
מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     001 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

םידסיימה בוחר 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ם י מ י י ק  ם י צ ע ב  ל ו פ י ט ו  ה נ כ ה  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
םייוניפו םישרוש תוברל םיצע תריקעו התירכ     40.1.0020
ןוכדעל-חקפמה תויחנה יפל םזג ףוסיא רתאל      
התירכ רושיאו םיצע תדידמ תלבק ירחא      

 17,690.00   290.00    61.00 תורעיה דיקפמ 'חי   
      
תויחנה יפל רגוב תיז ץע תקתעהו םוזיג     40.1.0030
ותעיטנ ללוכ ,וחוקיפבו החמומ םונורגא      

 10,000.00 10,000.00     1.00 ףונ תולכירדא תינכתב םוקימ יפל שדחמ 'חי   
 27,690.00 םימייק םיצעב לופיטו הנכה 1.04 כ"הס  

      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  6.04 ק ר פ  ת ת       
      
6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.6.0035
תויעוביר ,מ"ס 02/01 תינבלמ סופיטמ ,מ"ס      

218,500.00    95.00 2,300.00 תוכרדמה רובע - מ"ס 02/02 ,מ"ס 01/01 ר"מ   
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.6.0040
02/01 תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ      
,מ"ס 02/02 ,מ"ס 01/01 תויעוביר ,מ"ס      
רובע - מ"ס 4 יבועב לוח תבכש תוברל      

215,600.00    98.00 2,200.00 תפצורמה העסמה ר"מ   
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב תוינח ףוציר     40.6.0041
02/01 תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רוחש      

 86,400.00   108.00   800.00 מ"ס 02/02 ,מ"ס 01/01 תויעוביר ,מ"ס ר"מ   
      
רפוס /  ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.6.0051
תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס      
02/02 ,מ"ס 01/01 תויעוביר ,מ"ס 02/01      
היצח ירבעמ רובע(,ר"מ 001 דע תומכב      

  5,800.00   116.00    50.00 מ"ס 4 יבועב לוח תבכש תוברל )םיפצורמ ר"מ   
      
,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.6.0245
תודימ תתתוסמ וטנרט ןבא סופיטמ      
,הנבל טינרג ןווג ,5.31/5.12-ו 5.41/5.31      

126,700.00   181.00   700.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות תונוש תודימב ר"מ   
      
םע מ"ס 02/02 םירוויעל ןומיס ןבאב ףוציר     40.6.0415
תרצות מ"ס 6 יבועב , והשלכ ןווגב תוטילב      
תוברל ,ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא"      

  4,350.00   174.00    25.00 מ"ס 4 יבועב לוח תבכש ר"מ   
      
      
      
      

657,350.00 6.04.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../002 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     002 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

םידסיימה בוחר 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
657,350.00 מהעברה      

      
      
02/02 םירוויעל ןומיס / הנווכה ןבאב ףוציר     40.6.0420
תרצות מ"ס 6 יבועב םיספ םע מ"ס      
ןווגב ע"ש וא 18961 ט"קמ "ןייטשרקא"      

  1,740.00   174.00    10.00 והשלכ ר"מ   
      
םירוויעל הנווכה / ןומיס ןבאל ריחמ תפסות     40.6.0425

    525.00    15.00    35.00 ןבל טלמ רמג רובע ר"מ   
      
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     40.6.1745

 54,600.00    78.00   700.00 .ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס רטמ   
      
,)תימינפ / תינוציח( שיבכל תלגועמ הפש ןבא     40.6.1755

  4,416.00    96.00    46.00 ןוטב תנעשמו דוסי לע לגעמ 4/1 'חי   
      
מ"ס 81X54X54 תודימב בכר ילכל היילע ןבא     40.6.1780
ןימי הניפ תודיחי ללוכ ןוטב תנעשמו דוסי לע      

 32,400.00   162.00   200.00 לאמשו רטמ   
      
32 בחורב ,הזאפ םע ןוטבמ החוטש הפש ןבא     40.6.1805
ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 51 הבוגבו מ"ס      

 43,500.00    87.00   500.00 )תוינח םוחיתל( רטמ   
      
32 בחורב ,הזאפ אלל ןוטבמ החוטש הפש ןבא     40.6.1811
ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 51 הבוגבו מ"ס      

  4,900.00    98.00    50.00 .'מ 05 דע תומכב )היצח רבעמל( רטמ   
      
ןג - י נ ב א      
      
דוסי לע מ"ס 02/01 ,הזאפ םע  תודימב ןג ןבא     40.6.2010

 37,200.00    62.00   600.00 ןוטב תנעשמו רטמ   
      
דוסי לע ימורט ןוטבמ תרגסמ ץעל המוג םוחית     40.6.2435
ט"קמ תמגודכ ,מ"ס 051/001 תודימב , ןוטב      
רמגב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות 3142      

 20,400.00   102.00   200.00 הנבל טינרג ןווג תתוסמ ןוטסרקא רטמ   
857,031.00 תוגרדמו םיפוציר 6.04 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע ו  ב ו ח ר  ט ו ה י ר  9.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש       
      
תרצות  עבורמ / לוגע הנורש םגד ןותפשא     40.9.1965

 13,347.00 1,483.00     9.00 ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע 'חי   
      
6" רטוקב 613 הטסורינמ בכרל ילילג םוסחמ     40.9.2795
תמגודכ ,ןוטב דוסי ללוכ ,מ"ס 08 דע הבוגבו      

 86,670.00 1,605.00    54.00 א"ת תייריע 'חי   
      

100,017.00 9.04.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../003 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     003 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

םידסיימה בוחר 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
100,017.00 מהעברה      

      
      
הטסורינ רוניצמ םיינפוא תרישקל ןקתמ     40.9.3040
ךותיר ללוכ( א"ת תייריע תמגודכ 2" רטוקב      
תועצמאב עקרקל ןוגיע ללוכ ,)םיינפוא תיחול      

 33,858.00 1,539.00    22.00 ותומדקל חטשה תרזחהו ןוטב דוסי 'חי   
133,875.00 תונוש תודובעו בוחר טוהיר 9.04 כ"הס  

1,018,596.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס  
      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה י י ק ש ה  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
,ןורא ללוכ ,תולעפה 2 םע  תכרעמ שאר     41.2.0010
טרפמ יפל שרדנה לכו תנשדמ ,הייקשה בשחמ      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק דחוימ ינכט  
      

 54,000.00 1,500.00    36.00 'פמוק טרפמ יפל ףוצירב םיצע רובע הייקשה ירזיבא 41.2.0020
      
דע רטוקב םייק ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.2.0630

  5,120.00   512.00    10.00 תושרה םוחתב ,מ"ס 02 'חי   
      
רגוב תיז ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.2.0690

    845.00   845.00     1.00 תושרה םוחתב 'חי   
      

 81,080.00 2,027.00    40.00 תושרה םוחתב לקד ץע לש הליתשו הקתעה 'חי  41.2.0700
171,045.00 הייקשה 2.14 כ"הס  

      
ת ו ע י ט נ ו  ה ל י ת ש  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
1-ל תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב      
.הנש      
      

 16,000.00    80.00   200.00 .תיננג המדא רוזיפו הקפסא ק"מ  41.3.0120
      
רטוק - 9 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     41.3.0175
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 5.3-3'' עזג      
תליחת דע עזגה לש ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
001 חפנב לכיממ .הפיו חתופמ ,'מ 4 ףונה      

 35,000.00 1,000.00    35.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

 51,000.00 3.14.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../004 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     004 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

םידסיימה בוחר 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 51,000.00 מהעברה      

      
      
גוסמ םייעקרק תת םיאת תנקתהו הקפסא     41.3.0295
    rekraP eerT תרצות sredliuBeerT ע"וש וא  
רובע םיפחרמ טלפסאה יליבשו ףוציר תאישנל      
תקיצימ םייושע ויהי םיאתה .םיצעל לודיג יתב      
06 ךרואב ,ןיירושמ סלגרביפו ןליפורפילופ      
םירשואמו מ"ס 001 הבוגו מ"ס 06 בחור ,מ"ס      
ריחמה .ר"מל ןוט 3.24 לש סמועב הדימעל      
םיביכרמהו םירזיבאה ,תועיריה תא לולכי      
המלש הדיחיכ את לכ תבכרהל םישרדנה      
יפל טלפמוק םיאת 01 לש תכרעמ תלבקלו      
מ תוחפ אל ובש לודיג תיב תריצילו טרפה      
יפל לכהו ,ץעל הנימש לודיג תמדא ק"מ .02      

290,500.00 8,300.00    35.00 'פמוק .הנקתהה יטרפו ןנכתמה תויחנה  
341,500.00 תועיטנו הליתש 3.14 כ"הס  
512,545.00 הייקשהו ןוניג 14 כ"הס  

      
ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
,התירכה ,םוזיגה ,םיקוריפה יריחמ :הרעה      
,תלוספה תוברל ,םהינימל ףושיחהו הריקעה      
לא תושרה תולובגל ץוחמ לא קוליס םיללוכ      
הלבוה תוברל ,רשואמ תלוספ רתא      
תושרה ינסחמל הרבעה וא/ו תורגאםולשתו      
לכה ,רזוח שומישל רתאב ןוסכא וא/ו הנימזמה      
חוקיפה תויחנה י"פע      
      
)רורמתה תוברל( טולישו רורמת ידומע קוריפ     51.1.0056
01 דע  תומכב ןימזמה ןסחמל םתרבעה וא      

    440.00    88.00     5.00 .'חי 'חי   
      
/ שיבכ סלפמל והשלכ גוסמ םייק את תמאתה     51.1.0195

  2,820.00   282.00    10.00 םיננכותמ הכרדמ 'חי   
      
/ שיבכ סלפמל יטרדנטס "קזב" את תמאתה     51.1.0235

  4,780.00   956.00     5.00 ק"זב תרבח גיצנ םע םואתב ,םיננכותמ הכרדמ 'חי   
      
שיבכ סלפמל ,אוהש לכ תרושקת את תמאתה     51.1.0242
םואתב .'חי 2 דע תומכב םיננכותמ הכרדמ /      

    699.00   699.00     1.00 תרושקתה תרבח גיצנ םע 'חי   
      
תודובע תרגסמב והשלכ גוסמ ףוציר קוריפ     51.1.0290

 66,500.00    19.00 3,500.00 תוכרדמ תפלחה ר"מ   
      
תרוגח וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוריפ     51.1.0305

 19,500.00    13.00 1,500.00 חטשה תריפח תודובע תרגסמב ןוטב רטמ   
 94,739.00 1.15.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: המייסדים - כללי   .../005 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     005 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

םידסיימה בוחר 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 94,739.00 מהעברה      

      
      
רובה יולימ תוברל תותשר 2 םע ןטלוק קוריפ     51.1.0525

    531.00   531.00     1.00 קדוהמ לוחב 'חי   
      

 12,000.00     2.00 6,000.00 םיבשע לטוק סוסירב הרבדה ר"מ  51.1.0570
      
תורנצ / םילבכ יוליגל תינדי שושיג תריפח     51.1.0710
םייוסיכ ,םנומיס ,קמוע לכבו גוס לכמ םימייק      
תנכה ללוכ ריחמה .ותומדקל בצמה תרזחהו      

  5,200.00   104.00    50.00 ולגתנש תויתשתה לש הדידמ תינכת ק"מ   
      
ן נ כ ת מ ה  י פ י ע ס  י פ ל  - ת ו פ ס ו נ  ת ו ד ו ב ע       
      
קורפ תוברל הרואת וא/ו למשח דומע קורפ     51.1.9910

 20,000.00 1,000.00    20.00 דוסיה 'חי   
      
דוסיה קורפ תוברל ,ףעס ןורא תקתעה     51.1.9940

  4,000.00 2,000.00     2.00 . קזב תרבח גיצנ םע םואתב ,םיקותינו 'חי   
      
קורפ תוברל ,לדוג לכב ףעס ןורא תקתעה     51.1.9950
ךייש הלש גיצנ םע םואתב ,םיקותינו דוסיה      

 13,200.00 2,200.00     6.00 . ןוראה 'חי   
      

    425.00    85.00     5.00 דוסיה קורפ תוברל ,גוס לכמ םידומע קורפ 'חי  51.1.9960
      

    400.00     4.00   100.00 חטשה יוקינו הייחמצ תרסה ר"מ  51.1.9970
150,495.00 קוריפו הנכה תודובע 1.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      

 47,600.00    17.00 2,800.00 הביצח וא/ו הריפח ק"מ  51.2.0010
      
תרוצ"( תוכרדמו םישיבכל תיתש לש רושיי     51.2.0090
רפעה תודובע רשאכ קר םלושי , )"ךרד      

 18,000.00     3.00 6,000.00 )-,+( מ"ס 02 ןה תושרדנה ר"מ   
 65,600.00 רפע תודובע 2.15 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
דיחא יבועב , תוכרדמו םישיבכל 'א גוס עצמ     51.3.0010

242,000.00   110.00 2,200.00 הנתשמו ק"מ   
242,000.00 םיעצמ 3.15 כ"הס  
458,095.00 הלילס תודובע 15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: המייסדים - כללי   .../006 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     006 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

תוגרדמה בוחר 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  6.04 ק ר פ  ת ת       
      
6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.6.0036
תויעוביר ,מ"ס 02/01 תינבלמ סופיטמ ,מ"ס      

115,500.00   105.00 1,100.00 ר"מ 001 דע תומכב מ"ס 02/02 ,מ"ס 01/01 ר"מ   
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב תוינח ףוציר     40.6.0040
02/01 תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רוחש      

 39,200.00    98.00   400.00 מ"ס 02/02 ,מ"ס 01/01 תויעוביר ,מ"ס ר"מ   
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב תוינח ףוציר     40.6.0051
02/01 תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב ןבל      

  1,960.00    98.00    20.00 מ"ס 02/02 ,מ"ס 01/01 תויעוביר ,מ"ס ר"מ   
      
,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.6.0245
תודימ תתתוסמ וטנרט ןבא סופיטמ      
,הנבל טינרג ןווג ,5.31/5.12-ו 5.41/5.31      

 54,300.00   181.00   300.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות תונוש תודימב ר"מ   
      
םע מ"ס 02/02 םירוויעל ןומיס ןבאב ףוציר     40.6.0415
תרצות מ"ס 6 יבועב , והשלכ ןווגב תוטילב      

  2,610.00   174.00    15.00 ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא" ר"מ   
      
02/02 םירוויעל ןומיס / הנווכה ןבאב ףוציר     40.6.0420
תרצות מ"ס 6 יבועב םיספ םע מ"ס      
ןווגב ע"ש וא 18961 ט"קמ "ןייטשרקא"      

  3,480.00   174.00    20.00 והשלכ ר"מ   
      
םירוויעל הנווכה / ןומיס ןבאל ריחמ תפסות     40.6.0425

    525.00    15.00    35.00 ןבל טלמ רמג רובע ר"מ   
      
הפ ש  י נ ב א      
      
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     40.6.1745

 23,400.00    78.00   300.00 .ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס רטמ   
      
,)תימינפ / תינוציח( שיבכל תלגועמ הפש ןבא     40.6.1755

    576.00    96.00     6.00 ןוטב תנעשמו דוסי לע לגעמ 4/1 'חי   
      
מ"ס 81X54X54 תודימב בכר ילכל היילע ןבא     40.6.1781
ןימי הניפ תודיחי ללוכ ןוטב תנעשמו דוסי לע      

  7,080.00   177.00    40.00 .'מ 05 דע לאמשו רטמ   
      
מ"ס 32 בחורב ןוטבמ תעפושמ הפש ןבא     40.6.1801
יאל( ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 32 הבוגבו      

  2,550.00    85.00    30.00 .'מ 05 דע תומכב )העונת רטמ   
      
      

251,181.00 6.04.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../007 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     007 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

תוגרדמה בוחר 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
251,181.00 מהעברה      

      
      
32 בחורב ,הזאפ םע ןוטבמ החוטש הפש ןבא     40.6.1805
ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 51 הבוגבו מ"ס      

 10,440.00    87.00   120.00 )תוינח םוחיתל( רטמ   
      
32 בחורב ,הזאפ אלל ןוטבמ החוטש הפש ןבא     40.6.1812
ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 51 הבוגבו מ"ס      

    666.00   111.00     6.00 .'מ 01 דע תומכב )היצח רבעמל( רטמ   
      
רובע םיגוסה לכמ הפש ןבאל ריחמ תפסות     40.6.1890
רוסינ תוברל םייק טלפסא לובגב החנה      
קדוהמ עצמ תמלשה , הריפח , טלפסאה      

  1,250.00    25.00    50.00 טלפסאב רצונש חוורמה תריגסו רטמ   
      
ןג - י נ ב א      
      
דוסי לע מ"ס 02/01 ,הזאפ םע  תודימב ןג ןבא     40.6.2010

  9,300.00    62.00   150.00 ןוטב תנעשמו רטמ   
      
דוסי לע ימורט ןוטבמ תרגסמ ץעל המוג םוחית     40.6.2435
ט"קמ תמגודכ ,מ"ס 051/001 תודימב , ןוטב      
רמגב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות 3142      

 16,830.00   102.00   165.00 הנבל טינרג ןווג תתוסמ ןוטסרקא רטמ   
289,667.00 תוגרדמו םיפוציר 6.04 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע ו  ב ו ח ר  ט ו ה י ר  9.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש       
      
תרצות  עבורמ / לוגע הנורש םגד ןותפשא     40.9.1965

  7,415.00 1,483.00     5.00 ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע 'חי   
      
6" רטוקב 613 הטסורינמ בכרל ילילג םוסחמ     40.9.2795
תמגודכ ,ןוטב דוסי ללוכ ,מ"ס 08 דע הבוגבו      

 64,200.00 1,605.00    40.00 א"ת תייריע 'חי   
      
הטסורינ רוניצמ םיינפוא תרישקל ןקתמ     40.9.3040
ךותיר ללוכ( א"ת תייריע תמגודכ 2" רטוקב      
תועצמאב עקרקל ןוגיע ללוכ ,)םיינפוא תיחול      

