
מ"עבםיסדנהממ.פץיבולופוק
תובוחר33הלחנוהחונמ

24/05/2020 ןדמוא
מס':     001 דף )KBSםעםואיתרחאל(דול,ינופצףסאמבויבוק

ינופצבויבףסאמ1הנבמ
קוריפוהנכהתודובע15קרפ

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

קוריפוהנכהתודובע15קרפ

1.15קרפ100.15קרפתת

םיללוכ)םיקוריפוףושיחתוברל(ע"עיריחמ
רתאלוא/ויולימיחטשלהרבעהוהלבוה
תולובגמשרדיישקחרמלכברשואמהכיפש
רושיאבותובכשברוזיפוטקיורפהלשעוציב
.ןנשיםאהנמטהתורגאתוברלחקפמה

תודובעתוברלםירמוחהתקפסאיריחמ
םינושםיגוסמאבומיולימוםיעצמטלפסא
.שרדיישוהשלכקחרממהלבוהםיללוכ

קוליסויוניפםיללוכםיפיעסהלכיריחמ
.שרדיישוהשלכקחרמל

םניהתלוספורפעתודובעיוניפירתארותיא
םוקימיונישואתריגסתוברל,ןלבקהתוירחאב
.תודובעהךלהמביוניפהירתא

יוקינללוכ,מ"ס02דעלשקמועלףושיח 51.001.025
תוברלהיחמצתדרוהוםירדלוביוניפ,תלוספ

  7,400.00     3.70 2,000.00 ר"מ .קוליסויוניפ

תוברל,םיצעימדגלשהריקעוא/והתירכ 51.001.040
  1,410.00   141.00    10.00 'חי .קוליסויוניפללוכםישרוש

  3,600.00    12.00   300.00 רטמ .קוליסויוניפתוברלתמייקהפשןבאקוריפ 51.001.130

תוברלדומעלעןקתומהטלשורורמתקוריפ 51.001.170
    546.00    54.60    10.00 'חי .קוליסויוניפתוברל,דוסיהודומעהקוריפ

רטוקלכבתרוקיבאתהסכמלשהבוגתמאתה 51.001.190
  9,222.00   461.10    20.00 'חי .הרקתקוריפללוכ,אוהש

תבשותללוכתרוקיבתחושהסכמתפלחה 51.001.200
ןוט04שיבכתבשותוהסכמלםימייק)תעבט(

 34,156.50   975.90    35.00 'חי .מ"ס06רטוקב

וא/רוסיני"ע,תובלתשמ/טלפסאשיבכתחיתפ 51.001.360
לשקמועלתויווקתויתשתתחנהךרוצלקוריפ
ללוכ,ותומדקלבצמהתרזחהו,מ"ס056דע
החיתפהבחור.בלתשמףוציר/טלפסאהתבכש
תחוש/תרנצתנמתהעוציבלשרדנהלככ

660,000.00   120.00 5,500.00 ר"מ תרוקיב

)הדלפ/ןוטב(אוהשרמוחלכמהקעמקוריפ 51.001.410
  5,000.00    50.00   100.00 רטמ .חקפמההרוישםוקמלהמירעואקוליסללוכ

721,334.50 100.15.1קרפתתבהרבעהל

קובץ: 2098   .../002 4434889-40)6.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



מ"עבםיסדנהממ.פץיבולופוק
תובוחר33הלחנוהחונמ

24/05/2020

מס':     002 דף )KBSםעםואיתרחאל(דול,ינופצףסאמבויבוק
ינופצבויבףסאמ1הנבמ
קוריפוהנכהתודובע15קרפ

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

721,334.50 מהעברה

מ"ס3לשיבועבדוביר,אוטאט,ףוצרקתודובע 51.001.530
לכההעסמהשודיחלהיסלומאתזתהללוכ

275,000.00    50.00 5,500.00 ר"מ לולכ

996,334.50 1.15קרפ100.15כ"הס

2.15קרפ200.15קרפתת

ק"תתתויתשתרותיאלהריהזשושיגתריפח 51.002.154
תדובע,ה"מצילכתללוכהעקרקיגוסלכב
תדידמ'מ5.1דעקמועל,ךרוצהתדימבםיידי

דדומי"ע)םוקימוםור(תויוקהתויתשתה
 80,000.00   200.00   400.00 ר"מ .חטשבןומיסו,ךמסומ

תללוכהדובעה.תוינמזםיכרדתלילסוהנכה 51.002.164
תבכשעוציב,םיאשונםיעצמקודיהורוזיפ
עוציבללולכה,ךרדינומיסוהעיבצ,טלפסא

240,000.00   200.00 1,200.00 ר"מ )דבלבחקפמרושיאב(תינמזךרדלםלשומ

320,000.00 2.15קרפ200.15כ"הס

ןלהזוקינוקתקתעה600.15קרפתת

רלק

בותיכםיללוכתוחוש/הרקבהיאתלכיריחמ
םעםואיתבופ"עםיסכמג"עהעבטהו

לולכישדיגאת/תושרה/הייריעה/הצעומה
.תכרעמהםשודיגאת/תושרהםש,למס

עקרקבםיחנומהםירזיבאהותורוניצהיריחמ
תודובעללוכהנמטההתכאלמלכתאםיללוכ
.'וכוןומיסרזוחיולימ,הביצחהוא/והריפחה

