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

דול ימ
רגסמה 'חר מ"מ 017היצטיברג בויב וק ,רגסמה 'חר ת"הזא-דול

פרוייקט: 111-19-220
B2 מהדורה

 

02/08/2020 0202/50 ןדמוא
דף מס':     001 2B הרודהמ - דול-היצטיברגב בויב וק-רגסמה בוחר ת"הזא-'א בלש

ינויצטיברג בויב וק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט ל פ ס א  ,ר פ ע  ,ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  15.10 ק ר פ       
      
י ל ל כ  00.15.10 ק ר פ  ת ת       
      
רצוקמ ונה תויומכה בתכב םיפיעסה רואית      
עוציבל תושרדנה תודובעה לכ תא ללוכ וניאו      
םיינכטה םיטרפמה תא אורקל שי .הדובעה      
תויומכה בתכ םע דחיב      

יללכ 00.15.10 כ"הס            
      
1.15 ק ר פ  10.15.10 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
תפסות ,דבלב םיגירח םירקמל ךרוצה תדימב      
יקחרמל מ"ק 1 לכל תלוספ/רמוח תלבוה רובע      
ח"ש 02.1 ,הזוחב שרדנהמ םיהובגה הלבוה      
הטמ רושיאב וניה ףיעסב שומיש .מ"ק/ק"מל      
.דבלב דרשמה      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
םוקימ יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא      
      
יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספ יוניפ      
םירדלוב רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו      
םוריע ,שרדנ םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו      
רתאה דדומ י"ע התדידמו דרפנב תלוספה      
הדידמה .יוניפה ינפל זוחמה רושיא תלבקו      
.ק"מב םולשתהו      
      
      

10.15.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1235-220   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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02/08/2020
דף מס':     002 2B הרודהמ - דול-היצטיברגב בויב וק-רגסמה בוחר ת"הזא-'א בלש

ינויצטיברג בויב וק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וא ר"מ 002 דע חטש :הרדגה -לבגומ חטש      
קודיה ןפוא וא/ו רטמ 4 מ ןטק חטשה בחורש      
. תדחוימ השירד י"פע      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םוסרפ םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה      
      
אוהש גוס לכמ תלוספ תנמטה ןיגב הרגא      01.51.01.020
ירתא ינותנ ךמס לע זוחמה תטלחהל  הנמטמב      
דרשמה י"ע םירשואמה .םימיאתמ תלוספ      
ףופכב תימוקמה תושרהו הביבסה תנגהל      
תינובשחל תדמצומ הליקש תדועת תגצהל      
םלושי אל יכ תאזב שגדומ ינלבק חוור אלל סמ      
י"ע רשואמ וניאש םוקמב הנמטה רובע      
.תימוקמה תושרהו הביבסה תנגהל דרשמה      

132,000.00    55.00 2,400.00 בתכב חקפמ רושיאב תויהל בייח הז ףיעס ק"מ   
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     01.51.01.025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

  5,624.00     3.70 1,520.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     01.51.01.030

  2,160.00   216.00    10.00 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
תוברל ,םיצע ימדג לש הריקע וא/ו התירכ     01.51.01.040

  1,410.00   141.00    10.00 .קוליסו יוניפ ללוכ םישרוש 'חי   
      
הקתעה ללוכ  תמייק סובוטוא  תנחת קוריפ     01.51.01.080
תמגודכ ןוטב תפצר ללוכ שדחמ  התמקהו      

  2,662.90 2,662.90     1.00 'פמוק .חקפמה תוארוה יפל םוקמל םייקה  
      
מ"ס 5-1 יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     01.51.01.530
וניה ריחמה .קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל      

 12,000.00     6.00 2,000.00 .ר"מ 000,1 לעמ חטשל ר"מ   
155,856.90 1.15 קרפ 10.15.10 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.10 ק ר פ  ת ת       
      
רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     01.51.03.100
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      
דע )קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      

158,400.00    66.00 2,400.00 .ק"מ 000,01 ק"מ   
158,400.00 3.15 קרפ 30.15.10 כ"הס  

      
      
      

קובץ: 1235-220   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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02/08/2020
דף מס':     003 2B הרודהמ - דול-היצטיברגב בויב וק-רגסמה בוחר ת"הזא-'א בלש

ינויצטיברג בויב וק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1.25 ק ר פ  01.15.10 ק ר פ  ת ת       
      