 15,390.00 1,539.00    10.00 ותומדקל חטשה תרזחהו ןוטב דוסי 'חי   
 87,005.00 תונוש תודובעו בוחר טוהיר 9.04 כ"הס  
376,672.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס  

      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה י י ק ש ה  2.14 ק ר פ  ת ת       
      

 45,000.00 1,500.00    30.00 'פמוק טרפמ יפל ףוצירב םיצע רובע הייקשה ירזיבא 41.2.0020
 45,000.00 הייקשה 2.14 כ"הס  

קובץ: המייסדים - כללי   .../008 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     008 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

תוגרדמה בוחר 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ע י ט נ ו  ה ל י ת ש  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
1-ל תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב      
.הנש      
      

  6,000.00    80.00    75.00 .תיננג המדא רוזיפו הקפסא ק"מ  41.3.0120
      
רטוק - 9 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     41.3.0175
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 5.3-3'' עזג      
תליחת דע עזגה לש ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
001 חפנב לכיממ .הפיו חתופמ ,'מ 4 ףונה      

 14,000.00 1,000.00    14.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
גוסמ םייעקרק תת םיאת תנקתהו הקפסא     41.3.0295
    rekraP eerT תרצות sredliuBeerT ע"וש וא  
רובע םיפחרמ טלפסאה יליבשו ףוציר תאישנל      
תקיצימ םייושע ויהי םיאתה .םיצעל לודיג יתב      
06 ךרואב ,ןיירושמ סלגרביפו ןליפורפילופ      
םירשואמו מ"ס 001 הבוגו מ"ס 06 בחור ,מ"ס      
ריחמה .ר"מל ןוט 3.24 לש סמועב הדימעל      
םיביכרמהו םירזיבאה ,תועיריה תא לולכי      
המלש הדיחיכ את לכ תבכרהל םישרדנה      
יפל טלפמוק םיאת 01 לש תכרעמ תלבקלו      
מ תוחפ אל ובש לודיג תיב תריצילו טרפה      
יפל לכהו ,ץעל הנימש לודיג תמדא ק"מ .02      

116,200.00 8,300.00    14.00 'פמוק .הנקתהה יטרפו ןנכתמה תויחנה  
136,200.00 תועיטנו הליתש 3.14 כ"הס  
181,200.00 הייקשהו ןוניג 14 כ"הס  

      
ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
,התירכה ,םוזיגה ,םיקוריפה יריחמ :הרעה      
,תלוספה תוברל ,םהינימל ףושיחהו הריקעה      
לא תושרה תולובגל ץוחמ לא קוליס םיללוכ      
הלבוה תוברל ,רשואמ תלוספ רתא      
תושרה ינסחמל הרבעה וא/ו תורגאםולשתו      
לכה ,רזוח שומישל רתאב ןוסכא וא/ו הנימזמה      
חוקיפה תויחנה י"פע      
      
02 לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ     51.1.0025

 36,400.00    26.00 1,400.00 מ"ס ר"מ   
      
)רורמתה תוברל( טולישו רורמת ידומע קוריפ     51.1.0056
01 דע  תומכב ןימזמה ןסחמל םתרבעה וא      

    440.00    88.00     5.00 .'חי 'חי   
      
      

 36,840.00 1.15.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../009 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     009 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

תוגרדמה בוחר 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 36,840.00 מהעברה      

      
      
/ שיבכ סלפמל והשלכ גוסמ םייק את תמאתה     51.1.0195

  2,820.00   282.00    10.00 םיננכותמ הכרדמ 'חי   
      
/ שיבכ סלפמל יטרדנטס "קזב" את תמאתה     51.1.0235

  1,912.00   956.00     2.00 םיננכותמ הכרדמ 'חי   
      
/ שיבכ סלפמל יטרדנטס "TOH" את תמאתה     51.1.0241

    699.00   699.00     1.00 .'חי 2 דע תומכב םיננכותמ הכרדמ 'חי   
      
תודובע תרגסמב והשלכ גוסמ ףוציר קוריפ     51.1.0285

 10,500.00    15.00   700.00 חטשה תריפח ר"מ   
      
תרוגח וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוריפ     51.1.0305

 16,900.00    13.00 1,300.00 חטשה תריפח תודובע תרגסמב ןוטב רטמ   
      
םינבאמ וא טלפסאמ הטאה יספ קוריפ     51.1.0365

  2,160.00    27.00    80.00 תובלתשמ ר"מ   
      

  1,800.00     2.00   900.00 םיבשע לטוק סוסירב הרבדה ר"מ  51.1.0570
      
ותנקתהו רטוק לכב ףוגמ לש ריהז קורפ     51.1.0670

    669.00   669.00     1.00 שדחמ 'חי   
      
תורנצ / םילבכ יוליגל תינדי שושיג תריפח     51.1.0710
םייוסיכ ,םנומיס ,קמוע לכבו גוס לכמ םימייק      
תנכה ללוכ ריחמה .ותומדקל בצמה תרזחהו      

  2,080.00   104.00    20.00 ולגתנש תויתשתה לש הדידמ תינכת ק"מ   
 76,380.00 קוריפו הנכה תודובע 1.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      

 18,700.00    17.00 1,100.00 הביצח וא/ו הריפח ק"מ  51.2.0010
      
תרוצ"( תוכרדמו םישיבכל תיתש לש רושיי     51.2.0090
רפעה תודובע רשאכ קר םלושי , )"ךרד      

  6,600.00     3.00 2,200.00 )-,+( מ"ס 02 ןה תושרדנה ר"מ   
 25,300.00 רפע תודובע 2.15 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
דיחא יבועב , תוכרדמו םישיבכל 'א גוס עצמ     51.3.0010

 99,000.00   110.00   900.00 הנתשמו ק"מ   
 99,000.00 םיעצמ 3.15 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: המייסדים - כללי   .../010 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     010 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

תוגרדמה בוחר 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  4.15 ק ר פ  ת ת       
      
52.0 רועישב )החאמ יופצ( ןמוטיב סוסיר     51.4.0020

  2,600.00     2.00 1,300.00 ר"מ/ג"ק ר"מ   
      

  3,900.00     3.00 1,300.00 ר"מ/ג"ק 1 רועישב )דוסי יופצ( ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.4.0030
      
, מ"ס 4 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.4.0050

 41,600.00    32.00 1,300.00 4/3" טגרגא לדוג ר"מ   
      
6 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.4.0070

 61,100.00    47.00 1,300.00 1" טגרגא לדוג , מ"ס ר"מ   
      

    520.00    26.00    20.00 שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  51.4.0285
109,720.00 טלפסא תודובע 4.15 כ"הס  
310,400.00 הלילס תודובע 15 כ"הס  

 
ןוקריה לחנ בוחר 3 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  6.04 ק ר פ  ת ת       
      
6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.6.0035
תויעוביר ,מ"ס 02/01 תינבלמ סופיטמ ,מ"ס      

133,000.00    95.00 1,400.00 מ"ס 02/02 ,מ"ס 01/01 ר"מ   
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב תוינח ףוציר     40.6.0040
02/01 תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רוחש      

 78,400.00    98.00   800.00 מ"ס 02/02 ,מ"ס 01/01 תויעוביר ,מ"ס ר"מ   
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב תוינח ףוציר     40.6.0051
02/01 תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב ןבל      

  1,960.00    98.00    20.00 מ"ס 02/02 ,מ"ס 01/01 תויעוביר ,מ"ס ר"מ   
      
טינרג ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.6.0245
וטנרט ןבא סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב הנבל      
, 5.31/5.12-ו 5.41/5.31 תודימב תתתוסמ      

144,800.00   181.00   800.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות ר"מ   
      
םע מ"ס 02/02 םירוויעל ןומיס ןבאב ףוציר     40.6.0415
תרצות מ"ס 6 יבועב , והשלכ ןווגב תוטילב      

  1,740.00   174.00    10.00 ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא" ר"מ   
      
02/02 םירוויעל ןומיס / הנווכה ןבאב ףוציר     40.6.0420
תרצות מ"ס 6 יבועב םיספ םע מ"ס      
ןווגב ע"ש וא 18961 ט"קמ "ןייטשרקא"      

  2,610.00   174.00    15.00 והשלכ ר"מ   
362,510.00 6.04.3 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: המייסדים - כללי   .../011 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     011 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

ןוקריה לחנ בוחר 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
362,510.00 מהעברה      

      
      
םירוויעל הנווכה / ןומיס ןבאל ריחמ תפסות     40.6.0425

    375.00    15.00    25.00 ןבל טלמ רמג רובע ר"מ   
      
הפ ש  י נ ב א      
      
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     40.6.1745

 62,400.00    78.00   800.00 .ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס רטמ   
      
,)תימינפ / תינוציח( שיבכל תלגועמ הפש ןבא     40.6.1755

  2,112.00    96.00    22.00 ןוטב תנעשמו דוסי לע לגעמ 4/1 'חי   
      
מ"ס 81X54X54 תודימב בכר ילכל היילע ןבא     40.6.1781
ןימי הניפ תודיחי ללוכ ןוטב תנעשמו דוסי לע      

  8,850.00   177.00    50.00 .'מ 05 דע לאמשו רטמ   
      
32 בחורב ,הזאפ םע ןוטבמ החוטש הפש ןבא     40.6.1805
ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 51 הבוגבו מ"ס      

 43,500.00    87.00   500.00 )תוינח םוחיתל( רטמ   
      
ןג - י נ ב א      
      
דוסי לע מ"ס 02/01 ,הזאפ םע  תודימב ןג ןבא     40.6.2010

 62,000.00    62.00 1,000.00 ןוטב תנעשמו רטמ   
      
מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבאל ריחמ תפסות     40.6.2015

  4,200.00     7.00   600.00 הזאפ אלל ןבא רובע רטמ   
      
דוסי לע ימורט ןוטבמ תרגסמ ץעל המוג םוחית     40.6.2435
ט"קמ תמגודכ ,מ"ס 051/001 תודימב , ןוטב      
רמגב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות 3142      

 23,460.00   102.00   230.00 הנבל טינרג ןווג תתוסמ ןוטסרקא רטמ   
569,407.00 תוגרדמו םיפוציר 6.04 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע ו  ב ו ח ר  ט ו ה י ר  9.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש       
      
תרצות  עבורמ / לוגע הנורש םגד ןותפשא     40.9.1965

 13,347.00 1,483.00     9.00 ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע 'חי   
      
6" רטוקב 613 הטסורינמ בכרל ילילג םוסחמ     40.9.2795
תמגודכ ,ןוטב דוסי ללוכ ,מ"ס 08 דע הבוגבו      

 57,780.00 1,605.00    36.00 א"ת תייריע 'חי   
      
      
      
      
      

 71,127.00 9.04.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../012 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     012 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

ןוקריה לחנ בוחר 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 71,127.00 מהעברה      

      
      
הטסורינ רוניצמ םיינפוא תרישקל ןקתמ     40.9.3040
ךותיר ללוכ( א"ת תייריע תמגודכ 2" רטוקב      
תועצמאב עקרקל ןוגיע ללוכ ,)םיינפוא תיחול      

 27,702.00 1,539.00    18.00 ותומדקל חטשה תרזחהו ןוטב דוסי 'חי   
 98,829.00 תונוש תודובעו בוחר טוהיר 9.04 כ"הס  
668,236.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס  

      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה י י ק ש ה  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
,ןורא ללוכ ,תולעפה 2 םע  תכרעמ שאר     41.2.0010
טרפמ יפל שרדנה לכו תנשדמ ,הייקשה בשחמ      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק דחוימ ינכט  
      

 63,000.00 1,500.00    42.00 'פמוק טרפמ יפל ףוצירב םיצע רובע הייקשה ירזיבא 41.2.0020
 93,000.00 הייקשה 2.14 כ"הס  

      
ת ו ע י ט נ ו  ה ל י ת ש  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
1-ל תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב      
.הנש      
      

 16,800.00    80.00   210.00 .תיננג המדא רוזיפו הקפסא ק"מ  41.3.0120
      
רטוק - 9 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     41.3.0175
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 5.3-3'' עזג      
תליחת דע עזגה לש ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
001 חפנב לכיממ .הפיו חתופמ ,'מ 4 ףונה      

 40,000.00 1,000.00    40.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
גוסמ םייעקרק תת םיאת תנקתהו הקפסא     41.3.0295
    rekraP eerT תרצות sredliuBeerT ע"וש וא  
רובע םיפחרמ טלפסאה יליבשו ףוציר תאישנל      
תקיצימ םייושע ויהי םיאתה .םיצעל לודיג יתב      
06 ךרואב ,ןיירושמ סלגרביפו ןליפורפילופ      
םירשואמו מ"ס 001 הבוגו מ"ס 06 בחור ,מ"ס      
ריחמה .ר"מל ןוט 3.24 לש סמועב הדימעל      
םיביכרמהו םירזיבאה ,תועיריה תא לולכי      
המלש הדיחיכ את לכ תבכרהל םישרדנה      
יפל טלפמוק םיאת 01 לש תכרעמ תלבקלו      
מ תוחפ אל ובש לודיג תיב תריצילו טרפה      
יפל לכהו ,ץעל הנימש לודיג תמדא ק"מ .02      

332,000.00 8,300.00    40.00 'פמוק .הנקתהה יטרפו ןנכתמה תויחנה  
388,800.00 תועיטנו הליתש 3.14 כ"הס  
481,800.00 הייקשהו ןוניג 14 כ"הס  

קובץ: המייסדים - כללי   .../013 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     013 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

ןוקריה לחנ בוחר 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
,התירכה ,םוזיגה ,םיקוריפה יריחמ :הרעה      
,תלוספה תוברל ,םהינימל ףושיחהו הריקעה      
לא תושרה תולובגל ץוחמ לא קוליס םיללוכ      
הלבוה תוברל ,רשואמ תלוספ רתא      
תושרה ינסחמל הרבעה וא/ו תורגאםולשתו      
לכה ,רזוח שומישל רתאב ןוסכא וא/ו הנימזמה      
חוקיפה תויחנה י"פע      
      
02 לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ     51.1.0025

 65,000.00    26.00 2,500.00 מ"ס ר"מ   
      
)רורמתה תוברל( טולישו רורמת ידומע קוריפ     51.1.0056
01 דע  תומכב ןימזמה ןסחמל םתרבעה וא      

    440.00    88.00     5.00 .'חי 'חי   
      
/ שיבכ סלפמל והשלכ גוסמ םייק את תמאתה     51.1.0195

  9,870.00   282.00    35.00 םיננכותמ הכרדמ 'חי   
      
מ"ס 001 רטוק את הסכמו הרקת קוריפ     51.1.0260
סלפמל םתמאתה ללוכ דבכ סמועל םתפלחהו      

  6,732.00 1,683.00     4.00 'פמוק .ןנכותמ שיבכ  
      
רטוק לכב את הסכמו הרקת קוריפל תפסות     51.1.0275
וא לוגע 004D ןימל הסכמה תפלחה רובע      

  1,700.00   425.00     4.00 דבכ ב-ב םוקמב לזרב תקצימ עבורמ 'חי   
      
תודובע תרגסמב והשלכ גוסמ ףוציר קוריפ     51.1.0285

 30,000.00    15.00 2,000.00 חטשה תריפח ר"מ   
      
תרוגח וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוריפ     51.1.0305

 16,900.00    13.00 1,300.00 חטשה תריפח תודובע תרגסמב ןוטב רטמ   
      
םינבאמ וא טלפסאמ הטאה יספ קוריפ     51.1.0365

  1,620.00    27.00    60.00 תובלתשמ ר"מ   
      
רובה יולימ תוברל תותשר 2 םע ןטלוק קוריפ     51.1.0525

    531.00   531.00     1.00 קדוהמ לוחב 'חי   
      
רובה יולימ תוברל תותשר 3 םע ןטלוק קוריפ     51.1.0530

  5,131.00   733.00     7.00 קדוהמ לוחב 'חי   
      
רובה יולימ תוברל תותשר 4 םע ןטלוק קוריפ     51.1.0535

    934.00   934.00     1.00 קדוהמ לוחב 'חי   
      

  5,600.00     2.00 2,800.00 םיבשע לטוק סוסירב הרבדה ר"מ  51.1.0570
      

144,458.00 1.15.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../014 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     014 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

ןוקריה לחנ בוחר 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
144,458.00 מהעברה      

      
      
ותנקתהו רטוק לכב ףוגמ לש ריהז קורפ     51.1.0670

    669.00   669.00     1.00 שדחמ 'חי   
      
תורנצ / םילבכ יוליגל תינדי שושיג תריפח     51.1.0710
םייוסיכ ,םנומיס ,קמוע לכבו גוס לכמ םימייק      
תנכה ללוכ ריחמה .ותומדקל בצמה תרזחהו      

  5,200.00   104.00    50.00 ולגתנש תויתשתה לש הדידמ תינכת ק"מ   
      
ן נ כ ת מ ה  י פ י ע ס  י פ ל  - ת ו פ ס ו נ  ת ו ד ו ב ע       
      
קורפ תוברל הרואת וא/ו למשח דומע קורפ     51.1.9910

  7,000.00 1,000.00     7.00 דוסיה 'חי   
      
גוס לכמ ןופלט את הסכמו הרקת קורפ     51.1.9920
גיצנ םע םואתב ןוט 04 סמועל ותפלחהו      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק הבוג תמאתה תוברל ,ק"זב תרבח  
      
םינטק יונ יצע לש שדחמ הליתשו הקתעה     51.1.9930
הרויש םוקמל , הדובעה םוחתב םימייקה      

    500.00    50.00    10.00 חקפמה 'חי   
160,327.00 קוריפו הנכה תודובע 1.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      

 49,300.00    17.00 2,900.00 הביצח וא/ו הריפח ק"מ  51.2.0010
      
תרוצ"( תוכרדמו םישיבכל תיתש לש רושיי     51.2.0090
רפעה תודובע רשאכ קר םלושי , )"ךרד      

 18,000.00     3.00 6,000.00 )-,+( מ"ס 02 ןה תושרדנה ר"מ   
 67,300.00 רפע תודובע 2.15 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
דיחא יבועב , תוכרדמו םישיבכל 'א גוס עצמ     51.3.0010

242,000.00   110.00 2,200.00 הנתשמו ק"מ   
242,000.00 םיעצמ 3.15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  4.15 ק ר פ  ת ת       
      
