
מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     001 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ת ו ג ג  ם ו ט י א  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
יטתניס ימוגמ תועיריב םיחוטש תוגג םוטיא     02.02.0001
    M.D.P.E תטישב מ"מ 2.1 ילמינימ יבועב  
תופיפחב הקבדה תוברל תישפוחה החנהה      
העיריה עוביק, תוקלור םוטיא,מ"ס 01 בחורב      
יולימו םוינימולא יליפורפ י"ע הקעמה לע      
ליפורפה ןיב ינטיראילופ המיטא קיטסמב      
תוברל,םינוש םיטרפ םוטיא , הקעמהו      

 18,200.00   140.00   130.00 ר"מ\'רג 004 לבקמב ליטסכטואיג דב,םימשנ ר"מ   
      

  1,120.00    16.00    70.00 4*4  תודימב תשלושמ תינמוטיב הקלור רטמ  02.02.0002
 19,320.00 תוגג םוטיא 20.20 כ"הס  
 19,320.00 םוטיא תודובע 20 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ה ד ל פ מ  ם י ג ר ו ס ו  ת ו ת ל ד  11.60 ק ר פ  ת ת       
      
בר לוענמ תוברל ,תיפנכ-דח תלדלפ גוסמ תלד     06.11.0095
תודימ .ןוחטיב רגסו הצצה ןיע םע יחירב      

  2,197.00 2,197.00     1.00 )גגל האיצי ךרוצל(מ"ס 09 - /001 012 חתפה 'חי   
  2,197.00 הדלפמ םיגרוסו תותלד 11.60 כ"הס  
  2,197.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  

      
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
0.8 ק ר פ  ת ת  00.80 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

00.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../002 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     002 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ינכטה טרפמל םאתהב ועצובי תודובעה לכ      
תוברל יללכה ידרשמ ןיבה טרפמהו דחוימה      
הנקתהו הקפסה םיללוכ םיפיעסה לכ 80 קרפ      
תודובעה לכ שרופמב תרחא רמאנ םא אלא      
תוחול ויתונקתו למשחה קוח פ"ע ועצובי      
םירצק םניה ל"נה הדובעה עוציבל םינמזה      
הדובע ןובשחב תחקל ןלבקה לע ,דחוימ ןפואב      
תועשל ץוחמ הדובע , תולופכ תורמשמב      
תפסות לכ םלושת אל ,תולבוקמה הדובעה      
הגירח רשפאתת אל ,ליעל רומאה ןיגב ריחמ      
יאנת הווהמ ל"נה הזוחב בתכיש םינמזה חולמ      
תעצבתמ הדובעה .ןלבקה תקסעהל יסיסב      
ןיבהל ןלבקה לע ,רתויב שיגרו ליעפ ןקתמב      
ריחמב םמלגלו תויפסכה תויועמשמה תא      
ןיגב ריחמ תפסות לכ םלושת אל ,םיפיעסה      
הדובעה תועשל ץוחמ ועצוביש תודובע      
ינכטה טרפמה .תוליל תוברל תולבוקמה      
תויומכ בתכמ דרפנ יתלב קלח וניה דחוימה      
לכ תא ןובשחב חקול םיפיעסה רוחמת ,הז      
םלושת אל ,דחוימה טרפמב טרופמהו רכזומה      
עיפומש הדובע וא רמוח ןיגב ריחמ תפסות לכ      
.טרפמב      

0.8 קרפ תת 00.80 כ"הס            
      
ם י ל י ב ו מ ו  ת ו ל ע ת  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב  תרנצה לכ      
.ינקת ןומיס טרסו      
      
לש רטוקב הרבוק רוניצ לש הנקתהו הקפסא     08.01.0020
הנקתהל דעוימ הכישמ לבח םע מ"מ 05 דע      
הרוטרפמטב הדימעל וילאמ הבכ ןקת היולג      

    600.00    15.00    40.00 תולעמ 058 רטמ   
    600.00 םיליבומו תולעת 10.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
לבכ לש םלשומ רוביחו הנקתה ,הקפסא     08.02.0090
    YX2N 61 דע ךתחבX5 תולעת ג"ע ר"ממ,  

