
מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020 ןדמוא
דף מס':     001 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

תרש תנוכש בויב 1 הנבמ
קוריפו הנכה תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ק ו ר פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל םיהבגה לכב םיצע תריקעו תתירכ     51.1.050
ץעכ .השרומ רתאל יוניפו רוב יולימ ,םוזיג      
'מ 0.1 הבוגב ולש עזגה ףקיהש הזכ בשחי      
דיקפ רתיה תא לבקל שי .הלעמו מ"ס 02 אוה      

  4,500.00   450.00    10.00 .םיצע תירכ/תריקעל תורעיה 'חי   
      
.השרומ רתאל םקוליסו ץע ישרוש תריקע     51.1.060

  1,350.00   135.00    10.00 .הריפחה רתאב רובה יולימ תללוכ הדובעה 'חי   
      
.שדחמ םתבכרהו תוחיטב תוקעמ קוריפ     51.1.080

  3,240.00    54.00    60.00 .םישרדנה רזעה ירמוח לכ תא תללוכ הדובעה רטמ   
      
םתנכהו דומעה ללוכ ,םירורמת לש ריהז קוריפ     51.1.090
וילע הרויש םוקמב םתנסחא ,רזוח שומישל      
קוליסו ,םתבכרה ,ריעה םוחתב חקפמה      

  1,147.50    76.50    15.00 .רשואמ תלוספ יוניפ רחאל תלוספה 'חי   
      
שומישל םתנכהו םוסחמ ידומע לש ריהז קוריפ     51.1.120
חקפמה וילע הרויש םוקמב םתנסחא ,רזוח      
רתאל תלוספה קוליסו םתבכרה ,ריעה םוחתב      

  7,200.00   720.00    10.00 'פמוק רשואמ תלוספ יוניפ  
      
שומישל םתנכהו םילספס לש ריהז קוריפ     51.1.130
חקפמה וילע הרויש םוקמב םתנסחא ,רזוח      
רתאל תלוספה קוליסו םתבכרה ,ריעה םוחתב      

  3,600.00   720.00     5.00 'פמוק .רשואמ תלוספ  
      
רתאל טבסאו טנמצ תלוספ יוניפו קוליס      
רדסומו השרומ תלוספ      
      
םיגוסה לכמ היח רדגו םיחמצו םיחיש תריקע     51.1.900
,התירכ לולכת הדובעה .תודובע עוציב ךרוצל      
רתאל תלוספ יוניפו םזגה תקחרהו הריקע      

  2,250.00    45.00    50.00 .השרומ רטמ   
 23,287.50 קורפו הנכה תודובע 1.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חבד ושרת   .../002 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     002 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

תרש תנוכש בויב 1 הנבמ
קוריפו הנכה תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ו צ ב ( ם י ע צ מ ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
ן י מ ז מ ה  ר ו ש י א ל  ף ו פ כ ב  ת ו ד ו ב ע ה  ל כ       
)ד ב ל ב       
      
:הרעה      
    ----------------------------------------------------  
לכ קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה יריחמ      
י"ע רשואמ תלוספ רתאל היחמצ/תלוספ/רמוח      
אוהש קחרמ לכב הביבסה תנגהל דרשמה      
יולימו םיעצמה יריחמ .2  תושרה ימוחתמ      
קודיהו רוזיפ הלבוה םיללוכ ,אבומ      
    -------------------------------------------------  
      
תיתשת תחנה ךרוצל הרופח המדא תפלחה     51.2.900
,לעופב הריפח בחור לכבו קמוע לכב רוניצל      
ןיב יולימ וא רוניצל תיתשת תחנה ךרוצל      
לכב( שיבכה הנבמ תיתחתל רוניצה תפיטע      
ללוכ ,יקנ תונויד לוחב )חקפמה הרויש םוקמ      
ורוזפ ,לוח תקפסא ,הריפחה תמדא תקחרה      
תלבקל דע הבטרה ידכ ךות וקודיהו תובכשב      
לע הדידמה וטשאא דייפידומ 89% לש תופיפצ      
.חולשמ תודועתל ףופכב ,לעופב חנומ א"מ יפ      

107,998.92   108.00   999.99 .הדיחיה יריחמב הלולכ הקידבה רטמ   
      
תחנה ךרוצל מ"ס 02 יבועב חותפ חטש ףושיח     51.2.901

  2,250.00    22.50   100.00 .'מ 4 ףושיחה בחור ,בויב וק רטמ   
110,248.92 )דבלב ןימזמה רושיאל ףופכב תודובעה לכ עוצב( םיעצמו רפע תודובע 2.15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
ןוילע שיבכ הנבמל תימגדמ הקידב עצבל שי      
יריחמב לולכ .ךמסומ ןוכמ י"ע ,עוציבה רחאל      
.הדיחיה      
      
רועשב )םיפצרוקמ םיחטשל( ןמוטיב סוסיר     51.3.020

 13,499.87     2.25 5,999.94 .ר"מ/ג"ק 5.0 ר"מ   
      

 53,999.46     9.00 5,999.94 .טלפסא שיבכ ףוצרק ר"מ  51.3.110
      
תועיבצה לכ ללוכ ,מ"ס 4 יבועב טלפסא תבכש     51.3.140
,אלמ ןבל מ"ס 21 בחורב םיווק ,תושרדנה      
םידדוב םיצח תועיבצ ,העונת יא תעיבצ      

188,998.11    31.50 5,999.94 .חקפמה תארוה פ"ע ,םילופכו ר"מ   
      
      

256,497.44 3.15.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חבד ושרת   .../003 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     003 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

תרש תנוכש בויב 1 הנבמ
קוריפו הנכה תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

256,497.44 מהעברה      
      
      
תויצח לש ינמז ןוקיתל רק טלפסא ןוטב     51.3.900

  5,400.00    27.00   200.00 .םישיבכ רטמ   
      
לכב תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב עצמ     51.3.910
תפיטע לעמ ,לעופב הריפח בחורו קמוע      
הכרדמ/טלפסא תובכש תיתחת דעו רוניצה      
הדובעה .רופח רמוח קוליסו יוניפ תוברל      

 17,550.00   117.00   150.00 .דבלב חקפמה תוארוהב רטמ   
      
,העסמב בויב תחושל ביבסמ MSLC יולימ     51.3.911

 22,050.00   630.00    35.00 .רופח רמוח קוליסו יוניפ תוברל ק"מ 2 חפנב 'חי   
      
טלפסא שיבכ תחיתפ :ללוכ ןוילע הנבמ ןוקית     51.3.920
בצמ תרזחהו )ידדצ וד רוסינ( ינכמ רוסמ י"ע      
,טלפסא קוריפ תללוכ הדובעה .ותומדקל      
מ"ס 02 לש תובכש יתשב רוזיפו עצמ תקפסא      
תובכש יתש .דרפנב תוקדוהמו תובטרומ א"כ      
ןהמ תחא לכ )5 + 3( מ"ס 8 יבועב טלפסא      
בחור .תלוספ קוליס ללוכ דרפנב קדוהמ      

143,998.56   144.00   999.99 .רתאב חקפמה י"ע רדגוי החיתפה רטמ   
445,496.00 טלפסא תודובע 3.15 כ"הס  

      
ם י א ת ה  ה ב ו ג  ת מ א ת ה  4.15 ק ר פ  ת ת       
      
,תלוספ יוניפ :םיללוכ םיריחמה .1 תורעה      
.2 .םיאת זוקינ ,הדובעה ירחא חטשה זוקינ      
יפוס הבוג דע םימייק םיאת הבוג תמאתה      
תפלחה ,םישורד םירמוחו רפע תודובע ללוכ      
תרוגח ללוכ ,םישדח הסכמ תפלחהו הרקת      
לש גוס לכל המאתהה  .3 .ביבסמ ןיוזמ ןוטב      
הילוח םע/רתאב הקיצי תוברל בויב תחוש      
.'וכו תינוק הנוילע      
      