קודיהו רוזיפ ,הלבוה םיללוכ םיטלפסאה יריחמ      
      
תתל שי ר"מ 000,3-מ תונטקה תויומכ רובע      
ןוריחמב בוקנה ריחמל 81% לש ריחמ תפסות      
םיפיעס לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז      
.ןוט יפל םירחמותמה      
      
תתל שי ר"מ 000,9-000,3 לש תויומכ רובע      
ןוריחמב בוקנה ריחמל 8% לש ריחמ תפסות      
םיפיעס לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז      
.ןוט יפל םירחמותמה      
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     01.51.10.090

 62,000.00    31.00 2,000.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
52 צ"את( 090.01.15 ףיעסל ריחמ תפסות     01.51.10.100
ר"מ 0003 -מ הנטקה תומכ רובעב ).... יבועב      

 11,160.00     5.58 2,000.00 )הדיחיה ריחמל תפסות %81( ר"מ   
 73,160.00 1.25 קרפ 01.15.10 כ"הס  
387,416.90 טלפסא ,רפע ,הנכה תודובע 15.10 כ"הס  

      
ב ו י ב  75.10 ק ר פ       
      
י ל ל כ  00.75.10 ק ר פ  ת ת       
      
רצוקמ ונה תויומכה בתכב םיפיעסה רואית      
עוציבל תושרדנה תודובעה לכ תא ללוכ וניאו      
םיינכטה םיטרפמה תא אורקל שי .הדובעה      
תויומכה בתכ םע דחיב      

יללכ 00.75.10 כ"הס            
      
2.75 ק ר פ  20.75.10 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ גוס לכמ בויב יווק תחנהו הקפסא      
הביצח וא/ו םיינכמ םילכב הביצח וא/ו הריפח      
םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע      
תויתשת תייצח ,תויתשתל תוכימסב הדובע      
תויושרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו לעמ      
תויושר וא םיפוג םתוא לש חוקיפו      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1235-220   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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02/08/2020
דף מס':     004 2B הרודהמ - דול-היצטיברגב בויב וק-רגסמה בוחר ת"הזא-'א בלש

ינויצטיברג בויב וק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכ ,הדש יתורש :םדוקה ףיעסל ךשמה      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
רזוח יולימ ,בויב בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח      
לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפה פ"ע      
קרפ יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו םיחפסה      
יללכה טרפמב 75      
      
שגדומ .יטרדנטסה טרפה יפל ויהי הרקב יאת      
הביצח וא/ו הריפח ללוכ הרקב יאת ריחמש      
דע רזוח יולימ , םיידיב או/ו םיינכמ םילכב      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
הדירי יבלש ,הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
יחטשמו םייניב יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא/ו      
החוש ירבחמ תוברל החונמ      
      
לש הרקמב )הדידמה ינפוא ( ףיעסל תפסותב      
ינפמ" הרדגהה םייק שיבכב בויב וק תחנה      
טלפסאה ינפמ איה "עקרקה      
      
לכב ןלבקל םימולשתב לפכ ויהי אלש שגדומ      
אתב ביויב ירוביח לוטיב וא תוירבחתהל עגונה      
דבלב דחא םעפ היהי םולשתה ,םייק הרקב      
תואיצי וא תוסינכה רפסמל רשק אלל אתל      
לש הרקמב ןכל תולטבתמ וא תופסוותמש      
את ותואב םירוביח לוטיבו םירוביח תפסוה      
רטוקה פ"ע דבלב דחא תורבחתה םלושי      
.רתויב לודגה      
      
-"םימולשתב לפכ" םדוקה ףיעסל ךשמהב      
רבעמ םייק בויב וק לע הרקב את לש הרקמב      
םוש םלושי אל בויב וק לע את ןיגב תפסותל      
.אתל תורבחתה      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמלו קחרמ לכל      
קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
      
לכ תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירתיהו םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה      
םתומלשב תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה      
עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת  תוברל      
תחנה רשפאל מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ ךכמ      
םינבמ וא/ו םייק שיבכל דומצה םינקתמו םיווק      
לע הרימש ךות תרחא תיתשת לכ וא/ו םימייק      
.םתוביציו תוחיטב יללכ      
      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1235-220   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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02/08/2020
דף מס':     005 2B הרודהמ - דול-היצטיברגב בויב וק-רגסמה בוחר ת"הזא-'א בלש

