
מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     001 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ת ו ת ש ר  10.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ל י ע       
      
םינגועו םידומע יריחמ      
הביצח וא/ו הריפח םיללוכ      
.קודיהו יוסיכ      
      
םיקרפה לכב םיפיעסה לכ      
,הנקתה ,הקפסא םיללוכ      
.הלעפהו רוביח      
      
תודובעל ש"בשמ ןוריחמ      
7102/21 חותיפ      
      
םיללוכ םיריחמה לכ      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.תוירחאו      
      
תא רחמתל בייח ןלבקה      
זרכמב ןייוצמה יפל דויצה      
.רחא דויצ אלו      
      
יתבכש וד ירושרש רוניצ     07.01.0095
תופומ ללוכ מ"מ 05 רטוקב      
יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי      

  264.00      8.80     30.00 .ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ רטמ   
      
תולעת הביצח וא/ו הריפח     07.01.0310
001 קמועב םילכב  םילבכ      
םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס      
חישק C.V.P 4" לש      
םע תולטצה תודוקנב      
תורחא תאירק תוכרעמ      

  815.00     32.60     25.00 .למשחה קוח יפל רטמ   
      
דומעל יעקרק לע דיינ דוסי     07.01.0470
תיבוק תרוצב( ינמז הרואת      
תודימב )ןוטב      
    001X001X001 בןוטב-  
תוינזואו ןויז ילזרב ללוכ 03      
ללוכ טרפ יפל המרה      
ילבכל רבעמ ילוורש      
רוניצ תוברללמשחה      
תוחפל 01" תכתמ      
רובע ,ץע דומע תסנכהל      
ללוכ תינמז תובוחר תרואת      

10,387.00    799.00     13.00 'פמוק .סוליפו  הבצה ,הלבוה  
      

11,466.00 10.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../002 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     002 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

11,466.00 מהעברה      
      
      
ילמשחה ןקתמה תקידב     07.01.0490
ידי לע תינמז הרואתל      
קדוב למשח סדנהמ      
ןוקית ללוכ ,ךמסומ      
דע ולגתיו הדימב םייוקילה      
קדובה רושיא תלבקל      
ילמשחה ןקתמה תוניקתל      
תריסמ ,למשחה קוח יפל      
לש הקידבו םושיר תדועת      
תואצות םע ןקתמה      
רוביחל רושיאו הקידבה      

1,331.40  1,331.40      1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה  
      
ינמז הרואת דומע קוריפ     07.01.0495
רחא םוקמב ותנקתהו      
ןקתמה לכ ללוכ חטשב      

  399.50    399.50      1.00 'פמוק . וילע ןקתומש  
      
םירוביחו קוריפ תודובע      
      
תושרה םע םואתב      
יללכ לכ יפלו תימוקמה      
ללוכ םישרדנה תוחיטבה      
קורפה .חתמהמ קותינ      
,םיסנפה ,דומעה תא לולכי      
ןקתומה דויצ לכו ,תועורזה      
לבוי דומעה .דומעה לע      
.חקפמה הרויש םוקמל      
      
תינמז הרואת הדש קוריפ     07.01.0510
קרופמה דויצה תרבעהו      

4,381.00    337.00     13.00 .תימוקמה תושרה ינסחמל 'חי   
      
וא םייק דומעל רוביח     07.01.0560
תלחשה ללוכה היזכרמ      

  354.60    354.60      1.00 'פמוק .תווצקב םטוויחו םילבכ  
      
01 הבוגב )קורי(  ץע דומע     07.01.0595
תביצחו הריפח ללוכ רטמ      
,הריפחה יולימ ,דוסיה רוב      
קוזיח  ,דומעה תביצח      
לכ  רופסימ  ללוכ,טולישו      
  י"ע  םישדחה םידומעה    
תודמצומ תכתממ תורפס      
תרואת רובע ל"נה .דומעל      
םיבושיל ןוחטב רדג      

12,686.70    975.90     13.00 'פמוק .תינמז הרואת וא/וםיירפכ  
      

30,619.20 10.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../003 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     003 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

30,619.20 מהעברה      
      
      
ר"ממ 52X4 ם"את תשר     07.01.0605
רזעה ירזיבא לכ תללוכ      
םרזה יקדהמו םישורדה      
הנזהה רוביח ללוכ  לכה      
ןוחול ךרד הרואתה ףוגל      
תוברל םימ ןגומ  למשח      
6 יבטוק-וד ת"מאמ      
תוברל א"ק 10ק"זרפמא      
לחשומ ר"ממ 4X3 לבכ      
91 חישק יטסלפ רוניצ ךרד      
תשרה ןיב תוחפל ר"ממ      

16,647.00     53.70    310.00 .ר"ממ 5.2X3 לבכו ןוחולל רטמ   
      
05 רטוקב לופכ הדלפ ןגוע     07.01.0610
,רוב תביצח ללוכ  רמ"מ      
לכו ןומיס  ,קוזיח ,ןדא ,יוסיכ      
  םירזיבאהו תודובע ראש    

6,349.20    488.40     13.00 'פמוק .הנקתהל  םישורדה  
53,615.40 תויליע תותשר 10.70 כ"הס  

      
י ר ז י ב א  30.70 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו א ת       
      
יעקרק תת לבכ     07.03.0205
שימג  וא ליגר יטסלפומרט      
    )EPLX(  גוסמ  YX2N  
לחשומ ר"ממ 01X4 ךתח      
וא דומעל רבוחמ רוניצב      
ללוכ אל ריחמה הייזכרמל      

  765.00     25.50     30.00 .רוניצ רטמ   
      
יולג רוזש תשוחנ ךילומ     07.03.0485
ןקתומ ר"ממ 53 הקראהל      
ליבקמב עקרקב תורישי      
ללוכ ללוכ תורוניצל      
ןוולוגמ חפל תורבחתה      

  660.00     22.00     30.00 .םידומעל רטמ   
      
תנירושמ תינוציח הספוק     07.03.0620
תללוכה ת"מאמ תנקתהל      
ק"ז א"ק 01 'א 01 ת"מאמ      
דויצל ףוגה ןורגיטנא תסינכו      
תוברל ל"נה.טוו 051 ג"לנ      
סנפל ת"מאמהמ4X3  לבכ      

2,082.60    160.20     13.00 'פמוק .  
      
      
      

3,507.60 30.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../004 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     004 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

3,507.60 מהעברה      
      
      
תרואת לש סנפ הנקתה     07.03.0915
סנפ וא  עובק ןונכת יפל דל      
עורז םע ןלבק לש םייק      
הרונ םע ,ץע דומעל      

2,600.00    200.00     13.00 .ג"לנ W052 'חי   
      
ךתחב ןוולוגמ חפ תלעת     07.03.0940
    001X001 הסכמ םע ,מ"מ  
'מ 2 המדאמ הנגה רובע ,      
לע לבכ תיילע לע הבוג      

  280.00    140.00      2.00 .ץע דומע 'חי   
6,387.60 הרואת ירזיבא 30.70 כ"הס  

60,003.00 למשח ינקתמ 70 כ"הס  
      
,ץ ו ח  ת ר ו א ת  80 ק ר פ       
ל מ ש ח  ר ו ב ח ל  ת ו נ כ ה       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ק ר פ  ת ת  00.80 ק ר פ  ת ת       
    8.0  
      
80 קרפ תת      
      
םיקרפה לכב םיפיעסה לכ      
הנקתה ,הקפסאל םה      
.הלעפהו      
      
- ץוח תרואתל תונכה      
יללכ טרפמ האר : הרעה      
80 קרפ למשח ינקתמל      
8002/70 הרודהמ      

0.8 קרפ תת 00.80 כ"הס          
      
ת ר ו א ת  10.80 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח  ר ו ב ח ל  ת ו נ כ ה  ץ ו ח       
      
תודובעל ש"בשמ ןוריחמ      
7102/21 חותיפ      
      
יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0100
תופומ ללוכ מ"מ 08 רטוקב      
יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי      

6,600.00     13.20    500.00 .ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ רטמ   
      
      
      
      

6,600.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../005 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     005 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

6,600.00 מהעברה      
      
      
רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0155
011 רטוקב חישק יס.יו.יפ      
מ"מ 6.3 ןפוד יבוע מ"מ      
ןומיסו ינקת ןומיס טרס ללוכ      
אמייק רב יעקרק לע      
דע םילוורשה םויס תודוקנב      
הצקל רבעמ רטמ 1      

6,600.00     26.40    250.00 .שיבכה רטמ   
      
ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0215
001 קמועב מ"ס 08 רטוק      
521B הסכמ ללוכ ,מ"ס      

1,153.70  1,153.70      1.00 'פמוק .984  י"ת יפל  
      
תולעת תביצח וא/ו תריפח     08.01.0310
םיידיב וא םילכב םילבכ      
יולמ ,לוח יוסכו דופר ללוכ      
חטשה תרזחה ,הריפחה      
יפדוע קולסו ותומדקל      
קמועב הלעתה .המדא      
4 תחנהל בחורו 'מס001      
תחא הרושב 4" לש םינק      

14,344.00     32.60    440.00 )רונצ אלל( רטמ   
      
ה תרזחהו םייק שיבכ תיצח     08.01.0385
רוסינ ללוכ ותומדקל בצמ      

9,224.00    115.30     80.00 .םוקישו רטמ   
      
הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0450
  03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 8    
,מ"ס 001/08/08 תודימב      
,רובה תביצח/תריפח ללוכ      
יפל רבעמ ילוורש תנכה      
דוסי תקראה ללוכ  תינכת      

14,359.80    683.80     21.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב  
      
םירוביחו קוריפ תודובע      
      
תושרה םע םואתב      
יללכ לכ יפלו תימוקמה      
ללוכ םישרדנה תוחיטבה      
קורפה .חתמהמ קותינ      
,םיסנפה ,דומעה תא לולכי      
ןקתומה דויצ לכו ,תועורזה      
לבוי דומעה .דומעה לע      
.חקפמה הרויש םוקמל      
      
      

52,281.50 10.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../006 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     006 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

52,281.50 מהעברה      
      
      
םייק הרואת דומע קוריפ     08.01.0520
'מ 8 דע 'מ 4 מ לש הבוגב      
סנפה ללוכ ,רזוח שומישל      
ינסחמל דויצה יוניפו      

3,546.00    354.60     10.00 'פמוק .הצעומה  
      
דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.01.0530
הריפח ללוכ םייק הרואת      
דוסיה ביבסמ הביצח      
תוברל עקרקהמ ותפילש      
לש תובכשב רוב תמיתס      
קודיה ךות מ"ס 02      
תופיפצל  דע  הבטרהב      
דוסי תלבוהו .89% לש      
הרויש םוקמל ןוטבה      
ינוקית  תוברל.חקפמה      

1,778.00    177.80     10.00 'פמוק .טלפסא וא  ףוציר  
      
ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.01.0535
ללוכ תורוניצ תחנה      
  יולימו הביצח/הריפח    
שיבכה ןוקית ,  הלעתה      
. ותומדקל בצמה תרזחהו      
לש אמייק רב ןומיס תוברל      
טרפ יפל.םילוורשה תווצק      

14,170.00    141.70    100.00 . עוציב רטמ   
      
/ הכרדמ ןוקיתו החיתפ     08.01.0540
תבלתשמ ןבאמ ליבש      
ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל      
יולימו הביצח הריפח      
בצמה תרזחהו הלעתה      

1,602.00     80.10     20.00 .עוציב טרפ יפלו  ותומדקל רטמ   
      
לש ילמשחו ינכמ קוריפ     08.01.0550
הלבוהו רואמ תיזכרמ      
םואת ללוכ הצעומה ןסחמל      
למשחה תרבחל םולשתו      
קורפ ללוכ קותינה רובע      
יוקינו דוסיה קורפ ,םילבכה      

1,331.40  1,331.40      1.00 'פמוק .תלוספה תויראש  
      
וא םייק דומעל רוביח     08.01.0560
תלחשה ללוכה היזכרמ      

1,063.80    354.60      3.00 'פמוק .תווצקב םטוויחו םילבכ  
      
      
      

75,772.70 10.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../007 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     007 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

75,772.70 מהעברה      
      
      
םוחב ץווכתמ לוורשמ הפומ     08.01.0655
וא E3 תרצות  קבד םע      
ךומנ חתמ לבכל ע"ש      
.61X5 דע 01X5 ךתחב      

  799.00    399.50      2.00 'פמוק .תשוחנ וא םוינמולא  
      
למשח סדנהמ תנמזה     08.01.0920
ןקתמ תקידבל קדוב      
יפ לע הרואתהו למשחה      
תריסמ ללוכ ,למשחה קוח      
לש הקידבו םושיר תדועת      
תואצות םע ןקתמה      
רוביחל רושיאו הקידבה      
רשאל שי .חתמל ןקתמה      
ןנכתמה לצא קדובה תא      