הכרדמב וא/ו שיבכב תומייק תוחוש תמאתה     51.4.020
תהבגה וא תכמנה י"ע ת/ןנכותמ וא ת/םייק      
קוריפ , הריפח : ללוכ מ"ס 08 רטוקב תוילוח      
תוילוחהמ קלח רוסינ ,םימייק הסכמו הרקת      
,ההבגה ךרוצל הילוחל תפסות וא הכמנהל      
תומוקמב ןוטיב ,םישדח הסכמו הרקת תנקתה      
דע המאתה .םירמוח יפדוע תקחרהו םישרדנה      

  3,825.00   765.00     5.00 .מ"ס 03 +/-  ל 'חי   
      

  3,825.00 4.15.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חבד ושרת   .../004 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     004 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

תרש תנוכש בויב 1 הנבמ
קוריפו הנכה תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,825.00 מהעברה      
      
      
הכרדמב וא/ו שיבכב תומייק תוחוש תמאתה     51.4.030
תהבגה וא תכמנה י"ע ת/ןנכותמ וא ת/מייק      
קוריפ , הריפח : ללוכ מ"ס 001 רטוקב תוילוח      
תוילוחהמ קלח רוסינ ,םימייק הסכמו הרקת      
,ההבגה ךרוצל הילוחל תפסות וא הכמנהל      
תומוקמב ןוטיב ,םישדח הסכמו הרקת תנקתה      
המאתהה .םירמוח יפדוע תקחרהו םישרדנה      

  8,550.00   855.00    10.00 .מ"ס 03 +/-  ל דע 'חי   
      
הכרדמב וא/ו שיבכב תומייק תוחוש תמאתה     51.4.040
תהבגה וא תכמנה י"ע ת/ןנכותמ וא ת/םייק      
קוריפ ,הריפח : ללוכ מ"ס 521 רטוקב תוילוח      
תוילוחהמ קלח רוסינ ,םימייק הסכמו הרקת      
,ההבגה ךרוצל הילוחל תפסות וא הכמנהל      
תומוקמב ןוטיב ,םישדח הסכמו הרקת תנקתה      
המאתהה .םירמוח יפדוע תקחרהו םישרדנה      

  4,500.00   900.00     5.00 .מ"ס 03 -/+ ל דע 'חי   
 16,875.00 םיאתה הבוג תמאתה 4.15 כ"הס  

      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  5.15 ק ר פ  ת ת       
      
.שדח דוסי לע הפש ינבא תחנהו קוריפ     51.5.020
וקוזינ רשא הפש ינבא תקפסה תללוכ הדובעה      
תודובעה לכו תנעשמו דוסי .קוריפה ךלהמב      

  9,900.00    49.50   200.00 .תושורדה רטמ   
      
העוצרב אוהש גוס לכמ ףוציר תחנהו קוריפ     51.5.900
רוזיפו הקפסא תללוכ הדובעה .'מ 3 דע בחורב      
02 יבועב םיעצמ תבכש ,מ"ס 5 יבועב יקנ לוח      
ורבשנש הלא םוקמב תופצרמ תקפסאו מ"ס      
קוליסו ןכל םדוק תורובש ויה וא קוריפה ןמזב      

 10,800.00    54.00   200.00 .השרומ רתאל תלוספ רטמ   
 20,700.00 ףוציר תודובע 5.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

616,607.42 קוריפו הנכה תודובע 15 כ"הס  
קובץ: חבד ושרת   .../005 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     005 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

תרש תנוכש בויב 1 הנבמ
בויבו םימ תודובע 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ם י ש ד ח  ב ו י ב  י ו ו ק  ת ח נ ה  3.75 ק ר פ  ת ת       
      
:ללוכ רונצ א"מ ריחמ  :םישדח בויב יווק עוציב      
NS-8 "הבע" חישק .יס.יו.יפ תורונצ תקפסא      
וא םיידיב( הביצחו הריפח ,488 י"ת יפל      
תפיטע ללוכ ,תורונצ תחנה ,)םיינכמ םילכב      
מ"ס 02 לש תובכשב קדוהמ רזוח יולמו ,לוח      
לכ ללוכ ,הכרדמה/שיבכה הנבמ תיתחתל דע      
תרנצ .טרפמה יפל תודובעהו םירמוחה יביכרמ      
הנש דע רוצי ךיראת תלעב היהת CVP מ בויב      
תלבוהו תקפסא ללוכ ריחמה .עוציבה םוימ      
הדובעה .רוניצה לעמ הפיטעו דופירל לוח      
םויס רחאל תרנצה םוליצו תפיטש תא תללוכ      
יריחמב לולכ עקרק יפדוע קוליסו יוניפ .עוציבה      
.הדיחיה      
    - --------------------------------------------------  
      
לכבו הטיש לכב ןופיד םיללוכ הדיחיה יריחמ      
וא/ו חקפמה תייחנה וא/ו ךרוצה יפ לעו הבוג      
.ןנכתמה      
      
עקרק תופיפצל תימגדמ הקידב עצבל שי      
.ךמסומ ןוכמ י"ע תובכשב תוקדוהמ תולעתב      
.הדיחיה יריחמב לולכ      
      

 31,500.00   126.00   250.00 .'מ 57.1 דע קמועב מ"מ 061 רטוקב תורונצ רטמ  57.3.030
      
דע 67.1-מ קמועב מ"מ 061 רטוקב תורונצ     57.3.040

 30,600.00   153.00   200.00 .'מ 52.2 רטמ   
      

  7,200.00   144.00    50.00 .'מ 57.1 דע קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ רטמ  57.3.080
      
דע 67.1-מ קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ     57.3.090

 17,100.00   171.00   100.00 .'מ 52.2 רטמ   
      
דע 62.2-מ קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ     57.3.100

 29,700.00   198.00   150.00 .'מ 57.2 רטמ   
      
דע 67.2-מ קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ     57.3.110

 20,700.00   207.00   100.00 .'מ 52.3 רטמ   
      
דע 62.2-מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורונצ     57.3.230

 15,750.00   315.00    50.00 .'מ 57.2 רטמ   
152,550.00 3.75.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: חבד ושרת   .../006 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     006 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

תרש תנוכש בויב 1 הנבמ
בויבו םימ תודובע 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

152,550.00 מהעברה      
      
      
דע 67.2-מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורונצ     57.3.240

 66,600.00   333.00   200.00 .'מ 52.3 רטמ   
      
דע 62.3-מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורונצ     57.3.250

 35,550.00   355.50   100.00 .'מ 57.3 רטמ   
      
דע 67.3-מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורונצ     57.3.260

 28,687.50   382.50    75.00 .'מ 52.4 רטמ   
      
,םייק יאוות לע שדח וק תחנהל ריחמ תפסות     57.3.900
אלמ עוציבל שרדנה דויצהו תודובעה לכ ללוכ      

 40,500.00   270.00   150.00 .בויבה תייטהו תוביאש תוברל הדובעה לש רטמ   
323,887.50 םישדח בויב יווק תחנה 3.75 כ"הס  

