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4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     001 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      

  4,440.00   555.00     8.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי 51-ב הזר ןוטב ק"מ  02.01.0010
      
םיכתחב ןיוזמ 03-ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר     02.01.0050

 90,100.00 1,060.00    85.00 םהשלכ ק"מ   
      
וא/ו תוריק( ןיוזמ 03-ב ןוטבמ םייעצמא םיביצנ     02.01.0130
וניאש ךתחב ,דחוימ בוציע ילעב )םידומע      

 99,430.00 1,630.00    61.00 םהשלכ םיכתחו תודימב ,יטמזירפ ק"מ   
      
יטמזירפ ךתחב ןיוזמ 03-ב ןוטבמ בחור תרוק     02.01.0210
ןוטב ידומע שארב תעפושמ וא/ו תיקפוא עובק      

 43,050.00 1,230.00    35.00 רשגה יביצנ םוחתב ק"מ   
      
ןוטבמ העסמ לש )המגרפאיד( בחור תורוק     02.01.0230

 14,700.00 1,470.00    10.00 הצקה יביצנ לעמ םוחתב ןיוזמ 03-ב ק"מ   
      
ןוטבמ העסמ לש )המגרפאיד( בחור תורוק     02.01.0240

 16,320.00 1,360.00    12.00 םיעצמא םיביצנ לעמ םוחתב ןיוזמ 03-ב ק"מ   
      

 26,280.00 1,460.00    18.00 רתאב םיקוצי ןיוזמ 03-ב ןוטבמ םיבוכרכ ק"מ  02.01.0270
      
תחנהל ץווכתמ יתלב 05-ב ןוטבמ תבשות     02.01.0323

 10,980.00   610.00    18.00 תוכורדה תורוקה 'חי   
      
רשגל ןיוזמ 03-ב ןוטבמ העסימ תמלשה     02.01.0331
,תוינבת יבג לע הקוצי תוימורט תורוק סופיטמ      

221,100.00 1,340.00   165.00 תורוק וא םימורק ,תודובא תוינבת ק"מ   
      
03-ב ןוטבמ הצק יביצנ לש תיזח ריק     02.01.0570
תוברל הנתשמ הבוגבו אוהשלכ יבועב ןיוזמ      
םייוביע וא/ו ריקה לש תוירוחא תועלצ      

105,300.00 1,170.00    90.00 .םיימוקמ ק"מ   
      
03-ב ןוטבמ הצק יביצנ לש ירוחא רגוס ריק     02.01.0590

 26,620.00 1,210.00    22.00 .אוהשלכ הבוגבו יבועב ןיוזמ ק"מ   
      
הצק יביצנ תוריק לש םיידיצ םירגוס םישוג     02.01.0600

  3,990.00 1,330.00     3.00 ןיוזמ 03-ב ןוטבמ ק"מ   
      
םיכתחב ןיוזמ 03-ב ןוטבמ םייפנכ תוריק     02.01.0610

120,435.00 1,295.00    93.00 .םהשלכ ק"מ   
      
םיכתחב ןיוזמ 03-ב ןוטבמ םיכמות תוריק     02.01.0660

 36,300.00 1,210.00    30.00 .םהשלכ ק"מ   
      
      
      

819,045.00 10.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../002 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     002 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

819,045.00 מהעברה      
      
      
,ןיוזמ 03-ב ןוטבמ )רבעמ טנמלא( הצק קולב     02.01.0682
תוברל שיבכה הקעמל רשגה הקעמ ןיב רבעמ      

 87,000.00 1,450.00    60.00 הקעמה רוביחל םירזיבא ק"מ   
      
יבועב ןיוזמ 03-ב ןוטבמ השיג )תטלפ( תלבט     02.01.0690

 30,000.00 1,000.00    30.00 והשלכ ק"מ   
      
תודימב ןיוזמ 03-ב ןוטבמ תובשות/תוטוו     02.01.0691

  2,360.00 1,180.00     2.00 השיג תוטלפ רובע תונוש ק"מ   
      
טלוב תונוש תודימב ןיוזמ 03-ב ןוטבמ זיז     02.01.0692

    760.00 1,520.00     0.50 )הרואת ידומעל יוביע( דומע/הרוק/ריקמ ק"מ   
      
5*5 תודימב תושלושמ 03-ב ןוטב תוקלור     02.01.0720

  2,687.50    12.50   215.00 מ''ס 7*7 דע מ''ס רטמ   
      

 26,510.50    37.00   716.50 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0740
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     02.01.0780

 36,000.00    36.00 1,000.00 .הדלפ וא/ו ץע תוספטב ר"מ   
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     02.01.0790
וא םירמילופ םירמוח ,ימוג תויושע תוספטב      
ןבא יומד ינרוצ הטעמ תולעבו םירחא םירמוח      
תושירד יפ לע תרחא הרוצ וא ימאח      
רובש יורדרוק תמגוד קיטסלפ תינבת( ןנכתמה      

 50,050.00   130.00   385.00 )ע"ש וא עלס ןבא תרצות ר"מ   
      
W005 -פ גוסמ םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0824
לוכב ,3 קלח 6644 י"ת יפל ןוטב ןויזל       

688,000.00 4,300.00   160.00 םיכרואהו םירטקה ןוט   
      
מ"ס 2 יבועב F-02 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     02.01.0935

  8,100.00    13.50   600.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      
4" רטוקב CVP רוניצמ ןוטב תוריקב םיזקנ     02.01.1000

    256.00    32.00     8.00 'מ 8.0 דע 'מ 15.0-מ ךרואבו 'חי   
      
רטוקב ררוחמ  ירושרש רוניצ ללוכ יכרוא זקנ     02.01.1019
הפיטעו ץצח )ןנסמ( רטליפ ללוכ מ''מ 051      

  4,000.00   100.00    40.00 ינכטואיג דבב רטמ   
      
4" רטוקב CVP רוניצמ םיזקנל ריחמ תפסות     02.01.1020

    180.00    22.50     8.00 ריקה בגב ינכטואיג דב ףוטע ץצח סיכ רובע 'חי   
      

  3,240.00    27.00   120.00 תוריק בגב תנקתומ ,מ"מ 8 יבועב זוקינ תעירי ר"מ  02.01.1023
      

