
מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

םיננכתמ ןדמוא
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     001 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ה ר י פ ח  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
יוניפ תוברל ,מ"ס 02 דע יבועב חטשה ףושיח     01.02.040

  4,200.00     5.00   840.00 רשואמ רתאל תלוספ ר"מ   
      

 22,475.00    29.00   775.00 םינבמל והשלכ קמועל הריפח ק"מ  01.02.060
      
תורוק ,דוסי תורוקל ,תואסנולכ ישארל הריפח     01.02.080

  4,680.00    60.00    78.00 'דכו רשק ק"מ   
 31,355.00 הריפח 20.10 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  א ב ו מ  י ו ל מ  30.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ת ש ת ו       
      

 11,500.00   115.00   100.00 אבומ לוחב יולימ ק"מ  01.03.100
      
עקרק ינפ וא הריפח תיעקרק לש רקובמ קודיה     01.03.120
יפל %69 לש תופיפצ תגרדל יולימל תחתמ      

  2,310.00     6.00   385.00 .וטשאא .דומ ר"מ   
      
02 לש תובכשב אבומ יולימ לש רקובמ קודיה     01.03.130
.דומ יפל %89 לש תופיפצ תגרדל מ"ס      

  1,000.00    10.00   100.00 .וטשאא ק"מ   
      
ללוכ 'מ 8 דע קמועבו מ"ס 06 רטוקב יכנא זקנ     01.03.150
8" ירושרש רוניצ ,ליטסכטואיג ,ץצח ,חודיק      
יפל תרוקיב אתו ןוילע יוסכו ליטסכטואיג ףוטע      

  8,000.00 4,000.00     2.00 'פמוק טרפ  
      
ףוטע,מ"מ 011 רטוקב ררוחמ ירושרש רונצ     01.03.160
ר"מ/םרג 005 לקשמב ינכטויג דב תבכישב      
יפל ץצח תפיטעו הריפח ללוכ  תודוסי זוקינל      

  9,375.00   125.00    75.00 תוינכותב םיטרפה רטמ   
 32,185.00 תויתשתו םיעצמ אבומ יולמ 30.10 כ"הס  
 63,540.00 רפע תודובע 10 כ"הס  

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ס י  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
3 הפישח תגרד יפל ןוטבה יטנמלא לכ      
      
תורוקל תחתמ מ"ס 5 יבוע הזר ןוטב יעצמ     02.01.010

 12,480.00    52.00   240.00 םיפצרמו ר"מ   
 12,480.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל

002/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     002 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 12,480.00 מהעברה      

      
      
03 -ב םידסמו דוסי תורוק ,תואסנולכ ישאר     02.01.045

 97,500.00 1,250.00    78.00 עצמ לע םיקוצי ,תונוש תודימב ק"מ   
      
,מ"ס 02 הבוגב ןיכס ךתח ,רקלק יזגרא עצמ     02.01.061

 20,020.00    52.00   385.00 'דכו םיפצרמ ,דוסי תורוקל תחתמ ר"מ   
      
מ"ס 04 דע הבוגב מ"מ 5 יבועב לגילופ תוחול     02.01.062

  6,000.00    30.00   200.00 תורוק א"מל הדידמה ,תורוק ידיצ ינשמ רטמ   
      

  7,150.00    11.00   650.00 מ"מ 2.0 ןלטילופ תועירי עצמ ר"מ  02.01.070
143,150.00 תודוסי 10.20 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
לע םיקוצי מ"ס 03 יבוע 03-ב ןוטב יפצרמ     02.02.004

  1,230.00   205.00     6.00 עצמ ר"מ   
      

 30,972.00   178.00   174.00 מ"ס 02 יבוע 03-ב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.02.010
      

 32,100.00   150.00   214.00 מ"ס 51 יבוע 03-ב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.02.015
 64,302.00 תופצרו םיפצרמ 20.20 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  30.20 ק ר פ  ת ת       
      

  4,350.00 1,450.00     3.00 מ"ס 51 יבוע 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.021
      

105,070.00 1,330.00    79.00 מ"ס 02 יבוע 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.031
      

126,000.00 1,260.00   100.00 מ"ס 52 יבוע 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.041
      

 20,570.00 1,210.00    17.00 מ"ס  03 יבוע 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.070
      

  4,720.00 1,180.00     4.00 מ"ס 53 יבוע 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.071
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 םינוש ךתח יחטשב 03-ב ןוטב םילדב םידומע ק"מ  02.03.100
262,210.00 םידומעו תוריק 30.20 כ"הס  

      
ם י ק ע מ ו  ת ו ר ו ג ח  ת ו ר ו ק  40.20 ק ר פ  ת ת       
      

 19,500.00 1,300.00    15.00 תונוש תודימב 03-ב ןוטב תויולת תורוק ק"מ  02.04.010
      
,תונוש תודימ 03-ב תונוילע תורוקו ןוטב יקעמ     02.04.040

 55,900.00 1,300.00    43.00 הקעמה ינפב תוטילב דוביע ללוכ ק"מ   
 75,400.00 םיקעמו תורוגח תורוק 40.20 כ"הס  

      
      
      

003/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     003 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  50.20 ק ר פ  ת ת       
      

  1,590.00   265.00     6.00 מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב תורקת ר"מ  02.05.002
      
03 דע 02 הנתשמ יבועב 03-ב ןוטב תורקת     02.05.003

 15,750.00   315.00    50.00 מ"ס ר"מ   
      

239,400.00   350.00   684.00 מ"ס 03 יבועב 03-ב ןוטב תורקת ר"מ  02.05.018
256,740.00 תוגגו תורקת 50.20 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  60.20 ק ר פ  ת ת       
      
02  יבוע 03-ב ןוטב )טסדופ( םייניב יחטשמ     02.06.022

  4,650.00   310.00    15.00 תוגרדמ יכלהמב מ"ס ר"מ   
      
יבוע 03-ב ןוטב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.06.031

 10,050.00   335.00    30.00 מ"ס 02 ר"מ   
      

 11,000.00 2,200.00     5.00 םינוש םיכתח 02-ב ןוטב תוגרדמ ישלושמ ק"מ  02.06.040
      
טנמצ ג"ק 5.1 תפסותב ןוטב תולבט תקלחה     02.06.080

    250.00    25.00    10.00 ר"מל ר"מ   
      
ףושח ןוטב לש םיחטש תריצי דעב תפסות     02.06.100
יפל ,םישדח םיטקיד וא חפמ תוינבתב יתוזח      

    600.00    60.00    10.00 םינוגגו תורוקב תוברל ,חקפמה תוארוה ר"מ   
      
קוצי שרדייש םוקמ לכב ,יולימל 02-ב ןוטב     02.06.125

  2,500.00   500.00     5.00 תוינבת אלל ק"מ   
      
יעופיש יפל קלחומו םוטא 03-ב םיעופיש ןוטב     02.06.135

  5,600.00   700.00     8.00 זוקינ ק"מ   
      
יולמ ילב וא םע ,03-ב 'דכו תונוכמל תודוסי     02.06.140

  1,800.00   900.00     2.00 רקלק ק"מ   
 36,450.00 תונושו םייניב תוקיצי 60.20 כ"הס  

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  70.20 ק ר פ  ת ת       
      

  2,450.00 4,900.00     0.50 ןוטב ןויזל םינוש םירטקב םילוגע הדלפ תוטומ ןוט  02.07.010
      
ןויזל םינוש םירטקב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.07.020

215,600.00 4,900.00    44.00 ןוטב ןוט   
      
ןויזל שארמ תונכומ תוכתורמ הדלפ תותשר     02.07.030

102,000.00 5,100.00    20.00 םינוש םירטקב ןוטב ןוט   
      
קוזיחל םינגועו םיגרב תוברל הדלפמ םיליפורפ     02.07.040

 10,000.00 20,000.00     0.50 סדנהמה תוארוה יפל הכימתו ןוט   
      

330,050.00 70.20.10 קרפ תתב הרבעהל
004/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
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22/07/2019
דף מס':     004 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
330,050.00 מהעברה      

      
      
תמגוד מ"מ 02 דע מ"מ 21 רטוקב הדלפ ינגוע     02.07.050

    500.00    50.00    10.00 ךרע הווש וא TSH  ITLIH 'חי   
      
מ"מ 02 דע מ"מ 21 רטוקב םיימיכ םינגוע     02.07.060
ךרע הווש וא SAH+UVH  ITLIH תמגוד      

    500.00    50.00    10.00 רשואמ 'חי   
      
08 דע ךרואבו מ"מ 61 רטוקב הגרבה טומ     02.07.065

  3,000.00    50.00    60.00 תיקסיד ,םוא תוברל  מ"ס 'חי   
      
מ"ס 61 קמועב םיחודיקב ןויז תוטומ ןוגיע     02.07.070
קבד  תועצמאב מ"מ 41 דע 8 רטוקבו      
    051-YH-TIH  לש  ITLIH םושיי .ע"ש וא  
.ותכרדהבו ןרציה לש ירוקמ דויצ תועצמאב      
יפיעסב דרפנב ודדמי םינגועמה ןויזה תוטומ      

    500.00    50.00    10.00 ןויזה 'חי   
      
מ"ס 05 קמועב םיחודיקב ןויז תוטומ ןוגיע     02.07.100
קבד  תועצמאב מ"מ 41 דע 8 רטוקבו      
    051-YH-TIH  לש  ITLIH םושיי .ע"ש וא  
.ותכרדהבו ןרציה לש ירוקמ דויצ תועצמאב      
יפיעסב דרפנב ודדמי םינגועמה ןויזה תוטומ      

    500.00    50.00    10.00 ןויזה 'חי   
      
ןלבק י"ע םיקפוסמה תילעמ יפוקשמ ןוטיב     02.07.110

  1,500.00   500.00     3.00 תילעמה 'חי   
      
ללוכ תילעמה ןרצי תייחנה יפל תילעמל םוגיפ     02.07.120

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק תילעמה תנקתה םויסב וקוריפ  
      

    900.00   900.00     1.00 תילעמל תודוסיו םיסיסב תקיצי ק"מ  02.07.130
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק תילעמה תוינכות יפל תילעמל םיוו 3 תנקתה 02.07.140
342,950.00 ןויז תדלפ 70.20 כ"הס  

1,181,202.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
      
ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  30 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ל  ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ט נ מ ל א  10.30 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר י ק       
      
,טרופמ ןונכת ללוכ םיימורטה םיטנמלאה ריחמ      
הלא תוברל הנבמל היילתהו רוביחה ירזיבא      
תוקיציב םינגועמה      
      
      
      

10.30.10 קרפ תתב הרבעהל          
005/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     005 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יופיחל 04-ב םורט ןוטב יטנמלא עוציבו ןונכת     03.01.010
יפל ,ןבא יומד רמג ,מ"ס 02 דע יבועב תוריק      
תובשות ,םירבחמ ,ןויז תוברל ,תולכירדא יטרפ      
םהילא םיביכרב הנכהכ םיקוציה םירזיבאו      
ךא תומכה תיצחמ ,םיטנמלאה םירבחתמ      

 75,000.00 1,000.00    75.00 .הלוכ תומכל ספות ריחמה ר"מ   
 75,000.00 תוריק יופיחל םורט ןוטב יטנמלא 10.30 כ"הס  
 75,000.00 םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס  

      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ם י ק ו ל ב ב  ה י י נ ב  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל מ"ס 02 יבוע םילולח ןוטב יקולבב היינב     04.01.010

 13,200.00   200.00    66.00 ןויזו 03-ב םידומעו תורוגח ר"מ   
      
תוברל  מ"ס 01 יבוע םילולח ןוטב יקולבב היינב     04.01.030

 30,000.00   150.00   200.00 ןויזו 03-ב םידומעו תורוגח ר"מ   
      
מ"ס 7 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ דודיב ריק     04.01.040
תוברלו ןויזו 03-ב םידומעו תורוגח תוברל      

  7,000.00   140.00    50.00 םיחתפ תריגסל ר"מ   
      
תמגוד לוחישב רצוימ חישק רקלק תוחול     04.01.045
דודיבל מ"ס 3 יבועב ע"ש וא 3X ןפודנור      
מ"מ 2.0 ןליטאילופ תועירי תבכש ללוכ ,תוריק      

  2,000.00    40.00    50.00 הנבמה םינפ ןוויכל םידא םוסחמכ ר"מ   
 52,200.00 םיקולבב היינב 10.40 כ"הס  
 52,200.00 הינב תודובע 40 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ג ג ב  ם י ע ו פ י ש  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
0021  יבחרמ לקשמב לק ןוטב םע םיעופיש     05.01.010
יפל הקלחה ללוכ ,ר"מס\ג"ק 04 קזוחו ק"מ\ג"ק      

 27,500.00   500.00    55.00 םיעופיש ק"מ   
 27,500.00 תוגגב םיעופיש 10.50 כ"הס  

      
ם י ח ו ט ש  ת ו ג ג  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
תימטא תמגוד C.V.P תועיריב ןוילע גג םוטיא     05.02.010
יצח החנהב ,רשואמ ע"ש וא  זרא לש 111      
ךרואל םוטיאה ןוגיעו דוביע תוברל ,תישפוח      

  5,800.00   116.00    50.00 דחוימה טרפמה יפל לכה םיילושה ר"מ   
      

  5,800.00 20.50.10 קרפ תתב הרבעהל
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22/07/2019
דף מס':     006 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,800.00 מהעברה      

      
      
תועירי לש תובכש יתשב תוגג םוטיא     05.02.030
רמילופב תוחבשומ תוללכושמ תוינמוטיב      
    SBS םיטרפ יפל ,תחא לכ מ"מ 4 יבועב  

 41,580.00   110.00   378.00 .טרפמו ר"מ   
      
תועיריה עוביקו ןמוטיא תוקלור תריצי     05.02.040

  8,760.00    60.00   146.00 טרפ יפל תוינמוטיבה רטמ   
      

    600.00   100.00     6.00 טרפ יפל תרנצ ירבעמ םוטיא 'חי  05.02.041
      
רצוימ ןריטסילופ תוחולב תוגגל ימרת דודיב     05.02.050
4 יבועב ע"ש וא 3X ןפודנור תמגוד לוחישב      

 20,790.00    55.00   378.00 םידאה םוסחמל קבדומ מ"ס ר"מ   
      

  1,134.00     3.00   378.00 מ"מ 2.0 יבועב ןליטאילופ תועירי ר"מ  05.02.051
 78,664.00 םיחוטש תוגג םוטיא 20.50 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  40.50 ק ר פ  ת ת       
      
תועירי לש תחא הבכשב תופצר םוטיא     05.04.010
SBS רמילופב תוחבשומ תוללכושמ תוינמוטיב      

 15,000.00    75.00   200.00 תוקלור דוביע ללוכ א"כ מ"מ 5 יבועב ר"מ   
      

  4,000.00    20.00   200.00 הפצרל םוטיאה תועירי ןיב הקבדה תבכש ר"מ  05.04.020
      
תוחול תועצמאב הפצר ףקיהב ימרת דודיב     05.04.030
2 יבועב X3 ןפודנור תמגוד חישק ןריטסילופ      

  2,500.00    50.00    50.00 מ"ס ר"מ   
      
מ"ס 4 יבועב הדמ תועצמאב דודיבה תנגה     05.04.035

  1,500.00    30.00    50.00 ןויז תשר תוברל ר"מ   
      
תופצרו םיחבטמו םיתורש תופצר םוטיא     05.04.040
תובכש יתשב יבוע קד םטוא חיטב תורחא      
לכ ר"מ/ג"ק 2 ,ע"ש וא 701 פוט הקיס תמגוד      
תיכוכז יביס תשרו הקלור דוביע תוברל הבכש      

 12,000.00    60.00   200.00 טרפ יפל ילקלא תניסח ר"מ   
 35,000.00 תופצר םוטיא 40.50 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  ם ו ט י א  50.50 ק ר פ  ת ת       
      