         1,370.00 'פמוק          .הקידבה עוציב ינפל  
76,571.70 למשח רובחל תונכה ץוח תרואת 10.80 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו ע ו ר ז ו       
      
םיללוכ םיריחמה לכ      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.תוירחאו      
      
אוה תויומכה בתכב רואתה      
ערוג וניאו ,דבלב יתיצמת      
80 ינכטה טרפמהמ      
זרכמל דחוימה טרפמהו      
.הז      
      
ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
םירבסהו דויצ ינויפיא      
טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ      
יטנוולרה ינכטה טרפמב      
.הז זרכמל      
      
תא רחמתל בייח ןלבקה      
זרכמב ןייוצמה יפל דויצה      
.רחא דויצ אלו      
      
ןלבקה לע הבוח הלח      
C.O.C תדועת גיצהל      
לע המותחו ןרציה םעטמ      
דויצ לש חולשמ לכ לע ,ודי      
.ינכטה טרפמב שרדנכ      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 28073995   .../008 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     008 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לש רפסמ תעבטה ללוכ      
םינקתה ןוכמ      
      
הדלפמ ינקית הרואת דומע      
לובט ינוק לוגע ךתח לעב      
,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב      
הטלפ ןיב םיקוזיח םע       
יאת 2 הנכה ,דומעה ףוגל      
םירזיבאה לכו םירזיבא      
דומעה תבצהל םישורדה      
יפל .ושארב עורזה רוביחלו      
דומעה טלפמוק תינכות      
ןקתב שרדנכ ןפוד יבועב      
תבכרומ עורזל דעוימ      
סנפ תאשונה ושארב      
שיבכל לעמ רטמ ...הבוגב      
.דנז לווש תוברל      
      
הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0170
ל"נכ ינוק לוגע ךתח לעב      
,רטמ 5.6-וא 8.6 הבוגב      
עורזל דעוימ דומעה      
תאשונה ושארב תבכרומ      

61,500.60  2,928.60     21.00 'פמוק .רטמ 8  הבוגב סנפ  
      
םאתומ רטוקה הדיחי עורז     08.02.0395
הרואתה ףוגלו דומעל      
היושע מ"ס 051 ךרואב      
רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ      
ףוגלו דומעל םאתומ      
תרבוחמו רחבנה הרואתה      
טרפמ יפל הרואת דומעל      
יפל 155080 ףיעס 80      

9,944.00    497.20     20.00 'פמוק .טרפ  
      
ךרואב ל"נכ הלופכ עורז     08.02.0410

  594.90    594.90      1.00 'פמוק .מ"ס 051  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

72,039.50 20.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../009 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     009 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

72,039.50 מהעברה      
      
      
ידומע לש רונתב העיבצ     08.02.0520
תנבלוגמ הדלפמ הרואתה      
'מ 01 דע הבוגב דומעל      
העיבצה( LAR ןווגב      
תמגודכ )תימי אל הריוואל      
תעיבצ לש לקופא טרפמ      
הדלפ לע רוהט רטסאילופ      
,ןקת יפל העיצב ,תנבלוגמ      
הדלפ לע העיבצל ילארשי      
תלבק תוברל תנוולוגמ      
בתכב םינש 5 ל תוירחא      

10,810.80    514.80     21.00 'פמוק העיבצה לע  
      
08.02.0530 ךרואב תועורז לש  העיבצ    
. 'מ 5.2 דעו 'מ 1  - מ      
וא תושלושמ תולופכ תודיחי      

4,103.40    195.40     21.00 'פמוק .תועבורמ  
      
דוסיה יגרב יוסיכל תחלצ     08.02.0940
םינקתומה םידומעל קפוסת      
ןבא םע תוכרדמב      
העובצ תחלצה תבלתשמ      
תריחב יפל ןווגב רונתב      

2,520.00    120.00     21.00 לכירדאה 'חי   
89,473.70 תועורזו םידומע 20.80 כ"הס  

      
י ר ז י ב א  30.80 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו א ת       
      
םיללוכ םיריחמה לכ      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.תוירחאו      
      
אוה תויומכה בתכב רואתה      
ערוג וניאו ,דבלב יתיצמת      
יללכה ינכטה טרפמהמ      
י"ת  80  למשח ינקתמל      
דחוימה טרפמהו 02      
.הז זרכמל      
      
ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
םירבסהו דויצ ינויפיא      
טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ      
יטנוולרה ינכטה טרפמב      
.הז זרכמל      
      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 28073995   .../010 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     010 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תא רחמתל בייח ןלבקה      
זרכמב ןייוצמה יפל דויצה      
.רחא דויצ אלו      
      
ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ תדועת גיצהל      
הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
יפוג תשיכר לע םידיעמ      
שרדנכ םילניגרוא הרואת      
הקידב תדועת הז זרכמב      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש      
.C.O תדועתו םיקפוסמה      
    C  ו- T.O.C  
      
דודיב לעב םירזיבא שגמ     08.03.0150
רפכ תרצות תמגודכ לופכ      
ז"מ ללוכ  ע"ש וא םחנמ      
6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
ספאה קותינ םע א"ק 01 'א      
,םיקדהמ דחא לודומ לעב      
ילב ךא טווחו רזע ירמוח      
שגמה .הלעפהל דויצ      
לש תחא הרונל דעוימ      

4,788.00    239.40     20.00 'פמוק 400-70  
      
ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.03.0155
וד םייטמוטוא יצח ז"מ      
םע א"ק 01 'א 01 יבטוק      
לש תורונ-2 ל ספאה קותינ      

  301.80    301.80      1.00 'פמוק .טלפמוק טוו 07-004  
      
יטסלפומרט לבכ     08.03.0210
YX2N סופט יעקרק-תת      
רבוחמ רונצב לחשומ      
לבכ .היזכרמל וא דומעל      
ריחמה ר"ממ 01X5 ךתחב      
לבכה .רונצ ללוכ אל      
תלצפמב תווצקב םייתסי      
)"הפפכ"( םוחב תצווכתמ      

16,484.00     31.70    520.00 .קבד םע רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

21,573.80 30.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../011 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     011 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

21,573.80 מהעברה      
      
      
יטסלפומרט לבכ     08.03.0260
YX2N סופט יעקרק-תת      
רבוחמ רונצב לחשומ      
לבכ .היזכרמלו ח"ח דומעל      
ריחמה ר"ממ 01X3 ךתחב      
לבכה .רונצ ללוכ אל      
תלצפמב תווצקב םייתסי      
)"הפפכ"( םוחב תצווכתמ      
הנגה חפ ללוכו .קבד םע      

  582.00     19.40     30.00 .דומעה לע רטמ   
      
רפמא 04X3 ל היזכרמ     08.03.0390
ןוטבמ דוסי ללוכ רואמל      
ןיירושמ רטסאילופ ןוראו      
דרפנ את םע VU ןגומ      
דויצה לכ ללוכ .ח"חל      
םירמוחו םירזיבא ,ילמשחה      
הניקת הלעפהל םישורדה      

15,975.50 15,975.50      1.00 'פמוק .היזכרמה  
      
דוסי תקראה תעבט     08.03.0415
הרואת תיזכרמל תיפקיה      
ןבלוגמ הדלפ ספ ללוכ      
דוסיה לזרבל ךתורמ      
לש דוסיה ןויצל רבוחמו      
ספבו היזכרמה סיסב      
מ"מ 04x4 ןבלמ הדלפ      

  266.60    266.60      1.00 'פמוק .חולב  
      
יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.03.0485
ןקתומ ר"ממ 53 הקראהל      
ליבקמב עקרקב תורישי      
הרידח ללוכ תורונצל      

11,440.00     22.00    520.00 .םידומעל רטמ   
      
דומעל םילגד קיזחמ     08.03.0585
יפל יושע ,1 לגדל הרואת      
  555080 ףיעס 80 טרפמ    
ומכ תכתמ התואמ רצוימ      

1,682.10     80.10     21.00 'פמוק .טרפ יפל לכה דומעה  
      
      
      
      
      
      
      
      

51,520.00 30.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../012 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     012 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

51,520.00 מהעברה      
      
      
םייק דומעל תורבחתה     08.03.0625
ךרד לבכה תרדחה ללוכ      
אתל  דעו  דוסיה      
הריפח תוברל םירזיבאה      
לוורש תסנכה הביצח      
מ"מ  08  ףסונ ירושרש      
ינוקיתו םייק דוסיב רטוק      
תלת ת"מאמתפסותו ןוטב      
םיאתמ םייק שגמב יזפ      
רתוי ןטקה לבכה ךתחל      
םידרוי תופעתסהבו  הדימ(      

  443.50    443.50      1.00 'פמוק .) לבכה ךתח חטשב  
      
ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.03.0665
לע בותכ ח"וד תאצוה      
ותדימעו ןקתמה רושיא      
רתיה ןתמו למשחה קוחב      

2,839.80  2,839.80      1.00 'פמוק .חתמ תסנכהל  
      
W401 ץוח תרואתל סנפ     08.03.0950
,K0003 3T הקיטפוא ,דל      
,לארשי יביתנ י"ע רשואמ      
םגד תמגודכ      
    Future Large-48L70  
וא gnithgil CETNI תרצות      
הסכמהו סנפה ףוג ,ע"ש      
םימ ןגומה ,םוינימולאמ      
    66PI, שרדנה לכו  
סנפה לש תינקית הלעפהל      
דע שגממ רובח לבכ ללוכ      
ירוקמ עבצ ,'פמוק סנפל      
יפל ,ןימזמה תריחב יפל      
.28080 ףיעס 80 טרפמ      

41,140.00  1,870.00     22.00 'פמוק ."דריל ץינייטש" קפסמ  
95,943.30 הרואת ירזיבא 30.80 כ"הס  

      
ת ו נ כ ה  70.80 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח  ת ר ב ח ל       
      
םאתהב עצובת הדובעה      
לע ,י"חח לש םיטרדנטסל      
םינותנב ןכדעתהל ןלבקה      
ב"לחה 'חמ םע םישרדנה      
.י"חח לש תשרהו      
      
      
      
      

70.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 28073995   .../013 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     013 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רליפל הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.0031
תובוחר תרואתל םינומ      
,מ"ס 08 בחור :תודימב      
תחתמו לעמ( ללוכ הבוג      
קמוע ,מ"ס 052 )עקרקל      

1,400.00  1,400.00      1.00 'פמוק ל"נכ ,מ"ס 04  
      
את םילבכל הרקב את     08.07.0041
'מס 08 רטוקב ימורט      
ללוכ מ"ס 001 קמועב      
הסכמ ללוכ הביצח/הריפח      

6,000.00  1,500.00      4.00 'פמוק טלפמוק ינוניב גוסמ  
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0050
  רובע הנכומ הריפחב    
רוניצה  ח"ח לש  םילבכ      
ןפוד יבועו ץניא 4 רטוקב      
תרבח תושירד יפל      
טוח ללוכ מ"מ 3.5 למשחה      
טרסומ"מ 8 ןולינמ הכישמ      
לעפוי הז ףיעס( ינקת ןומיס      
תקפסמ אל י"חחו הדימב      

7,920.00     39.60    200.00 .)תרנצ רטמ   
      
רואמ ילבכ רוביח םואת     08.07.0052
למשחה תרבח תשרל      

1,500.00    750.00      2.00 רוביחה ימד םולשת ללוכ 'חי   
      
תולעת לש הביצחו הריפח     08.07.0120
תורוניצל וא/ו םילבכל      
ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב      
יולימ ,לוח יוסיכו דופיר      
חטשה תרזחה ,הלעתה      
יפדוע קוליסו ותומדקל      
קמועב הריפחה המדא      
3 ל בחורו מ"ס 100      
םיחנומ 6" לש תורוניצ      
אלל ריחמה תחא הבכישב      

2,900.00     29.00    100.00 .רוניצ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

19,720.00 70.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../014 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     014 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

19,720.00 מהעברה      
      
      
לוח יולימ רובע תפסות     08.07.0330
בחור לכל יקנ תונויד      
רקובמ קודיה  םע  הלעתה      
תרשואמ הדבעמ י"ע       
תויחנה יפל היוור הבטרהב      
  תייצח  רוזאב קר חקפמה     
דע .תוכרדמו םישיבכ      
קרו. 89% לש תופיפצל      

1,760.00     17.60    100.00 .בתכב חוקפה רושיאב רטמ   
      
לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.07.0340
ילבכ םע תונוש תוכרעמ      
י"חח לש ךומנ חתמ      
ללוכ למשחה קוחב שרדנכ      
שושיג ,הריפח ,םילוורש      
'מ 2 דע קמועל תינדי      
עוצב 'מ 2 דע ךרואב      
תוימרתו תוינכמ תונגה      

1,063.80    354.60      3.00 'פמוק .טרפ יפל לכה  
22,543.80 למשח תרבחל תונכה 70.80 כ"הס  