ינויצטיברג בויב וק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
ינפל,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
ןלבקהו םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב      
םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב      
העצוב      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמה      
.'וכו תרבגומ      
      
C.V.P תורוניצ      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     01.57.02.058
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

  1,927.50   128.50    15.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     01.57.02.076
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 19,565.00   150.50   130.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     01.57.02.078
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

  7,965.00   159.30    50.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     01.57.02.080
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

  8,890.00   177.80    50.00 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ   
      
,מ"מ  522 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     01.57.02.182

  6,732.00   224.40    30.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     01.57.02.311
הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
קמוע לכבו רטוק לכב בויב תרנצ תנחנה ךרוצל      
ינפל בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו      

 39,080.00    97.70   400.00 הנבמה רוזחש תוברל החיתפה ר"מ   
      
תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     01.57.02.312
הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
קמוע לכבו רטוק לכב בויב תרנצ תנחנה ךרוצל      
ינפל בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו      
ב רזוח יולימו .הנבמה רוזחש תוברל החיתפה      

 11,090.00   221.80    50.00 ןוילעה רטממ MSLC ר"מ   
      
תיתחתו תוימורט תוילוחמ םילוגע הרקב יאת      
תיטילונומ הקיציב תרצוימ      

 95,249.50 20.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1235-220   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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02/08/2020
דף מס':     006 2B הרודהמ - דול-היצטיברגב בויב וק-רגסמה בוחר ת"הזא-'א בלש

ינויצטיברג בויב וק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 95,249.50 מהעברה      

      
      
הביצח וא/ו הריפח םיללוכ תוחושה יריחמ      
דע רזוח יולימ ,םיידיב וא/ו םינכמ םילכב      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
תוברל הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
םייניב יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא הדירייבלש      
החוש רבחמו החונמ יחטשמ וא/ו      
      
הבוג תמאתה םיללוכ םניא תוחושה יריחמ      
.חותיפה לש קרפב שיש      
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     01.57.02.326
הרקת תוברל רטמ 57.1 דעו 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

 10,383.00 3,461.00     3.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     01.57.02.327
הרקת תוברל רטמ 52.2 דעו 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

  7,810.80 3,905.40     2.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
לכב הרקב את תמקה רובע ריחמ תפסות     01.57.02.524
רטוק לכבו םייק בויב וק לע קמוע לכבו רטוק      
ירבחמ תנקתהל שרדנה לכ תוברל קמוע לכבו      
שררדנה לכ ,תואיציו תוסינכה לכב החוש      
תועשב הדובע ,בויבה תמירז תינמז הקספהל      
לכה )דוביע( םילעתמה רודיס ,תויתרגש אל      

  4,368.40 1,092.10     4.00 .הרקב אתל יטרדנטס טרפל םאתהב 'חי   
117,811.70 2.75 קרפ 20.75.10 כ"הס  

      
ל ק ד  ס י ס ב  75 ק ר פ   30.75.10 ק ר פ  ת ת       
      
ךותירב היהי ןליתאילופ תורוניצ ןיב רוביח      
ריחמב לולכ )ן'זויפורטקלא תופומ( ילמשח      
רוניצה      
      
      
      
      
      

30.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1235-220   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

02/08/2020
דף מס':     007 2B הרודהמ - דול-היצטיברגב בויב וק-רגסמה בוחר ת"הזא-'א בלש

ינויצטיברג בויב וק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     01.57.03.010
01 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 017 רטוק ,ע"ש וא      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.3 דעו 'מ 52.3      

256,300.00 2,330.00   110.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     01.57.03.020
01 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 017 רטוק ,ע"ש וא      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.4 דעו 'מ 57.3      

501,900.00 2,390.00   210.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     01.57.03.030
01 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 017 רטוק ,ע"ש וא      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.4 דעו 'מ 52.4      

504,300.00 2,460.00   205.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     01.57.03.040
01 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 017 רטוק ,ע"ש וא      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.5 דעו 'מ 57.4      

236,700.00 2,630.00    90.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     01.57.03.050
01 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 017 רטוק ,ע"ש וא      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.5 דעו 'מ 52.5      

178,150.00 2,545.00    70.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     01.57.03.060
01 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ065 רטוק ,ע"ש וא      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.5 דעו 'מ 57.4      