      
ב ו י ב ל  ת ר ו ק ב  י א ת  4.75 ק ר פ  ת ת       
      
בויבל םיימורט תרוקב יאת עוצב      
    --------------------------------------------------  
הילוח םע םיאת תבכרהו הקפסא ללוכ ריחמה      
למס תעבטה םע םיסכמ ,הדירי יבלש ,הנוילע      
ןיוזמ ןוטב תרוגח ללוכ דועיה רואתו דול ריעה      
עצמ חטשמ ללוכ ,הסכמהו הרקתל ביבסמ      
םימטא ,ןוטב תוילוח ,תימורט תיתחת ,קדוהמ      
תמאתהו הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,תוילוחה ןיב      
ריחמב לולכ( שיבכה לש יפוס הבוגל הסכמה      
דע לוח יולמ עצובי תולעת יולימב .)הדיחיה      
ןוראווצ ללוכ ,שיבכה הנבמ תיתחת םורל      
לכו חיטו דוביע ללוכו ,ןיוזמ ןוטבמ ההבגה      
ללוכ תוחושה יריחמ.תושורדה רזעה תודובע      
וא/ו לעפמב תוקוצי ןוטב תיתחת תוחוש      
.חטשב קי'צנב דוביע םע תיתחת םע תוחוש      
תחתמ הזר ןוטב מ"ס 01 תבכש  ללוכ ריחמה      
ןימזמה תטלחה פ"ע לכה ,תוחושה לכל      
.חטשב חקפמהו      
    ------------------------------------------------  
ביבוטיאה ירבחמ לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
.תוחושל תרנצה רוביח ךרוצל םישרדנה      
      
ללוכ ,ןקתה פ"ע ועצובי בויבה תוחוש לכ       
ןקת( םייניב יחטשמו תומלוסל שדחה ןקתה      
םקמועש הרקבה יאת לכב ,)1 קלח 8895 י"ת      
.םייניב יחטשמ ונקתוי רתויו 'מ 57.4      

4.75.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: חבד ושרת   .../007 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     007 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

תרש תנוכש בויב 1 הנבמ
בויבו םימ תודובע 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
3 הסכמו הרקת ונקתוי תוכרדמו םישיבכב      
.םיקלח      
      
י"ע תוחושה לכל תומיטא תקידב עצבל שי      
.הדיחיה יריחמב לולכ .ךמסומ ןוכמ      
      
מ"ס 08 ימינפ רטוקב ןליטאילופמ הרקב תחוש     57.4.030
םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 52.1 דע קמועב      
)052C( ןוט 52 סמועל  מ"ס 05 רטוקב חתפ      

 47,520.00 2,160.00    22.00 .דבלב יטרפ חטשב הנקתהל .ןוטב תרוגח םע 'חי   
      
ןוטבמ תוימורט הרקב תוחוש      
      
ללוכ ,'מ 52.1 דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב .ב.ת     57.4.050
הסכמו מ"ס 06 רטוק חתפ םע החוטש הרקת      

 51,750.00 2,070.00    25.00 .)052C( ןוט 52 סמועל 'חי   
      
,'מ 57.1 דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב .ב.ת     57.4.060
מ"ס 06 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ      

 14,490.00 2,070.00     7.00 .)052C( ןוט 52 סמועל הסכמו 'חי   
      
דע 67.1-מ קמועבו מ"ס 001 רטוקב .ב.ת     57.4.070
רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ ,'מ 52.2      

 15,120.00 2,520.00     6.00 .)052C( ןוט 52 סמועל הסכמו מ"ס 06 'חי   
      
דע 62.2-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.4.080
06 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 57.2      

 16,740.00 2,790.00     6.00 .)052C( ןוט 52 סמועל הסכמו מ"ס 'חי   
      
דע 67.2-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.4.090
06 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 52.3      

 49,950.00 3,330.00    15.00 .)052C( ןוט 52 סמועל הסכמו מ"ס 'חי   
      
דע 62.3-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.4.100
06 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 57.3      

 15,750.00 3,150.00     5.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 'חי   
      
דע 67.3-מ קמועב מ"ס 051 רטוקב .ב.ת     57.4.101
06 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 52.4      

 32,400.00 6,480.00     5.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 'חי   
      
      
      

243,720.00 4.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חבד ושרת   .../008 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     008 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

תרש תנוכש בויב 1 הנבמ
בויבו םימ תודובע 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

243,720.00 מהעברה      
      
      
םימייק םיאתל תורבחתה     57.4.150
    ----------------------------------------------------  
    ---  
םיכפש םימרוז ובש םייק .ב.תל תורבחתה      
0.4 דע קמועבו מ"ס 061-002 רטוק תורונצב      
תיישע ,םייקה אתה ןפוד יוליגל הריפח ללוכ 'מ      
ןוקת ,םוטיא ,ףסונה רוניצה תרדחה ,םיחתפ      
תרידח תעינמל שרדנכ המיטא ,חיטהו דובעה      
תמירז ללגב םיישקה לע תורבגתהו םוהת ימ      
רובע ונה ריחמה .הביאש תוברל ,אתב םיכפש      
לכ ללוכ ,םייק בויב אתל שדח וק לש רוביח      

 31,500.00   900.00    35.00 .תושרדנה תודובעה לכו החושל םיתבה ירוביח 'חי   
      

  5,175.00 1,035.00     5.00 .מ"מ 052-553 תורונצב ל"נכ 'חי  57.4.160
      
לע תמייק החושל בויב רוניצ רוביחל תפסות     57.4.175

  4,500.00   900.00     5.00 'פמוק .םישרדנה םיעצמאה לכ ללוכ ישאר וק  
      
תנקתה רובעב ןוטב תחוש ריחמל תפסות     57.4.290
םוקמב 004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב ב.ב הסכמ      

 12,600.00   315.00    40.00 .521B גוסמ הסכמ 'חי   
297,495.00 בויבל תרוקב יאת 4.75 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע ו  ם י ר ז י ב א  5.75 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ק ב  י א ת ל       
      
תורונצמ "PORD" גוסמ בויבל ימינפ לפמ      
אתה ריקל רונצה קוזיח ללוכ חישק .יס.יו.יפ      
ללוכ יס.יו.יפמ םירזיבאו הטסורנ יגרבו יקבחב      
דובע ללוכו טרפ פ"ע לפמל ןוטב תפיטע      
ללוכ ,טרדנטס 'כת יפל ,חטשב יושע ,לעתימ      
.הרפשאו תוינבת ,ןויז לזרב ,ןוטב      
    -----------------------------------------------  
      
דע קמועב מ"מ 061 רטוקב ימינפ לפמ ל"נכ     57.5.200

  4,500.00   450.00    10.00 .'מ 0.2 'חי   
      
-מ קמועב מ"מ 061 רטוקב ימינפ לפמ ל"נכ     57.5.210

  2,700.00   540.00     5.00 .רטמ 0.3 דע 10.2 'חי   
      
דע קמועב מ"מ 002 רטוקב ימינפ לפמ ל"נכ     57.5.220

  3,150.00   630.00     5.00 .רטמ 0.2 'חי   
 10,350.00 5.75.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: חבד ושרת   .../009 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     009 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

תרש תנוכש בויב 1 הנבמ
בויבו םימ תודובע 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,350.00 מהעברה      
      
      
קורפ ללוכ ,רטוק לכב םייק .ב.ת לש דובע ןוקת     57.5.290
ללוכו ןוטבמ שדח דוביע רודסו םייקה דוביעה      

 13,860.00   693.00    20.00 .קמוע לכבו רטוק לכב הביאש 'חי   
      
לכמ ,תורדגל תחתמ רבעמ רובע תפסות     57.5.300
לכ ללוכ ,םיקמועה לכבש תורונצב םיגוסה      
רדגה קורפ וא/ו הרהנמב רבעמב םיישקה      
תחנה ינפל הבצמל התרזחהו שדחמ התמקהו      