      
,ת ו ר י פ ח  80.80 ק ר פ  ת ת       
ה ר ק ב  י א ת ו  ת ר נ צ       
      
3  תחנהל הלעת תריפח     08.08.0050
)4"( מ"מ 011 רטוקב םינק      
תוברל חישק C.V.P. -מ      
קמועב שרדנכ הכישמ טוח      
תוברל מ"ס 09 דע      
,)םירסייפס( תוכומתה      
03 לש לוח יולימו לוח דופיר      
יפל לכה .תרנצל לעמ מ"ס      
לש דחוימה ינכטה טרפמה      
יפל ןכ ומכ ,0701 קרפ קזב      

20,025.00     80.10    250.00 טלפמוק לכה עוציב טרפ רטמ   
      
מ"מ 011 4" חישק רוניצ     08.08.0155
C.V.P. )4"( 858 י"ת יפל      
ללוכ קזב תרבח טרדנטס      
םימטאה ,רוביחה ירמוח לכ      
לכה )םירסייפס( תוכומתה      
858 ילארשי ןקת יפל      
הכישמ טוח תוברל      
מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופמ      
לכה הנכומ הריפחב חנומ      
קזב לש דחוימ טרפמ יפל      

16,500.00     22.00    750.00 2701 קרפ רטמ   
      

36,525.00 80.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../015 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     015 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

36,525.00 מהעברה      
      
      
.יס.יו.יפ תרנצ לש הילע     08.08.0180
דע )4"( מ"מ 011 חישק      
תוחפל 'מ 2 לש הבוגל      
תוברל ריקל וא קזב דומעל      
תרנצה תרישק , תותשק      
  םידנב י"ע דומעל    
םיפילחמ יתלב  םייתכתמ      
  טוליש ללוכ הגמוא תולשוא    
לכה ,הכישמ טוח ,םוטיא ,      
קזבה חקפמ ןוצר תועיבשל      
טרפ יפלו 9400 טרפמ יפל      

  265.80    132.90      2.00 .ללכה קזב טרפמו רטמ   
      
ןייוזמ יתלב ןוטב תקיצי     08.08.0200
תויצח תולעתב B-03 גוסמ      
תולעת השיג יחטשמ שיבכ      
תויחנה יפל לכה - זוקינ      
יפלו רתאב קזב חקפמ      

3,106.00    310.60     10.00 טרפ ק"מ   
      
לכמ השדח תרנצ רוביח     08.08.0275
וא םייק אתל רטוקו גוס      
טרפמ יפל םייק ףעס ןורא      
,1701 ,0701 קרפ קזב      
חקפמה תויחנהו 2701      

3,088.80    514.80      6.00 'פמוק רתאב  
      
קזב את לש הינבו הריפח     08.08.0290
3 ללוכ רזבואמ ימורט ןוטבו      
021 הלתמ יספ 2 םינגוע      
זוקינ רובל ילדו גרס ,מ"ס      
לעפממ ושכריי םיבוגה      
קזב חוקיפב דמועה      
קזב טרפמ יפל הדובעה      
2701 ,0701 םיקרפ יללכה      
.רתאב חקפמה תויחנהו      
תודימב 2A גוסמ אתה      
ללוכ מ"ס 312/761/511      
טרדנטס יתכרדמ הסכמ      
םיקלח השולשמ יונב קזב      
תוברל ןקלוו תרצות      
שכריי הסכמה תרגסמ      

8,520.00  4,260.00      2.00 'פמוק קזב תרבחמ  
51,505.60 הרקב יאתו תרנצ ,תוריפח 80.80 כ"הס  

336,038.10 תרושקתו למשח רובחל תונכה ,ץוח תרואת 80 כ"הס  
      
      
      
      

קובץ: 28073995   .../016 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     016 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ץ ו ח  ת ר ו א ת  90 ק ר פ       
ל מ ש ח  ר ו ב ח ל  ת ו נ כ ה       
ח ו ת י פ  - ת ר ו ש ק ת ו       
      
ת ו נ כ ה  10.90 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל       
      
תודובעל ש"בשמ ןוריחמ      
7102/21 חותיפ      
      
תרואתל יללכ טרפמ האר      
ינקתמל יללכ טרפמו ץוח      
: 20.80 קרפ למשח      
    08.01  
      
יתבכש וד ירושרש רוניצ     09.01.0100
תופומ ללוכ מ"מ 08 רטוקב      
יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי      
טרסו ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ      
80 טרפמ יפל ינקית ןומיס      

1,848.00     13.20    140.00 62080 ףיעס רטמ   
      
רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     09.01.0140
011 רטוק חישק יס.יו.יפ      
  מ"מ 5.3 ןפוד יבועב  מ"מ    
יעקרק לע אמייק רב ןומיס      
ןומיס טרסו לוורשה תווצק      

  528.00     26.40     20.00 . ינקת רטמ   
      
תולעת תביצח וא/ו הריפח     09.01.0310
םיידיב וא םילכב םילבכ      
יולמ ,לוח יוסכו דופר ללוכ      
חטשה תרזחה ,הריפחה      
יפדוע קולסו ותומדקל      
09 קמועב הלעתה .המדא      
םינק 4 תחנהל בחורו 'מס      
אלל( תחא הרושב 4" לש      
ףיעס 80 טרפמ יפל )רונצ      
תודוקנב.41080,51080      
תוכרעמ םע תולטצה      
קוח יפל תורחא תאירק      

3,912.00     32.60    120.00 .למשחה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

6,288.00 10.90 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../017 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     017 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

6,288.00 מהעברה      
      
      
הבוגב הרואת דומעל דוסי     09.01.0440
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5-4      
,מ"ס 08/06/06 תודימב      
,דוסי תקראה ללוכ      
,רובה תביצח/תריפח      
יפל רבעמ ילוורש תנכה      
דוסי יגרב ללוכ תינכת      
ראש לכו םינגומו םירבוחמ      
םירמוחהו תודובעה      
טרפמ יפל 'פמוק-םישורדה      

2,662.00    532.40      5.00 'פמוק 25080 ףיעס 80  
8,950.00 ץוח תרואתל תונכה 10.90 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע  20.90 ק ר פ  ת ת       
ת ו ע ו ר ז ו       
      
תרואתל יללכ טרפמ האר      
ינקתמל יללכ טרפמו  ץוח      
50.80 קרפ למשח      
      
הדלפמ ינקת הרואת דומע     09.02.0145
דיחא לוגע ךתח לעב      
לובט 'מ 5 הבוגב 4" רוניצמ      
דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב      
ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיחו      
יאת 2ל הנכה ,דומעה      
םירזיבאהו םירזיבא      
דומעה תבצהל םישורדה      
יפל .ושארב עורזה רוביחלו      
ףיעס 80 טרפמ,תינכות      
דע דנז לוורש תוברל 080      
רוביח תורשפאו מ"ס 03      
םירזיבאה את הסכמ      

7,101.50  1,420.30      5.00 'פמוק דדוחמ תשוחנ דיגב דומעל  
      
ידומע לש רונתב העיבצ     09.02.0515
תנבלוגמ הדלפמ הרואתה      
ןווגב 'מ 5 דע הבוגב דומעל      
    LAR )אל הריוואל העיבצה  
טרפמ תמגודכ )תימי      
תעיבצ לש לקופא      
הדלפ לע רוהט רטסאילופ      
,ןקת יפל העיצב ,תנבלוגמ      
הדלפ לע העיבצל ילארשי      
תלבק תוברל תנוולוגמ      
בתכב םינש 5 ל תוירחא      

1,465.00    293.00      5.00 'פמוק העיבצה לע  
8,566.50 תועורזו םידומע 20.90 כ"הס  

      
קובץ: 28073995   .../018 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     018 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ר ז י ב א  30.90 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו א ת       
      
רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     09.03.0150
  וילאמ הבכו  ךילומ יתלב     
םילקמיכ שאל  דימע      
יצח ז"מ ללוכ היזורוקו      
'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא      
  ספא קותינ םע א"ק 01    
ל דעוימ)דחא לודומ לעב(      
טוו 07 - 004 לש תורונ 1      
י"ת  יפל  םיעבצב  םיקדהמ      
ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      
,יטווחמו .ספ לע םינקתומ      
ףיעס 80 טרפמ יפל      

1,197.00    239.40      5.00 'פמוק .080826  
      
יטסלפומרט לבכ     09.03.0210
שימג וא ליגר יעקרק-תת      
    )EPLX( גוסמ YX2N  
רבוחמ רונצב לחשומ      
לבכ .היזכרמל וא דומעל      
ריחמה ר"ממ 01X5 ךתחב      
טרפמ יפל רונצ ללוכ אל      
לבכה .538080 ףיעס 80      
תלצפמב תווצקב םייתסי      
)"הפפכ"( םוחב תצווכתמ      

4,438.00     31.70    140.00 קבד םע רטמ   
      
יולג רוזש תשוחנ ךילומ     09.03.0485
ןקתומ ר"ממ 53 הקראהל      
ליבקמב עקרקב תורישי      
הרידח ללוכ תורוניצל      
יפל לוורש ללוכ םידומעל      

3,080.00     22.00    140.00 .324080 ףיעס 80 טרפמ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8,715.00 30.90 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../019 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     019 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

8,715.00 מהעברה      
      
      
דל W55 ץוח תרואתל סנפ     09.03.0940
,K0003 הקיטפוא ,      
07L42-iniM םגד תמגודכ      
    erutuF תרצות gnithgil  
    CETNI סנפה ףוג ,ע"ש וא  
ןגומה ,םוינימולאמ הסכמהו      
שרדנה לכו ,66PI םימ      
סנפה לש תינקית הלעפהל      
דע שגממ רובח לבכ ללוכ      
ירוקמ עבצ ,'פמוק סנפל      
יפל ,ןימזמה תריחב יפל      
,28080 ףיעס 80 טרפמ      
'מ5 דומע שארל הנקתה      
קפסמ .2" רטוקב ,הבוג      

6,900.00  1,380.00      5.00 ."דריל ץינייטש" 'חי   
15,615.00 הרואת ירזיבא 30.90 כ"הס  
33,131.50 חותיפ - תרושקתו למשח רובחל תונכה ,ץוח תרואת 90 כ"הס  

      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
ה פ ש  י נ ב א       
      
תודימב בכרל הילע ןבא     40.01.0560

6,250.00    125.00     50.00 50/40/18 רטמ   
      
שיבכל הפש הפש ןבא     40.01.0620
ללוכ מ"ס 52X71 תודימב      

53,950.00     83.00    650.00 תנעשמו דוסי רטמ   
      
הפש ןבא     40.01.0650
מ"ס 001X32X32תודימב      

11,800.00     59.00    200.00 תנעשמו דוסי ללוכ רטמ   
      
תכמנומ תימורט הפש ןבא     40.01.0680
היצח רבעמב םיכנל      
מ"ס 51/05X32 תודימב      
דוסי ללוכ רופא ןוגב      

4,020.00     67.00     60.00 תנעשמו רטמ   
      

  900.00    100.00      9.00 ןייוזמ ןוטבמ יא שאר 'חי  40.01.0860
76,920.00 הפש ינבא תודובע 10.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 28073995   .../020 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     020 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ד ו ב ע  20.04 ק ר פ  ת ת       
ר פ ע       
      
לכב הביצח וא/ו הריפח     40.02.0001
)עלס תוברל( עקרקה יגוס      
רתאל וא/ו יולימל הרבעהו      
לכ ללוכ ,תלוספ קוליסל      

16,575.00     25.50    650.00 .דחוימה טרפמב שרדנה ק"מ   
      
תיתש לש אלמ קודיהו רושי     40.02.0002
רחאל תוכרדמו םישיבכל      
)ךרד תרוצ( רפע תודובע      
ללוכ ,מ"ס 04 דע קמועל      
דחוימה טרפמב שרדנה לכ      

1,161.00      2.70    430.00 . ר"מ   
17,736.00 רפע תודובע 20.04 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
הקפסא ללוכ 'א גוס םיעצמ     40.03.0001
,טרפ יפל תובכשב קודיהו      
תויחנהו דחוימ טרפמ      

5,580.00     93.00     60.00 .רוטקורטסנוק ק"מ   
5,580.00 םיעצמ 30.04 כ"הס  

      
ף ו צ י ר  50.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ב ח ר  ,ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש       
ת ו ג ר ד מ ו       
      
םגד תבלתשמ ןבא ףוציר     40.05.0001
2" ילוביט" + "1 ילוביט"      
7 יבועב YTIC DLO רמגב      
,הנויד לייטקוק ןווגב ,מ"ס      
, ע"ש וא ןייטשרקא תרצות      
דחוימ טרפמ ,1A טרפ יפל      
תורגח ללוכ .ןרציה טרפמו      
טרפל םאתהב ,היומס ןוטב      