52.0 רועישב )החאמ יופצ( ןמוטיב סוסיר     51.4.0020

  5,600.00     2.00 2,800.00 ר"מ/ג"ק ר"מ   
      

  8,400.00     3.00 2,800.00 ר"מ/ג"ק 1 רועישב )דוסי יופצ( ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.4.0030
      
, מ"ס 4 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.4.0050

 67,200.00    32.00 2,100.00 4/3" טגרגא לדוג ר"מ   
      

 81,200.00 4.15.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../015 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     015 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

ןוקריה לחנ בוחר 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 81,200.00 מהעברה      

      
      
6 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.4.0070

 98,700.00    47.00 2,100.00 1" טגרגא לדוג , מ"ס ר"מ   
      

    650.00    26.00    25.00 שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  51.4.0285
      
ן נ כ ת מ ה  י פ י ע ס  י פ ל  - ת ו פ ס ו נ  ת ו ד ו ב ע       
      
תובכש יתשב םיינפוא יליבשל 8/3" טלפסא     51.4.9910
רשיניפ תועצמאב ורוזיפו ,א"כ מ"ס 3 יבועב      

 65,000.00    50.00 1,300.00 ןטק ר"מ   
245,550.00 טלפסא תודובע 4.15 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ  ,ה ע י ב צ  ,ר ו ר מ ת  9.15 ק ר פ  ת ת       
ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה ו  ת ו ח י ט ב       
      

    424.00    53.00     8.00 לגר יכלוה / הכנ / םיינפוא למס תעיבצ 'חי  51.9.0225
    424.00 העונת ירדסהו תוחיטב תוקעמ ,העיבצ ,רורמת 9.15 כ"הס  

715,601.00 הלילס תודובע 15 כ"הס  
 

םיסדהה בוחר 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  6.04 ק ר פ  ת ת       
      
6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.6.0035
תויעוביר ,מ"ס 02/01 תינבלמ סופיטמ ,מ"ס      

114,000.00    95.00 1,200.00 מ"ס 02/02 ,מ"ס 01/01 ר"מ   
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב תוינח ףוציר     40.6.0040
02/01 תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רוחש      

 24,500.00    98.00   250.00 מ"ס 02/02 ,מ"ס 01/01 תויעוביר ,מ"ס ר"מ   
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב תוינח ףוציר     40.6.0051
02/01 תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב ןבל      

  1,960.00    98.00    20.00 מ"ס 02/02 ,מ"ס 01/01 תויעוביר ,מ"ס ר"מ   
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.6.0245
וטנרט ןבא סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ      
"ןייטשרקא" תרצות תונוש תודימב תתתוסמ      

 90,500.00   181.00   500.00 ע"ש וא ר"מ   
      
םע מ"ס 02/02 םירוויעל ןומיס ןבאב ףוציר     40.6.0415
תרצות מ"ס 6 יבועב , והשלכ ןווגב תוטילב      

  1,740.00   174.00    10.00 ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא" ר"מ   
232,700.00 6.04.4 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: המייסדים - כללי   .../016 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     016 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

םיסדהה בוחר 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
232,700.00 מהעברה      

      
      
02/02 םירוויעל ןומיס / הנווכה ןבאב ףוציר     40.6.0420
תרצות מ"ס 6 יבועב םיספ םע מ"ס      
ןווגב ע"ש וא 18961 ט"קמ "ןייטשרקא"      

  2,610.00   174.00    15.00 והשלכ ר"מ   
      
םירוויעל הנווכה / ןומיס ןבאל ריחמ תפסות     40.6.0425

    375.00    15.00    25.00 ןבל טלמ רמג רובע ר"מ   
      
הפ ש  י נ ב א      
      
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     40.6.1745

 39,000.00    78.00   500.00 .ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס רטמ   
      
,)תימינפ / תינוציח( שיבכל תלגועמ הפש ןבא     40.6.1755

    768.00    96.00     8.00 ןוטב תנעשמו דוסי לע לגעמ 4/1 'חי   
      
מ"ס 81X54X54 תודימב בכר ילכל היילע ןבא     40.6.1781
ןימי הניפ תודיחי ללוכ ןוטב תנעשמו דוסי לע      

  2,655.00   177.00    15.00 .'מ 05 דע לאמשו רטמ   
      
בחורב ,הזאפ םע ןוטבמ החוטש הפש ןבא     40.6.1805
תנעשמו דוסי לע מ"ס 51 הבוגבו מ"ס 32      

 13,050.00    87.00   150.00 )תוינח םוחיתל( ןוטב רטמ   
      
ןג - י נ ב א      
      
דוסי לע מ"ס 02/01 ,הזאפ םע  תודימב ןג ןבא     40.6.2010

 62,000.00    62.00 1,000.00 ןוטב תנעשמו רטמ   
      
מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבאל ריחמ תפסות     40.6.2015

  2,100.00     7.00   300.00 הזאפ אלל ןבא רובע רטמ   
      
דוסי לע ימורט ןוטבמ תרגסמ ץעל המוג םוחית     40.6.2435
ט"קמ תמגודכ ,מ"ס 051/001 תודימב , ןוטב      
רמגב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות 3142      

 23,970.00   102.00   235.00 הנבל טינרג ןווג תתוסמ ןוטסרקא רטמ   
379,228.00 תוגרדמו םיפוציר 6.04 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע ו  ב ו ח ר  ט ו ה י ר  9.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש       
      
תרצות  עבורמ / לוגע הנורש םגד ןותפשא     40.9.1965

 11,864.00 1,483.00     8.00 ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע 'חי   
      
6" רטוקב 613 הטסורינמ בכרל ילילג םוסחמ     40.9.2795
תמגודכ ,ןוטב דוסי ללוכ ,מ"ס 08 דע הבוגבו      

 16,050.00 1,605.00    10.00 א"ת תייריע 'חי   
 27,914.00 9.04.4 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: המייסדים - כללי   .../017 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     017 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

םיסדהה בוחר 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 27,914.00 מהעברה      

      
      
הטסורינ רוניצמ םיינפוא תרישקל ןקתמ     40.9.3040
ךותיר ללוכ( א"ת תייריע תמגודכ 2" רטוקב      
תועצמאב עקרקל ןוגיע ללוכ ,)םיינפוא תיחול      

 24,624.00 1,539.00    16.00 ותומדקל חטשה תרזחהו ןוטב דוסי 'חי   
 52,538.00 תונוש תודובעו בוחר טוהיר 9.04 כ"הס  
431,766.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס  

      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה י י ק ש ה  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
,ןורא ללוכ ,תולעפה 2 םע  תכרעמ שאר     41.2.0010
טרפמ יפל שרדנה לכו תנשדמ ,הייקשה בשחמ      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק דחוימ ינכט  
      

 64,500.00 1,500.00    43.00 'פמוק טרפמ יפל ףוצירב םיצע רובע הייקשה ירזיבא 41.2.0020
 94,500.00 הייקשה 2.14 כ"הס  

      
ת ו ע י ט נ ו  ה ל י ת ש  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
1-ל תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב      
.הנש      
      

 17,200.00    80.00   215.00 .תיננג המדא רוזיפו הקפסא ק"מ  41.3.0120
      
רטוק - 9 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     41.3.0175
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 5.3-3'' עזג      
תליחת דע עזגה לש ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
001 חפנב לכיממ .הפיו חתופמ ,'מ 4 ףונה      

 41,000.00 1,000.00    41.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
גוסמ םייעקרק תת םיאת תנקתהו הקפסא     41.3.0295
    rekraP eerT תרצות sredliuBeerT ע"וש וא  
רובע םיפחרמ טלפסאה יליבשו ףוציר תאישנל      
תקיצימ םייושע ויהי םיאתה .םיצעל לודיג יתב      
06 ךרואב ,ןיירושמ סלגרביפו ןליפורפילופ      
םירשואמו מ"ס 001 הבוגו מ"ס 06 בחור ,מ"ס      
ריחמה .ר"מל ןוט 3.24 לש סמועב הדימעל      
םיביכרמהו םירזיבאה ,תועיריה תא לולכי      
המלש הדיחיכ את לכ תבכרהל םישרדנה      
יפל טלפמוק םיאת 01 לש תכרעמ תלבקלו      
מ תוחפ אל ובש לודיג תיב תריצילו טרפה      
יפל לכהו ,ץעל הנימש לודיג תמדא ק"מ .02      

340,300.00 8,300.00    41.00 'פמוק .הנקתהה יטרפו ןנכתמה תויחנה  
398,500.00 תועיטנו הליתש 3.14 כ"הס  
493,000.00 הייקשהו ןוניג 14 כ"הס  

קובץ: המייסדים - כללי   .../018 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     018 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

םיסדהה בוחר 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
,התירכה ,םוזיגה ,םיקוריפה יריחמ :הרעה      
,תלוספה תוברל ,םהינימל ףושיחהו הריקעה      
לא תושרה תולובגל ץוחמ לא קוליס םיללוכ      
הלבוה תוברל ,רשואמ תלוספ רתא      
תושרה ינסחמל הרבעה וא/ו תורגאםולשתו      
לכה ,רזוח שומישל רתאב ןוסכא וא/ו הנימזמה      
חוקיפה תויחנה י"פע      
      
לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ     51.1.0025

 49,400.00    26.00 1,900.00 מ"ס 02 ר"מ   
      
)רורמתה תוברל( טולישו רורמת ידומע קוריפ     51.1.0056
01 דע  תומכב ןימזמה ןסחמל םתרבעה וא      

    616.00    88.00     7.00 .'חי 'חי   
      
/ שיבכ סלפמל והשלכ גוסמ םייק את תמאתה     51.1.0195

  8,460.00   282.00    30.00 םיננכותמ הכרדמ 'חי   
      
/ שיבכ סלפמל יטרדנטס "TOH" את תמאתה     51.1.0241

    699.00   699.00     1.00 .'חי 2 דע תומכב םיננכותמ הכרדמ 'חי   
      
תודובע תרגסמב והשלכ גוסמ ףוציר קוריפ     51.1.0285

 13,500.00    15.00   900.00 חטשה תריפח ר"מ   
      
תרוגח וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוריפ     51.1.0305

 10,400.00    13.00   800.00 חטשה תריפח תודובע תרגסמב ןוטב רטמ   
      
תוברל והשלכ גוסמ ןוטבמ הרקב את קוריפ     51.1.0485

    531.00   531.00     1.00 קדוהמ לוחב רובה יולימ 'חי   
      

  3,800.00     2.00 1,900.00 םיבשע לטוק סוסירב הרבדה ר"מ  51.1.0570
      
,שדחמ ותנקתהו םייק טנרדיה לש ריהז קוריפ     51.1.0660

    912.00   912.00     1.00 ךרוצה תדימב ותקתעה תוברל 'חי   
      
תורנצ / םילבכ יוליגל תינדי שושיג תריפח     51.1.0710
םייוסיכ ,םנומיס ,קמוע לכבו גוס לכמ םימייק      
תנכה ללוכ ריחמה .ותומדקל בצמה תרזחהו      

  5,200.00   104.00    50.00 ולגתנש תויתשתה לש הדידמ תינכת ק"מ   
      
ן נ כ ת מ ה  י פ י ע ס  י פ ל  - ת ו פ ס ו נ  ת ו ד ו ב ע       
      
קורפ תוברל הרואת וא/ו למשח דומע קורפ     51.1.9910

  8,000.00 1,000.00     8.00 דוסיה 'חי   
      

    400.00     4.00   100.00 חטשה יוקינו הייחמצ תרסה ר"מ  51.1.9970
101,918.00 קוריפו הנכה תודובע 1.15 כ"הס  

קובץ: המייסדים - כללי   .../019 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     019 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

םיסדהה בוחר 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      

 30,600.00    17.00 1,800.00 הביצח וא/ו הריפח ק"מ  51.2.0010
      
תרוצ"( תוכרדמו םישיבכל תיתש לש רושיי     51.2.0090
רפעה תודובע רשאכ קר םלושי , )"ךרד      

 11,700.00     3.00 3,900.00 )-,+( מ"ס 02 ןה תושרדנה ר"מ   
 42,300.00 רפע תודובע 2.15 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
דיחא יבועב , תוכרדמו םישיבכל 'א גוס עצמ     51.3.0010

154,000.00   110.00 1,400.00 הנתשמו ק"מ   
154,000.00 םיעצמ 3.15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  4.15 ק ר פ  ת ת       
      
52.0 רועישב )החאמ יופצ( ןמוטיב סוסיר     51.4.0020

  3,800.00     2.00 1,900.00 ר"מ/ג"ק ר"מ   
      

  5,700.00     3.00 1,900.00 ר"מ/ג"ק 1 רועישב )דוסי יופצ( ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.4.0030
      
, מ"ס 4 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.4.0050

 48,000.00    32.00 1,500.00 4/3" טגרגא לדוג ר"מ   
      
6 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.4.0070

 70,500.00    47.00 1,500.00 1" טגרגא לדוג , מ"ס ר"מ   
      

    780.00    26.00    30.00 שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  51.4.0285
      
ן נ כ ת מ ה  י פ י ע ס  י פ ל  - ת ו פ ס ו נ  ת ו ד ו ב ע       
      
תובכש יתשב םיינפוא יליבשל 8/3" טלפסא     51.4.9910
רשיניפ תועצמאב ורוזיפו ,א"כ מ"ס 3 יבועב      

 35,000.00    50.00   700.00 ןטק ר"מ   
163,780.00 טלפסא תודובע 4.15 כ"הס  
461,998.00 הלילס תודובע 15 כ"הס  

 
)תובוחרה לכ( יללכ 5 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ב י ח ל  ת ו נ כ ה ו  ץ ו ח  ת ר ו א ת  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח       
      
י "ח ח  ת ו י ת ש ת ל  ת ו נ כ ה  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"מ 05 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     08.1.0080
ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב      

  1,800.00    15.00   120.00 .ינקית רטמ   
  1,800.00 1.80.5 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: המייסדים - כללי   .../020 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     020 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

)תובוחרה לכ( יללכ 5 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,800.00 מהעברה      

      
      
יבועב מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.1.0101
טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 3.5 ןפוד      

 51,480.00    66.00   780.00 'מ 001 דע תומכב .ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
יבועב מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.1.0102
טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 3.5 ןפוד      

 11,960.00    52.00   230.00 'מ 01 דע תומכב ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב ןלירמ רוניצ     08.1.0110

  2,400.00    20.00   120.00 .ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ רטמ   
      
001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.1.0210
הביצח /הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו מ"ס      
הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ      

  2,315.00 2,315.00     1.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.1.0235

    483.00   483.00     1.00 052C ןיממ הסכמו הרקית רובע 'חי   
      
וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.1.0305
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית תורוניצל      
תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר      
.המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      
מ"ס 021 דע מ"ס 19-מ קמועב הלעתה      

 38,080.00    28.00 1,360.00 .מ"ס 06-04 בחורו רטמ   
      
רובע הביצח וא/ו הריפחל ריחמ תפסות     08.1.0320

  5,180.00     7.00   740.00 .מ"ס 08 בחורל דע הריפחה תבחרה רטמ   
      
רובע הביצח וא/ו הריפחל ריחמ תפסות     08.1.0325

  7,440.00    12.00   620.00 .מ"ס 001 בחורל דע הריפחה תבחרה רטמ   
      
תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.1.0380
קוחב שרדנכ י"חח לש ךומנ ךתמ ילבכ םע      
תינדי שושיג ,הריפח ,םילוורש ללוכ למשחה      
תונגה עוציב, 'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועל      

  3,186.00   531.00     6.00 'פמוק שרדנה יפל לכה תוימרתו תוינכמ  
      
522 רטוק NS-8 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.1.2700
לע( הכישמ לבח םע מ"מ 9.6 ןפוד יבוע מ"מ      

 12,600.00   126.00   100.00 )7102 לקד ןוריחמ יפ רטמ   
136,924.00 י"חח תויתשתל תונכה 1.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: המייסדים - כללי   .../021 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     021 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

)תובוחרה לכ( יללכ 5 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 011 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ     08.2.0015
ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב      

  9,250.00    37.00   250.00 .ינקת רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.2.0025
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק      

 52,000.00    13.00 4,000.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.2.0035
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

102,600.00    19.00 5,400.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
הנכומ הריפחב מ"מ 36 רטוקב ןלירמ רוניצ     08.2.0115

103,950.00    33.00 3,150.00 .ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ רטמ   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.2.0205
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

 67,284.00 1,869.00    36.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.2.0210
הביצח /הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו מ"ס      
הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ      

 11,605.00 2,321.00     5.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ 'חי   
      
וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.2.0300
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית תורוניצל      
תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר      
.המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      
06-04 בחורו מ"ס 09 דע קמועב הלעתה      

 57,500.00    25.00 2,300.00 .מ"ס רטמ   
      
וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.2.0305
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית תורוניצל      
תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר      
.המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      
מ"ס 021 דע מ"ס 19-מ קמועב הלעתה      

  1,860.00    31.00    60.00 .מ"ס 06-04 בחורו רטמ   
      
רובע הביצח וא/ו הריפחל ריחמ תפסות     08.2.0320

    400.00     8.00    50.00 .מ"ס 08 בחורל דע הריפחה תבחרה רטמ   
      
יגוס לכב תרנצל הלעת תביצח וא/ו הריפח     08.2.0335
,"קזב" וק ,םימ ריבעמ( לושכמ לעמ ,עקרקה      
לש ובחורל מ"ס 04 בחורב ,)'וכו םימ תרנצ      
תקיצי ללוכ תירושרש תרנצ תחנהל ,לושכמה      

  4,250.00   425.00    10.00 'פמוק תוינכותל םאתהב תרנצה תנגהל ןוטב  
      
      

410,699.00 2.80.5 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../022 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     022 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

)תובוחרה לכ( יללכ 5 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
410,699.00 מהעברה      

      
      
,אשד/ןנוגמ רוזאב הריפחל ריחמ תפסות     08.2.0340

  2,100.00    21.00   100.00 .םתומדקל םייפוסה חטשה ינפ תרזחה רובע רטמ   
      
/ הכרדמ תחיתפ רובע הריפחל ריחמ תפסות     08.2.0375
תחנה ךרוצל מ"ס 06-04 בחורב ליבש      
בצמה תרזחהו ליבש/הכרדמ ןוקית ,תורוניצ      