תועירי לש תובכש יתשב םינומט תוריק םוטיא     05.05.010
4 יבועב SBS רמילופב תוחבשומ תוינמוטיב      
ךא תומכה תיצחמ ,טרפ יפל תחא לכ מ"מ      

 14,300.00   130.00   110.00 .הלוכ תומכל ספות ריחמה ר"מ   
      
      

 14,300.00 50.50.10 קרפ תתב הרבעהל
007/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     007 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 14,300.00 מהעברה      

      
      
תועצמאב תינק וד הזתה תטישב תוריק םוטיא     05.05.015
סקלפדיפר תמגוד יביכר וד ירמוטסלא רמוח      
תלבקל ר"מל ג"ק 7 תומכב ע"ש וא רקזפ לש      
תומכה תיצחמ ,מ"מ 4 לש השבי הבכש יבוע      

 14,300.00   130.00   110.00 .הלוכ תומכל ספות ריחמה ךא ר"מ   
      
תעירי תועצמאב םוטיאה תובכש לע הנגה     05.05.025

  5,500.00    25.00   220.00 ע"ש וא "ןיירדקנא" תמגוד זוקינ ר"מ   
      
YALCLOV 101-XR תמגוד חפות םימ רצע     05.05.050

  4,800.00    80.00    60.00 רשואמ ע"ש וא סקמוטיא לש רטמ   
      

  4,560.00    76.00    60.00 טרפמ יפל יבוע קד םטוא חיטב םידסמ םוטיא ר"מ  05.05.060
 43,460.00 תוריק םוטיא 50.50 כ"הס  

      
ם י ר ב ע מ ו  ם י ר י פ  ם ו ט י א  60.50 ק ר פ  ת ת       
      
םירבעמה לכב תולעתו םילבכ ירבעמ םוטיא     05.06.010
םיעלס רמצ י"ע םייתעש ךשמל  שא רבעמ דגנ      
תחירמ וילעו 2" יבועב ,ר"מ/ג"ק 061 לקשמב      
LAESERIF TAOCOLIP גוסמ קיטסמ      
ללוכ רשואמ ע"ש וא "שא  וליפ"  תקפסאב      
.הדלפ יליפורפו ,תנוולוגמ דדנפסקא תשר      
עוציבה.יוביכה תושר רושיא םינועט םירמוחה      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק בתכב חקפמה תארוה רחאל קר  
  5,000.00 םירבעמו םיריפ םוטיא 60.50 כ"הס  

189,624.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
      
ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
ש ר ח       
      
ן מ ו א  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
012X09 תויללכ תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.001

 13,000.00 2,600.00     5.00 1נ טרפ יפל מ"ס 'חי   
      
012X08 תויללכ תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.002

 15,600.00 2,600.00     6.00 2נ טרפ יפל מ"ס 'חי   
      
012X07 תויללכ תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.003

 18,400.00 2,300.00     8.00 3נ טרפ יפל מ"ס 'חי   
      
תויללכ תודימב םינותחת חבטמ תונורא     06.01.004
    )09X06X172(2 09 + מ"סX06X832 מ"ס  
+ מ"ס 001X53X172(2( םינוילע תונוראו      

 19,000.00 19,000.00     1.00 4נ טרפ יפל  מ"ס 001X53X832 'חי   
      

 66,000.00 10.60.10 קרפ תתב הרבעהל
008/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     008 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 66,000.00 מהעברה      

      
      
042X081 תויללכ תודימב תיפנכ וד ץע תלד     06.01.005

  5,000.00 5,000.00     1.00 תסנכה תיב םלואל הסינכב מ"ס 'חי   
 71,000.00 ןמוא תורגנ תודובע 10.60 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
הריגס םע תיפנכ דח שא תניסח הדלפ תלד     06.02.001
מ"ס 022X011 תויללכ תודימב תילוארדיה      

 24,000.00 4,000.00     6.00 1מ טרפ יפל 'חי   
      
תיפנכ דח תינקת תידסומ ףדה תלד     06.02.002

  3,500.00 3,500.00     1.00 2מ טרפ יפל מ"ס 002X08 תויללכ תודימב 'חי   
      
סיכ ךותל ררגנ שדח רוד ידסומ ףדה ןולח     06.02.005

  4,000.00 4,000.00     1.00 5מ יפל מ"ס 001X001 תויללכ תודימב 'חי   
      

 36,500.00   500.00    73.00 6מ יפל 'מ 09.0 הבוגב הקעמ רטמ  06.02.006
      

  6,750.00   250.00    27.00 7מ יפל די זחאמ רטמ  06.02.007
      

  3,500.00   500.00     7.00 8מ יפל 'מ 09.0 הבוגב הקעמ רטמ  06.02.008
      
תודימב הנגה בולכ תוברל גגל הילע םלוס     06.02.009

  5,000.00 5,000.00     1.00 9מ יפל מ"ס 005/05 תויללכ 'חי   
      
תוריקל 8" רטוקב מ"ממל רורוויא רוניצ     06.02.015

  1,620.00   540.00     3.00 םינגוא ינש םע םינוש םייבועב 'חי   
      
תוריקל  4" רטוקב מ"ממל רורוויא רוניצ     06.02.016

  1,110.00   370.00     3.00 םינוש  םייבועב 'חי   
      
תויללכ תודימב שא יוביכ ןוראל תותלד     06.02.020

  7,200.00 1,800.00     4.00 31/מ טרפ יפל מ"ס 031X031 'חי   
      
תויללכ תודימב תרושקתו למשח ןוראל תותלד     06.02.021

  3,600.00 1,800.00     2.00 41/מ טרפ יפל מ"ס 042X58 'חי   
      
תויללכ תודימב תרושקתו למשח ןוראל תותלד     06.02.022

  3,600.00 1,800.00     2.00 51/מ טרפ יפל מ"ס 042X08 'חי   
      
תויללכ תודימב תרושקתו למשח ןוראל תותלד     06.02.023

  1,800.00 1,800.00     1.00 61/מ טרפ יפל מ"ס 042X09 'חי   
102,180.00 הדלפ תורגסמ תודובע 20.60 כ"הס  
173,180.00 שרח תורגסמו ןמוא תורגנ תודובע 60 כ"הס  

      
      
      
      

009/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     009 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ה נ ב מ ב  ם י מ ה  ת כ ר ע מ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ     07.01.001
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,42 גרד ,מ"מ61      
םירבעמו תוריקב םייומס םינקתומ ,ןליטובילופ      
,רונצה רטוקל םיאתמה רטוקב לעתמ רונצ םע      

 16,800.00    60.00   280.00 רוביחל םיחפס ללוכ רטמ   
      
םימחו םירק םימל םייטסלפ תורוניצל םיקלחמ     07.01.003
,םיקקפ ללוכ ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופמ      
5 - 6  , 4/3 " גירבת מ"מ 02-61 םירטוקב      

  1,000.00   250.00     4.00 תואיצי 'חי   
      
םימחו םירק םימל םייטסלפ תורוניצל םיקלחמ     07.01.004
,םיקקפ ללוכ ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופמ      

    920.00   230.00     4.00 תואיצי 4 , 4/3 " גירבת מ"מ 02-61 םירטוקב 'חי   
      
תודימב םיקלחמל רונתב יולק חפמ  זגרא     07.01.006

  2,800.00   700.00     4.00 ריק ךותב םלשומ ןקתומ מ"ס 54X63 'חי   
      
םירק םימל 04 לוידקס םינבלוגמ תורונצ      07.01.007
םייומסו םייולג םינקתומ,רפת אלל םימחו      
תוגרבהב םירבוחמ ,הפצרה יולימב וא תוריקב      
העיבצ םיקוזיח ,2" רטוקב רוביח יחפס ללוכ      
תיתשורח תיטלפסא הפיטעו היולג תרנצל      

  7,000.00   200.00    35.00 היומס תרנצל רטמ   
      

  1,500.00   150.00    10.00 2/11"  רטוקב תורונצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.01.008
      

  2,500.00   100.00    25.00 1"  רטוקב תורונצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.01.009
      

  1,200.00    80.00    15.00 4/3"  רטוקב תורונצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.01.010
      

    600.00    60.00    10.00 2/1"  רטוקב תורונצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.01.011
      
תרצות 04 לואידקס םינבלוגמ הדלפ תורוניצ     07.01.012
פא-קיווק םיריהמ םירבחמ םע "הדלפ רקפ"      
,םיחפס ,םירבחמ ,םירזיבאה לכ תוברל      

  4,500.00   150.00    30.00 3" רטוקב תורוניצ ,םילתימ ,העיבצ רטמ   
      
תוברל "ביגש" תרצות 2/1" רטוק ירודכ ףוגמ     07.01.013

    240.00   120.00     2.00 דרוקר 'חי   
      
תוברל "ביגש" תרצות 4/3" רטוק ירודכ ףוגמ     07.01.014

  1,200.00   150.00     8.00 דרוקר 'חי   
      
תוברל "ביגש" תרצות 1" רטוק ירודכ ףוגמ     07.01.015

    400.00   200.00     2.00 דרוקר 'חי   
 40,660.00 10.70.10 קרפ תתב הרבעהל

010/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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22/07/2019
דף מס':     010 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 40,660.00 מהעברה      

      
      
תוברל "ביגש" תרצות 2/11" רטוק ירודכ ףוגמ     07.01.016

    250.00   250.00     1.00 דרוקר 'חי   
      
תוברל "ביגש" תרצות 2" רטוק ירודכ ףוגמ     07.01.017

    280.00   280.00     1.00 דרוקר 'חי   
      
םגד ,הגרבהב רבוחמ , 2" רטוקב הפירש זרב     07.01.018
,ןוגיעל ןוטב שוג ,ףקז ללוכ ,ע"ש וא "סמופ"      

  3,000.00 1,000.00     3.00 .ץרוטש דמצמ 'חי   
      
םגד 2" הפירש זרב תללוכה יוביכ תדמע     07.01.019
םע ןולגלג, "ץרוטש" דמצמ םע ע"ש וא "סמופ"      
ןקתומ 'מ 52 ךרואבו  4/3"  שימג יטסלפ רונצ       
ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ  עורז  םע ףות לע      
1" רטוקב ירודכ זרבו 4/3" רטוקב סוסירו      
ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז 2 ,"ביגש" תרצות      
סוסירו ןוליס קנזמ "ץרוטש" ידמצמ םע 'מ 51      
2    ,3"/2" "ץרוטש" רבעמ,ירודכ זרב םע 2"      

  7,500.00 2,500.00     3.00 'פמוק .א"כ ג"ק 6 לקשמב השבי הקבא יוביכ יפטמ  
      
לייאמא יופיצ םע רטיל 08 םימח םימ דוד     07.01.020
לכ ללוכ קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 םלשומ רוביח ,ןוחטב םותסשו םירזיבאה 'חי   
      
לייאמא יופיצ םע רטיל 06 םימח םימ דוד     07.01.021
לכ ללוכ קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 םלשומ רוביח ,ןוחטב םותסשו םירזיבאה 'חי   
 54,890.00 הנבמב םימה תכרעמ 10.70 כ"הס  

      
ר ו ר ו ו א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב 859 י"ת יפל ןליפורפילופמ תורונצ     07.02.001
םע יולימב וא םייומס ,םייולג מ"מ 05-23      

  7,000.00    70.00   100.00 .םיחפס ללוכ ןוטב תפיטע רטמ   
      
םייושע מ"מ 011 רטוקב םיכפש תורונצ     07.02.002
)EPDH( ההובג תופיפצ לעב ןליתאילופמ      
םיחנומ םיחפס תוברל ךותירב םירבוחמ      

  3,600.00   180.00    20.00 'מ 0.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      

  3,750.00   250.00    15.00 מ"מ 061 רטוקב תורוניצ  ךא ,  ל"נכ רטמ  07.02.003
      
ההובג תופיפצ לעב ןליתאילופמ תורוניצ     07.02.004
    )EPDH( ךותירב םירבוחמ מ"מ 011 םירטקב  

  6,400.00   160.00    40.00 םייומסו םייולג םינקתומ םיחפס תוברל רטמ   
      

  8,000.00   200.00    40.00 מ"מ 061 רטוקב תורוניצ  ךא ,  ל"נכ רטמ  07.02.005
 28,750.00 20.70.10 קרפ תתב הרבעהל

011/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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22/07/2019
דף מס':     011 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 28,750.00 מהעברה      

      
      
2" רטוק ריוא גוזמ זוקינל  םינבלוגמ תורונצ     07.02.007

  3,000.00   120.00    25.00 העיבצו םיחפס ללוכ גגה לע םייולג םינקתומ רטמ   
      
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןייוזמ ןוטב תפיטע     07.02.008
הפצרל תחתמ חנומה  מ"מ 011 רטוקב רוניצל      

  2,000.00   100.00    20.00 . רטמ   
      
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןייוזמ ןוטב תפיטע     07.02.009
הפצרל תחתמ חנומה  מ"מ 061 רטוקב רוניצל      

  2,250.00   150.00    15.00 . רטמ   
      
4" רטוקב ןליפורפילופמ תרוקיב תספוק     07.02.012
תרגסמו הסכמ םע ע"ש וא "יקספיל" תרצות      

 10,500.00   350.00    30.00 רונתב ליאמא םיעובצ זילפמ תעבורמ 'חי   
      

    350.00   350.00     1.00 2/4" הפצר םוסחמ ךא , ל"נכ 'חי  07.02.013
      
ללוכ EPDH "011/002 יושע הפצר םוסחמ     07.02.014
תרגסמו תשר הסכמ ,מ"מ 002 רטוקב ךיראמ      
לייאמא םיעובצ דבכ םגד זילפ םייושע תעבורמ      

  3,600.00   600.00     6.00 םוסחמה ןוטיב ,הפצרל םיאתמ ןווג םע רונתב 'חי   
      

    200.00   100.00     2.00 .4" רטוקב .יס.יו.יפמ ריווא עבוכ 'חי  07.02.015
      
WK0.3 "טכילפ" תרצות בויבל הלובט הבאשמ     07.02.017
'מ 0.01 לש דמוע דגנכ ש"קמ 01 לש הקיפסל       
תרשרש .הריהמ הפילשל הבאשמ לגר ללוכה      

 24,000.00 12,000.00     2.00 הביאהש את ךותב הנקתהו הטסורינ 'חי   
      
הפלחהב בויב תובאשמ 2 תלעפהל דוקיפ חול     07.02.018
,םירטמרפמא ,הלופכ תלד תונגה ,תיטמוטוא      
,דוקיפ יפוצמ 4 .טקפ יקספמו הארתה תורונ      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק תכרעמה תלעפהו הנקתה  
      
ריצ ללוכה בויבל RN-040 3" רזוחלא םותסש     07.02.019

 10,000.00 5,000.00     2.00 'פמוק תלוקשמ+טלוב  
      
םע 23/5" ןפוד יבוע 3" רטוקב הדלפ תורוניצ     07.02.020
0.1 קמועב עקרקב םיחנומ,ימינפ טלמ יופיצ      
וירט תפיטע םע ,ךותיר ירוביח םע ,'מ      
.קדוהמ יולימו הביצח וא/ו הריפח  ,תינוציח      

  3,750.00   250.00    15.00 םיחפס ללוכ ריחמה רטמ   
      

  4,500.00 1,500.00     3.00 רצ T-0002   3" רטוקב זירט ףוגמ 'חי  07.02.021
      
      
      
      

104,900.00 20.70.10 קרפ תתב הרבעהל
012/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     012 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
104,900.00 מהעברה      

      
      
הרוגיפ תריצי ,הביאש את ךותב תרנצ תודובע     07.02.022
.םינגוא .םיגרב ללוכה 04 'קס 3" תרנצמ      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק רסרד ירבחמ םימטא  
111,900.00 רורוואו םיזקנ תכרעמ 20.70 כ"הס  

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
      
"הסרח" תרצות 'א גוס ןבל סרחמ היולת הלסא     07.03.001
הסכמו בשומ תוברל 633 ט"קמ "הפלא" םגד      

