ןיטולחל םוטא      
    EERC, BGR, השדע 04. ילמשח קפסה  
.CDV21 הלעפה חתמ ,w9 :דדוב סנפ לכל      
לש הטסורינה יוסיכל עבוקמו רבוחמ סנפה      
תיזח .הטסורינ יגרב י"ע םילפרעמה תשינ      
היהתו חטשמה תפצר לע תנקתומ סנפה      
בייח סנפה .םזילדנוו ינפב ןיטולחל הדימע      
לכ .ילארשיה םינקתה ןוכמ י"ע רשואמ תויהל      

130,500.00 2,610.00    50.00 .למשחה חולל דע דרפנב טווחי סנפ 'חי   
      
,613 הטסורינמ ימיימ-תת דל תרואת סנפ     03.06.0030
תרצותמ םידלה ,86PI ,םימל ןיטולחל םוטא      
    EERC, BGR. דדוב סנפ לכל ילמשח קפסה:  
    w63, הלעפה חתמ CDV42. ףילחמ סנפה  
ךות הרואת יקחשמל בשחמ דקופמו םיעבצ      
לכ לע הקרזמה לש למשחה חולמ הטילש ידכ      
הטסורינ יגרב י"ע עבוקי סנפה .דרפנב סנפ      
היהיו דקסקה זתמל הטסורינה תבשות לא      
.םיעקשו תוטילב לכ אללו חטשמה רושימב      
היהתו חטשמה תפצר לע תנקתומ סנפה תיזח      
בייח סנפה .םזילדנוו ינפב ןיטולחל הדימע      
לכ .ילארשיה םינקתה ןוכמ י"ע רשואמ תויהל      

 55,080.00 3,060.00    18.00 .למשחה חולל דע דרפנב טווחי סנפ 'חי   
      
,613 הטסורינמ ימיימ-תת דל תרואת סנפ     03.06.0040
תרצותמ םידלה ,86PI ,םימל ןיטולחל םוטא      
    EERC, BGR, השדע 01. ילמשח קפסה  
.CDV21 הלעפה חתמ ,w72 :דדוב סנפ לכל      
יקחשמל בשחמ דקופמו םיעבצ ףילחמ סנפה      
לש למשחה חולמ הטילש ידכ ךות הרואת      
הנבמב סנפה .דרפנב סנפ לכ לע הקרזמה      
אלש רטוקב לוגע יזכרמ חתפ םע "הלגייב"      
זכרמל עבוקמו רבוחמ סנפה .מ"מ 54 לע הלעי      
םימה ןוליסל זכרוממו הטסורינה הסכמ      
סנפה תיזח .סנפה זכרמב חתפ ךרד קנזומה      
הדימע היהתו חטשמה תפצר לע תנקתומ      
תויהל בייח סנפה .םזילדנוו ינפב ןיטולחל      
סנפ לכ .ילארשיה םינקתה ןוכמ י"ע רשואמ      

504,990.00 2,790.00   181.00 .למשחה חולל דע דרפנב טווחי 'חי   
      
,XMD לוקוטורפ ,CDV21  עובק םרזל רקב     03.06.0050
חולב טווחמו ןקתומ ,הקרזמב הרואתה יסנפל      

123,750.00   495.00   250.00 .הקרזמה לש למשחה 'חי   
      

1,039,320.00 60.30.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../084 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     084

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,039,320.00 מהעברה      

      
      
הטילשל בשחמ תתנכותמ הטילש תדיחי     03.06.0060
יסנפב הרואתה יקחשמל םיטירסת תריצילו      
סנפ לכ לע תדרפנ הטילש ידכ ךות הרואתה      
תוינכת 6 תונכת ללוכ ריחמה .הקרזמב דדוב      
תדיחי .רקבב הרואתה יקחשמל תונוש      
לש למשחה חולב טווחתו ןקתות הטילשה      

  4,590.00 4,590.00     1.00 הקרזמה 'חי   
      
תכירבב םידלה תרואת יסנפל חכ קפס     03.06.0070
ןקתוי חכה קפס  .CDV21 w005  .הקרזמה      

 17,280.00 1,080.00    16.00 הקרזמה לש למשחה חולב טווחיו 'חי   
      
הטסורינמ ןרותו תינורטקלא חור תבשבש     03.06.0080
'מ 3 הבוגב ןרות לע תנקתומ תבשבשה .613      
םג ללוכ .הקרזמה לש למשחה חול רליפל לעמ      
.למשחה חולב ןקתויש תבשבשל רקב      
יתסוו לע ודקפי רקבה תנכתו תבשבשה      
תא דירויו םינוליסה תובאשמ לש תוריהמה      
חורה תוריהמל ךופה סחיב םימה ינוליס הבוג      

  4,950.00 4,950.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה - חורה תבשבש י"ע תדדמנה  
      
םיימיימ-תתה הרואתה יסנפמ ילמשח טוויח     03.06.0090
5.1X4 ינקת שימג לבכ י"ע למשחה חולל דעו      

118,800.00     9.90 12,000.00 .תוחפל ,ר"ממ רטמ   
      
תילמשח הפומ ללוכ ,םימל םוטא ילמשח רוביח     03.06.0100
הרואתה סנפ לבכ רוביחל ,םימל המוטא      

 33,750.00   135.00   250.00 טלפמוק - למשחה חולמ עיגמה לבכל ירוקמה 'חי   
      
ךותב ףכירמה ילוורשב לבכה רבעמ םוטיא     03.06.0110
+ םוחב ץווכתמ לוורש י"ע םיזתמה תושינ      
02-מ תוחפ אל לש ךרואב היהי לוורש לכ .קבד      
לש םלשומ םוטיא ךרוצל םילוורשה .מ"ס      

 27,000.00   108.00   250.00 .וכרד רבועה לבכהו לוורשה ןיב םימה רבעמ 'חי   
      
םימה ינותנ תאירקלו תוערתהל יראלולס םדומ     03.06.0120
ןקתומ לכה ,יראלולס MIS סיטרכ רובע קוחרמ      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - הקרזמה לש למשחה חולב רבוחמו  
      
םימה רגאמב םימ סלפמ תדידמל ץחל רדשמ     03.06.0130
02-4 האיצי ,ראבילימ 052-0 הדידמ םוחתל      
תרצותמ %,56PI 1 קויד ,¼" רוביח .א"מ      
תיתחתב ןקתומ RABM 052 0/01 LIS :םגדו      

  2,070.00 2,070.00     1.00 תונוכמה רדחב הבוגה הארמ רוניצ 'חי   
      

1,252,260.00 60.30.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../085 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     085

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,252,260.00 מהעברה      

      
      
לנפב הנקתהל ,םימה סלפמ רדשמל גצו רקב     03.06.0140
02-4 האיצי ,םירסממ 4-ל דוקיפ .למשחה חול      
תרצות 56PI .תורפס 5-ל הגוצת םע א"מ      

  2,970.00 2,970.00     1.00 0051N םגד SUVON תרבח 'חי   
      
v42 הנזה .תונוכמה רדח תפצרב הפצה שגר     03.06.0150
HCTIWSAUQA תרבח תרצות      

  3,240.00 1,080.00     3.00 SQA.1.6600:םגד 'חי   
      

 27,000.00    27.00 1,000.00 'ממ 57? הרבוק גוסמ םישימג למשח ילוורש רטמ  03.06.0160
      
'ממ 05? הרבוק גוסמ שימג למשח לוורש     03.06.0170
תונוכמה רדח תוריקבו הפצרה תקיציב עקושמ      
קספמל דעו םימה תבאשמ לש ןוטבה סיסבמ      

