
העפא תונמטמ
רתאל הסינכה םחתמו העפא לחנ תייצח ךרד ,4 טסבסא את

22.90.80 - ןדמוא
 

מ"עב העפא תונמטמ     מזמין: 
 

08/09/2022
דף מס':     001 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"הסדנה קיפא" - 4 טסבסא את תויתשת 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
חותיפו רפע תודובע 10 קרפ      
      
רפע תודובע 10.10 קרפ תת      
      
תרנצל רפע תודובעו תוריפח :הרעה      
תוללכנ ןניא םיפיטשתה תוכרעמב םינקתמלו      
םינקתמה יריחמב תולולכ אלא ,הז קרפב      
.תויומכה בתכ לש 40 קרפב ראותמכ      
      
םירדלוב תומרעב 4 טסבסא אתב הריפח     01.01.0001
לכבו ,םיחטשמב םיכרדב ,תוחותפ תולעתב      
ללוכ ,תוינכתבו דחוימה טרפמב ןייוצמה םוקמ      
ללוכו תובכשב רוזיפו הקירפ,הסמעה ,ןוימ      
אתב הדובעה תולובגל ץוחמ לא תולבוה      
מ"ק 5.1 לש יריווא קחרמל דעו 4 טסבסא      
4 טסבסא את לש םיינוציחה תולובגל ץוחמ      
תוינכותב עיפומכ םלשומו אלמ עוציבל לכה      

1,584,000.00    18.00 .םידחוימה הדידמה ינפואבו טרפמב ק"מ      88000    
      
תומרעב ,4 טסבסא אתב הביצח וא/ו הריפח     01.01.0002
םיכרדב ,תוחותפ תולעתב ,םירדלוב      
טרפמב ןייוצמה םוקמ לכבו םיחטשמבו      
תולובג ימוחתב הלבוה ,הסמעה ללוכ ,דחוימה      
שיבכבו 4 טסבסא אתב "הדובעה םחתמ"      
יפלו תובכשב יולימו ,העפא לחנ תא הצוחה      
את לש תוינכותה יפל שרדנה םוקמ לכב םימור      
לכ ללוכו העפא לחנ הצוח שיבכו 4 טסבסא      
תוינכותב עיפומכ םלשומ עוציבל טרופמה      

1,100,000.00    20.00 .םידחוימה הדידמה ינפואבו טרפמב ק"מ      55000    
      
םייקפוא םיחטשב תיתשה לש רקובמ קודיה     01.01.0003
טרפמב וא/ו תוינכתב עיפומה םוקמ לכב      

 78,000.00     3.00 .דחוימה ר"מ      26000    
      
םיחטשב ,רפע תודובע רחאל תיתש קודיה     01.01.0004

 23,100.00     3.00 .אתה תונפד לש םיעפושמ ר"מ      7700     
      
תוללוס שארב מ"ס 55 קמועל "תחלצ" תריפח     01.01.0005
ינפל( ךרד תרוצ ןתמו תיתשה קודיה ,הריפחב      

 37,800.00    14.00 )תובכש שולשב 'א גוס עצמ תחנה ר"מ      2700     
      
      
      
      

4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה   היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
 

קובץ: 3903-2   .../002 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/09/2022
דף מס':     002 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"הסדנה קיפא" - 4 טסבסא את תויתשת 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םוטיאל תאבומ תיסרח לש יולימו הקפסא     01.01.0006
,תוינכתב ןמוסמה םוקמ לוכבו 4 טסבסא אתב      
דוביע ללוכו ,םימור יפלו תובכשב רוזיפ ללוכ      
טרופמה לכ ןכו חטשה ינפ לש הקלחהו רושיי      

272,000.00    34.00 .םידחוימה הדידמה ינפואבו טרפמב ק"מ      8000     
      
,םיחטשב - תובכשב םייולימ לש רקובמ קודיה     01.01.0007
קודיה ללוכ ,םיכרדבו תוללוסב ,תיעקרקב      
תיסרח לש תויקפוא תובכש לש רקובמ      
רחאל( מ"ס 02 יבועב תובכשב ,םוטיאל      
,תוינכותב עיפומה םוקמ לכב - )קודיהה      

 52,500.00     5.00 םידחוימה הדידמה ינפואבו טרפמב ק"מ      10500    
      
תונורדמ יבג לע תיסרח לש ליגר קודיה     01.01.0008
רתוי םיפירח וא יקפוא 3 -ל יכנא 1 םיעופישב      
הדידמה ינפואבו טרפמב טרופמה לכ ללוכ      

  9,200.00     4.00 .םידחוימה ק"מ      2300     
      
ןבא לדוג ,ףוטש אבומ ץצח לש רוזיפו הקפסא     01.01.0009
טסבסא את תיעקרקב זוקינ תובכשב ,מ"ס 5-2      
ךותב טעמל ,תוינכתב םינמוסמה תומוקמבו 4      

750,000.00   150.00 .םיפיטשת ףוסיא תלעת ק"מ      5000     
      
יקנ תונויד לוח לש רוזיפו הקפסא     01.01.0010
יאת לש םיעפושמ תונפדב זוקינ תבכשב אבומ      

180,000.00   120.00 .תוינכתב ןמוסמכ םוקמ לכב הנמטה ק"מ      1500     
      
    .  
      