216,275.00    205.00  1,055.00 .תינכתלו 1A ר"מ   
      
תבלתשמ ןבא ףוציר     40.05.0002
7 יבועב םיחטשמב "תומר"      
תרצות רוחש ןווגב מ"ס      
לכ ללוכ ,ע"ש וא ןייטשרקא      
טרפמב ,2A טרפב שרדנה      

61,625.00    145.00    425.00 .ןרציה טרפמבו דחוימ ר"מ   
      
      
      
      
      

277,900.00 50.04 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../021 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     021 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

277,900.00 מהעברה      
      
      
תבלתשמ ןבא ףוציר     40.05.0003
תוכרדמב םיספב "תומר"      
,רוחש ןווגב מ"ס 7 יבועב      
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות      
,1A טרפב שרדנה לכ ללוכ      
טרפמבו דחוימ טרפמב      

10,875.00    145.00     75.00 .ןרציה ר"מ   
      
תבלתשמ ןבא ףוציר     40.05.0004
ץרפמ ימוחתב "תומר"      
7 יבועב .תוריש בכר תיינח      
,הנויד לייטקוק ןווגב ,מ"ס      
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות      
טרפב שרדנה לכ ללוכ      
    01A, דחוימ טרפמב  

8,320.00    160.00     52.00 .ןרציה טרפמבו ר"מ   
      
תילילג ריג ןבא ףוציר     40.05.0005
תובחרב תתתוסמ      
,םינוש םילדגבו םידוביעב      
3A טרפב שרדנה לכ ללוכ      

33,600.00    280.00    120.00 .דחוימה טרפמבו ר"מ   
      
תילילג ריג ןבא ףוציר     40.05.0006
הבחר ףוצירל תתתוסמ      
5X51X51 תודימב רכיכב      
שרדנה לכ ללוכ ,מ"ס      
דחוימה טרפמבו 9A טרפב      

13,500.00    300.00     45.00 . ר"מ   
      
תילילג ריג ןבא ףוציר     40.05.0007
המיאתמה תתתוסמ      
תודימב בכר ךרדמל      
    01X51X51 בולישל מ"ס  
,העונתה רכיכ "תרתוכ"ב      
8A טרפב שרדנה לכ ללוכ      

26,250.00    350.00     75.00 .דחוימה טרפמבו ר"מ   
      
ןבאב היצח ירבעמ ףוציר     40.05.0008
7 יבועב "תומר" תבלתשמ      
ןווגב וא רוחש ןווגב מ"ס      
תרצות ,הנויד לייטקוק      
,ע"ש וא ןייטשרקא      
סוסיב .טלפסאב םיבלושמ      
ללוכ .םישיבכ סדנהמ יפל      

12,800.00    160.00     80.00 2A טרפב שרדנה לכ ר"מ   
      
      

383,245.00 50.04 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../022 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     022 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

383,245.00 מהעברה      
      
      
תלזב/ריג ןבאמ ןג ןבא     40.05.0009
,ינשמ שומישב תיעוביר      
6A טרפב שרדנה לכ ללוכ      

47,450.00    130.00    365.00 .דחוימה טרפמבו רטמ   
      
ריג ןבאמ ןבא תוגרדמ     40.05.0011
,תתתוסמ המלש תילילג      
1C טרפב שרדנה לכ ללוכ      

25,500.00    375.00     68.00 .דחוימ טרפמבו רטמ   
      
םירוויעל ןומיס ןבא ףוציר     40.05.0012
תודימב תוטילב םע      
    6X02X02 ןבל ןווגב 'מ  
תרצות 17161 ט"קמ      

7,920.00    220.00     36.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ   
464,115.00 תוגרדמו תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 50.04 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  60.04 ק ר פ  ת ת       
ם י כ מ ו ת       
      
םיכמות דבוכ תוריק תיינב     40.06.0001
תילילג ריג טקל ןבאו ןוטבמ      
יטרפ יפל לכה -      
טרפ ,היצקורטסנוק      
טרפמו 1D תולכירדא      

243,000.00    450.00    540.00 .דחוימ ק"מ   
      
ןויקינ ריק וא/ו הבישי ריק     40.06.0002
ןוטבמ 'מ 2.1 הבוג דע      
,תינשמ הינבמ ןבאו ןיוזמ      
םיטרפב טרופמה לכ ללוכ      

97,500.00    750.00    130.00 .דחוימה טרפמבו 2D, 3D רטמ   
      
ןבא גניפוק רובע תפסות     40.06.0003
ריג ןבאמ הבישי תוריקל      
תילילג תתתוסמ      
    )55X55X7( לכ ללוכ  
2D, 3D םיטרפב שרדנה      

65,000.00    250.00    260.00 .דחוימ טרפמבו רטמ   
      
יופיח תפלחה רובע תפסות     40.06.0004
ןבאל ךמות דבוכ ריק      
לכ ללוכ ,תינשמ הינבמ      
טרפמבו 1D טרפב שרדנה      

84,000.00    210.00    400.00 .דחוימה ר"מ   
489,500.00 םיכמות תוריק 60.04 כ"הס  

      
      
      

קובץ: 28073995   .../023 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     023 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ד ו ב ע  80.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש       
      
םגד  ץעו תכתממ ןותפשא     40.08.0001
ןייטשרקא תרצות "סזנק"      
לכו הלבוה ללוכ ,ע"ש וא      
דחוימה טרפמב שרדנה      

3,100.00  1,550.00      2.00 .ןרציה תוארוהבו 'חי   
      
,ץע בולישב תכתמ לספס     40.08.0002
ךרואב ,"הנולצרב" םגד      
,ןייטשרקא 'צות ,'מ 7.1      
הנקתהו הלבוה ללוכ      

6,600.00  1,650.00      4.00 .ןרציה תוארוהל םאתהב 'חי   
      
ריק יבג לע תוחיטב הקעמ     40.08.0004
,העובצו תנוולוגמ תכתממ      
לכו ,הנקתהו הקפסא ללוכ      
טרפמבו 1E טרפב שרדנה      

234,000.00    600.00    390.00 .דחוימה רטמ   
      
תוגרדמב די זחאמ     40.08.0005
םינוולוגמ לזרב יליפורפמ      
לכ ללוכ ,רונתב םיעובצו      
2E טרפב טרופמה      

5,000.00    250.00     20.00 .דחוימה טרפמבו רטמ   
248,700.00 תונוש תודובע 80.04 כ"הס  

1,302,551.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס  
      
ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
ה י ק ש ה ו       
      
ת ו ד ו ב ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ה  ת נ כ ה       
      
,רטוליק ללוכ חטש תרשכה     41.01.0001
תייקשה ,טסופמוק רוזיפ       
לכו יפוס יננג רושיו התחנה      

3,250.00      5.00    650.00 .דחוימה טרפמב שרדנה ר"מ   
      
סוסיר תועצמאב הרבדה     41.01.0002
תויחנה י"פע היבשע לטוק      
טרפמב טרופמהו חקפמה      

  650.00      1.00    650.00 .דחוימה ר"מ   
      
,רשואמ ביטמ ןג תמדא     41.01.0003
,מ"ס 03 יבועב רוזיפ ללוכ      
טרפמב שרדנה לכ ללוכ      

7,800.00     40.00    195.00 .דחוימה ק"מ   
      

11,700.00 10.14 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../024 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     024 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

11,700.00 מהעברה      
      
      
4 -מ היקשהל לוורש     41.01.0004

4,800.00     60.00     80.00 .01 גרד "CVP רטמ   
      
לזרבמ הייקשהל לוורש     41.01.0005

8,000.00    100.00     80.00 .4" רטוק ןוולוגמ רטמ   
24,500.00 עקרקה תנכה תודובע 10.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
שאר לש הבכרהו הקפסא     41.02.0001
,'ג טרפ יפ לע תכרעמ      
םימ רוקמל תורבחתה ללוכ      
תושרה תושירד י"פע ,      

7,500.00  7,500.00      1.00 'פמוק .תימוקמה  
      
ןורא לש הבכרהו הקפסא     41.02.0002
י"פע תכרעמ שארל הנגה      

3,000.00  3,000.00      1.00 .'ג טרפ 'חי   
      
תדיחי לש הנקתהו הקפסא     41.02.0003
ויפרוקס תיטוחלא הצק      
,תולעפה 8 ,הלורוטומ      
,roodtuo זראמ ,הנטנא      
,רשק יושיר ,ןעטמ,רבצמ      
רוקמל רוביח ,היצרגטניא      
לנאפ/הרואת דומע( חתמ      
הנקתה ,הכרדה )יראלוס      
,השרומ ןיקתמ ידי לע      

9,000.00  9,000.00      1.00 .הנשל תורשו תוירחא 'חי   
      
לוורש לש החנהו הקפסא     41.02.0004
    C.V.P וא E.P 011 רטוקב  
לכב הריפח ללוכ מ"מ      
תרזחהו יוסיכ ,אוהש רמוח      

5,000.00     50.00    100.00 .ותומדקל בצמה רטמ   
      
רוניצ לש הסירפו הקפסא     41.02.0005
,6/23 רטוקב ןליתאילופ      
לכו יוסיכו הריפח ללוכ      

2,500.00     10.00    250.00 .םיוולנה רוביחה ירזיבא רטמ   
      

6,000.00      8.00    750.00 .4/52 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  41.02.0006
      

  400.00      4.00    100.00 .4/61 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  41.02.0007
      
      
      
      

33,400.00 20.14 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../025 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     025 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

33,400.00 מהעברה      
      
      
רוניצ לש הסירפו הקפסא     41.02.0008
תסוותמ ילרגטניא ףוטפט      
ש"ל 6.1 מ"מ 61 רטוקב      
,םהש לכ ףוטפט יקחרמב      
לכ ןוגיעו רוביח ירזיבא ללוכ      

7,200.00      4.00  1,800.00 .'מ 2 רטמ   
      
לש הבכרהו הקפסא.     41.02.0009
לע םיצעל ףוטפט תועבט      

1,000.00     20.00     50.00 טרפ יפ 'חי   
41,600.00 היקשה 20.14 כ"הס  

      
ן ו נ י ג  30.14 ק ר פ  ת ת       
ת ו ע י ט נ ו       
      
טרפמ י"פע 7 לדוג םיצע     41.03.0001

5,000.00    250.00     20.00 דחוימ 'חי   
      
םירגוב תיז יצע תקתעה     41.03.0002
לכ ללוכ ,רחבנ רתאל      

30,000.00  1,500.00     20.00 דחוימה טרפמב שרדנה 'חי   
      
יחוורמ ,4 לדוג םיחמצ     41.03.0003
י"פע ,0.1 לש הליתש      

4,290.00     22.00    195.00 .דחוימ טרפמ 'חי   
      
יחוורמ ,3 לדוג םיחמצ     41.03.0004
י"פע ,'מ 57.0 הליתש      

3,500.00     10.00    350.00 .דחוימ טרפמ 'חי   
      
יחוורמ ,3 לדוג םידרו     41.03.0005
טרפמ י"פע ,'מ 1 הליתש      

1,950.00     15.00    130.00 .דחוימ 'חי   
      
יחוורמ ,4 לדוג םירערע     41.03.0006
טרפמ י"פע ,'מ 5.1 הליתש      

1,500.00     25.00     60.00 .דחוימ 'חי   
      
דחוימ טרפמ י"פע תועקפ     41.03.0007

  400.00      1.00    400.00 היחמצ תמישרל םאתהב 'חי   
      
טרפמ יפ לע אשד ידברמ     41.03.0008

4,000.00     40.00    100.00 דחוימ ר"מ   
50,640.00 תועיטנו ןוניג 30.14 כ"הס  

116,740.00 היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס  
      
      
      

קובץ: 28073995   .../026 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     026 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
ז ו ק י נ ו       
      
ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה       
      
ללוכ ,םימייק םיצע בוציע     51.01.0001
לכו ותהבגהו ףונה םוזיג      
טרפמב שרדנה לופיטה      

3,000.00    300.00     10.00 .דחוימה 'חי   
      
תריקעו םיצע תתירכ     51.01.0002
ללוכ ,םייוניפו םישרוש      
רתאל רמוחה לכ קוליס      
שרדנה לכו רשואמ הכיפש      

7,500.00  1,500.00      5.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
      
,מ"ס 02 קמועל ףושיח     51.01.0025
יוניפ ,תלוספ יוקינ ללוכ      
היחמצ תדרוהו תלוספ      

1,750.00      2.50    700.00 קוליסו יוניפ תוברל ר"מ   
      

5,335.00      9.70    550.00 תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  51.01.0130
      
לע ןקתומה רורמת קוריפ     51.01.0170
תוברל קוליסו יוניפ ,דומע      

  165.00     55.00      3.00 דוסיהו דומעה 'חי   
      
את הסכמ הבוג תמאתה     51.01.0220

12,000.00    400.00     30.00 והשלכ גוסמ םייק הרקב 'חי   
      
תוברל הטילק את קוריפ     51.01.0420
רוניצה םוטיא ,קוליסו יוניפ      
רצונה רובה יולימו      