  3,600.00   180.00    20.00 'פמוק טלפמוק - תונוכמה רדח ריקב טקופה  
      
,'ממ 52? ףכירמ גוסמ םישימג למשח ילוורש     03.06.0180
,הקרזמה חטשמ לש ןוטבה תקיציב םיעקושמ      
םילבכה ירבעמ תחושל דעו םיזתמה תושינמ      
םימלש ויהי םילוורשה לכ .חטשמה דילש      
םישדח ,תוכראהו םירוביח לכ אלל ,םיפיצרו      

 38,610.00    11.70 3,300.00 .םימוטאו רטמ   
      
רדחבש ילמשחה דויצה לכל למשחה ילבכ לכ     03.06.0190
למשחה ינכרצ לכמ ,םימה רגאמבשו תונוכמה      
ירוביח לכ ללוכו טוויח ללוכ ,למשחה חולל דעו      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה - למשחה  
      
תובאשמל יזאפ-תלת/יזאפ דח טקפ קספמ     03.06.0200
תובאשמל ,ןוניסה תובאשמל ,רורחסה      
תבאשמל ,םורח זוקינ תובאשמל ,םילפרעמה      
תשולשלו )תונוכמה רדח ריקב( רגאמה זוקינ      
,ינקת היהי קספמה .תונוכמה רדחב םיחופמה      
תונוכמה רדח ריק לע ןקתויו םימ ןגומ      

 15,210.00   585.00    26.00 .םייילמשח םירוביחו טוויח ללוכ ,יעקרק-תתה 'חי   
      
רדח תרואתל םימ ןגומ לופכ טנסורולפ     03.06.0210
.תונוכמה רדח תרקת לע ןקתוי ףוגה .תונוכמה      

  3,240.00   540.00     6.00 'פמוק טלפמוק - ילמשח ירוביחו תולעת קספמ ללוכ  
      
םיפוגה .תונוכמה רדח תרואתל םורח תרואת     03.06.0220
הסינכה חתפבו תונוכמה רדח תרקתב ונקתוי      
- ילמשח ירוביחו תולעת ללוכ .תונוכמה רדחל      

  1,620.00   540.00     3.00 'פמוק טלפמוק  
      

1,365,750.00 60.30.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../086 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     086

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,365,750.00 מהעברה      

      
      
86PI ,םימל המוטא ,רק ןבל ,דל תרואת     03.06.0230
-מ תוחפ אל לש המצועל ,םימה רגאמ תרקתב      
- ילמשח ירוביחו תולעת ללוכ ,סקול 003      

  3,780.00 1,260.00     3.00 'פמוק טלפמוק  
      
הצק לע ןקתומ ,8?" רוניצל יתיישעת חפ חופמ     03.06.0240
.תונוכמה רדח תרקתב ,רורוויא רוניצ חתפ      

  6,480.00 2,160.00     3.00 טלפמוק - ילמשח רוביחו טוויח ללוכ 'חי   
      
ןקתוי רפוצה .תורומח תולקתל הארתה רפוצ     03.06.0250
וילע רחא םוקמ לכב וא למשחה חול רליפב      
םיאתמ היהי רפוצה  .עוציבה ךלהמב טלחוי      
שמש ,הזתהו םשג ינפב דימעו ץוח תנקתהל      
רפוצה תמצוע .םזילדנוו ינפב דימעו יווא גזמו      

    720.00   720.00     1.00 'פמוק .עוצבה ןונכתה ךלהמב עבקית  
      
,ןונכת ללוכ )הקלק'צ( הלקת יוויחל ץוח סנפ     03.06.0260
רליפב ןקתוי סנפה  טלפמוק - הנקתהו טוויח      
טלחוי וילע רחא םוקמ לכב וא למשחה חול      
תנקתהל םיאתמ היהי סנפה .עוציבה ךלהמב      
ריווא גזמו שמש ,הזתהו םשג ינפב דימעו ץוח      

    630.00   630.00     1.00 'פמוק .םזילדנוו ינפב דימעו  
      
תרוקיב תרבעה ,למשח תרוקיבל ןקתמה תנכה     03.06.0270

  3,150.00 3,150.00     1.00 'פמוק תוינכת לע המיתחו ךמסומ קדוב י"ע למשח  
1,380,510.00 למשח תודובעו דויצ - הרואתו למשח 60.30 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  י ל ל כ  70.30 ק ר פ  ת ת       
      
41 רטוקב ןוליסל ,1?" טמוק גוסמ הזתה ריחנ     03.07.0010
T41-01 :םגד תמגודכ המירז רשיימ םע מ"מ      

142,560.00   810.00   176.00 .הינמרג -ESAO תרבח תרצותמ 'חי   
      
ןוליסל ,2/1-1?" טמוק גוסמ הזתה ריחנ     03.07.0020
:םגד תמגודכ המירז רשיימ םע מ"מ 02 רטוקב      

  6,750.00 1,350.00     5.00 .הינמרג -ESAO תרבח תרצותמ T02-51 'חי   
      
,2?"  הזנורב/זילפמ דקסק גוסמ הזתה ריחנ     03.07.0030
תרצותמ T09 םגד .2?" ירודכ ןוויכ רבחמ ללוכ      

 14,580.00 2,430.00     6.00 הינמרג -ESAO תרבח 'חי   
      
לש תודימב לוענמו תלד + רטסאילופ ןורא     03.07.0040
שאר תנקתהל ,תוחפל מ"ס 03/001/001      

  4,680.00 4,680.00     1.00 'פמוק ןוטב רליפ ךותב הקרזמל םימ תכרעמ  
      

168,570.00 70.30.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../087 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     087

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
168,570.00 מהעברה      

      
      
רדחב םימה תרנצ לכל עוביקו הילת ירזיבא     03.07.0050
תולעת ,םימה רגאמבו יעקרק-תתה תונוכמה      
לכ טולישו תונוכמה רדחב למשח תרנצו למשח      
תונוכמה רדחב םיפוגמהו תרנצה תוכרעמ      

 13,500.00 13,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה - יעקרק-תתה  
      
ןקתב םינגוא ללוכ  5"-6" ןגואמ רטוק רבעמ     03.07.0060
רישע עבצב ץוחו םינפ עובצו ןקתומה דויצה      

  6,480.00 1,080.00     6.00 הבאשמה עבצ ןווגב ןוילע עבצב עובצו ,ץבא 'חי   
      
8?" ןוולוגמ תכתמ רוניצמ "אבס לקמ"     03.07.0070
וקלחב ללוכ םשנה .תונוכמה רדח רורוויאל      
הצקב םילול תשרו 09 תותשק יתש ןוילעה      
הנותחת/הנורחאה תשקה .הנורחאה תשקה      
רזיבאה .חותיפה חטשל לעמ מ"ס 03 םייתסת      
לולכיו תונוכמה רדח גג תקיצי ינפל ןקתוי      
,ןונכת ללוכ ריחמה .ןוטבה תקיציל "םיצנוו"      

  8,640.00 2,880.00     3.00 טלפמוק לכה - עוצבו רוציי 'חי   
      
חפמ תונוכמה רדח רורוויאל הפרפר ןולח     03.07.0080
ןקתומו מ"ס 03/061 תודימב ןולחה .ןוולוגמ      
.תונוכמה רדחל הדיריה ריפ ןפודבש חתפב      

  3,240.00   810.00     4.00 טלפמוק - עוצבו רוציי ,ןונכת ללוכ ריחמה 'חי   
      
מ"ס 021 ימינפ רטוקב םורט ןוטב תחוש     03.07.0090
קקפו הרקת ללוכ ,מ"ס 08 דע לש קמועבו      
יולימ ללוכ .ןוט 5.21 סמועל מ"ס 06 רטוקב      
למשח ילבכל רבעמ תחושכ תיעקרקב יקנ ץצח      

 11,610.00 3,870.00     3.00 טלפמוק לכה - 'חי   
      
תיתחתב ,סוכ חדקמב מ"מ 53 רטוקב חודיק     03.07.0100
יזכרמה רובהו םיזתמה תושינ לש תונספטה      
יזוקנ ,םיסנפל למשחה ילוורש תנקתה ךרוצל      
םימה ינוליסל הנזהה תורוניצו ,תושינה      

