
0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

ןורשה תמר
בויבו םימ תויתשת םינורש

 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     001 ןורשה תמר - יאנתסוב בוחרב םימ תרנצ גורדש

      
לכה ךס הדיחי 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       
      
/ שיבכ סלפמל והשלכ גוסמ םייק את תמאתה     51.1.0195

  1,535.00   307.00     5.00 םיננכותמ הכרדמ 'חי   
      
תוברל והשלכ גוסמ ןוטבמ הרקב את קוריפ     51.1.0485

  5,780.00   578.00    10.00 קדוהמ לוחב רובה יולימ 'חי   
      
םינוש םיקמועב 2" דע םירטקב םימ וק קוריפ     51.1.0495

  4,050.00    27.00   150.00 תורוניצה יוליגל הריפחה תוברל רטמ   
      
םיקמועב 4" דע 3" םירטקב םימ וק קוריפ     51.1.0500

 13,600.00    34.00   400.00 תורוניצה יוליגל הריפחה תוברל םינוש רטמ   
      
םיקמועב 8" דע 6" םירטקב םימ וק קוריפ     51.1.0505

    780.00    39.00    20.00 תורוניצה יוליגל הריפחה תוברל םינוש רטמ   
      
ותנקתהו תחא תשר ןטלוק לש ריהז קוריפ     51.1.0540

  2,772.00   924.00     3.00 שדחה ומוקמב 'חי   
      

  4,040.00   404.00    10.00 רטוק לכב םייק םימ ףוגמ קוריפ 'חי  51.1.0665
 32,557.00 קוריפו הנכה תודובע 1.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 32,557.00 הלילס תודובע 15 כ"הס  
קובץ: 6574-2   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

22/07/2019
דף מס':     002 ןורשה תמר - יאנתסוב בוחרב םימ תרנצ גורדש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ר ט ו ק  ד ע  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  1.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( 8"      
      
םע מ"מ 56.3 .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.0070
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

  3,800.00   190.00    20.00 .םיחפס ללוכ רטמ 05.1 דע קמועב חנומ רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.0100
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

 87,780.00   266.00   330.00 .םיחפס ללוכ רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.0105
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

 17,880.00   298.00    60.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.0115
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

398,000.00   398.00  1000.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
רונצ גוסמ םימ וק תנמטה רובע ריחמ תפסות     57.1.0275
רטמ 5.0 לכ רובע 4" דע רטוקב והשלכ      

  1,540.00    22.00    70.00 .םיפסונ רטמ   
      
רונצ גוסמ םימ וק תנמטה רובע ריחמ תפסות     57.1.0280
רטמ 5.0 לכ רובע 8"-6" רטוקב והשלכ      

  2,700.00    27.00   100.00 .םיפסונ רטמ   
      
23 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.1.0865

 43,160.00    83.00   520.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
םימ וקל 8"-6" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.1.0995
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק      
תרזחהו וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושורדה      

 16,866.00 1,874.00     9.00 .תויושרה םע םואתב לכה ,ותומדקל בצמה 'חי   
      
2 ,םימ דמ תוברל 4/3" רטוקב יתיב םימ רובח     57.1.1100
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 4/3" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

 66,160.00 1,654.00    40.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 5 דע 'חי   
      
      
      
      
      

637,886.00 1.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 6574-2   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

22/07/2019
דף מס':     003 ןורשה תמר - יאנתסוב בוחרב םימ תרנצ גורדש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

637,886.00 מהעברה      
      
      
לכל( תוברל 3" רטוקב לופכ יתיב םימ רובח     57.1.1140
םילפינ םירבעמ 3" םיזרב 2 ,םימ דמ )רוביח      
דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב      
ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה      
"רשג"ו 'מ 5 דע יתיבה םימה וקל רובח      

119,076.00 9,923.00    12.00 .הקראה 'חי   
      
תפיקעל הפיטעו יופצ םע 8" רטוקב "דמל"     57.1.1385
עטקו תולעמ 54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ      