  7,100.00    71.00   100.00 .ותומדקל רטמ   
      
תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.2.0380
קוחב שרדנכ י"חח לש ךומנ ךתמ ילבכ םע      
תינדי שושיג ,הריפח ,םילוורש ללוכ למשחה      
תונגה עוציב, 'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועל      

  5,780.00   578.00    10.00 'פמוק שרדנה יפל לכה תוימרתו תוינכמ  
      
גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי     08.2.0455
ללוכ מ"ס 08/06/06 תודימב ,'מ 7-5 הבוגב      
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח      
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות      

 47,355.00   861.00    55.00 םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש 'חי   
      
לוורש רובע ,דומעל ןוטב דוסי ריחמל תפסות     08.2.0550

  2,370.00   158.00    15.00 .הקראהל ףסונ לוורשו לבכל ףסונ 'חי   
      
ידומעב דוסיה יגרבל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.2.0565
רשאו העונת ייאו םיפ"צש תוגורעב רואמ      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
יפל עבורמ וא לוגע היהי יוסיכה . תיננגה      
ןווג יפל רונתב עובצ , ףונה לכירדא תויחנה      

 16,500.00   300.00    55.00 םיגרבה 4 לכ תא תוסכל בייח יוסיכה דומעה 'חי   
      
תודימב ,היזכרמל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי     08.2.0570
    54X551 ינפל תחתמ מ"ס 09 הבוגבו מ"ס  
םע ,חטשה ינפ לעמ מ"ס 02-ו חטשה      
למשחה חול קוזיחל תנבלוגמ לזרב תרגסמ      
תרזחהו תורוניצל םיחתפ םע ,ןוטבה סיסבל      

  2,520.00 2,520.00     1.00 'פמוק .םתומדקל חטשה ינפ  
      
הדלפ ספ ללוכ הרואת תיזכרמל דוסי תקראה     08.2.0580
רבוחמו דוסיה לזרבל ךתורמ ןבלוגמ      

    315.00   315.00     1.00 חולה תקראהל 'חי   
      
לידב הפוצמו תשוחנמ יושע תוקראה ספ     08.2.0590
םיגרבו תוזרבה םע מ"ס 51 -כ ךרואב      

    105.00   105.00     1.00 תויקסידו 'חי   
      
םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.2.0625

 11,275.00   205.00    55.00 .חקפמה תיחנה יפל תלוספ רתאל ותלבוהו 'חי   
      

506,119.00 2.80.5 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../023 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     023 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

)תובוחרה לכ( יללכ 5 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
506,119.00 מהעברה      

      
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.2.0665
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

 35,000.00    25.00 1,400.00 .םידומעל הרידח רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.2.0695
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

 36,000.00     9.00 4,000.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.2.0710
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 5.2X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

  4,900.00    14.00   350.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.2.0750
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 61X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

253,000.00    46.00 5,500.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.2.0990
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
תחוש ךותב ,תעבט קדהמ ,השקה שאר      
תפצר םע מ"ס 06 קמועב ,מ"ס 06 רטוקב      
העיבצו טוליש ,521B גוסמ הסכמו ץצח      

 12,760.00 1,276.00    10.00 'פמוק .טלפמוק  
      
לש 55761IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג     08.2.1095
761 בחור :םינפ תודימב ע"ש וא "סקימידר"      
012 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס      
,הביצח / הריפח תוברל ,מ"ס 55 קמועו מ"ס      

  2,090.00 2,090.00     1.00 סוסיב ,ןויז 'חי   
      
תונוראמ A001X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ     08.2.2165
,מ"מ 5.2 יבועב תכתמ / ןיירושמ רטסאילופמ      
תרבח את םע 102.ר.ת תינכתב טרופמכ      
,הריבצ יספ ,םיימינפ חפ ילנפ ,למשחה      
שורדה דויצה לכו ,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ      
,םינעגמ ,םיז"אמ תוברל ,היזכרמה תינבל      
דוסי ללוכ ,תינכתב טרופמכ 'וכו םית"מאמ      

 35,721.00 35,721.00     1.00 'פמוק שורדה לכו ןייוזמ 03-ב ןוטבמ  
      
      
      
      
      
      
      

885,590.00 2.80.5 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../024 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     024 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

)תובוחרה לכ( יללכ 5 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
885,590.00 מהעברה      

      
      
רפמא 08X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב     08.2.2255
ללוכ ,ךמסומ קדוב וא למשחה תרבח י"ע      
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ תוברל      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה      

  5,146.00 2,573.00     2.00 'פמוק .תודע  
      
י"ע הרואתה ןקתמ לש תירטמוטופ תקידב     08.2.2275
תושרה לש הרואת תקלחמ י"ע רשואמ קדוב      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק רואמה ןקתב ןקתמה תדימע לע ח"וד תקפהו  
893,236.00 ץוח תרואתל תונכה 2.80 כ"הס  

      
ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  3.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.3.0255
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ 08.4      
ןב" / "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות      
עובצ.רשואמ ע"ש וא "הרואת ילעפמ רוח      

130,380.00 2,460.00    53.00 .סקלפוד טרפמ יפל לעפמב 'חי   
      
,'מ 01-7 הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ     08.3.2280
,םילבכ קוריפו קותינ ללוכ תילמשחו תינכמ      
דוסי תריקע ללוכ )שיו הדימב( עורז , סנפ      
רמוחהו דויצה תלבוהו קרופמה דומעל ןוטבה      

 35,700.00   714.00    50.00 'פמוק .חקפמה תיחנה יפל רתאל קרופמה  
      

  8,162.00   154.00    53.00 .םילגד 2 -ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ 'חי  08.3.2470
      
רוניצמ הייושע ,תינוק הלוגע תדדוב עורז     08.3.2550
הבוגב ,מ"ס 051/021 ךרואב ,ןבלוגמ לזרב      
תדעוימ ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,מ"ס 021      
ט"קמ .ינוק לוגע / לוגע הרואת דומעל רוביחל      
ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10001325      
להנמ תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ      

 38,050.00   761.00    50.00 .טקיורפה 'חי   
      
      
      
      
      
      

212,292.00 3.80.5 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../025 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     025 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

)תובוחרה לכ( יללכ 5 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
212,292.00 מהעברה      

      
      
רוניצמ הייושע ,תינוק הלוגע הלופכ עורז     08.3.2555
הבוגב ,מ"ס 051/021 ךרואב ,ןבלוגמ לזרב      
תדעוימ ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,מ"ס 021      
ט"קמ .ינוק לוגע / לוגע הרואת דומעל רוביחל      
ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10004325      
להנמ תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ      

  4,035.00 1,345.00     3.00 .טקיורפה 'חי   
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.3.4730
דימע תיכוכז יביס םע טנוברקילופמ דומעה      
חפמ וא סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב      
ז"אמ םע ,חפ ןוגג םע מ"מ 5.2 יבועב ןבלוגמ      
יקדהמ םע ,A01 AK01 םרזל יזאפ דח      
3KAPOC וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה      
יקדהמ םע רשואמ ע"ש וא IXEGOS תרצות      
ספ םע ,XINOHP תרצות םיסנפל האיצי      

 16,748.00   316.00    53.00 .סנפל דע לבכו הקראה 'חי   
      
ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     08.3.4731
לע עקת תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו      

    216.00    72.00     3.00 .דומע 'חי   
      
וא םייק הרואת דומעל הנזה לבכ רוביח     08.3.4760
ןוטבה דוסיב הביצח תוברל ,תמייק היזכרמ      
שגמל רוביחו םיקדהמ תפסוה ,שרדיו הדימב      

  1,788.00   447.00     4.00 .היזכרמל וא/ו 'חי   
      
תלת ז"אמ ללוכ תמייק היזכרמל תורבחתה     08.3.4770
תרצות "H06C" םגד A23 םרזל יזאפ      
    "G.M" לבכה לע הנגה םע  רשואמ ע"ש וא  
,םיקדהמו הנגה תפסותו םירזיבאה אתל דע      
העיבצ ,תורגסמ ,תוחחפ תודובע תוברל      

  1,329.00 1,329.00     1.00 .םייקה חולב טווחו 'חי   
236,408.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 3.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
םוינמולא יושע DEL בוחר תרואתל סנפ     08.4.0455
םע תמסוחמ תיכוכז יוסיכ 66PI רונתב עובצ      
םגד .עורזב וא דומע שארב הנקתהל םאתמ      
    ITALO 1 4.7 OF3 /3M/4M 4000K  
    OLATI 901 דעW90 1ML04, י"ע קוויש  

281,736.00 5,031.00    56.00 .םלשומ הלעפה דויצ ,ע"ש וא סרבינוי.מ.ש 'חי   
281,736.00 הרואת ירזיבא 4.80 כ"הס  

1,548,304.00 תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס  
      
      
      

קובץ: המייסדים - כללי   .../026 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     026 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

)תובוחרה לכ( יללכ 5 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  81 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  1.81 ק ר פ  ת ת       
      
ט"קמ ןיירושמ רטסאילופ ןורא     18.1.0485

  4,649.00 4,649.00     1.00 .ע"ש וא "רבנע" תרצות 40143-211-20 'חי   
  4,649.00 תרושקת תויתשת 1.81 כ"הס  
  4,649.00 תרושקת תויתשת 81 כ"הס  

      
ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ת ע י נ מ ו  ם י מ  י ר י ב ע מ  ,ז ו ק י נ  5.15 ק ר פ  ת ת       
ף ח ס       
      
תפסות )א( :זוקינ תורוניצ יפיעסל תורעה     51.5.0001
5.3 לעמ ףסונ קמוע רטמ 5.0 לכ רובע 5%      
עלסב הביצח רובע 01% תפסות )ב( .'מ      
טרפמב 2.15 קרפב טרופמכ ,ףוצרו השק      
םטא םע םימוטא תורוניצה )ג( .  דחוימה      
שרדנ םא אלא( )"הבקנ"( ןומעפב הנבומ      
ותנוכתמב 72 ילארשי ןקת יפל ,)תרחא      
םילולכ 'מ 5.3 קמוע דע םינופיד .השדחה      

הדיחיה יריחמב 'חי                             
      
)א( :הטילקו הרקב יאת יפיעסל תורעה     51.5.0002
םיקוצי וא םיימורט םיאתל סחייתמ ריחמה      
תעיבק יפל )םייטרדנטס םיטרפ( רתאב      
יגוס לכל ריחמה )ב( .חקפמה /ןימזמה      
ןיממ ב-ב הסכמו הדבכ הרק ת ללוכ םיאתה      
    004D. ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאה יריחמ  

רחא רמאנ םא אלא ,ןויזה תא םיללוכ 'חי                             
      
מ"ס 04 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      51.5.0745

 10,527.00   350.90    30.00 .רטמ 0.2 דע קמועב רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      51.5.0765

 79,835.40   443.53   180.00 'מ 0.2 דע קמועב רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      51.5.0770

116,101.50   455.30   255.00 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב רטמ   
      
אתל מ"ס 05 דע רטוקב זוקינ וק רוביח     51.5.1655

  2,100.00   700.00     3.00 .םייק הטילק / הרקב 'חי   
      
דע קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את     51.5.1845
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 051      

 10,214.00 5,107.00     2.00 D400 'חי   
      
      
      

218,777.90 5.15.5 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../027 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     027 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

)תובוחרה לכ( יללכ 5 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
218,777.90 מהעברה      

      
      
קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את     51.5.1850
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002 דע מ"ס 151-מ      

 13,324.59 4,441.53     3.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את     51.5.1855
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע מ"ס 102-מ      

 10,076.26 5,038.13     2.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את     51.5.1860
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס 152-מ      

  5,524.83 5,524.83     1.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
דע קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את     51.5.1895
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 051      

  7,314.00 7,314.00     1.00 D400 'חי   
      
קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את     51.5.1905
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע מ"ס 102-מ      

  8,901.00 8,901.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את     51.5.1910
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס 152-מ      

  9,730.00 9,730.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את     51.5.1915
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע מ"ס 103-מ      

 10,483.00 10,483.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
ימוג םטא רובע הרקב יאת ריחמל תפסות     51.5.2005
תמגודכ הרקבה אתב הנבומ מ"ס 04 רטוקב      
    051-F לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש  

  5,002.08   416.84    12.00 רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו 'חי   
      
אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע     51.5.2450
ללוכ מ"ס 05 דע רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ      

  4,551.43   350.11    13.00 הקוע ןוטיב 'חי   
      
ימוג םטא רובע הרקב יאת ריחמל תפסות     51.5.2510
תמגודכ הרקבה אתב הנבומ מ"ס 05 רטוקב      
    051-F לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש  

 10,330.60   516.53    20.00 רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו 'חי   
      
וק לע ותמקה רובע הרקב את ריחמל תפסות     51.5.2570

  2,336.00 1,168.00     2.00 םייק זוקינ 'חי   
      
      
      
      

306,351.69 5.15.5 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../028 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     028 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

)תובוחרה לכ( יללכ 5 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
306,351.69 מהעברה      

      
      
תקצימ הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     51.5.2605
עבורמ וא מ"ס 06 רטוקב 004D ןיממ לזרב      
ןיממ ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע      

    425.00   425.00     1.00 D400 'חי   
      
םייק אתב מ"ס 06 רטוקב הסכמ תפלחה     51.5.2640
ןיממ לזרב תקצימ הסכמו תעבט תוברל      

 10,808.00 1,351.00     8.00 D400 'חי   
      
החושב תולטובמ תואיציו תוסינכ תמיתס     51.5.2650

  1,330.00   266.00     5.00 'פמוק תמייק  
      
מ"ס 08/54 תודימב תותשר 2 הטילק את     51.5.2685
הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק לכל      

 53,944.00 4,904.00    11.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש ןבאו 'חי   
      
מ"ס 08/54 תודימב תותשר 3 הטילק את     51.5.2690
הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק לכל      

 10,666.58 5,333.29     2.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש ןבאו 'חי   
      
מ"ס 08/54 תודימב תותשר 4 הטילק את     51.5.2695
הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק לכל      

  6,833.43 6,833.43     1.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש ןבאו 'חי   
      
)םינטלוק( הטילקה יאתמ ריחמ תתחפה     51.5.2760
.לזרב תקצימ הפש ןבא עוציב יא רובע      

 -1,243.44  -207.24     6.00 תחא תשרל ריחמה 'חי   
      
חתפ רובע )ןטלוק( הטילק אתל ריחמ תפסות     51.5.2790
הנטק הרקת תוברל שרדנש ןוויכ לכב רוביח      
וא "ןמפלוו" תרצות DM,52-DM-5 תמגודכ      

    772.00   386.00     2.00 ע"ש 'חי   
      
רובע )ןטלוק( הטילק אתל ריחמ תפסות     51.5.2800

  1,862.00   266.00     7.00 םייק אתל ורוביח 'חי   
      
תודימב 02-ב ןיוזמ ןוטבמ חטש ןטלוק     51.5.2910
'מ 0.2 דע קמועבו מ"ס 001X001 תוימינפ      
לש ןוילעה קלחב תנבלוגמ הדלפ תשר תוברל      

  8,227.00 8,227.00     1.00 הדירי יבלשו אתה 'חי   
      
יריבעמ, זוקינ תולעתל )"פרפיר"( ןבא ףוציר     51.5.2980
עצמ תבכש , תיתש קודיה תוברל 'דכו םימ      
01 יבועב ןיוזמ ןוטב תבכש, מ"ס 51 יבועב      

  8,537.25   113.83    75.00 ירט ודועב ןוטבב שבד ןבא תעבטהו מ"ס ר"מ   
      
03/51 תודימב 03-ב ןייוזמ ןוטבמ הרוגח     51.5.2985

  2,048.85    45.53    45.00 )פר-פיר( זוקינל ןבא ףוציר ביבס מ"ס רטמ   
410,562.36 5.15.5 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: המייסדים - כללי   .../029 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     029 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

)תובוחרה לכ( יללכ 5 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
410,562.36 מהעברה      

      
      

    675.20    33.76    20.00 מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  51.5.2990
      
האיציו הסינכ ינקתמ ,לועיתל םילבומ     51.5.3000
תוברל 03-ב ןייוזמ ןוטבמ םימ יריבעמל      
םוטיא , תוניפ םוטיק , הזר ןוטב , הריפח      

 11,339.33 1,511.91     7.50 יוסכו ק"מ   
      
םיטנמלאל( עלוצמ וא לוגע לזרבב ןוטב ןויז     51.5.3010
תומכ רשאכ וא דרפנב םידדמנ ןויזהו ןוטבהש      

  2,164.25 2,885.66     0.75 )ןוריחמ / טרפמב ןייוצמה לעמ ןויזה ןוט   
      
גרודמו יקנ ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     51.5.3015
יולימל יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      
דע הבטרהבו קודיהב תובכשב תולעת      
רפעה קוליס תוברל תילאמיסכמ תופיפצל      
רבעמ( דחוימה טרפמלםאתהב רופחה      
עצמ תיתחתל דעו רוניצה יוסיכו דופירל      

 80,305.50    48.67 1,650.00 חקפמהמ בתכב הארוה יפל קר ,)שיבכה ק"מ   
      
םאתומ , יקנו ררבנ ימוקמ רמוחמ אבומ יולימ     51.5.3020
תובכשב תולעת יולימל  טרפמה תושירדל      
תילאמיסכמ תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב      
טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס תוברל      
דעו רוניצה יוסיכו דופירל רבעמ( דחוימה      
בתכב הארוה יפל קר ,)שיבכה עצמ תיתחתל      

 20,335.00    29.05   700.00 חקפמהמ ק"מ   
      
לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     51.5.3035
/ הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה תפיטע      

 11,382.50   227.65    50.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל שיבכ ק"מ   
      