736,000.00 14,720.00    50.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

2,413,350.00 30.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1235-220   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

02/08/2020
דף מס':     008 2B הרודהמ - דול-היצטיברגב בויב וק-רגסמה בוחר ת"הזא-'א בלש

ינויצטיברג בויב וק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,413,350.00 מהעברה      

      
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     01.57.03.070
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 081      
יבלש ,)ןוט D004 )04 ןיממ מ"ס 06      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
המיטאו ביבוטיא גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוח ןיב      
דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ      

 81,600.00 20,400.00     4.00 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל 'מ 57.3 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     01.57.03.080
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 081      
יבלש ,)ןוט D004 )04 ןיממ מ"ס 06      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
המיטאו ביבוטיא גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוח ןיב      
דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ      

 88,400.00 22,100.00     4.00 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל 'מ 52.4 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     01.57.03.090
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 081      
יבלש ,)ןוט D004 )04 ןיממ מ"ס 06      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
המיטאו ביבוטיא גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוח ןיב      
דעו 'מ 52.4 לעמ קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ      

 47,800.00 23,900.00     2.00 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל 'מ 57.4 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     01.57.03.100
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 081      
יבלש ,)ןוט D004 )04 ןיממ מ"ס 06      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
המיטאו ביבוטיא גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוח ןיב      
דעו 'מ 57.4 לעמ קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ      

179,340.00 25,620.00     7.00 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל 'מ 52.5 'חי   
      
      
      
      
      

2,810,490.00 30.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1235-220   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

02/08/2020
דף מס':     009 2B הרודהמ - דול-היצטיברגב בויב וק-רגסמה בוחר ת"הזא-'א בלש

ינויצטיברג בויב וק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,810,490.00 מהעברה      

      
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     01.57.03.110
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 081      
יבלש ,)ןוט D004 )04 ןיממ מ"ס 06      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
המיטאו ביבוטיא גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוח ןיב      
דעו 'מ 52.5 לעמ קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ      

 81,900.00 27,300.00     3.00 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל 'מ 57.5 'חי   
      
יופיצל הרקב תחושל תפסות רובע בצקה     01.57.03.120
יסקופא רמוחב )לעפמב עצובמ( ימינפ      
דע הבכשל שבי םליפ יבועב "004 - ןרטופא"      
וא LS לטסקיפא" תבכש ג"ע ןורקימ 004      
םע םוטיא ללוכ ע"וש וא "ףוקש לטסקיפא"      
ריחמה .חטשב תויולוחה ןיב םג יסוקפא רמוח      
הרקב תוחוש לש קמוע רטמ 1 לכ רובע וניה      
.ןגמ סוידר םוחתב תואצמנה מ"ס 001 רטוקב      

  1,240.00   620.00     2.00 'פמוק בתכב חוקיפה רושיא תא לבקל שי עוציב ינפל  
      
יופיצל הרקב תחושל תפסות רובע בצקה     01.57.03.130
יסקופא רמוחב )לעפמב עצובמ( ימינפ      
דע הבכשל שבי םליפ יבועב "004 - ןרטופא"      
וא LS לטסקיפא" תבכש ג"ע ןורקימ 004      
םע םוטיא ללוכ ,ע"וש וא "ףוקש לטסקיפא"      
ריחמה .חטשב תויולוחה ןיב םג יסוקפא רמוח      
הרקב תוחוש לש קמוע רטמ 1 לכ רובע וניה      
.ןגמ סוידר םוחתב תואצמנה מ"ס 081 רטוקב      

 15,820.00 1,130.00    14.00 'פמוק בתכב חוקיפה רושיא תא לבקל שי עוציב ינפל  
2,909,450.00 לקד סיסב 75 קרפ  30.75.10 כ"הס  

      
9.75 ק ר פ  90.75.10 ק ר פ  ת ת       
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
ינפל ,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת ,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
ןלבקהו םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב      
םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב      
העצוב      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי  יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמלו קחרמ לכל      
קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
      
      

90.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1235-220   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

02/08/2020
דף מס':     010 2B הרודהמ - דול-היצטיברגב בויב וק-רגסמה בוחר ת"הזא-'א בלש