  1,998.00    13.50   148.00 )םירחא י"ע - תונספטה( 'חי   
      
מ"ס 001 ימינפ רטוקב םורט ןוטב תחוש     03.07.0110
הדירי יבלש ללוכ ,מ"ס 522 דע לש קמועבו      
קקפו המוטא הפצר ,הרקת ,לעפמב םיקוצי      
תורידח ללוכ .ןוט 5.21 סמועל מ"ס 06 רטוקב      
םירדוחה תרנצה יווק לכ לש םלשומ םוטיאו      
המוטא תרנצו םימ רבעמ תחוש .הילא      

  4,500.00 4,500.00     1.00 טלפמוק לכה - םימ ףוסיאל ,ןיטולחל 'חי   
      
      

218,538.00 70.30.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../088 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     088

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
218,538.00 מהעברה      

      
      
יגיצנל הריסמו תוסיוו ,תינושאר הלעפה יולימ     03.07.0120

  4,500.00 4,500.00     1.00 טלפמוק - ןימזמה 'חי   
223,038.00 תונושו יללכ 70.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3,808,390.50 הקרזמ 30 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../089 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     089

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  50 ק ר פ       
      
1.5 ק ר פ  ת ת  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0030
םושיי - תינפקות תכתשמ הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,מ"מ 2 יבועב EPDH העירי תבכש      

 58,514.40    56.70 1,032.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   
      
מ''ס 2X5.2 תודימב חפנתמ םימ רצע     05.01.0140

  5,896.80    93.60    63.00 תיכנאו תיקפוא הקיצי תקספהל רטמ   
      
רובע עקרק םע עגמב אבה םוטיאה לע הנגה     05.01.0141
גורא אל ינכטואג דב לש החנהו הקפסא      
יבועב EPDH תעיריו ,ר"מ/ר"ג 002 לקשמב      

  3,240.00    27.00   120.00 יקפוא חטשמ וא ריקל עוביק ללוכ ,מ"מ 5.0 ר"מ   
 67,651.20 1.5 קרפ תת 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 67,651.20 םוטיא 50 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../090 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     090

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
ת ו י ת ש ת  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
רוחש"הרבוק" םגד יתבכיש וד יטסלפ רוניצ     08.01.0050
תופומ ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב      
טרסו הכישמ טוח ,תורוניצ ןיב רוביחל תוינקית      

    576.00    14.40    40.00 .ינקת ןומיס רטמ   
      
ריקה לע  תיזאפ דח רואמ תדוקנל הנכה     08.01.0210
םאתהב תרנצב  וא/ו ט"הע וא/ו ט"החת      
YX2N גוסמ לבכב הנזה וק ללוכ ,תוינכותל      
הדוקנהמ תרנצב לחשומ ר"ממ 5.2X3 ךתחב      
ריחמה תופעתסהה וא/ו םירוביחה תספוק דעו      
וא/ו תופעתסה תואספוק ,תרנצה ללוכ      

  3,375.00   225.00    15.00 .את ףוג רובע רזע ירזיבאו םיקדהמ,רבעמ 'חי   
  3,951.00 תויתשת 10.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ק ר א ה  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
תועצמאב הקרזמ הנבמל דוסי תקראה עוציב     08.03.0010
תעבט תריציו תודוסיה לש ןויזה ילזרב ךותיר      
ךכ .ןוטבה הנבמ ףקיהב הרוגס תיפקיה רושיג      
ללוכ ,םהיניב התואנ תילמשח תופיצר רצויתש      
הנבמ לש דצ לכמ רושיגה תעבטמ ץוח תואיצי      
וא "שיטפ" םגד תניירושמ הספוקב ,הקרזמה      
מ"ס 51X51 תודימב , רשואמ תוכיא הווש      
.ןוולוגמ ספו גרוב תוברל ,מ"ס 01 קמועבו      
טוליש ללוכ הקיציב העוקש הספוקה      
תנקתו למשחה קוח יפל לכה ."הקראה"      

  2,250.00 2,250.00     1.00 'פמוק .תוקרזמ תקראה  
  2,250.00 םירזיבאו תוקראה 30.80 כ"הס  

      
ם י ל ב כ  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
YX2AN סופיט יעקרק-תת יטסלפומרט לבכ     08.04.0050
לבכ .למשח תוחול ןיב רבוחמ רוניצב לחשומ      

    945.00    63.00    15.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ,ר"ממ 59X4 ךתחב רטמ   
      
YX2AN סופיט יעקרק-תת יטסלפומרט לבכ     08.04.0060
לבכ .למשח תוחול ןיב רבוחמ רוניצב לחשומ      

  1,080.00    54.00    20.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ,ר"ממ 07X4 ךתחב רטמ   
  2,025.00 םילבכ 40.80 כ"הס  

      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../091 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     091

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
רטסאילופמ יושע  הקרזמל למשח חול הנבמ     08.05.0040
םילנפ םע ,56PI הנגה תגרדב ,ןיירושמ      
002 הבוג :תורעושמ תודימב םיאת ,תותלדו      
לע דמוע ,מ"ס 06 קמוע מ"ס 001 בחור ,מ"ס      
יפל הרוגס השינ ךותב, יונב ןוטב תלעת      
יספ תכרעמ ללוכ , טרפמה תושירדו תינכותה      
,A004, AK 52 תשוחנמ םיישאר הריבצ      
    V004, םיקדהמ ,הקראה ספ ,םיינשמ םיספ,  
דויצ לכו ,םידדובמ ,םיגרב ,ץיודנס טוליש      
תוברל ןלהל דרפנב דדמיש דויצל טרפ - רזעה      
,שא יוביכו יוליג תכרעמ תטילקל תונכה עוציב      

  5,400.00 5,400.00     1.00 'פמוק .'וכו הרקב תכרעמ  
      
למשח חול רובע תותלד םע ןוטב תחמוג     08.05.0080
הבוג ,מ"ס 021 םינפ בחור :תודימב הרואתל      
דוסי סוסיב ללוכ עקרקה ינפ לעמ מ"ס 062      
תודימב 03-ב ןייוזמ ןוטבמ חולל ןוטב      
ללוכ מ"ס 051*061*001 תורעושמ      
,ןויז לזרב ,דוסי תקראה, הביצח/הריפח      
תובכשב יולימ ,תרנצ ילוורש ,קוזיח תרגסמ      
,הריפח יפדוע קוליסו ,דוסיה ביבס תוקדוהמ      
,תותלד ללוכ .מ"ס 02 ןפוד יבוע , תינכות יפל      
לכה .ןוגג ,מ"ס 01 יבועב םינפ תציחמ      

  5,400.00 5,400.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
 10,800.00 למשח תוחול 50.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,026.00 למשח 80 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../092 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     092

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  80.04 ק ר פ  ת ת       
      
ןווגב מ"ס 5 יבועב XELF AUQA ימוג תקיצי     40.08.0410
תרצות רופא ןווגבו DNELB DER םודא      
    XELF ELBBEP םיבוטר םימ ירוזאל ע"ש וא.  
יפלו רולכל תודימע ללוכה  המאתה טרפמ יפל      

140,400.00   936.00   150.00 )םינוטב ללוכ אל( .R-41 טרפ ר"מ   
      
5 יבוע ףיקמ םימ אתל 613 הטסורינ הסכמ     40.08.0420
טרפ יפל רזייל ךותיח םע מ"ס 03 בחור מ"מ      