  4,725.00   315.00    15.00 .בויבה ירובח 'חי   
      
רטוקב םימייק הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ     57.5.310

  2,250.00   225.00    10.00 .'מ 57.2 דע קמועב מ"ס 521/001 'חי   
      
מ"ס 06-08 רטוק םימייק תרוקב יאת םוקש     57.5.325
ינוקית ,םידובע ינוקית ,'מ 52.1 דע קמועב      
בצמל םייק .ב.ת תאבהו ןוטב תומיטאו חיט      
םיכפש תמירז בקע הדובעב םיישק ללוכ ןיקת      
עוצבל תויטהו הביאש תוברל םיאתבו תורונצב      

 10,800.00   540.00    20.00 'פמוק .הדובעה ירחא תלוספ יוניפ ,שביב תודובע  
      
מ"ס 521-001 רטוק םימייק תרוקב יאת םוקש     57.5.330
ינוקית ,םידובע ינוקית ,'מ 57.5 דע קמועב      
בצמל םייק .ב.ת תאבהו ןוטב תומיטאו חיט      
םיכפש תמירז בקע הדובעב םיישק ללוכ ןיקת      
עוצבל תויטהו הביאש תוברל םיאתבו תורונצב      
.הדובעה ירחא תלוספ יוניפ ,שביב תודובע      

  4,500.00   900.00     5.00 'פמוק .שרדנכ תוגרדמ תפסוה ללוכ  
      
דע קמועב עקרקב תמייק תרנצ יולגל הריפח     57.5.340
וידדצ לכמ רונצה תפישח תוברל 'מ 52.2      
וקל םרובח רחאל הרופחה המדאה תרזחהו      
,םיידיב יולמו הריפח ללוכ רפע תודובע( בויב      

  1,890.00   126.00    15.00 'פמוק .)םישושיג  
      
התנקתה רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.5.360

 11,340.00   810.00    14.00 'מ 52.2 דע קמועב םייק וק לע 'חי   
      

  1,350.00   135.00    10.00 'פמוק )הרובק( תרתסומ החוש רותיא 57.5.550
      
      
      
      
      

 61,065.00 5.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חבד ושרת   .../010 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     010 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

תרש תנוכש בויב 1 הנבמ
בויבו םימ תודובע 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 61,065.00 מהעברה      
      
      
שרגמב תמייק החוש תפלחה רובע תפסות     57.5.910
םימרוז ובש בויב וק לע ,רטוק לכבו קמוע לכב      
םישורדה םירדסהה לכ עוציב תוברל ,בויב ימ      
ללוכ ,הדובעה ןמזב החושה תפצה תעינמל      
דוביע ,הילא םיצוחנה םירוביחה לכ לש עוציב      
םיצוחנה תרנצה יעטק ללוכ ,םאתהב קי'צנבה      
לכ ללוכ ,החושל שרגמהמ בויבה לכ רוביחל      

 54,000.00 1,800.00    30.00 .םיצוחנה החושה ירבחמ 'חי   
      
קמועב מ"ס 001-521 רטוק םייק .ב.ת לוטיב     57.5.920
וא סונוק תריבשו הסכמ קורפ ללוכ ,'מ 0.4 דע      
יולמ ,תורונצה תוצק לש ןוטבב המיתס ,הרקת      
וקודיהו 'א גוס עצמ וא לוחב אתה םינפ      

 13,500.00   450.00    30.00 .תלוספ יוניפ ללוכ ,הבטרהב 'חי   
128,565.00 תרוקב יאתל תונוש תודובעו םירזיבא 5.75 כ"הס  

      
ם י ח ו ד י ק  ,ם י י ק פ ו א  ם י ח ו ד י ק  6.75 ק ר פ  ת ת       
ם י ש י מ ג       
      
EPDH  תורונצ םע שימג יקפוא חודיק     57.6.996
    001EP תריפח ללוכ מ"מ 513 רטוקב 21 גרד  
הריפח יפדוע יוניפ ,האיציו הסינכ תורוב      
תקפסא ללוכ ריחמה .קמוע לכב ,חודיקו      

129,600.00 1,080.00   120.00 .רונצה רטמ   
      
ןלבק י"ע תמייק בויב תרנצל לווריש עוציב     57.6.997
.מ"מ 513-061 רטוקב  תורוניצב ,רשואמ      
וקה םוליצ ללוכ ,רוניצה תקפסא ללוכ ריחמה      

 45,000.00   900.00    50.00 .הדובעה םותב רטמ   
      
,רשואמ ןלבק י"ע ץופינ ידי לע בויב וק תפלחה     57.6.998
םירמוחו הדובע ללוכ מ"מ 513-061  רטוקב      
םוליצ ללוכ ,וקה שודיח לש םלשומה םויסל דע      

198,000.00 1,980.00   100.00 .הדובעה םותב וקה רטמ   
372,600.00 םישימג םיחודיק ,םייקפוא םיחודיק 6.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

1,122,547.50 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס  
קובץ: חבד ושרת   .../011 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     011 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

תרש תנוכש בויב 1 הנבמ
םיבצקה 06 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ב צ ק ה  06 ק ר פ       
      
ח ו ק י פ  ת ו ד ו ב ע  1.06 ק ר פ  ת ת       
      
חוור אללו תינובשח יפל תוקיתעה תושר חוקיפ     60.1.001

 40,500.00   810.00    50.00 .ןלבק ע"י   
      
אללו תינובשח יפל העונת ירדסהו הרטשמ     60.1.002

 22,500.00   450.00    50.00 .ןלבק חוור ע"י   
 63,000.00 חוקיפ תודובע 1.06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 63,000.00 םיבצקה 06 כ"הס  

1,802,154.92 תרש תנוכש בויב כ"הס
קובץ: חבד ושרת   .../012 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     012 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

דבח תנוכש בויב 2 הנבמ
קוריפו הנכה תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ק ו ר פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל םיהבגה לכב םיצע תריקעו תתירכ     51.1.050
ץעכ .השרומ רתאל יוניפו רוב יולימ ,םוזיג      
'מ 0.1 הבוגב ולש עזגה ףקיהש הזכ בשחי      
דיקפ רתיה תא לבקל שי .הלעמו מ"ס 02 אוה      

 13,500.00   450.00    30.00 .םיצע תירכ/תריקעל תורעיה 'חי   
      
.השרומ רתאל םקוליסו ץע ישרוש תריקע     51.1.060

  3,375.00   135.00    25.00 .הריפחה רתאב רובה יולימ תללוכ הדובעה 'חי   
      
.שדחמ םתבכרהו תוחיטב תוקעמ קוריפ     51.1.080

  5,400.00    54.00   100.00 .םישרדנה רזעה ירמוח לכ תא תללוכ הדובעה רטמ   
      
םתנכהו דומעה ללוכ ,םירורמת לש ריהז קוריפ     51.1.090
וילע הרויש םוקמב םתנסחא ,רזוח שומישל      
קוליסו ,םתבכרה ,ריעה םוחתב חקפמה      

  1,912.50    76.50    25.00 .רשואמ תלוספ יוניפ רחאל תלוספה 'חי   
      
שומישל םתנכהו םוסחמ ידומע לש ריהז קוריפ     51.1.120
חקפמה וילע הרויש םוקמב םתנסחא ,רזוח      
רתאל תלוספה קוליסו םתבכרה ,ריעה םוחתב      

 14,400.00   720.00    20.00 'פמוק רשואמ תלוספ יוניפ  
      
שומישל םתנכהו םילספס לש ריהז קוריפ     51.1.130
חקפמה וילע הרויש םוקמב םתנסחא ,רזוח      
רתאל תלוספה קוליסו םתבכרה ,ריעה םוחתב      