ימוגםטאםע5-1גרדבןייוזמןוטברוניצ
הקפסאללוכ,לועיתלםוטא,רכזהלעדחוימ
.שרדנהקמועבהחנהו

מ"ס05רטוקבזוקינלםוטאןייוזמןוטברוניצ 51.006.096
175,942.00   676.70   260.00 רטמ .'מ0.4דע'מ0.3-מקמועב5גרד

  2,600.00    10.00   260.00 רטמ אוהשרטוקלכבםימייקזוקיניווקםוליצ 51.006.370

םינושםירטקבזוקינרוניצרוביחרובעתפסות 51.006.496
  7,542.00   754.20    10.00 'פמוק .םייקאתלמ"ס08דע

186,084.00 600.15.1קרפתתבהרבעהל

קובץ: 2098   .../003 4434889-40)6.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



מ"עבםיסדנהממ.פץיבולופוק
תובוחר33הלחנוהחונמ

24/05/2020

מס':     003 דף )KBSםעםואיתרחאל(דול,ינופצףסאמבויבוק
ינופצבויבףסאמ1הנבמ
קוריפוהנכהתודובע15קרפ

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

186,084.00 מהעברה

,מ"ס001/021םינפתודימבתינבלמהחוש 51.006.548
04,מ"ס06רטוק.ב.בהסכמועוקישאתםע
דעו'מ57.3לעמקמועב,004Dןיממןוט

 16,809.80 8,404.90     2.00 'פמוק .'מ52.4

,מ"ס051/051םינפתודימבתעבורמהחוש 51.006.608
04,מ"ס06רטוק.ב.בהסכמועוקישאתםע

 27,514.00 13,757.00     2.00 'פמוק 57.4דעו52.4קמועב,004Dןיממןוט

,מ"ס051/051םינפתודימבתעבורמהחוש 51.006.616
04,מ"ס06רטוק.ב.בהסכמועוקישאתםע

 36,477.80 18,238.90     2.00 'פמוק 57.5דע52.5קמועב,'004Dןיממןוט

ואלזרבמD-004ןיממהסכמלריחמתפסות 51.006.628
תושירדלףופכבתרגסמללוכםיבכורמםירמוח

  2,836.80   354.60     8.00 'חי .מ"ס06רטוקב984י"ת

269,722.40 רלקןלהזוקינוקתקתעה600.15כ"הס

העונתירדסה800.15קרפתת

יתווצ:ללוכההעונתירדסהרובעיללכבצקה 51.008.001
םויתורשמשמרובעםיצחתולגעללוכהחטבא
ללוכ,תודובעהןמזבהחטבאלםירטוש,הלילו

שרדנהלכוםירושיאתלבקהלילתודובע
חקפמהרושיאלףופכב.העונתירדסהרובע

550,000.00     1.00 550,000.00 'פמוק .ל"נהםוכסהתארובעיאלרשא

יפלעהכרענשםיינמזהעונתירדסהתינכות 51.008.004
רגאמךותמ(העונתץעויידילעעוציביבלש
םירושיאתלבקללוכ)ש"בהשמלשםיננכתמה
סחייתמהזףיעס.תוכמסומהתויושרהמ
תרבוחבםימישרתבםיעיפומםניאשםירקמל
תודובעירתאבהעונתירדסהלךירדמה

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק .תוינוריע/תוינוריעןיבםיכרדב

580,000.00 העונתירדסה800.15כ"הס

2,166,056.90 קוריפוהנכהתודובע15כ"הס

קובץ: 2098   .../004 4434889-40)6.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



מ"עבםיסדנהממ.פץיבולופוק
תובוחר33הלחנוהחונמ

24/05/2020

מס':     004 דף )KBSםעםואיתרחאל(דול,ינופצףסאמבויבוק
ינופצבויבףסאמ1הנבמ
בויבוםימתודובע75קרפ

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

בויבוםימתודובע75קרפ

םימ100.75קרפתת

ףקיהרובעםיפיעסיריחמל%01לשתפסות
-םייקהזוחליונישוא/וזרכמבתבכרומהדובע
,םוהתימומכ,םייתרגשאלםיאנתבהדובע
םיאנתבהדובעעוציב,דחוימדויצתלעפה
םינקתמותוכרעמלךומסב,םישקםיינוריע
הדובע,םירחאםיפוגםעםואיתוםירחא
.'וכותוחיטבאשונללגבהפוחד

עקרקבםיחנומהםירזיבאהותורוניצהיריחמ
תודובעללוכהנמטההתכאלמלכתאםיללוכ
.'וכוןומיסרזוחיולימ,הביצחהוא/והריפחה
לשלוחהתפיטעליוסיכלטנמצתפסותתוברל
.ןנכתמהתשירדיפלתרנצה

גוסלכמםימיווקתחנהוהקפסא
וא\וםיינכמםילכבהביצחוא\והריפחםיללוכ
םיחטשבהדובעתוברלהריהזתינדיהביצח
,םייעקרקתתולעםילושכמםעםילבגומ
תויתשתתיצח,תויתשתלתוכימסבהדובע
תוישרוםיפוגהלכםעםואית,תחתמולעמ
תויושרואםיפוגםתואלשחוקיפו