 45,045.00   409.50   110.00 P-02 רטמ   
      
"ספיספ" תיארפ החנהב טינרג ןבא ףוציר     40.08.0430
יבועב ירלוגר יא ,מ"ס 03-01 םינתשמ םילדגב      
טיטב הקבדה ללוכ םירופא םינווגב מ"ס 6      
1 לש תוגופ םע ןוטב ג"ע ריהב רופא טנמצ      
טרפו ףוציר תינכות יפל .מ"ס 5.0 קמועו מ"ס      
    01-R ,60-R . פילס-יטנא תבכש תחירמ ללוכ  

240,084.00   421.20   570.00 .ןבאה ג"ע ףוקש ר"מ   
      
ךותיחב ןבל- ריהב רופא ןווגב טינרג ןבא ףוציר     40.08.0440
מ"ס 5/05/05-04 ןבא לדוג .ירטמיסא ינוסכלא      
טיטב יולימו הקבדהו מ"ס 1 לש תוגופ םע      
תבכש תחירמ ללוכ .ריהב רופא ןווגב טנמצ      

 78,624.00   374.40   210.00 .ןבאה ג"ע ףוקש פילס-יטנא ר"מ   
      
5 יבוע ףיקמ םימ אתל 613 הטסורינ הסכמ     40.08.0450
טרפ יפל רזייל ךותיח םע מ"ס 03 בחור מ"מ      

 14,616.00   522.00    28.00 מ"ס 00.4 דע 00.1 לש םיחוורבו P-20 רטמ   
518,769.00 תונוש תודובע 80.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

518,769.00 חותיפ 04 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../093 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     093

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו ל י מ ו  ה ר י פ ח  15 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  ת ת  20.15 ק ר פ  ת ת       
      

 12,684.60    52.20   243.00 עקרק תפלחהל אבומ יולימ ק"מ  51.02.0083
      

 18,200.70    18.90   963.00 םייתחת םירבעמ/םינבמל הריפח ק"מ  51.02.0110
      
םירבעמ/םינבמל הריפחה תיתחת תנכה     51.02.0120

  2,516.40     5.40   466.00 הקודיהו םייתחת ר"מ   
      

  3,316.50     9.90   335.00 וקודיהו םייתחת םירבעמ/םינבמל רזוח יולימ ק"מ  51.02.0130
      
רמוח(  םייתחת םירבעמ/םינבמל אבומ יולימ     51.02.0140

  8,812.80    61.20   144.00 )א ק"מ   
 45,531.00 2.15 קרפ תת 20.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 45,531.00 יולימו הריפח 15 כ"הס  
4,796,040.60 םיזתמ תקרזמ כ"הס

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../094 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     094

לספס ריק 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  20 ק ר פ       
      
1.2 ק ר פ  ת ת  10.20 ק ר פ  ת ת       
      

 23,476.50   499.50    47.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  02.01.0010
      
םייבועב 03-ב ןוטב יחטשמו ןוטב יפצרמ     02.01.0110

108,900.00   900.00   121.00 .םהשלכ ק"מ   
      
,םינוש םייבועו תודימב 03-ב ןוטבמ םיפצרמ     02.01.0621
םיעקש ,םייכנאו םייקפוא םיקלח תוברל      

 45,360.00 1,134.00    40.00 .תוטילבו ק"מ   
      
םיחטשמ תוברל ,03-ב ןוטבמ תוגרדמ יכלהמ     02.01.0630
ישלושמו םהשלכ םייבועב םיעפושמ , םייקפוא      

205,020.00 1,530.00   134.00 .םהשלכ םיכתחב תוגרדמ ק"מ   
      
ןוטב יפצרמ לש )ןש תורוק( תונותחת תורוק     02.01.0706

 45,018.00 1,098.00    41.00 והשלכ ךתחב 03-ב ןוטבמ םייתחת םיריבעמ ק"מ   
      

 11,155.50    33.30   335.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0740
      
רובע םינושה ןוטבה יטנמלאל ריחמ תפסות     02.01.0776

 10,890.00    90.00   121.00 .5% לע הלועה עופישב הקיצי ק"מ   
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     02.01.0780

 31,136.40    32.40   961.00 .הדלפ וא/ו ץע תוספטב ר"מ   
      
W004 -פ גוסמ םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0822
םירטקה לוכב ,3קלח/6644 י"ת יפל ןוטב ןויזל      

128,520.00 3,780.00    34.00 םיכרואהו ןוט   
      
רטוקב ררוחמ  ירושרש רוניצ ללוכ יכנא זקנ     02.01.1034
דבב הפיטעו ץצח רטליפ תוברל ,מ''מ 001      

  4,492.80    70.20    64.00 ינכטואיג רטמ   
613,969.20 1.2 קרפ תת 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

613,969.20 ןוטב 20 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../095 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     095

לספס ריק 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
ת ו י ת ש ת  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
רוחש"הרבוק" םגד יתבכיש וד יטסלפ רוניצ     08.01.0050
תופומ ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב      
טרסו הכישמ טוח ,תורוניצ ןיב רוביחל תוינקית      

    576.00    14.40    40.00 .ינקת ןומיס רטמ   
      
ריקה לע  תיזאפ דח רואמ תדוקנל הנכה     08.01.0210
םאתהב תרנצב  וא/ו ט"הע וא/ו ט"החת      
YX2N גוסמ לבכב הנזה וק ללוכ ,תוינכותל      
הדוקנהמ תרנצב לחשומ ר"ממ 5.2X3 ךתחב      
ריחמה תופעתסהה וא/ו םירוביחה תספוק דעו      
וא/ו תופעתסה תואספוק ,תרנצה ללוכ      

  3,375.00   225.00    15.00 .את ףוג רובע רזע ירזיבאו םיקדהמ,רבעמ 'חי   
  3,951.00 תויתשת 10.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ק ר א ה  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
תועצמאב הקרזמ הנבמל דוסי תקראה עוציב     08.03.0010
תעבט תריציו תודוסיה לש ןויזה ילזרב ךותיר      
ךכ .ןוטבה הנבמ ףקיהב הרוגס תיפקיה רושיג      
ללוכ ,םהיניב התואנ תילמשח תופיצר רצויתש      
הנבמ לש דצ לכמ רושיגה תעבטמ ץוח תואיצי      
וא "שיטפ" םגד תניירושמ הספוקב ,הקרזמה      
מ"ס 51X51 תודימב , רשואמ תוכיא הווש      
.ןוולוגמ ספו גרוב תוברל ,מ"ס 01 קמועבו      
טוליש ללוכ הקיציב העוקש הספוקה      
תנקתו למשחה קוח יפל לכה ."הקראה"      

  2,250.00 2,250.00     1.00 'פמוק .תוקרזמ תקראה  
  2,250.00 םירזיבאו תוקראה 30.80 כ"הס  

      
ם י ל ב כ  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
YX2AN סופיט יעקרק-תת יטסלפומרט לבכ     08.04.0050
לבכ .למשח תוחול ןיב רבוחמ רוניצב לחשומ      

    945.00    63.00    15.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ,ר"ממ 59X4 ךתחב רטמ   
      
YX2AN סופיט יעקרק-תת יטסלפומרט לבכ     08.04.0060
לבכ .למשח תוחול ןיב רבוחמ רוניצב לחשומ      

  1,080.00    54.00    20.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ,ר"ממ 07X4 ךתחב רטמ   
  2,025.00 םילבכ 40.80 כ"הס  

      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../096 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     096

לספס ריק 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
רטסאילופמ יושע  הקרזמל למשח חול הנבמ     08.05.0040
םילנפ םע ,56PI הנגה תגרדב ,ןיירושמ      
002 הבוג :תורעושמ תודימב םיאת ,תותלדו      
לע דמוע ,מ"ס 06 קמוע מ"ס 001 בחור ,מ"ס      
יפל הרוגס השינ ךותב, יונב ןוטב תלעת      
יספ תכרעמ ללוכ , טרפמה תושירדו תינכותה      
,A004, AK 52 תשוחנמ םיישאר הריבצ      
    V004, םיקדהמ ,הקראה ספ ,םיינשמ םיספ,  
דויצ לכו ,םידדובמ ,םיגרב ,ץיודנס טוליש      
תוברל ןלהל דרפנב דדמיש דויצל טרפ - רזעה      
,שא יוביכו יוליג תכרעמ תטילקל תונכה עוציב      