ינויצטיברג בויב וק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכ תא םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי יריחמ      
םירושיאה לכ תלבקל םישורדה םימואיתה      
תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה םירתיהו      
ירדסה לכ לש לעופב עוציב תוברל םתומלשב      
ךורכה לכ םע עוציבה ןמזב םישורדה העונתה      
.ךכמ עמתשמו      
      
לכ םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי יריחמ      
הדובע תועש רוציק םיבייחמו ןוחטיבה יביכרמ      
.'וכו תרבגומ החטבא ,םויב      
      
ב יולימ , קמוע לכבו רטוק לכב תוחוש לוטיב     01.57.09.070
    MSLC הנבמל דעו אתה תיתחתמ  
קוריפ ,אתה ףקיהבו טלפסא תיתחת/שיבכה      
קוליסו רחא קלח לכ וא הסכמהו הרקת ,תוילוח      
.קוחכ רשואמ םוקמל קחרמ לכל תלוספה      
אתה קוריפ ללוכ ףיעסה ,שרדייו הדימב(      
קוליסו ללחה יולימ תיתחתה תוברל ואולמב      

    843.00   843.00     1.00 .)ליעל ןייוצש יפכ 'חי   
      
בויבל הרקב את וא םימל םירזיבא את םוקיש     01.57.09.150
רובש קלח לכ תפלחה תוברל קמועו רטוק לכב      
שרדנה לכו רסח קלח לכ תמלשה ,שדחל      
תוברל םיאתמה טרפל םאתהב את תלבקל      
יפל הבוג תמאתהו אתל ביבסמ רזוחיולימ      
ךות חקפמה רושיאב הנתומ םולשתה ךרוצ      
רחאל היהי םולשתה הדובעה ןמויב םושיר      
םוקימ דועית ךות דיגאת\תושרל אתה תריסמ      

  1,064.80 1,064.80     1.00 אתה 'חי   
      
הרקב אתב רטוק לכב תואיצי וא תוסינכ לוטיב     01.57.09.160
תוסינכה תריגס תוברל קמוע לכבו רטוק לכב      
הקספהל שרדנה לכ ,ןוטב קקפב תואיציה וא\ו      
אל תועשב הדובע ,בויב תמירז לש תינמז      
יולימו )דוביע( םילעתמה רודיס ,תויתרגש      

    577.30   577.30     1.00 .טרפה יפל רזוח 'חי   
      
רטוק לכב ,גוס לכמ רוניצ לש םיעטקב קוריפ     01.57.09.170
קחרמ לכל רמוחה קוליס תוברל קמוע לכבו      
תרחא הארוה יפל וא\ו קולחכ רשואמ םוקמלו      
הנתומ םולשתהו עוציבה(  דיגאת\ תושר לש      
ןמויב םושיר ךות חקפמה רושיאבו השירדב      

  3,125.00    62.50    50.00 .)הדובע רטמ   
      
י"ע אוהש רטוק לכב םימ וא/ו בויב יווק םוליצ     01.57.09.370

  9,100.00    10.00   910.00 )חוקיפה י"ע בתכב רושיאב( תכמסומ הדבעמ רטמ   
 14,710.10 9.75 קרפ 90.75.10 כ"הס  

3,041,971.80 בויב 75.10 כ"הס  
קובץ: 1235-220   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

02/08/2020
דף מס':     011 2B הרודהמ - דול-היצטיברגב בויב וק-רגסמה בוחר ת"הזא-'א בלש

ינויצטיברג בויב וק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י 'ג ר  06.10 ק ר פ       
      
י ל ל כ  00.06.10 ק ר פ  ת ת       
      
רצוקמ ונה תויומכה בתכב םיפיעסה רואית      
עוציבל תושרדנה תודובעה לכ תא ללוכ וניאו      
םיינכטה םיטרפמה תא אורקל שי .הדובעה      
תויומכה בתכ םע דחיב      

יללכ 00.06.10 כ"הס            
      
ם י ל ל כ  ם י ב צ ק ה  10.06.10 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמב רומאל ףופכ הז ףיעסב רומאה לכ      
וניאו רצוקמ ונה םיפיעסב טוריפה .דחוימה      
.םלשומ עוציבל תשרדנה הדובעה לכ תא ללוכ      
      