םימיווקלרזוחיולימךרוצלMSLCבשומיש
ןנכתמהרושיאבקרוךאהיהיבויבוא/ו
דבלבבתכבוחוקיפהו

לכ,הדשיתורש:םדוקהףיעסלךשמה
תוקידבהעוציבלםירודיסהותונכהותוקידבה
תפיטעודופיר,תוקידבלהמרגורפלםאתהב
רזוחיולימ,םימבותיכםעןומיסטרס,לוח
לכ,תובכשקודיה,יטרדנטסהטרפהפ"ע
םיריבעמ,תויופעתסה,תותשקןוגכםיחפסה
75קרפיפלהדובעוםירמוחיביכרמלכו'וכו

.יללכהטרפמב

לכתאםיללוכםיפיעסהלכלשהדיחיהיריחמ
םירתיהוםירושיאתלבקלםישורדהםימואיתה
םתומלשבתודובעהעוציבךרוצלםיצוחנה
עמתשמהלכםעןופידעוציבוןונכתתוברל
תחנהרשפאלמ"עךרוצפ"עושרדישיפכךכמ
םינבמוא/וםייקשיבכלדומצהםינקתמוםיווק
לעהרימשךותתרחאתיתשתלכוא/וםימייק
.םתוביציותוחיטביללכ

100.75.1קרפתתבהרבעהל

קובץ: 2098   .../005 4434889-40)6.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



מ"עבםיסדנהממ.פץיבולופוק
תובוחר33הלחנוהחונמ

24/05/2020

מס':     005 דף )KBSםעםואיתרחאל(דול,ינופצףסאמבויבוק
ינופצבויבףסאמ1הנבמ
בויבוםימתודובע75קרפ

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

ריחמהזוח\זרכמיכמסמברמאנלףסונב
בלוצמןילתאילופוןילתאילופ,הדלפתורוניצ
לכםעתכרעמהלכלעתוירחאםיללוכ
םינש01ךשמל)םיחפסותורוניצ(היביכרמ
,דיגאת\תימוקמהתושרתבוטלתרנצהןרציי"ע
וא/וםינפךותירתועצמאבתרנצהןיברוביח
ןלבקתועצמאבעוציב,דבלבן'זויפורטקלא
הזגוסמתרנצתנקתהלהכמסהתדועתלעב

טוחםעןומיסטרס:םדוקףיעסלךשמה
טרסהלשהילע,םימבותיכוהטסורינ\יתכתמ
תקידב,הרוגסלמשחתספוק,ףוגמאתךותב
.רותיאלרישכמתועצמאבתופיצר

גרד9151י"תיפלבלוצמןליתאילופתורוניצ 57.001.198
,ילמשחךותירלםיחפסותודובעלכתוברל,21
לכבעקרקבםיחנומ,רזוחיולימולוחתפיטע

 24,750.00   165.00   150.00 רטמ .מ"מ09רטוקבקמוע

גרד9151י"תיפלבלוצמןליתאילופתורוניצ 57.001.200
,ילמשחךותירלםיחפסותודובעלכתוברל,21
לכבעקרקבםיחנומ,רזוחיולימולוחתפיטע

 18,900.00   189.00   100.00 רטמ .מ"מ011רטוקבקמוע

גרד9151י"תיפלבלוצמןליתאילופתורוניצ 57.001.204
,ילמשחךותירלםיחפסותודובעלכתוברל,21
לכבעקרקבםיחנומ,רזוחיולימולוחתפיטע

 76,250.00   305.00   250.00 רטמ .מ"מ061רטוקבקמוע

וקל6"רטוקבוהשלכגוסמשדחםימוקרוביח 57.001.460
  4,232.00 2,116.00     2.00 'פמוק 6"-8"רטוקבוהשלכגוסמםייק

21"רטוקברוחשהדלפרוניצמלוורשיעטק 57.001.536
ילדנס,רוניצהתלחשהתוברל23/5"ןפודיבוע

 16,850.00   337.00    50.00 רטמ יתשורחםטאםעתווצקהתריגסוךמס

140,982.00 םימ100.75כ"הס

בויב200.75קרפתת

ףקיהרובעםיפיעסיריחמל%01לשתפסות
-םייקהזוחליונישוא/וזרכמבתבכרומהדובע
,םוהתימומכ,םייתרגשאלםיאנתבהדובע
םיאנתבהדובעעוציב,דחוימדויצתלעפה
םינקתמותוכרעמלךומסב,םישקםיינוריע
הדובע,םירחאםיפוגםעםואיתוםירחא
.'וכותוחיטבאשונללגבהפוחד

200.75.1קרפתתבהרבעהל

קובץ: 2098   .../006 4434889-40)6.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



מ"עבםיסדנהממ.פץיבולופוק
תובוחר33הלחנוהחונמ

24/05/2020

מס':     006 דף )KBSםעםואיתרחאל(דול,ינופצףסאמבויבוק
ינופצבויבףסאמ1הנבמ
בויבוםימתודובע75קרפ

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

םיללוכגוסלכמבויביווקתחנהוהקפסא
הביצחוא/וםיינכמםילכבהביצחוא/והריפח
םילבגומםיחטשבהדובעתוברלהריהזתינדי