  5,400.00 5,400.00     1.00 'פמוק .'וכו הרקב תכרעמ  
      
למשח חול רובע תותלד םע ןוטב תחמוג     08.05.0080
הבוג ,מ"ס 021 םינפ בחור :תודימב הרואתל      
דוסי סוסיב ללוכ עקרקה ינפ לעמ מ"ס 062      
תודימב 03-ב ןייוזמ ןוטבמ חולל ןוטב      
ללוכ מ"ס 051*061*001 תורעושמ      
,ןויז לזרב ,דוסי תקראה, הביצח/הריפח      
תובכשב יולימ ,תרנצ ילוורש ,קוזיח תרגסמ      
,הריפח יפדוע קוליסו ,דוסיה ביבס תוקדוהמ      
,תותלד ללוכ .מ"ס 02 ןפוד יבוע , תינכות יפל      
לכה .ןוגג ,מ"ס 01 יבועב םינפ תציחמ      

  5,400.00 5,400.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
 10,800.00 למשח תוחול 50.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,026.00 למשח 80 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../097 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     097

לספס ריק 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו ל י מ ו  ה ר י פ ח  15 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  ת ת  20.15 ק ר פ  ת ת       
      

 24,273.00    52.20   465.00 עקרק תפלחהל אבומ יולימ ק"מ  51.02.0083
      

 17,550.00    27.00   650.00 .ךמת תוריקו םירשג ינבמל הריפח ק"מ  51.02.0180
      
תוריקו םירשג ינבמל הריפחה תיתחת תנכה     51.02.0190

  5,011.20     5.40   928.00 הקודיהו ,ךמת ר"מ   
      
רמוח( ךמת תוריקו םירשג ינבמל אבומ יולימ     51.02.0210

  1,614.60    62.10    26.00 )א ק"מ   
 48,448.80 2.15 קרפ תת 20.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 48,448.80 יולימו הריפח 15 כ"הס  
681,444.00 לספס ריק כ"הס

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../098 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     098

קחשמ ינקתמ 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  80.04 ק ר פ  ת ת       
      
3 ליג לעמ םידליל 03.1 הבוג סופיט ןקתמ     40.08.0610
תרצות M5362J ט"קמ "AMET" םגד      
    CIDULORP הנקתה ,הקפסא ללוכ ע"ש וא,  

 53,516.70 53,516.70     1.00 .הקזחא הנשו סוסיב ,םינקתה ןוכמ רושיא 'חי   
      
71.1 השילג הבוג הבישי תניפו השלגמ ןקתמ     40.08.0620
"AERAVIV" םגד 8-2 םיאליגל גגו םלוס ללוכ      
ע"ש וא CIDULORP תרצות 1033J ט"קמ      
ןוכמ רושיא ,תודוסי ,הנקתה ,הקפסא ללוכ      

 66,776.40 66,776.40     1.00 .הקזחא הנשו םינקתה 'חי   
      
ט"קמ "OOBIT" םגד תוטוטעפל בלושמ ןקתמ     40.08.0630
    4293J תרצות CIDULORP הבוג ע"ש וא  
'מ 64.3 בחורו 'מ 56.4 ךרוא ,רטמ 0.1 יברימ      
רושיא ,ןוטב תודוסי ,הנקתה ,הקפסא ללוכ      

 61,335.90 61,335.90     1.00 .הקזחא הנשו םינקתה ןוכמ 'חי   
      
הלעמו םייתנש ליגמ םידליל יציפק ןקתמ     40.08.0640
    "SREGNIRPS" 489 ט"קמJ תרצות  
    CIDULORP מ 6.0 דע הליפנ הבוג ,ע"ש וא',  
,הנקתה ,הקפסא ללוכ רטמ 2.2x1.1 תודימ      
הנשו םינקתה ןוכמ רושיא ,ןוטב תודוסי      

 42,650.10 42,650.10     1.00 .הקזחא 'חי   
224,279.10 תונוש תודובע 80.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

224,279.10 חותיפ 04 כ"הס  
224,279.10 קחשמ ינקתמ כ"הס

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../099 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     099

תולוגרפ 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  20 ק ר פ       
      
1.2 ק ר פ  ת ת  10.20 ק ר פ  ת ת       
      

 29,574.00   954.00    31.00 םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר ק"מ  02.01.0050
      

  1,032.30    33.30    31.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0740
      
W004 -פ גוסמ םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0822
םירטקה לוכב ,3קלח/6644 י"ת יפל ןוטב ןויזל      

 79,380.00 3,780.00    21.00 םיכרואהו ןוט   
109,986.30 1.2 קרפ תת 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

109,986.30 ןוטב 20 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../100 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     100

תולוגרפ 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו י נ י מ ו ל א  21 ק ר פ       
      
ה ל ו ג ר פ  ת ו כ ר ע מ  20.21 ק ר פ  ת ת       
      
5.0 יבועב םוינימולא "דנובוקלא"      
םוינימולא+מ"מ 3 יבועב ןליתאילופ+מ"מ      
.מ"מ 5.0 יבועב      
      
תמקה ללכנ ל"נה תויומכה לש הדיחיה יריחמב      
םוינימולאה ץעויו לכירדאה רושיאל "פא-קומ"      
תוירחאב ןכ ומכ .רטמ 4 לע 3-כ לש לדוגב      
ץעוי רושיאל gniwardpohs שיגהל ןלבקה      
םלוגמ הז ריחמו ,לכירדאהו םוינימולאה      
הדיחיה יריחמב      
      
תוגמוא לש תינשמ היצקורטסנוק :גג תכרעמ     12.02.0001
דנובוקלא ,מ"ס 06 לש ילמיסקמ קחרמב תויצר      
םוטא ,F.D.V.P עבצב עובצ מ"מ 4 יבועב      

404,820.00   585.00   692.00 .דנובוקלאה תוחול ןיב םירפתב ר"מ   
      
יומדב מ"מ 4 יבועב דנובוקולא :הרקת תכרעמ     12.02.0002

934,200.00 1,350.00   692.00 םיימינפ םיקוזיח תפסותב ,הארמ ר"מ   
      
מ"מ 2 יבועב םוינימולא זינרק :יפקיה זינרק     12.02.0003
תנקתה ,F.D.V.P עבצ 6009LAR ןווגב      
ןווגב מ"מ 2 יבועב ימינפ רבחמ תללוכ זינרקה      

100,440.00   270.00   372.00 F.D.V.P עבצ 6009LAR רטמ   
1,439,460.00 הלוגרפ תוכרעמ 20.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,439,460.00 םוינימולא 21 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../101 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     101

תולוגרפ 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ד ל פ  ת י י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  91 ק ר פ       
      
5.91 ק ר פ  ת ת  50.91 ק ר פ  ת ת       
      
רובע הדלפ תיצקורטסנוקל ריחמ תפסות     19.05.2086

 89,010.00 2,070.00    43.00 טוליש ירשג 20.91-  קרפב טרופמכ העיבצ ןוט   
      
עבצב העובצו תנוולוגמ הדלפ תייצקורטסנוק     19.05.2140
תורוניצו םייטרדנטס םיליפורפ-למרונמ ,דוסי      

626,940.00 14,580.00    43.00 .םיגרבו ןוגיע ,רשק יחפ תוברל ,םילוגע ןוט   
715,950.00 5.91 קרפ תת 50.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

715,950.00 הדלפ תייצקורטסנוק 91 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../102 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     102

תולוגרפ 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
1.32 ק ר פ  ת ת  10.32 ק ר פ  ת ת       
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0310