  3,250.00    65.00    50.00 דרפנב םידדמנה תרנצב לחשומ וא/ו תומלוס רטמ   
  3,250.00 םיכילומו םילבכ 20.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מועצה   .../003 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     003 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.03.0010
מ"מ 04X4 דע לש ךתחב תיטילורטקלא      
,םידדובמ ג"ע ןקתומ , מ"מ 006 דע ךרואבו      
יכילומ לכ רוביח תוברל ,תנגומ אספוק ךותב      
הקראה ךילומ רוביח תוברל ,וילא הקראהה      
היהי ספה ישארה םילאיצנטופה תאוושה ספמ      
טורח ץיוודנס טוליש תוברל ,םיגרב 81 דעל      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק ספב הקראה יכילומ לכ ג"ע 'אמייק רב'  
      
האלמ םילאיצנטופ תאוושהו תוקראה לולכמ     08.03.0030
תורקתל הקראה יכילומ רוביח תוברל ןקתמב      
תרנצ , בויב תרנצ , םימ תרנצ , תויטסוקא      
תכתמ תולעת , תשר תולעת , םירלקנירפס      
םיטרפ , ריווא גוזימ תולעת ,םילבכ תומלוס      
רחא יתכתמ תורש לכו הנבמה לש םייתכתמ      
תופיצר תחטבא ךרוצל ןנכתמה י"ע רדגויש      
לולכת הדובעה , יתכתמ תורש לכל תילמשח      
ךילומ תוברל, יתכתמ תורשל תורבחתה      
רוביח יעצמאו םירושיג , תולש , הקראה      
ךתחב םיכילומ ללוכ .)רחא וא ידנק( םישרדנ      
תאוושה תבוטל שרדנה לכו ר"ממ 52 דע      
ןקתמב תמלשומ הקראה תופיצרו םילאיצנטופ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .ולוכ  
  1,450.00 תונגהו תוקראה 30.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מועצה   .../004 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     004 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
    ----------------------------------------------------  
    --  
םיללוכ ןלהל תונושה תודובעל םיריחמה .1      
םיליבומהו תוביתה לכ לש קוחכ הקראה      
ודדמי אל הלאו ךכל םישורדה םירמחהו      
ללוכ ריק רוביח/רואמ 'קנל ריחמה .2 .דרפנב      
הנקתהה ,הלחשהה ,רוניצה ,לבכה ריחמ תא      
תודובעה לכ תא םיללוכו ליגר רזיבאו      
.3 .תמלשומ הרוצב ל"נה עוציבל תושרדנה      
תודוקנה לכ ןכלו הפושח הרקתה הז טקיורפב      
חיטה תחת וא לע הנקתהל ומיאתי םהינמל      
גוס תמגודכ תושרדנה תומאתהה לכ תוברל      
ריחמב לדבה אלל ל"נה ,הנקתהה ןפואו רוניצה      
םאותי םירזיבאהו תודוקנה םוקימ .4 הדוקנה      
"הפושח הרקת" :ןקתמה תושיגר בקע שארמ      
בר לש רושיאל תואמגוד ועצובי ןכ ומכ      
רושיא אלל ועצוביש תונקתה .5 .תונקתהה      
ימ י"ע ולבקתי אלו ןנכתמ/לכירדא/חקפממ      
ןובשח לע וקרופי ליעל םינייוצמה םימרוגהמ      
לש ונוצר תואיבשל שדחמ ונקתויו ןלבקה      
חקפמה      
      
גוס לכמ רוניצ םע תמלשומ רואמ תדוקנ     08.04.0020
ךתחב YX2N גוסמ לבכב מ"מ 52 דע רטוקב      
דח לגעמבו הנקתה גוס לכב ,ר"ממ 5.2x3 דע      
וא/ו םינצחל ללוכ ,5.1x5 דע יזאפ תלת וא      
םגד "ONICITB" תרצות תמגודכ םיקיספמ      
    thgiL gniviL ןנכתמ י"ע רשואמ ע"וש וא  
לכ תוברל תמלשומ הרוצב םינקתומ לכירדאו      

  2,625.00   175.00    15.00 םלשומ עוציבל םישרדנה םירמוחהו תודובעה 'חי   
      
,הנקתה גוס לכב תמלשומ ריק רוביח תדוקנ     08.04.0040
הלעת םע תינכות פ"ע רחא/ט"הע/ט"הת , פ"ח      
גוסמ לבכב מ"מ 52 דע רטוקב רוניצ וא      
    YX2N 5.2 דע ךתחבX3 רזיבא ללוכ ר"ממ  
thgiL gniviL םגד "ONICITB" תרצות הצק      
,לכירדאו ןנכתמ י"ע רשואמ ,1N וקסינ וא      
תודובעה לכ תוברל תמלשומ הרוצב תנקתומ      