 10,800.00   720.00    15.00 'פמוק .רשואמ תלוספ  
      
רתאל טבסאו טנמצ תלוספ יוניפו קוליס      
רדסומו השרומ תלוספ      
      
םיגוסה לכמ היח רדגו םיחמצו םיחיש תריקע     51.1.900
,התירכ לולכת הדובעה .תודובע עוציב ךרוצל      
רתאל תלוספ יוניפו םזגה תקחרהו הריקע      

  6,750.00    45.00   150.00 .השרומ רטמ   
 56,137.50 קורפו הנכה תודובע 1.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חבד ושרת   .../013 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     013 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

דבח תנוכש בויב 2 הנבמ
קוריפו הנכה תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ו צ ב ( ם י ע צ מ ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
ן י מ ז מ ה  ר ו ש י א ל  ף ו פ כ ב  ת ו ד ו ב ע ה  ל כ       
)ד ב ל ב       
      
:הרעה      
    ----------------------------------------------------  
לכ קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה יריחמ      
י"ע רשואמ תלוספ רתאל היחמצ/תלוספ/רמוח      
אוהש קחרמ לכב הביבסה תנגהל דרשמה      
יולימו םיעצמה יריחמ .2  תושרה ימוחתמ      
קודיהו רוזיפ הלבוה םיללוכ ,אבומ      
    -------------------------------------------------  
      
תיתשת תחנה ךרוצל הרופח המדא תפלחה     51.2.900
,לעופב הריפח בחור לכבו קמוע לכב רוניצל      
ןיב יולימ וא רוניצל תיתשת תחנה ךרוצל      
לכב( שיבכה הנבמ תיתחתל רוניצה תפיטע      
ללוכ ,יקנ תונויד לוחב )חקפמה הרויש םוקמ      
ורוזפ ,לוח תקפסא ,הריפחה תמדא תקחרה      
תלבקל דע הבטרה ידכ ךות וקודיהו תובכשב      
לע הדידמה וטשאא דייפידומ 89% לש תופיפצ      
.חולשמ תודועתל ףופכב ,לעופב חנומ א"מ יפ      

140,400.00   108.00 1,300.00 .הדיחיה יריחמב הלולכ הקידבה רטמ   
      
תחנה ךרוצל מ"ס 02 יבועב חותפ חטש ףושיח     51.2.901

  4,500.00    22.50   200.00 .'מ 4 ףושיחה בחור ,בויב וק רטמ   
144,900.00 )דבלב ןימזמה רושיאל ףופכב תודובעה לכ עוצב( םיעצמו רפע תודובע 2.15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
ןוילע שיבכ הנבמל תימגדמ הקידב עצבל שי      
יריחמב לולכ .ךמסומ ןוכמ י"ע ,עוציבה רחאל      
.הדיחיה      
      
רועשב )םיפצרוקמ םיחטשל( ןמוטיב סוסיר     51.3.020

 17,100.00     2.25 7,600.00 .ר"מ/ג"ק 5.0 ר"מ   
      

 68,400.00     9.00 7,600.00 .טלפסא שיבכ ףוצרק ר"מ  51.3.110
      
תועיבצה לכ ללוכ ,מ"ס 4 יבועב טלפסא תבכש     51.3.140
,אלמ ןבל מ"ס 21 בחורב םיווק ,תושרדנה      
םידדוב םיצח תועיבצ ,העונת יא תעיבצ      

239,400.00    31.50 7,600.00 .חקפמה תארוה פ"ע ,םילופכו ר"מ   
      
      

324,900.00 3.15.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חבד ושרת   .../014 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     014 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

דבח תנוכש בויב 2 הנבמ
קוריפו הנכה תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

324,900.00 מהעברה      
      
      
תויצח לש ינמז ןוקיתל רק טלפסא ןוטב     51.3.900

  9,423.00    27.00   349.00 .םישיבכ רטמ   
      
לכב תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב עצמ     51.3.910
תפיטע לעמ ,לעופב הריפח בחורו קמוע      
הכרדמ/טלפסא תובכש תיתחת דעו רוניצה      
הדובעה .רופח רמוח קוליסו יוניפ תוברל      

 29,250.00   117.00   250.00 .דבלב חקפמה תוארוהב רטמ   
      
,העסמב בויב תחושל ביבסמ MSLC יולימ     51.3.911

 44,100.00   630.00    70.00 .רופח רמוח קוליסו יוניפ תוברל ק"מ 2 חפנב 'חי   
      
טלפסא שיבכ תחיתפ :ללוכ ןוילע הנבמ ןוקית     51.3.920
בצמ תרזחהו )ידדצ וד רוסינ( ינכמ רוסמ י"ע      
,טלפסא קוריפ תללוכ הדובעה .ותומדקל      
מ"ס 02 לש תובכש יתשב רוזיפו עצמ תקפסא      
תובכש יתש .דרפנב תוקדוהמו תובטרומ א"כ      
ןהמ תחא לכ )5 + 3( מ"ס 8 יבועב טלפסא      
בחור .תלוספ קוליס ללוכ דרפנב קדוהמ      

230,400.00   144.00 1,600.00 .רתאב חקפמה י"ע רדגוי החיתפה רטמ   
638,073.00 טלפסא תודובע 3.15 כ"הס  

      
ם י א ת ה  ה ב ו ג  ת מ א ת ה  4.15 ק ר פ  ת ת       
      
,תלוספ יוניפ :םיללוכ םיריחמה .1 תורעה      
.2 .םיאת זוקינ ,הדובעה ירחא חטשה זוקינ      
יפוס הבוג דע םימייק םיאת הבוג תמאתה      
תפלחה ,םישורד םירמוחו רפע תודובע ללוכ      
תרוגח ללוכ ,םישדח הסכמ תפלחהו הרקת      
לש גוס לכל המאתהה  .3 .ביבסמ ןיוזמ ןוטב      
הילוח םע/רתאב הקיצי תוברל בויב תחוש      
.'וכו תינוק הנוילע      
      
הכרדמב וא/ו שיבכב תומייק תוחוש תמאתה     51.4.020
תהבגה וא תכמנה י"ע ת/ןנכותמ וא ת/םייק      
קוריפ , הריפח : ללוכ מ"ס 08 רטוקב תוילוח      
תוילוחהמ קלח רוסינ ,םימייק הסכמו הרקת      
,ההבגה ךרוצל הילוחל תפסות וא הכמנהל      
תומוקמב ןוטיב ,םישדח הסכמו הרקת תנקתה      
דע המאתה .םירמוח יפדוע תקחרהו םישרדנה      

 15,300.00   765.00    20.00 .מ"ס 03 +/-  ל 'חי   
      

 15,300.00 4.15.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חבד ושרת   .../015 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     015 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

דבח תנוכש בויב 2 הנבמ
קוריפו הנכה תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 15,300.00 מהעברה      
      
      
הכרדמב וא/ו שיבכב תומייק תוחוש תמאתה     51.4.030
תהבגה וא תכמנה י"ע ת/ןנכותמ וא ת/מייק      
קוריפ , הריפח : ללוכ מ"ס 001 רטוקב תוילוח      
תוילוחהמ קלח רוסינ ,םימייק הסכמו הרקת      
,ההבגה ךרוצל הילוחל תפסות וא הכמנהל      
תומוקמב ןוטיב ,םישדח הסכמו הרקת תנקתה      
המאתהה .םירמוח יפדוע תקחרהו םישרדנה      