םיעצמ 20.10 קרפ תת      
      
הללוסב 'א גוס עצמ לש הנקתהו הקפסא     01.02.0001

253,000.00   115.00 תובכשב רקובמ קודיה קדוהמ תיפקיה ק"מ      2200     
      
םירמוחב םוטיא תודובע 20 קרפ      
םייטתניס      
      
יללכ 10.20 קרפ תת      
      
לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ לכ :הרעה      
הדידמה ינפואב ,דחוימה טרפמב ראותמה      
אלמ עוציבל לכה - תוינכותבו םידחוימה      
תודובעה לש םלשומו      
      
      
      
      
      
      
      
      

4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה   היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
 

קובץ: 3903-2   .../003 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/09/2022
דף מס':     003 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"הסדנה קיפא" - 4 טסבסא את תויתשת 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןליתאילופמ םוטיא תעירי לש הנקתהו הקפסא     02.01.0001
    EPDH תונפדבו תיעקרקב ,מ"מ 5.1 יבועב  
תולעתבו ןוגיע תולעתב ללוכ 4 טסבסא את      
,תוינכותב עיפומה םוקמ לכבו תומוטא תרנצ      
לכ ןכו ,תושרדנה הנכהה תודובע לכ ללוכ      

504,000.00    24.00 .םידחוימה הדידמה ינפואבו טרפמב טרופמה ר"מ      21000    
      
גורא אל ליטסכטואיג דב לש הנקתהו הקפסא     02.01.0003
4 טסבסא את תיתחתב ר"מ/'רג 007 לקשמב      
לכבו ,םיפיטשת זוקינו תרנצ תולעתב ללוכ      

243,000.00    18.00 .תוינכותבו טרפמב עיפומה םוקמ ר"מ      13500    
      
גורא אל ליטסכטואיג דב לש הנקתהו הקפסא     02.01.0004
תוללוס תונפד יבג לע ר"מ/'רג 005 לקשמב      
לכבו ןוגיע תולעתב ללוכ ,4 טסבסא את לש      

168,000.00    16.00 .תוינכותבו טרפמב עיפומה םוקמ ר"מ      10500    
      
אתב תועיריל תיפקיה ןוגיע תלעת עוצב     02.01.0005
תא ללוכ אל ךא תודובעה לכ ללוכ 4 טסבסא      

 32,800.00    80.00 .הלעתב ןמצע םוטיאה תועירי רטמ      410      
      
תרווכב ןופיד תודובע 20.20 קרפ תת      
      
BEWOEG תרווכ לש הנקתהו הקפסא     02.02.0001
עיפומה םוקמ לכב תנקתומ ,ןוטבב תאלוממ      
.חטשב חקפמה הרוי וילעש וא תוינכתב      
ןוגיע ,תרווכה ,רפעה תודובע תא ללוכ ריחמה      
ףקיהב ןוטבה תורוק ,ינכטואיגה דבה ,תרווכה      
,טנמגיפה ,ןוטבה יולימו הקפסא ,ןופידה      
אלמ טרפ עוציבל שורדה לכו םירזיבאה      

 14,000.00   140.00 תוינכותבו טרפמב עיפומכ םלשומו ר"מ      100      
      
תורדג 30 קרפ      
      
רודיג תודובע 10.30 קרפ תת      
      
לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ לכ :הרעה      
הדידמה ינפואב ,דחוימה טרפמב ראותמה      
אלמ עוציבל לכה - תוינכותבו םידחוימה      
תודובעה לש םלשומו      
      
םגד העובק תשר רדג לש הנקתהו הקפסא     03.01.0001
ךרע הווש וא "תותשר הדוהי" לש "תורדש"      
פ"ע שרדנה לכו תוכימת ,תודוסי ,םידומע ללוכ      

148,200.00   260.00 .תודובעה לש םלשומ עוציבל דחוימה טרפמה רטמ      570      
      
לש תורדש םגד בכר רעש לש הנקתהו הקפסא     03.01.0002

 32,000.00 16,000.00 'פמוק     2       "תותשר הדוהי"  
      
לש תורדש םגד םדא רעש לש הנקתהו הקפסא     03.01.0003

  5,000.00 5,000.00 'פמוק     1       "תותשר הדוהי"  
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה   היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א

 
קובץ: 3903-2   .../004 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/09/2022
דף מס':     004 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"הסדנה קיפא" - 4 טסבסא את תויתשת 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םינקתמו תוחוש תרנצ תודובע 40 קרפ      
      
םיררוחמ זוקינ תורונצ 10.40 קרפ תת      
      
םיללוכ הז ףיעסב תורוניצ יריחמ :הרעה      
ללוכ ,ומצע רוניצה לש הנקתהו הקפסא       
יפל רפעב הלעתה תריפח ,הכאלמ תיבב רוריח      
תיסרחה םושיי ,רפע יוניפ ,ןייוצמה קמועה      
תומוקמב הלעתה תונפדבו תיתחתב      
ץוחר ץצחב הלעתה יולימו הקפסא ,םישרדנה      
ןמוסמה יפל( מ"ס 0.3-5.1 ןבא לדוג      
תקפסאו תרנצה ירוביח לש עוצב ,)תוינכותב      
הלעתב דב/תועיריה תנקתה ,םירמוחה לכ      
תודובעה לכ עוציבו םישרדנה תומוקמב      
דחוימה טרפמה ,תויומכה בתכב ראותמכ      
עוציבל - תוינכותהו םידחוימה הדידמה ינפואו      
רוניצה תחנהו הלעתה טרפ לש םלשומ      
ךא תודובעה לכ עוציב ללוכ ריחמה .הכותב      
תקפסא תאו תיסרחה תקפסא תא ללוכ וניא      
,הלעתבש ינכטואיג דבו םוטיאה תעירי      
.םירחא םיפיעסב םלושמ םריחמש      
      
לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ לכ :הרעה      
הדידמה ינפואב ,דחוימה טרפמב ראותמה      
אלמ עוציבל לכה - תוינכותבו םידחוימה      
תודובעה לש םלשומו      
      
רטוקב EP EPDH-001 ייושע זוקינ רוניצ     04.01.0001
ףוסיא תלעתב ררוחמ ,RDS-11 ,מ"מ 002      
ןמוסמכ 4 טסבסא אתב תישאר םיפיטשת      

 29,250.00   450.00 תוינכותב רטמ      65       
      
EP-EPDH-001 יושע ,דיחי זוקינ רוניצ     04.01.0002
תלעתב ,ררוחמ ,RDS-11 מ"מ 002 רטוקב      
,4 טסבסא אתב תינשמ םיפיטשת ףוסיא      

 78,000.00   400.00 .תוינכותב ןמוסמכ רטמ      195      
      
רונצ לש הנקתהו הקפסא 20.40 קרפ תת      
הלעת ךותב רוויע      
      
לש הקפסא םיללוכ הז ףיעס יריחמ :הרעה      
הלעת לש הביצח וא/ו הריפח ,ומצע רוניצה      
הקפסא ,תיתש קודיה ,הלעתב רונצה תנקתה      
-בו יקנ תונויד לוחב תרנצה תלעת יולימו      
    MSLC, טרופמה פ"ע יולימה תמלשהו  
ירוביח ,תובכשב קודיה ,תוינכתבש םיטרפב      
םירמוחה לכו םירזיבאו םיחפס ,תרנצה      
טרפ לש םלשומ עוצבל םישרדנה תודובעהו      
עיפומכ ,הכותב רונצה תחנהו הלעתה      
.םידחוימה הדידמה ינפואבו טרפמב ,תוינכותב      
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קובץ: 3903-2   .../005 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/09/2022
דף מס':     005 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"הסדנה קיפא" - 4 טסבסא את תויתשת 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לש תוללוסב הלעת ךותב הנקתהו הקפסא     04.02.0002
RDS ,001-EP-EPDH 71 יושע הקינס רוניצ      
עקרקב חנומ שא יוביכ וקב מ"מ 011 רטוקב      

  5,850.00   195.00 מ"ס 021 דע קמועב רטמ      30       
      
לש הללוסב הלעת ךותב הנקתהו הקפסא     04.02.0003
RDS-001-EP-EPDH-71 הקינס רוניצ      
שיבכ ךרואל שא יוביכ וקב מ"מ 061 רטוקב      
טסבסא אתב הללוס ךרואלו העפא לחנ הצוח      

151,050.00   265.00 .מ"ס 021 דע קמועב הלעתב חנומ 4 רטמ      570      
      
הביאש ףקז / לוורש 30.40 קרפ תת      
      
רונצ יושע הביאש ףקז לש הנקתהו הקפסא     04.03.0001
    11-RDS,001-EP-EPDH מ"מ 036 רטוקב,  
ןפוד לע חנומ ,טרפ יפל ןותחתה וקלחב ררוחמ      
טרופמה לכ ללוכו 4 טסבסא את לש הללוס      
הדידמה ינפואבו טרפמב ,תוינכותב ,ןאכ      

 63,000.00 2,100.00 .םידחוימה רטמ      30       
      
לכ ללוכ הביאש ףקזל תוולנ תודובעו םירזיבא     04.03.0002
תינכותבו םידחוימה הדידמה ינפואב טרופמה      

 15,000.00 15,000.00 'פמוק     1       3903-04  
      
יפל ןייוזמ ןוטב קולב לש הנקתהו הקפסא     04.03.0004
תוחול תא םג ללוכ ,40-3093 תינכתב םיטרפ      
עוציבל םירמוחהו תודובעה לכו טסלפאקבה      

  9,000.00 9,000.00 'פמוק     1       םלשומו אלמ טרפ  
      
הנמטמה ןפוד ךרואל ריפחה דוביעו עוציב     04.03.0005
מ"מ 036 רטוקב הביאשה ףקז תחנה ךרוצל      
תחנה תודובעו רפעה תודובע לכ ללוכ ריחמה      
תינכתב םיטרפה יפל( ריפחב תועיריה      
- ןמצע תועיריהו תרנצה ריחמ .)40-3093      

  9,000.00   300.00 .תויומכ בתכב םימיאתמה םיפיעסב תומלשומ רטמ      30       
      
תונושו תרנצ ירזיבא 40.40 קרפ תת      
      
תרנצה ירזיבאו יעטק לכ לש הנקתהו הקפסא     04.04.0001
6" הדלפ תורוניצמ 2M -ו 1M םיפוגמ יטרפמב      
הקינסה וק דעו עקרקה ינפ לעמ םיאצמנש      
ירזיבאו תרנצ יעטק לכ ללוכ ,עקרקב ןומטה      
הכימת ידומע ללוכ ,הכימתו רוביח ,רבעמ      
טרפמב ,תוינכותב טרופמה לכו םיפוגמל      
ללוכ אל( .םידחוימה הדידמה ינפואבו      
דרפנ ףיעסב םיעיפומה םיפוגמו םימותסש      

  8,000.00 4,000.00 'פמוק     2       )תויומכה בתכב  
      
      
      
      

4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה   היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
 
 

קובץ: 3903-2   .../006 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/09/2022
דף מס':     006 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"הסדנה קיפא" - 4 טסבסא את תויתשת 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
בלושמ ריוא םותסש לש הנקתהו הקפסא     04.04.0002
    040-D, 61 לש הדובע ץחלל 2" לש רטוקב  

 12,000.00 3,000.00 .2" ירודכ זרב ללוכ 2M/1M טרפמב ןקתוי .רב 'חי      4        
      
יושע ןגואמ זירט ףוגמ לש הנקתהו הקפסא     04.04.0003

 16,000.00 4,000.00 .2M/1M טרפמב ןקתוי 6" לש רטוקב תקצי 'חי      4        
      
EP-EPDH-001 שא יוביכ יווק ןיב תורבחתה     04.04.0004
EPDH/XEP וקל ,שדח מ"מ 061 רטוקב      
יוליג ללוכ ריחמה .םייק מ"מ 061/011 רטוקב      
םירזיבאה לכ ןכו וקותינ ,םייק רוניצ הצק      
לש םלשומ עוציבל םישורדה תודובעהו      

  1,800.00 1,800.00 'פמוק     1       השדחה תרנצה תורבחתה  
      
ףקז לע 3" טנרדיה לש הנקתהו הקפסא     04.04.0005
הריבש ןקתמ תוברל 4" רטוקב יתשורח      
םידחוימה הדידמה ינפואב טרופמה לכ ללוכו      
עוציבל םישורדה םירמוחהו תודובעה לכ ללוכו      

  3,300.00 3,300.00 'פמוק     1       .תוינכותב עיפומכ םלשומ טרפ  
      
03 -ב ןייוזמ ןוטב חטשמ לש הנקתהו הקפסא     04.04.0006
ןוטב עצמ יבג לע מ"ס 02X002X002 תודימב      
תודובעה לכ תאו רפעה תודובע תא ללוכ הזר      

 10,000.00 5,000.00 'פמוק     2       .םלשומ חטשמ עוציבל  םישורדה םירמוחהו  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5,897,850.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( "הסדנה קיפא" - 4 טסבסא את תויתשת כ"הס
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה   היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א

 
קובץ: 3903-2   .../007 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/09/2022
דף מס':     007 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"םיסדנהמ ינבל" - םימ לבומ 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפע תודובע  10 קרפ      
      
תנמטהל הרגאו הריפח  02.10 קרפ תת      
רפע יפדוע      
      
1 לע הלוע וניאש קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.20.1130

 68,200.00    31.00 ק"מ 000,1 לעמ תומכל 'מ ק"מ      2200     
      
בחורב 'דכו רשק תורוק ,דוסי תורוקל הריפח     01.20.1910

  2,485.00    71.00 'מ 1 לע הלוע וניאש קמועל מ"ס 03 ק"מ      35       
      
םיעצמ ,אבומ יולימ  05.10 קרפ תת      
קודיהו      
      
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.50.0102
הבצחממ קפוסי עצמה ,רקובמ אל קודיהו      

187,000.00   170.00 ק"מ 005 לעמ תומכל וניה ריחמה .תרשואמ ק"מ      1100     
      
וא/ו )הריפח תיעקרק( תיתש לש רקובמ קודיה     01.50.0210

  9,750.00     6.50 םייעבט עקרק ינפ ר"מ      1500     
      
רתאב קוצי ןוטב תודובע  20 קרפ      
      
ןוטב תודובעל םיעצמ  11.20 קרפ תת      
      
תחתמ מ"ס 5 יבועב 02-ב הזר ןוטב עצמ     02.11.0034

  1,225.00    35.00 מ"ס 04 תורוקה בחור ,דוסי תורוקל רטמ      35       
      
תחתמ מ"ס 5 יבועב 02-ב הזר ןוטב עצמ     02.11.0040

 86,800.00    56.00 םיפצרמל ר"מ      1550     
      
דוסי תורוק  14.20 קרפ תת      
      
הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.41.0020
לע וא עצמ יבג לע ,הפצרה םע תוקוצי )4-2      
דדמנ עצמה( מ"ס 03 תורוקה בחור .עקרקה      

  9,760.00 1,220.00 )דרפנב ק"מ      8        
      
תופצרו םיפצרמ  05.20 קרפ תת      
      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0076
04 לעמ יבועב עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי      

688,500.00 1,020.00 )דרפנב דדמנ עצמה( מ"ס ק"מ      675      
      

 89,600.00    28.00 רטפוקילהב ןוטב תפצר תקלחה רובע תפסות ר"מ      3200    02.50.0230
      
      
      
      
      

4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה   היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
 

קובץ: 3903-2   .../008 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/09/2022
דף מס':     008 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"םיסדנהמ ינבל" - םימ לבומ 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןוטב תוריק  16.20 קרפ תת      
      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוריק     02.61.0072

325,000.00 1,300.00 מ"ס 54 יבועב ק"מ      250      
      
ןוטב תוקעמו תורוק  17.20 קרפ תת      
      
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.71.0260

  4,260.00 1,420.00 מ"ס 03 בחורב )4-2 הפישח ק"מ      3        
      
ןוטבו גניפוט ןוטב  58.20 קרפ תת      
תוגגל םיעופיש      
      
7x7 דעו מ"ס 5x5 תודימב תושלושמ תוקלור     02.85.0320
דדמנ הקלורה םוטיא( 3:1 טנמצ טיטמ מ"ס      

  4,400.00    22.00 )דרפנב רטמ      200      
      
לעמ ןוטבל ריחמ תפסות  69.20 קרפ תת      
הפישח תוגרד רובעו 02-ב      
      

412,500.00   165.00 03-ב םוקמב 06-ב ןוטב רובע תפסות ק"מ      2500    02.96.0040
      
ןויז תדלפ  99.20 קרפ תת      
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.99.0011

1,115,300.00 5,870.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט      190      
      
םירטקה לכב תוכתורמ הדלפ תותשר     02.99.0031

477,600.00 5,970.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט      80       
      
םוטיא תודובע  50 קרפ      
      
יטסוקאו ימרת דודיב  07.50 קרפ תת      
      
תוחול י"ע םיינוציח תוריקו תוגגל ימרת דודיב     05.70.0080
וא )סוחד רק-לק( דרובמופ לחושמ ןריטסילופ      
תודימב תוחולה ,תוחלו םימל םידימע ,ע"ש      

 44,000.00    40.00 מ"ס 3 יבועבו מ"ס 521/06 ר"מ      1100     
      
םיגירח  99 קרפ      
      
רפע תודובע  10.99 קרפ תת      
      
תרקת לעמ ףצקומ ןריטסילופ ישוג יולימ     99.01.0001
SPE-93 םגד םופואיג תמגודכ לבומה      

770,000.00   700.00 .ע"ש וא דיבילופ תרבח תרצותמ ק"מ      1100     
      
      
      

4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה   היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
 
 

קובץ: 3903-2   .../009 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/09/2022
דף מס':     009 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"םיסדנהמ ינבל" - םימ לבומ 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ישוג לעמ קדוהמ אל ימוקמ רמוח יולימ     99.01.0002

 36,000.00    40.00 .מ"ס 06 ללוכ יבועל תובכש 3-ב ןריטסילופ ק"מ      900      
      
,מ"ס 02 יבועב תובכש 3-ב ימוקמ רמוח יולימ     99.01.0003

150,000.00    50.00 .לבומה ידיצב %29 תופיפצל קדוהמ ק"מ      3000     
      
ןוטב תודובע  20.99 קרפ תת      
      
,מ"ס 54 יבועב ,03-ב ןוטב תוטווו הרקת     99.02.0001

2,128,000.00 1,400.00 .תוקלח הדלפ תוינבתב םיקוצי ק"מ      1520     
      
,11 הפישח תגרדל 06-ב ןוטבל תפסות     99.02.0002

375,000.00   150.00 .3 הפישח תגרד םוקמב ק"מ      2500     
      
ףסומב שומיש ןיגב ןוטבה ריחמל תפסות     99.02.0003
חפנמ %2-1 תומכב ,TW-002 גוסמ ילטסירק      

100,000.00    40.00 .תומיטא תרבגהל טנמצה ק"מ      2500     
      
טנמצב שומיש ןיגב ןוטבה ריחמל תפסות     99.02.0004
    3-MEC )053 תוחפל לש תומכב )םיגיס טנמצ  

375,000.00   150.00 .ק"מל ג"ק ק"מ      2500     
      
תפסות ןיגב תופצרב ןוטבה ריחמל תפסות     99.02.0005
גוסמ ןליפורפילופ יביס ק"מל םרג 006      

 28,000.00    40.00 .ע"ש וא סקפורפ ק"מ      700      
      
,מ"מ 5.0 יבועב תולופכ ןליטאילופ תועירי     99.02.0006

 15,000.00    15.00 .ןריטסילופה ישוג לעמ תוסורפ ר"מ      1000     
      
םוטיא תודובע לעמ 02-ב ןוטב ,הנגה ןוטב     99.02.0007

 38,000.00    40.00 .מ"ס 5 יבועב ר"מ      950      
      
םוטיא תודובע  50.99 קרפ תת      
      
תת תופצר לש תוינוציח תונפדו תופצר םוטיא     99.05.0001
טרפמה יפל ,EPDH תועיריב תויעקרק      

256,000.00   160.00 .40.50 ףיעס דחוימה ר"מ      1600     
      
ימוג םטא תרזעב הפצר תקיציב הדובע רפת     99.05.0002

 13,500.00   100.00 .מ"ס 82 בחורב ,RD-72 גוסמ ינוציח רטמ      135      
      
םטא םע הרקתו תוריק תקיציב הדובע רפת     99.05.0003

 16,000.00   100.00 .מ"ס 42 בחורב ,L 42-V גוסמ ימינפ ימוג רטמ      160      
      
תוריקל הפצר ןיב הקיצי תקספה רפת טרפ     99.05.0004
םיטרפו 50.50 ףיעס דחוימה טרפמה יפל      

 49,000.00   350.00 .תוינכותב רטמ      140      
      
      
      
      

4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה   היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
 

קובץ: 3903-2   .../010 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/09/2022
דף מס':     010 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"םיסדנהמ ינבל" - םימ לבומ 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
העירי תחנה ידי לע תוריקו תוגג םוטיא     99.05.0005

 60,000.00    30.00 .המחלהב םירוביח ,מ"מ 5.1 יבועב EPDH ר"מ      2000     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

7,935,880.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( "םיסדנהמ ינבל" - םימ לבומ כ"הס
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה   היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א

 
 

קובץ: 3903-2   .../011 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/09/2022
דף מס':     011 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"ן.ה.ת" - הנתמה ביתנ תפסות - הסינכ שיבכ 3 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הלילס תודובע 15 קרפ      
      
הנכה תודובע 10.15 קרפ תת      
      

  2,880.00     9.60 .מ''ס 51 דע יבועב ,טלפסא קוריפ ר"מ      300     51.01.0010
      
'מ 0.1 דע בחורב ,תורצ טלפסא תועוצר קוריפ     51.01.0020

  2,740.00    13.70 .מ''ס 0.51 דע יבועבו ר"מ      200      
      
והשלכ יבועב טלפסא תעסימ לש ריהז רוסינ     51.01.0030

  4,550.00     9.10 הדובע ירוזא תריציל רטמ      500      
      

  2,325.00    15.50 .והשלכ סופיטמ הדלפמ תוחיטב תוקעמ קוריפ רטמ      150     51.01.0050
      

  2,700.00    54.00 אוהשלכ רטוקב הפיטשב זוקינ יווק יוקינ רטמ      50      51.01.0060
      

 11,000.00     2.20 וקוליסו חטשה ףושיח ר"מ      5000    51.01.0070
      

  2,580.00     0.60 הלילס יחטשב הרבדהו סוסיר ר"מ      4300    51.01.0080
      
תויעקרק תת תויתשת רותיאל שושיג תוריפח     51.01.0090

  2,700.00    54.00 והשלכ קמועב ק"מ      50       
      
יוליג רישכמ תועצמאב תויתשת ןומיסו יוליג     51.01.0100

    750.00     1.50 יטנגמ ורטקלא רטמ      500      
      

    440.00    44.00 רורמת/טלש קוריפ 'חי      10      51.01.0110
      
רפע תודובע 20.15 קרפ תת      
      
רופחה רמוחה תלבוהו ךרדה ךרואל הריפח     51.02.0010

  9,856.00    17.60 יולימ ירוזאל ק"מ      560      
      

 18,400.00    18.40 .רפעה קוליסו ךרדה ךרואל הריפח ק"מ      1000    51.02.0020
      

 11,500.00     2.30 תירוקמ דוסי עקרק קודיה ר"מ      5000    51.02.0030
      

  2,632.00     4.70 רקובמ קודיה ק"מ      560     51.02.0040
      
תויתשתו עצמ תובכש 30.15 קרפ תת      
מ"וגא      
      

112,700.00   115.00 'א גוס עצמ ק"מ      980     51.03.0010
      
      
      
      
      
      
      

4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה   היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
 

קובץ: 3903-2   .../012 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/09/2022
דף מס':     012 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"ן.ה.ת" - הנתמה ביתנ תפסות - הסינכ שיבכ 3 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תויטלפסא תבכש 40.15 קרפ תת      
תועסימב      
      
סג טגרגא םע מ''ס 5 יבועב 91 צ''את     51.04.0010

132,000.00    33.00 01-86GP  ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ      4000     
      
סג טגרגא םע מ''ס 5 יבועב 91 צ''את     51.04.0020

129,200.00    34.00 01-07GP  ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ      3800     
      
52.0-5.0 לש תומכב החאמ יופיצ סוסיר     51.04.0030

  5,940.00     1.10 .ר''מ/ג''ק ר"מ      5400     
      

  4,160.00     1.30 .ר''מ/ג''ק 8.0-2.1 לש תומכב דוסי יופיצ סוסיר ר"מ      3200    51.04.0040
      
תעינמו זוקינ תודובע 50.15 קרפ תת      
ףחס      
      
יולימ םע מ''ס 8 הבוגב תיבחרמ הדלפ תשר     51.05.0010

  6,900.00   115.00 מ''ס 61 יבועב 02-ב גוסמ רתאב קוצי ןוטב ר"מ      60       
      
ינבא ,ףוציר תודובע 60.15 קרפ תת      
תוגרדמו הלעת ינבא ,הפש      
      
ףקיהב( רופא ןווגב מ''ס 03/51 הפש ןבא     51.06.0010

  6,480.00    81.00 )הרטעה רטמ      80       
      

 15,000.00    75.00 רופא ןווגב מ''ס 32/32 העונת-יא ןבא רטמ      200     51.06.0020
      
רורמתו טוליש תודובע 13.15 קרפ תת      
      
םיסופיטמ םישדח םיידיצ םירורמת/םיטלש     51.31.0010
רוא ריזחמ רמוחמ ר"מ 0.4 דע חטשב ,םינוש      

 16,200.00   540.00 )םידומע ללוכ אל( 2 הגרדמ ר"מ      30       
      
לעמ חטשב םישדח םיידיצ םירורמת/םיטלש     51.31.0020
רוא ריזחמ רמוחמ םינוש םיסופיטמ ,ר"מ 0.4      

 16,650.00   555.00 )םידומע ללוכ אל( 2 הגרדמ ר"מ      30       
      
,4" רטוקב ךרוא לכב ןוולוגמ הדלפ דומע     51.31.0030
טלשה תרגסמל ורוביחו דומעה סוסיב תוברל      

  7,650.00    85.00 רורמתה תיחול וא רטמ      90       
      
רזחה תגרד לעב גוס לכמ A סופיטמ רורמת     51.31.0040

 14,700.00   490.00 םידומע ללוכ אל ,2 רוא ר"מ      30       
      
םישיבכ ןומיס תודובע 23.15 קרפ תת      
      
ןווגב יביכר-דח עבצב מ''ס 01 בחורב בותינ וק     51.32.0010

  1,800.00     1.80 םישדוח 21-ל תוירחא ללוכ בוהצ/ןבל  רטמ      1000     
      

4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה   היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
 

קובץ: 3903-2   .../013 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/09/2022
דף מס':     013 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"ן.ה.ת" - הנתמה ביתנ תפסות - הסינכ שיבכ 3 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
עבצב דחא לכ מ''ס 01 בחורב ,לופכ בותינ וק     51.32.0020
לש םהניב קחרמ םע בוהצ/ןבל ןווג יביכר דח      
21-ל תוירחא ללוכ ,)01:01:01( מ"ס 01      

    750.00     2.50 םישדוח רטמ      300      
      
בוהצ/ןבל ןווג יביכר דח עבצב םיחטש תעיבצ     51.32.0030
םיספ ,העונת-ייא ,הריצע-יווק ,''תויבוק''(      
21-ל תוירחא ללוכ ,)םיציחו ,היצח רבעמל      

  1,860.00    15.50 םישדוח ר"מ      120      
      

    495.00     3.30 םינוש םינווגב עבצב הפש ינבא תעיבצ רטמ      150     51.32.0040
      
תורדגו הדלפ תוקעמ 33.15 קרפ תת      
תוחיטב      
      
1H דוקפת תמרב הדלפמ תוחיטב הקעמ     51.33.0010
הדעווה ידי-לע רשואמ ,4W ליעפ בחורב      

 39,000.00   130.00 העונת ינקתהל תידרשמניבה רטמ      300      
      

  2,610.00 2,610.00 רטמ 21 ךרואב אוהשלכ הקעמל השילג טרפ 'חי      1       51.33.0020
      
הנקתהל תוחיטב ירזיבא 43.15 קרפ תת      
העובק      
      
ןקתומ תכתממ ידדצ-דח רוא-ריזחמ ןמס     51.34.0010

  1,540.00    22.00 הקבדהו הציענב 'חי      70       
      
םיינמז העונת ירדסה 53.15 קרפ תת      
הדובע ירתאב תוחיטבל      
      
יבלשב העונת ירדסה עוציבו ןונכתל בצקה     51.35.0010

 50,000.00 50,000.00 'פמוק     1       עוציבה  
      
יגפוסו הצק ינקתה 73.15 קרפ תת      
היגרנא      
      

 17,980.00 17,980.00 3LT דוקפת תמרב  הצק ןקתה 'חי      1       51.37.0010
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

658,668.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( "ן.ה.ת" - הנתמה ביתנ תפסות - הסינכ שיבכ כ"הס
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה   היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א

 
קובץ: 3903-2   .../014 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/09/2022
דף מס':     014 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"ן.ה.ת" - העפא לחנ הצוח שיבכ 4 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ      
      
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת      
      
םייבועב 03-ב ןוטב יחטשמו ןוטב יפצרמ     02.01.0010

 59,700.00   995.00 )םימה ריבעממ האיציבו הסינכב( םהשלכ ק"מ      60       
      
הלילס תודובע 15 קרפ      
      
הנכה תודובע 10.15 קרפ תת      
      

  1,920.00     9.60 .מ''ס 51 דע יבועב ,טלפסא קוריפ ר"מ      200     51.01.0010
      
והשלכ יבועב טלפסא תעסימ לש ריהז רוסינ     51.01.0030

    910.00     9.10 הדובע ירוזא תריציל רטמ      100      
      

 30,800.00     2.20 וקוליסו חטשה ףושיח ר"מ      14000   51.01.0070
      
תויעקרק תת תויתשת רותיאל שושיג תוריפח     51.01.0090

  1,080.00    54.00 והשלכ קמועב ק"מ      20       
      
יוליג רישכמ תועצמאב תויתשת ןומיסו יוליג     51.01.0100

    300.00     1.50 יטנגמ ורטקלא רטמ      200      
      

    176.00    44.00 רורמת/טלש קוריפ 'חי      4       51.01.0110
      
רפע תודובע 20.15 קרפ תת      
      
רופחה רמוחה תלבוהו ךרדה ךרואל הריפח     51.02.0010

132,000.00    17.60 יולימ ירוזאל ק"מ      7500     
      

 18,400.00    18.40 .רפעה קוליסו ךרדה ךרואל הריפח ק"מ      1000    51.02.0020
      

 32,200.00     2.30 תירוקמ דוסי עקרק קודיה ר"מ      14000   51.02.0030
      

246,750.00     4.70 רקובמ קודיה ק"מ      52500   51.02.0040
      
תויתשתו עצמ תובכש 30.15 קרפ תת      
מ"וגא      
      

333,500.00   115.00 'א גוס עצמ ק"מ      2900    51.03.0010
      
תויטלפסא תבכש 40.15 קרפ תת      
תועסימב      
      
סג טגרגא םע מ''ס 5 יבועב 91 צ''את     51.04.0010

181,500.00    33.00 01-86GP  ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ      5500     
      
      

4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה   היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
 
 

קובץ: 3903-2   .../015 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/09/2022
דף מס':     015 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"ן.ה.ת" - העפא לחנ הצוח שיבכ 4 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
סג טגרגא םע מ''ס 5 יבועב 91 צ''את     51.04.0020

197,200.00    34.00 01-07GP  ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ      5800     
      
52.0-5.0 לש תומכב החאמ יופיצ סוסיר     51.04.0030

 11,000.00     1.10 .ר''מ/ג''ק ר"מ      10000    
      

  8,320.00     1.30 .ר''מ/ג''ק 8.0-2.1 לש תומכב דוסי יופיצ סוסיר ר"מ      6400    51.04.0040
      
תעינמו זוקינ תודובע 50.15 קרפ תת      
ףחס      
      
רובע ןוטבמ םיפצרמ תקיציל ריחמ תפסות     51.05.0010

 27,000.00   135.00 פר-פיר ןבאב יופיח ר"מ      200      
      
יולימ םע מ''ס 8 הבוגב תיבחרמ הדלפ תשר     51.05.0020

 13,800.00   115.00 מ''ס 61 יבועב 02-ב גוסמ רתאב קוצי ןוטב ר"מ      120      
      
רורמתו טוליש תודובע 13.15 קרפ תת      
      
םיסופיטמ  םישדח םיידיצ םירורמת/םיטלש     51.31.0010
רוא ריזחמ רמוחמ ר"מ 0.4 דע חטשב ,םינוש      

  8,100.00   540.00 )םידומע ללוכ אל( 2 הגרדמ ר"מ      15       
      
לעמ חטשב םישדח םיידיצ םירורמת/םיטלש     51.31.0020
רוא ריזחמ רמוחמ םינוש םיסופיטמ ,ר"מ 0.4      

  5,550.00   555.00 )םידומע ללוכ אל( 2 הגרדמ ר"מ      10       
      
,4" רטוקב ךרוא לכב ןוולוגמ הדלפ דומע     51.31.0030
טלשה תרגסמל ורוביחו דומעה סוסיב תוברל      