רובע MSLC גוסמ ןוטב ריחמל תפסות     51.5.3040

    746.00    14.92    50.00 תורשקתה ריהמ ףסות ק"מ   
      
08 דע רטוקב םימייק זוקינ יוק תפיטשו יוקינ     51.5.3045

 14,700.00    21.00   700.00 מ"ס רטמ   
      
לדוג לכב םימייק זוקינ יאת תפיטשו יוקנ     51.5.3055

  2,233.00   319.00     7.00 תלוספה קוליסו 'חי   
      
ואדיו תמלצמ תועצמאב םייק זוקינ וק םוליצ     51.5.3060
טרפמב  שרדנכ ,קסיד + חוד תקפסהו      

  2,920.20     6.28   465.00 .דחוימה רטמ   
557,363.34 ףחס תעינמו םימ יריבעמ ,זוקינ 5.15 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: המייסדים - כללי   .../030 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     030 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

)תובוחרה לכ( יללכ 5 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ק ע מ ,ה ע י ב צ ,ר ו ר מ ת  9.15 ק ר פ  ת ת       
ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה ו       
      
לכב( דומע תוברל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת     51.9.0050

  6,156.00   324.00    19.00 )הבוג 'חי   
      

  1,452.00   132.00    11.00 דומע אלל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת 'חי  51.9.0055
      
םירורמת חולב 519 'סמ( 34-א רורמת     51.9.0065
ריזחמ תמרב,השירד יפל בותיכ םע,)שדח      
תוברל 0.1X0.1 תודימב,2 הגרד רוא      

    724.00   724.00     1.00 םידומעו תורגסמ 'חי   
      
רובע ינוריע גוסמ ךרד רורמת ריחמל תפסות     51.9.0090
PIH( EGIH גוסמ רוא ריזחמ יופיצ      
    YTISNETNI(,תרצות M3 ע"ש וא )ריזחמ  

  1,680.00    56.00    30.00 )2 הגרד רוא 'חי   
      
01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.0170

    700.00     2.00   350.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס רטמ   
      
ןבל עבצב מ"ס 51 בחורב בותינ וק     51.9.0180
תוינמז ןומיס תועורי תועצמאב םותכ/בוהצ/      

 16,170.00    21.00   770.00 רמיירפ ללוכ רשואמ ע"ש וא M3 רצות רטמ   
      
מ"ס 02 -מ בחורב םיווק,העונת ייא תעיבצ     51.9.0190

    400.00    20.00    20.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל,מ"ס 52 דע ר"מ   
      
וא הריצע וק,היצח ירבעמ תעיבצ     51.9.0195

  9,000.00    20.00   450.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל,םירחא ר"מ   
      

  2,014.00    53.00    38.00 לגר יכלוה/הכנ/םיינפוא למס תעיבצ 'חי  51.9.0225
      

  1,920.00     6.00   320.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.9.0230
 40,216.00 העונת ירדסהו תוקעמ,העיבצ,רורמת 9.15 כ"הס  
597,579.34 הלילס תודובע 15 כ"הס  

 
םימה דיגאת תודובע - )תובוחרה לכ( יללכ 6 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ת כ ר ע מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  1.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ה  ת ק פ ס א       
      
ימ תורונצל 035 י"ת יפל הדלפ תורוניצ     57.1.0002
יבוע, 3" רטוקב ךותירל ןומעפ אלל ,היתש      
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע 23/5" ןפוד      
טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת לוחש      
פ"ע יוטיחו הפיטש תוברל  קמוע לכב חנומ      

1.75.6 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: המייסדים - כללי   .../031 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     031 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

םימה דיגאת תודובע - )תובוחרה לכ( יללכ 6 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
  3,105.00   207.00    15.00 .טרפמה רטמ   

      
ימ תורונצל 035 י"ת יפל הדלפ תורוניצ     57.1.0003
יבוע, 4" רטוקב ךותירל ןומעפ אלל ,היתש      
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע 23/5" ןפוד      
טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת לוחש      
פ"ע יוטיחו הפיטש תוברל  קמוע לכב חנומ      

 67,500.00   270.00   250.00 .טרפמה רטמ   
      
ימ תורונצל 035 י"ת יפל הדלפ תורוניצ     57.1.0004
יבוע, 6" רטוקב ךותירל ןומעפ אלל ,היתש      
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע 23/5" ןפוד      
טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת לוחש      
פ"ע יוטיחו הפיטש תוברל קמוע לכב חנומ      

  3,500.00   350.00    10.00 .טרפמה רטמ   
      
ימ תורונצל 035 י"ת יפל הדלפ תורוניצ     57.1.0005
יבוע, 8" רטוקב ךותירל ןומעפ אלל ,היתש      
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע 23/5" ןפוד      
טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת לוחש      
פ"ע יוטיחו הפיטש תוברל קמוע לכב חנומ      

 12,600.00   420.00    30.00 .טרפמה רטמ   
      
תחנומ מ"מ 36 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     57.1.0008

  2,175.00   145.00    15.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
מ"מ 011 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     57.1.0010

 14,250.00   190.00    75.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ רטמ   
      
מ"מ 061 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     57.1.0020

 31,625.00   275.00   115.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ רטמ   
      
,םילושכמ תפיקעל מ"מ 011 רטוקב "דמל"     57.1.0060

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק תרנצ עטקו תולעמ 54 תויווז יתשמ בכרומ  
      
,םילושכמ תפיקעל מ"מ 061 רטוקב "דמל"     57.1.0080

  2,800.00 1,400.00     2.00 'פמוק תרנצ עטקו תולעמ 54 תויווז יתשמ בכרומ  
      
01" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     57.1.0100
,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      

  8,750.00   350.00    25.00 יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס ילדנס רטמ   
      

    230.00   230.00     1.00 36-061  ףעסמ בכור תנקתהו הקפסא 'חי  57.1.0110
      

  1,200.00   240.00     5.00 011-061 ףעסמ בכור תנקתהו הקפסא 'חי  57.1.0120
      

    480.00   240.00     2.00 מ"מ 061 ינוויכ וד דמצמ תנקתהו הקפסא 'חי  57.1.0130
      

    300.00   300.00     1.00 מ"מ 36 ךותירל ןגוא םאתמ תנקתהו הקפסא 'חי  57.1.0140
150,515.00 1.75.6 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: המייסדים - כללי   .../032 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     032 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

םימה דיגאת תודובע - )תובוחרה לכ( יללכ 6 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
150,515.00 מהעברה      

      
      
011 ךותירל ןגוא םאתמ תנקתהו הקפסא     57.1.0150

  4,100.00   410.00    10.00 מ"מ 'חי   
      
061 ךותירל ןגוא םאתמ תנקתהו הקפסא     57.1.0160

    610.00   610.00     1.00 מ"מ 'חי   
      
3" תכתמ ןגוא רובע ןגוא םאתמל תפסות     57.1.0170

    100.00   100.00     1.00 םיגרב ללוכ 'חי   
      
4" תכתמ ןגוא רובע ןגוא םאתמל תפסות     57.1.0180

  1,200.00   120.00    10.00 םיגרב ללוכ 'חי   
      
6" תכתמ ןגוא רובע ןגוא םאתמל תפסות     57.1.0190

    150.00   150.00     1.00 םיגרב ללוכ 'חי   
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 08 רטוקב הרקב את     57.1.0200
רטמ 05.1 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 05      

 16,240.00 2,320.00     7.00 .ץצח תפצר תוברל 'חי   
      
ץוח יופיצו ליימא םינפ יופיצ םע םיפוגמה      
ןגואמ רבחמו םיידגנ םינגוא תוברל יסקופא      
      
"לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ     57.1.0220
    SRT/LRT ,"בכוכה" L/S-OKE םע ע"ש וא  

  3,280.00 1,640.00     2.00 םיגרבו םיידגנ םינגוא ,םינגוא 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  6" רטוקב זירט ףוגמ     57.1.0230
    SRT/LRT ,"בכוכה" L/S-OKE םע ע"ש וא  

  2,290.00 2,290.00     1.00 םיגרבו םיידגנ םינגוא ,םינגוא 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  8" רטוקב זירט ףוגמ     57.1.0240
    SRT/LRT ,"בכוכה" L/S-OKE םע ע"ש וא  

 13,320.00 3,330.00     4.00 םיגרבו םיידגנ םינגוא ,םינגוא 'חי   
      

  1,200.00   600.00     2.00 4" רטוקב םימ רזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.1.0250
      

    900.00   900.00     1.00 6" רטוקב םימ רזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.1.0260
      

  4,760.00 1,190.00     4.00 8" רטוקב םימ רזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.1.0270
      
מ"ס 08 ימינפ רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     57.1.0280
ןיממ מ"ס 06 הסכמו הדבכ הרקת רובע      
    004D )04 ןוט( 521 ןיממ םוקמבB )5.21  

  3,960.00   660.00     6.00 )ןוט 'חי   
      
ןיממ הסכמל דיגאתה למס רובע תפסות     57.1.0290

  1,330.00   190.00     7.00 והשלכ 'חי   
      

203,955.00 1.75.6 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../033 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     033 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

םימה דיגאת תודובע - )תובוחרה לכ( יללכ 6 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
203,955.00 מהעברה      

      
      
תרגסמו מ"ס 06 רטוקב הקיצי לזרב הסכמ     57.1.0300

  7,920.00 1,320.00     6.00 )ןוט 004D )04 ןיממ 984 י"ת יפל תעבורמ 'חי   
      
4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     57.1.0310

  2,110.00 2,110.00     1.00 .ע"ש וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות 'חי   
      
ףקז לע הריבש ןקתמ רובע ריחמ תפסות     57.1.0320

    820.00   820.00     1.00 .4" רטוקב 'חי   
      
םגד הקיצי לזרב יושע וק ףוסב ףדמ םותסש     57.1.0330
    070-RN ןגואמ חתפ םע 4" רטוקב ע"ש וא  

  2,660.00 2,660.00     1.00 ידגנ ןגוא תוברל 'חי   
      
יושע ,םימ יווק ןומיסל 3" רטוקב ןומיס דומע     57.1.0340
ןיגורסל בוהצ רוחשב עובצ תנוולוגמ הדלפמ      
03/03/03 ןוטב דוסי ללוכ ,רטמ 1 הבוגב      
תקיצימ דועיי בותיכ ללוכ טלשו מ"ס      

  4,800.00   300.00    16.00 תינקית םוינימולא 'חי   
      
םירטוקב םימ תרנצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.1.0350
ללוכ ,) מ"ס D+02 הפיטעה יבוע( 3"-21"      

    875.00   175.00     5.00 .ןויזה רטמ   
      

    110.00   110.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 2" רטוקב ןגוא 'חי  57.1.0360
      

    230.00   230.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 3" רטוקב ןגוא 'חי  57.1.0370
      

  1,350.00   270.00     5.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 4" רטוקב ןגוא 'חי  57.1.0380
      

    350.00   350.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 6" רטוקב ןגוא 'חי  57.1.0390
      

    920.00   460.00     2.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 8" רטוקב ןגוא 'חי  57.1.0400
      

    120.00   120.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 2" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.1.0410
      

    230.00   230.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 3" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.1.0420
      

  1,400.00   280.00     5.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 4" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.1.0430
      

    370.00   370.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 6" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.1.0440
      

    960.00   480.00     2.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 8" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.1.0450
      
)3" ףיקז( 2" רטוקב הייקשה רוביחל הנכה     57.1.0460

    630.00   630.00     1.00 טרפ יפל 'חי   
      

 14,000.00 1,400.00    10.00 3" רטוקב יתיב רוביחל הנכה 'חי  57.1.0470
      

243,810.00 1.75.6 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../034 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     034 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

םימה דיגאת תודובע - )תובוחרה לכ( יללכ 6 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
243,810.00 מהעברה      

      
      

  9,000.00 1,500.00     6.00 4" רטוקב יתיב רוביחל הנכה 'חי  57.1.0480
      

  1,600.00 1,600.00     1.00 6" רטוקב יתיב רוביחל הנכה 'חי  57.1.0490
      
ריחמה ,טרפה יפל םימ יווקל ןוקיר תדוקנ     57.1.0500
את וא/ו זוקינ תחושל ןוקיר וק רוביח ללוכ      
תחושב וק ףוס ףדמ םותסש תנקתה ,זוקינ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 זוקינה 'חי   
      

  1,450.00 1,450.00     1.00 'פמוק םייק טנרדיה תקתעה 57.1.0510
      
רטוקב בלוצמ ןליתאילופמ םייק םימ וק קוריפ     57.1.0520

  6,600.00   110.00    60.00 מ"מ 061 רטמ   
      
םייק וקל מ"מ 061 רטוקב שדח וק רוביח     57.1.0530
,וקה זוקינ ,הריפח תוברל ,מ"מ 061 רטוקב      
לכ ללוכ ,דמצמ ךותיר תועצמאב רוביח      

 18,960.00 2,370.00     8.00 'פמוק םירזיבאהו הדובעה  
      
6" רטוק הדלפ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     57.1.0540
,הריפח תוברל  ,6" רטוקב הדלפמ םייק וקל      
לכ ללוכ ,ךותיר תועצמאב רוביח ,וקה זוקינ      

  5,100.00 2,550.00     2.00 'פמוק םירזיבאהו הדובעה  
      

 22,400.00 1,400.00    16.00 ןוגיע שוג תנקתה 'חי  57.1.0560
      
+ חוד תקפסהו והשלכ רטוקב םימ וק םוליצ     57.1.0570

 11,730.00    23.00   510.00 C.D רטמ   
      
ךפש םוקמל רתאב תמייק תלוספ יוניפ     57.1.0580
מ"ק 51 דע לש קחרמל תושרה י"ע רשואמ      
אלל ךא הסמעה ללוכ ריחמה .רתאהמ      

  1,100.00    55.00    20.00 תורגא םולשת ק"מ   
      
תויעקרק תת תויתשת רותיאל שושיג תוריפח     57.1.0590

  3,500.00    70.00    50.00 והשלכ קמועב ק"מ   
328,250.00 םימה תקפסא תכרעמל םירזיבאו תרנצ 1.75 כ"הס  

      
ת כ ר ע מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  2.75 ק ר פ  ת ת       
ב ו י ב ה       
      
רטוקב "NS-8" גוסמ בויבל C.V.P רוניצ     57.2.0001
קמועב עקרקב חנומ 488 י"ת יפל מ"מ 061      
תפיטע ,הריפח תודובע תוברל 'מ 52.1 דע      

    750.00   150.00     5.00 רזוח יולימו לוח רטמ   
      
      

    750.00 2.75.6 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../035 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     035 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

םימה דיגאת תודובע - )תובוחרה לכ( יללכ 6 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    750.00 מהעברה      

      
      
"NS-8" גוסמ בויבל C.V.P רוניצ ל"נכ     57.2.0002
קמועב עקרקב חנומ מ"מ 061 רטוקב      

 12,160.00   160.00    76.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ רטמ   
      
"NS-8" גוסמ בויבל C.V.P רוניצ ל"נכ     57.2.0003
קמועב עקרקב חנומ מ"מ 061 רטוקב      

 29,750.00   175.00   170.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ רטמ   
      
"NS-8" גוסמ בויבל C.V.P רוניצ ל"נכ     57.2.0004
קמועב עקרקב חנומ מ"מ 061 רטוקב      

  5,070.00   195.00    26.00 'מ 57.2 דעו 62.2-מ רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ בויבל C.V.P רוניצ     57.2.0005
קמועב עקרקב חנומ 488 י"ת יפל מ"מ 002      
תפיטע ,הריפח תודובע תוברל 'מ 57.1 דע      

  9,500.00   190.00    50.00 רזוח יולימו לוח רטמ   
      
"NS-8" גוסמ בויבל C.V.P רוניצ ל"נכ     57.2.0006
קמועב עקרקב חנומ מ"מ 002 רטוקב      

 29,315.00   205.00   143.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ רטמ   
      
"NS-8" גוסמ בויבל C.V.P רוניצ ל"נכ     57.2.0007
קמועב עקרקב חנומ מ"מ 002 רטוקב      

  5,625.00   225.00    25.00 'מ 57.2 דעו 62.2-מ רטמ   
      
"NS-8" גוסמ בויבל C.V.P רוניצ ל"נכ     57.2.0008
קמועב עקרקב חנומ מ"מ 002 רטוקב      

  2,450.00   245.00    10.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ רטמ   
      
"NS-8" גוסמ בויבל C.V.P רוניצ ל"נכ     57.2.0009
קמועב עקרקב חנומ מ"מ 002 רטוקב      

  3,025.00   275.00    11.00 'מ 57.3 דעו 62.3-מ רטמ   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.2.0021
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 06 רטוק      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "F-019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
    "019SC" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תודובע תוברל ,'מ 57.1 דע 62.1 -מ קמועב      

  4,400.00 4,400.00     1.00 רזוח יולימו הריפח 'חי   
      
רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תוחוש ל"נכ     57.2.0022

 29,160.00 4,860.00     6.00 'מ 52.2 דע 67.1-מ קמועבו מ"ס 001 'חי   
      

131,205.00 2.75.6 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../036 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     036 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

םימה דיגאת תודובע - )תובוחרה לכ( יללכ 6 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
131,205.00 מהעברה      

      
      
רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תוחוש ל"נכ     57.2.0023

  5,320.00 5,320.00     1.00 'מ 57.2 דע 62.2-מ קמועבו מ"ס 001 'חי   
      
רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תוחוש ל"נכ     57.2.0024

  8,820.00 8,820.00     1.00 'מ 57.3 דע 62.3-מ קמועבו מ"ס 521 'חי   
      
מ"ס 001 ימינפ רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     57.2.0027
ןיממ מ"ס 06 הסכמו הדבכ הרקת רובע      
    004D )04 ןוט( 521 ןיממ םוקמבB )5.21  

  2,250.00   750.00     3.00 )ןוט 'חי   
      

    860.00   860.00     1.00 מ"ס 521 רטוקב החושל תפסות ךא ל"נכ 'חי  57.2.0037
      
ןיממ הסכמל דיגאתה למס רובע תפסות     57.2.0047

  1,710.00   190.00     9.00 והשלכ 'חי   
      
תרגסמו מ"ס 06 רטוקב הקיצי לזרב הסכמ     57.2.0057

  4,640.00 1,160.00     4.00 )ןוט 521B )5.21 ןיממ 984 י"ת יפל תעבורמ 'חי   
      

  1,320.00 1,320.00     1.00 )ןוט 004D )04 ןיממ ךא ל"נכ 'חי  57.2.0067
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.2.0400
קמוע לכבו מ"מ 061 רטוקב בויבל ימינפ      