 21,375.00   855.00    25.00 .מ"ס 03 +/-  ל דע 'חי   
      
הכרדמב וא/ו שיבכב תומייק תוחוש תמאתה     51.4.040
תהבגה וא תכמנה י"ע ת/ןנכותמ וא ת/םייק      
קוריפ ,הריפח : ללוכ מ"ס 521 רטוקב תוילוח      
תוילוחהמ קלח רוסינ ,םימייק הסכמו הרקת      
,ההבגה ךרוצל הילוחל תפסות וא הכמנהל      
תומוקמב ןוטיב ,םישדח הסכמו הרקת תנקתה      
המאתהה .םירמוח יפדוע תקחרהו םישרדנה      

 11,700.00   900.00    13.00 .מ"ס 03 -/+ ל דע 'חי   
 48,375.00 םיאתה הבוג תמאתה 4.15 כ"הס  

      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  5.15 ק ר פ  ת ת       
      
.שדח דוסי לע הפש ינבא תחנהו קוריפ     51.5.020
וקוזינ רשא הפש ינבא תקפסה תללוכ הדובעה      
תודובעה לכו תנעשמו דוסי .קוריפה ךלהמב      

 17,325.00    49.50   350.00 .תושורדה רטמ   
      
העוצרב אוהש גוס לכמ ףוציר תחנהו קוריפ     51.5.900
רוזיפו הקפסא תללוכ הדובעה .'מ 3 דע בחורב      
02 יבועב םיעצמ תבכש ,מ"ס 5 יבועב יקנ לוח      
ורבשנש הלא םוקמב תופצרמ תקפסאו מ"ס      
קוליסו ןכל םדוק תורובש ויה וא קוריפה ןמזב      

 18,900.00    54.00   350.00 .השרומ רתאל תלוספ רטמ   
 36,225.00 ףוציר תודובע 5.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

923,710.50 קוריפו הנכה תודובע 15 כ"הס  
קובץ: חבד ושרת   .../016 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     016 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

דבח תנוכש בויב 2 הנבמ
בויבו םימ תודובע 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ם י ש ד ח  ב ו י ב  י ו ו ק  ת ח נ ה  3.75 ק ר פ  ת ת       
      
:ללוכ רונצ א"מ ריחמ  :םישדח בויב יווק עוציב      
NS-8 "הבע" חישק .יס.יו.יפ תורונצ תקפסא      
וא םיידיב( הביצחו הריפח ,488 י"ת יפל      
תפיטע ללוכ ,תורונצ תחנה ,)םיינכמ םילכב      
מ"ס 02 לש תובכשב קדוהמ רזוח יולמו ,לוח      
לכ ללוכ ,הכרדמה/שיבכה הנבמ תיתחתל דע      
תרנצ .טרפמה יפל תודובעהו םירמוחה יביכרמ      
הנש דע רוצי ךיראת תלעב היהת CVP מ בויב      
תלבוהו תקפסא ללוכ ריחמה .עוציבה םוימ      
הדובעה .רוניצה לעמ הפיטעו דופירל לוח      
םויס רחאל תרנצה םוליצו תפיטש תא תללוכ      
יריחמב לולכ עקרק יפדוע קוליסו יוניפ .עוציבה      
.הדיחיה      
    - --------------------------------------------------  
      
לכבו הטיש לכב ןופיד םיללוכ הדיחיה יריחמ      
וא/ו חקפמה תייחנה וא/ו ךרוצה יפ לעו הבוג      
.ןנכתמה      
      
עקרק תופיפצל תימגדמ הקידב עצבל שי      
.ךמסומ ןוכמ י"ע תובכשב תוקדוהמ תולעתב      
.הדיחיה יריחמב לולכ      
      

 50,400.00   126.00   400.00 .'מ 57.1 דע קמועב מ"מ 061 רטוקב תורונצ רטמ  57.3.030
      
דע 67.1-מ קמועב מ"מ 061 רטוקב תורונצ     57.3.040

 68,850.00   153.00   450.00 .'מ 52.2 רטמ   
      
דע 62.3-מ קמועב מ"מ 061 רטוקב תורונצ     57.3.070

 17,200.00   215.00    80.00 .'מ 57.3 רטמ   
      

 11,520.00   144.00    80.00 .'מ 57.1 דע קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ רטמ  57.3.080
      
דע 67.1-מ קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ     57.3.090

126,540.00   171.00   740.00 .'מ 52.2 רטמ   
      
דע 62.2-מ קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ     57.3.100

 77,220.00   198.00   390.00 .'מ 57.2 רטמ   
      
דע 67.2-מ קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ     57.3.110

 22,770.00   207.00   110.00 .'מ 52.3 רטמ   
374,500.00 3.75.2 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: חבד ושרת   .../017 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     017 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

דבח תנוכש בויב 2 הנבמ
בויבו םימ תודובע 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

374,500.00 מהעברה      
      
      
דע 62.3-מ קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ     57.3.120

 10,800.00   216.00    50.00 .'מ 57.3 רטמ   
      
דע 67.1-מ קמועב מ"מ 052 רטוקב תורונצ     57.3.150

  8,600.00   215.00    40.00 .'מ 52.2 רטמ   
      
דע 62.2-מ קמועב מ"מ 052 רטוקב תורונצ     57.3.160

  8,400.00   240.00    35.00 .'מ 57.2 רטמ   
      
דע 67.2-מ קמועב מ"מ 052 רטוקב תורונצ     57.3.170

 18,550.00   265.00    70.00 .'מ 52.3 רטמ   
      
דע 67.1-מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורונצ     57.3.220

  7,344.00   306.00    24.00 .'מ 52.2 רטמ   
      
דע 62.2-מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורונצ     57.3.230

 25,200.00   315.00    80.00 .'מ 57.2 רטמ   
      
,םייק יאוות לע שדח וק תחנהל ריחמ תפסות     57.3.900
אלמ עוציבל שרדנה דויצהו תודובעה לכ ללוכ      

 67,500.00   270.00   250.00 .בויבה תייטהו תוביאש תוברל הדובעה לש רטמ   
520,894.00 םישדח בויב יווק תחנה 3.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חבד ושרת   .../018 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     018 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

דבח תנוכש בויב 2 הנבמ
בויבו םימ תודובע 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ל  ת ר ו ק ב  י א ת  4.75 ק ר פ  ת ת       
      
בויבל םיימורט תרוקב יאת עוצב      
    --------------------------------------------------  
הילוח םע םיאת תבכרהו הקפסא ללוכ ריחמה      
למס תעבטה םע םיסכמ ,הדירי יבלש ,הנוילע      
ןיוזמ ןוטב תרוגח ללוכ דועיה רואתו דול ריעה      
עצמ חטשמ ללוכ ,הסכמהו הרקתל ביבסמ      
םימטא ,ןוטב תוילוח ,תימורט תיתחת ,קדוהמ      
תמאתהו הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,תוילוחה ןיב      
ריחמב לולכ( שיבכה לש יפוס הבוגל הסכמה      
דע לוח יולמ עצובי תולעת יולימב .)הדיחיה      
ןוראווצ ללוכ ,שיבכה הנבמ תיתחת םורל      
לכו חיטו דוביע ללוכו ,ןיוזמ ןוטבמ ההבגה      
ללוכ תוחושה יריחמ.תושורדה רזעה תודובע      
וא/ו לעפמב תוקוצי ןוטב תיתחת תוחוש      
.חטשב קי'צנב דוביע םע תיתחת םע תוחוש      
תחתמ הזר ןוטב מ"ס 01 תבכש  ללוכ ריחמה      
ןימזמה תטלחה פ"ע לכה ,תוחושה לכל      
חקפמהו      
.חטשב      
    ----------------------------------------------  
ירבחמ לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ --      
תרנצה רוביח ךרוצל םישרדנה ביבוטיאה      
.תוחושל      
      