 10,800.00 1,200.00     9.00 דבכ סופיט יטסלפ 'חי   
      
תרצות 'א גוס ןבל סרחמ םיכנל היולת הלסא     07.03.002
סופיט יטסלפ הסכמו בשומ תוברל  "הסרח"      

  2,400.00 1,200.00     2.00 דבכ 'חי   
      

 20,900.00 1,900.00    11.00 'פמוק "תירבג" וא LAD תרצות יומס החדה לכימ 07.03.003
      
'א גוס "הסרח" 'צות ןבל סרחמ חבטמ רויכ     07.03.004
שישב תבלושמ 405 ט"קמ 02/04/06 תודימב      

  1,800.00   600.00     3.00 ןבל עבצב 2" ןליפורפילופמ קובקב ןופיס  ללוכ 'חי   
      
הכורא היפ םע חבטמ רויכל הדימעב הללוס     07.03.005
ט"קמ "אפלא" םגד תמח תרצות תבבותסמ      
תוירוניצו "לינ" יזרב 2 ללוכ 165203      

  4,200.00 1,400.00     3.00 הללוסה רוביחל תוניירושמ 'חי   
      
'א גוס "הסרח" תרצות ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.03.006
יופיצ םע תכתממ ןופיס  תוברל "המלפ" םגד      

  1,100.00   550.00     2.00 לקינ םורכ 'חי   
      
היפ הלעפה עורז םע םיכנ רויכל  הדימעב זרב     07.03.007
יזרב ללוכ  תמח תרצות תבבותסמ  הרצק      

  1,400.00   700.00     2.00 הללוסה רוביחל תוניירושמ תוירוניצו "לינ" 'חי   
      
"הסרח" תרצות ןבל סרחמ ילבוא הצחר רויכ     07.03.008
ןופיס םע שישב בלושמ "רפונ" םגד 'א גוס      
ט"קמ ןבל עבצב 4/11" ןליפורפילופמ קובקב      

  6,240.00   520.00    12.00 162 'חי   
      
הרצק היפ םע  םירק םימל הדימעב זרב     07.03.009
ק"מ  "הפלא" םגד  תמח תרצות , העובק      
תוניירושמ תוירוניצו " לינ " זרב ללוכ 145203      

 10,200.00   850.00    12.00 זרבה רוביחל 'חי   
      
הגרבה םע לקינ הפוצמ זילפמ 2/1" ךפוש זרב     07.03.010

    400.00   100.00     4.00 "תמח" תרצות 619-4 ט"קמ 4/3" היפב 'חי   
 59,440.00 30.70.10 קרפ תתב הרבעהל

013/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     013 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 59,440.00 מהעברה      

      
      
רובע גוס לכמ שיש חטשמל ריחמ תפסות     07.03.011

  1,500.00   100.00    15.00 ילבוא וא  ינבלמ רויכל חתפ דוביע 'חי   
      
םגד OTSERP תרצות יטמוטוא יצח םרזמ     07.03.013
    E0001 )לנפ תוברל )הסדנה ןרטש ןכוס  

  4,000.00 1,000.00     4.00 'דכו החדה רוניצ ,הטסורנמ 'חי   
      
תרצות א-גוס ןבל סרחמ היולת הנתשמ     07.03.014
ןופיס םע 663 ט"קמ "תקרב" םגד "הסרח"      

  4,000.00 1,000.00     4.00 ןבל עבצב היומס םימ הסינכו יומס 'חי   
      
דע בחורב מ"ס 0.2 יבועב   רסיק שיש יחטשמ     07.03.015
םילגועמ םיהבגומ םיטנק  תוברל מ"ס 06      

 21,250.00   850.00    25.00 הדלפמ תולוזנוק לע בכרומ רטמ   
      
רובע גוס לכמ שיש חטשמל ריחמ תפסות     07.03.016

    750.00    50.00    15.00 חרפ זרבל חתפ דוביע 'חי   
      
דע בחורב מ"ס 0.2 יבועב ןורבח שיש יחטשמ     07.03.017
- םילגועמ םיהבגומ םיטנק  תוברל  מ"ס 06      

  3,372.00   562.00     6.00 חבטמ תונורא לע בכרומ רטמ   
 94,312.00 ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 30.70 כ"הס  

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצ לעב ןליתאילופמ תורוניצ     07.04.001
    )EPDH( ךותירב םירבוחמ מ"מ 011 םירטקב  
וא םידומע ,תוריקב םינקתומ םיחפס תוברל      

  7,200.00   160.00    45.00 .יולג רטמ   
      
00512 םגד "םסו'ג" תרצות הטילק שאר     07.04.002

  5,400.00   900.00     6.00 4" רטוקב 'חי   
      

  1,500.00   250.00     6.00 4"  רטוקב  EPDH רוניצמ הכיפש ךרב 'חי  07.04.003
      

    400.00   100.00     4.00 עקרקה לע תחנומ םורט ןוטבמ תינגא 'חי  07.04.004
 14,500.00 םשג ימ זוקינ 40.70 כ"הס  
275,602.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

014/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     014 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
חפ תונוראמ בכרומ A ישאר למשח חולל הנבמ     08.01.001
םילנפ,יסקופא תקבא רומיג םע מ"מ 2 יבועב      
ןוראמ בכרומ חולה הנבמ, תכתממ םיימדיק      
בחור,מ"ס 03 ימינפ קמוע,מ"ס 012 הבוגב      
הברזר םע דויצה תומכל םאתומ ןוראה      
יקלח לכ תוברל, תותלד םע,תוינכותב ראותמכ      
דרפנב םיטרופמ םניאש םישרדנה רזעה      
,הבכרה ,רוצי ,םיקדהמ ,טוויח,הריבצ יספ:ןוגכ      
תברזר רמשית חולב( .טלפמוק ,ןומיסו טוליש      

 14,000.00 3,500.00     4.00 )דיתעב דויצ תפסותל 52% לש םוקמ ר"מ   
      
,הנבמב השינב A ישאר למשח חול תנקתה     08.01.002
חולה תבצהו הקירפ,הלבוה:ללוכ      
,הלעפהו הקידב,םיוקה לכל רוביח,ומוקמב      

  1,000.00 1,000.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
תונוראמ בכרומ 1A ינשמ למשח חולל הנבמ     08.01.003
תקבא רומיג םע מ"מ 2 יבועב חפ      
חולה הנבמ, תכתממ םיימדיק םילנפ,יסקופא      
03 ימינפ קמוע,מ"ס 012 הבוגב ןוראמ בכרומ      
םע דויצה תומכל םאתומ ןוראה בחור,מ"ס      
תוברל, תותלד םע,תוינכותב ראותמכ הברזר      
םיטרופמ םניאש םישרדנה רזעה יקלח לכ      
,רוצי ,םיקדהמ ,טוויח,הריבצ יספ:ןוגכ דרפנב      
רמשית חולב( .טלפמוק ,ןומיסו טוליש ,הבכרה      

  3,500.00 3,500.00     1.00 )דיתעב דויצ תפסותל 52% לש םוקמ תברזר ר"מ   
      
,הנבמב השינב 1A ינשמ למשח חול תנקתה     08.01.004
חולה תבצהו הקירפ,הלבוה:ללוכ      
,הלעפהו הקידב,םיוקה לכל רוביח,ומוקמב      

  1,000.00 1,000.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
היהי למשחה תוחולב ילמשחה דויצה לכ      
וא רלימ רנקולק,BBA,ןר'ג ןלרמ תרצות תמגוד      
ע"ש      
      
061*3 ילנימונ םרז,  ישאר חולב ת"מאמ     08.01.005
רשוכ,רפמא 061-001 תימרת הנגה םע רפמא      
תימרת הנגהב דיוצמ,רפמאוליק 22 קותינ      
ירמוחו תודובעה לכ ללוכ,תנווכתמ תיטנגמו      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .טלפמוק,הנקתהל םישרדנה רזעה 'חי   
      
,רפמא 061X3 ת"מאמל הקספה לילס תפסות     08.01.006

    400.00   400.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
      

 22,900.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
015/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     015 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 22,900.00 מהעברה      

      
      
הנגה םע רפמא 001*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.01.007
22 קותינ רשוכ ,רפמא 001-08 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      

    800.00   800.00     1.00 .טלפמוק ,תנווכתמ 'חי   
      
,רפמא 001X3 ת"מאמל הקספה לילס תפסות     08.01.008

    300.00   300.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
קספמ,דליטלומ ןומיס תורונמ 3 ללוכה טס     08.01.009

    800.00   400.00     2.00 'פמוק .טלפמוק ,'א 01*3 ז"אמ,יציפק  
      
ילנימונ םרזל,םיזאפ דח םיוק תנגהל ז"אמ     08.01.010
01 קותינ רשוכ ,יבטוק-דח רפמא 52-01      

  3,600.00    60.00    60.00 .טלפמוק ,רפמאוליק 'חי   
      
ילנימונ םרזל,םיזאפ תלת םיוק תנגהל ז"אמ     08.01.011
,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 52-01*3      

  3,500.00   250.00    14.00 .טלפמוק 'חי   
      
ילנימונ םרזל,םיזאפ תלת םיוק תנגהל ז"אמ     08.01.012
,רפמאוליק 22 קותינ רשוכ ,רפמא 36-04*3      

  1,200.00   300.00     4.00 .טלפמוק 'חי   
      
,רפמא 04X3 ז"אמל הקספה לילס תפסות     08.01.013

    300.00   300.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
ילנימונ םרזל,םיזאפ תלת םיוק תנגהל ז"אמ     08.01.014
,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 04-23*3      

  3,000.00   300.00    10.00 .טלפמוק 'חי   
      
ילנימונ םרזל ספאה קותינ םע יזאפ דח ז"אמ     08.01.015
,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 52-01      

    700.00   100.00     7.00 .טלפמוק 'חי   
      
3*01 ילנימונ םרזל רשוגמ יזאפ תלת ז"אמ     08.01.016

    700.00   100.00     7.00 .טלפמוק ,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 'חי   
      
םע טלוו 022 לילס ,'א 01 יזאפ תלת ןעגמ     08.01.017

    400.00   100.00     4.00 .טלפמוק ,רזע עגמ 'חי   
      
םע טלוו 022 לילס ,'א 02 יזאפ תלת ןעגמ     08.01.018

    600.00   300.00     2.00 .טלפמוק ,רזע עגמ 'חי   
      
םע טלוו 022 לילס ,'א 52 יזאפ תלת ןעגמ     08.01.019

    600.00   300.00     2.00 .טלפמוק ,רזע עגמ 'חי   
      
םע טלוו 022 לילס ,'א 23 יזאפ תלת ןעגמ     08.01.020

    300.00   300.00     1.00 .טלפמוק ,רזע עגמ 'חי   
 39,700.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל

016/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     016 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 39,700.00 מהעברה      

      
      
םע טלוו 022 לילס ,'א 04 יזאפ תלת ןעגמ     08.01.021

    300.00   300.00     1.00 .טלפמוק ,רזע עגמ 'חי   
      
םע טלוו 022 לילס ,'א 36 יזאפ תלת ןעגמ     08.01.022

    300.00   300.00     1.00 .טלפמוק ,רזע עגמ 'חי   
      
עגמ םע טלוו 022 לילס,'א 01יזאפ-דח ןעגמ     08.01.023

    300.00   150.00     2.00 .טלפמוק,רזע 'חי   
      

    720.00   120.00     6.00 ON םיעגמ 2 ,טלוו 032 לילס דעצ רסממ 'חי  08.01.024
      
,A םגד ,'א 30.0,'א 04*4 תחפ רסממ     08.01.025

  1,800.00   300.00     6.00 .טלפמוק 'חי   
      

    300.00   300.00     1.00 תואיצי 2 ,ןשע יוליג תכרעמל OSI תדיחי 'חי  08.01.026
      

    150.00    50.00     3.00 ךיתנ תיב םע 'א CRH  01 ךיתנ 'חי  08.01.027
      
ןמול תמגוד ילמשח יעובש/ ימוי תבש ןועש     08.01.028
42 תינכמ הברזר ,םיפילחמ םיעגמ 2 תע-דמ      

    600.00   300.00     2.00 תועש 'חי   
      
דע יזאפ-דח ז"אמל תיבטוק וד הליענ תפסות     08.01.029

    100.00   100.00     1.00 'א 52 'חי   
      
םרז ינשמ ללוכ "E031-CETAS" דדומ בר     08.01.030

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק , הנבמ תרקבל רוביחו  
      
לש ללוכ קפסהב םילבק תוצובק 2 לש תכרעמ     08.01.031
רקב ללוכ םייאמצע הקירפ ידגנ םע ר"אווק 51      
רפסמב םילבקה תסנכהל תוגרד 2 ינורטקלא      
תוירונ,קפסה םדקמ דמ,םרז הנשמ,תוצובק      
םע ררוואמ,םיפילחמ םיקספמ,היצקידניא      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,תינכותב ראותמכ,טטסומרט  
      
CRH 001 יכיתנ ללוכ א"ק 001 קרב ינגמ 4     08.01.032

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק רפמא  
 59,770.00 למשח תוחול 10.80 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ ו  ם י ל י ב כ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
חולל תשוחנ ר"ממ  ר"ממ 07X4 YX2N לבכ     08.02.001
םירוביח ללוכ,י"חח הנומ רליפמ ישאר למשח      

  5,250.00   150.00    35.00 .טלפמוק,םיילמשח רטמ   
      
      
      

  5,250.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
017/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     017 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,250.00 מהעברה      

      
      
חולל למשח חולמ ר"ממ 61X5 YX2N לבכ     08.02.002
רוניצב םיילמשח םירוביח ללוכ ףתרמב הנשמ      

    975.00    65.00    15.00 .טלפמוק,מ"מ 05 קילד יתלב רטמ   
      
מ"מ 02 רטוקב קילד יתלב ףכירמ רוניצ     08.02.003
בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל      
ראותמכ שרדיש םוקמ לכב ןקתומ ,תויומכה      

    150.00     3.00    50.00 .טלפמוק ,תוינכותב רטמ   
      
מ"מ 52 רטוקב קילד יתלב ףכירמ רוניצ     08.02.004
בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל      
ראותמכ שרדיש םוקמ לכב ןקתומ ,תויומכה      

    250.00     5.00    50.00 .טלפמוק ,תוינכותב רטמ   
      
מ"מ 23 רטוקב קילד יתלב ףכירמ רוניצ     08.02.005
בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל      
ראותמכ שרדיש םוקמ לכב ןקתומ ,תויומכה      

    210.00     7.00    30.00 .טלפמוק ,תוינכותב רטמ   
      
ר"ממ 5.1 ךתחב .יס.יו.יפ דדובמ תשוחנ ךילומ     08.02.006
אלש םירקמל שרדיש םוקמ לכב תרנצב ןקתומ      
,תויומכה בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ      

    150.00     1.50   100.00 .טלפמוק רטמ   
      
ר"ממ 5.2 ךתחב .יס.יו.יפ דדובמ תשוחנ ךילומ     08.02.007
אלש םירקמל שרדיש םוקמ לכב תרנצב ןקתומ      
,תויומכה בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ      

    200.00     2.00   100.00 .טלפמוק רטמ   
      
ר"ממ 01 ךתחב .יס.יו.יפ דדובמ תשוחנ ךילומ     08.02.008
אלש םירקמל שרדיש םוקמ לכב תרנצב ןקתומ      
,תויומכה בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ      

    450.00     9.00    50.00 .טלפמוק רטמ   
      
YX2N ר"ממ 5.1*3 לבכ     08.02.009
למשח דויצל רוביח ללוכ,תולעתב,תורוניצב      
םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל שרדיש םוקמ לכב      

  1,400.00     7.00   200.00 .טלפמוק ,תויומכה בתכ לש םירחא רטמ   
      
YX2N ר"ממ 5.2*3 לבכ     08.02.010
למשח דויצל רוביח ללוכ,תולעתב,תורוניצב      
םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל שרדיש םוקמ לכב      

  1,350.00     9.00   150.00 .טלפמוק ,תויומכה בתכ לש םירחא רטמ   
      
      
      
      
      

 10,385.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
018/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     018 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 10,385.00 מהעברה      

      
      
ללוכ,תולעתב,תורוניצב YX2N ר"ממ 6*5 לבכ     08.02.011
םירקמל שרדיש םוקמ לכב למשח דויצל רוביח      
,תויומכה בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ אלש      

    630.00     9.00    70.00 .טלפמוק רטמ   
      
ללוכ מ"ס 5.8X02 תיתכתמ תשר תלעת     08.02.012
'מ 5.1 לכ ןרציה לש םילניגרוא םילתמ      

 13,000.00    65.00   200.00 .טלפמוק , ,תיטסוקא הרקת ללחב תנקתומ רטמ   
 24,015.00 םיליבומו םיליבכ 20.80 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח ל  ת ו ד ו ק נ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
למשחל עקתה יתבו רואמה יקספמ לכ      
םגד דרובסיו תרצות תמגוד ויהי תרושקתו      
םיסירת וללכי עקתה יתב לכ .ט"הע הנקסוט      
יתב,רואמל תודוקנה יפיעס ריחמב.םיימינפ      
חתמל הצק תודוקנ וא/ו  םינגזמל תונזה,עקת      
ושרדיש תוביצחה לכ םיללכנ תרושקתו ךומנ      
'וכו תורקת ,תוריקב      
      
תיטסוקא הרקתב,הפושח הרקתב רואמ תדוקנ     08.03.001
ר"ממ 5.1 ךתחב םיכילומ םע ריקה לע וא/ו      
יטסלפ רוניצב יזאפ תלת וא/ו יזאפ-דח לגעמב      
Y.N.Y לבכ וא/ו היומס הנקתהב וילאמ הבכ      
ללוכ ,למשח חול דע הדוקנהמ ט"הת רוניצ םע      

 31,500.00   140.00   225.00 .טלפמוק ,םרז קספמ 'חי   
      
הנבמב םוקמ לכב םוריח תרואתל רואמ תדוקנ     08.03.002
הבכ יטסלפ רוניצב ר"ממ 5.1 ךתחב םיכילומ      
לבכ וא/ו תיטסוקא הרקתב ,תוריקב וילאמ      
הרקתב תומלוס ,תולעתב ר"ממ 5.1*3      

  5,720.00   110.00    52.00 .טלפמוק ,יתמוק למשח חול דע תיטסוקא 'חי   
      
םע ט"הת יזאפ-דח רפמא 61 עקת תיב תדוקנ     08.03.003
הבכ יטסלפ רוניצב ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ      

  3,125.00   125.00    25.00 .טלפמוק ,למשח חול דע ט"הת וילאמ 'חי   
      
יזאפ-דח רפמא 61 לופכ עקת תיב תדוקנ     08.03.004
רוניצב ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ םע ט"הת      
,למשח חול דע ט"הת וילאמ הבכ יטסלפ      

  2,500.00   125.00    20.00 .טלפמוק 'חי   
      
יזאפ-דח רפמא 61 םימ ןגומ עקת תיב תדוקנ     08.03.005
רוניצב ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ םע ט"הת      
,למשח חול דע ט"הת וילאמ הבכ יטסלפ      

  1,500.00   150.00    10.00 .טלפמוק 'חי   
      

 44,345.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל
019/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     019 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 44,345.00 מהעברה      

      
      
רפמא 61 םימ ןגומ לופכ עקת תיב תדוקנ     08.03.006
ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ םע ט"הת יזאפ-דח      
חול דע ט"הת וילאמ הבכ יטסלפ רוניצב      

    750.00   150.00     5.00 .טלפמוק ,למשח 'חי   
      
ללוכ רפמא 61 יזאפ תלת ןגזמל טקאפב הנזה     08.03.007
יטסלפ רוניצב Y2XN ר"ממ 5.2X5 הנזה וק      

    400.00   200.00     2.00 .טלפמוק,עקת תיב,למשחה חולמ וילאמ הבכ 'חי   
      
ללוכ רפמא 23 יזאפ תלת ןגזמל טקאפב הנזה     08.03.008
יטסלפ רוניצב YX2N  ר"ממ 01X5 הנזה וק      

    600.00   200.00     3.00 .טלפמוק,עקת תיב,למשחה חולמ וילאמ הבכ 'חי   
      
הנזה וק ללוכ רפמא 61 תיזאפ תלת הנזה     08.03.009
    5.2X5 ר"ממ YX2N חולמ יטסלפ רוניצב  
.בויב תובאשמ רובע,עקת תיב ,למשחה      

    400.00   200.00     2.00 .טלפמוק, 'חי   
      
הנזה וק ללוכ הקיני חופמל הנזה תדוקנ     08.03.010
    5.2X3 חולמ וילאמ הבכ רוניצב ר"ממ  
,חופמה דיל םימ ןגומ ןוחטב קספמ,למשחה      

    150.00   150.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
5.2X3 הנזה וק ללוכ PH5.2 דע ןגזמל הנזה     08.03.011
חולמ ,עקת תיב,וילאמ הבכ רוניצב ר"ממ      

    600.00   150.00     4.00 .טלפמוק,למשחה 'חי   
      
ר"ממ 5.2X3 הנזה וק ללוכ למשח דודל הנזה     08.03.012
דודה דיל  ןוחטב קספמ,וילאמ הבכ רוניצב      

    450.00   150.00     3.00 .טלפמוק,למשחה חולמ 'חי   
      
הנזה וק ללוכ חבטמב הטנוול הנזה תדוקנ     08.03.013
    5.1X3 דיל םימ ןגומ ןוחטב קספמ, ר"ממ  

    150.00   150.00     1.00 .טלפמוק ,חופמה 'חי   
      
ת"מאמ   :תללוכה וקסינ םיעקש תספוק     08.03.014
    A61X3, 2 םית"מאמ  A61X1, 2 עקת יתב  
תלת EEC ת"ב A61 , 1  ילארשי םייזאפ דח      
חולמ ר"ממ 4X5 הנזה וק ללוכ ,A61  יזאפ      

    700.00   700.00     1.00 .טפמוק ויתווצק ינשב לבכה רוביחו למשחה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

 48,545.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל
020/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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22/07/2019
דף מס':     020 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 48,545.00 מהעברה      

      
      
תיטסלפ אספוק תללוכה הרבגה זוכיר תספוק     08.03.015
יתב 4תללוכה  תומוקמ 8 ל טסלפ אדע תרצות      
ר"ממ 5.2 הנזה וק ,רפמא 61 םייזאפ דח עקת      
ןופלט לבכ םע ןופלט תדוקנ ,למשחה חולל דע      
םויסו תרושקת ןוראל דעו הדוקנהמ תוגוז 4      
02 רוניצ םע  VT תדוקנ ,ינקת ת"ב רזיבאב      
דע כ"לט תדוקנ ,ילאיסקאוק לבכ ללוכ מ"מ      

    200.00   200.00     1.00 .טלפמוק ,תרושקתה ןוראל 'חי   
      
5.1 הנזה וק ללוכה הרבגה לוקמרל הנכה     08.03.016
דע ,הכישמ טוח ללוכ מ"מ 02 רוניצב ר"ממ      

    440.00   220.00     2.00 ןזחה תדמעב הרבגה זוכיר תספוקל 'חי   
      
הצק תדיחי וא/ו ןשע יאלגל הנכה תדוקנ     08.03.017
הבכ" ףכירמ רוניצ ללוכ ןשע יוליג תכרעמל      
הכישמ טוח םע מ"מ 02 רטוקב "וילאמ      
חולל תודוקנה ןיב ט"הת  תוריק/הרקתב      

  2,800.00    80.00    35.00 .טלפמוק ,תרושקת 'חי   
      
רוניצ ללוכ היזיבלט תנטנאל הנכה תדוקנ     08.03.018
טוח םע מ"מ 52 רטוקב "וילאמ הבכ" ףכירמ      
חולל הדוקנה ןיב ט"הע תוריק/הרקתב הכישמ      

    420.00   140.00     3.00 .טלפמוק ,תרושקת 'חי   
      
"וילאמ הבכ" ףכירמ רוניצ ללוכ ןופלט תדוקנ     08.03.019
תוגוז 4 ןופלט לבכ םע מ"מ 02 רטוקב      
חולל הדוקנה ןיב ט"הת תוריק/הרקתב      

    420.00   140.00     3.00 .טלפמוק ,תרושקת 'חי   
      
רוניצ תללוכה תירטיס וד תרושקתל תיתשת     08.03.020

    280.00   140.00     2.00 תינכתב ראותמכ הצק תדוקנו , מ"מ 02 'חי   
 53,105.00 תרושקתו למשחל תודוקנ 30.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
ML0082 K0004 W83 עוקש הרואת רזיבא     08.04.001

 18,000.00   300.00    60.00 הכרא תמגוד "812DCC THGILIVIC 'חי   
      
W51 45PI DEL הרקת דומצ הרואת רזיבא     08.04.002
    AUQA ML0521 K0004  וקסינ תמגוד,  

  4,800.00   400.00    12.00 .טלפמוק 'חי   
      
W02 66PI DEL הרקת דומצ הרואת רזיבא     08.04.003
    ARTLU ML0061 K0004  וקסינ תמגוד,  

    800.00   400.00     2.00 .טלפמוק 'חי   
      
      

 23,600.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל
021/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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22/07/2019
דף מס':     021 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 23,600.00 מהעברה      

      
      
דוקיפ רשואמ מ"ס 06*06 הרואת רזיבא     08.04.004
ML0061 K0004 W02 מ"ממל ףרועה      

  1,200.00   300.00     4.00 .טלפמוק,הכרא תמגוד LENAP AGEV 'חי   
      
ML0013  עוקש מ"ס 06*06 הרואת רזיבא     08.04.005
    K0004 W32 BI SUDOM תמגוד  

  5,250.00   350.00    15.00 .טלפמוק,הכרא 'חי   
      
םגד W9 45PI  ריק דומצ הרואת רזיבא     08.04.006

  2,000.00   200.00    10.00 .וקסינ תמגוד "YLLAW" 'חי   
      
םגד W9 45PI  ריק דומצ הרואת רזיבא     08.04.007

  8,100.00   300.00    27.00 .וקסינ תמגוד "MOOLBLLAW" 'חי   
      

  4,200.00   300.00    14.00 הכרא תמגוד "לקד" םגד יראלוס ןרקוד 'חי  08.04.008
      
ML0061 K0004  W02  עוקש הרואת רזיבא     08.04.009

 19,250.00   350.00    55.00 .טלפמוק ,DCC THGILIVIC 'חי   
      
טלש םע יתילכת-וד םוריח תרואת רזיבא     08.04.010
תמגוד DEL 326-LE תורונ ,האיצי      

  6,800.00   400.00    17.00 .טלפמוק, טיילורטקלא 'חי   
      
3,דל תורונ,יתילכת-דח םוריח תרואת רזיבא     08.04.011
הקידב ,ןומיס תירונ ,תוקד 081 הלועפ ןמז,טוו      
עוקש ,טיילורטקלא תמגוד LE-136 ,תימצע      

 14,000.00   400.00    35.00 .טלפמוק ,הרקתב 'חי   
 84,400.00 הרואת ירזיבא 40.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
למשחה ינקתמ לכ רובע קדוב סדנהמ תרוקיב     08.05.001
לכ ןוקית ,הקידבה רובע םולשת ,עוציבה רחאל      
דע,קדובה תרוקיב תעב ולגתיש םייוקילה      
הנכומ" לש בצמל למשחה תכרעמ לכ תאבה      
ןימזמה ,קדובה לש םנוצר תועיבשל "שומישל      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,סדנהמהו  
      
םע הדובעה ךלהמב םישרדנה םימואתה לכ     08.05.002
תלבק ,ןימזמהו י"חח ,חקפמה ,סדנהמה      
םייוקילה לכ ןוקית ,תרוקיב תרבעה ,תויחנה      
לכ תאבה דע ,תויושרה תרוקיב תעב ולגתיש      
"שומישל תונכומ" לש בצמל תוכרעמה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,תויושרה י"ע תורשואמו  
      
      
      

  3,000.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
022/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     022 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,000.00 מהעברה      

      
      
5.1 םיכילומ ללוכ יללכ למשח תקספה ןצחל     08.05.003
,ימוקמ למשח חול דע מ"מ 02 תרנצב ר"ממ      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
תרושקת ןורא תשינ ךותב IC-4 תואספוק 6     08.05.004

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,כ"לט ,םינופלט תרנצ זוכיר רובע  
      
יאלמשח וא טושפ לעופ עוציבב י'גרב תודובע     08.05.005

  1,200.00    60.00    20.00 דבלב חקפמה תויחנה יפל ,רזוע ע"ש   
      
וא יעוצקמ לעופ עוציבב י'גרב תודובע     08.05.006

  1,400.00    70.00    20.00 דבלב חקפמה תויחנה יפל ,ךמסומ יאלמשח ע"ש   
  7,000.00 תונוש 50.80 כ"הס  

      
י ו ל י ג  ך ו מ נ  ח ת מ  י נ ק ת מ  60.80 ק ר פ  ת ת       
ן ש ע       
      
םאתהב עצובת ןשע/שא יוליג תכרעמ      
תרגסמב,3-0221 ילארשיה ןקתה תושירדל      
םע תרנצ תעצובמ םוקמב תיתשתה תודובע      
תזכרהמ ןשע/שא יוליג תכרעמ רובע םיליבכ      
הז קרפב תראותמה הדובעה הצקה תודיחי דע      
תועצמאב הצקה תודיחי לכ רוביח תללוכ      
.תזכרל םירחא י"ע עצובש טוויחה      
      
תמגוד 0007RDA תיתבותכ ןשע יוליג תזכר     08.06.001
ירמוחו תודובעה לכו ןעטמו רבצמ ללוכ רייפלט      

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק,םישורדה רזעה  
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .טלפמוק ,םייונימ 4-ל יטמטוא ןגייח 'חי  08.06.002
      
הנבמב שרדיש םוקמ לכב ןקתומ ,ןשע יאלג     08.06.003
,תולק תורקת ,תוקוצי תורקתב תוברל      

  9,000.00   300.00    30.00 .טלפמוק 'חי   
      

  2,400.00   300.00     8.00 .טלפמוק ,)ץופינ( ינדי ןצחל 'חי  08.06.004
      

  1,100.00   220.00     5.00 .טלפמוק ,ימינפ יוניפ רפוצ 'חי  08.06.005
      

    660.00   220.00     3.00 .טלפמוק ,ינוציח יוניפ רפוצ 'חי  08.06.006
      
ןשע יוליג תכרעמ לש הצק תודיחי לכ ןיב טוויח     08.06.007

  2,250.00     4.50   500.00 .טלפמוק ,ר"ממ 2 תוגוז 2 ינקת םודא לבכ םע רטמ   
      
      
      
      

 25,610.00 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל
023/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     023 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 25,610.00 מהעברה      

      
      
רוביח:ללוכ למשח חולב שא יוביכ תכרעמ     08.06.008
תוירונ 2 ,בלוצמ רוביחב ןשע יאלג 2 ,תזכרל      
ןכומ לכה ,תשוחנ תרנצ ,MF-002 לכימ ,ןומיס      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק ,הלועפל  
      
םיילמשח תונולח תחיתפל תמלשומ תכרעמ     08.06.009
דע תזכר לש טוויחו הנקתה הקפסא :תללוכה      
סרפלטמ תרבח לש SE-42 תמגוד םיעונמ 02      
םילבכ תרנצ ,)ןולחה םע העיגמ אל תכרעמה(      
,תונולחה לש םיעונמל דע תזכרה ןיב טוויחו      
ןכומו טלפמוק ןקתומ לכה ,ינדי הלעפה ןצחל      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק שומישל  
      