  604.00    302.00      2.00 MSLC תבורעתב 'חי   
      
גוסמ םייק הרקב את קוריפ     51.01.0430
קוליסו יוניפ תוברל והשלכ      
יולימו רוניצה םוטיא ללוכ      
תבורעתב רצונה רובה      

1,764.00    588.00      3.00 CLSM 'חי   
      
גוס לכמ תורדג קוריפ     51.01.0440

2,100.00     30.00     70.00 אוהש רטמ   
      
ןוטבמ םימייק תוריק קורפ     51.01.0460

6,425.00    128.50     50.00 קוליסו יוניפ תוברל ןייוזמ ק"מ   
      
טלפסא יחטש ףוצרק     51.01.0530
,מ"ס 4 דע יבועב םימייק      

3,600.00      6.00    600.00 קוליסו יוניפ תוברל ר"מ   
44,243.00 10.15 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 28073995   .../027 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     027 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

44,243.00 מהעברה      
      
      

1,000.00  1,000.00      1.00 םייק רעש קורפ 'חי  51.01.0560
      

3,000.00    100.00     30.00 תלוספ/רפע תומירע יוניפ ק"מ  51.01.0570
48,243.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
ר פ ע       
      
לכב הביצח וא/ו הריפח     51.02.0060

102,000.00     25.50  4,000.00 עקרקה יגוס ק"מ   
      
יוליגל "שושיג" תוריפח     51.02.0152

4,500.00     90.00     50.00 תומייק תוכרעמ ק"מ   
      
)תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160
רחאל האלמ הרקבב      

14,850.00      2.70  5,500.00 הריפחו ףושיח ר"מ   
      
האלמ הרקבב יולימ קודיה     51.02.0200

2,250.00      4.50    500.00 מ"ס 02 יבועב תובכשב ק"מ   
123,600.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ת ש ת ו       
      
ץוחבמ אבומ ררבנ יולימ     51.03.0030
02 יבועב תובכשב רזופמ      
קודיהב קודיהה רחאל מ"ס      

49,500.00     66.00    750.00 רקובמ ק"מ   
      
תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0120
רחאל מ"ס 02 דע יבועב      

176,700.00     93.00  1,900.00 רקובמ קודיהב קודיהה ק"מ   
226,200.00 תויתשתו םיעצמ 30.15 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
ם י מ  י ר י ב ע מ ו  ז ו ק י נ ב  ן ו ט ב       
      
ןוטבמ םימוטא זוקינ תורוניצ     51.06.0036
5 גרד מ"ס 04 רטוקב      

12,117.00    403.90     30.00 'מ 0.2 דע קמועבו רטמ   
      
ןוטבמ םימוטא זוקינ תורוניצ     51.06.0076
5 גרד מ"ס 05 רטוקב      
0.3 דע 'מ 0.2 -מ קמועבו      

18,507.00    616.90     30.00 'מ רטמ   
      

30,624.00 60.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../028 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     028 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

30,624.00 מהעברה      
      
      
םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0196
גרד מ"ס 08 רטוקב זוקינל      

243,240.00  1,216.20    200.00 'מ 0.3 דע קמועב 5 רטמ   
      
תודימב תינבלמ החוש     51.06.0536
םע ,מ"ס 001/021 םינפ      
ב.ב הסכמו עוקיש את      
ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק      
    004D, 52.2 לעמ קמועב  

12,686.00  6,343.00      2.00 'פמוק 'מ 57.2 דעו 'מ  
      
תודימב תינבלמ החוש     51.06.0560
םע ,מ"ס 041/021 םינפ      
ב.ב הסכמו עוקיש את      
ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק      
    004D, 52.2 לעמ קמועב  

28,358.00  5,671.60      5.00 'פמוק 'מ 57.2 דעו 'מ  
      
תודימב תינבלמ החוש     51.06.0564
םע ,מ"ס 041/021 םינפ      
ב.ב הסכמו עוקיש את      
ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק      
    004D, 52.2 לעמ קמועב  

12,265.40  6,132.70      2.00 'פמוק 'מ 57.2 דעו 'מ  
      
דומצ קומע ישאר ןטלוק     51.06.0664
םינפ תודימב הפש ןבאל      
041 הבוגב מ"ס 87/74      
04 רוניצל רוח םע מ"ס      
לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ      
ללוכ ע"וש וא ןמפלוו      
תינקית תשרו תרגסמ      
םירמוח וא הדבכ לזרבמ      
תושירדל ףופכב םיבכורמ      

20,233.20  1,686.10     12.00 984 י"ת 'חי   
      
דומצ קומע ישאר ןטלוק     51.06.0668
םינפ תודימב הפש ןבאל      
מ"ס 56 הבוגב מ"ס 87/84      
ןוטבמ 04 רוניצל רוח םע      
ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ      
תרגסמ ללוכ ע"וש וא      
052C תינקית תשרו      
םירמוח וא הדבכ לזרבמ      
תושירדל ףופכב םיבכורמ      

47,210.80  1,686.10     28.00 984 י"ת 'חי   
394,617.40 םימ יריבעמו זוקינב ןוטב תודובע 60.15 כ"הס  

      
      

קובץ: 28073995   .../029 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     029 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ר ו ר מ ת  90.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד  י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ       
      
דומע לש הנקתהו הקפסה     51.09.0030
גוסמ ךרד ירורמתל ןוולוגמ      

4,355.00    174.20     25.00 ינוריע 'חי   
      
לש הנקתהו הקפסה     51.09.0040
ינוריע גוסמ ךרד רורמת      

3,387.50    135.50     25.00 דומע אלל 'חי   
      
וא הדרפה יווק העיבצ     51.09.0050
51 דע 01 בחורב הכרדה      
וא בוהצ ,ןבל עבצב מ"ס      

1,040.00      2.60    400.00 םותכ רטמ   
      

3,880.00     19.40    200.00 העונת ייא תעיבצ ר"מ  51.09.0060
      
היצח ירבעמ תעיבצ     51.09.0070

1,100.00     22.00     50.00 )מ"ס 05 בחורב( ר"מ   
      

   87.00     29.00      3.00 דדוב  ץח תעיבצ 'חי  51.09.0080
      

  108.30     36.10      3.00 לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.09.0090
      

2,200.00      4.40    500.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.09.0110
      
לגר יכלוהל הנגה הקעמ     51.09.0138
תריחב י"פע םגדמ      

22,500.00    225.00    100.00 הצעומה רטמ   
38,657.80 ךרד ירזיבאו העיבצ ירורמת 90.15 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  07.15 ק ר פ  ת ת       
      
לע ןיוזמ ןוטבמ הנגה טרפ     51.70.0010

16,000.00    800.00     20.00 תויעקרק תת תוכרעמ ק"מ   
      
ןוטבמ םיכמות דבוכ תוריק     51.70.0020

45,000.00    450.00    100.00 תילילג ריג טקל ןבאו ק"מ   
      
ריק שארב תוחיטב הקעמ     51.70.0030

19,250.00    350.00     55.00 ךמות רטמ   
      
יווק תריגסל תכתמ יקקפ     51.70.0040

3,000.00    150.00     20.00 זוקינ 'חי   
      
יווק תריגסל ןוטבמ יקקפ     51.70.0050

3,000.00    150.00     20.00 זוקינ 'חי   
      
      
      

86,250.00 07.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../030 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     030 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

86,250.00 מהעברה      
      
      
08X03 תודימב הסכמ     51.70.0060
ינטלוק לע הבכרהל מ"ס      

7,200.00    600.00     12.00 זוקינ 'חי   
      
םולשת רובע בצקה     51.70.0070
.ץח תלגעו םירטושל      
דגנכ עצובי ןלבקל םולשתה      
%5 תפסותב סמ תינובשח      
לעמ תולע לכ .לופיט ימד      
ןובשח לע ,בצקהה םוכס      

100,000.00 100,000.00      1.00 'פמוק .ןלבקה  
      
תמגודכ( תויושרל בצקה     51.70.0080
,קזב ,למשחה תרבח      
רובע .)'וכו תוקיתעה תושר      
תרגסמב םינוש םימולשת      
תינובשח דגנכ ,טקיורפה      
,םלושמ רבוש וא סמ      

100,000.00 100,000.00      1.00 'פמוק .לופיט ימד %5 תפסותב  
293,450.00 תונוש 07.15 כ"הס  

1,124,768.20 זוקינו הלילס תודובע 15 כ"הס  
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ב ע  10.25 ק ר פ  ת ת       
ט ל פ ס א       
      
םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     52.01.0090
יטימולוד/יריג סג טגרגא      

39,150.00     29.00  1,350.00 01-86GP ןמוטיבו 'א גוס ר"מ   
      
םע מ"ס 7 יבועב 52 צ"את     52.01.0130
יטימולוד/יריג סג טגרגא      

48,750.00     39.00  1,250.00 01-86GP ןמוטיבו 'א גוס ר"מ   
      
םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     52.01.0170
יטימולוד/יריג סג טגרגא      

40,500.00     27.00  1,500.00 01-86GP ןמוטיבו 'א גוס ר"מ   
      
םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     52.01.0180
יטימולוד/יריג סג טגרגא      

81,000.00     27.00  3,000.00 01-07GP ןמוטיבו 'א גוס ר"מ   
209,400.00 טלפסא תודובע 10.25 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: 28073995   .../031 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     031 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ר פ  ת ת  20.25 ק ר פ  ת ת       
    2  
      
רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר     52.02.0010

6,240.00      1.60  3,900.00 ר"מ/ג"ק 2.1-8.0 ר"מ   
      
החאמ ןמוטיב סוסיר     52.02.0020

3,300.00      1.00  3,300.00 ר"מ/ג"ק 5.0-3.0 רועישב ר"מ   
      
העסימ תורבחתה     52.02.0040

1,100.00     22.00     50.00 םייק טלפסאל תננכותמ רטמ   
      
יבועב טלפסא ןוטב תבכש     52.02.0080

25,000.00    500.00     50.00 הנתשמ ק"מ   
35,640.00 2 קרפ תת 20.25 כ"הס  

245,040.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 28073995   .../032 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     032 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר נ צ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
ת ר נ צ  י ר ז י ב א ו       
      
י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
ד ו ד  'ח ר ב  ם י מ  ת ק פ ס א       
ב ל ש  - ה נ פ  ש א ר ב  ב ו ש       
.'א       
      
םימ יווקל הביצחו הריפח      
טרפ יפל עקרקה יגוס לכב      
,תללוכ הריפחה .יטרדנטס      
,ןופיד ,ךומית ,רודיג ,שושיג      
ךותיח ,םוהת ימ תביאש      
שומיש ,קסידב םיטלפסא      
תומוקמבו דבכ ילכב      
,דבלב םיידיב םימיוסמ      
,םילושכמה לכ תריבש      
תחתמו לעמ םיאצמנה      
,תוריק ללוכ ,עקרקל      
תוריק ,תורוק ,םיחטשמ      
,ןבא תוריק ,םיכמות      
תבחרה .'וכו תויעלס      
,הרקב יאתל הריפח      
הריפח יפדוע תקחרה      
הכיפש רתאל ,תומירעו      
רבעמ תרדסה .רשואמ      
תולעת תריפח .לגר יכלוהל      
עצובת ,שיבכ תייצחב      
הרטשמה עבקתש תועשב      
ןלבקה .םירחא םימרוגו      
קזנ לכל ,ידיחי יארחא היהי      
,ישילש דצל םרגיש      
אל  .וז הדובעמ האצותכ      
האצותכ תפסות םלושת      
אלל ,הקמעה / יאוות יונישמ      
ןלבקה לע.חקפמה רושיא      
הדיחיה יריחמב לולכל      
תונוישר תאצוה ,םינושה      
תפמ תנכה ,ךרוצה יפל      
סדנהמ י"ע העונת ירדסה      
תושירדב הדימע ,ומעטמ      
תושר,הרטשמ ,תויושרה      
םינווכמ תקסעה , תימוקמ      
לכ תבצהו רכשב םירטושו      
,שרדנה תוחיטבה דויצ      
םויב ,אוהש גוס לכמ      
.תויחנהל םאתהב ,הלילבו      
      
      
      
      

10.75 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 28073995   .../033 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     033 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא      
,הדלפמ םימ יווק תחנהו      
ץוחו טלמ ימינפ יופיצ      
    4CPA סוחד ןוטבו .וירט  
'מ 02.21 רוניצ לכ ךרוא      
,ילמשח ךותיר י"ע םרוביחו      
,ודנפסקא תחשמב שומיש      
לכ ךרואלםייופיצה לכ ןוקית      
לעמ ללוכ ,רוניצה      
רתי יופיצ ,םיכותירה      
רתיו תומאתהה ,תוינפתה      
תוארוה י"פע ,םירזיבאה      
לכ תקפסא ללוכ ,ןרציה      
04 לוידקס ,ךותירה ירזיבא      
ןוטב םינפ יופיצ םע ,      
,םיפקז ,תותשק ,יתשורח      
םע ,'וכו ךותיר ,T ירבעמ      
תוברל יתשורח יופיצ      
.וקה ךרואל םתנקתה      
      