,םייעקרקתתולעםילושכמםע
תויתשתתייצח,תויתשתלתוכימסבהדובע
תויושרוםיפוגהלכםעםואית,תחתמולעמ
תויושרואםיפוגםתואלשחוקיפו

לכ,הדשיתורש:םדוקהףיעסלךשמה
תוקידבהעוציבלםירודיסהותונכהותוקידבה
תפיטעודופיר,תוקידבלהמרגורפלםאתהב
רזוחיולימ,בויבבותיכםעןומיסטרס,לוח
לכ,תובכשקודיה,יטרדנטסהטרפהפ"ע
קרפיפלהדובעוםירמוחיביכרמלכוםיחפסה
יללכהטרפמב75

שגדומ.יטרדנטסהטרפהיפלויהיהרקביאת
הביצחוא/והריפחללוכהרקביאתריחמש
דערזוחיולימ,םיידיבאו/וםיינכמםילכב
שיבכהנבמרוזחשוטרפהיפלשיבכההנבמל
הדירייבלש,הכרדמ/שיבכתחיתפלשהרקמב
יחטשמוםייניביחטשמוסלגרביפמםלוסוא/ו

החושירבחמתוברלהחונמ

לשהרקמב)הדידמהינפוא(ףיעסלתפסותב
ינפמ"הרדגההםייקשיבכבבויבוקתחנה
טלפסאהינפמאיה"עקרקה

לכבןלבקלםימולשתבלפכויהיאלששגדומ
אתבביויבירוביחלוטיבואתוירבחתהלעגונה
דבלבדחאםעפהיהיםולשתה,םייקהרקב
תואיציואתוסינכהרפסמלרשקאללאתל
לשהרקמבןכלתולטבתמואתופסוותמש
אתותואבםירוביחלוטיבוםירוביחתפסוה
רטוקהפ"עדבלבדחאתורבחתהםלושי

.רתויבלודגה

קוליסםיללוכםיפיעסהלכלשהדיחייריחמ
,תלוספלשקוחכרשואמםוקמלוקחרמלכל
קוליסשרודשהמלכורפעיפדוע

200.75.1קרפתתבהרבעהל

קובץ: 2098   .../007 4434889-40)6.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



מ"עבםיסדנהממ.פץיבולופוק
תובוחר33הלחנוהחונמ

24/05/2020

מס':     007 דף )KBSםעםואיתרחאל(דול,ינופצףסאמבויבוק
ינופצבויבףסאמ1הנבמ
בויבוםימתודובע75קרפ

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

לכתאםיללוכםיפיעסהלכלשהדיחיהיריחמ
םירתיהוםירושיאתלבקלםישורדהםימואיתה
םתומלשבתודובעהעוציבךרוצלםיצוחנה
עמתשמהלכםעןופידעוציבוןונכתתוברל
רשפאלמ"עךרוצפ"עושרדישיפכךכמ
תחנה
וא/וםייקשיבכלדומצהםינקתמוםיווק
םינבמ
לעהרימשךותתרחאתיתשתלכוא/וםימייק
.םתוביציותוחיטביללכ

ןוחטיבהיביכרמלכםיללוכהדיחיהיריחמ
החטבא,םויבהדובעהתועשרוציקםיבייחמה
.'וכותרבגומ

C.V.Pתורוניצ

רטוקב"NS-8"גוסמ,בויבלC.V.Pתורוניצ 57.002.058
עקרקבםיחנומ,488י"תיפל,מ"מ061

  6,425.00   128.50    50.00 רטמ 'מ57.1דעו62.1-מקמועב

רטוקב"NS-8"גוסמ,בויבלC.V.Pתורוניצ 57.002.060
עקרקבםיחנומ,488י"תיפל,מ"מ002

 15,930.00   159.30   100.00 רטמ 'מ52.2דעו67.1-מקמועב

רטוקב"NS-8"גוסמ,בויבלC.V.Pתורוניצ 57.002.062
עקרקבםיחנומ,488י"תיפל,מ"מ002

 10,515.00   210.30    50.00 רטמ 'מ57.3דעו62.3-מקמועב

רטוקב"NS-8"גוסמ,בויבלC.V.Pתורוניצ 57.002.065
עקרקבםיחנומ,488י"תיפל,מ"מ513

 23,760.00   396.00    60.00 רטמ 'מ57.4דעו62.4-מקמועב

רטוקב"NS-8"גוסמ,בויבלC.V.Pתורוניצ 57.002.068
עקרקבםיחנומ,488י"תיפל,מ"מ036

 73,150.00 1,463.00    50.00 רטמ 'מ57.3דעו52.3-מקמועב

רטוקב"NS-8"גוסמ,בויבלC.V.Pתורוניצ 57.002.088
עקרקבםיחנומ,488י"תיפל,מ"מ036

 75,900.00 1,518.00    50.00 רטמ 'מ52.4דעו67.3-מקמועב

רטוקב"NS-8"גוסמ,בויבלC.V.Pתורוניצ 57.002.098
עקרקבםיחנומ,488י"תיפל,מ"מ036

 78,650.00 1,573.00    50.00 רטמ 'מ57.4דעו62.4-מקמועב

284,330.00 200.75.1קרפתתבהרבעהל

קובץ: 2098   .../008 4434889-40)6.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