ירדסה תינכות  :ללוכה העונת ירדסה     01.60.01.010
ץעוי י"ע הכורע םיבלש יפ לע העונת      
ירושיא תלבק ללוכ ,ךמסומ העונת      
לככ הלילו םוי תורמשמב הדובע ,תויושרה      
ץח תולגע ,העונת יחקפ וא/ו םירטוש ,שרדיש      
ירדסה תולע .ב"ויכו תוחיטבה יעצמא ראש לכו      
%5 לע דומעת ןלבקל םלושת רשא העונתה      
רובעב( ודי לע תועצובמה תודובעה ךרעמ      
בתכב רדגומל רבעמ תופסונ תודובע      
בתכב רושיא לבקל שרדנ ןלבקה ,תויומכה      
ירדסה רובע םולשתב תולולכ יכ חקפמהמ      

159,803.90 3,196,078     0.05 )העונת %     
159,803.90 םיללכ םיבצקה 10.06.10 כ"הס  
159,803.90 י'גר 06.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3,589,192.60 ינויצטיברג בויב וק 10 כ"הס
קובץ: 1235-220   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
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02/08/2020
דף מס':     012 2B הרודהמ - דול-היצטיברגב בויב וק-רגסמה בוחר ת"הזא-'א בלש

תינמז הרואת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת י נ מ ז  ה ר ו א ת  80.30 ק ר פ       
      
ת י נ מ ז  ה ר ו א ת  10.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
הרואת תנכהל רושקה לכ - תינמז הרואת      
ןלבקה לש תידבלבה ותוירחאב ונה תינמז      
ןונכתל ךמסומ יאלמשח ונובשח לע קיסעי רשא      
תא לבקי ,העוציבו תינמזה הרואתה      
םרטב ילמשחה ןקתמל ךמסומ קדוב לש רושיא      
םימואיתה לכ עוציב ,למשחה תשרל ורוביח      
רוביח תלבקל רחא םרוג לכ וא/ו י"חח םע      
לע שרדי רשא לכו הרואל למשח חול ,למשח      
הדובעה תושירד ףקותמ וא/ו תויושרה ידי      
לכ תלבקו ותמלשהל עוציבה תא איבהל ידכב      
קרפי ,הדובעה םותב.ךכל םישרדנה םירושיאה      
םידומעה / תינמזה הרואתה תשר תא ןלבקה      
יוניפ ללוכ ותומדקל חטשה תא ריזחיו ב"ויכו      
.'וכו תלוספה לכ      
      
תפוקת לכ ךשמב  תינמזה הרואתה תקוזחת     03.08.01.396
חול תקוזחת  :ללוכ שדוח 42 דע התוליעפ      
,תועורזה ,תורונה ,םיסנפה ,ינמזה למשחה      
התלעפהל  שורדה  דויצה  לכו הנזהה ילבכ      
תינמזה הרואתה לש תמלשומהו הניקתה      

  3,780.00     9.00   420.00 .הדש יפל הדידמה הלעפה םוי יפל ריחמה 'חי   
      
ידי לע תינמז הרואתל ילמשחה ןקתמה תקידב     03.08.01.399
ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח סדנהמ      
רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב םייוקילה      
קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל קדובה      
לש הקידבו םושיר תדועת תריסמ ,למשחה      
רוביחל רושיאו הקידבה תואצות םע ןקתמה      

  1,570.00 1,570.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה  
      
רתאמ וקוליסו תינמז הרואת הדש קוריפ     03.08.01.405

  2,350.00   235.00    10.00 .הדש יפל הדידמה .ןלבקה ינסחמל ,הדובעה 'חי   
      
ץעמ הרואת דומעל סיסבכ ןוטב תייבוק     03.08.01.408
ללוכ ,תומוטק תוניפ םע 'מ 1X1X1 תודימב      
םאתהב ,המרה תוינזוא ,דומעל הדלפ רוניצ      
םויס רחאל קוריפ תוברל ,תוינכותלו טרפמל      

  5,800.00   580.00    10.00 .ןלבקה ינסחמל הלבוהו הדובעה 'חי   
      
וא עקרקב הנקתהל ,'מ 01 הבוגב ץע דומע     03.08.01.411
םויס רחאל קוריפ תוברל ,ןוטב תייבוקב      

  5,800.00   580.00    10.00 . ןלבקה ינסחמל הלבוהו הדובעה 'חי   
      
      
      
      

 19,300.00 10.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1235-220   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

02/08/2020
דף מס':     013 2B הרודהמ - דול-היצטיברגב בויב וק-רגסמה בוחר ת"הזא-'א בלש