יריחמב לולכל ,ןלבקה לע      
תפיטש תא ,םינושה 'חיה      
,וקב ץחל תקידב עוציב ,וק      
םירזיבאה לכ ,'מטא 21-ב      
,רוביח ללוכ ,הבאשמהו      
היצנירולכ עוציב תוברל      
תויחנהה יפ לע ,יוטיחל      
םרוג ידי לע ,תונקתב      
תרבעה תוברל ,ךמסומ      
דרשמלו דיגאתל הדועת      
ןלבקה לע ,ףסונב.תואירבה      
'חיה יריחמב לולכל ,      
רובע תולעה תא ,םינושה      
,םימה וק לש ימינפ םוליצ      
ללוכ ,הלעמו 4" רטוקמ      
,רוטילקתו ח"וד תקפה      
לע.ינכטה טרפמל םאתהב      
יריחמב לולכל ןלבקה      
דדומ י"ע הדידמ הדיחיה      
ינפל יאוותה ןומיסל ,ךמסומ      
ללוכ ,עוציבה רחאלו עוציב      
,עוציב רחאל תופמ תשגה      
,םינועבצ םיקתעה 3-ב      
םאתהב ,טקסיד ללוכ      
.ףרוצמה טרפמל      
      
      
      

10.75 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 28073995   .../034 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     034 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,הקפסא ,הביצח / הריפח     57.01.0009
תחנהו רוזיפ ,הלבוה      
.ד.ע ,01" רטוקב ,תורוניצ      
קמועב ,םימ וקל ,61/3      

75,900.00    460.00    165.00 .'מ 03.1 עצוממ רטמ   
      
,הקפסא ,הביצח / הריפח     57.01.0010
תחנהו רוזיפ ,הלבוה      
.ד.ע ,8" רטוקב ,תורוניצ      
קמועב ,םימ וקל ,23/5      

8,200.00    410.00     20.00 .'מ 02.1 עצוממ רטמ   
      
,הקפסא ,הביצח / הריפח     57.01.0012
תחנהו רוזיפ ,הלבוה      
.ד.ע ,4" רטוקב ,תורוניצ      
קמועב ,םימ וקל ,23/5      

8,100.00    270.00     30.00 .'מ 00.1 עצוממ רטמ   
      
,הקפסא ,הביצח / הריפח     57.01.0013
תחנהו רוזיפ ,הלבוה      
.ד.ע ,3" רטוקב ,תורוניצ      
קמועב ,םימ וקל ,23/5      

4,800.00    240.00     20.00 .'מ 00.1 עצוממ רטמ   
      
,הקפסא ,הביצח / הריפח     57.01.0014
תחנהו רוזיפ ,הלבוה      
.ד.ע ,2" רטוקב ,תורוניצ      
ץוחו ןוטב םינפ יופיצ ,56/3      
    CPA, קמועב ,םימ וקל  

6,000.00    120.00     50.00 .'מ 07.0 עצוממ רטמ   
      
,הקפסא ,הביצח / הריפח     57.01.0018
תחנהו רוזיפ ,הלבוה      
,לוידקס ,1" רטוקב ,תורוניצ      
,CPA ינוציח יופיצ ללוכ       
קמועב ,א"מ 6 לש ךרואב      

4,000.00     80.00     50.00 .'מ 03.0 עצוממ רטמ   
      
/ הריפח קמועל תפסות     57.01.0025
םימ וקל א"מ לכל הביצח      
'מ 05.0 לכל ,רטוק לכב      

  750.00     15.00     50.00 .ףסונ קמוע רטמ   
      
      
      
      
      
      

107,750.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../035 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     035 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

107,750.00 מהעברה      
      
      
2" רטוקב שרגמל הנכה     57.01.0058
רוניצ עטק תקפסא ללוכ(      
ןוטב םינפ 56.3 .ד.ע 2"      
,)א"מ 3 דע C.P.A ץוח      
תקפסא ללוכ ,טרפ י"פע      

  900.00    450.00      2.00 .םירזיבאה רתי 'חי   
      
תיבל הדידמ תכרעמ     57.01.0080
ללוכ ( 2" -1½" רטוקב      
.ד.ע 2" רוניצ עטק תקפסא      
.C.P ץוח ןוטיב םינפ 56.3      
    A דע  טרפ יפע )א"מ 3 דע  
תקפסא ללוכ( ףוגמה      
2"-2/11" רטוקב  תרנצה      
.C.P ףוטע 'ב גרד ןבלוגמ      
    A תקפסא ,)א"מ 3 דע  
קותינ םיפוגמהו םירזיבאה      
תמייק הדידמ תכרעמ      
רוביחו תומוקמ ינשב      
השדחה הדידמה תכרעמ      
םימה דמ תרבעה תוברל      
2"-1½" רטוקב םייקה      
תקפסא תללוכ הדובעה      
וא םיירודכ םיפוגמ ינש      
ללוכ ,2" רטוקב ,םירשי      
  .2"-ל ½1"-מ רבעמ    
י"פע עצובת תכרעמה      

  950.00    950.00      1.00 טרפה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

109,600.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../036 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     036 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

109,600.00 מהעברה      
      
      
57.01.0081  תיבל הדידמ תכרעמ    
ללוכ( 4/3" -1" רטוקב      
.ד.ע 2" רוניצ עטק תקפסא      
.C.P ץוח ןוטיב םינפ 56.3      
    A דע טרפ י"פע )א"מ 3 דע  
תקפסא ללוכ( ףוגמה      
ןוולוגמ 1" רטוקב  תרנצה      
3 דע C.P.A ףוטע 'ב גרד      
םירזיבאה תקפסא ,)א"מ      
תכרעמ קותינ םיפוגמהו      
ינשב תמייק הדידמ      
תכרעמ רוביחו תומוקמ      
תוברל השדחה הדידמה      
םימה דמ תרבעה      
4/3 "-1" רטוקבםייקה      
תקפסא תללוכ הדובעה      
וא םיירודכ םיפוגמ ינש      
4/3" - 1" רטוקב ,םירשי      
4/3"-מ רבעמ ללוכה      
תכרעמה רוניצה רטוקל      

3,750.00    750.00      5.00 .טרפה י"פע עצובת 'חי   
      
ףוגמ תבכרהו הקפסא     57.01.0087
רבחמ ,ןגוא ללוכ 8" זירט      
תוטומ ללוכ 0002 ןגואמ      
הדמעב ךותיר ירזיבאו ןוגיע      
ללוכ ,טרפ יפל תיליע      

5,200.00  5,200.00      1.00 .טנרדיה 'חי   
      
ףוגמ תבכרהו הקפסא     57.01.0088
רבחמ ,ןגוא ללוכ 01" זירט      
תוטומ ללוכ ,0002 ןגואמ      
הדמעב ךותיר ירזיבאו ןוגיע      
אלל  טרפ יפל תיליע      
יפ לע ,ןגואמ 3" טנרדיה      

6,500.00  6,500.00      1.00 .טרפ 'חי   
      
ףוגמ תבכרהו הקפסא     57.01.0089
רבחמ ,ןגוא ללוכ ,4" זירט      
תוטומ ללוכ 0002 ןגואמ      
הדמעב ךותיר ירזיבאו ןוגיע      
ללוכ ,טרפ יפל תיליע      
טנרדיה תנקתהו הקפסא      

3,800.00  3,800.00      1.00 .טרפ יפ לע ,ןגואמ 3" 'חי   
      
,םייק 2" וקל תורבחתה     57.01.0090

  400.00    400.00      1.00 .תומייק הדידמ תוכרעמל 'חי   
      

129,250.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../037 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     037 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

129,250.00 מהעברה      
      
      
רטוקב םייק וקל תורבחתה     57.01.0103
ללוכ ,/"01 8 "/ 6" / 4"/3"      
תונכהה לכ עוציב      
תקפסא תוברל תושרדנה      
ףקז ,תותשק ,םירזיבא      
םיריבעמ ,ךותיר T,ךותיר      
לוידקס ויהי םירזיבאה לכ      
ןוטב םינפ יופיצ םע ,04      
וקה קותינ ללוכ ,יתשורח      

4,250.00    850.00      5.00 .םייקה 'חי   
      
רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     57.01.0119
רמוח אלל ,לוח יולימו      
םע רוניצה דופירו ינגרוא      
מ"ס 51 יבועב טרס תפיטע      
3" רטוקל  .2" רטוקל      

  500.00     50.00     10.00 .מ"ס 02 יבועב הלעמו ק"מ   
      
,'א גוס עצמ יולימו הקפסא     57.01.0120
הלעת יולימל טרפה יפ לע      
תובכשב ,הכרדמ/ שיבכב      
הבטרה ללוכ ,מ"ס 02 לש      

20,000.00    100.00    200.00 .ינכמ קדהמ םע קודיהו ק"מ   
      
57.01.0122 טנרדיה תבכרהו הקפסא    
  בכוכה,טאז, לאפר תרצות    
ןקתמ םע ךרע הווש וא 3"      
עצבל ןלבקה לע ,הריבש      
ךותיר ללוכ 'בעה      
ךרוצה תדימב תופעתסה      
לכ תקפסא תוברל      
תקיצי תרנצה םירזיבאה      
יפ לע השעי לכה ןוגיע שוג      
קפסי ןלבקה(ב"צמה טרפה      
םע 4" רטוקב יתשורח ףקז      
ד.ע יולג ץוחו ןוטב םינפ      
הפיטע ללוכ ,ל"נכ 23/5      
רופחה עטקב תינוציח      
5.3 ד ע רוניצ ךרוא כ"הס      

2,900.00  2,900.00      1.00 .)א"מ 'חי   
      
םותסש תנקתהו הקפסא     57.01.0140
C-050-D לופכ 2" ריוא      
,ךרע הווש וא "ירא" תרצות      
םירזיבאה רתיו ירודכ ףוגמ      

2,100.00  2,100.00      1.00 .טרפה י"פע 'חי   
      
      

159,000.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../038 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     038 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

159,000.00 מהעברה      
      
      
ןוטב תקפסא רובע תפסות     57.01.0143
מ"ס 04 יבועב  הקיציו      
מ"ס 5 דע שיבכ תויצחב      
. טלפסאה תיתחתמ      
יולימ תללוכ הדובעה      
ללוכ 'א גוס עצמ תקפסאו      
תיתחת דע תובכשב קודיה      

2,600.00     65.00     40.00 .ןוטבה תבכש רטמ   
      
הכרדמ/ שיבכ ןוקית     57.01.0150
מ"ס 8 יבועב  טלפסאמ      
  הכרדמב מ"ס  5- ו שיבכב    
תונכהה לכ עוציב ללוכ      
הבטרהו קודיה תושרדנה      
םיווקב המאתהו רוסינ      
הכרדמ / שיבכל םירשי      
עצבתי ןוקיתה ( תמייק      

12,000.00     48.00    250.00 ) החיתפה בחורל ר"מ   
      
/ ליבש / הכרדמ ןוקית     57.01.0151
טילונרג וא/ו ןוטב חטשמ      
לכמ וא/ו ימרק ףוציר וא/ו      
םיתבה תורצחב ,אוהש גוס      
,תוגרדמ וא/ו םירבעמהו      
לכל ,הכרדמה רושיו ךותיח      
קודיה רושי ,הכרדמה בחור      
המלשה תוברל ,לוח עצמ      
תשר תמלשה ,ףסונ לוחב      
תשרה תאמגודכ ,לזרב      
תקיציו הקפסא ,תמייקה      
וא/ו טילונרג תמלשהו ןוטב      
םאתהב ,אוהש גוס לכמ      
חטשמה וא/ו הכרדמל      
בצמה תרזחהו ירוקמה      

4,000.00    100.00     40.00 .ותומדקל ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

177,600.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../039 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     039 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

177,600.00 מהעברה      
      
      
/ שיבכ / הכרדמ ןוקית     57.01.0152
/ תבלתשמ ןבאמ ליבש      
קורפ ,תימוקמ ןבאמ      
/ תבלתשמ ןבא תבכרהו      
תמלשהו תימוקמב ןבאה      
,הקפסא ללוכ ,השדח ןבא      
בחור לכל ,ךרוצה תדימב      
עצמ קודיה רושי ,העוצרה      
לוחב המלשה תוברל ,לוח      
בצמה תרזחהו ףסונ      

4,900.00     70.00     70.00 .ותומדקל ר"מ   
182,500.00 .'א בלש - הנפ שארב בוש דוד 'חרב םימ תקפסא יווק 10.75 כ"הס  
182,500.00 תרנצ ירזיבאו תרנצ תודובע 75 כ"הס  