    850.00   850.00     1.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.2.0401
קמוע לכבו מ"מ 002 רטוקב בויבל ימינפ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
הצק תמיתס ללוכה דדוב תיב רוביחל הנכה     57.2.0500
וילעו תיווז לזרב י"ע ןומיס ,קקפב רוניצה      
,שרגמה 'סמ תיבותיכ םע חפ טלש ךתורמ      

  1,800.00   225.00     8.00 .רוניצה קמועו "בויב" 'חי   
      

 20,640.00    40.00   516.00 והשלכ רטוקב בויב וק םוליצ רטמ  57.2.0501
      

  2,240.00   280.00     8.00 בויב יווקל ןומיס דומע 'חי  57.2.0502
      
גרודמו יקנ ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     57.2.0503
יולימל יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      
דע הבטרהבו קודיהב תובכשב תולעת      
רפעה קוליס תוברל תילאמיסכמ תופיפצל      
תפיטע לעמ( דחוימה טרפמל םאתהב רופחה      
קר ,)שיבכה הנבמ תיתחתל דעו רוניצל לוחה      

 62,000.00    62.00 1,000.00 חקפמהמ בתכב הארוה יפל לע ק"מ   
      
תחוש לא ורוביח רובע רוניצה ריחמל תפסות     57.2.0505

 19,500.00 1,300.00    15.00 'פמוק תמייק בויב  
264,355.00 2.75.6 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: המייסדים - כללי   .../037 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     037 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

םימה דיגאת תודובע - )תובוחרה לכ( יללכ 6 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
264,355.00 מהעברה      

      
      
לע החוש תיינב רובע רוניצה ריחמל תפסות     57.2.0510

  4,500.00 1,500.00     3.00 'פמוק םייק בויב וק  
      
תויעקרק תת תויתשת רותיאל שושיג תוריפח     57.2.0590

  2,100.00    70.00    30.00 והשלכ קמועב ק"מ   
      
םינוש םיקמועו םירטקב בויב וק קוריפ     57.2.0710

  8,550.00    57.00   150.00 תורוניצה יוליגל הריפחה תוברל רטמ   
      
תוברל והשלכ גוסמ ןוטבמ הרקב את קוריפ     57.2.0720

  1,260.00   630.00     2.00 קדוהמ לוחב רובה יולימ 'חי   
      
הלולס/תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ     57.2.0900
ךות רטוק לכב בויב וק תחנה ךרוצל הנוקיתו      

 38,000.00    95.00   400.00 .ותומדקל בצמה תבשה ר"מ   
      
לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     57.2.0901
/ הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה תפיטע      

 14,250.00   285.00    50.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל שיבכ ק"מ   
      
ןופיד תודובע רובע רוניצה ריחמל תפסות     57.2.0910
תכרעמ תועצמאב 'מ 5.3 לעמ קמועב      
METSYS LIAR"  תמגודכ תוכימת      
    EDILS", תרצות "WTL"  וא "UABREV  
    SE" - וא הינמרג NIRK 001-SKXOB SG,  
: ןאובי( הינמרג UABREV SE תרצות      
63 יאנבה 'חר, מ"עב ןינב דויצ לאינד ריפש      
בתכב הארוה יפל קר ,רשואמ ע"ש וא )ןולוח      

 10,500.00   525.00    20.00 .חקפמהמ רטמ   
343,515.00 בויבה תכרעמל םירזיבאו תרנצ 2.75 כ"הס  
671,765.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: המייסדים - כללי   .../038 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     038 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

פ''צש 7 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ב י ח ל  ת ו נ כ ה ו  ץ ו ח  ת ר ו א ת  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
םילבכה יריחמ - .םיטרדנטס םיטרפ האר -      
םע )"הפפכ"( םוחב תצווכתמ תלצפמ םיללוכ      
תווצקב קבד      
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.1.0035
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

 35,530.00    17.00 2,090.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
,מ"מ 61 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     08.1.0055
ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב      

  2,040.00     6.00   340.00 .ינקית רטמ   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.1.0205
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

 11,214.00 1,869.00     6.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
רובע הרקב את לש הסכמ ריחמל תפסות     08.1.0295
,תדעוימה תיתשתהו ותימוקמה תושרה למס      
הסכמב תעבטומ תקצי וא הזנורב יושע      

    972.00   162.00     6.00 ןוטבה 'חי   
      
וא/ו םילבכל תולעת ףוצרו השק עלסב הביצח     08.1.0330
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית תורוניצל      
תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר      
.המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      
06-04 בחורו מ"ס 09 דע קמועב הלעתה      

    700.00    35.00    20.00 .מ"ס רטמ   
      
גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי     08.1.0455
ללוכ מ"ס 08/06/06 תודימב ,'מ 7-5 הבוגב      
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח      
לכו םינגומוםירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות      

 68,817.00   791.00    87.00 םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש 'חי   
      
גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי     08.1.0460
ללוכ מ"ס 001/08/08 תודימב ,'מ 9-8 הבוגב      
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח      
לכו םינגומוםירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות      

  5,676.00   946.00     6.00 םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש 'חי   
      
      
      
      
      

124,949.00 1.80.7 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../039 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     039 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

פ''צש 7 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
124,949.00 מהעברה      

      
      
ידומעב דוסיה יגרבל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.1.0565
רשאו העונת ייאו םיפ"צש תוגורעב רואמ      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
יפל עבורמ וא לוגע היהי יוסיכה . תיננגה      
ןווג יפל רונתב עובצ , ףונה לכירדא תויחנה      

  3,000.00   300.00    10.00 םיגרבה 4 לכ תא תוסכל בייח יוסיכה דומעה 'חי   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.1.0665
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

 48,070.00    23.00 2,090.00 .םידומעל הרידח רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.1.0695
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

 22,590.00     9.00 2,510.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.1.0755
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

121,220.00    58.00 2,090.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
רובע הביצח וא/ו הריפחל ריחמ תפסות     08.1.1020

  1,400.00     7.00   200.00 .מ"ס 08 בחורל דע הריפחה תבחרה רטמ   
      
וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.1.1702
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית תורוניצל      
תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר      
.המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      
06-04 בחורו מ"ס 09 דע קמועב הלעתה      

 56,661.00    33.00 1,717.00 ימ 01 דע תומכב .מ"ס רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.1.2025
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק      

 27,170.00    13.00 2,090.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
תונוראמ A04X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ     08.1.2150
,מ"מ 5.2 יבועב תכתמ / ןיירושמ רטסאילופמ      
,םיימינפ חפ ילנפ ,למשחה תרבח את םע      
לכו ,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
תוברל ,היזכרמה תינבל שורדה דויצה      
ישאר קספמ .'וכו םית"מאמ ,םינעגמ ,םיז"אמ      
,תינורטקלאו תימרת ,תיטנגמ הנגה ללוכ      
03-ב ןוטבמ דוסי ללוכ ,תינכתב טרופמכ לכה      

 93,620.00 23,405.00     4.00 'פמוק שורדה לכו ןייוזמ  
      
      
      
      

498,680.00 1.80.7 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../040 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     040 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

פ''צש 7 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
498,680.00 מהעברה      

      
      
רפמא 08X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב     08.1.2255
ללוכ ,ךמסומ קדוב וא למשחה תרבח י"ע      
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ תוברל      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה      

  2,365.00 2,365.00     1.00 'פמוק .תודע  
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.1.7990
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
תחוש ךותב ,תעבט קדהמ ,השקה שאר      
תפצר םע מ"ס 06 קמועב ,מ"ס 06 רטוקב      
העיבצו טוליש ,521B גוסמ הסכמו ץצח      

  8,932.00 1,276.00     7.00 'פמוק .טלפמוק  
509,977.00 ץוח תרואתל תונכה 1.80 כ"הס  

      
ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  2.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
:הרעה ם י נ ו ק  ם י ל ו ג ע  ם י ד ו מ ע       
םוקמב יטפילא ךתחב תועורזו םידומע רובע      
ריחמל 51% לש תפסות םלושת ,לוגע      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.2.0230
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
3 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות תמגוד ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ      
רוח ןב" / "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג"      
לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש וא "הרואת ילעפמ      

110,664.00 1,272.00    87.00 .סקלפוד טרפמ יפל 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.2.0255
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ 08.4      
ןב" / "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות      
עובצ.רשואמ ע"ש וא "הרואת ילעפמ רוח      

 14,760.00 2,460.00     6.00 .סקלפוד טרפמ יפל לעפמב 'חי   
      

  1,232.00   154.00     8.00 .םילגד 2 -ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ 'חי  08.2.2470
      
      

126,656.00 2.80.7 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../041 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     041 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

פ''צש 7 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
126,656.00 מהעברה      

      
      
רוניצמ הייושע ,תינוק הלוגע תדדוב עורז     08.2.2550
הבוגב ,מ"ס 051/021 ךרואב ,ןבלוגמ לזרב      
תדעוימ ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,מ"ס 021      
ט"קמ .ינוק לוגע / לוגע הרואת דומעל רוביחל      
ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10001325      
להנמ תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ      

 67,729.00   761.00    89.00 .טקיורפה 'חי   
      
רוניצמ הייושע ,תינוק הלוגע הלופכ עורז     08.2.2555
הבוגב ,מ"ס 051/021 ךרואב ,ןבלוגמ לזרב      
תדעוימ ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,מ"ס 021      
ט"קמ .ינוק לוגע / לוגע הרואת דומעל רוביחל      
ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות ,10004325      
להנמ תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ      

  5,380.00 1,345.00     4.00 .טקיורפה 'חי   
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.2.4730
דימע תיכוכז יביס םע טנוברקילופמ דומעה      
חפמ וא סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב      
ז"אמ םע ,חפ ןוגג םע מ"מ 5.2 יבועב ןבלוגמ      
יקדהמ םע ,A01 AK01 םרזל יזאפ דח      
3KAPOC וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה      
יקדהמ םע רשואמ ע"ש וא IXEGOS תרצות      
ספ םע ,XINOHP תרצות םיסנפל האיצי      

 29,388.00   316.00    93.00 .סנפל דע לבכו הקראה 'חי   
      
ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     08.2.4731
לע עקת תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו      

  3,240.00    72.00    45.00 .דומע 'חי   
232,393.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: המייסדים - כללי   .../042 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     042 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

פ''צש 7 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
ודמעיו ורצויי הקלדהה דויצו DEL יסנפ      
ותרודהמב 02 - י"ת ילארשיה ןקתה תוקידבב      
םיללוכ דויצהו םיסנפה יריחמ .הנורחאה      
לעפמב קפוסמה חולשמהמ הנמ תקידב      
תשירד יפל חטשב תומיא  תקידבו ןרציה      
01-ל היהת הרואתה ףוגל תוירחאה .חקפמה      
היהת הקלדהה דויצל תוירחא ,תוחפל םינש      
,םירחא םיסנפ.תוחפל םינש 01 ךשמל      
ודמעיו ורצויי הקלדהה דויצו ,DEL םניאש      
ותרודהמב 02 - י"ת ילארשיה ןקתה תוקידבב      
םיללוכ דויצהו םיסנפה יריחמ .הנורחאה      
לעפמב קפוסמה חולשמהמ הנמ תקידב      
תשירד יפל חטשב תומיא תקידבו ןרציה      
5-ל היהת הרואתה ףוגל תוירחאה .חקפמה      
היהת הקלדהה דויצל תוירחא ,תוחפל םינש      
יפוג / םיסנפה יריחמ.תוחפל םינש 5 ךשמל      
ןווגב העיבצ םיללוכ אוהש גוס לכמ הרואת      
ויהי הרואתה יפוג לוכ .ןימזמה תריחב יפל      
/ ןנכתמהמ בתכב רושיא םיביחמ      
גוס לכמ הרואת יפוג / םיסנפה יריחמ.ןימזמה      
, הלבוה ,הקפסא רתיה ןיב םיללוכ אוהש      
הרואתה יפוג.הראהו רוביח , הנקתה      
יפ לע םניה ןלהל םיפיעסב םיטרופמה      
,רשואמ  ךרע הווש וא תנייפואמה תרצותה      
. ןימזמה / ןנכתמה י"ע      
      
אוהש גוס לכמ הרואת יפוג / םיסנפה יריחמ      
םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,הרונ םיללוכ      
רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ(      
'פמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ      
. ןימזמה תריחב יפל ןווגב העיבצ תוברל      
בתכב רושיא םיבייחמ ךרע יווש םירצומ      
ןימזמה / ןנכתמהמ      
      
םוינמולא יושע DEL בוחר תרואתל סנפ     08.3.0455
םע תמסוחמ תיכוכז יוסיכ 66PI רונתב עובצ      
םגד .עורזב וא דומע שארב הנקתהל םאתמ      
    ITALO 1 4.7 OF3 /3M/4M 4000K  
    OLATI 901 דעW90 1ML04, י"ע קוויש  

 50,310.00 5,031.00    10.00 .םלשומ הלעפה דויצ ,ע"ש וא סרבינוי.מ.ש 'חי   
      
םוינמולא יושע DEL בוחר תרואתל סנפ     08.3.0465
םע תמסוחמ תיכוכז יוסיכ 66PI רונתב עובצ      
םגד .עורזב וא דומע שארב הנקתהל םאתמ      
    M3 5.4 3FO NABRU 2 OLATI דע W16  
    mL0386, ע"ש וא סרבינוי.מ.ש י"ע קוויש,  

475,020.00 5,460.00    87.00 .םלשומ הלעפה דויצ 'חי   
      
      

525,330.00 3.80.7 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../043 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     043 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

פ''צש 7 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
525,330.00 מהעברה      

      
      
,תוריק ,םיצע תרואתל עקרק עוקש סנפ     08.3.0690
עוקש יזופרומטמ" םגד ,76PI ,םיטנמונומ      
שעג" תרצות "ירטמיסא/ירטמיס/ןנווכתמ      
,W051 דע ה"מ תרונ ללוכ ,ע"ש וא "הרואת      
)לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ ללוכ      

132,990.00 4,030.00    33.00 .הרואתה ףוגל רבוחמה דרפנ אתב ןקתומ 'חי   
      
םומיסל הפצר וא ריקב עוקש הרואת ףוג     08.3.1045
עוקיש תספוקו ףוג .דועו תוגרדמ,םיליבש      
ןוחטב תיכוכז :השדע .רמילופונכט םייושע      
ןוט 5.2 לש יטטס לקשמב הדימע תמסוחמ      
:הלעפה דויצ .בוט 21 לש העיסנ לקשמו      
    TOTAL-3LED/1.5W TOTAL-9LED  
    W6.3 וא םוינימולא תרגסמ :יטרדנטס רומיג  
76PI. תומיטא תגרד .הטסורינ      

141,525.00 3,145.00    45.00 ע"ש וא הכרא תרבח לש םגד.32NYLםגד 'חי   
799,845.00 הרואת ירזיבא 3.80 כ"הס  

      
ם י ג י ר ח  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
רטסאילופמ תרוקיבו רבעמ תואספוק     08.4.0005
תודעוימ מ"ס01X01X01 תודימב ןיירושמ      
"  יקדהמ ללוכ ,היולג וא/ו העוקש הנקתהל      
    IXEGOS " 3 גוסמCB םירזיבאה לכו  
ורגסי תואספוקה םיסכמ ,תמלשומ הנקתהל      
ללוכ ריחמה .הציחלב אלו םיגרב תועצמאב      

  4,760.00   340.00    14.00 תרנצל תורבחתה ירזיבא וא/ו ןורגיטנא ימטא 'חי   
  4,760.00 םיגירח 4.80 כ"הס  

1,546,975.00 תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס  
      
ר ת א  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ם י ח ט ש מ ו  ם י פ ו צ י ר  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
רתאב קוצי םיליבשל 03-ב ןוטב חטשמ     40.1.0010
תכתורמ לזרב  תשר ללוכ ,מ"ס01 יבועב      
ןוטבה ינפ תקלחהו מ"ס 02/02 לכ 8 רטוק      

478,440.00   132.90 3,600.00 .םיקשימ תוברל קורס ר"מ   
      
7/05/05 תודימב מ"ס 7 יבוע "עוביר" יחירא     40.1.0020

 57,750.00   165.00   350.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש רופא ןווגב ר"מ   
      
תרצות יתלזב שיש ןווגב ונברוא ףוציר     40.1.0030

400,000.00   200.00 2,000.00 הלבוה ללוכ ע"ש וא ןייטשרקא ר"מ   
      
      
      

936,190.00 1.04.7 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../044 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     044 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

פ''צש 7 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
936,190.00 מהעברה      

      
      
71/53 ךתחב 03-ב ןוטבמ תוימורט תוגרדמ     40.1.0100
ללוכ ,עבצ םע ןווגב הקלחה דגנ ץרוחמ מ"ס      
,תיתשה קודיה םישלושמ םע ןוטב חטשמ      
ןוטבה ןויזו מ"ס 52 יבועב קדוהמ עצמ      

  7,920.00   264.00    30.00 .שרדנכ רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.1.0110

 26,620.00    48.40   550.00 )ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה( .רופא רטמ   
      
רופא ןווגב ץרוחמ מ"ס 05/02/01 אשד ינבא     40.1.0370

  1,452.00    48.40    30.00 .ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ רטמ   
      
ביבס הזר ןוטב לע םיעבטומ לחנ יקולח     40.1.0380

 52,000.00   400.00   130.00 זוקינ תחוש ר"מ   
      
" ןדרג הטוג" אשד יחיראב ףוציר     40.1.0400
תיבמ "0קימוג" תרצות מ"0 04/384/384      

 55,282.50   221.13   250.00 תחתמ ץצח תבכש ללוכ ,ע"ש וא גנוטיא ר"מ   
1,079,464.50 םיחטשמו םיפוציר 1.04 כ"הס  