  2,850.00   190.00    15.00 םלשומ עוציבל תשרדנה םירמוחהו 'חי   
      
רזיבא רובע ל"נכ עקת תיב תדוקנל תפסות     08.04.0050

     38.00    38.00     1.00 םימ ןגומ עקת תיב 'חי   
      
      
      
      
      
      

  5,513.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מועצה   .../005 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     005 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,513.00 מהעברה      

      
      
סמט,ןוחטב תכרעמל תרושקתל הנכה תדוקנ     08.04.0100
לחה היומס הנקתהב אוהש גוס לכמ .מ.נ.מו      
תלעתמ לחה וא/ו ירוזיא תרושקת ןוראמ      
תעצובמ ,הדוקנה אצומל דעו הכומס תרושקת      
טוח מ"מ 52 דע רטוקב ףכירמ תורוניצב      
וא הייולג רזיבא תבית םע ,ןוליינמ הכישמ      

    540.00    90.00     6.00 .טלשו הסכמ ,היומס 'חי   
      
,ןשע יאלג ןוגכ שא יוליג ירזיבאל הנכה תדוקנ     08.04.0110
02 רוניצ תועצמאב ,ןומיס תרונמ ,רפוצ ןצחל      
דעו הדוקנה אצוממ הכישמ טוח םע מ"מ      
םירוביח תאספוק ןכו שא יוליג תרושקת זוכירל      

    720.00    80.00     9.00 שא יוליג תכרעמל םודא עבצב תינקת 'קנ   
      
תועצמאב ןופורקימ וא לוקמרל הנכה תדוקנ     08.04.0120
דעו הדוקנהמ הכישמ טוח םע מ"מ 02 רוניצ      
םירוביח תאספוק ןכו הזירכ תרושקת זוכירל      

    160.00    80.00     2.00 הזירכ תזכרל רבוחמ לכה שרדנה י"פע תינקת 'קנ   
      
02 רטוקב רוניצ תללוכה םורח ןצחל תדוקנ     08.04.0270
HXHN גוסמ לבכ שא ןיסח לבכו מ"מ      
    081EF/09E 5.2 דע ךתחבX5 חולמ ר"ממ  
רוביח ללוכ הדוקנה אצומל דעו למשחה      
תנקתהו הקפסא ןכו,לבכה קוזיחו הנקתה      
רזע יעגמ 2 םע םורח ןצחל יפוס רזיבא      

    365.00   365.00     1.00 רשואמ ע"ש וא קינכמלט תאמגודכ 'קנ   
      
גוסמ לבכב ,ריוא גוזימ תדיחיל תיזאפ דח 'קנ     08.04.0275
    YX2N 5.2x3 תדיחי דע 23 רוניצ , ר"ממ  
יבטוק וד )טקאפ( ןוחטיב קספמ ללוכ ,הבעמ      
רשואמ ע"וש וא סיווג תמגודכ רפמא 61      

  1,325.00   265.00     5.00 .טלפמוק ,56PI המוטא הביתב 'חי   
      
גוסמ לבכב ,ריוא גוזימ תדיחיל תיזאפ תלת 'קנ     08.04.0280
    YX2N 5.2 ךתחבx5 דע 23 רוניצ , ר"ממ  
)טקאפ( ןוחטיב קספמ ללוכ ,הבעמ תדיחי      
ע"וש וא סיווג תמגודכ רפמא 52 יזאפ תלת      

    375.00   375.00     1.00 .טלפמוק ,56PI המוטא הביתב רשואמ 'חי   
      
הדוקנה אצומל דעו הבורק הביתמ VT תדוקנ     08.04.0340
םויסו הכישמ טוחו מ"מ 52 רוניצ תועצמאב      
תאמגוד םיבכרהב ט"הת אספוקב      
    "ONICITB" םגד ANUL ןנכתמ י"ע רשואמ  

    640.00   320.00     2.00 לכירדאו 'קנ   
      
      
      
      

  9,638.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מועצה   .../006 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     006 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,638.00 מהעברה      

      
      
אמגוד הדובע תדמע לש הנקתהו הקפסא     08.04.0341
    71D "הדמעה "סיפוא וקסינ" וא "טסלפ אדע  
םאתמ ןכו למשחל ילארשי עקת יתב 4 לולכת      
פ"ע ןופלט יעקשו םיבשחמ תרושקת יעקשל      
.ךרוצה תדימב ימד לנפ ללוכ תרושקת ץעוי      
אצוממ למשחל הנזה וק לולכת הדמעה      
YX2N  וסמ לבכב למשחה חולל דעו הדוקנה      
מ"מ 52 רטוקב ףכירמ רוניצב ר"ממ 3*5.2      
רשא מ"מ 52 רטוקב תורוניצ 2 ךכל ףסונב      
ללוכ הדיחא תרושקתל הנכה  תדוקנל ושמשי      
דע טלפמוקכ בשוחת הדמעה .הכישמ טוח      