    900.00    30.00    30.00 )הדרפה יקשימ( תוטשפתה יקשימ רטמ  02.01.1050
      

1,759,089.00 10.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../003 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     003 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,759,089.00 מהעברה      
      
      
מ"מ 82 רטוקב ןויז תדלפ תכראהל טרסניא     02.01.1189

 50,040.00   139.00   360.00 .הבקנ תדיחיו רכז תדיחי ללוכ 'חי   
1,809,129.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,809,129.00 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../004 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     004 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
יתש תחירמו תקבדומ תיכוכז גרא ,רמיירפ      
ינכטה טרפמב טרופמכ ,תוינמוטיב תובכש      

 21,000.00    35.00   600.00 דחוימה ר"מ   
      
תועיריב םירשג תועסמ םוטיא תכרעמ     05.01.1000
ינכטה טרפמב טרופמכ ,תוללכושמ תוינמוטיב      

 60,040.00    76.00   790.00 דחוימה ר"מ   
      
תכרעמב השיג )תוטלפ( תואלבט ינפ םוטיא     05.01.1120
ינכטה טרפמב טרופמכ ,תיטנמצ םוטיא      

  7,440.00    62.00   120.00 דחוימה ר"מ   
 88,480.00 םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 88,480.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../005 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     005 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת ו  ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  80 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 קרפ יללכה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשהל      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,תוכמותה ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
,םירוביח תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה      
,הכישמ טוח\לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית      
,רוניצה תווצק תריגס ,ינקת ןומיס טרס      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה      
      
ףיעס 80 טקרפ יללכה טרפמה יפל עוציבה      
.עוציבה יטרפ יפלו 70.30.80      
      
,5.31 .ע.ק.י 5.21 גרד ןליתאילופמ רוניצ     08.01.0051
יספ םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 36 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס      
מ"מ 8 רטוק הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

 17,100.00    19.00   900.00 .1200.10.80 ףיעס יפל שרדנה לכו ןוליינמ רטמ   
      
יתבכש וד םיירושרש םישימג םייטסלפ תורוניצ      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0096
הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכו ןוליינמ מ"מ 8 רטוק      

  4,000.00     8.00   500.00 08.01.0021. רטמ   
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  6,000.00    12.00   500.00 08.01.0021. רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא רתאב םיקוצי םיאת      

 27,100.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../006 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     006 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 27,100.00 מהעברה      
      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,ןויזה תדלפ תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ ,הרקת      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט תושרה      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה יפל עוציב      
.עוציבה יטרפ יפלו 20.90.30.80      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.0168
ימינפ רטוקב 2610.10.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס 06      

  3,000.00 1,000.00     3.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.0171
ימינפ רטוקב 2610.10.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס 08      

  6,360.00 1,590.00     4.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה יפל עוציבה      
.טרפ יפלו 30.20.80      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0261
06 בחורב 2520.10.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 15,050.00    43.00   350.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     08.01.0291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
רושיא תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  1,100.00   110.00    10.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה ק"מ   
      
      
      

 52,610.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../007 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     007 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 52,610.00 מהעברה      
      
      
תוברל תרנצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.01.0351
םייק ןוטב/טלפסא תריבשו ךותיח ,רוסינ      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,םישיבכ חטשב      
דע בחורבו מ"ס 051 דע קמועל םיידי תדובעב      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 06      
בצמה תרזחה ,שיבכה ןוקית ,עצמה תובכשב      

  2,200.00   110.00    20.00 .תרנצה תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל רדח   
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
,ןויז תדלפ ,ןוטב ,רוב תביצח וא\ו תריפח      
םימוא ,הדלפ יספ תוברל( ןוגיע יגרב תכרעמ      
קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש ,)תויקסדו      
ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע יפדוע      
סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה ח"ע עוציבו      
ירמוחו תודובע לכו ,רוטקורטסנוקו סוסיב      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה רזעה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוסה תודימה      
םעטמ רוטקורטסנוקה ידי לע ורשואיו ובשוחי      
,המדאה גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה      
.דומעה לע לעופב לקשמהו ,םוקימ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.01.0378
03-ב ןוטבמ קוצי 'מ 01-9 הבוגב 0630.10.80      

 14,300.00 1,100.00    13.00 'פמוק מ"ס 061/08/08 תודימב ןיוזמ  
 69,110.00 ץוח תרואתל תונכה 10.80 כ"הס  

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

20.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../008 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     008 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש רפסמ תעבטה ללוכ הרואת דומע ריחמ      
םינקתה ןוכמ      
      
חול ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
עורזל םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה      
םידומעה רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב      
      
ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה יפל עוציבה      
.עוציבה יטרפ יפלו 10.20.60.80      
      
רטוק לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
םח ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 09 ןוילע      
הטלפה ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל      
ךותב םירזיבא שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד ,דומעה      
הרואתה דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.0084
ךרואב 6600.20.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

  6,680.00 3,340.00     2.00 'פמוק 'מ 6.7  
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.0087
ךרואב 6600.20.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 39,930.00 3,630.00    11.00 'פמוק 'מ  8.8  
      
הרואת ידומעל הדלפ תועורז      
      
הדלפמ היושע תינוק תיתשק )218 י"ת( עורז      
ףוגלו דומעל תמאתומ רטוקב תנוולוגמ      
ףוגלו דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.דומעה      
      
ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה יפל עוציבה      
.עוציבה יטרפ יפלו 10.50.60.80      
      
לש יכנאו יקפוא ךרואב לוגיע עבר הדיחי עורז     08.02.0360
היושע ,מ"ס 051 ףופיכ סוידר ,מ"ס 021      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ,תנבלוגמ הדלפמ      

  5,980.00   460.00    13.00 'פמוק 08.02.0348  
 52,590.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../009 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     009 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
למשח ינקתמל ייללכה טרפמהמ ערוג וניאו      
תרואת םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80 קרפ      
םיחותפ םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל      
הז זרכמל דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשהל      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
הרואת ףוג תנקתה      
      