      
ם י ד ח ו י מ  ם י ט נ מ ל א  2.04 ק ר פ  ת ת       
      
טרפה יפל ,תויזגרא םינבאמ העלסמ     40.2.0010
הדובעהו םירמוחה לכ ללוכ ריחמה .טרפימהו      
הזר ןוטב תוברל סדנהמה תוינכתב שרדנכ      
.הליתשל המדא יסיכו תוינכטואיג תועירי      
לש הבוגל עצובי .יללכה טרפמה יפל דדמי      
עצבל שי ךכמ בר הבוגל דבלב 'מ 5.2 דע      
העלסמ ןנכתל וא המרב םע הדרפה      

 86,400.00   320.00   270.00 .תיביטקורטסנוק ר"מ   
      

 60,000.00 20,000.00     3.00 ץע רשג 'חי  40.2.0020
      

 10,000.00    40.00   250.00 מ"מ 8 תכתמ חאלפ רטמ  40.2.0030
156,400.00 םידחוימ םיטנמלא 2.04 כ"הס  

      
י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  4.04 ק ר פ  ת ת       
      

  2,680.60   134.03    20.00 .הדלפ תשרב ףוטע מ"ס 2-5 לדוגב ץצח ק"מ  40.4.0010
      
יופיחל מ"ס 7 יבועב הבכשב 'םושמוש' ץצח     40.4.0020

 14,647.00   146.47   100.00 ךרדמ ירוזא ק"מ   
      
      
      
      
      

 17,327.60 4.04.7 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../045 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     045 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

פ''צש 7 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 17,327.60 מהעברה      

      
      
הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     40.4.0050
קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס 51-מ      
דייפידומ יפל 001% לש רקובמ קודיהב      

125,550.00    93.00 1,350.00 .וטשאא ק"מ   
142,877.60 יולימו םיעצמ 4.04 כ"הס  

1,378,742.10 רתא חותיפ 04 כ"הס  
      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  ע ק ר ק  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
תפסותב הלועמ ביטמ תיננג תמדא יולימ     41.1.0050
יבוע ,םנודל ק"מ 02  לש תומכב טסופמוק      
רוזיפ ללוכ ,)דחוימה טרפמה יפל( מ"ס 001      

340,000.00   100.00 3,400.00 .םיננכותמ םיהבג יפל ןוניגה חטשב רושייו ק"מ   
      
רטוק יופיחל רוחש/בוהצ/םוח ינועבצ סג ףוט     41.1.0060

 24,650.00   290.00    85.00 .רושייו רוזיפ ללוכ מ"מ 02-01 ק"מ   
      
רושייו רוזיפ ללוכ )םיצע יבבש ( םזג קסר     41.1.0090

 75,600.00   252.00   300.00 .מ"ס 01 לש הבכשב ק"מ   
440,250.00 םיעצמו עקרק 1.14 כ"הס  

      
ה י י ק ש ה  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
,ןורא ללוכ ,תולעפה 01 םע  תכרעמ שאר     41.2.0010
יפל שרדנה לכו תנשדמ ,הייקשה בשחמ      

 80,000.00 40,000.00     2.00 'פמוק דחוימ ינכט טרפמ  
      
יפל ףוצירב םיצע רובע הייקשה ירזיבא     41.2.0020

384,000.00 1,500.00   256.00 'פמוק טרפמ  
      
01 גרד הייקשה תרנצ ללוכ הייקשה ירזיבא     41.2.0030
,תורטממ ,תופטפט ,םינתשמ םייבועב      

411,000.00    30.00 13,700.00 .טרפמו תינכת יפל שרדנה לכו םילוורש ר"מ   
875,000.00 הייקשה 2.14 כ"הס  

      
ת ו ע י ט נ ו  ה ל י ת ש  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
      

3.14.7 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: המייסדים - כללי   .../046 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     046 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

פ''צש 7 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
1-ל תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב      
.הנש      
      
ורוטלא ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     41.3.0071
/ ןנכתמה י"ע שרדנה םולפספ וא ןברד וא      
רוקמ לע חקפמהמ רושיא לבקל שי .חקפמה      
םילופיטה לכ תא ללוכ ריחמה .אשדה      
יקיזמ תרבדה - הליתש םורט םישרדנה      
םילופיטה לכו טסופמוקל שאר ינשד ,עקרק      
,הליגעמב קודיה - הליתש רחאל םישרדנה      

 65,230.00    22.00 2,965.00 .הצרמה ינושידו םיסוסיר ר"מ   
      
לכימ , 3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.3.0100

 32,048.00     8.00 4,006.00 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
רטיל 6 - 5 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.3.0120

 48,180.00    33.00 1,460.00 .לכימ חפנ 'חי   
      
רטיל 01 - 6 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.3.0130

 35,040.00    48.00   730.00 .לכימ חפנ 'חי   
      
- 9 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     41.3.0175
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 5.3-3'' עזג רטוק      
תליחת דע עזגה לש ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
001 חפנב לכיממ .הפיו חתופמ ,'מ 4 ףונה      

256,000.00 1,000.00   256.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
גוסמ םייעקרק תת םיאת תנקתהו הקפסא     41.3.0295
    rekraP eerT תרצות sredliuBeerT וא  
טלפסאה יליבשו ףוציר תאישנל ע"וש      
ויהי םיאתה .םיצעל לודיג יתב רובע םיפחרמ      
סלגרביפו ןליפורפילופ תקיצימ םייושע      
מ"ס 06 בחור ,מ"ס 06 ךרואב ,ןיירושמ      
סמועב הדימעל םירשואמו מ"ס 001 הבוגו      
תא לולכי ריחמה .ר"מל ןוט 3.24 לש      
םישרדנה םיביכרמהו םירזיבאה ,תועיריה      
תלבקלו המלש הדיחיכ את לכ תבכרהל      
טרפה יפל טלפמוק םיאת 01 לש תכרעמ      
ק"מ .02 מ תוחפ אל ובש לודיג תיב תריצילו      
תויחנה יפל לכהו ,ץעל הנימש לודיג תמדא      

697,200.00 8,300.00    84.00 'פמוק .הנקתהה יטרפו ןנכתמה  
      
      
      

1,133,698.00 3.14.7 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../047 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     047 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

פ''צש 7 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,133,698.00 מהעברה      

      
      
םירגוב םיצע -רלפמזקא יצע תעיטנו הקפסא     41.3.0306

 50,000.00 5,000.00    10.00 ףונה לכירדא תריחבל 'חי   
1,183,698.00 תועיטנו הליתש 3.14 כ"הס  
2,498,948.00 הייקשהו ןוניג 14 כ"הס  

      
ם י נ ק ת מ ו  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ה ל ו ג ר פ  1.24 ק ר פ  ת ת       
      
סוסיב םע קורי גג 'הרעי' תעבורמ הלוגרפ     42.1.0010

 78,400.00 9,800.00     8.00 ע"ש וא אכירא םחש תרצות 'חי   
 78,400.00 הלוגרפ 1.24 כ"הס  

      
ר ש ו כ  י נ ק ת מ  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
,"הכישמ/הקיחד/הסיחד סלוקרה" רשוכ ןקתמ     42.2.0001
סדליפנירג 'בח לש 8/74-1-5002RG ט"קמ      
.מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו דומע .ע"ש וא      
םיבסימ ,מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע םיבשומ      
םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסמ םניה      
3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב      

 16,955.12 16,955.12     1.00 'פמוק .ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש  
      
ט"קמ ,"לגרו די ןפוא" רשוכ ןקתמ     42.2.0002
    03-1-5002RG ש וא סדליפנירג 'בח לש"` .  
םיבשומ .מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו דומע      
םניה םיבסימ ,מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע      
שמחב םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסמ      
תובכש 3 ,ץבא תבכש רונתב עבצ תובכש      

 10,434.06 10,434.06     1.00 .ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא 'חי   
      
94-1-5002RG ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש     42.2.0003

 52,170.30 10,434.06     5.00 םגד "םיינפוא" רשוכ ןקתמ 'חי   
      
98-1-5002RG ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש     42.2.0004

 11,015.55 11,015.55     1.00 םגד "םיינפוא" רשוכ ןקתמ 'חי   
      
91-1-5002RG ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש     42.2.0005

 21,112.00 10,556.00     2.00 םגד "ןטב תוילע תופס" ןקתמ 'חי   
      
94-1-5002RG `"ש וא סדליפנירג 'בח לש     42.2.0006

 19,474.00 9,737.00     2.00 םגד "םייפתכ ןמאמ" רשוכ ןקתמ 'חי   
      
90-1-5002RG ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש     42.2.0007

 13,544.44 13,544.44     1.00 םגד "יקס" רשוכ ןקתמ 'חי   
      
      

144,705.47 2.24.7 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../048 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     048 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

פ''צש 7 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
144,705.47 מהעברה      

      
      
54-1-5002RG ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש     42.2.0008

 14,924.00 7,462.00     2.00 םגד "יגוז חתמ" ןקתמ 'חי   
159,629.47 רשוכ ינקתמ 2.24 כ"הס  

      
י ח ט ש מ ו  ק ח ש מ  י נ ק ת מ  5.24 ק ר פ  ת ת       
ת ו ח י ט ב       
      
ינועבצ ,םיקחשמ ינקתמל ימוג חטשמ תקיצי     42.5.0020
תוארוהל םאתהב .מ"מ 52 תוחפל לש יבועב      
תקיציו תיתש קודיה ללוכ(. םינקתמה ןרצי      

121,000.00   220.00   550.00 )סיסב ןוטב חטשמ ר"מ   
      
םגד YXG 919 ע"ש וא ןפמוק 'בח לש     42.5.0040

 42,137.55 42,137.55     1.00 קחשמ ןקתמ SUXELF 'חי   
      
םגד ELE 120004 ע"ש וא ןפמוק 'בח לש     42.5.0050

 29,095.43 29,095.43     1.00 קחשמ ןקתמ REZALB 'חי   
      
'סמ השלגמ ןקתמ-העבגמ השלגמ     42.5.0060

 20,000.00 20,000.00     1.00 ע"ש וא napmoc 'בח לש)ןכדועי(םגד 'חי   
      
םיפוגו תלוספמ יקנ םי לוח רוזיפו הקפסא     42.5.0080
תוניפל ,ןקתה תשירדכ )חולמ אל( םירז      

  5,830.00   106.00    55.00 .מ"ס 04 לש ילמינימ הבוגב םיקחשמ ק"מ   
      
תויושע תויעופיש וד תופמר 2 -םיבלכ ינקתמ     42.5.0090
ןרוא תרצות ץע יושע הציפק ןקתמו ץע      

 12,500.00 12,500.00     1.00 'פמוק הלבוה ללוכ ע"ש וא מעב םיקחשמ ינקתמ  
      
ץיפק תויומד(ץיפק לע ,הלודג עונענ תומד     42.5.0100

 29,110.90 4,158.70     7.00 'קחשמה תוכיא' תרצות )ץעמ 'חי   
      
05052EFPS ע"ש וא "ןפמוק" תרצות.     42.5.0110

 17,988.88 17,988.88     1.00 'פמוק ט"קמ הלופכ תדנדנ  
      
חטש תשירדב םידליל בלושמ )ינוניב( ןקתמ     42.5.0140
תשלגמ ,םיחטשמ תוברל ר"מ 51X51 לש      
,תילאריפס השלגמ ,רוניצ תשלגמ ,םילילג      
רשג ,ילאריפס סופיט רוניצ ,היילע תוגרדמ      

120,000.00 60,000.00     2.00 'פמוק .םינוגגו םילבכמ סופיט תשר ,יתשק  
      
לש חטש תשירדב םידליל הלוגע הלסורק     42.5.0160

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק .'מ 5.5 רטוק  
405,662.76 תוחיטב יחטשמו קחשמ ינקתמ 5.24 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: המייסדים - כללי   .../049 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     049 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

פ''צש 7 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו ח ר  ט ו ה י ר  6.24 ק ר פ  ת ת       
      
ןח םגד ,הטסורינמ םיינפואל היינח ןקתמ     42.6.0010

 11,200.00   700.00    16.00 ע"ש וא ןפוא-ןח תרצות ביבא 'חי   
      
םחש תרצות רופא ןווגב "ביבא" םגד היזרב     42.6.0020

 22,400.00 3,200.00     7.00 ע"ש וא אכירא 'חי   
      
ללוכ ע"ש וא בגש תרצות סואז םגד לספס     42.6.0030

 40,800.00 2,040.00    20.00 הנקתהו הלבוה 'חי   
      
תרצות יבורמ/לוגע הנורש םגד ןותפשא     42.6.0040

 34,109.00 1,483.00    23.00 ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע 'חי   
      
,םישנא 8-6 ל הבישי תכרעמ - "ןושיד" ןחלוש     42.6.0050
ללוכ ע"ש וא בגש תרצות ץע בולישב תכתמ      

 14,000.00 3,500.00     4.00 .הנקתהו הלבוה 'חי   
      

227,700.00 1,980.00   115.00 עקרקל ןגועמ ףושח ןוטב תקיצימ יונב לספס ק"מ  42.6.0060
350,209.00 בוחר טוהיר 6.24 כ"הס  

      
י ת ב י ב ס  ל ס פ  8.24 ק ר פ  ת ת       
      
,ןמא לש ןונכתו בוציעב יתביבס לספ     42.8.0010
רוביח ללוכ ,תינכתה לש ףונה 'רדא ףותישבו      
לש תוינכטה תושירדל םאתהב תויתשתל      

200,000.00 100,000.00     2.00 'פמוק .ןונכתה  
200,000.00 יתביבס לספ 8.24 כ"הס  

1,193,901.23 םינקתמו טוהיר 24 כ"הס  
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
ם י ב ל כ  ת נ י ג  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
םינגל תרגסמו תשר היושע םוסחמ רדג     44.1.0010
םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 5.1 הבוגב םיירוביצ      

 24,800.00   400.00    62.00 ןוטבב עקרקל עוביק ללוכ רונתב עובצו רטמ   
      
הבוגבו 'מ 03.1 בחורב הבוגב שפשיפ רעש     44.1.0020
לזרב תרגסמ ,רונתב עובצו ןוולוגמ 'מ 5.1      
םיריצ ללוכ תכתורמ תשר תאולימ םע      
.היילת לוענמו ןותחתו ןוילע לעונ םייטורח      

 10,651.60 2,662.90     4.00 ע"ש וא עקרקב ןטובמו ןגועמ 'חי   
 35,451.60 םיבלכ תניג 1.44 כ"הס  
 35,451.60 תוקעמו תורדג 44 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: המייסדים - כללי   .../050 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     050 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

פ''צש 7 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ת ע י נ מ ו  ם י מ  י ר י ב ע מ  ,ז ו ק י נ  5.15 ק ר פ  ת ת       
ף ח ס       
      
תפסות )א( :זוקינ תורוניצ יפיעסל תורעה     51.5.0001
5.3 לעמ ףסונ קמוע רטמ 5.0 לכ רובע 5%      
עלסב הביצח רובע 01% תפסות )ב( .'מ      
טרפמב 2.15 קרפב טרופמכ ,ףוצרו השק      
םטא םע םימוטא תורוניצה )ג( .  דחוימה      
שרדנ םא אלא( )"הבקנ"( ןומעפב הנבומ      
ותנוכתמב 72 ילארשי ןקת יפל ,)תרחא      
םילולכ 'מ 5.3 קמוע דע םינופיד .השדחה      

הדיחיה יריחמב 'חי                             
      
)א( :הטילקו הרקב יאת יפיעסל תורעה     51.5.0002
םיקוצי וא םיימורט םיאתל סחייתמ ריחמה      
תעיבק יפל )םייטרדנטס םיטרפ( רתאב      
יגוס לכל ריחמה )ב( .חקפמה /ןימזמה      
ןיממ ב-ב הסכמו הדבכ הרק ת ללוכ םיאתה      
    004D. ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאה יריחמ  

רחא רמאנ םא אלא ,ןויזה תא םיללוכ 'חי                             
      
מ"ס 04 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      51.5.0745

  1,754.50   350.90     5.00 .רטמ 0.2 דע קמועב רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      51.5.0765

 24,394.15   443.53    55.00 'מ 0.2 דע קמועב רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      51.5.0770

 40,977.00   455.30    90.00 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      51.5.0775

 38,245.60   478.07    80.00 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.5.0780

 26,080.00   652.00    40.00 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב רטמ   
      
דע קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את     51.5.1845
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 051      

 15,321.00 5,107.00     3.00 D400 'חי   
      
קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את     51.5.1850
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002 דע מ"ס 151-מ      

  8,883.06 4,441.53     2.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את     51.5.1855
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע מ"ס 102-מ      

 15,114.39 5,038.13     3.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      

170,769.70 5.15.7 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../051 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     051 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

פ''צש 7 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
170,769.70 מהעברה      

      
      
קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את     51.5.1905
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע מ"ס 102-מ      

  8,901.00 8,901.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את     51.5.1915
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע מ"ס 103-מ      

 20,966.00 10,483.00     2.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
ימוג םטא רובע הרקב יאת ריחמל תפסות     51.5.2005
תמגודכ הרקבה אתב הנבומ מ"ס 04 רטוקב      
    051-F לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש  

    833.68   416.84     2.00 רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו 'חי   
      
אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע     51.5.2450
ללוכ מ"ס 05 דע רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ      

  3,150.99   350.11     9.00 הקוע ןוטיב 'חי   
      
ימוג םטא רובע הרקב יאת ריחמל תפסות     51.5.2510
תמגודכ הרקבה אתב הנבומ מ"ס 05 רטוקב      
    051-F לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש  

  9,297.54   516.53    18.00 רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו 'חי   
      
תשר הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     51.5.2595
הסכמ םוקמב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוקב      

    266.00   266.00     1.00 004D ןיממ .ב.ב 'חי   
      
תודימב 02-ב ןיוזמ ןוטבמ חטש ןטלוק     51.5.2910
'מ 0.2 דע קמועבו מ"ס 001X001 תוימינפ      
לש ןוילעה קלחב תנבלוגמ הדלפ תשר תוברל      