מ"עבםיסדנהממ.פץיבולופוק
תובוחר33הלחנוהחונמ

24/05/2020

מס':     008 דף )KBSםעםואיתרחאל(דול,ינופצףסאמבויבוק
ינופצבויבףסאמ1הנבמ
בויבוםימתודובע75קרפ

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

284,330.00 מהעברה

רטוקב"NS-8"גוסמ,בויבלC.V.Pתורוניצ 57.002.108
עקרקבםיחנומ,488י"תיפל,מ"מ036

149,000.00 1,490.00   100.00 רטמ 'מ52.5דעו67.4-מקמועב

רטוקב"NS-8"גוסמ,בויבלC.V.Pתורוניצ 57.002.118
עקרקבםיחנומ,488י"תיפל,מ"מ036

336,000.00 1,680.00   200.00 רטמ 'מ00.6דעו52.5-מקמועב

01גרד,"םירמ"גוסמ,בויבלC.V.Pתורוניצ 57.002.120
םיחנומ,235י"תיפל,מ"מ036רטוקב

642,600.00 1,890.00   340.00 רטמ 'מ00.7דעו00.6-מקמועבעקרקב

רטוקב"NS-8"גוסמ,בויבלC.V.Pתורוניצ 57.002.130
עקרקבםיחנומ,488י"תיפל,מ"מ017

520,520.00 2,002.00   260.00 רטמ 'מ57.4דעו62.4-מקמועב

רטוקב"NS-8"גוסמ,בויבלC.V.Pתורוניצ 57.002.135
עקרקבםיחנומ,488י"תיפל,מ"מ017

 62,040.00 2,068.00    30.00 רטמ 'מ52.5דעו57.4-מקמועב

רטוקב"NS-8"גוסמ,בויבלC.V.Pתורוניצ 57.002.145
עקרקבםיחנומ,488י"תיפל,מ"מ017

 85,360.00 2,134.00    40.00 רטמ 'מ57.5דעו52.5-מקמועב

תחיתפוא\וטלפסארוסיני"עשיבכתחיתפ 57.002.312
הפשינבאתוברלתובלתשמםינבאמהכרדמ
קמועלכבורטוקלכבבויבתרנצתנחנהךרוצל
ינפלבצמלתרנצהתחנהרחאלםנוקיתו

ברזוחיולימו.הנבמהרוזחשתוברלהחיתפה
1,219,900.00   221.80 5,500.00 ק"מ MSLCןוילעהרטממ

בויבלהרקבתוחוש

הביצחוא/והריפחםיללוכתוחושהיריחמ
דערזוחיולימ,םיידיבוא/וםינכמםילכב
שיבכהנבמרוזחשוטרפהיפלשיבכההנבמל
תוברלהכרדמ/שיבכתחיתפלשהרקמב
יחטשמוסלגרביפמםלוסואהדירייבלש
החושרבחמוהחונמיחטשמוא/וםייניב

הבוגתמאתהםיללוכםניאתוחושהיריחמ
.חותיפהלשקרפבשיש

3,299,750.00 200.75.1קרפתתבהרבעהל

קובץ: 2098   .../009 4434889-40)6.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



מ"עבםיסדנהממ.פץיבולופוק
תובוחר33הלחנוהחונמ

24/05/2020

מס':     009 דף )KBSםעםואיתרחאל(דול,ינופצףסאמבויבוק
ינופצבויבףסאמ1הנבמ
בויבוםימתודובע75קרפ

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

3,299,750.00 מהעברה

מ"ס521רטוקבתוימורטתוילוחמהרקבאת 57.002.341
הרקתתוברלרטמ57.3דעו62.3-מקמועבו

5.21סמועלהסכמוןוט5.21סמועלתימורט
521Bלמרכ"וא"33למרכ"םגדתמגודןוט
"ןמפלו"תרצותמ"ס06רטוקבחתפםע"55
פ"עבותיכםעלזרבתקיצירגסוע"שוא
םש,למסלולכישדיגאת/תושרםעםואיתבו

 74,500.00 14,900.00     5.00 'חי .'וכותכרעמהםש,דיגאת/תושרה

מ"ס051רטוקבתוימורטתוילוחמהרקבאת 57.002.345
הרקתתוברלרטמ52.4דעו67.3-מקמועבו

5.21סמועלהסכמוןוט5.21סמועלתימורט
521Bלמרכ"וא"33למרכ"םגדתמגודןוט
"ןמפלו"תרצותמ"ס06רטוקבחתפםע"55
פ"עבותיכםעלזרבתקיצירגסוע"שוא
םש,למסלולכישדיגאת\תושרםעםואיתבו

 65,600.00 16,400.00     4.00 'חי .'וכותכרעמהםש,דיגאת\תושרה

מ"ס051רטוקבתוימורטתוילוחמהרקבאת 57.002.347
הרקתתוברלרטמ52.5דעו57.4-מקמועבו

5.21סמועלהסכמוןוט5.21סמועלתימורט
521Bלמרכ"וא"33למרכ"םגדתמגודןוט
"ןמפלו"תרצותמ"ס06רטוקבחתפםע"55
פ"עבותיכםעלזרבתקיצירגסוע"שוא
םש,למסלולכישדיגאת\תושרםעםואיתבו