ללוכ ,ןקתה פ"ע ועצובי בויבה תוחוש לכ       
ןקת( םייניב יחטשמו תומלוסל שדחה ןקתה      
םקמועש הרקבה יאת לכב ,)1 קלח 8895 י"ת      
.םייניב יחטשמ ונקתוי רתויו 'מ 57.4      
      
3 הסכמו הרקת ונקתוי תוכרדמו םישיבכב      
.םיקלח      
      
י"ע תוחושה לכל תומיטא תקידב עצבל שי      
.הדיחיה יריחמב לולכ .ךמסומ ןוכמ      
      
מ"ס 08 ימינפ רטוקב ןליטאילופמ הרקב תחוש     57.4.030
םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 52.1 דע קמועב      
)052C( ןוט 52 סמועל  מ"ס 05 רטוקב חתפ      

 43,200.00 2,160.00    20.00 .דבלב יטרפ חטשב הנקתהל .ןוטב תרוגח םע 'חי   
      
ןוטבמ תוימורט הרקב תוחוש      
      
      
      

 43,200.00 4.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חבד ושרת   .../019 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     019 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

דבח תנוכש בויב 2 הנבמ
בויבו םימ תודובע 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 43,200.00 מהעברה      
      
      
ללוכ ,'מ 52.1 דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב .ב.ת     57.4.050
הסכמו מ"ס 06 רטוק חתפ םע החוטש הרקת      

 99,360.00 2,070.00    48.00 .)052C( ןוט 52 סמועל 'חי   
      
,'מ 57.1 דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב .ב.ת     57.4.060
מ"ס 06 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ      

 76,590.00 2,070.00    37.00 .)052C( ןוט 52 סמועל הסכמו 'חי   
      
דע 67.1-מ קמועבו מ"ס 001 רטוקב .ב.ת     57.4.070
רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ ,'מ 52.2      

 95,760.00 2,520.00    38.00 .)052C( ןוט 52 סמועל הסכמו מ"ס 06 'חי   
      
דע 62.2-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.4.080
06 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 57.2      

 58,590.00 2,790.00    21.00 .)052C( ןוט 52 סמועל הסכמו מ"ס 'חי   
      
דע 67.2-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.4.090
06 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 52.3      

 23,310.00 3,330.00     7.00 .)052C( ןוט 52 סמועל הסכמו מ"ס 'חי   
      
דע 62.3-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.4.100
06 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 57.3      

 15,750.00 3,150.00     5.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 'חי   
      
דע 67.3-מ קמועב מ"ס 051 רטוקב .ב.ת     57.4.101
06 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 52.4      

 12,960.00 6,480.00     2.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 'חי   
      
םימייק םיאתל תורבחתה     57.4.150
    ----------------------------------------------------  
    ---  
םיכפש םימרוז ובש םייק .ב.תל תורבחתה        
0.4 דע קמועבו מ"ס 061-002 רטוק תורונצב      
תיישע ,םייקה אתה ןפוד יוליגל הריפח ללוכ 'מ      
ןוקת ,םוטיא ,ףסונה רוניצה תרדחה ,םיחתפ      
תרידח תעינמל שרדנכ המיטא ,חיטהו דובעה      
תמירז ללגב םיישקה לע תורבגתהו םוהת ימ      
רובע ונה ריחמה .הביאש תוברל ,אתב םיכפש      
לכ ללוכ ,םייק בויב אתל שדח וק לש רוביח      

 63,000.00   900.00    70.00 .תושרדנה תודובעה לכו החושל םיתבה ירוביח 'חי   
      

 10,350.00 1,035.00    10.00 .מ"מ 052-553 תורונצב ל"נכ 'חי  57.4.160
      

498,870.00 4.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חבד ושרת   .../020 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     020 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

דבח תנוכש בויב 2 הנבמ
בויבו םימ תודובע 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

498,870.00 מהעברה      
      
      
לע תמייק החושל בויב רוניצ רוביחל תפסות     57.4.175

 10,800.00   900.00    12.00 'פמוק .םישרדנה םיעצמאה לכ ללוכ ישאר וק  
      
תנקתה רובעב ןוטב תחוש ריחמל תפסות     57.4.290
םוקמב 004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב ב.ב הסכמ      

 31,500.00   315.00   100.00 .521B גוסמ הסכמ 'חי   
541,170.00 בויבל תרוקב יאת 4.75 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע ו  ם י ר ז י ב א  5.75 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ק ב  י א ת ל       
      
תורונצמ "PORD" גוסמ בויבל ימינפ לפמ      
אתה ריקל רונצה קוזיח ללוכ חישק .יס.יו.יפ      
ללוכ יס.יו.יפמ םירזיבאו הטסורנ יגרבו יקבחב      
דובע ללוכו טרפ פ"ע לפמל ןוטב תפיטע      
ללוכ ,טרדנטס 'כת יפל ,חטשב יושע ,לעתימ      
.הרפשאו תוינבת ,ןויז לזרב ,ןוטב      
    -----------------------------------------------  
      
דע קמועב מ"מ 061 רטוקב ימינפ לפמ ל"נכ     57.5.200

 13,500.00   450.00    30.00 .'מ 0.2 'חי   
      
-מ קמועב מ"מ 061 רטוקב ימינפ לפמ ל"נכ     57.5.210

  5,400.00   540.00    10.00 .רטמ 0.3 דע 10.2 'חי   
      
דע קמועב מ"מ 002 רטוקב ימינפ לפמ ל"נכ     57.5.220

  9,450.00   630.00    15.00 .רטמ 0.2 'חי   
      
קורפ ללוכ ,רטוק לכב םייק .ב.ת לש דובע ןוקת     57.5.290
ללוכו ןוטבמ שדח דוביע רודסו םייקה דוביעה      

 34,650.00   693.00    50.00 .קמוע לכבו רטוק לכב הביאש 'חי   
      
לכמ ,תורדגל תחתמ רבעמ רובע תפסות     57.5.300
לכ ללוכ ,םיקמועה לכבש תורונצב םיגוסה      
רדגה קורפ וא/ו הרהנמב רבעמב םיישקה      
תחנה ינפל הבצמל התרזחהו שדחמ התמקהו      

 12,600.00   315.00    40.00 .בויבה ירובח 'חי   
      
רטוקב םימייק הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ     57.5.310

  4,500.00   225.00    20.00 .'מ 57.2 דע קמועב מ"ס 521/001 'חי   
      
      

 80,100.00 5.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חבד ושרת   .../021 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     021 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

דבח תנוכש בויב 2 הנבמ
בויבו םימ תודובע 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 80,100.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 06-08 רטוק םימייק תרוקב יאת םוקש     57.5.325
ינוקית ,םידובע ינוקית ,'מ 52.1 דע קמועב      
בצמל םייק .ב.ת תאבהו ןוטב תומיטאו חיט      
םיכפש תמירז בקע הדובעב םיישק ללוכ ןיקת      
עוצבל תויטהו הביאש תוברל םיאתבו תורונצב      

 35,100.00   540.00    65.00 'פמוק .הדובעה ירחא תלוספ יוניפ ,שביב תודובע  
      
מ"ס 521-001 רטוק םימייק תרוקב יאת םוקש     57.5.330
ינוקית ,םידובע ינוקית ,'מ 57.5 דע קמועב      
בצמל םייק .ב.ת תאבהו ןוטב תומיטאו חיט      
םיכפש תמירז בקע הדובעב םיישק ללוכ ןיקת      
עוצבל תויטהו הביאש תוברל םיאתבו תורונצב      
.הדובעה ירחא תלוספ יוניפ ,שביב תודובע      