  5,100.00   425.00    12.00 םלשומ רוביחל 'חי   
 14,738.00 םירזיבאו תודוקנ 40.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןרצי י"ע 93416 ןקת פ"ע יונב חולל הנבמ     08.05.0010
ןקת ותב ןמוסי חולה ,רשואמ לעבו תוחול      
דע קמועב 0001X006 תודימב חולה ,ילארשי      
בקע ינדפק םואת שרדנ !בל םיש( מ"מ 004      
רשוכ ,A08X4 דע צ"פ םע )םוקמ תלבגמ      
2 יבועב טירפוקד חפמ הנבמ ,AK52 קותינ      
ומיאתי רשא תודימב טרפמה פ"ע ,תוחפל מ"מ      
תוברל ,םייוניש עוציב אלל רתאב ותנקתהל      
תא ללוכ ריחמה .תינכותל םאתהב חולל סיסב      
צ"פ ,םיקדהמ תוברל חולב לוזרפה דויצה לכ      
ןומיסל השירד פ"ע םיעבצב ץיבדנס יטלש      
עגמ ינפב הנגהל סנקיטרפ תנגה ,םילגעמ      
םישורדה םירזבאה ראשו ,םיכילומה ,ירקמ      
שא יאלגל תונכה תוברל םלשומ חול תלבקל      
.זגב יוביכ יריחנלו יאלגל המיאתמ תבשותו      
רתאב חולה תנקתהו תלבוה תא ללוכ ריחמה.      
םירזבאה לכו םילבכה לכ טוויח תוברל      
הלבוה ללוכ ךכ םשל םישורדה תודובעהו      
םוקמב ,שרדיו הדימב ףונמ תועצמאב הפנהו      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק .חקפמה י"ע ןייוציש  
      
A08 דע םרזל BCCM יבטוק תלת ט"מאמ     08.05.0050
תונגה לעב AK52 קותינ רשוכ םגד      
לולכי קספמה )I.S.L ( תוננווכתמ תוינורטקלא      
דויצ םיפילחמ רזע יעגמ טסו הקספה לילס      
הלעפהו רוביח הנקתהל שרדנה לכו רזע      

  3,300.00 1,650.00     2.00 תמלשומ 'חי   
      
      
      
      

  6,750.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מועצה   .../007 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     007 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,750.00 מהעברה      

      
      
לעב רפמא 01-1 דע לש םרזל  עונמ תנגה     08.05.0140
העובק תיטנגמ הנגהו תלייכתמ תימרט הנגה      
רדיינש" תרצותמ 2VG םגד תמגודכ      

    532.00   266.00     2.00 "קירטקלא 'חי   
      
םרזל רתי יחתמו םיקרב ינפב הנגה תדיחי     08.05.0160
, SSALC 2+1 םגד םיבטק AK05 4 רצק      
תטישל דעוימ ,םיכיתנ תיבו םיכיתנ תנגה ללוכ      

  2,250.00 2,250.00     1.00 S-NT הנגה 'חי   
      
4 דע KSP תרצותמ שא יוליגל OSI רקב     08.05.0180

    825.00   825.00     1.00 תואיצי 'חי   
      
תרצותמ מ"מ 22 רטוק דל יטלומ ןומיס תרונמ     08.05.0200

    195.00    65.00     3.00 V032 חתמל "רדיינש" 'חי   
      
קותינ רשוכ A52X1 םרזל יבטוק דח ז"אמ     08.05.0210

    840.00    70.00    12.00 C ןייפוא AK01 'חי   
      
קותינ רשוכ A52X1 םרזל יבטוק דח ז"אמ     08.05.0220

    760.00    95.00     8.00 D ןייפוא AK01 'חי   
      
רשוכ A52X3 דע םרזל יבטוק תלת ז"אמ     08.05.0236

    540.00   135.00     4.00 H06CI םגד C ןייפוא AK01 קותינ 'חי   
      
םגד Am03 תושיגר A36X4 דע תחפ רסממ     08.05.0260

    355.00   355.00     1.00 A/SI 'חי   
      
חתמל תרצותמ ילאטיגיד יעובש תבש ןועש     08.05.0290
    V032 םירסממ 2 ,הברזר הללוס יוביג ללוכ  
ןתינ ימינפ ףקוע ללוכ ,דרפנ תונכת ילעב      