 20,000.00 20,000.00     1.00 'חי .'וכותכרעמהםש,דיגאת\תושרה

מ"ס081רטוקבתוימורטתוילוחמהרקבאת 57.002.352
הרקתתוברלרטמ57.5דעו52.4-מקמועבו

5.21סמועלהסכמוןוט5.21סמועלתימורט
521Bלמרכ"וא"33למרכ"םגדתמגודןוט
"ןמפלו"תרצותמ"ס06רטוקבחתפםע"55
פ"עבותיכםעלזרבתקיצירגסוע"שוא
םש,למסלולכישדיגאת\תושרםעםואיתבו

 92,280.00 23,070.00     4.00 'חי .'וכותכרעמהםש,דיגאת\תושרה

מ"ס081רטוקבתוימורטתוילוחמהרקבאת 57.002.354
הרקתתוברלרטמ52.5דעו57.4-מקמועבו

5.21סמועלהסכמוןוט5.21סמועלתימורט
521Bלמרכ"וא"33למרכ"םגדתמגודןוט
"ןמפלו"תרצותמ"ס06רטוקבחתפםע"55
פ"עבותיכםעלזרבתקיצירגסוע"שוא
םש,למסלולכישדיגאת\תושרםעםואיתבו

 92,280.00 23,070.00     4.00 'חי .'וכותכרעמהםש,דיגאת\תושרה

3,644,410.00 200.75.1קרפתתבהרבעהל

קובץ: 2098   .../010 4434889-40)6.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



מ"עבםיסדנהממ.פץיבולופוק
תובוחר33הלחנוהחונמ

24/05/2020

מס':     010 דף )KBSםעםואיתרחאל(דול,ינופצףסאמבויבוק
ינופצבויבףסאמ1הנבמ
בויבוםימתודובע75קרפ

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

3,644,410.00 מהעברה

תיתחתותוילוחמתולוגעהרקבתוחוש
ימינפרטוקב856י"תיפלןוטבמתוימורט
רטוק.ב.בהסכמוהדבכהרקתםעמ"ס081
יבלש,)ןוטD004)04ןימממ"ס06
ףיעסבךשמה,םירזיבאהלכוםלוס/הכירד

57.002.0358

מ"ס081רטוקבתוימורטתוילוחמהרקבאת 57.002.358
הרקתתוברלרטמ57.5דעו52.5-מקמועבו

5.21סמועלהסכמוןוט5.21סמועלתימורט
521Bלמרכ"וא"33למרכ"םגדתמגודןוט
"ןמפלו"תרצותמ"ס06רטוקבחתפםע"55
פ"עבותיכםעלזרבתקיצירגסוע"שוא
םש,למסלולכישדיגאת\תושרםעםואיתבו

 81,000.00 27,000.00     3.00 'חי .'וכותכרעמהםש,דיגאת\תושרה

תיתחתותוילוחמתולוגעהרקבתוחוש
ימינפרטוקב856י"תיפלןוטבמתוימורט
רטוק.ב.בהסכמוהדבכהרקתםעמ"ס081
יבלש,)ןוטD004)04ןימממ"ס06
ףיעסבךשמה,םירזיבאהלכוםלוס/הכירד

57.002.0362

ינשתוברל-0630.200.75ףיעסמךשמה 57.002.362
האיציוהסינכתורוניצרוביחלםיחתפיחודיק
וא"-F019"גוסמהרידחםטאםעישארוקלש
"SC019"גוסמתוילוחןיבהמיטאו
ע"שוא"קיטס-ורפ002F"וא"טסלפוטיא"
'מ52.6דעו'מ57.5לעמקמועב,למסללוכ

 70,503.00 23,501.00     3.00 'חי רזוחיולימוהריפחתודובעתוברל

תיתחתותוילוחמתולוגעהרקבתוחוש
ימינפרטוקב856י"תיפלןוטבמתוימורט
רטוק.ב.בהסכמוהדבכהרקתםעמ"ס002
יבלש,)ןוטD004)04ןימממ"ס06
ףיעסבךשמה,םירזיבאהלכוםלוס/הכירד

57.002.0366

תיתחתותוילוחמתולוגעהרקבתוחוש
ימינפרטוקב856י"תיפלןוטבמתוימורט
רטוק.ב.בהסכמוהדבכהרקתםעמ"ס002
יבלש,)ןוטD004)04ןימממ"ס06
ףיעסבךשמה,םירזיבאהלכוםלוס/הכירד

57.002.0358

3,795,913.00 200.75.1קרפתתבהרבעהל

קובץ: 2098   .../011 4434889-40)6.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



מ"עבםיסדנהממ.פץיבולופוק
תובוחר33הלחנוהחונמ

24/05/2020

מס':     011 דף )KBSםעםואיתרחאל(דול,ינופצףסאמבויבוק
ינופצבויבףסאמ1הנבמ
בויבוםימתודובע75קרפ

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

3,795,913.00 מהעברה

ינשתוברל-4630.200.75ףיעסמךשמה 57.002.376
האיציוהסינכתורוניצרוביחלםיחתפיחודיק
וא"-F019"גוסמהרידחםטאםעישארוקלש
"SC019"גוסמתוילוחןיבהמיטאו
ע"שוא"קיטס-ורפ002F"וא"טסלפוטיא"
'מ57.6דעו'מ52.6לעמקמועב,למסללוכ