239,760.00   333.00   720.00 מ''ס 06 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      

 41,472.00    28.80 1,440.00 5.2'' רטוקב הדלפמ הקידב רוניצ רטמ  23.01.0650
      
06 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0700

  8,424.00    11.70   720.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס רטמ   
      

  4,860.00   135.00    36.00 מ"ס 06 רטוקב תואסנולכל ןוטרק לוורש רטמ  23.01.1203
294,516.00 1.32 קרפ תת 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

294,516.00 תואסנולכ 32 כ"הס  
2,559,912.30 תולוגרפ כ"הס

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../103 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     103

חותיפ תמלשה 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  60.04 ק ר פ  ת ת       
      
הנייס םגד "ןייטשרקא" גוסמ תוכרדמ ףוציר     40.06.0015
םע רופא ןוגב מ"ס 6/51/03 תודימב הטקש      

381,420.00    93.60 4,075.00 וטרפספ ר"מ   
      
מ"ס 001-06 הנתשמ בחור תוריש תעוצר     40.06.0016
טינרג ןווג מ"ס 6/5.31/5.41 וטנרט ןבאמ      
)2 ( 6/5.31/6.12 וטנרט ןבא םיילושבו רופא      
ילג רמגו רופא טינרג ןווג תומחות תורוש      

 83,610.00    90.00   929.00 תתוסמ ר"מ   
      
ללוכ תירכרוכ ןווגב מ"ס 001/02/01 ןג ןבא     40.06.0020
רוסמב רוסינ תודובע ללוכ 02 ב ןוטב דוסי      
שומיש ללוכ 4 טרפ י"פע לכה ,דבלב םולהי      

  5,103.00    40.50   126.00 531-09 תווצקב הניפ טנמלא רטמ   
      
ךומס הכרדמל הילע םירוויעל ןומיס ינבא     40.06.0040
רופא ןווג מ"ס 6x02x02 ילטקת ףוציר מ.ש.אל      
וא ןייטשרקא תרצות ןבל טלמ סיסב לע טינרג      
ללוכ 8 טרפ יפ לע תורוש שולשב החנה ע"ש      
ךותיח תודובע תוברל מ"ס 5 יבועב לוח עצמ      

  4,829.76   112.32    43.00 ךרוצה תדימב ןבאה ר"מ   
      
תרגסמב םוחת 00.1x00.1 תודימ ץע חתפ     40.06.0050
תללוכ הדובעה .מ"מ 8 יבוע תנוולגמ הדלפ      
תמדאב רזוח יולימו 02.1 קמועל רוב תוריפח      
7טרפ יפל ןוטב דוסי ללוכ רשואמ ביטמ ןג      
      

 12,960.00   405.00    32.00    'חי 
487,922.76 תוגרדמו םיפוציר 60.04 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  80.04 ק ר פ  ת ת       
      
הקיצימ מ"ס 081x26x38 הנולצרב םגד לספס     40.08.0040

 77,875.20 2,995.20    26.00 ע"ש וא בגש תרצות ינשוג ץעו 'חי   
      
םיטלוב םיספ 3 םע םירוויעל ןומיס ןבא     40.08.0045
טלמ סיסב לע טינרג ריהב רופא ןווג 6/02/02      

  7,182.00   171.00    42.00 ןבל ר"מ   
      
הטסורינ רוניצמ מ"ס 05x08 םיינפוא ינקתמ     40.08.0051
סוידר ףופיכ ללוכ ןפוד יבוע 2" רטוק 613      

  6,678.00   477.00    14.00 81 טרפ יפל 03 ב ןוטב דוסיב ןוגיעו 'חי   
      
      

 91,735.20 80.04.80 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../104 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     104

חותיפ תמלשה 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 91,735.20 מהעברה      

      
      
דלפ הכלוה 'מ 01.1 הבוג הכלוה הקעמ     40.08.0052
2/03/04 ינבלמ ליפורפ .רונתב עבצו תנוולגמ      
ללוכ 01 טרפ יפל 7009LAR עבצ רמג מ"מ      

113,778.00   387.00   294.00 03 ב ןוטב דוסי רטמ   
      
"דועו רדה" תרצות בשותל תועדומ חול     40.08.0053
יליפורפ יושע 51 טרפ יפל 001x522 תודימב      
ץע תוחול ,רונתב םיעובצו םינוולגמ הדלפ      
תרגסמב תובלושמ מ"מ 051x051 ךתח ךרוא      
ץע ןמש רמג מ"מ 05/001 םידומע ,הדלפ      
למס ללוכ תויתוא תטירח .DOOLF תרצות      

 17,820.00 8,910.00     2.00 .הייריעה 'חי   
      
811 הבוגו 04 רטוק "לאירא" םגד ןותפשא     40.08.0054
ע"ש וא בגש תרצות עובצו ןוולגמ חפמ מ"ס      

 15,325.20 1,277.10    12.00 .הפשאו ריינ ,םיקובקבל 'חי   
      
בגש תרצות "לעי" םגד סובוטוא תנחתל הככס     40.08.0055
תוריק ,רונתב יסקופא עבצב ליפורפמ ע"ש וא      
הרואת ,עדימו תופמ תוריק ,תמסוחמ תיכוכז      
ןווג תרגסמו ,םודא ןווגב םילספס ,תירלוס      
.םיווק םע ספדומ חולו הדלפ ןוילע יוריק ,רופא      
חול ,םילספס 2 לעב 0742x0053 תודימ      

 67,320.00 16,830.00     4.00 .םילגלג אסכל הדמעו תופמ 'חי   
      
מ"ס 09 רטוק תושרה םעטמ תועדומ חול     40.08.0056
תותלד 2 ,ירלוס לנפ ללוכ מ"ס 572 הבוגו      
,מ"מ 6 יבוע ףוקש סקפסרפ תיזח םע תוחתפנ      
עובצ הדלפמ ףוגו ןוטב דוסיל גרבומ סיסב      

 18,360.00 6,120.00     3.00 61 טרפ יפל רונתב 'חי   
      
ןווג רונתב עובצ הדלפ 6" רטוק םוסחמ דומע     40.08.0060
    7009LAR מ"ס 6 בוהצ רוא ריזחמ ספ ללוכ  

 34,020.00   405.00    84.00 21 טרפ יפל דוסי ללוכ מ"ס 55 הבוגב בחור 'חי   
      
"תורדג" םגד "שעת רוא" תרצות םוחית רדג     40.08.0120
ןווג עבצ ןוטב דוסי ללוכ 'מ 05.1 הבוגב      

 13,572.00   271.44    50.00 ןוטב תודוסיו הנקתה ,הקפסא ללוכ 5007LAR רטמ   
371,930.40 תונוש תודובע 80.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

859,853.16 חותיפ 04 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../105 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     105

חותיפ תמלשה 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  - ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב ןליתאילופ רוניצמ ץעל ףוטפט תעבט     41.01.0060
םאתהב תותסוותמ תועבט 5 םע מ"מ 61      

    269.52    11.23    24.00 טרפל 'חי   
      
61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ ףוטפט תוחולש     41.01.0070
תוילרגטניא תופטפט םע 4 גרד מ"מ      
לש םיקחרמב העש/רטיל 1.2 - 3.2 תותסוותמ      

  3,444.48     4.68   736.00 'מ 2 לכ עקרקל םיקוזיחו 'מ 3.0 - 8.0 רטמ   
      

  2,544.00     6.36   400.00 6 גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רונצ רטמ  41.01.0080
      

    748.80     9.36    80.00 6 גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רונצ רטמ  41.01.0090
      

    421.20    14.04    30.00 6 גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רונצ רטמ  41.01.0100
      

    187.20    18.72    10.00 6 גרד מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רונצ רטמ  41.01.0110
      