      
ם י ט ק י י ו ר פ  85 ק ר פ       
.ב ו י ב  י ו ו ק  ע ו צ י ב ל       
      
ת ו ד ו ב ע  10.85 ק ר פ  ת ת       
.ת ו מ י ל ש מ       
      
,'א גוס עצמ יולימו הקפסא     58.01.0160
הלעת יולימל טרפה י"פע      
תובכשב ,הכרדמ / שיבכב      
הבטרה ללוכ ,מ"ס 02 לש      
קדהמ םע ,רקובמ קודיהו      

35,000.00    100.00    350.00 .ינכמ ק"מ   
      
/ ליבש / הכרדמ ןוקית     58.01.0191
טילונרג וא/ו ןוטב חטשמ      
לכמ וא/ו ימרק ףוציר וא/ו      
םיתבה תורצחב ,אוהש גוס      
,תוגרדמ וא/ו םירבעמהו      
לכל הכרדמה רושיו ךותיח      
,רושי ,הכרדמה בחור      
תוברל ,לוח עצמ קודיה      
,ףסונ לוחב המלשה      
,לזרב תשר תמלשה      
,תמייקה תשרה תאמגודכ      
ןוטב תקיציו הקפסא      
לכמ וא/ו טילונרג תמלשהו      
םאתהב ,אוהש גוס      
חטשמה וא/ו הכרדמל      
בצמה תרזחהו ירוקמה      

2,000.00    100.00     20.00 .ותומדקל ר"מ   
      
      
      
      

37,000.00 10.85 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../040 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     040 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

37,000.00 מהעברה      
      
      
ןבאמ ליבש / הכרדמ ןוקית     58.01.0192
תבכרהו קורפ ,תבלתשמ      
ללוכ ,תבלתשמ ןבא      
,ךרוצה תדימב הקפסא      
,רושי ,הכרדמה בחור לכל      
תוברל ,לוח עצמ קודיה      
ףסונ לוחב המלשה      

7,000.00     70.00    100.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו ר"מ   
      
הכרדמ / שיבכ ןוקית     58.01.0195
מ"ס 8 יבועב ,טלפסאמ      
,הכרדמב מ"ס 5-ו שיבכב      
תונכהה לכ עוציב ללוכ      
,הבטרהו קודיה ,תושרדנה      
םיווקב המאתהו רוסינ      
הכרדמ / שיבכל םירשי      
עצבתי ןוקיתה( תמייק      

16,800.00     48.00    350.00 .)החיתפה בחורל ר"מ   
60,800.00 .תומילשמ תודובע 10.85 כ"הס  

      
י א ת  20.85 ק ר פ  ת ת       
/ ם י ר ו ב י ח  ל ל ו כ  ה ר ק ב       
ת ו ד ו ב ע  - ם י ש ר ג מ  ת ו נ כ ה       
.ת ו מ י ל ש מ       
      
תחנה ריחמל תפסות     58.02.0001
החוש תנקתה רובע החוש      
דע קמועב םייק בויב וק לע      

1,976.00    988.00      2.00 .'מ 52.3 'חי   
      
תרוקיב תחושל תורבחתה     58.02.0008
םירטקב ,הליעפ ,תמייק      
לכ ללוכ ,םינוש םיקמועבו      
,םישורדה תוריהזה יעצמא      
חטשה בצמ תרזחה      
לופיט ,טלפמוק ותומדקל      
תקיצי ,תמייק המירזב      
תמיתס ,שדח לעתמ      
ןוטבב ,םילטובמ תורוניצ      
החושה ןפודב חודיק ,02-ב      
החוש רבחמ תנקתהו      
    019-F, ןייטשרקא תרצות  
061 דע רטוקב ,ע"וש וא      

4,000.00    800.00      5.00 .מ"מ 'חי   
      
      
      
      

5,976.00 20.85 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../041 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     041 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

5,976.00 מהעברה      
      
      
תרוקיב תחושל תורבחתה     58.02.0009
םירטקב ,הליעפ תמייק      
לכ ללוכ ,םינוש םיקמועבו      
,םישורדה תוריהזה יעצמא      
חטשה בצמ תרזחה      
לופיט ,טלפמוק ותומדקל      
תקיצי ,תמייק המירזב      
תמיתס ,שדח לעתמ      
ןוטבב ,םילטובמ תורוניצ      
,החושה ןפודב בוציח ,02-ב      
חפנתמ םטא תנקתה      
תקיציו םיכפשל םיאתמ      
,תושקתה ריהמ ןוטב      
לעמ ,רוניצ רבעמב חתפב      
רטוק דעו מ"מ 061 רטוק      

2,400.00  1,200.00      2.00 .מ"מ 052 'חי   
      
הקפסאו הפלחה / הנקתה     58.02.0030
סמועל ,הסכמ / הרקת לש      
לכב ,הרקב אתב ,דבכ      

3,195.00    639.00      5.00 .קמוע לכבו רטוק 'חי   
      
םוגפ םייק "קיצנב" קוריפ     58.02.0031
דע תוחושל שדחמ ותיינבו      

1,490.00    298.00      5.00 .'מ 52.1 רטוק 'חי   
      
,דיתעב רוביחל הנכה     58.02.0052
לכב ,011/061 רטוקב      

1,580.00    316.00      5.00 .קמוע 'חי   
      
,6"-8" רטוקב ,ינוציח לפמ     58.02.0054
קמועב ,ןוטב תפיטע םע      
טרפ יפל ,'מ 2 דע      

8,645.00    665.00     13.00 .יטרדנטס 'חי   
      
,6"-8" רטוקב ,ימינפ לפמ     58.02.0058
טרפ יפל ,'מ 2 דע קמועב      

2,670.00    534.00      5.00 .יטרדנטס 'חי   
25,956.00 .תומילשמ תודובע - םישרגמ תונכה / םירוביח ללוכ הרקב יאת 20.85 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 28073995   .../042 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     042 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.י פ  ת ר נ צ  50.85 ק ר פ  ת ת       
.מ "מ  061 ר ט ו ק ב  ,י ס .י ו       
      
בויב יווקל הביצחו הריפח      
טרפ יפל עקרקה יגוס לכב      
,תללוכ הריפחה .יטרדנטס      
,ןופיד ,ךומית ,רודיג ,שושיג      
ךותיח ,םוהת ימ תביאש      
שומיש ,קסידב םיטלפסא      
תומוקמבו דבכ ילכב      
,דבלב םיידיב םימיוסמ      
,םילושכמה לכ תריבש      
תחתמו לעמ םיאצמנה      
,תוריק ללוכ ,עקרקל      
תוריק ,תורוק ,םיחטשמ      
,ןבא תוריק ,םיכמות      
הרזחב םנוקיתו 'וכו תויעלס      
תבחרה .הפש ינבא ללוכ ,      
,הרקב יאתל הריפח      
הריפח יפדוע תקחרה      
הכיפש רתאל ,תומירעו      
רבעמ תרדסה .רשואמ      
תולעת תריפח .לגר יכלוהל      
עצובת ,שיבכ תייצחב      
הרטשמה עבקתש תועשב      
ןלבקה .םירחא םימרוגו      
קזנ לכל ,ידיחי יארחא היהי      
,ישילש דצל םרגיש      
אל  .וז הדובעמ האצותכ      
האצותכ תפסות םלושת      
אלל ,הקמעה / יאוות יונישמ      
ןלבקה לע.חקפמה רושיא      
הדיחיה יריחמב לולכל      
תונוישר תאצוה ,םינושה      
תפמ תנכה ,ךרוצה יפל      
סדנהמ י"ע העונת ירדסה      
תושירדב הדימע ,ומעטמ      
תושר,הרטשמ ,תויושרה      
םינווכמ תקסעה , תימוקמ      
לכ תבצהו רכשב םירטושו      
,שרדנה תוחיטבה דויצ      
םויב ,אוהש גוס לכמ      
.תויחנהל םאתהב ,הלילבו      
      
      
      
      
      
      
      
      

50.85 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 28073995   .../043 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     043 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לולכל ,ןלבקה לע ,ףסונב      
תא ,םינושה 'חיה יריחמב      
ימינפ םוליצ רובע תולעה      
רחאל ,שדחה בויבה וק לש      
מ"מ 061 רטוקמ ,עוציב      
ח"וד תקפה ללוכ ,הלעמו      
טרפמל םאתהב ,רוטילקתו      
וק חנוי וב םוקמ לכב.ינכטה      
, שיבכ, ליבש, יאוותב בויבה      
לבקתי, ךרד, הכרדמ      
דרפנב ףסונ םולשת      
  ףיעס תרגסב    
תקפסא 0610.10.75      
לש תובכשב קודיהו םיעצמ      
לוחה תפיטע לעמ מ"ס 02      
םור דעו רונצל ביבסמ      
ללוכ שיבכה הנבמ תיתחת      
הנבמ תובכש רוזחיש      
תיתחת הבוג דע שיבכה      
ריחמ( ףוצירה/טלפסאה      
בחור רובע םיעצמה      
רובע )רשואמ החיתפ      
רמוחה לש ףסונה יוניפה      
דרפנב םלושי אל ימוקמה      
הסמעהה תא לולכל שיו      
הדיחיה יריחמב יוניפהו      
.םינושה      
      
רוניצ לש החנהו הקפסא     58.05.0001
רטוקב NS-8 .יס.יו.יפ יושע      
.י.ת יפל רצוימ( מ"מ 061      
הביצחו הריפח ללוכ )488      
,אוהש גוס לכמ השק עלסב      
ללוכ ,אוהש חטש לכב       
יולימ ,לוח תפיטעו דופיר      
יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ      
,מ"ס 02 לש תובכשב      
,םילושכמ לע תורבגתה      
הקידב ,םיליבש      
םיווק תפיטשו תיטטסורדיה      
,םיטרפל םאתהב ,      
'וכו ףדועה רמוחה תקחרה      
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,      

14,300.00    130.00    110.00 .'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
      
      
      
      

14,300.00 50.85 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../044 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     044 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

14,300.00 מהעברה      
      
      
רוניצ לש החנהו הקפסא     58.05.0002
רטוקב NS-8 .יס.יו.יפ יושע      
.י.ת יפל רצוימ( מ"מ 061      
הביצחו הריפח ללוכ )488      
,אוהש גוס לכמ השק עלסב      
ללוכ ,אוהש חטש לכב       
יולימ ,לוח תפיטעו דופיר      
יקנ ימוקמ רמוח לש קדוהמ      
,מ"ס 02 לש תובכשב      
,םילושכמ לע תורבגתה      
הקידב ,םיליבש      
םיווק תפיטשו תיטטסורדיה      
,םיטרפל םאתהב ,      
'וכו ףדועה רמוחה תקחרה      
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,      
'מ 62.1 ןיבש םיקמועב      

13,500.00    150.00     90.00 .'מ 57.1-ל רטמ   
27,800.00 .מ"מ 061 רטוקב ,יס.יו.יפ תרנצ 50.85 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 28073995   .../045 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     045 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.י פ  ת ר נ צ  60.85 ק ר פ  ת ת       
.מ "מ  002 ר ט ו ק ב  ,י ס .י ו       
      
בויב יווקל הביצחו הריפח      
טרפ יפל עקרקה יגוס לכב      
,תללוכ הריפחה .יטרדנטס      
,ןופיד ,ךומית ,רודיג ,שושיג      
ךותיח ,םוהת ימ תביאש      
שומיש ,קסידב םיטלפסא      
תומוקמבו דבכ ילכב      
,דבלב םיידיב םימיוסמ      
,םילושכמה לכ תריבש      
תחתמו לעמ םיאצמנה      
,תוריק ללוכ ,עקרקל      
תוריק ,תורוק ,םיחטשמ      
,ןבא תוריק ,םיכמות      
הרזחב םנוקיתו 'וכו תויעלס      
תבחרה .הפש ינבא ללוכ ,      
,הרקב יאתל הריפח      
הריפח יפדוע תקחרה      
הכיפש רתאל ,תומירעו      
רבעמ תרדסה .רשואמ      
תולעת תריפח .לגר יכלוהל      
עצובת ,שיבכ תייצחב      
הרטשמה עבקתש תועשב      
ןלבקה .םירחא םימרוגו      
קזנ לכל ,ידיחי יארחא היהי      
,ישילש דצל םרגיש      
אל  .וז הדובעמ האצותכ      
האצותכ תפסות םלושת      
אלל ,הקמעה / יאוות יונישמ      
ןלבקה לע.חקפמה רושיא      
הדיחיה יריחמב לולכל      
תונוישר תאצוה ,םינושה      
תפמ תנכה ,ךרוצה יפל      
סדנהמ י"ע העונת ירדסה      
תושירדב הדימע ,ומעטמ      
תושר ,הרטשמ ,תויושרה      
םינווכמ תקסעה ,תימוקמ      
לכ תבצהו רכשב םירטושו      
,שרדנה תוחיטבה דויצ      
םויב ,אוהש גוס לכמ      
.תויחנהל םאתהב ,הלילבו      
      