 75,603.00 25,201.00     3.00 'חי רזוחיולימוהריפחתודובעתוברל

ןוטבמתוימורטתולוגעהרקבתוחושלתפסות 57.002.378
יחטשמרובעמ"ס081ימינפרטוקב
הקעמ,)םיטסדופ(החונמיחטשמ/םייניב

 29,040.00 2,640.00    11.00 'חי דרפנבדדמתמ"בלפמ

םיחפס,הביצחוא/והריפחללוכלפמעוציב
םלשומעוציבלתושורדהתודובעהלכו

לפמרובערטוקלכבהחושריחמלתפסות 57.002.506
קמועלכבומ"מ061רטוקבבויבלינוציח

  6,174.40   771.80     8.00 'חי טרפלםאתהב

לפמרובערטוקלכבהחושריחמלתפסות 57.002.508
קמועלכבומ"מ002רטוקבבויבלינוציח

  5,327.40   887.90     6.00 'חי טרפלםאתהב

לפמרובערטוקלכבהחושריחמלתפסות 57.002.512
קמועלכבומ"מ513רטוקבבויבלינוציח

  1,109.70 1,109.70     1.00 'חי טרפלםאתהב

תומייקתוחושלבויביוקותורוניצרוביח

יסיויפרוניצמבויבלשרגמרוביחלהנכה 57.002.530
8NSלכבומ"מ061רטוקב488י"תיפל
יויפקקפברוניצההצקתריגסתוברלקמוע
לכורדג\ןוטבריקלתחתמואךרדרבעמ,יס

  1,003.20   167.20     6.00 רדח ואדיוםוליצלםירודיסהותונכהה

יסיויפרוניצמבויבלשרגמרוביחלהנכה 57.002.532
8NSלכבומ"מ002רטוקב488י"תיפל
יויפקקפברוניצההצקתריגסתוברלקמוע
לכורדג\ןוטבריקלתחתמואךרדרבעמ,יס

  1,140.60   190.10     6.00 רדח ואדיוםוליצלםירודיסהותונכהה

3,915,311.30 200.75.1קרפתתבהרבעהל

קובץ: 2098   .../012 4434889-40)6.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



מ"עבםיסדנהממ.פץיבולופוק
תובוחר33הלחנוהחונמ

24/05/2020

מס':     012 דף )KBSםעםואיתרחאל(דול,ינופצףסאמבויבוק
ינופצבויבףסאמ1הנבמ
בויבוםימתודובע75קרפ

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

3,915,311.30 מהעברה

אתלמ"מ036רטוקבשדחבויבוקרוביח 57.002.540
יוליגתוברלקמועלכבורטוקלכבםייקהרקב
הקספהלשורדהלכ,שרדיםאםייקהאתה
אלתועשבהדובע,בויבתמרזהלשתינמז

,ע"שואביבטיארבחמ,חדקעוצב,תויתרגש
טרפיפלרזוחיולימו)דוביע(םילעתמהרודיס

  1,400.00 1,400.00     1.00 'חי .הרקבאתליטרדנטסה

23"רטוקברוחשהדלפרוניצמלוורשיעטק 57.002.553
ילדנס,רוניצהתלחשהתוברל23/5"ןפודיבוע

 28,800.00   720.00    40.00 רטמ יתשורחםטאםעתווצקהתריגסוךמס

3,945,511.30 בויב200.75כ"הס

תופסות900.75קרפתת

ביולימ,קמועלכבורטוקלכבתוחושלוטיב 57.009.070
MSLCהנבמלדעואתהתיתחתמ
קוריפ,אתהףקיהבוטלפסאתיתחת/שיבכה
קוליסורחאקלחלכואהסכמהוהרקת,תוילוח
.קוחכרשואמםוקמלקחרמלכלתלוספה
אתהקוריפללוכףיעסה,שרדייוהדימב(
קוליסוללחהיולימתיתחתהתוברלואולמב

  4,215.00   843.00     5.00 'חי .)ליעלןייוצשיפכ

רטוקלכב,גוסלכמרוניצלשםיעטקבקוריפ 57.009.170
קחרמלכלרמוחהקוליסתוברלקמועלכבו
תרחאהארוהיפלוא\וקולחכרשואמםוקמלו

הנתומםולשתהועוציבה(דיגאת\תושרלש
ןמויבםושירךותחקפמהרושיאבוהשירדב

  6,250.00    62.50   100.00 רטמ .)הדובע

םע42"-82"רטוקבשימגיקפואחודיקעוציב 57.009.230
לכבעקרקבמ"מ017ןליטאילופרוניצ
,המודכוחודיקיפדועיוניפתוברלמוע
יאנתפ"עחודיקהעוציבלםיאתמןפודיבוע
לכ,תורובתריפח,תונגראתהתוברלעקרקה
ללוכםישורדהםירמוחוהדובע,דויצה
,םרוגלכםעםואית,םכותירורוניצהתקפסא
עוציבלשרדנהלכוותומדקלחטשהתרזחה
תפסותללוכ.וקהתחנהוחודיקהלשםלשומ
תרתומהיטטסבבויבוקעוציברובע%05לש

1,290,000.00 4,300.00   300.00 רטמ 0.3%-1.0% .