תינכתה י"פע היהי לוורש רטוק : םילוורש      
סנכנה רוניצה רטוקמ לופכ תוחפל רטוקבו      
חטשל ןנוגמ חטשמ ועיגי םילורשה .לוורשב      
,שרדנה קמועל םיעצמב הריפח : ללוכ ןנוגמ      
שרדנה בצמל חטשה תרזחהו יוסיכ      
      
ץחל ,CVP ,מ"מ 011 רטוק : שיבכב לוורש     41.01.0130
הריפח ללוכ ,'מ 1 קמועב מ"מ 5.21 גרד םימ      

  2,808.00    56.16    50.00 טרפמה י"פע  יוסיכו רטמ   
      
תעבורמ תרגסמ םעב מ"ס 06 לזרבל הסכמ     41.01.0140
וא "ןקלוו" לש "ןרומ" םגד תעבט םע הכרדמ      
גוס" בותיכה לש העבטה הסכמה לע .ע"ש      
ריחמה .תימוקמה תושרה לש למסו "תיתשת      
תודובעה לכו םירזיבא ,הנקתה ,הקפסא : ללוכ      

  8,985.60   449.28    20.00 תושורדה 'חי   
 19,408.80 היקשה 10.14 כ"הס  

      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  20.14 ק ר פ  ת ת       
      

 16,473.60   514.80    32.00 תוחפל "2   8  לדוגב םיצע 'חי  41.02.0070
      

  1,404.00   702.00     2.00 תוחפל 3" עזג 9 לדוגב םירגוב םיצע 'חי  41.02.0080
      

  7,020.00   702.00    10.00 ןוניג תינכות פ"ע 7  לדוג לכימ םירלפמסקא 'חי  41.02.0110
      
      

 24,897.60 20.14.80 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מגדלים בשדרה   .../106 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     106

חותיפ תמלשה 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 24,897.60 מהעברה      

      
      

 14,040.00    14.04 1,000.00 )רטיל 3(  3  'סמ לדוגב םיליתש 'חי  41.02.0130
      

 16,848.00    42.12   400.00 )רטיל -0.6 0.3( 4  'סמ לדוגב םיליתש 'חי  41.02.0140
 55,785.60 תועיטנו ןוניג 20.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 75,194.40 חותיפ - הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס  
935,047.56 חותיפ תמלשה כ"הס

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../107 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     107

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ     
    
הרואתו למשח 80 קרפ      
    

                           1,341,855.00 תויתשת 10.80 קרפ תת    
    

                              33,120.00 ץוח תרואתל םידומעל תופסות 20.80 קרפ תת    
    

                              71,316.00 םירזיבאו תוקראה 30.80 קרפ תת    
    

                             432,675.00 םילבכ 40.80 קרפ תת    
    

                             411,466.50 למשח תוחול 50.80 קרפ תת    
    

                           2,558,979.90 חותיפ הרואת יפוג 60.80 קרפ תת    
    

              4,849,412.40 הרואתו למשח 80 כ"הס                
    
חותיפ 04 קרפ      
    

                             280,800.00 הנכה תודובע 10.04 קרפ תת    
    

                             935,644.00 םיעצמ 20.04 קרפ תת    
    

                           2,388,652.00 רפע תודובע 30.04 קרפ תת    
    

                              32,032.75 טלפסא תודובע 40.04 קרפ תת    
    

                           4,403,551.75 ןוטב ףוציר תודובעו הקיצי 50.04 קרפ תת    
    

                           3,210,629.58 תוגרדמו םיפוציר 60.04 קרפ תת    
    

                           1,073,872.80 תונובירטו תוריק 70.04 קרפ תת    
    

                           1,515,873.60 תונוש תודובע 80.04 קרפ תת    
    

                           1,036,543.00 תוגרדמו םיפוציר 61.04 קרפ תת    
    

                             996,484.32 תונוש תודובע 81.04 קרפ תת    
    

                             122,975.00 הברזרל חותיפ ירמוח תקפסא 91.04 קרפ תת    
ןולוח תייריע ןסחמ            
    

             15,997,058.80 חותיפ 04 כ"הס                
 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../108 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     108

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןוניג 14 קרפ      
    

                             205,693.59 היקשה 10.14 קרפ תת    
    

                           1,490,415.60 ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 20.14 קרפ תת    
    

                             650,856.00 אשד תליתש 30.14 קרפ תת    
    

                             632,093.62 היקשהו דויצ 40.14 קרפ תת    
    

                             250,265.66 תועיטנו ןוניג 50.14 קרפ תת    
    

              3,229,324.47 ןוניג 14 כ"הס                
    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                             234,630.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                              87,300.00 םיעצמו רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                             348,750.00 טלפסא תודובע 30.15 קרפ תת    
    

                              77,895.00 םיפוצירו הפש ינבא 40.15 קרפ תת    
    

                             829,858.95 זוקינ תודובע 50.15 קרפ תת    
    

              1,578,433.95 הלילס תודובע 15 כ"הס                
    
בויבו םימ יווק 75 קרפ      
    

                              81,945.00 םימ יווק תחנהו הקפסא 10.75 קרפ תת    
    

                              98,550.00 בויב יווק תחנהו הקפסא 20.75 קרפ תת    
    

                              29,700.00 תונוש 30.75 קרפ תת    
    

                210,195.00 בויבו םימ יווק 75 כ"הס                
25,864,424.62 יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 כ"הס                            

    
תוארמה תוכירב 30 הנבמ     
    
ןוטב 20 קרפ      
    

                             204,107.40 1.2 קרפ תת 10.20 קרפ תת    
    

                204,107.40 ןוטב 20 כ"הס                
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../109 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     109

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הקרזמ 30 קרפ      
    

                             115,020.00 תובאשמ 10.30 קרפ תת    
    

                              96,390.00 םירזיבאו םימותסש ,םיפוגמ 20.30 קרפ תת    
    

                             157,770.00 םימ תרנצ 30.30 קרפ תת    
    

                             478,170.00 תודובעו םיקלח ,תרנצ - הטסורינ 40.30 קרפ תת    
    

                             117,562.50 םירזיבאו דויצ - םימב לופיטו ןוניס 50.30 קרפ תת    
    

                             146,160.00 למשח תודובעו דויצ - הרואתו למשח 60.30 קרפ תת    
    

                              44,640.00 תונושו יללכ 70.30 קרפ תת    
    

              1,155,712.50 הקרזמ 30 כ"הס                
    
םוטיא 50 קרפ      
    

                              36,262.80 1.5 קרפ תת 10.50 קרפ תת    
    

                 36,262.80 םוטיא 50 כ"הס                
    
למשח 80 קרפ      
    

                               3,951.00 תויתשת 10.80 קרפ תת    
    

                               2,250.00 םירזיבאו תוקראה 30.80 קרפ תת    
    

                               2,025.00 םילבכ 40.80 קרפ תת    
    

                              10,800.00 למשח תוחול 50.80 קרפ תת    
    

                 19,026.00 למשח 80 כ"הס                
    
חותיפ 04 קרפ      
    

                             309,375.00 תונוש תודובע 80.04 קרפ תת    
    

                309,375.00 חותיפ 04 כ"הס                
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                              27,540.90 2.15 קרפ תת 20.15 קרפ תת    
    

                 27,540.90 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
 1,752,024.60 תוארמה תוכירב 30 כ"הס                            

 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מגדלים בשדרה   .../110 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     110