  9,000.00   900.00    10.00 'פמוק .שרדנכ תוגרדמ תפסוה ללוכ  
      
דע קמועב עקרקב תמייק תרנצ יולגל הריפח     57.5.340
וידדצ לכמ רונצה תפישח תוברל 'מ 52.2      
וקל םרובח רחאל הרופחה המדאה תרזחהו      
,םיידיב יולמו הריפח ללוכ רפע תודובע( בויב      

  4,410.00   126.00    35.00 'פמוק .)םישושיג  
      
התנקתה רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.5.360

 24,300.00   810.00    30.00 'מ 52.2 דע קמועב םייק וק לע 'חי   
      

  1,350.00   135.00    10.00 'פמוק )הרובק( תרתסומ החוש רותיא 57.5.550
      
שרגמב תמייק החוש תפלחה רובע תפסות     57.5.910
םימרוז ובש בויב וק לע ,רטוק לכבו קמוע לכב      
םישורדה םירדסהה לכ עוציב תוברל ,בויב ימ      
ללוכ ,הדובעה ןמזב החושה תפצה תעינמל      
דוביע ,הילא םיצוחנה םירוביחה לכ לש עוציב      
םיצוחנה תרנצה יעטק ללוכ ,םאתהב קי'צנבה      
לכ ללוכ ,החושל שרגמהמ בויבה לכ רוביחל      

 72,000.00 1,800.00    40.00 .םיצוחנה החושה ירבחמ 'חי   
      
קמועב מ"ס 001-521 רטוק םייק .ב.ת לוטיב     57.5.920
וא סונוק תריבשו הסכמ קורפ ללוכ ,'מ 0.4 דע      
יולמ ,תורונצה תוצק לש ןוטבב המיתס ,הרקת      
וקודיהו 'א גוס עצמ וא לוחב אתה םינפ      

 18,000.00   450.00    40.00 .תלוספ יוניפ ללוכ ,הבטרהב 'חי   
244,260.00 תרוקב יאתל תונוש תודובעו םירזיבא 5.75 כ"הס  

      
      
      

קובץ: חבד ושרת   .../022 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     022 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

דבח תנוכש בויב 2 הנבמ
בויבו םימ תודובע 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ח ו ד י ק  ,ם י י ק פ ו א  ם י ח ו ד י ק  6.75 ק ר פ  ת ת       
ם י ש י מ ג       
      
ןלבק י"ע תמייק בויב תרנצל לווריש עוציב     57.6.997
.מ"מ 513-061 רטוקב  תורוניצב ,רשואמ      
וקה םוליצ ללוכ ,רוניצה תקפסא ללוכ ריחמה      

 45,000.00   900.00    50.00 .הדובעה םותב רטמ   
      
,רשואמ ןלבק י"ע ץופינ ידי לע בויב וק תפלחה     57.6.998
םירמוחו הדובע ללוכ מ"מ 513-061  רטוקב      
םוליצ ללוכ ,וקה שודיח לש םלשומה םויסל דע      

198,000.00 1,980.00   100.00 .הדובעה םותב וקה רטמ   
243,000.00 םישימג םיחודיק ,םייקפוא םיחודיק 6.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,549,324.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס  
קובץ: חבד ושרת   .../023 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     023 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

דבח תנוכש בויב 2 הנבמ
םיבצקה 06 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ב צ ק ה  06 ק ר פ       
      
ח ו ק י פ  ת ו ד ו ב ע  1.06 ק ר פ  ת ת       
      
חוור אללו תינובשח יפל תוקיתעה תושר חוקיפ     60.1.001

 40,500.00   810.00    50.00 .ןלבק ע"י   
      
אללו תינובשח יפל העונת ירדסהו הרטשמ     60.1.002

 22,500.00   450.00    50.00 .ןלבק חוור ע"י   
 63,000.00 חוקיפ תודובע 1.06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 63,000.00 םיבצקה 06 כ"הס  

2,536,034.50 דבח תנוכש בויב כ"הס
קובץ: חבד ושרת   .../024 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020 )זוכיר( ןדמוא
דף מס':     024 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תרש תנוכש בויב 1 הנבמ     
    
קוריפו הנכה תודובע 15 קרפ      
    

                              23,287.50 קורפו הנכה תודובע 1.15 קרפ תת    
    

                             110,248.92 לכ עוצב( םיעצמו רפע תודובע 2.15 קרפ תת    
)דבלב ןימזמה רושיאל ףופכב תודובעה            
    

                             445,496.00 טלפסא תודובע 3.15 קרפ תת    
    

                              16,875.00 םיאתה הבוג תמאתה 4.15 קרפ תת    
    

                              20,700.00 ףוציר תודובע 5.15 קרפ תת    
    

                616,607.42 קוריפו הנכה תודובע 15 כ"הס                
    
בויבו םימ תודובע 75 קרפ      
    

                             323,887.50 םישדח בויב יווק תחנה 3.75 קרפ תת    
    

                             297,495.00 בויבל תרוקב יאת 4.75 קרפ תת    
    

                             128,565.00 יאתל תונוש תודובעו םירזיבא 5.75 קרפ תת    
תרוקב            
    

                             372,600.00 םישימג םיחודיק ,םייקפוא םיחודיק 6.75 קרפ תת    
    

              1,122,547.50 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס                
    
םיבצקה 06 קרפ      
    

                              63,000.00 חוקיפ תודובע 1.06 קרפ תת    
    

                 63,000.00 םיבצקה 06 כ"הס                
 1,802,154.92 תרש תנוכש בויב 1 כ"הס                            

    
דבח תנוכש בויב 2 הנבמ     
    
קוריפו הנכה תודובע 15 קרפ      
    

                              56,137.50 קורפו הנכה תודובע 1.15 קרפ תת    
    

                             144,900.00 לכ עוצב( םיעצמו רפע תודובע 2.15 קרפ תת    
)דבלב ןימזמה רושיאל ףופכב תודובעה            
    

                             638,073.00 טלפסא תודובע 3.15 קרפ תת    
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מ"עב םיסדנהמ מ.פ ץיבולופוק
תובוחר 33 הלחנו החונמ
 

14/12/2020
דף מס':     025 )זרכמל האיצי( תרשו ד"בח תונוכש - דולב בויב יווק תפלחה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              48,375.00 םיאתה הבוג תמאתה 4.15 קרפ תת    
    

                              36,225.00 ףוציר תודובע 5.15 קרפ תת    
    

                923,710.50 קוריפו הנכה תודובע 15 כ"הס                
    
בויבו םימ תודובע 75 קרפ      
    

                             520,894.00 םישדח בויב יווק תחנה 3.75 קרפ תת    
    

                             541,170.00 בויבל תרוקב יאת 4.75 קרפ תת    
    

                             244,260.00 יאתל תונוש תודובעו םירזיבא 5.75 קרפ תת    
תרוקב            
    

                             243,000.00 םישימג םיחודיק ,םייקפוא םיחודיק 6.75 קרפ תת    
    

              1,549,324.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס                
    
םיבצקה 06 קרפ      
    

                              63,000.00 חוקיפ תודובע 1.06 קרפ תת    
    

                 63,000.00 םיבצקה 06 כ"הס                
 2,536,034.50 דבח תנוכש בויב 2 כ"הס                            

 

  
לכה ךס  

 4,338,189.42  יללכ כ"הס  
    737,492.20 מ"עמ %71  
  5,075,681.62 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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