מםילודגםירטקבבויביווקלשהפיטשויוקינ 57.009.320
 35,000.00    35.00 1,000.00 רטמ 12"

1,335,465.00 900.75.1קרפתתבהרבעהל

קובץ: 2098   .../013 4434889-40)6.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



מ"עבםיסדנהממ.פץיבולופוק
תובוחר33הלחנוהחונמ

24/05/2020

מס':     013 דף )KBSםעםואיתרחאל(דול,ינופצףסאמבויבוק
ינופצבויבףסאמ1הנבמ
בויבוםימתודובע75קרפ

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,335,465.00 מהעברה

מ"ס051רטוקבהרקביאתלשהפיטשויוקינ 57.009.360
  8,131.20   387.20    21.00 'חי והשלכקמועבולעמו

  9,000.00    10.00   900.00 רטמ אוהשרטוקלכבםימוא/ובויביווקםוליצ 57.009.370

קמועברטוקלכבתרוקבאתלשאלמםוקיש 57.009.520
יוניפ,אתהתפיטשויוקינללוכ'מ10.2לעמ
הלעמבםיכפשהתביאש,םיעקשמותלוספה
,שביבהדובעהעוציברשפאלתנמלעוקה
אתךותבהדובעלןוגימיעצמאבשומיש
,םידוביעןוקית,שרדנכתוחיטביעצמאתטיקנו

  5,681.20 1,420.30     4.00 'פמוק )125.9.75(אבהףיעסבטוריפךשמההאר

רמוח-)025.9.75(םדוקףיעסלרואתךשמה
,תוילוחבםיקדסןוקית,תוילוחהןיבהמיטא
דימערמוחבתוריקבהיצגרגסירזאחויט
לעםיטפלוסדימערמוחבאלמחיט,בויבב
דקפתמויקנאתתלבקלהרקתהואתהתונפד

בויבוקלשינמזקותינךרוצלםיכפשתביאש 57.009.660
םיכפשלהלובטהבאשמתועצמאבםייק
תוברלםייקבויבאתבש"קמ002לשהקיפסל
םאתהב522-011ןליתאילופרונצעטק
רונצואתהןפודלתולשבןגועמבויבהתקיפסל
רוביח,עקרקהינפלעחנומ'מ07ךרואבל"נכ
תקזחא,למשחתקפסא,הבאשמלריהמ
המירזתקספהךרוצלשרדנהלכותכרעמה

 22,638.00 1,509.20    15.00 ע"י .וקהךשמהב

1,380,915.40 תופסות900.75כ"הס

5,467,408.70 בויבוםימתודובע75כ"הס

קובץ: 2098   .../014 4434889-40)6.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



מ"עבםיסדנהממ.פץיבולופוק
תובוחר33הלחנוהחונמ

24/05/2020

מס':     014 דף )KBSםעםואיתרחאל(דול,ינופצףסאמבויבוק
ינופצבויבףסאמ1הנבמ
תונוש16קרפ

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תונוש16קרפ

םיצעויותוחוד100.16קרפתת

ךרוצלםישיבכ/עקרקץצויי"עסוסיבחודתנכה 61.001.010
ל"נה.םישיבכבבויבהיווקלשרזוחיולימ

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .םישיבכתעיקשתעינמךרוצל

,סוסיבחודלףופכב,עקרקתוקידבעוציב 61.001.020
ןוכמלהחילש,חטשבםוגידללוכ
תלבק,השירדי"פעתוזילנאעוציבלךמסומ

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .חודלןדוביעותואצות

 30,000.00 םיצעויותוחוד100.16כ"הס

 30,000.00 תונוש16כ"הס

7,663,465.60 ינופצבויבףסאמכ"הס

קובץ: 2098   .../015 4434889-40)6.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



מ"עבםיסדנהממ.פץיבולופוק
תובוחר33הלחנוהחונמ

24/05/2020 )זוכיר(ןדמוא
מס':     015 דף )KBSםעםואיתרחאל(דול,ינופצףסאמבויבוק

הנבמךס קרפךס קרפתתךס

ינופצבויבףסאמ1הנבמ

קוריפוהנכהתודובע15קרפ

   996,334.50 1.15קרפ100.15קרפתת

   320,000.00 2.15קרפ200.15קרפתת

   269,722.40 רלקןלהזוקינוקתקתעה600.15קרפתת

   580,000.00 העונתירדסה800.15קרפתת

 2,166,056.90 קוריפוהנכהתודובע15כ"הס

בויבוםימתודובע75קרפ

   140,982.00 םימ100.75קרפתת

 3,945,511.30 בויב200.75קרפתת

 1,380,915.40 תופסות900.75קרפתת

 5,467,408.70 בויבוםימתודובע75כ"הס

תונוש16קרפ

    30,000.00 םיצעויותוחוד100.16קרפתת

    30,000.00 תונוש16כ"הס

 7,663,465.60 ינופצבויבףסאמ1כ"הס

לכהךס

 7,663,465.60 יללככ"הס

 1,302,789.15 מ"עמ%71

 8,966,254.75 מ"עמללוככ"הס

____________                             _______________________________
ךיראתןלבקהתמתוחוהמיתח,םש

קובץ: 2098 4434889-40)6.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה