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ     
    
ןוטב 20 קרפ      
    

                             336,672.90 1.2 קרפ תת 10.20 קרפ תת    
    

                336,672.90 ןוטב 20 כ"הס                
    
הקרזמ 30 קרפ      
    

                             442,890.00 תובאשמ 10.30 קרפ תת    
    

                             157,221.00 םירזיבאו םימותסש ,םיפוגמ 20.30 קרפ תת    
    

                             342,270.00 םימ תרנצ 30.30 קרפ תת    
    

                             959,859.00 תודובעו םיקלח ,תרנצ - הטסורינ 40.30 קרפ תת    
    

                             302,602.50 םירזיבאו דויצ - םימב לופיטו ןוניס 50.30 קרפ תת    
    

                           1,380,510.00 למשח תודובעו דויצ - הרואתו למשח 60.30 קרפ תת    
    

                             223,038.00 תונושו יללכ 70.30 קרפ תת    
    

              3,808,390.50 הקרזמ 30 כ"הס                
    
םוטיא 50 קרפ      
    

                              67,651.20 1.5 קרפ תת 10.50 קרפ תת    
    

                 67,651.20 םוטיא 50 כ"הס                
    
למשח 80 קרפ      
    

                               3,951.00 תויתשת 10.80 קרפ תת    
    

                               2,250.00 םירזיבאו תוקראה 30.80 קרפ תת    
    

                               2,025.00 םילבכ 40.80 קרפ תת    
    

                              10,800.00 למשח תוחול 50.80 קרפ תת    
    

                 19,026.00 למשח 80 כ"הס                
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קובץ: מגדלים בשדרה   .../111 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     111

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

חותיפ 04 קרפ      
    

                             518,769.00 תונוש תודובע 80.04 קרפ תת    
    

                518,769.00 חותיפ 04 כ"הס                
    
יולימו הריפח 15 קרפ      
    

                              45,531.00 2.15 קרפ תת 20.15 קרפ תת    
    

                 45,531.00 יולימו הריפח 15 כ"הס                
 4,796,040.60 םיזתמ תקרזמ 40 כ"הס                            

    
לספס ריק 50 הנבמ     
    
ןוטב 20 קרפ      
    

                             613,969.20 1.2 קרפ תת 10.20 קרפ תת    
    

                613,969.20 ןוטב 20 כ"הס                
    
למשח 80 קרפ      
    

                               3,951.00 תויתשת 10.80 קרפ תת    
    

                               2,250.00 םירזיבאו תוקראה 30.80 קרפ תת    
    

                               2,025.00 םילבכ 40.80 קרפ תת    
    

                              10,800.00 למשח תוחול 50.80 קרפ תת    
    

                 19,026.00 למשח 80 כ"הס                
    
יולימו הריפח 15 קרפ      
    

                              48,448.80 2.15 קרפ תת 20.15 קרפ תת    
    

                 48,448.80 יולימו הריפח 15 כ"הס                
   681,444.00 לספס ריק 50 כ"הס                            

    
קחשמ ינקתמ 60 הנבמ     
    
חותיפ 04 קרפ      
    

                             224,279.10 תונוש תודובע 80.04 קרפ תת    
    

                224,279.10 חותיפ 04 כ"הס                
   224,279.10 קחשמ ינקתמ 60 כ"הס                            
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קובץ: מגדלים בשדרה   .../112 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     112

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תולוגרפ 70 הנבמ     
    
ןוטב 20 קרפ      
    

                             109,986.30 1.2 קרפ תת 10.20 קרפ תת    
    

                109,986.30 ןוטב 20 כ"הס                
    
םוינימולא 21 קרפ      
    

                           1,439,460.00 הלוגרפ תוכרעמ 20.21 קרפ תת    
    

              1,439,460.00 םוינימולא 21 כ"הס                
    
הדלפ תייצקורטסנוק 91 קרפ      
    

                             715,950.00 5.91 קרפ תת 50.91 קרפ תת    
    

                715,950.00 הדלפ תייצקורטסנוק 91 כ"הס                
    
תואסנולכ 32 קרפ      
    

                             294,516.00 1.32 קרפ תת 10.32 קרפ תת    
    

                294,516.00 תואסנולכ 32 כ"הס                
 2,559,912.30 תולוגרפ 70 כ"הס                            

    
חותיפ תמלשה 80 הנבמ     
    
חותיפ 04 קרפ      
    

                             487,922.76 תוגרדמו םיפוציר 60.04 קרפ תת    
    

                             371,930.40 תונוש תודובע 80.04 קרפ תת    
    

                859,853.16 חותיפ 04 כ"הס                
    
חותיפ - הייקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              19,408.80 היקשה 10.14 קרפ תת    
    

                              55,785.60 תועיטנו ןוניג 20.14 קרפ תת    
    

                 75,194.40 חותיפ - הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס                
   935,047.56 חותיפ תמלשה 80 כ"הס                            
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קובץ: מגדלים בשדרה   .../113 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     113

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ    
   

              4,849,412.40 הרואתו למשח 80 קרפ   
   

             15,997,058.80 חותיפ 04 קרפ   
   

              3,229,324.47 ןוניג 14 קרפ   
   

              1,578,433.95 הלילס תודובע 15 קרפ   
   

                210,195.00 בויבו םימ יווק 75 קרפ   
   

25,864,424.62 יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 כ"הס               
   
תוארמה תוכירב 30 הנבמ    
   

                204,107.40 ןוטב 20 קרפ   
   

              1,155,712.50 הקרזמ 30 קרפ   
   

                 36,262.80 םוטיא 50 קרפ   
   

                 19,026.00 למשח 80 קרפ   
   

                309,375.00 חותיפ 04 קרפ   
   

                 27,540.90 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
   

 1,752,024.60 תוארמה תוכירב 30 כ"הס               
   
םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ    
   

                336,672.90 ןוטב 20 קרפ   
   

              3,808,390.50 הקרזמ 30 קרפ   
   

                 67,651.20 םוטיא 50 קרפ   
   

                 19,026.00 למשח 80 קרפ   
   

                518,769.00 חותיפ 04 קרפ   
   

                 45,531.00 יולימו הריפח 15 קרפ   
   

 4,796,040.60 םיזתמ תקרזמ 40 כ"הס               
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קובץ: מגדלים בשדרה   .../114 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     114

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

לספס ריק 50 הנבמ    
   

                613,969.20 ןוטב 20 קרפ   
   

                 19,026.00 למשח 80 קרפ   
   

                 48,448.80 יולימו הריפח 15 קרפ   
   

   681,444.00 לספס ריק 50 כ"הס               
   
קחשמ ינקתמ 60 הנבמ    
   

                224,279.10 חותיפ 04 קרפ   
   

   224,279.10 קחשמ ינקתמ 60 כ"הס               
   
תולוגרפ 70 הנבמ    
   

                109,986.30 ןוטב 20 קרפ   
   

              1,439,460.00 םוינימולא 21 קרפ   
   

                715,950.00 הדלפ תייצקורטסנוק 91 קרפ   
   

                294,516.00 תואסנולכ 32 קרפ   
   

 2,559,912.30 תולוגרפ 70 כ"הס               
   
חותיפ תמלשה 80 הנבמ    
   

                859,853.16 חותיפ 04 קרפ   
   

                 75,194.40 חותיפ - הייקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

   935,047.56 חותיפ תמלשה 80 כ"הס               
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קובץ: מגדלים בשדרה   .../115 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןולוח תילכלכ הרבח
ןדמוא-הרדשב םילדגמ

 
30/07/2019
דף מס':     115

  
הנבמ ךס  

25,864,424.62 יללכ-הרדשב םילדגמ קראפ 10 הנבמ  
  

 1,752,024.60 תוארמה תוכירב 30 הנבמ  
  

 4,796,040.60 םיזתמ תקרזמ 40 הנבמ  
  

   681,444.00 לספס ריק 50 הנבמ  
  

   224,279.10 קחשמ ינקתמ 60 הנבמ  
  

 2,559,912.30 תולוגרפ 70 הנבמ  
  

   935,047.56 חותיפ תמלשה 80 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
36,813,172.78  יללכ כ"הס  

  6,258,239.37 מ"עמ %71  
 43,071,412.15 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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____________                                

ךיראת                                   
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