      
      
      
      
      
      
      

60.85 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 28073995   .../046 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     046 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לולכל ,ןלבקה לע ,ףסונב      
תא ,םינושה 'חיה יריחמב      
ימינפ םוליצ רובע תולעה      
רחאל ,שדחה בויבה וק לש      
מ"מ 061 רטוקמ ,עוציב      
ח"וד תקפה ללוכ ,הלעמו      
טרפמל םאתהב ,רוטילקתו      
וק חנוי וב םוקמ לכב.ינכטה      
,שיבכ ,ליבש,יאוותב בויבה      
לבקתי ,ךרד ,הכרדמ      
דרפנב ףסונ םולשת      
ףיעס תרגסב      
תקפסא 0610.10.75      
לש תובכשב קודיהו םיעצמ      
לוחה תפיטע לעמ מ"ס 02      
םור דעו רונצל ביבסמ      
ללוכ שיבכה הנבמ תיתחת      
הנבמ תובכש רוזחיש      
תיתחת הבוג דע שיבכה      
ריחמ( ףוצירה/טלפסאה      
בחור רובע םיעצמה      
רובע ) רשואמ החיתפ      
רמוחה לש ףסונה יוניפה      
דרפנב םלושי אל ימוקמה      
הסמעהה תא לולכל שיו      
הדיחיה יריחמב יוניפהו      
.םינושה      
      
רוניצ לש החנהו הקפסא     58.06.0001
,NS-8 .יס.יו.יפ יושע      
רצוימ( מ"מ 002 רטוקב      
הריפח ללוכ ,)488 .י.ת יפל      
לכמ השק עלסב הביצחו      
אוהש חטש לכב ,אוהש גוס      
,לוח תפיטעו דופיר ללוכ ,      
רמוח לש קדוהמ יולימ      
02 לש תובכשב יקנ ימוקמ      
לע תורבגתה ,מ"ס      
הקידב ,םיליבש ,םילושכמ      
םיווק תפיטשו תיטטסורדיה      
תקחרה ,םיטרפל םאתהב      
לכה ,'וכו ףדועה רמוחה      
קמועב ,םיטרפמב טרופמכ      

12,800.00    160.00     80.00 .'מ 52.1 דע רטמ   
      
      
      
      

12,800.00 60.85 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../047 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     047 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

12,800.00 מהעברה      
      
      
רוניצ לש החנהו הקפסא     58.06.0002
,NS-8 .יס.יו.יפ יושע      
רצוימ( מ"מ 002 רטוקב      
הריפח ללוכ ,)488 .י.ת יפל      
לכמ השק עלסב הביצחו      
אוהש חטש לכב ,אוהש גוס      
,לוח תפיטעו דופיר ללוכ ,      
רמוח לש קדוהמ יולימ      
02 לש תובכשב יקנ ימוקמ      
לע תורבגתה ,מ"ס      
הקידב ,םיליבש ,םילושכמ      
םיווק תפיטשו תיטטסורדיה      
תקחרה ,םיטרפל םאתהב      
לכה ,'וכו ףדועה רמוחה      
,םיטרפמב טרופמכ      
'מ 62.1 ןיבש םיקמועב      

12,600.00    180.00     70.00 .'מ 57.1-ל רטמ   
25,400.00 .מ"מ 002 רטוקב ,יס.יו.יפ תרנצ 60.85 כ"הס  

      
ה ק פ ס א  46.85 ק ר פ  ת ת       
,ה ר ק ב  ת ח ו ש  ת ח נ ה ו       
.001 ר ט ו ק ב       
      
תמלשומ םיביכר תכרעמ      
םיקמועב ,תרוקיב אתל      
הקפסא רובע ,םינוש      
תדבועמ תיתחת תנקתהו      
י"פע ,םינכומ םידוביע םע      
תרצות ,םיטרדנטס תרבוח      
רשואמ ךרע הווש וא ןמפלוו      
לכ תוברל ,הקיצי תיתחת ,      
םירזיבאהו םימטאה      
,תרנצה ירוביחל םישרדנה      
רשואי םהב תומוקמב      
לולכ היהי ,קפסל לבקל      
לכ.םינושה הדיחיה יריחמב      
לוגיע וללכי ,ב.ב יסכמ      
תא לולכי רשא ,הזנורבמ      
תנש ,תושרה וגולו םש      
תיתשתה גוס ,החנה      
.הסכמה סמועו      
      
      
      
      
      
      
      

46.85 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 28073995   .../048 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     048 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תחוש תחנהו תקפסא     58.64.0001
001 רטוקב ןוטבמ הרקב      
וא/ו הריפח ללוכ מ"ס      
תוילוח היושע ,הביצח      
,טרפל םאתהב תוימורט      
,הזר ןוטב חטשמ  ללוכ      
,תוילוח ,תימורט תיתחת      
ןיבו תוילוחה ןיב םימטא      
,הרקתהו הנוילעה הילוחה      
ןייוזמ ןוטבמ ההבגה ןוראווצ      
דוביע ,הדירי יבלש ,      
םישימג םירבחמ ,קי'צנבה      
ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ      
הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב      
  הסכמ וא/ו תינוניב תימורט    
הנוילע תינוק הילוח יבג לע      
חתפ םע ).י.ת פ"ע(      
ינוניב ב-ב הסכמו תרגסמ      
סמועל מ"ס 06 רטוקב      
521 דע אתה קמוע ,ינוניב      

6,678.00  2,226.00      3.00 .מ"ס 'חי   
      
תחוש תחנהו תקפסא     58.64.0002
001 רטוקב ןוטבמ הרקב      
וא/ו הריפח ללוכ מ"ס      
תוילוח היושע ,הביצח      
,טרפל םאתהב תוימורט      
,הזר ןוטב חטשמ ללוכ      
,תוילוח ,תימורט תיתחת      
ןיבו תוילוחה ןיב םימטא      
,הרקתהו הנוילעה הילוחה      
ןייוזמ ןוטבמ ההבגה ןוראווצ      
דוביע ,הדירי יבלש ,      
םישימג םירבחמ ,קי'צנבה      
ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ      
הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב      
  הסכמ וא/ו תינוניב תימורט    
הנוילע תינוק הילוח יבג לע      
חתפ םע ).י.ת פ"ע(      
ינוניב ב-ב הסכמו תרגסמ      
סמועל מ"ס 06 רטוקב      
62.1 ןיבש םיקמועב ,ינוניב      

44,460.00  2,470.00     18.00 .'מ 57.1-ל 'מ 'חי   
      
      
      
      
      

51,138.00 46.85 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 28073995   .../049 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     049 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

51,138.00 מהעברה      
      
      
תמלשומ םיביכר תכרעמ     58.64.0010
לכ עוציבו תרוקיב אתל      
תקיצי לבא ,ל"נכ הדובעה      
לכ ללוכ ,רתאב החושה      
םירזיבאהו םירמוחה      
וז הדובעל םישרדנה      

2,490.00  2,490.00      1.00 .'מ 52.1 דע קמועב 'חי   
      
תכרעמל ריחמ תפסות     58.64.0021
תרוקיב אתל תמלשומ      
,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו      
תנקתהו הקפסא לבא      
םע הדבכ תימורט הרקת      
06 רטוקב הסכמו תרגסמ      
םוקמב ,דבכ סמועל מ"ס      
הסכמו תרגסמ םע הרקת      

9,366.00    446.00     21.00 .ינוניב סמועל 'חי   
62,994.00 .001 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא 46.85 כ"הס  

202,950.00 .בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 85 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 28073995   .../050 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     050 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשח ינקתמ 70 קרפ    
   

             53,615.40 תויליע תותשר 10.70 קרפ תת   
   

              6,387.60 הרואת ירזיבא 30.70 קרפ תת   
   

  60,003.00 למשח ינקתמ 70 כ"הס             
   
תרושקתו למשח רובחל תונכה ,ץוח תרואת 80 קרפ    
   

0.8 קרפ תת 00.80 קרפ תת                         
   

             76,571.70 למשח רובחל תונכה ץוח תרואת 10.80 קרפ תת   
   

             89,473.70 תועורזו םידומע 20.80 קרפ תת   
   

             95,943.30 הרואת ירזיבא 30.80 קרפ תת   
   

             22,543.80 למשח תרבחל תונכה 70.80 קרפ תת   
   

             51,505.60 הרקב יאתו תרנצ ,תוריפח 80.80 קרפ תת   
   

 336,038.10 תרושקתו למשח רובחל תונכה ,ץוח תרואת 80 כ"הס             
   
- תרושקתו למשח רובחל תונכה ,ץוח תרואת 90 קרפ    
חותיפ      
   

              8,950.00 ץוח תרואתל תונכה 10.90 קרפ תת   
   

              8,566.50 תועורזו םידומע 20.90 קרפ תת   
   

             15,615.00 הרואת ירזיבא 30.90 קרפ תת   
   

  33,131.50 - תרושקתו למשח רובחל תונכה ,ץוח תרואת 90 כ"הס             
חותיפ      
   
חותיפ תודובע 04 קרפ    
   

             76,920.00 הפש ינבא תודובע 10.04 קרפ תת   
   

             17,736.00 רפע תודובע 20.04 קרפ תת   
   

              5,580.00 םיעצמ 30.04 קרפ תת   
   

            464,115.00 תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 50.04 קרפ תת   
תוגרדמו        
   

            489,500.00 םיכמות תוריק 60.04 קרפ תת   
 
 
 

קובץ: 28073995   .../051 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     051 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
            248,700.00 תונוש תודובע 80.04 קרפ תת   

   
1,302,551.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס             

   
היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ    
   

             24,500.00 עקרקה תנכה תודובע 10.14 קרפ תת   
   

             41,600.00 היקשה 20.14 קרפ תת   
   

             50,640.00 תועיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת   
   

 116,740.00 היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס             
   
זוקינו הלילס תודובע 15 קרפ    
   

             48,243.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת   
   

            123,600.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת   
   

            226,200.00 תויתשתו םיעצמ 30.15 קרפ תת   
   

            394,617.40 םימ יריבעמו זוקינב ןוטב תודובע 60.15 קרפ תת   
   

             38,657.80 ךרד ירזיבאו העיבצ ירורמת 90.15 קרפ תת   
   

            293,450.00 תונוש 07.15 קרפ תת   
   

1,124,768.20 זוקינו הלילס תודובע 15 כ"הס             
   
טלפסא תודובע 25 קרפ    
   

            209,400.00 טלפסא תודובע 10.25 קרפ תת   
   

             35,640.00 2 קרפ תת 20.25 קרפ תת   
   

 245,040.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס             
   
תרנצ ירזיבאו תרנצ תודובע 75 קרפ    
   

            182,500.00 שארב בוש דוד 'חרב םימ תקפסא יווק 10.75 קרפ תת   
.'א בלש - הנפ        
   

 182,500.00 תרנצ ירזיבאו תרנצ תודובע 75 כ"הס             
   
.בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 85 קרפ    
   

             60,800.00 .תומילשמ תודובע 10.85 קרפ תת   
   

             25,956.00 תונכה / םירוביח ללוכ הרקב יאת 20.85 קרפ תת   
.תומילשמ תודובע - םישרגמ        

קובץ: 28073995   .../052 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     052 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
             27,800.00 .מ"מ 061 רטוקב ,יס.יו.יפ תרנצ 50.85 קרפ תת   

   
             25,400.00 .מ"מ 002 רטוקב ,יס.יו.יפ תרנצ 60.85 קרפ תת   

   
             62,994.00 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא 46.85 קרפ תת   

  .100      
   

 202,950.00 .בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 85 כ"הס             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 28073995   .../053 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב    ת י ח ר ז א    ה ס ד נ ה    -    ם ד ת
7657758-40:סקפ 6657758:לט 00203 למרכה תריט 2 רגתא
 

15/08/2018
דף מס':     053 ב"וש דוד 'חר -הניפ שאר

  
קרפ ךס  
  60,003.00 למשח ינקתמ 70 קרפ  

  
 336,038.10 תרושקתו למשח רובחל תונכה ,ץוח תרואת 80 קרפ  

  
  33,131.50 חותיפ - תרושקתו למשח רובחל תונכה ,ץוח תרואת 90 קרפ  

  
1,302,551.00 חותיפ תודובע 04 קרפ  

  
 116,740.00 היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ  

  
1,124,768.20 זוקינו הלילס תודובע 15 קרפ  

  
 245,040.00 טלפסא תודובע 25 קרפ  

  
 182,500.00 תרנצ ירזיבאו תרנצ תודובע 75 קרפ  

  
 202,950.00 .בויב יווק עוציבל םיטקייורפ 85 קרפ  

 
  

לכה ךס  
3,603,721.80  יללכ כ"הס  

  612,632.71 מ"עמ %71  
 4,216,354.51 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 28073995 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