  7,650.00    85.00 רורמתה תיחול וא רטמ      90       
      
רזחה תגרד לעב גוס לכמ A סופיטמ רורמת     51.31.0040

  9,800.00   490.00 םידומע ללוכ אל ,2 רוא ר"מ      20       
      
םישיבכ ןומיס תודובע 23.15 קרפ תת      
      
ןווגב יביכר-דח עבצב מ''ס 01 בחורב בותינ וק     51.32.0010

  2,160.00     1.80 םישדוח 21-ל תוירחא ללוכ בוהצ/ןבל  רטמ      1200     
      
עבצב דחא לכ מ''ס 01 בחורב ,לופכ בותינ וק     51.32.0020
לש םהניב קחרמ םע בוהצ/ןבל ןווג יביכר דח      
21-ל תוירחא ללוכ ,)01:01:01( מ"ס 01      

  1,500.00     2.50 םישדוח רטמ      600      
      
בוהצ/ןבל ןווג יביכר דח עבצב םיחטש תעיבצ     51.32.0030
םיספ ,העונת-ייא ,הריצע-יווק ,''תויבוק''(      
21-ל תוירחא ללוכ , )םיציחו ,היצח רבעמל      

    465.00    15.50 םישדוח ר"מ      30       
      
      

4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה   היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
 

קובץ: 3903-2   .../016 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/09/2022
דף מס':     016 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

"ן.ה.ת" - העפא לחנ הצוח שיבכ 4 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תורדגו הדלפ תוקעמ 33.15 קרפ תת      
תוחיטב      
      
1H דוקפת תמרב הדלפמ תוחיטב הקעמ     51.33.0010
הדעווה ידי-לע רשואמ ,4W ליעפ בחורב      

 91,000.00   130.00 העונת ינקתהל תידרשמניבה רטמ      700      
      

 10,440.00 2,610.00 רטמ 21 ךרואב אוהשלכ הקעמל השילג טרפ 'חי      4       51.33.0020
      
הנקתהל תוחיטב ירזיבא 43.15 קרפ תת      
העובק      
      
ןקתומ תכתממ ידדצ-דח רוא-ריזחמ ןמס     51.34.0010

  1,320.00    22.00 הקבדהו הציענב 'חי      60       
      
םיינמז העונת ירדסה 53.15 קרפ תת      
הדובע ירתאב תוחיטבל      
      
יבלשב העונת ירדסה עוציבו ןונכתל בצקה     51.35.0010

 40,000.00 40,000.00 'פמוק     1       עוציבה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,474,541.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( "ן.ה.ת" - העפא לחנ הצוח שיבכ כ"הס
4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה   היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א

 
קובץ: 3903-2   .../017 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



העפא תונמטמ
רתאל הסינכה םחתמו העפא לחנ תייצח ךרד ,4 טסבסא את

22.90.80 - ןדמוא
 

מ"עב העפא תונמטמ     מזמין: 
 

08/09/2022
דף מס':     017 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

"הסדנה קיפא" - 4 טסבסא את תויתשת 1 הנבמ    
   

              4,339,600.00 חותיפו רפע תודובע 10 קרפ   
   

                961,800.00 םייטתניס םירמוחב םוטיא תודובע 20 קרפ   
   

                185,200.00 תורדג 30 קרפ   
   

                411,250.00 םינקתמו תוחוש תרנצ תודובע 40 קרפ   
   

 5,897,850.00 "הסדנה קיפא" - 4 טסבסא את תויתשת 1 כ"הס               
   
"םיסדנהמ ינבל" - םימ לבומ 2 הנבמ    
   

                267,435.00 רפע תודובע  10 קרפ   
   

              3,214,945.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע  20 קרפ   
   

                 44,000.00 םוטיא תודובע  50 קרפ   
   

              4,409,500.00 םיגירח  99 קרפ   
   

 7,935,880.00 "םיסדנהמ ינבל" - םימ לבומ 2 כ"הס               
   
"ן.ה.ת" - הנתמה ביתנ תפסות - הסינכ שיבכ 3 הנבמ    
   

                658,668.00 הלילס תודובע 15 קרפ   
   

   658,668.00 "ן.ה.ת" - הנתמה ביתנ תפסות - הסינכ שיבכ 3 כ"הס               
   
"ן.ה.ת" - העפא לחנ הצוח שיבכ 4 הנבמ    
   

                 59,700.00 רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

              1,414,841.00 הלילס תודובע 15 קרפ   
   

 1,474,541.00 "ן.ה.ת" - העפא לחנ הצוח שיבכ 4 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 

4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה   היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
 

קובץ: 3903-2   .../018 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/09/2022
דף מס':     018 העפא לחנ תייצח ךרדו 4 טסבסא את דחואמ תויומכ בתכ - העפא

  
הנבמ ךס  

 5,897,850.00 "הסדנה קיפא" - 4 טסבסא את תויתשת 1 הנבמ  
  

 7,935,880.00 "םיסדנהמ ינבל" - םימ לבומ 2 הנבמ  
  

   658,668.00 "ן.ה.ת" - הנתמה ביתנ תפסות - הסינכ שיבכ 3 הנבמ  
  

 1,474,541.00 "ן.ה.ת" - העפא לחנ הצוח שיבכ 4 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
15,966,939.00  יללכ כ"הס  

  2,714,379.63 מ"עמ %71  
 18,681,318.63 מ"עמ ללוכ כ"הס  

4190646-80:לט 56948 רמוע תוישעת קראפ 6 ןרוגה   היגולורדיהו  הביבס  תסדנה   ק י פ א
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 3903-2 4434889-40 )3.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