רשואמ תובוחר תרואת ףוג רוביחו הנקתה     08.03.0027
תרבח דומע לע וא ינוריע דומע לע ש"בהשמ      
לומ םואת ללוכ  'מ 21-1.5 הבוגב למשחה      

  2,990.00   230.00    13.00 .י"חח 'חי   
      
םישגמ      
      
םיקדהמ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
ע"ש וא IXEGOS תרצות 3CB-ו 2CB םגד      
ללוכ ,ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,רשואמ      
ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ      
יבטוק וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה      
    CA01*2, AK01, רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ  
תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה      
      
ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה יפל עוציבה      
.עוציבה יטרפ יפלו 70.20.90.80      
      
חטשב הנוילע הטלפ לעב רשגל דוסי תקראה     08.03.0040
תדלפ ךותיר תועצמאב ר"מ 0051 דע ללוכ      
תריציו העסמה תוטלפו רשגה תודוסי לש ןויזה      
ףקיהב הרוגס תיפקיה רושיג תעבט      
05*4 ךתחב יפקיה ןוולוגמ הדלפ ספמ הנבמה      
ךותיר י"ע וא ןוטבה תוקיציב חנומה ר"ממ      
לש תוחפל מ"מ 21 רטוקב ןויזה תדלפ      
יפל הקראה תוחושו תודורטקלא ללוכ,הנבמה      
ריחמה .ינכטה טרפמב טרופמכו ת ינכותה      
הקראהל םישורדה םירזיבאה לכ תא ללוכ      

 27,000.00 27,000.00     1.00 'פמוק .רשגה לש תמלשומ  
      
      

 29,990.00 30.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../010 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     010 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 29,990.00 מהעברה      
      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     08.03.0042

  3,250.00   250.00    13.00 'פמוק 6300.30.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזיבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה יפל עוציבה      
.עוציבה יטרפ יפלו 60.40.80      
      
ללוכ ר"ממ 5*61 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0126
ללוכ 7500.30.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 28,200.00    47.00   600.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ תויפוס רטמ   
      
הרואת תייזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     08.03.0321
מ"מ 04*4 ךתחב ןוולוגמ הדלפ ספ ללוכ      
ןויז תדלפל רבוחמו דוסיה לזרבל ךתורמה      
ןוולגמ הדלפ ספלו היזכרמה סיסב לש דוסיה      

    267.00   267.00     1.00 'פמוק .היזכרמב  
      
הקראה      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכ ,םידומעל הרידח ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
עוציבל תושורדה תודובעה לכו םירמוחה      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה רוביח      
      
ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה יפל עוציבה      
.עוציבה יטרפ יפלו 20.50.80      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.0336
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

 13,000.00    26.00   500.00 08.03.0327 רטמ   
      
הקראה יכילומ לש ינקת רוביח רובע תפסות     08.03.0414
דיג ךתח לכב ,DLEWDAC תטישב םיפושח      

    160.00   160.00     1.00 'פמוק .רוביחב םיכילומה לש תומכ לכבו שרדנכ  
      
יפל ,דחא לגדל הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.03.0438
,50.50.60.80 ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה      
הרואתה דומע ומכ תכתמ גוס ותואמ יונב      
עבצנ וב עבצל ההז עבצב עובצו ןוולוגמ      

  1,196.00    92.00    13.00 'פמוק .טרפ יפל ,דומעה  
      

 76,063.00 30.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../011 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     011 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 76,063.00 מהעברה      
      
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסיכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.03.0444
רשאו ,העונת ייאו םיפ"צש ,תוגורעב רואמ      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
יפל עבורמ וא לוגע היהי יוסיכה .תיננגה      
עבצב רונתב עובצו ףונה לכירדא תויחנה      
יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח יוסיכה .דומעה      

  2,769.00   213.00    13.00 'פמוק .דוסיה ינפ לעמ םהבוג ללוכ דוסיה  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.03.0459
ןקתמ תדימע לע ח"וד תקפנהו ךמסומ      

  2,663.00 2,663.00     1.00 'פמוק .רואמל י"תב הרואתה  
      
למשח סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     08.03.0465
הדימב םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב      
תוניקתל קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו      
םאתהבו למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה      
טרפמהו 80 קרפ יללכה טרפמב שרדנל      
תדועת תריסמ תוברל ,הז זרכמל דחוימה      
תואצות םע ןקתמה לש הקידבו םושיר      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו הקידבה  
 82,495.00 הרואת ירזיבא 30.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
למשח ינקתמל יללכה טרפמהמ ערוג וניאו      
רובע ינכטה טרפמה ,02 י"ת ,80 קרפ      
םיחותפ םיחטשו םיכרדל דל תרואת יפוג      
.הז זרכמל דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשהל      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
שרדנכ )םיירוקמ( םילניגירוא הרואת יפוג      
ןוכמ לש הקידב תדועת ללוכ הז זרכמב      
C.O.C. תדועתו םיקפוסמה םיפוגל םינקתה      
.T.O.C.-ו      
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../012 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     012 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 3*5.2 ךתחב לבכ ,תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
ילעב הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
יוניבה דרשמ רגאמב םימושרה הכמסה תדועת      
תנכדעתמה המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו      
.דרשמה רתאב      
      
M55.3 םגדמ הרואת ףוג לש הנקתהו הקפסה     08.04.0142
    S-ETS 3FO 2 OLATI הכימת ללוכ  
עקש ,K 0003 רוא ןווג ,ILAD לוקוטורפב      
    AMEN 7 לעפמב הרואתה ףוגב ןקתומ םיניפ  
"AMEN עקש רצקמ" םע קפוסמו ןרציה      
טרפמה תושירדב דומעי הרואתה ףוג .ירוקמ      
היהיו ףקותב ןוכישהו יוניבה דרשמ לש ינכטה      
.AMEN עקש ללוכ 66PI י"תמ רושיא לעב      
וא ,סרבינוי .מ.ש : קפס ,הילטוא CEA : ןרצי      

 37,050.00 2,850.00    13.00 .ע"ש 'חי   
 37,050.00 הרואת יפוג 40.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

241,245.00 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 כ"הס  
קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../013 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     013 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ש ג ב  ך ו ר ד  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  31 ק ר פ       
      