  8,227.00 8,227.00     1.00 הדירי יבלשו אתה 'חי   
      
גרודמו יקנ ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     51.5.3015
יולימל יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      
דע הבטרהבו קודיהב תובכשב תולעת      
רפעה קוליס תוברל תילאמיסכמ תופיפצל      
רבעמ( דחוימה טרפמלםאתהב רופחה      
עצמ תיתחתל דעו רוניצה יוסיכו דופירל      

 46,236.50    48.67   950.00 חקפמהמ בתכב הארוה יפל קר ,)שיבכה ק"מ   
      
םאתומ , יקנו ררבנ ימוקמ רמוחמ אבומ יולימ     51.5.3020
תובכשב תולעת יולימל  טרפמה תושירדל      
תילאמיסכמ תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב      
טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס תוברל      
דעו רוניצה יוסיכו דופירל רבעמ( דחוימה      
בתכב הארוה יפל קר ,)שיבכה עצמ תיתחתל      

 11,620.00    29.05   400.00 חקפמהמ ק"מ   
      
      

280,268.41 5.15.7 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../052 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     052 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

פ''צש 7 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
280,268.41 מהעברה      

      
      
ואדיו תמלצמ תועצמאב םייק זוקינ וק םוליצ     51.5.3060
טרפמב  שרדנכ ,קסיד + חוד תקפסהו      

  1,695.60     6.28   270.00 .דחוימה רטמ   
      
הכבש תשרו תרגסמ תנקתהו הקפסה     51.5.9010
םוקמב מ"ס 001/001 תודימב חטש ןטלוקל      
המאתה ללוכ ,הרקב את לש הסכמו הרקת      

 20,000.00 2,000.00    10.00 'פמוק חותיפה הבוגל  
301,964.01 ףחס תעינמו םימ יריבעמ ,זוקינ 5.15 כ"הס  
301,964.01 הלילס תודובע 15 כ"הס  

 
םימה דיגאת תודובע - פ''צש 8 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ת כ ר ע מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  1.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ה  ת ק פ ס א       
      
ימ תורונצל 035 י"ת יפל הדלפ תורוניצ     57.1.0001
יבוע, 2" רטוקב ךותירל ןומעפ אלל ,היתש      
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע 23/5" ןפוד      
טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת לוחש      
פ"ע יוטיחו הפיטש תוברל  קמוע לכב חנומ      

  3,000.00   200.00    15.00 .טרפמה רטמ   
      
ימ תורונצל 035 י"ת יפל הדלפ תורוניצ     57.1.0002
יבוע, 3" רטוקב ךותירל ןומעפ אלל ,היתש      
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע 23/5" ןפוד      
טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת לוחש      
פ"ע יוטיחו הפיטש תוברל  קמוע לכב חנומ      

  2,070.00   207.00    10.00 .טרפמה רטמ   
      
ימ תורונצל 035 י"ת יפל הדלפ תורוניצ     57.1.0003
יבוע, 4" רטוקב ךותירל ןומעפ אלל ,היתש      
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע 23/5" ןפוד      
טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת לוחש      
פ"ע יוטיחו הפיטש תוברל  קמוע לכב חנומ      

  5,400.00   270.00    20.00 .טרפמה רטמ   
      
ימ תורונצל 035 י"ת יפל הדלפ תורוניצ     57.1.0004
יבוע, 6" רטוקב ךותירל ןומעפ אלל ,היתש      
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע 23/5" ןפוד      
טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת לוחש      
פ"ע יוטיחו הפיטש תוברל קמוע לכב חנומ      

 28,000.00   350.00    80.00 .טרפמה רטמ   
 38,470.00 1.75.8 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: המייסדים - כללי   .../053 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     053 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

םימה דיגאת תודובע - פ''צש 8 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 38,470.00 מהעברה      

      
      
ימ תורונצל 035 י"ת יפל הדלפ תורוניצ     57.1.0005
יבוע, 8" רטוקב ךותירל ןומעפ אלל ,היתש      
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע 23/5" ןפוד      
טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת לוחש      
פ"ע יוטיחו הפיטש תוברל קמוע לכב חנומ      

 96,600.00   420.00   230.00 .טרפמה רטמ   
      
תחנומ מ"מ 36 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     57.1.0008

  1,450.00   145.00    10.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
מ"מ 011 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     57.1.0010

  1,900.00   190.00    10.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ רטמ   
      
מ"מ 061 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     57.1.0020

  6,875.00   275.00    25.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ רטמ   
      
01" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     57.1.0100
,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      

  3,500.00   350.00    10.00 יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס ילדנס רטמ   
      

    230.00   230.00     1.00 36-061  ףעסמ בכור תנקתהו הקפסא 'חי  57.1.0110
      

    240.00   240.00     1.00 011-061 ףעסמ בכור תנקתהו הקפסא 'חי  57.1.0120
      

    600.00   300.00     2.00 מ"מ 36 ךותירל ןגוא םאתמ תנקתהו הקפסא 'חי  57.1.0140
      
011 ךותירל ןגוא םאתמ תנקתהו הקפסא     57.1.0150

    410.00   410.00     1.00 מ"מ 'חי   
      
061 ךותירל ןגוא םאתמ תנקתהו הקפסא     57.1.0160

  2,440.00   610.00     4.00 מ"מ 'חי   
      
3" תכתמ ןגוא רובע ןגוא םאתמל תפסות     57.1.0170

    200.00   100.00     2.00 םיגרב ללוכ 'חי   
      
4" תכתמ ןגוא רובע ןגוא םאתמל תפסות     57.1.0180

    120.00   120.00     1.00 םיגרב ללוכ 'חי   
      
6" תכתמ ןגוא רובע ןגוא םאתמל תפסות     57.1.0190

    600.00   150.00     4.00 םיגרב ללוכ 'חי   
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 08 רטוקב הרקב את     57.1.0200
רטמ 05.1 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 05      

  6,960.00 2,320.00     3.00 .ץצח תפצר תוברל 'חי   
      
ץוח יופיצו ליימא םינפ יופיצ םע םיפוגמה      
ןגואמ רבחמו םיידגנ םינגוא תוברל יסקופא      
      

160,595.00 1.75.8 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../054 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     054 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

םימה דיגאת תודובע - פ''צש 8 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
160,595.00 מהעברה      

      
      
"לאפר" תמגוד  6" רטוקב זירט ףוגמ     57.1.0230
    SRT/LRT ,"בכוכה" L/S-OKE םע ע"ש וא  

  6,870.00 2,290.00     3.00 םיגרבו םיידגנ םינגוא ,םינגוא 'חי   
      

  2,700.00   900.00     3.00 6" רטוקב םימ רזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.1.0260
      
מ"ס 08 ימינפ רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     57.1.0280
ןיממ מ"ס 06 הסכמו הדבכ הרקת רובע      
    004D )04 ןוט( 521 ןיממ םוקמבB )5.21  

    660.00   660.00     1.00 )ןוט 'חי   
      
ןיממ הסכמל דיגאתה למס רובע תפסות     57.1.0290

    570.00   190.00     3.00 והשלכ 'חי   
      
תרגסמו מ"ס 06 רטוקב הקיצי לזרב הסכמ     57.1.0300

  1,320.00 1,320.00     1.00 )ןוט 004D )04 ןיממ 984 י"ת יפל תעבורמ 'חי   
      
יושע ,םימ יווק ןומיסל 3" רטוקב ןומיס דומע     57.1.0340
ןיגורסל בוהצ רוחשב עובצ תנוולוגמ הדלפמ      
03/03/03 ןוטב דוסי ללוכ ,רטמ 1 הבוגב      
תקיצימ דועיי בותיכ ללוכ טלשו מ"ס      

  3,000.00   300.00    10.00 תינקית םוינימולא 'חי   
      
םירטוקב םימ תרנצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.1.0350
ללוכ ,) מ"ס D+02 הפיטעה יבוע( 3"-21"      

    875.00   175.00     5.00 .ןויזה רטמ   
      

    330.00   110.00     3.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 2" רטוקב ןגוא 'חי  57.1.0360
      

    460.00   230.00     2.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 3" רטוקב ןגוא 'חי  57.1.0370
      

  1,350.00   270.00     5.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 4" רטוקב ןגוא 'חי  57.1.0380
      

  1,050.00   350.00     3.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 6" רטוקב ןגוא 'חי  57.1.0390
      

    360.00   120.00     3.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 2" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.1.0410
      

    460.00   230.00     2.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 3" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.1.0420
      

  1,400.00   280.00     5.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 4" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.1.0430
      

  1,110.00   370.00     3.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 6" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.1.0440
      
)3" ףיקז( 2" רטוקב הייקשה רוביחל הנכה     57.1.0460

  1,890.00   630.00     3.00 טרפ יפל 'חי   
      

  6,000.00 1,500.00     4.00 4" רטוקב יתיב רוביחל הנכה 'חי  57.1.0480
      

191,000.00 1.75.8 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../055 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     055 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

םימה דיגאת תודובע - פ''צש 8 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
191,000.00 מהעברה      

      
      

  4,800.00 1,600.00     3.00 6" רטוקב יתיב רוביחל הנכה 'חי  57.1.0490
      
8" רטוק הדלפ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     57.1.0550
,הריפח תוברל  ,8" רטוקב הדלפמ םייק וקל      
לכ ללוכ ,ךותיר תועצמאב רוביח ,וקה זוקינ      

 10,800.00 2,700.00     4.00 'פמוק םירזיבאהו הדובעה  
      

 14,000.00 1,400.00    10.00 ןוגיע שוג תנקתה 'חי  57.1.0560
      
+ חוד תקפסהו והשלכ רטוקב םימ וק םוליצ     57.1.0570

  9,200.00    23.00   400.00 C.D רטמ   
229,800.00 םימה תקפסא תכרעמל םירזיבאו תרנצ 1.75 כ"הס  

      
ת כ ר ע מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  2.75 ק ר פ  ת ת       
ב ו י ב ה       
      
רטוקב "NS-8" גוסמ בויבל C.V.P רוניצ     57.2.0001

  2,850.00   150.00    19.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ מ"מ 061 רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ בויבל C.V.P רוניצ     57.2.0002
דעו62.1-מ קמועב עקרקב חנומ מ"מ 061      

 12,000.00   160.00    75.00 'מ 57.1 רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ בויבל C.V.P רוניצ     57.2.0003
דעו 67.1-מ קמועב עקרקב חנומ מ"מ 061      

  2,975.00   175.00    17.00 'מ 52.2 רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ בויבל C.V.P רוניצ     57.2.0004
דעו 62.2-מ קמועב עקרקב חנומ מ"מ 061      

  3,315.00   195.00    17.00 'מ 57.2 רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ בויבל C.V.P רוניצ     57.2.0005

 12,730.00   190.00    67.00 'מ 57.1 דע קמועב עקרקב חנומ מ"מ 002 רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ בויבל C.V.P רוניצ     57.2.0006
דעו 67.1-מ קמועב עקרקב חנומ מ"מ 002      

 83,640.00   205.00   408.00 'מ 52.2 רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ בויבל C.V.P רוניצ     57.2.0007
דעו 62.2-מ קמועב עקרקב חנומ מ"מ 002      

 13,950.00   225.00    62.00 'מ 57.2 רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ בויבל C.V.P רוניצ     57.2.0008
דעו 67.2-מ קמועב עקרקב חנומ מ"מ 002      

  2,450.00   245.00    10.00 'מ 52.3 רטמ   
      
      

133,910.00 2.75.8 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: המייסדים - כללי   .../056 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     056 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

םימה דיגאת תודובע - פ''צש 8 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
133,910.00 מהעברה      

      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ בויבל C.V.P רוניצ     57.2.0009
דעו 62.3-מ קמועב עקרקב חנומ מ"מ 002      

  2,750.00   275.00    10.00 'מ 57.3 רטמ   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.2.0021
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 06 רטוק      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "F-019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
    "019SC" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תודובע תוברל ,'מ 57.1 דע 62.1 -מ קמועב      

 39,600.00 4,400.00     9.00 רזוח יולימו הריפח 'חי   
      
רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש ל"נכ     57.2.0022

 58,320.00 4,860.00    12.00 52.2 דע 67.1-מ קמועבו מ"ס 001 'חי   
      
מ"ס 001 ימינפ רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     57.2.0027
ןיממ מ"ס 06 הסכמו הדבכ הרקת רובע      
    004D )04 ןוט( 521 ןיממ םוקמבB )5.21  

    750.00   750.00     1.00 )ןוט 'חי   
      
ןיממ הסכמל דיגאתה למס רובע תפסות     57.2.0047

  3,990.00   190.00    21.00 והשלכ 'חי   
      
תרגסמו מ"ס 06 רטוקב הקיצי לזרב הסכמ     57.2.0057

  3,480.00 1,160.00     3.00 )ןוט 521B )5.21 ןיממ 984 י"ת יפל תעבורמ 'חי   
      

  1,320.00 1,320.00     1.00 )ןוט 004D )04 ןיממ ךא ל"נכ 'חי  57.2.0067
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.2.0400
קמוע לכבו מ"מ 061 רטוקב בויבל ימינפ      

    850.00   850.00     1.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.2.0401
קמוע לכבו מ"מ 002 רטוקב בויבל ימינפ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
הצק תמיתס ללוכה דדוב תיב רוביחל הנכה     57.2.0500
וילעו תיווז לזרב י"ע ןומיס ,קקפב רוניצה      
,שרגמה 'סמ תיבותיכ םע חפ טלש ךתורמ      

  5,625.00   225.00    25.00 .רוניצה קמועו "בויב" 'חי   
      

 27,400.00    40.00   685.00 והשלכ רטוקב בויב וק םוליצ רטמ  57.2.0501
      

  7,000.00   280.00    25.00 בויב יווקל ןומיס דומע 'חי  57.2.0502
286,195.00 2.75.8 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: המייסדים - כללי   .../057 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     057 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

םימה דיגאת תודובע - פ''צש 8 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
286,195.00 מהעברה      

      
      
גרודמו יקנ ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     57.2.0503
יולימל יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      
דע הבטרהבו קודיהב תובכשב תולעת      
רפעה קוליס תוברל תילאמיסכמ תופיפצל      
תפיטע לעמ( דחוימה טרפמל םאתהב רופחה      
קר ,)שיבכה הנבמ תיתחתל דעו רוניצל לוחה      

 62,000.00    62.00 1,000.00 חקפמהמ בתכב הארוה יפל לע ק"מ   
      
תחוש לא ורוביח רובע רוניצה ריחמל תפסות     57.2.0505

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק תמייק בויב  
      
הלולס/תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ     57.2.0900
ךות רטוק לכב בויב וק תחנה ךרוצל הנוקיתו      

    950.00    95.00    10.00 .ותומדקל בצמה תבשה ר"מ   
350,445.00 בויבה תכרעמל םירזיבאו תרנצ 2.75 כ"הס  
580,245.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: המייסדים - כללי   .../058 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     058 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

םידסיימה בוחר 1 הנבמ    
   

              1,018,596.00 יפונ חותיפ 04 קרפ   
   

                512,545.00 הייקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                458,095.00 הלילס תודובע 15 קרפ   
   

 1,989,236.00 םידסיימה בוחר 1 כ"הס               
   
תוגרדמה בוחר 2 הנבמ    
   

                376,672.00 יפונ חותיפ 04 קרפ   
   

                181,200.00 הייקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                310,400.00 הלילס תודובע 15 קרפ   
   

   868,272.00 תוגרדמה בוחר 2 כ"הס               
   
ןוקריה לחנ בוחר 3 הנבמ    
   

                668,236.00 יפונ חותיפ 04 קרפ   
   

                481,800.00 הייקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                715,601.00 הלילס תודובע 15 קרפ   
   

 1,865,637.00 ןוקריה לחנ בוחר 3 כ"הס               
   
םיסדהה בוחר 4 הנבמ    
   

                431,766.00 יפונ חותיפ 04 קרפ   
   

                493,000.00 הייקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                461,998.00 הלילס תודובע 15 קרפ   
   

 1,386,764.00 םיסדהה בוחר 4 כ"הס               
   
)תובוחרה לכ( יללכ 5 הנבמ    
   

              1,548,304.00 תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ   
   

                  4,649.00 תרושקת תויתשת 81 קרפ   
   

                597,579.34 הלילס תודובע 15 קרפ   
   

 2,150,532.34 )תובוחרה לכ( יללכ 5 כ"הס               
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מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     059 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

םימה דיגאת תודובע - )תובוחרה לכ( יללכ 6 הנבמ    
   

                671,765.00 בויבו םימ תודובע 75 קרפ   
   

   671,765.00 םימה דיגאת תודובע - )תובוחרה לכ( יללכ 6 כ"הס               
   
פ''צש 7 הנבמ    
   

              1,546,975.00 תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ   
   

              1,378,742.10 רתא חותיפ 04 קרפ   
   

              2,498,948.00 הייקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

              1,193,901.23 םינקתמו טוהיר 24 קרפ   
   

                 35,451.60 תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                301,964.01 הלילס תודובע 15 קרפ   
   

 6,955,981.94 פ''צש 7 כ"הס               
   
םימה דיגאת תודובע - פ''צש 8 הנבמ    
   

                580,245.00 בויבו םימ תודובע 75 קרפ   
   

   580,245.00 םימה דיגאת תודובע - פ''צש 8 כ"הס               
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מ"עב עובירב  יס
2233596-30:סקפ 5552596-30:לט
 

11/10/2020
דף מס':     060 םיריחמ םע יללכ תויומכ בתכ

  
הנבמ ךס  

 1,989,236.00 םידסיימה בוחר 1 הנבמ  
  

   868,272.00 תוגרדמה בוחר 2 הנבמ  
  

 1,865,637.00 ןוקריה לחנ בוחר 3 הנבמ  
  

 1,386,764.00 םיסדהה בוחר 4 הנבמ  
  

 2,150,532.34 )תובוחרה לכ( יללכ 5 הנבמ  
  

   671,765.00 םימה דיגאת תודובע - )תובוחרה לכ( יללכ 6 הנבמ  
  

 6,955,981.94 פ''צש 7 הנבמ  
  

   580,245.00 םימה דיגאת תודובע - פ''צש 8 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
16,468,433.28  יללכ כ"הס  

  2,799,633.66 מ"עמ %71  
 19,268,066.94 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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