 11,025.00 2,205.00     5.00 'פמוק תרנצ  
      
וק תחנה רחאל ונוקיתו טלפסא שיבכ תחיתפ     57.1.1440

146,250.00   117.00  1250.00 .קמוע לכב םימ רטמ   
      
רחאל הנוקיתו תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ     57.1.1450

 15,600.00   104.00   150.00 .קמוע לכב םימ וק תחנה רטמ   
      
וק תחנה רחאל ונוקיתו אשד חטשמ  תחיתפ     57.1.1470
תכרעמ תרזחהו קוריפ תוברל קמוע לכב םימ      

  3,400.00    68.00    50.00 .םייקל םאתהב הייקשה רטמ   
      
תובשותל וא ,ןוגיעל 02-ב ןיוזמ ןוטב ישוג     57.1.1680

 14,700.00 1,470.00    10.00 םימ תרנצל ק"מ   
      
גרודמו יקנ ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     57.1.1745
תולעת יולימל יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      
תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב תובכשב      
רופחה רפעה קוליס תוברל תילאמיסכמ      
יוסיכו דופירל רבעמ( דחוימה טרפמל םאתהב      
יפל קר ,)שיבכה עצמ תיתחתל דעו רוניצה      

 54,400.00    68.00   800.00 חקפמהמ בתכב הארוה ק"מ   
      
תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     57.1.1765
שיבכ / הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה      

 63,000.00   315.00   200.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל ק"מ   
      
ףסות רובע MSLC גוסמ ןוטב ריחמל תפסות     57.1.1770

  4,200.00    21.00   200.00 תורשקתה ריהמ ק"מ   
      
,03"-4" רטוקב תמייק םימ תרנצל ואדיו םולצ     57.1.1775
םולצל תונכהה לכ עוצב תוברל ,טרפמה פ"ע      

  8,800.00     8.00  1100.00 ןימזמל ח"ודו קסיד תריסמו רטמ   
1,078,337.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 1.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 6574-2   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

22/07/2019
דף מס':     004 ןורשה תמר - יאנתסוב בוחרב םימ תרנצ גורדש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  4.75 ק ר פ  ת ת       
      
"המדאב ןומט את" םגדמ הכרדמב ףוגמ את     57.4.0135
, המדאב ןוטב תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ      
הכראה טומ, מ"מ 002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא      
תקצימ עבורמ / ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל      

 22,168.00 1,304.00    17.00 'פמוק ןוטב תבשות ג"ע הדלפ  
      
ןומט את" םגדמ ףוגמ אתל ריחמ תפסות     57.4.0140
הסכמ תוברל שיבכב עוציב רובע "המדאב      

    969.00   323.00     3.00 דבכ סמועל תקצי 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  6" רטוקב זירט ףוגמ     57.4.0300

  6,132.00 2,044.00     3.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 8" רטוקב זירט ףוגמ     57.4.0365

 73,612.00 5,258.00    14.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     57.4.0765

 27,482.00 2,114.00    13.00 .ע"ש וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות 'חי   
      
3"-6" םירטוקב םימ תרנצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.4.1015

  3,270.00   109.00    30.00 .ןויזה ללוכ ,) מ"ס D+02 הפיטעה יבוע( רטמ   
      
םירטוקב םימ תרנצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.4.1020
ללוכ ,) מ"ס D+02 הפיטעה יבוע( 8"-21"      

 19,400.00   194.00   100.00 .ןויזה רטמ   
153,033.00 םימל םירזיבאו םינקתמ 4.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,231,370.00 בויבו םימ יווק 75 כ"הס  
קובץ: 6574-2   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

22/07/2019
דף מס':     005 ןורשה תמר - יאנתסוב בוחרב םימ תרנצ גורדש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

)ת ו י מ ו י ( י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
ם ד א  ח כ  ת ד ו ב ע  1.06 ק ר פ  ת ת       
      

  1,480.00    74.00    20.00 יעוצקמ לעופ תדובע ע"ש  60.1.0010
      

  1,260.00    63.00    20.00 יעוצקמ יתלב לעופ תדובע ע"ש  60.1.0020
      
תוברל תורוניצ תחנה )םישנא 2( תווצ תדובע     60.1.0040
ללוכ ,םישנא 2-ל סחייתמ ע"ש ריחמ( תכתר      