ם י ר ש ג ב  ך ו ר ד  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.31 ק ר פ  ת ת       
      
יביכרמ לכ תא םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכ      
,םיטרפמבו תוינכותב םיראותמה הדובעה      
תכירדו סויד ,םילבכ ,םילוורש ,דויצ תוברל      
.םלשומ עוציבל שרדנה רתיה לכו ,הדלפה      
      
ךתחב םדק תכירדב תוכורד תוימורט תורוק     13.01.0092
דע ךרואב 06-ב ןוטבמ והשלכ הבוגב הלעת      
sdne( םיגרודמ הרוקה תוצק דוביע ,רטמ 42      

722,000.00 4,750.00   152.00 dapped) ק"מ   
      
ךתחב םדק תכירדב תוכורד תוימורט תורוק     13.01.0098
לעמ ךרואב 06-ב ןוטבמ והשלכ הבוגב הלעת      
םיגרודמ הרוקה תוצק דוביע ,רטמ 10.42      

558,900.00 4,860.00   115.00 (dapped ends) ק"מ   
1,280,900.00 םירשגב ךורד ןוטב תודובע 10.31 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,280,900.00 םירשגב ךורד ןוטב תודובע 31 כ"הס  
קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../014 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     014 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  י נ ב מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  50.91 ק ר פ  ת ת       
      
םינקתומ הרואת ידומעל ןוגיע יגרב לולכמ     19.05.2073
שארב וא/ו העסמה תופש תוהבגהה םוחתב      

    600.00    20.00    30.00 .םיכמותה תוריקה ג"ק   
      

  3,400.00 1,700.00     2.00 רשגה תעסמ זוקינל תורוניצ/םינטלוק לולכמ 'חי  19.05.6520
  4,000.00 שרח תורגסמ 50.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  4,000.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס  
קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../015 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     015 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  ,ק ו מ ע  ס ו ס י ב  32 ק ר פ       
ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו       
      
ת ו א ס נ ו ל כ  ,ק ו מ ע  ס ו ס י ב  10.32 ק ר פ  ת ת       
ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו  ם י ח ו ד ק       
      
ךרוצל שורדה לכ תא ללוכ תואסנלוכה ריחמ      
תוברל תואסנולכה לש םלשומ עוציב      
תנוכמל תופמר יוניפו עוציב ,תונגראתה      
שביב חודיק ,דחוימ דויצב שומיש ,חודיק      
םיחדקמה יגוס לכו חכ תלעב תיבוביס הנוכמב      
תסנכהו הלבוה ,הדובעה עוציבל םישרדנה      
רחא ינכמ ילכ דויצ וא/ו ףונמ תרזעב ןויזה בולכ      
ירמוש תנקתהו תקפסא ,חקפמה י"ע רשואמ      
תואסנולכ תקיצי ,חדקה תיתחת יוקינ ,קחרמ      
ימרט רוניצו ןוילע ןגמ רוניצ תרזעב      
    )EIMERT( רתיה לכו חודיקה קמוע אולמל  
םאתהב תואסנולכה לש םלשומ עוציבל שורדה      
טרפמ וא\ו יללכה טרפמה תויחנהלו תוינכותל      
טרפ ,דחוימה ינכטה טרפמה וא\ו י"תנ      
דרפנב םלושתש ןויזה תדלפ תקפסאל      
.20 קרפבש םיפיעסב      
      
םע ןיוזמ 03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0340

159,840.00   740.00   216.00 מ''ס 09 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      
םע ןיוזמ 03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0370

212,000.00 1,060.00   200.00 מ''ס 021 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      
רטוקב הדלפמ תוינוסארטלוא תוקידבל רוניצ     23.01.0650
ןויזה בולכל עבוקמו תווצקב םוטאו רוגס 5.2''      

 46,336.00    32.00 1,448.00 סנולכב לש רטמ   
      
09 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0730

  5,184.00    24.00   216.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס רטמ   
      
021 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0760

 10,000.00    50.00   200.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס רטמ   
433,360.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ ,קומע סוסיב 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

433,360.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ ,קומע סוסיב 32 כ"הס  
קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../016 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     016 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
,ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
ה פ ש  י נ ב א       
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0190
תויעובר וא מ"ס 02/01 תודימב תוינבלמ      
תוברל ,מ"ס 01/01 וא מ"ס 02/02 תודימב      

 32,300.00    85.00   380.00 רופא טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג ,מ"ס 5 לוח ר"מ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0192
תויעובר וא מ"ס 02/01 תודימב תוינבלמ      
תוברל ,מ"ס 01/01 וא מ"ס 02/02 תודימב      
ינווג וא/ו ןבל ןווג ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס 5 לוח      

  8,000.00   100.00    80.00 ןבל טלמ סיסב לע - לכירדאה רושיאל לייטקוק ר"מ   
      
םינבאל םג םיפקת ןג\הפש ינבא יפיעס יריחמ      
52 ,מ"ס 05( םינוש םיכרואב םינבאלו תויתשק      
יללכה טרפמב שרדנכ לעפמב םיקוצי )'וכו מ"ס      
.10.51.15 ףיעס      
      
ןווגב מ"ס 001/03/51 תודימב הפש ןבא     40.01.0640

 21,000.00    70.00   300.00 03-ב ןוטב תנעשמו דוסי תוברל רופא רטמ   
      
ןווגב מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.01.0700

 15,000.00    50.00   300.00 03-ב ןוטב תנעשמו דוסי תוברל רופא רטמ   
 76,300.00 הפש ינבא ,תובלתשמ םינבאב ףוציר 10.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 76,300.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס  
קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../017 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     017 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
15 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.15 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
וא\ו )"לוחכה רפסה"( הינב תודובעל יללכ      
לש רושיגו הלילס תודובעל יללכה טרפמה      
םיינכטה םיטרפמה וא\ו לארשי יביתנ תרבח      
אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,הז זרכמל םידחוימה      
.ףיעסב תרחא ןיוצ םא      
      
לכ תא םיללוכ הז קרפב םיפיעסה יריחמ      
תקפסא תאו תופיקעהו תורישיה תודובעה      
םושרה יפל םישרדנה םירמוחה לכ תלבוהו      
וא\ו םיטרפמב וא\ו תוינכתב וא\ו ףיעסב      
.םידחוימה הדידמה ינפואב      
      