תינמז הרואת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 19,300.00 מהעברה      

      
      
רוזש לית ללוכ 'מ 01 הבוגב ץע דומעל ןגוע     03.08.01.414
,הציב דדבמ ןקתה ,ר"ממ 07 ךתחב הדלפמ      
ןדא ,בוהצ יטסלפ יוסיכ ,תועבט קש יקדהמ      
2 קמועב רוב לש הביצח/הריפח ,ןוטב      
קודיהו רובה יוסיכ ,רובב ןדא תבצה,'מ      
םישורדה רזע ירמוחו ירזיבא לכ,םיגרבה      
קוריפ תוברל ,ץע דומעל ןגועה לש הנקתהל      

  3,700.00   370.00    10.00 'פמוק .ןלבקה ינסחמל הלבוהו הדובעה םויס רחאל  
      
ללוכ ,'מ 01 הבוגב ץע דומעל ןעשמ דומע     03.08.01.417
םירזיבאה לכו ןוגיעל וו ,גרוב ,טומ ,םינדא      
תוברל ,הניקת הנקתהל םישורדה םיקוזיחו      
ינסחמל הלבוהו הדובעה םויס רחאל קוריפ      

  3,800.00   380.00    10.00 'פמוק .ןלבקה  
      
2" רטוקב תנוולוגמ הדלפמ הדיחי עורז     03.08.01.420
,ץע דומע לע תנקתומ סנפל א"מ 5 דע ךרואבו      
הלבוהו הדובעה םויס רחאל קוריפ תוברל      

  1,900.00   190.00    10.00 .ןלבקה ינסחמל 'חי   
      
ףוג לש ינמז שומישל הנקתהו הלבוה הקפסא     03.08.01.423
י"ע רשואמ םגדמ ג"לנ W052 שיבכ תרואת      
םאתהב תירטמוטופ המוקעל ןווכמ ש"בהשמ      
,W052 תירלובוט ג"לנ תרונ ללוכ תוינכותל      
םגדל ורשואש םיילניגרוא הקלדה ירזיבא ללוכ      
הדובעה םויס רחאל ת"וג קוריפ תוברל ,ל"נה      

  7,500.00   750.00    10.00 .ןלבקה ינסחמל הלבוהו 'חי   
      
,ץע דומע לע ןקתומ החטבאו תופעתסה זגרא     03.08.01.426
    56PI רטסאילופ יושע ,מ"ס 03*22*61 תודימ  
ויהי תואיציו תוסינכ ,IC  תספוק וא ןיירושמ      
םיקוזיחו םירזיבא לכ ללוכ ,םימוטאו הטמ יפלכ      
יבטוק וד ז"אמ ללוכ זגראה ,הנקתהל םישורדה      
    C-A01, AK01 יקדהמ ,הקראה ספ ,יוסיכ  
הדובעה םויס רחאל קורפ תוברל ,תופעתסה      

  1,700.00   170.00    10.00 .ןלבקה ינסחמל הלבוהו 'חי   
      
ר"ממ 52X4 ךתחב םוינימולאמ מ"את לבכ     03.08.01.429
םירבחמהו םירזיבאה לכ ללוכ ,תיליע תשרב      
,םוינימולאמ מ"את ילבכ רוביחל םיינקיתה      
םירוביח תואספוקב רוביחל ץוחנה לכ תוברל      
לכו שורדה רזעה דויצ לכו דומע שארב      
מ"אתה תשר קוזיחל םישורדה םירזיבאה      
םויס רחאל קוריפ תוברל ,הרוביחו התרישק      

  8,750.00    35.00   250.00 .ןלבקה ינסחמל הלבוהו הדובעה רדח   
      
      
      

 46,650.00 10.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1235-220   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

02/08/2020
דף מס':     014 2B הרודהמ - דול-היצטיברגב בויב וק-רגסמה בוחר ת"הזא-'א בלש

תינמז הרואת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 46,650.00 מהעברה      

      
      
דע רוביח ,םינומ חולו הקלדה תייזכרמ     03.08.01.435
    A08X3 ןיירושמ רטסאילופ יאת ללוכ ,רפמא,  
לכו תופלק םע IC תואספוקב ןקתומ דויצה      
הלעפהל םישורדה םירמוחהו םירזיבאה      
תוברל ,תינמז הרואתל הרואתה תייזכרמ      
הלבוהו הדובעה םויס רחאל היזכרמה קוריפ      