תכרדה,התצרה, הנבמה לכב תכרעמה תלעפה     08.06.010
הנכומ" לש בצמל התאבה דע םישמתשמה      
ןימזמה לש םנוצר תועיבשל "שומישל      
הכירכב תכרעמה רפס תקפסא ללוכ סדנהמהו      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,ןימזמה ידיל השק  
      
סדנהמ וא םינקתה ןוכמ י"ע תכרעמה תקידב     08.06.011
םימולשתה ללוכ שא יבכמ רושיא יפל ךמסומ      
יבכמ םע םימואתה לכ תוברל הקידבה רובע      
,התנקתה רחאלו תכרעמה תנקתה ינפל שא      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
 48,410.00 ןשע יוליג ךומנ חתמ ינקתמ 60.80 כ"הס  

      
ה ז י ר כ  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
הזירכ תכרעמ      
      
לצא הזירכה תכרעמ דויצ תא רשאל ןלבקה לע      
תכרעמ .השיכרה ינפל חקפמהו סדנהמה      
םידרפנ םירוזיא  6 לע טולשת הזירכה      
םאתהב 'וכו רצח,תונורדסמ,ןסחמ:ןוגכ      
ינפלו עוציבה ינפל ןלבקל ונתניש תויחנהל      
.דויצה תשיכר      
      
םע תבלושמ תכרעמ היהת הזירכה תכרעמ      
3/0221 ילארשי ןקת יפל ןשעה יוליג תכרעמ      
      
ללוכ W021 S.M.R קפסהב רסקימ רבגמ     08.07.003
ןופלט תזכרמל םאתמ ,הנריס ,גנוג ןצחל      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .LEIJ תרצות תמגוד 'חי   
      
ינחלוש ימניד ןופורקימ ללוכ הזירכ תדמע     08.07.004
תרצות M-112-MC תמגודכ םיראומ םינצחלו      

    800.00   800.00     1.00 .הזירכ ירוזיא 6 -ל לוק-תב 'חי   
  3,800.00 70.80.10 קרפ תתב הרבעהל

024/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     024 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,800.00 מהעברה      

      
      
ללוכ םיאבכ ןוראב םוריח תזירכ תדמע     08.07.005

    800.00   800.00     1.00 טלפמוק,לוק-תב תרצות תמגוד,TTP ןופורקימ 'חי   
      
V42 יוביג תוללוס ללוכ V42 יטמוטוא ןעטמ     08.07.006

  1,500.00 1,500.00     1.00 .LEIJ תרצות CAJ 113 םגד 'חי   
      
CD/CA לנפ םילגלג ללוכ חפ יושע דסמ ןורא     08.07.007

  3,000.00 3,000.00     1.00 .ל"נה דויצה לכ תלכהל תיכוכז תלדו U23 91" 'חי   
      
הרקתב ןקתומ וק יאנש ללוכ W02 8" לוקמר     08.07.008
ללוכ ,ץע זגרא תוברל ריקה לע וא/ו תיטסוקא      
הנקתהל םישרדנה רזעה יקלחו םירזיבאה לכ      

  1,500.00   300.00     5.00 .ריקה לע וא/ו הרקתב 'חי   
      
,טוו 03 תינוציח הנקתהל יתכתמ רפוש לוקמר     08.07.009
יקלחו םירזיבאה לכ ללוכ ,ריקה לע ןקתומ      

  1,400.00   700.00     2.00 .הנקתהל םישרדנה רזעה 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 .לוק תמצוע תוסיו םע ירוזיא יאנש 'חי  08.07.010
      
ללוכ ,תרנצב לחשומ רוזש 2X8.0 לבכב טוויח     08.07.011

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,םירוביח  
      
,רבגמל הזירכה תדמע ןיב שרדנה טוויחה לכ     08.07.012

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
ןוצר תועיבשל הריסמו הקידב הלעפה רוביח     08.07.013
3-ב ןרצי רפס תריסמו הנכה ללוכ ןימזמה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .ןימזמל םיקתוע  
 16,500.00 הזירכ 70.80 כ"הס  

      
ת ו ק ר א ה  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 05 ךרואב למשח חול דיל הקראה ספ     08.08.001
םע םידדובמ לע ןקתומ תשוחנמ מ"מ 4*53      
הקראה יכילומ רוביחל םיגרב 7 לש הנכה      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,למשחה קוחו תונקתב שרדנכ םינוש  
      
:ןוגכ הנבמב םייתכתמה םינקתמה לכ תקראה     08.08.002
גוזימ תרנצו תולעת ,תרושקתו למשח תולעת      
גג לע םיבעמ תודיחי תקראה ללוכ ריווא      
בויב תרנצ,ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ םע הנבמה      
הרקת לש היצקורטסנוק ,תיתכתמ םימו      
01 תשוחנ ךילומ תועצמאב 'וכו תיטסוקא      
קוחב שרדנכ הקראה ספ דע תוחפל ר"ממ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,תוינכותב ראותמכ ,למשחה תונקתו  
      

  3,400.00 80.80.10 קרפ תתב הרבעהל
025/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     025 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,400.00 מהעברה      

      
      
למשחה תונקתל םאתהב,תודוסי תקראה     08.08.003
רושיג תעבט :ללוכ ,תוינכותב טרופמכ      
לכ רוביח ללוכ םישדחה הנבמה תודוסיב      
םע הנבמה תוניפב האיצי תודוקנ ,ןויזה ילזרב      
לכ רוביח ,טוויח ,תונירושמ תואספוק      
,םימ( םילאיצנטופ תאוושה ספל תוכרעמה      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,)'דכו למשח  
  9,400.00 תוקראה 80.80 כ"הס  

      
ת ו נ ז ה ,ח ט ש  ח ו ת י פ  90.80 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח       
      
עקרקב תרנצל וא/ו םילבכל הלעת תריפח     08.09.001
:ללוכ ,מ"ס 001 קמועבו מ"ס 06 דע בחורב      
ינקת יטסלפ טרס ,תונויד לוח יוסיכו עצמ      
,הריפחה תמדא קודיהו יוסיכ ,הרהזאל      

  1,225.00    35.00    35.00 .טלפמוק ,תוינכותב ראותמכ רטמ   
      
ןקתומ , 6" רטוקב הרבוק תמגוד יטסלפ רוניצ     08.09.002

    875.00    25.00    35.00 .טלפמוק ,עקרקב הריפחב רטמ   
      
רטוקב 5.31 ע"קי קזב ןקת ןליטאילופ רוניצ     08.09.003
טלפמוק ,עקרקב הריפחב ןקתומ ,מ"מ 05      

    770.00    22.00    35.00 .)ךומנ חתמו תרושקת יליבכ רובע( רטמ   
      
רוביח םג ללכנ םינושה םילבכה ריחמב      
תרושקת תוחולל וא/ו למשח תוחולל םילבכה      
.'דכו תונורק ,םיקדהמ תוברל      
      
,ק"תת תרנצב לחשומ תוגוז 5 יל'ג לבכ     08.09.009

    700.00    20.00    35.00 .טלפמוק רטמ   
      
הפוצמ הדלפ טוממ היושע הקראה תדורטקלא     08.09.010
תוחפל 'מ 3 ךרואו מ"מ 91 רטוקב ,תשוחנ      

    400.00   400.00     1.00 .עקרקב תיכנא העוקת ,"דלוורפוק" תמגוד 'חי   
      
)הקראה תדורטקלאל( הלוגע ןוטב תכירב     08.09.011
ןוטב הסכמ םע מ"ס 05 קמועו מ"ס 06 רטוקב      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק .םיטולישו ןוט 5 סמועל ,מ"ס 05 רטוקב לוגע  
      
ח"ח הנומו למשח רליפ רובע ןוטב תחמוג     08.09.012
בחור ,עקרקה פ"עמ מ"ס 051 הבוג תודימב      
הדלפ תלד םע מ"ס 05 קמוע , מ"ס 071      
ישאר קספמ דצ לש החמוגה תיזחב תלעננ      
לכ ללוכ תינכותב םיטרפל םאתהב,ןכרצ      
תנקתהל תושורדה 'וכו תוריפח ,תודובעה      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,החמוגה  
  7,720.00 90.80.10 קרפ תתב הרבעהל

026/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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22/07/2019
דף מס':     026 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,720.00 מהעברה      

      
      
תלד םע מ"ס 06X04 יטרדנטס קזב זגרא     08.09.013
לש ינקת חירב בר לוענמ םע רטסאילופ יושע      
ןוטב תשינב ןקתומ,םיליבכ ירוביח,הנורק,קזב      

    750.00   750.00     1.00 'פמוק .טלפמוק,רדגב  
      
מ"ס 06 הבוג תודימב  טוה רובע ןוטב תחמוג     08.09.014
, מ"ס 03 קמוע , מ"ס 04 בחור ,עקרקה פ"עמ      

    750.00   750.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
  9,220.00 תרושקתו למשח תונזה,חטש חותיפ 90.80 כ"הס  

311,820.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
,םינוויכ ינשב לגרס ,תובכש יתש םינפ חיט     09.01.040

 30,800.00    77.00   400.00 םיירושימ םיחטש לע דבל דוביע ר"מ   
      
תוברל מ"ס 1 יבועב ,מ"ממל רשואמ סבג חיט     09.01.060

  5,350.00   107.00    50.00 תיכוכז יביס תשר ר"מ   
 36,150.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש שולש ןבא יומד יביטרוקד ץוח חיט     09.02.030
םינוולוגמ תשר ינתיווזו תנוולוגמ תשר תוברל      
ילירקא טכילש ,חיטה רמג .םינוויכ ינשב לגרס      
,םיחתפ יפשחב תוברל , םינווג בולישב שימג      
ויהי םיחתפ יפשח .םהשלכ םירצ םיחטשו      
ךא תומכה תיצחמ  .תשקה ינווג תעבשב      

 12,750.00   170.00    75.00 .הלוכ תומכל ספות ריחמה ר"מ   
 12,750.00 ץוח חיט 20.90 כ"הס  

      
ט נ מ צ  ח י ט  30.90 ק ר פ  ת ת       
      

 12,000.00    80.00   150.00 תוקעמו תורוק תוריק לע קלחומ טנמצ חיט ר"מ  09.03.010
 12,000.00 טנמצ חיט 30.90 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ת ו ע ו צ ק מ  ק ו ז י ח  50.90 ק ר פ  ת ת       
ם י ק ש י מ       
      

  1,800.00    30.00    60.00 תונוולוגמ תשר ינתיווזמ תועוצקמ קוזיח  רטמ  09.05.010
  1,800.00 םיקשימ יופיחו תועוצקמ קוזיח 50.90 כ"הס  
 62,700.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      
      

027/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     027 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ם י ד ח ו י מ  ם י ר מ ו ח ב  ף ו צ י ר  40.01 ק ר פ  ת ת       
      
YDOB LLUF ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.04.001
מ"ס 08\08 תודימב 413 י"ת יפל 'א גוס      

128,800.00   230.00   560.00 R-9 הקלחהל תודגנתה תגרד ק"מ   
      
YDOB LLUF ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.04.002
04X04 וא 06\06 תודימב 413 י"ת יפל 'א גוס      

 18,860.00   230.00    82.00 R-01 הקלחהל תודגנתה תגרד מ"ס ר"מ   
      
יחיראמ מ"ס 06 בחורב  ישושימ הארתה ספ     10.04.016
טרפ יפל תולוגע תוטילב םע ןלצרופ טינרג      
ע"ש וא CR-RECPOT םגד ,תולכירדא      

  2,000.00   200.00    10.00 רשואמ רטמ   
      
תמגוד מ"ס 7 הבוגב ןלצרופ טינרג ילופיש     10.04.023

 15,600.00    52.00   300.00 ףוצירה יחירא רטמ   
165,260.00 םידחוימ םירמוחב ףוציר 40.01 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  50.01 ק ר פ  ת ת       
      
ןלצרופ טינרג יחיראב םינפ תוריק יופיח     10.05.010
    YDOB LLUF תודימב 413 י"ת יפל 'א גוס  
םיחטשמבו םיחתפ יפשחב תוברל מ"ס 08\08      

 19,780.00   230.00    86.00 םינווג 6 בולישב ,םינטקו םירצ ר"מ   
      
ןלצרופ טינרג יחיראב םינפ תוריק יופיח     10.05.011
    YDOB LLUF תוברל מ"ס 06\03 תודימב  

 87,400.00   230.00   380.00 םינטקו םירצ םיחטשמבו םיחתפ יפשחב ר"מ   
      
01X01 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.05.012

  2,300.00   230.00    10.00 413 י"ת יפל 'א גוס מ"ס ר"מ   
      
םיחיראמ  הקימרק תוריק יופיחב טושיק ספ     10.05.014
וא מ"ס 01X01 תודימב הקימרק בגנ תרצות      

  8,000.00    80.00   100.00 םינווג בולישב ,ע"ש רטמ   
      
ןלבקה ,לכירדאה ,הייריעה םש םע חירא     10.05.030

  2,375.00 2,375.00     1.00 טרפ יפל ךיראתו 'חי   
      
,םורכ ןווגב שרבומ םוינימולאמ הניפ ילגרס     10.05.031
ע"ש וא XIFREC תרצות ,הקימרק תוניפל      

  4,000.00    80.00    50.00 רשואמ רטמ   
      
ןיב הדרפהל מ"מ 51X52 םוינימולא ליפורפ     10.05.040

  2,500.00    50.00    50.00 יופיח ירמוח רטמ   
126,355.00 תוריק יופיח 50.01 כ"הס  

      
      

028/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     028 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ב  ם י ר ז י ב א  60.01 ק ר פ  ת ת       
      

  7,000.00   700.00    10.00 םוינימולא תרגסמב לטסירק תוארמ ר"מ  10.06.001
      
לש B-228 ט"קמ חטשמהמ ילזונ ןובסל ןקתמ     10.06.002

  3,400.00   340.00    10.00 רשואמ ע"ש וא ENIL MIRT  KCIRBOB 'חי   
      
ENIL לש B-882 ט"קמ טלאוט ריינל ןקתמ     10.06.003

  3,740.00   340.00    11.00 רשואמ ע"ש וא MIRT KCIRBOB 'חי   
      
םגד ,הטסורינמ רינ תובגמל עוקש ןקתמ     10.06.004
    44934-B ENIL MIRT KCIRBOB ע"ש וא  

  2,400.00   300.00     8.00 רשואמ 'חי   
      
B-072  םגד הטסורינמ ריינ תובגמל חפ     10.06.005

  2,400.00   300.00     8.00 קירבוב לש ENIL MIRT 'חי   
      
לש  B-112 םגד םיאת תלד לע םידגב הלתמ     10.06.006

  1,100.00   100.00    11.00 רשואמ ע"ש וא ENIL MIRT KCIRBOB 'חי   
      
וא 4143 ט"קמ ADNI םגד םיתוריש תשרבמ     10.06.060

  3,740.00   340.00    11.00 רשואמ ע"ש 'חי   
      
ע"ש וא 0205  לנמ םגד חיר תצפהל ןקתמ     10.06.065

  2,100.00   300.00     7.00 רשואמ 'חי   
      
B-847 ט"קמ KCIRBOB םיידי שובייל ןקתמ     10.06.075

  2,400.00   300.00     8.00 רשואמ ע"ש וא 'חי   
      

  9,000.00 3,000.00     3.00 'פמוק מ"בלפמ םיכנ יתורשל ינקת די יזחאמ טס 10.06.081
 37,280.00 יופיחב םירזיבא 60.01 כ"הס  

      
ם י י מ ו ר ט  ם י ט נ מ ל א  80.01 ק ר פ  ת ת       
ת ו פ ס ו ת ו  ו צ א ר ט מ       
      
ןבל טנמצ םע וצארט םימורט תוגרדמ יחלש     10.08.022
טרפ יפל ימדק רוניס םע מ"ס 6/53  תודימ      

 29,000.00   290.00   100.00 הקלחה דגנ ספ תוברל תוגרדמ 'כותב רטמ   
      
ןבל  טנמצ םע וצארט םימורט תוגרדמ ימור     10.08.031

 14,000.00   140.00   100.00 תוגרדמ 'כותב טרפ יפל מ"ס 3/8 רטמ   
      
יכנאו יקפוא מ"ס 7 בחורב וצרט ילופיש     10.08.035

  4,400.00    55.00    80.00 תוגרדמל רטמ   
      
תודימב ףוציר יגוס ןיב הדרפהל םוינימולא ספ     10.08.060

    500.00    50.00    10.00 מ"מ 4X04 רטמ   
      
םיילוש דוביע ללוכ חבטמל הטסורינ יחטשמ     10.08.070

 12,500.00 2,500.00     5.00 לכירדאה תריחבל ןווג ,םירויכל םירוחו ר"מ   
 60,400.00 80.01.10 קרפ תתב הרבעהל

029/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     029 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 60,400.00 מהעברה      

      
      
דוביע ללוכ מ"ס 3 יבועב רסיק ןבא יחטשמ     10.08.071

 12,000.00 1,200.00    10.00 לכירדאה תריחבל ןווג ,םירויכל םירוחו םיילוש ר"מ   
      
מ"ס 02 הבוגבו מ"ס 2 יבועב רסיק ןבא רוניס     10.08.075
תוברל ,יקפואה חטשמל קבדומ ,רויכ תרתסהל      
תריחבל ןווג , םילגועמ םיילושו עקש דוביע      

  3,750.00   250.00    15.00 לכירדאה רטמ   
 76,150.00 תופסותו וצארטמ םיימורט םיטנמלא 80.01 כ"הס  
405,045.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ו א  ח י ט  ל ע  ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  10.11 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב       
      
לע רשואמ ע"ש וא דיסילופ תמגוד יטטניס דיס     11.01.010

  1,600.00    16.00   100.00 סבג וא ןוטב חיט ר"מ   
      
לש 0002 לירקרפוס תמגוד ילירקא עבצ     11.01.011
חיט לע םינוש םינווגב רשואמ ע"ש וא רובמט      

 42,500.00    25.00 1,700.00 סבג וא ןוטב ר"מ   
      

  1,680.00    21.00    80.00 ע"ש וא לונירקא תמגוד שבוע דגנ עבצ ר"מ  11.01.040
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק ר"עקפ תושירד יפל ןגומ בחרמ טולישו ןומיס 11.01.050
      

  1,200.00    60.00    20.00 מ"ס 03X03 תוהז יטלש 'חי  11.01.060
 48,980.00 ןוטב וא חיט לע העיבצו דויס 10.11 כ"הס  
 48,980.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
תויללכ תודימב ףגא לע ףגא הזזה ןולח     12.01.001

  6,800.00 3,400.00     2.00 1א יפל מ"ס 001X002 'חי   
      
תויללכ תודימב ףגא לע ףגא הזזה ןולח     12.01.002

  2,900.00 2,900.00     1.00 2א יפל מ"ס 001X071 'חי   
      
תויללכ תודימב פיק יירד החיתפ תופפר ןולח     12.01.003

  6,800.00 1,700.00     4.00 3א יפל מ"ס 08X56 'חי   
      
תויללכ תודימב ףגא לע ףגא הזזה תופפר ןולח     12.01.004

  4,000.00 2,000.00     2.00 4א יפל מ"ס 08X001 'חי   
      

 20,500.00 10.21.10 קרפ תתב הרבעהל
030/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     030 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 20,500.00 מהעברה      

      
      
יפל מ"ס 003X001 תויללכ תודימב עובק ןולח     12.01.005

 20,400.00 5,100.00     4.00 5א 'חי   
      
יפל מ"ס 291X07 תויללכ תודימב עובק ןולח     12.01.006

 11,500.00 2,300.00     5.00 6א 'חי   
      
יפל מ"ס 092X07 תויללכ תודימב עובק ןולח     12.01.007

 10,500.00 3,500.00     3.00 7א 'חי   
      
תודימב ןשע רורחשל סירת וילעמו עובק ןולח     12.01.008

  6,900.00 3,450.00     2.00 8א יפל מ"ס 782X07 תויללכ 'חי   
      
םיפגא ינש הדיצל תיפנכ דח תלד םע הנירטיו     12.01.009
ןשע רורחשל םיסירת יפגא 3 הילעמו םיעובק      
יפל מ"ס 682X182 תויללכ תודימב םיעובק      

 16,000.00 16,000.00     1.00 9א 'חי   
      
םיפגא ינש הדיצל תיפנכ דח תלד םע הנירטיו     12.01.010
ןשע רורחשל םיסירת יפגא 3 הילעמו םיעובק      
יפל מ"ס 682X002 תויללכ תודימב םיעובק      

 11,500.00 11,500.00     1.00 01א 'חי   
      
תויללכ תודימב ףגא לע ףגא הזזה ןולח     12.01.011

  7,050.00 2,350.00     3.00 11א יפל מ"ס 08X071 'חי   
      
הליגר החיתפ םיזגל םוטא יפנכ דח ןולח     12.01.012
יפל ,21א יפל מ"ס 001X001 תויללכ תודימב      

  2,000.00 2,000.00     1.00 ר"עקפ ןקת 'חי   
      
תויללכ תודימב פיק יירד החיתפ יפנכ דח ןולח     12.01.013

  6,800.00 1,700.00     4.00 31א יפל מ"ס 08X08 'חי   
      
ףגא וילעמו פיק יירד החיתפ יפנכ דח ןולח     12.01.014

 51,000.00 5,100.00    10.00 41א יפל מ"ס 003X001 תויללכ תודימב עובק 'חי   
      
פיק החיתפ ןשע רורחשל יפנכ דח ןולח     12.01.015
תוברל 51א יפל מ"ס 55X001 תויללכ תודימב      

 24,000.00 3,000.00     8.00 ןשע ןולח לש הריגסו החיתפל תרשרש עונמ 'חי   
      
55X001 תויללכ תודימב עובק יפנכ דח ןולח     12.01.016

  8,000.00 1,000.00     8.00 61א יפל מ"ס 'חי   
      
תודימב ןשע רורחשל םוינימולאמ הפפר ןולח     12.01.017

  5,100.00 1,700.00     3.00 3מ יפל מ"ס 08X001 תויללכ 'חי   
      
      
      
      

201,250.00 10.21.10 קרפ תתב הרבעהל
031/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     031 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
201,250.00 מהעברה      

      
      
תודימב ןשע רורחשל םוינימולאמ הפפר ןולח     12.01.018

  1,700.00 1,700.00     1.00 4מ יפל מ"ס 08X08 תויללכ 'חי   
202,950.00 םוינימולא תודובע 10.21 כ"הס  
202,950.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  

      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  50.41 ק ר פ  ת ת       
      
יבוע ,מ"ס 5 יבוע ,טקיליס ינבלב תוריק יופיח     14.05.030
ריקה םוטיא תוברל ,מ"ס 01 יופיחה לש ללוכ      
בג,טרפמו תוינכתב םיטרפ יפל םטוא חיטב      
ןוגיע ,הנעשהל םינתיווז ,תנוולוגמ תשר ,ןוטב      
ינבא ןוגיע ,מ"בלפ יטוח 4 תועצמאב ןבא לכ      
לכו םיגרב תועצמאב םיחתפ לעמ תיזח      
טרפמה ,םיטרפה יפל יופיחה תמלשהל שרדנה      
יטרפו תותיזח יפל 2781 י"ת יפלו דחוימה      

180,000.00   400.00   450.00 תויתיווז םינבלמ תוניפ תוברלו ,'רדא ר"מ   
180,000.00 ןבא תוחולב תוריק יופיח 50.41 כ"הס  

      
ן ב א  ת ו ח ו ל ב  ם י ח ת פ  י ו פ י ח  60.41 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 03 דע בחור םיחתפ יפוקשמ יופיח     14.06.010

  1,250.00   250.00     5.00 טרפ יפל מ"ס 5 יבועב טקיליס ינבלב רטמ   
      
ינבלב מ"ס 03 דע בחור םיחתפ תוזוזמ יופיח     14.06.012

 13,750.00   250.00    55.00 טרפ יפל מ"ס 5 יבועב טקיליס רטמ   
      
ינבלב מ"ס 53 דע בחורב תונולח ינדא יופיח     14.06.014

  3,750.00   250.00    15.00 'רדא טרפ יפל מ"ס 5 יבוע טקיליס רטמ   
 18,750.00 ןבא תוחולב םיחתפ יופיח 60.41 כ"הס  

      
י ו פ י ח ב  ת ו ד ח ו י מ  ת ו ד ו ב ע  70.41 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 05 דע בחור )גניפוק( שאר יכבדנ יופיח     14.07.010
םימ ףא דוביע ללוכ,מ"ס 5 יבוע טקיליס ינבלמ      

 23,712.00   304.00    78.00 עופישו רטמ   
 23,712.00 יופיחב תודחוימ תודובע 70.41 כ"הס  
222,462.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

032/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     032 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
ר ו ר ו ו א ו  ג ו ז י מ  ת ו כ ר ע מ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
ןוט 41 לש רורק תקופתל 'גקפ ןגזמ תדיחי     15.01.001
רוביח  ,םוח תבאשמב םומיחו רורקל רורק      
, זוקינל רוביחו תרנצ ירוביח ,דוקיפו למשחל      
, רשואמ ע"ש וא קינוי תמגוד יטוח הלעפה לנפ      
, קמוע תורוש 6 ,םייאמצע םיסחדמ 2 םע      
דודיב , ןיקס לבד , קפסה לפוכ רופישל םילבק      
הלעפה חולו , ילרגטניא דוקיפו למשח חול , 2"      
תולעת ירוביח , דוקיפו למשח ירוביח , קוחרמ      
את ,תודיער ימלוב , ןופיס םע זוקינל רוביחו      

 46,000.00 46,000.00     1.00 'פמוק .םיסחדמל הקתשה  
      
ןוט 21 לש רורק תקופתל 'גקפ ןגזמ תדיחי     15.01.002
רוביח  ,םוח תבאשמב םומיחו רורקל רורק      
, זוקינל רוביחו תרנצ ירוביח ,דוקיפו למשחל      
, רשואמ ע"ש וא קינוי תמגוד יטוח הלעפה לנפ      
, קמוע תורוש 6 ,םייאמצע םיסחדמ 2 םע      
דודיב , ןיקס לבד , קפסה לפוכ רופישל םילבק      
הלעפה חולו , ילרגטניא דוקיפו למשח חול , 2"      
תולעת ירוביח , דוקיפו למשח ירוביח , קוחרמ      
את ,תודיער ימלוב , ןופיס םע זוקינל רוביחו      

 46,000.00 46,000.00     1.00 'פמוק .םיסחדמל הקתשה  
      
ןוט 5.4 לש הקופתל יזכרמ ינימ ןגזמ תדיחי     15.01.003
,דוקיפו למשח ירוביח תוברל ,יזאפ תלת ,רורק      
רוביחו רטמ 2 ךרואב תרנצו זג תרנצ ירוביח      

 30,000.00 15,000.00     2.00 'פמוק .קוחר טלשו זוקינ תדוקנל  
      
H/UTB 000,42 לש הקופתל יליע ןגזמ תדיחי     15.01.004
םומיחו רוריקל  B וא A יטרנא גורידב      
תוברל הרטקלא תרצות תמגוד םוח תבאשמב      
רוביחו זג תרנצ ירוביח ,דוקיפו למשח ירוביח      
טלשו , יוביע 'חיל ןוחטב קספמ , זוקינ תדוקנל      

  6,700.00 6,700.00     1.00 'פמוק . יריק לנפ וא  
      
H/UTB 051,41 לש הקופתל יליע ןגזמ תדיחי     15.01.005
םומיחו רוריקל  B וא A יטרנא גורידב      
תוברל הרטקלא תרצות תמגוד םוח תבאשמב      
רוביחו זג תרנצ ירוביח ,דוקיפו למשח ירוביח      
טלשו , יוביע 'חיל ןוחטב קספמ , זוקינ תדוקנל      

 11,000.00 5,500.00     2.00 'פמוק . יריק לנפ וא  
      
      
      
      
      
      

139,700.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
033/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     033 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
139,700.00 מהעברה      

      
      
H/UTB 003,21 לש הקופתל יליע ןגזמ תדיחי     15.01.006
םומיחו רוריקל  B וא A יטרנא גורידב      
תוברל הרטקלא תרצות תמגוד םוח תבאשמב      
רוביחו זג תרנצ ירוביח ,דוקיפו למשח ירוביח      
טלשו , יוביע 'חיל ןוחטב קספמ , זוקינ תדוקנל      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק . יריק לנפ וא  
      
הקיניל יטסוקא את ךותב ילגופירטנצ חופמ     15.01.007
ץחל דגנ MFC 0002 לש הקיפסל ,םיתורישמ      
דוקיפו למשח ירוביח ,םימ מ"מ 03 לש יטטס      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק . קוחרמ הלעפה לנפו  
      
הבכרהל ריוא תקיניל תיביטרוקד תיריצ הטנוו     15.01.008
רזוח לאו יביטרוקד סירת תוברל ריק לע      
לנפ , 21" האיצי רטוקב,mfc 002 לש הקיפסל      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק . דוקיפו למשח ירוביח הלעפה  
      
מ"ס 03X021 ראווצ תודימב רזוח ריוא סירת     15.01.009

                      1.00 ריצ לע חתפנ ןנסמ םע 'חי   
      
מ"ס 001X051 ראווצ תודימב רזוח ריוא סירת     15.01.010

                      2.00 ריצ לע חתפנ ןנסמ םע 'חי   
      
ןוולוגמ הדלפ תיצקורטסנוקמ היילת גרוס     15.01.011
יזכרמ ינימ וא לצופמ ןגזמ לש יוביע תדיחיל      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק . יביסמ היילת לוענמו גרוס ללוכ לדוג לכב  
      

  4,000.00   250.00    16.00 תסו םע 6" רטוקב ריוא תקיני סירת 'חי  15.01.012
      
ןנסמ םע תוסיו רפמד םע חצ ריוא סירת     15.01.013

  2,400.00   800.00     3.00 . מ"ס 04X04 הכומנ תוליעיל בלושמ 'חי   
      

    450.00   450.00     1.00 . מ"ס 06X06 ןנסמ םע רזוח ריוא סירת 'חי  15.01.014
      
תומכ תסוו םע 51X"51" יתרקת ריוא רזפמ     15.01.015

  4,000.00   500.00     8.00 .חירא ףילחמ סופיטמ ריווא 'חי   
      
יוביע תדיחיל ןוולוגמ הדלפ הלתמ וא דמעמ     15.01.016
, םיקחש תמגוד יזכרמ ינימ ןגזמ תדיחי לש      

    800.00   400.00     2.00 'פמוק . תודיער ימלובו גרוסו לוענמ תוברל  
      
דייאמ ןיב רוביחל דוקיפו למשח ,זג תרנצ     15.01.017
תודוכלמ ,תרנצל דודיב תוברל ,יוביע תדיחיל      
לצופמ ןגזמל תינוציח תרנצל טספליס ,ןמש      

 14,250.00    95.00   150.00 לדוג לכב רטמ   
174,450.00 רורוואו גוזימ תוכרעמ 10.51 כ"הס  

      
      

034/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     034 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו נ י ס  ת ו כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      

    350.00   350.00     1.00 ןגזמ תנקתה רובע טלקמל רמוע ןקתה 'חי  15.02.001
      

  3,500.00   100.00    35.00 . 01" רטוקב חישק ירושרש רוניצ רטמ  15.02.002
      
לכ לע תמלשומ ך"לח ןוניסו רורוויא תכרעמ     15.02.003
תמגוד ףדה םותסשו ץחל תקידב ללוכ ,היקלח      
תוברל HAF 003/008 םגד חנ תבת      
ירוביח ,טלקמה לש הדלפ ילוורשל תורבחתה      

 13,000.00 13,000.00     1.00 'פמוק .דוקיפו למשח  
      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק .ץחל לעב טלקמ תומיטא תקידב 15.02.004
      
יפל תועצובמ תועבורמ ןוולוגמ חפ תולעת     15.02.005
תוברל ,ב"הרא "הנקמס" ךירדמ תוארוה      
םירוביח םיגלפמ םיפדמ ,םיקוזיחו םילתמ      

 33,250.00    95.00   350.00 . המירז ירשיימו םישימג ר"מ   
      

 17,500.00    50.00   350.00 .1" יבועב ימינפ יטסוקא דודיב ר"מ  15.02.006
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק . ץחל לעב טלקמ תומיטא תקידב 15.02.007
 68,800.00 ןוניס תוכרעמ 20.51 כ"הס  
243,250.00 ריווא גוזימ 51 כ"הס  

      
ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ס ב ג  ת ו ר י ק  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 לכ םיבצינ ,מ"ס 01 יבוע סבג תוציחמ     22.01.020
,מ"מ 6.0 חפ יבוע מ"מ 57 בחורב תוליסמו      
םיפוטע ,מ"מ 05 תיכוכז רמצ ינורזמ ללוכ      

  1,500.00   150.00    10.00 ב"אלפ ר"מ   
      
,מ"ס 7 יבועב תוריקל ימורק וד ימינפ יופיח     22.01.021
יבועב םודא וא קורי סבג תוחול ינש ללוכה      
רקלק תועוצר ,מ"ס 04 לכ םיבצינ ,מ"מ 7.21      
ללוכו תוליסמו םיבצינ תדרפהל מ"ס 1 יבועב      

104,250.00   150.00   695.00 טרפ יפל םיחתפ יפשח ר"מ   
      
3X ןפודנור תמגוד לוחישב רצוימ רקלק תוחול     22.01.025
ללוכ ,תוריק דודיבל מ"ס 2 יבועב ע"ש וא      
םוסחמכ מ"מ 2.0 ןליטאילופ תועירי תבכש      

 20,850.00    30.00   695.00 הנבמה םינפ ןוויכל םידא ר"מ   
126,600.00 סבג תוריק 10.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

035/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     035 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב םיררוחמ אל ןוולוגמ חפ ישגמ תרקת     22.02.063

 14,400.00   180.00    80.00 ריהב עבצב ,מ"ס 03 ר"מ   
      
תוברל עבורמ רוריח םע תררוחמ סבג תרקת     22.02.065
םיפוטע ק"מ/ג"ק 06 2" תיכוכז רמצ ינורזמ      

 94,500.00   270.00   350.00 רוחש ב"אלפ ר"מ   
      
ללוכ ,מ"מ 5.21 יבועב ןבל סבג תרקת     22.02.081

 39,100.00   170.00   230.00 תורחא תורקת ילושב תורצ תועוצרב ר"מ   
      

 16,000.00   200.00    80.00 סבג ירונס ר"מ  22.02.120
      
רובע סבגמ םייופיח ,תוציחמ ,תורקתל תפסות     22.02.121

    500.00    10.00    50.00 ןבל סבג םוקמב םודא וא קורי סבג ר"מ   
164,500.00 תויטסוקא תורקת 20.22 כ"הס  

      
ם י ת ו ר ש  י א ת ל  ת ו צ י ח מ  30.22 ק ר פ  ת ת       
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 ןקתמ תוברל ןגומ בחרמל ינקת םימ לכימ 'חי  22.03.020
      
ןגומ בחרמל םיינקת םידיינ םיימיכ םיתורש     22.03.030

    700.00   700.00     1.00 דוגרפ תוברל 'חי   
  3,700.00 םיתורש יאתל תוציחמ 30.22 כ"הס  

294,800.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  
      
ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
תסימת םע  םיקוצי תואסנולכו חודיקל תפסות     23.01.005

 17,000.00 17,000.00     1.00 'פמוק תונגראתהו הלבוה רובע טיינוטנב  
      
תסימת םע ןוטב יסנולכ לש הקיציו חודיק     23.01.080
81 דע קמועב מ"ס 06 רטוק 03-ב טיינוטנב      

144,760.00   385.00   376.00 דרפנב דדמנ ןויזה ,'מ רטמ   
      
תסימת םע ןוטב יסנולכ לש הקיציו חודיק     23.01.100
81 דע קמועב מ"ס 08 רטוק 03-ב טיינוטנב      

125,840.00   572.00   220.00 דרפנב דדמנ ןויזה ,'מ רטמ   
      
ןויזל םינוש םירטקב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     23.01.120

 68,600.00 4,900.00    14.00 ןוטב ןוט   
      

  2,500.00   500.00     5.00 תולופמ םע םיחודיקו םיללח יולמל 02-ב ןוטב ק"מ  23.01.130
      
      

358,700.00 10.32.10 קרפ תתב הרבעהל
036/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     036 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
358,700.00 מהעברה      

      
      
םע םיחודיקו םיללח יולימל MSLC תבורעת     23.01.140

  2,000.00   400.00     5.00 תולופמ ק"מ   
      
2" רטוקב תינוסרטלוא הקידבל הדלפ תורוניצ     23.01.150

  6,000.00    40.00   150.00 ןויזה בולכל עוביקו תיתחתה תריגס תוברל רטמ   
366,700.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 כ"הס  
366,700.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס  

      
ם י ר ל ק נ י ר פ ס  43 ק ר פ       
      
ם י ז ת מ  ת כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      

 90,000.00   120.00   750.00 הנבמה חטש לכל םיזתמ תכרעמ רטמ  34.01.001
 90,000.00 םיזתמ תכרעמ 10.43 כ"הס  
 90,000.00 םירלקנירפס 43 כ"הס  

      
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
דע יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
תודימב ,7104 ט"קמ השיגנ תצרוחמ הגרדמ     40.01.100
וא ןייטשרקא תרצות רופא ןווג ,מ"ס 51/03/04      

  3,445.00   265.00    13.00 .ע"ש רטמ   
      
,8131 ט"קמ 7/61/61 ,תיראיניל ןבאב ףוציר     40.01.220
,0231 ט"קמ ,7/8/61 9131 ט"קמ 7/42/61      
'צות , 901 טיפרג רופא לייטקוק ןווגב      

 41,795.60   141.68   295.00 .ע"ש ןייטשרקא ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.400
ט"קמ )תוטילב םע( םירוויעל ןומיס ןבא      
    33-PM,  ירבעמב ףוציר תכמנהב בוהצ ןווגב  
,מ"ס 6/03/03 תודימב מ"ס 06 בחורב ,היצח      

    280.00   140.00     2.00 ע"ש וא ןמפלוו 'צות .דוסי תוברל ר"מ   
      
םוחיתו ןג ,הפש ינבא      
      
תנעשמו דוסי םיללוכ ןגו הפש ינבא יפיעס      
םינבאל םג ףקת ,)היומס הרוגח( ןוטב      
.תויתשק      
      
      
      

 45,520.60 10.04.10 קרפ תתב הרבעהל
037/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     037 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 45,520.60 מהעברה      

      
      
,הזאפ אלל , מ"ס 02/001/01 תודימב ןג ןבא     40.01.710
, )ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה(  .רופא ןווגב      

  5,082.00    48.40   105.00 . ע"ש וא ןייטשרקא 'צות , 1722 ט"קמ רטמ   
 50,602.60 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 כ"הס  

      
ת ו ע ל ס מ ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
תודובע , ללוכ .ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריקל דוסי     40.02.011
םישורדה םירמוחה תודובעה לכו ןויז ,רפע      

 28,500.00 1,500.00    19.00 תוינכתב טרופמכ תומלשב עוציב ךרוצל ק"מ   
      
ירלונרג יולימ  .ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     40.02.090
ןויז ,רפע תודובע ,םירפת ,םיזקנ ,ריקה בגב      
ךרוצל םישורדה םירמוחה תודובעה לכו ריקה      
דע תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה עוציב      
וא( םיננכותמ םינוילע חותיפ ינפ הבוג      
,תיתש קודיה ,הריפח תללוכ הדובעה .)הכרדמ      
םיפוטע ץצח תורורצ ,זוקינ יחתפ ,ןויז ,הקיצי      
עקרק יולימ ,זוקינ יחתפ בגב ינכטואג דבב      
רמג .חטשה יוקינו ןנכותמכ ריקה ידיצ ינשב      
וא םישדח מ"ס 01 בחור ץע תוחול - תוריקה      

 38,000.00 2,000.00    19.00 תיכנא החנהב םייקנ ק"מ   
 66,500.00 תועלסמו םיכמות תוריק 20.04 כ"הס  

      
ם י ע צ מ ו  ת ו מ ד א  60.04 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע ריקל ןגועמ , םוטיאל הרוחש העירי     40.06.025
פ"ע , מ"מ 3/03 חוטש םוינימולא      

  1,500.00    25.00    60.00 רוטקורטסנוק ר"מ   
      
תפסותב הלועמ ביטמ ןג תמדא יולימ     40.06.040
05 יבוע ,םנודל ק"מ 02  לש תומכב טסופמוק      
רוזיפ ללוכ ,)דחוימה טרפמה יפל וא( מ"ס      

  4,080.00    51.00    80.00 .םיננכותמ םיהבג יפל ןוניגה חטשב רושייו ק"מ   
      
01 לש הבכשב רושייו רוזיפ ללוכ םיצע יבבש     40.06.120

    756.00   252.00     3.00 .מ"ס ק"מ   
  6,336.00 םיעצמו תומדא 60.04 כ"הס  

123,438.60 רתאה חותיפ 04 כ"הס  
      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      

20.14.10 קרפ תתב הרבעהל          
038/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     038 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הריפח םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
םירוביחה לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו      
,הדובעה עוציבל םישרדנה םירזיבאהו      
תתהתרנצה ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ      
ירזיבאב אלו דמצמב ויהי תיעקרק לעו תיעקרק      
.ןש      
      

    297.00     9.90    30.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.065
      

  2,808.00    11.70   240.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.070
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.02.141
ללוכ , 'מ -5.0 לכ ש"ל 6.1-3.2 ,ע"ש וא ןד ןענ      

  1,836.00     5.40   340.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ רטמ   
      
המדאב ףוטפט רוניצ לש הנמטה תפסות     41.02.155

    612.00     1.80   340.00 .מ"ס 51 לש קמועב רטמ   
      

    405.00    27.00    15.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.02.160
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    750.00    25.00    30.00 .6 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.185
      
תכרעמ ישאר      
      
הרטמה וא ףוטפטל 1" רטוקב תכרעמ שאר     41.02.335
לעופה הייקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ תוברל ,ןמז י"פע      
ריוא ררחשמ ,ץחל ןיטקמ ןנסמ,קיטסלפמ      
,ןוסכלא ףוגמ, ע"וש וא י.ר.א תמגודכ בלושמ      
4/3"זרב ,דוקיפ ימל האיצי 4/3" ןג זרב      

  2,178.90 2,178.90     1.00 'פמוק לודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרב  
      
1" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.385
ןוקלג רוג וא קיטסלפמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה      
ירזיבאו לופינממ תולצפתה ,דרוקר ללוכ      

    563.40   281.70     2.00 'פמוק .רוביח  
      
      
      
      
      
      
      

  9,450.30 20.14.10 קרפ תתב הרבעהל
039/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     039 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,450.30 מהעברה      

      
      
םולב "טיילרוא" 0011/2 תכרעמ שארל ןורא     41.02.405
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  2,800.00 2,800.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.02.420
יוליג ,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
יפל לכה ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד  
      
בושחימ תכרעמ      
      

    700.00   700.00     1.00 .ןמז יפל לעופה ימוקמ CD-4 בשחמ 'חי  41.02.475
 15,950.30 היקשה 20.14 כ"הס  

      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
תסדנהל הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
1-ל תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב      
.הנש      
      
שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.03.040
לכ ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
םילכב שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה      

    729.00     4.50   162.00 .'וכו םיינכמ ר"מ   
      
הרבדה ,םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     41.03.045
לוחכ רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל השעית      
,40.40.20.14 דע 00.40.20.14 םיפיעס      
רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו      

  1,100.00     2.00   550.00 50.20.14 ףיעסלוחכ ר"מ   
      
      
      
      
      

  1,829.00 30.14.10 קרפ תתב הרבעהל
040/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     040 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,829.00 מהעברה      

      
      
תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     41.03.050
ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש      
רושיא איצמהל שי .םנודל ב"וק 02 לש תומכב      
וריבעהלו טסופמוקה קפס לש  יוטיחה לע      
ריחמה .רתאל טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל      
שומיש ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ      

    486.00     3.00   162.00 .ןושיד ירמוחו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.110

  9,344.00    16.00   584.00 .תיקש וא  ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
רטיל 01 - 6 לדוג םיספטמ לש העיטנו הקפסא     41.03.120

    520.00    65.00     8.00 .לכימ חפנ 'חי   
      
םיצע תעיטנ      
      
םיצעל רוקמה תא חקפמה ינפב גיצהל שי      
תואטוחמ תוכומס גוז ללוכ ,עטמ וא הלתשמ      
םיצע תטילקל תויארחאו תוחפל 'מ 5.2 הבוגב      
םיצע ולבקתי אלו רתאל םתעגה ינפל ,ולא      
םיצע תטילקל תוירחא ללוכ ריחמה .דבעידב      
.תחא הנש ךשמל ולא      
      
עזג רטוק - 01 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.175
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 5.3-3''      
חפנב לכיממ .הפיו חתופמ ,'מ 2 ילמינימ הבוג      

 11,250.00   750.00    15.00 .ריחמ ותואבעקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 001 'חי   
 23,429.00 העיטנו ןוניג 30.14 כ"הס  
 39,379.30 היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס  

      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ם י ל ס פ ס  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ מ"ס 05/01 תיתבכש בר הרוקמ לספס     42.02.020
פ"ע ןווגב מ"ס 5.0 סוידרב תוניפ םוטיק      
הדלפ דומע ג"ע ןקתומ,  לכירדאה תריחב      
הדלפמ הקטלפ ללוכ 'מ 2 לכ מ"מ 08/08      
לכ מ"מ 004/05/8 תודימב תנוולוגמ החוטש      
לכירדאה תריחב פ"ע םיעובצו םינוולוגמ , 1'מ      

 36,000.00   800.00    45.00 .ןוטב תודוסי ללוכ , רטמ   
      
תידיו , םירוביחה לכ ללוכ ץע לספסל תנעשמ     42.02.060

 10,000.00   500.00    20.00 'מ 2 לכ רטמ   
 46,000.00 םילספס 20.24 כ"הס  

      
      
      

041/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
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22/07/2019
דף מס':     041 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה תונכה הלבוה םיללוכ תויזרב יריחמ      
.'וכו םישורדה םירוביחהו םירזיבאה לכו      
      
"וטנ" הבוגו מ"ס 04 בחור םיהבג ינשב היזרב     42.04.090
ןצחל יזרב 2 ללוכ םורט ןוטבמ מ"ס 07 ו 58      
ט"קמ "ביבא" םגד .)ילדנאו יטנא( םינגומ      

  3,718.00 3,718.00     1.00 'פמוק ע"ש וא "אכירא םחש" תרצות 1162  
  3,718.00 תויזרבו םינותפשא 40.24 כ"הס  
 49,718.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס  

      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     44.01.020
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      

  1,050.00   350.00     3.00 . טרפ יפל תוריקל רוביח רטמ   
      
9002 ט"קמ "ןרע" םגד םיליפורפ תידסומ רדג     44.01.030
תבצועמ ע"ש וא "ילרוא תורדג" תרצות ,      
יפל רונתב העובצו תנוולוגמ 'מ 0.2 הבוגב      

 64,400.00   575.00   112.00 .המדאב תודוסי וא ריק שאר לע תנגועמ טרפ רטמ   
      
'מ 0.2 הבוגבו רטמ 0.3 בחורב יפנכ וד רעש     44.01.090
תאולימ םע לזרב תרגמ ונתב עובצו ןוולוגמ      
ןוילע לעונ םייטורח םיריצ ללוכ תכתורמ תשר      

  8,068.00 8,068.00     1.00 .עקרקב ןטובמו ןגועמ.היילת לוענמו ןותחתו 'חי   
 73,518.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 כ"הס  
 73,518.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ה ר י פ ח  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.02.050

  9,548.00    27.28   350.00 . ק"מ 000,2 ק"מ   
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.160

    976.80     2.64   370.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
 10,524.80 הריפח 20.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

042/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     042 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ר ב נ  ר מ ו ח מ  א ב ו מ  י ו ל י מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
קחורמה םוקמב וא רתאב ימוקמ רפעמ יולימ     51.03.070
,רחא הזוח תרגסמב רפחנש ,ונממ מ"ק 51 דע      
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב רזופמ      
תופיפצ תגרד לכל רקובמ קודיהב קודיהה      
ריחמה( 15 קרפ יללכה טרפמה יפל תשרדנ      
רוזיפ ,יולימה ירוזאל הלבוה ,הסמעה ללוכ      

     74.40    14.88     5.00 . )קודיהו ק"מ   
      
הבכש יבועב תובכש יתשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.120
לש רקובמ קודיהב  , קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 13,020.00    93.00   140.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
 13,094.40 ררבנ רמוחמ אבומ יולימ 30.15 כ"הס  
 23,619.20 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  

      
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ב ו י ב  ת כ ר ע מ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
"הבע" 6 גרד בויבל חישק .יס.יו.יפ תורונצ     57.01.001
דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"מ 061 רטוקב      

  1,080.00   180.00     6.00 יולימו הריפח ,לוח תפיטע תוברל 52.1 רטמ   
      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב  ךא ,ל"נכ תורוניצ     57.01.002

  9,000.00   200.00    45.00 'מ 57.1 רטמ   
      
עוציב תוברל םייק בויב אתל 6" רוניצ רוביח     57.01.004

    500.00   500.00     1.00 שדחמ םידוביע 'חי   
      
יפל תוימורט ןוטב תוילוחמ בויבל הרקב את     57.01.005
לעמ קמועבו מ"ס 08 ימינפ רטוקב 856 י"ת      
ןוטב תבלושמ תיתחת םע 'מ 52.1 דעו 'מ08.0      
וא "ןמפלוו" תרצות טסלפונגמ םגד ןליטאילופו      
הרקת ,תוילוחה ןיב "טסלפוטיא" ימטא ,ע"ש      
ןוט 5.21 סמועל מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו      

  4,800.00 2,400.00     2.00 תושורדה רפעה תודובע לכ ללוכ 'חי   
      
מ"ס 001 ימינפ רטוקב ךא ,ל"נכ הרקב את     57.01.006

  9,300.00 3,100.00     3.00 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועבו 'חי   
      
םייושע מ"מ 011 רטוקב םיכפש תורונצ     57.01.008
)EPDH( ההובג תופיפצ לעב ןליתאילופמ      
םיולג םיחנומ םיחפס תוברל ךותירב םירבוחמ      

  3,000.00   150.00    20.00 .'מ 0.1 דע קמועב עקרקבו רטמ   
      

    300.00   300.00     1.00 הטקשה את עוציב רובע תפסות 'חי  57.01.010
      
      
      

 27,980.00 10.75.10 קרפ תתב הרבעהל
043/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
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22/07/2019
דף מס':     043 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

תסנכ תיב 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 27,980.00 מהעברה      

      
      
עבורמ הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     57.01.032
NOMAN רגס םע "55-למרכ" םגד לזרבמ      

  3,500.00   700.00     5.00 ןוט 5.21 סמועל "ןמפלו" 'צות 05 רטוקב 'חי   
 31,480.00 בויב תכרעמ 10.75 כ"הס  

      
ת י נ ו צ י ח  ם י מ  ת ר נ צ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      

 22,000.00   220.00   100.00 מ"מ 011 רטוקב תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.02.002
      

  6,000.00   200.00    30.00 מ"מ 09 רטוקב תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.02.003
      

  6,000.00   150.00    40.00 מ"מ 36 רטוקב תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.02.004
      

  3,000.00   100.00    30.00 מ"מ 52-02 רטוקב תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.02.005
      
םע "סמופ" תרצות םיטנרדהל 3" הקנסה זרב     57.02.007
4" רטוקב ףקז םע "ץרוטש" ריהמ רבחמ      
,4" ןגואמ רזוחלא ,  4" הריבש ןקתמ תוברל      
רזעה ירמוחו ןוגיעל ןוטב שוג ,םיידגנ םינגוא      

 10,000.00 5,000.00     2.00 'פמוק םישורדה  
      
ןקתמ ללוכ ,ןגואמ  3" רטוקב הפירש זרב     57.02.008
,ריהמ רבחמ ,הריגס לגלג ,הנגה תפיכ ,הריבש      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .4" רונצ עטק ,םינגוא ,4" ףקז 'חי   
      
םייתסמה 2" ףקז :ןוניגל תכרעמ שאר תנכה     57.02.010
, 2" .ח.ז.מ , 09 תיוז םע עקרקה לעמ מ"ס 04      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ע"ש וא "ביגש" תרצות 2" םיירודכ םיפוגמ 2  
      
.ע.ל ןגואל רבחמ תוברל ,3" רטוקב רזוחלא     57.02.011

  1,500.00 1,500.00     1.00 םיידגנ םינגואו 'מטא 61 'חי   
      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק עקרקה לעמ מ"ס 54 4/3" רטוקב ןג זרב 57.02.014
      
םיפוגמ 2 ללוכ 2/11" הדידמ תכרעמל הנכה     57.02.024
לפינ ,ע"ש וא "ביגש" תרצות 2" םיירודכ      
יעטק ,םיחפס ,םידרוקר ,םימ דמ םוקמב      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק תורבחתה םירבעמ ,תרנצ  
 56,600.00 תינוציח םימ תרנצ 20.75 כ"הס  
 88,080.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

4,656,808.10 תסנכ תיב כ"הס
044/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
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22/07/2019
דף מס':     044 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

ןופיד תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ  א ב ו מ  י ו ל מ  30.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ת ש ת ו       
      
תואסנולכ חודיקל םיאתמה רמוחב אבומ יולימ     01.03.100
הגרדל םילכ רבעמב קודיה תוברל ןופידה      

 32,500.00    50.00   650.00 ןופיד תואסנולכ חודיק תרשפאמה ק"מ   
 32,500.00 תויתשתו םיעצמ אבומ יולמ 30.10 כ"הס  
 32,500.00 רפע תודובע 10 כ"הס  

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ס י  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
03 -ב רשק תורוק     02.01.045
,ןופידה תואסנולכ שארב ,תונוש תודימב      

 38,500.00 1,750.00    22.00 םיטרפ יפל ןויז תוברל ק"מ   
 38,500.00 תודוסי 10.20 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י   60.20 ק ר פ  ת ת       
      
ריק לע מ"ס 53 דע 5 יבועב 03-ב זתומ ןוטב     02.06.010
,תואסנולכה ןיבש ללחה יולמ תוברל תואסנולכ      
ןויז תוברלו תועיריב םוטיאל תיתשתכ רושיי      

 75,000.00   300.00   250.00 טרפ יפל תואסנולכל ןוגיעו ר"מ   
 75,000.00 תונושו םייניב תוקיצי  60.20 כ"הס  
113,500.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
תסימת םע  םיקוצי תואסנולכו חודיקל תפסות     23.01.005

 17,000.00 17,000.00     1.00 'פמוק תונגראתהו הלבוה רובע טיינוטנב  
      
תסימת םע ןוטב יסנולכ לש הקיציו חודיק     23.01.080
81 דע קמועב מ"ס 06 רטוק 03-ב טיינוטנב      

215,600.00   385.00   560.00 דרפנב דדמנ ןויזה ,'מ רטמ   
      
תסימת םע ןוטב יסנולכ לש הקיציו חודיק     23.01.100
81 דע קמועב מ"ס 08 רטוק 03-ב טיינוטנב      

105,820.00   572.00   185.00 דרפנב דדמנ ןויזה ,'מ רטמ   
      
ןויזל םינוש םירטקב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     23.01.120

137,200.00 4,900.00    28.00 ןוטב ןוט   
      
      

475,620.00 10.32.20 קרפ תתב הרבעהל
045/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
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22/07/2019
דף מס':     045 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

ןופיד תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
475,620.00 מהעברה      

      
      
2" רטוקב תינוסרטלוא הקידבל הדלפ תורוניצ     23.01.150

  5,000.00    40.00   125.00 ןויזה בולכל עוביקו תיתחתה תריגס תוברל רטמ   
480,620.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 כ"הס  
480,620.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

626,620.00 ןופיד תודובע כ"הס
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מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

םיננכתמ ןדמוא
 

22/07/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     046 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תסנכ תיב 10 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                              31,355.00 הריפח 20.10 קרפ תת    
    

                              32,185.00 תויתשתו םיעצמ אבומ יולמ 30.10 קרפ תת    
    

                 63,540.00 רפע תודובע 10 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             143,150.00 תודוסי 10.20 קרפ תת    
    

                              64,302.00 תופצרו םיפצרמ 20.20 קרפ תת    
    

                             262,210.00 םידומעו תוריק 30.20 קרפ תת    
    

                              75,400.00 םיקעמו תורוגח תורוק 40.20 קרפ תת    
    

                             256,740.00 תוגגו תורקת 50.20 קרפ תת    
    

                              36,450.00 תונושו םייניב תוקיצי 60.20 קרפ תת    
    

                             342,950.00 ןויז תדלפ 70.20 קרפ תת    
    

              1,181,202.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ      
    

                              75,000.00 תוריק יופיחל םורט ןוטב יטנמלא 10.30 קרפ תת    
    

                 75,000.00 םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס                
    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                              52,200.00 םיקולבב היינב 10.40 קרפ תת    
    

                 52,200.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                              27,500.00 תוגגב םיעופיש 10.50 קרפ תת    
    

                              78,664.00 םיחוטש תוגג םוטיא 20.50 קרפ תת    
    

                              35,000.00 תופצר םוטיא 40.50 קרפ תת    
    

                              43,460.00 תוריק םוטיא 50.50 קרפ תת    
047/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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22/07/2019
דף מס':     047 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               5,000.00 םירבעמו םיריפ םוטיא 60.50 קרפ תת    
    

                189,624.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
שרח תורגסמו ןמוא תורגנ תודובע 60 קרפ      
    

                              71,000.00 ןמוא תורגנ תודובע 10.60 קרפ תת    
    

                             102,180.00 הדלפ תורגסמ תודובע 20.60 קרפ תת    
    

                173,180.00 שרח תורגסמו ןמוא תורגנ תודובע 60 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                              54,890.00 הנבמב םימה תכרעמ 10.70 קרפ תת    
    

                             111,900.00 רורוואו םיזקנ תכרעמ 20.70 קרפ תת    
    

                              94,312.00 ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 30.70 קרפ תת    
    

                              14,500.00 םשג ימ זוקינ 40.70 קרפ תת    
    

                275,602.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              59,770.00 למשח תוחול 10.80 קרפ תת    
    

                              24,015.00 םיליבומו םיליבכ 20.80 קרפ תת    
    

                              53,105.00 תרושקתו למשחל תודוקנ 30.80 קרפ תת    
    

                              84,400.00 הרואת ירזיבא 40.80 קרפ תת    
    

                               7,000.00 תונוש 50.80 קרפ תת    
    

                              48,410.00 ןשע יוליג ךומנ חתמ ינקתמ 60.80 קרפ תת    
    

                              16,500.00 הזירכ 70.80 קרפ תת    
    

                               9,400.00 תוקראה 80.80 קרפ תת    
    

                               9,220.00 למשח תונזה,חטש חותיפ 90.80 קרפ תת    
תרושקתו            
    

                311,820.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
 
 
 
 
 
 

048/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     048 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

חיט תודובע 90 קרפ      
    

                              36,150.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                              12,750.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת    
    

                              12,000.00 טנמצ חיט 30.90 קרפ תת    
    

                               1,800.00 םיקשימ יופיחו תועוצקמ קוזיח 50.90 קרפ תת    
    

                 62,700.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                             165,260.00 םידחוימ םירמוחב ףוציר 40.01 קרפ תת    
    

                             126,355.00 תוריק יופיח 50.01 קרפ תת    
    

                              37,280.00 יופיחב םירזיבא 60.01 קרפ תת    
    

                              76,150.00 וצארטמ םיימורט םיטנמלא 80.01 קרפ תת    
תופסותו            
    

                405,045.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              48,980.00 ןוטב וא חיט לע העיבצו דויס 10.11 קרפ תת    
    

                 48,980.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                             202,950.00 םוינימולא תודובע 10.21 קרפ תת    
    

                202,950.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                             180,000.00 ןבא תוחולב תוריק יופיח 50.41 קרפ תת    
    

                              18,750.00 ןבא תוחולב םיחתפ יופיח 60.41 קרפ תת    
    

                              23,712.00 יופיחב תודחוימ תודובע 70.41 קרפ תת    
    

                222,462.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
 
 
 
 
 
 

049/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     049 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ריווא גוזימ 51 קרפ      
    

                             174,450.00 רורוואו גוזימ תוכרעמ 10.51 קרפ תת    
    

                              68,800.00 ןוניס תוכרעמ 20.51 קרפ תת    
    

                243,250.00 ריווא גוזימ 51 כ"הס                
    
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                             126,600.00 סבג תוריק 10.22 קרפ תת    
    

                             164,500.00 תויטסוקא תורקת 20.22 קרפ תת    
    

                               3,700.00 םיתורש יאתל תוציחמ 30.22 קרפ תת    
    

                294,800.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                
    
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ      
    

                             366,700.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
    

                366,700.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס                
    
םירלקנירפס 43 קרפ      
    

                              90,000.00 םיזתמ תכרעמ 10.43 קרפ תת    
    

                 90,000.00 םירלקנירפס 43 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                              50,602.60 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                              66,500.00 תועלסמו םיכמות תוריק 20.04 קרפ תת    
    

                               6,336.00 םיעצמו תומדא 60.04 קרפ תת    
    

                123,438.60 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              15,950.30 היקשה 20.14 קרפ תת    
    

                              23,429.00 העיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                 39,379.30 היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס                
 
 
 
 
 

050/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     050 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                              46,000.00 םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                               3,718.00 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                 49,718.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              73,518.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                 73,518.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                              10,524.80 הריפח 20.15 קרפ תת    
    

                              13,094.40 ררבנ רמוחמ אבומ יולימ 30.15 קרפ תת    
    

                 23,619.20 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                
    
בויבו םימ תודובע 75 קרפ      
    

                              31,480.00 בויב תכרעמ 10.75 קרפ תת    
    

                              56,600.00 תינוציח םימ תרנצ 20.75 קרפ תת    
    

                 88,080.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס                
 4,656,808.10 תסנכ תיב 10 כ"הס                            

    
ןופיד תודובע 20 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                              32,500.00 תויתשתו םיעצמ אבומ יולמ 30.10 קרפ תת    
    

                 32,500.00 רפע תודובע 10 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                              38,500.00 תודוסי 10.20 קרפ תת    
    

                              75,000.00 תונושו םייניב תוקיצי  60.20 קרפ תת    
    

                113,500.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
 
 
 
 
 
 

051/...   SYN405-2019YAVNE :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )3991( ןינב יסדנהמ תרבח   -   םיסדנהמ עלס  
6720156-20:סקפלט  םילשורי 92 'סמ לטיו םייח 'חר  
 

22/07/2019
דף מס':     051 הנבי 504 שרגמ תסנכ תיב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ      
    

                             480,620.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
    

                480,620.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס                
   626,620.00 ןופיד תודובע 20 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
 5,283,428.10 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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