,תסמעה םיללוכ הז קרפב םיפיעסה יריחמ      
היחמצ\תלוספ\רמוח לכ קוליסו יוניפ ,תלבוה      
הרויש םוקמל קוליס וא\ו רשואמ הכיפש רתאל      
לש עוציב תולובגמ אוהש קחרמ לכל חקפמה      
.ךרוצה תדימב תורגא םולשתו טקייורפה      
      
וניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
וא תריגס לש הרקמב תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ יוניש      

15 קרפל תויללכ תורעה 00.15 כ"הס            
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
לש( רפע תומירעו תלוספ יוניפו הריפח     51.01.0005
תודובע תליחת ינפל רתאב תומייקה )םירחא      
םירוזאה םוחתב חקפמה הרויש םוקמל ,ןלבקה      
וא\ו הדובעה רתאל ץוחמ וא\ו יולימל םידעוימה      
הדובעה .תויושרה י"ע רשואמ הכיפש רתאל      
קודיהב רוזיפו הלבוה ,הסמעה ,הריפח תללוכ      
ליגר קודיה רחאל מ"ס 02 יבועב תובכשב ליגר      
לש בתכבו שארמ רושיאב לכה ,םוריע וא\ו      

 40,000.00    80.00   500.00 .חקפמה ק"מ   
      

 22,800.00     4.00 5,700.00 מ"ס 02 דע יבועב חטשה ףושיח ר"מ  51.01.0020
      

  1,500.00    15.00   100.00 ןייוניפו הפש ינבא קוריפ רטמ  51.01.0130
      

  1,200.00    12.00   100.00 ןייוניפו ןג ינבא קוריפ רטמ  51.01.0135
      
תוברל ,)דחא דומע לע( רורמת םע דומע קוריפ     51.01.0170

    240.00    60.00     4.00 תלוספה יוניפו ןוטבה דוסי קוריפ 'חי   
      
      
      

 65,740.00 10.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../018 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     018 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 65,740.00 מהעברה      
      
      
לכבו גוס לכמ רשגה םוחתל ץוחמ םיצע תריקע     51.01.0240
י"ע השרומ הכיפש רתאל םייוניפו לדוג      
תורגא םולשת תוברל ,קחרמ לכב תויושרה      

  4,400.00   220.00    20.00 םהינימל 'חי   
      
תריקע ללוכ רשגה םוחתב חטש ףושיח     51.01.1062
םתסירג ,לדוג לכבו גוס לכמ םיצעו םיחמצ      
י"ע השרומ הכיפש רתאל תלוספ יוניפו      
תורגא םולשת תוברל ,קחרמ לכב תויושרה      

  4,000.00    20.00   200.00 םהינימל ר"מ   
 74,140.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
,תולודג םינבא ץופינ ,יופינ םיללוכ ע"ע יריחמ      
רופחה רמוחה בטימ תרבעהו תסמעה ,ןוימ      
ץעויו חקפמה תויחנה יפל יולימ יחטשל      
)חקפמה לש בתכב ורושיא רחאל( עקרקה      
02 לש תובכשב ליגר קודיהב רוזיפ תוברל      
םוקמל יוניפ וא\ו ןוסחא וא\ו ,קודיה רחאל מ"ס      
וא\ו ,תימוקמה תושרה םוחתב חקפמה הרויש      
חקפמה י"ע רשואמ הכיפש רתאל יוניפ      
םולשת ללוכ ,קחרמ לכל תויטנבלרה תויושרהו      
.ןהינימל הכיפש תורגא      
      
ןיב( םיללוכ הביצח\הריפחה יפיעס יריחמ      
קוליסו יולימל םיאתמה רמוחה תרבעה )ראשה      
יולימל ולספנש הריפחה יפדועו תלוספ לכ      
רתאל וא תויושרה י"ע רשואמ הכיפש םוקמל      
.תימוקמה תושרה םוחתב רחא      
      
,הביצח\הריפחה יפיעס לש םולשתו עוציב      
דדומ י"ע הדידמ תינכת תנכהב הנתומ היהי      
םעטמ דדומ י"ע התומיאו ןלבקה םעטמ ךמסומ      
.ףיעסו ףיעס לכ עוציב ירחאו ינפל חקפמה      
      
תוברל חטשב תיללכ הביצח וא\ו הריפח     51.02.0050
יוניפו ליגר קודיה ,רוזיפ ,הלבוה ,הסמעה      

 50,400.00    36.00 1,400.00 הדובעה רתאמ הריפח יפדוע ק"מ   
      
ךמת תוריק ,םירשג ינבמל הביצח וא\ו הריפח     51.02.0180

 72,000.00    36.00 2,000.00 עקרק תפלחהלו ק"מ   
      
הריפח תוברל תמייק עקרק תיתש דוביע     51.02.0185
,דחוימה טרפמה יפל מ"ס 06\04\02 קמועב      
תיתש קודיה ,רתאב רופחה רמוחה תרימש      
קודיהו אבומ ררבנ רמוחמ רזוח יולימ ,עקרקה      

 90,000.00    30.00 3,000.00 יבוע מ"ס 02 לש תובכשב רקובמ ר"מ   
212,400.00 20.15 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../019 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     019 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

212,400.00 מהעברה      
      
      
םירשג ינבמל הביצח\הריפחה תיתחת תנכה     51.02.0190

  1,200.00     6.00   200.00 רקובמ קודיה ללוכ ,ךמת תוריקו ר"מ   
      
יפל 'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.02.0195

167,400.00    62.00 2,700.00 ליגר קודיהו רוזיפ תוברל ,)י"תנ טרפמ ק"מ   
      
אבומ ררבנ רמוחמ יולימל ריחמ תפסות     51.02.0200

 16,400.00     4.00 4,100.00 רקובמ קודיה רובע )רקובמ אל קודיהב( קדוהמ ק"מ   
      
יפל 'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.02.0205
,ךמת תוריקו םירשג ינבמל )י"תנ טרפמ      