 29,000.00 29,000.00     1.00 'פמוק .ןלבקה ינסחמל  
      
עורזב לחשומ ,ר"ממ YX2N 5.2X3 גוסמ לבכ     03.08.01.438
הנגה רוניצ ללוכ החטבא זגראל סנפהמ      
רחאל קוריפ תוברל ,דומעב םינקתומ םילבכל      

    700.00     7.00   100.00 . ןלבקה ינסחמל הלבוהו הדובעה םויס 'חי   
      
הדלפמ הרואת דומע לש שדחמ הבכרהו קוריפ     03.08.01.471
ירוביח ,םיסנפ ,תועורז תוברל 'מ 8-4 הבוגב      
דומעה תנקתהו םדודיבו הנזהה לבכ ,למשח      
רובע( רתאה םוחתב רחא סיסב לע      
,דומעה סוליפ תוברל )דרפנב םלושיסיסבה      

  5,500.00   550.00    10.00 'פמוק טלפמוק ותלעפהו ורוביח  
 81,850.00 תינמז הרואת 10.80.30 כ"הס  
 81,850.00 תינמז הרואת 80.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 81,850.00 תינמז הרואת 30 כ"הס
קובץ: 1235-220   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
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דול ימ
רגסמה 'חר מ"מ 017היצטיברג בויב וק ,רגסמה 'חר ת"הזא-דול

פרוייקט: 111-19-220
B2 מהדורה

 

02/08/2020 )זוכיר( 0202/50 ןדמוא
דף מס':     015 2B הרודהמ - דול-היצטיברגב בויב וק-רגסמה בוחר ת"הזא-'א בלש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ינויצטיברג בויב וק 10 הנבמ     
    
טלפסא ,רפע ,הנכה תודובע 15 קרפ      
    

יללכ 00.15 קרפ תת                                           
    

                             155,856.90 1.15 קרפ 10.15 קרפ תת    
    

                             158,400.00 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                              73,160.00 1.25 קרפ 01.15 קרפ תת    
    

                387,416.90 טלפסא ,רפע ,הנכה תודובע 15 כ"הס                
    
בויב 75 קרפ      
    

יללכ 00.75 קרפ תת                                           
    

                             117,811.70 2.75 קרפ 20.75 קרפ תת    
    

                           2,909,450.00 לקד סיסב 75 קרפ  30.75 קרפ תת    
    

                              14,710.10 9.75 קרפ 90.75 קרפ תת    
    

              3,041,971.80 בויב 75 כ"הס                
    
י'גר 06 קרפ      
    

יללכ 00.06 קרפ תת                                           
    

                             159,803.90 םיללכ םיבצקה 10.06 קרפ תת    
    

                159,803.90 י'גר 06 כ"הס                
 3,589,192.60 ינויצטיברג בויב וק 10 כ"הס                            

    
תינמז הרואת 30 הנבמ     
    
תינמז הרואת 80 קרפ      
    

                              81,850.00 תינמז הרואת 10.80 קרפ תת    
    

                 81,850.00 תינמז הרואת 80 כ"הס                
    81,850.00 תינמז הרואת 30 כ"הס                            

 
 

קובץ: 1235-220   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

02/08/2020
דף מס':     016 2B הרודהמ - דול-היצטיברגב בויב וק-רגסמה בוחר ת"הזא-'א בלש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

ינויצטיברג בויב וק 10 הנבמ    
   

                387,416.90 טלפסא ,רפע ,הנכה תודובע 15 קרפ   
   

              3,041,971.80 בויב 75 קרפ   
   

                159,803.90 י'גר 06 קרפ   
   

 3,589,192.60 ינויצטיברג בויב וק 10 כ"הס               
   
תינמז הרואת 30 הנבמ    
   

                 81,850.00 תינמז הרואת 80 קרפ   
   

    81,850.00 תינמז הרואת 30 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 1235-220   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

02/08/2020
דף מס':     017 2B הרודהמ - דול-היצטיברגב בויב וק-רגסמה בוחר ת"הזא-'א בלש

  
הנבמ ךס  

 3,589,192.60 ינויצטיברג בויב וק 10 הנבמ  
  

    81,850.00 תינמז הרואת 30 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
 3,671,042.60  יללכ כ"הס  

    624,077.24 מ"עמ %71  
  4,295,119.84 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 1235-220 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