  3,780.00   189.00    20.00 )תכתר ע"ש   
  6,520.00 םדא חכ תדובע 1.06 כ"הס  

      
י ס ד נ ה  י נ כ מ  ד ו י צ  ת ד ו ב ע  2.06 ק ר פ  ת ת       
      

  1,840.00   184.00    10.00 ק"מ 51 הניכר תיאשמ תדובע ע"ש  60.2.0010
      

  1,940.00   194.00    10.00 ליבקמ וא B.C.J-4 ןורפחמ תדובע ע"ש  60.2.0030
      
וא "טקבוב" גוסמ ינפוא ןורפחמ ינימ תדובע     60.2.0040

  1,680.00   168.00    10.00 ליבקמ ע"ש   
      
הטלפ / "גמוב" ןטק ינדי שבכמ תדובע     60.2.0100

  1,000.00   100.00    10.00 ליבקמ וא תינויצרביו ע"ש   
      

    950.00    95.00    10.00 ליעפמ ללוכ )וגנוק( ילמשח שיטפ תדובע ע"ש  60.2.0150
  7,410.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע 2.06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 13,930.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס  

קובץ: 6574-2   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

22/07/2019
דף מס':     006 ןורשה תמר - יאנתסוב בוחרב םימ תרנצ גורדש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל כ ש מ  ן ו ר י ח מ מ  א ל  99 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ו ק  2.99 ק ר פ  ת ת       
      
ןליתאילופמ תינמז תרנצ תנקתהו הקפסא      
תטלחה יפל ,8 גרד מ"מ 05-23 םירטקב      
מ"מ 05 רטוקב ישארה וקה תחנה .חקפמה      
ירוביחל מ"מ 23 תרנצ תועצמאב ורוביחו      
ינמז ףוגמ תנקתהו הקפסה םימייקה םיתבה      
םיינמז םיאצומ עוציב .ןכרצל ינמזה רוביחה לע      
תויחנהל םאתהבו 2" רטוקב שא יוביכל      
תנקתהו הקפסא תללוכ תדובעה .חקפמה      
,'מ 0.4 הבוגב תכתמ תורוניצמ םידומע      
םידומעה יבג לע םיינמזה תורוניצה תרישק      
םירמוחו הדובע לכו תיתוחיטב הרוצב      
לכ ךשמל םירוביחל ינמז וק תמלשהל ושרדייש      
רמגב תרנצה יוניפו קוריפ .עוציבה תפוקת      
.הדובעה      
      

206,000.00   103.00  2000.00 ינמז םימ וק תחנהו הקפסא רטמ  99.2.0010
206,000.00 םימ תקפסא יווק 2.99 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

206,000.00 לכשמ ןוריחממ אל 99 כ"הס  
קובץ: 6574-2   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
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ןורשה תמר
בויבו םימ תויתשת םינורש

 

22/07/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     007 ןורשה תמר - יאנתסוב בוחרב םימ תרנצ גורדש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

הלילס תודובע 15 קרפ    
   

                 32,557.00 קוריפו הנכה תודובע 1.15 קרפ תת   
   

    32,557.00 הלילס תודובע 15 כ"הס               
   
בויבו םימ יווק 75 קרפ    
   

              1,078,337.00 ללוכ ריחמה( 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 1.75 קרפ תת   
)םיחפס        
   

                153,033.00 םימל םירזיבאו םינקתמ 4.75 קרפ תת   
   

 1,231,370.00 בויבו םימ יווק 75 כ"הס               
   
)תוימוי( י'גר תודובע 06 קרפ    
   

                  6,520.00 םדא חכ תדובע 1.06 קרפ תת   
   

                  7,410.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע 2.06 קרפ תת   
   

    13,930.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס               
   
לכשמ ןוריחממ אל 99 קרפ    
   

                206,000.00 םימ תקפסא יווק 2.99 קרפ תת   
   

   206,000.00 לכשמ ןוריחממ אל 99 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

 1,483,857.00  יללכ כ"הס  
    252,255.69 מ"עמ %71  
  1,736,112.69 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 6574-2 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