132,000.00    66.00 2,000.00 רקובמ קודיה ללוכ  ק"מ   
      
רמוחמ ךמת תוריקו םירשג ינבמל אבומ יולימ     51.02.0210

126,000.00    70.00 1,800.00 רקובמ קודיה ללוכ ,י"תנ טרפמ יפל 'א ק"מ   
655,400.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
רקובמ קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ     51.03.0010

231,800.00   122.00 1,900.00 תרשואמ הבצחממ קפוסי עצמה ,תובכשב ק"מ   
231,800.00 תויתשתו םיעצמ 30.15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 6 יבועב טלפסא ןוטבמ תרשקמ הבכש     51.04.0120
לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ )צ"את(      
,GP 01-86 ןמוטיב ,)1"( מ"מ 52 ילמיסקמ      

144,000.00    36.00 4,000.00 קודיהו רוזיפ תוברל ר"מ   
      
תבורעתמ מ"ס 4 יבועב הנוילע תאשונ הבכש     51.04.1060
םע ךוכיח תעינמל )מ"את( S-תינבמ תיטלפסא      
,)4/3"( מ"מ 91 ילמיסקמ ריגרג יתלזב סג ןבא      

 23,560.00    38.00   620.00 קודיהו רוזיפ תוברל , GP 01-07 ןמוטיב ר"מ   
      
תבורעתמ מ"ס 6 יבועב הנוילע תאשונ הבכש     51.04.1094
םע ךוכיח תעינמל )מ"את( S-תינבמ תיטלפסא      
,)4/3"( מ"מ 91 ילמיסקמ ריגרג יתלזב סג ןבא      

171,600.00    52.00 3,300.00 קודיהו רוזיפ תוברל ,GP 01-07 ןמוטיב ר"מ   
      
ןמוטיב גוסמ ןמוטיב רובע טלפסאל תפסות     51.04.1096
    01-47 GP 01-07 וא GP ןמוטיב םוקמב  

 16,000.00     4.00 4,000.00 GP 01-86 גוסמ ר"מ   
      
1 רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     51.04.1460

  8,000.00     2.00 4,000.00 ר''מ/רטיל ר"מ   
      
      

363,160.00 40.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../020 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     020 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

363,160.00 מהעברה      
      
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     51.04.1470

  6,000.00     1.50 4,000.00 ר''מ/רטיל 52.0 ר"מ   
      
מ"ס 05 דע בחורב םייק טלפסא הצק רוסינ     51.04.1490
םע תורבחתה ךרוצל ,שרדייש יבוע לכבו      

    700.00    14.00    50.00 תושדח הפש ינבא וא שדח טלפסא רטמ   
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     51.04.1496
סוסירו 'א גוס עצמ תמלשה ,יוקינ ללוכ      

    660.00    22.00    30.00 ר"מ\רטיל 5.0 רועישב תינמוטיב היסלומאב רטמ   
370,520.00 טלפסא תודובע 40.15 כ"הס  

      
ן ו פ י ד ו  י ו פ י ח  ,ב ו צ י י  ת ו ד ו ב ע  50.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ר ד מ ו  ת ו ל ע ת  ,ם י ל ח נ       
      
תונפדו תיתחת ןופיד טרפ לש עוציבו הקפסא     51.05.2910
אל ינכטואג דב יבג לע ,"םירדלוב-"מ לחנה      
ללוכו ,שלקב ינבאו ר"מ\םרג 004 לקשמב גורא      
תודובעה רתיו רפעה תודובע לכ םג      
םלשומו אלמ ןופיד עוציבל םישרדנה םירמוחהו      
םיטרפמב ,תוינכתבש טרפב טרופמה לכ פ"ע      

1,215,000.00   300.00 4,050.00 הדידמה ינפואבו ר"מ   
      
ןומט יכנא רדלובמ "ןש" לש עוציבו הקפסא     51.05.2920
)וטנ רדלובה קמוע( 'מ 7.1-כ קמועב עקרקב      
אל ינכטואיג דב יבג לע ,עקרקה ינפל תחתמ      
ללוכו ,שלקב ינבאו ר"מ\םרג 004 לקשמב גורא      
םירמוחהו תודובעה רתיו רפעה תודובע לכ םג      
לכ פ"ע םולשומו אלמ טרפ עוציבל םישרדנה      
ינפואבו םיטרפמב ,תוינכתבש טרפב טרופמה      

280,000.00   800.00   350.00 הדידמה רטמ   
      
י"ע תונורדמ בוצייו םירבעמ/תולעת ןופיד     51.05.2954
"KJ" גוסמ מ"ס 8 הבוגב תיבחרמ הדלפ תשר      
וא "מ"עב הדלפ תותשר םתר" תרבח תרצות      
ןווגב מ"ס 21 יבועב 02-ב ןוטב יולימ םע ע"ש      
,קחרמ ירמוש תוברל ,תימוקמה עקרקה      
5.0 יבועב EPDH\ןוליינמ הדרפה תועירי      
02*56 תודימב ןיוזמ 02-ב ןוטב יניש ,מ"מ      

 44,000.00   110.00   400.00 עקרקל תותשרה ןוגיעו מ"ס ר"מ   
1,539,000.00 תונורדמו תולעת ,םילחנ ןופידו יופיח ,בוציי תודובע 50.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../021 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     021 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ו ל י ש ו  ר ו ר מ ת  13.15 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוד יבועו 3" רטוקב תנבלוגמ הדלפ דומע     51.31.0010
,GE הגרד ינוריע גוסמ רורמת ללוכ מ"מ 52.3      
קמועו מ"ס 03 רטוקב 02-ב ןוטב דוסי תוברל      

  1,550.00   310.00     5.00 מ"ס 05 'חי   
  1,550.00 טולישו רורמת 13.15 כ"הס  

      
ם י כ ר ד  ן ו מ י ס ו  ה ע י ב צ  23.15 ק ר פ  ת ת       
      
וא מ"ס 21 בחורב ליבקמב םיווק ינש תעיבצ     51.32.0040

  2,100.00     5.00   420.00 וקווקמ/אלמ ןבל עבצב ,וק לכ מ"ס 51 רטמ   
      
עבצב מ"ס 51 וא מ"ס 21 בחורב םיווק תעיבצ     51.32.0100

  3,360.00     4.00   840.00 וקווקמ/אלמ בוהצ רטמ   
      

    120.00    24.00     5.00 ןבל עבצב מ"ס 05 בחורב הריצע יווק תעיבצ ר"מ  51.32.0220
      

    108.00    36.00     3.00 ןבל עבצב לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.32.0310
  5,688.00 םיכרד ןומיסו העיבצ 23.15 כ"הס  

      
ה ד ל פ מ  ת ו ח י ט ב  ת ו ק ע מ  33.15 ק ר פ  ת ת       
      
b4H דוקפת תמרב הדלפמ תוחיטב הקעמ     51.33.1574
הדעווה ידי-לע רשואמ ,3W ליעפ בחורב      

 90,000.00   450.00   200.00 תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה רטמ   
      
עובק תוחיטב הקעמל )השילג( הצק טרפ     51.33.1764

  3,900.00 1,950.00     2.00 'מ 4 ךרואב ע"ש וא "PSE 00.4" םגד  הדלפמ 'חי   
 93,900.00 הדלפמ תוחיטב תוקעמ 33.15 כ"הס  

      
ן ו ט ב מ  ת ו ח י ט ב  ת ו ק ע מ  63.15 ק ר פ  ת ת       
      
ךתחב PETS סופיטמ ןיוזמ 03-ב ןוטב הקעמ     51.36.0160

 68,400.00   360.00   190.00 ירטמיסא רטמ   
      
04-ב ןוטב רובע ןוטב הקעמל ריחמ תפסות     51.36.0161

  3,800.00    20.00   190.00 03-ב םוקמב רטמ   
 72,200.00 ןוטבמ תוחיטב תוקעמ 63.15 כ"הס  

      
ה י ג ר נ א  י ג פ ו ס ו  ה צ ק  י נ ק ת ה  73.15 ק ר פ  ת ת       
      
NOIHSUC" םגד עובק היגרנא גפוס     51.37.2810
    HSARC M-UAT" דוקפת תמרל ע"ש וא  
    2-LT החיתמ ילבכ םע הדלפ תורגסמ תוברל  

104,000.00 52,000.00     2.00 ןוגיעו 'חי   
104,000.00 היגרנא יגפוסו הצק ינקתה 73.15 כ"הס  

      
      

3,148,198.00 הלילס תודובע 15 כ"הס  
קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../022 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     022 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

)ת ו י מ ו י ( י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
06 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.06 ק ר פ  ת ת       
      
חקפמה רושיא רחאל קר ועצובי י'גר תודובע      
שארמ בתכב      

06 קרפל תויללכ תורעה 00.06 כ"הס            
      
ם ד א  ח כ  ת ד ו ב ע  10.06 ק ר פ  ת ת       
      

  3,000.00    75.00    40.00 יעוצקמ לעופ תדובע ע"ש  60.01.0010
      

  2,600.00    65.00    40.00 יעוצקמ יתלב לעופ תדובע ע"ש  60.01.0020
      

  8,000.00   100.00    80.00 הדובע להנמ תדובע ע"ש  60.01.0030
      
תורוניצ תחנהו ךותירל )םישנא 2( תווצ תדובע     60.01.0040
תווצה לכל סחייתמ ע"ש ריחמ( תכתר תוברל      

  4,000.00   200.00    20.00 )תכתרה ללוכו םישנא 2 לש ע"ש   
      

 24,000.00 2,400.00    10.00 הדידמ תווצ תדובע ע"י  60.01.0050
      

  1,700.00    85.00    20.00 ךמסומ יאלמשח תדובע ע"ש  60.01.0060
      

  1,500.00    75.00    20.00 רזוע יאלמשח תדובע ע"ש  60.01.0070
      

  1,700.00    85.00    20.00 יעוצקמ )רוטלטסניא( ברברש תדובע ע"ש  60.01.0080
      

  1,500.00    75.00    20.00 רזוע )רוטלטסניא( ברברש תדובע ע"ש  60.01.0090
 48,000.00 םדא חכ תדובע 10.06 כ"הס  

      
י ס ד נ ה  י נ כ מ  ד ו י צ  ת ד ו ב ע  20.06 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ הז קרפ-תתב םיפיעסה לכב םיריחמה      
םילכה תלבוהו ליעפמ      
      
הדובע תועש 4 םולשת םומינימ      
      
תלוביק םע דחא ריצ הניכר תיאשמ תדובע     60.02.0010

  3,700.00   185.00    20.00 ק"מ 51-9 ע"ש   
      
תלוביק םע םיריצ ינש הניכר תיאשמ תדובע     60.02.0020

  4,600.00   230.00    20.00 ק"מ 81-51 ע"ש   
      
םע 8 * 4 הענה םע הניכר תיאשמ תדובע     60.02.0022

  5,000.00   250.00    20.00 ק"מ 22-02 תלוביק ע"ש   
      
XC3BCJ גוסמ ףכ םע ינפוא ןורפחמ תדובע     60.02.0030

  3,600.00   180.00    20.00 ליבקמ וא ע"ש   
      
      

 16,900.00 20.06 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../023 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     023 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,900.00 מהעברה      
      
      
058S גוסמ ינפוא ןורפחמ ינימ תדובע     60.02.0040

  3,400.00   170.00    20.00 ליבקמ וא TACBOB ע"ש   
      
078T גוסמ ילחז ןורפחמ ינימ תדובע     60.02.0042

  3,000.00   150.00    20.00 ליבקמ וא TACBOB ע"ש   
      
F059 גוסמ ינפוא )לפוש( העי תדובע     60.02.0050

  5,000.00   250.00    20.00 ליבקמ וא RALLIPRETAC ע"ש   
      
F669 גוסמ ילחז )לפוש( העי תדובע     60.02.0052

  5,600.00   280.00    20.00 ליבקמ וא RALLIPRETAC ע"ש   
      
L559 גוסמ ילחז )לפוש( העי תדובע     60.02.0060

  6,000.00   300.00    20.00 ליבקמ וא RALLIPRETAC ע"ש   
      
3M21 גוסמ )רדיירגרוטומ( תסלפמ תדובע     60.02.0070

  6,600.00   330.00    20.00 ליבקמ וא RALLIPRETAC ע"ש   
      
3M41 )רדיירגרוטומ( תסלפמ תדובע     60.02.0072

  5,260.00   263.00    20.00 ליבקמ וא RALLIPRETAC ע"ש   
      
שיטפו ףכ םע ילחז ילוארדיה רפחמ תדובע     60.02.0080
וא D543 RALLIPRETAC גוסמ הריבש      

  7,200.00   360.00    20.00 ליבקמ ע"ש   
      
F033 גוסמ ינפוא ילוארדיה רפחמ תדובע     60.02.0090

  6,000.00   300.00    20.00 ליבקמ וא RALLIPRETAC ע"ש   
      
הטלפ םע "הקב'ג" ןטק ינדי שבכמ תדובע     60.02.0100

  2,000.00   100.00    20.00 תינויצרביו ע"ש   
      
ןוט 51-01 לקשמב ענוממ טטור שבכמ תדובע     60.02.0110

  3,600.00   180.00    20.00 ליבקמ וא 3D312 GAMOB גוסמ ע"ש   
      
71 לעמ לקשמב ענוממ טטור שבכמ תדובע     60.02.0112

  4,000.00   200.00    20.00 ליבקמ וא D812 GAMOB גוסמ ןוט ע"ש   
      
71 לעמ לקשמב ענוממ טטור שבכמ תדובע     60.02.0114
וא שבכ ילגר םע D812 GAMOB גוסמ ןוט      

  4,400.00   220.00    20.00 ליבקמ ע"ש   
      
ינש ללוכ )רוסרפמוק( ריוא סחדמ תדובע     60.02.0120

  3,200.00   160.00    20.00 ליעפמו םישיטפ ע"ש   
      
51 תלוביק םע םיריצ ינש םימ תילכימ תדובע     60.02.0130

  4,000.00   200.00    20.00 תוחפל ק"מ ע"ש   
      

  1,900.00    95.00    20.00 ליעפמ ללוכ )וגנוק( ילמשח שיטפ תדובע ע"ש  60.02.0150
      

 88,060.00 20.06 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../024 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     024 רכס לחנ לעמ רשג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 88,060.00 מהעברה      
      
      
הביאש ץחל לעב "תיבויב" תיאשמ תדובע     60.02.0210
בויב יווקב תומיתש תחיתפו תפיטשל הובג      

 12,000.00   300.00    40.00 )לעופו ליעפמ( תווצ תוברל םימייק זוקינו ע"ש   
      
םישיבכ יוקינל באוש "שיבכ אטאטמ" תדובע     60.02.0220

  3,600.00   180.00    20.00 תלוספה קוליס ללוכ ע"ש   
      
הזגלמ ,ףכ םע יפוקסלט ינפוא סימעמ תדובע     60.02.0270
וא 548TLM UOTINAM גוסמ המרה תמבו      

  4,500.00   225.00    20.00 ליבקמ וא 535BCJ ע"ש   
108,160.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע 20.06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

156,160.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס  
קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../025 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
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28/04/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     025 רכס לחנ לעמ רשג

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

              1,809,129.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת   
   

 1,809,129.00 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס               
   
םוטיא תודובע 50 קרפ    
   

                 88,480.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת   
   

    88,480.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס               
   
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ    
   

                 69,110.00 ץוח תרואתל תונכה 10.80 קרפ תת   
   

                 52,590.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 קרפ תת   
   

                 82,495.00 הרואת ירזיבא 30.80 קרפ תת   
   

                 37,050.00 הרואת יפוג 40.80 קרפ תת   
   

   241,245.00 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 כ"הס               
   
םירשגב ךורד ןוטב תודובע 31 קרפ    
   

              1,280,900.00 םירשגב ךורד ןוטב תודובע 10.31 קרפ תת   
   

 1,280,900.00 םירשגב ךורד ןוטב תודובע 31 כ"הס               
   
הדלפ ינבמ 91 קרפ    
   

                  4,000.00 שרח תורגסמ 50.91 קרפ תת   
   

     4,000.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס               
   
סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ ,קומע סוסיב 32 קרפ    
   

                433,360.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ ,קומע סוסיב 10.32 קרפ תת   
   

   433,360.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ ,קומע סוסיב 32 כ"הס               
   
יפונ חותיפ 04 קרפ    
   

                 76,300.00 הפש ינבא ,תובלתשמ םינבאב ףוציר 10.04 קרפ תת   
   

    76,300.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס               
 
 
 
 

קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../026 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

28/04/2020
דף מס':     026 רכס לחנ לעמ רשג

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

הלילס תודובע 15 קרפ    
   

15 קרפל תויללכ תורעה 00.15 קרפ תת                             
   

                 74,140.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת   
   

                655,400.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת   
   

                231,800.00 תויתשתו םיעצמ 30.15 קרפ תת   
   

                370,520.00 טלפסא תודובע 40.15 קרפ תת   
   

              1,539,000.00 תולעת ,םילחנ ןופידו יופיח ,בוציי תודובע 50.15 קרפ תת   
תונורדמו        
   

                  1,550.00 טולישו רורמת 13.15 קרפ תת   
   

                  5,688.00 םיכרד ןומיסו העיבצ 23.15 קרפ תת   
   

                 93,900.00 הדלפמ תוחיטב תוקעמ 33.15 קרפ תת   
   

                 72,200.00 ןוטבמ תוחיטב תוקעמ 63.15 קרפ תת   
   

                104,000.00 היגרנא יגפוסו הצק ינקתה 73.15 קרפ תת   
   

 3,148,198.00 הלילס תודובע 15 כ"הס               
   
)תוימוי( י'גר תודובע 06 קרפ    
   

06 קרפל תויללכ תורעה 00.06 קרפ תת                             
   

                 48,000.00 םדא חכ תדובע 10.06 קרפ תת   
   

                108,160.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע 20.06 קרפ תת   
   

   156,160.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: גשר מעל נחל סכר   .../027 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
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28/04/2020
דף מס':     027 רכס לחנ לעמ רשג

  
לכה ךס  

 7,237,772.00  יללכ כ"הס  
  1,230,421.24 מ"עמ %71  
  8,468,193.24 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: גשר מעל נחל סכר 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