    850.00   425.00     2.00 זועלג ןאובי   2POT.216 RT םגד ,תונכתל 'חי   
      
03 הגילז םרז תושיגר ,A04X2 תחפ רסממ     08.05.0312

  1,164.00   388.00     3.00 IS/A םגד רפמאילימ 'חי   
      
03 הגילז םרז תושיגר ,A04X4 תחפ רסממ     08.05.0314

  1,132.00   566.00     2.00 רפמאילימ 'חי   
      

    900.00   450.00     2.00 CA A52x3-3 יזאפ תלת ןעגמ 'חי  08.05.0320
      
תלת בטוק העברא  2/0/1 ףילחמ ררוב קספמ     08.05.0330

    700.00   350.00     2.00 רזע יעגמ טס ללוכו A23X3 דע םרזל יבצמ 'חי   
      
,םיעגמ 3 םע ,מ"מ 5.22 רטוקב דוקיפ ןצחל     08.05.0374

    195.00    65.00     3.00 .רוגס ליגרו חותפ ליגר 'חי   
      
      

 17,988.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מועצה   .../008 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     008 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 17,988.00 מהעברה      

      
      
,V032/004 יזאפ-תלת למשח תכירצ הנומ     08.05.0384
    ZH05 דע A001 הנקתהל םרז ינשמ תוברל  

  1,342.00   671.00     2.00 'פמוק ןיד ספ ג"ע  
      
לילסו A61X2 םרזל יבטוק וד דעצ רסממ     08.05.0420
רזע יעגמ ללוכ V42 וא V84 וא V032 הלעפה      
ןצחל ,תיזכרמ FFO/NO הטילשו םיפילחמ      

    726.00   121.00     6.00 ןומיס תירונו הקידב 'חי   
      
חולב הירטפ גוסמ יבטוק תלת םוריח ןצחל     08.05.0670
העיגנ ינפב תילרגטניא הנגה םע למשח      

    110.00   110.00     1.00 .תירקמ 'חי   
      
דע קוצי קספמ לש םייק חולב דבלב הנקתה     08.05.0680
    08X3 תמאתה ,םייונישה לכ ללוכ רפמא  
תלהנה לומ םואית ,טוליש ,טוויח ,םילנפ      
עוציבל תושרדנה תודובעהו לכו ןיינבה      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק דרפנב ורחמותיי גותימה ירזיבא ,םלשומ  
 20,666.00 למשח תוחול 50.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
טלש םורח דל .ת.ג לש הנקתהו הקפסא     08.06.0010
ללוכ ,ךרוצה תדימב םיציח ןומיס ללוכ "האיצי"      
לדוגב הנקתהה םוקימ פ"ע המיאתמ תימלצ      
וא תיטסוקא הרקיתב הנקתהל ,מ"ס 51 תוא      
ל תוללוס ללוכ םורחב הדובעל דעוימ ,ריק      
XEV-YX םגד ,יאמצע קדבמו תוקד 081      

    460.00   460.00     1.00 קטלנא תרצות 'חי   
      
תוללוס ללוכ םורח דל.ת.ג לש הנקתהו הקפסא     08.06.0020
העוקש הנקתהל ,יאמצע קדבמו תוקד 081 ל      
RL םגד ,ט"הע היולג וא\ו תיטסוקא הרקתב      

  2,820.00   470.00     6.00 קטלנא תרצות XUL-YX 'חי   
      
PI-56 םימ ןגומ DEL יטמרה תרואת ףוג     08.06.0030
המגודכ K0004 רוא ןווגב W04 דע קפסהב      
םירזיבאה לכ תא ללוכה MARSO תרבח לש      

  2,000.00   250.00     8.00 .תמלשומ הנקתהל םירמוחהו 'חי   
      
06 *06 דל הרואת ףוג לש הנקתהו הקפסה     08.06.0031
עבצ טאוו 54 ןייל ןייפ דלנאפ וא דלנאפ םגדמ      
תושירדב דמועה רשואמ ע"ש 0004 רוא      
תידרשמ ןיבה הדעווה לש 80 ינכטה טרפמה      

 15,900.00   300.00    53.00 דל תיגולונכטב הרואת יפוגל 'חי   
 21,180.00 הרואת יפוג 60.80 כ"הס  

      
      

קובץ: מבנה מועצה   .../009 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     009 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
וא ךמסומ יעוצקמ יאלמשח לש הדובע תעש     08.07.0020
תונוש למשח תודובע עוציבל יאלמשח רזוע      

    700.00    70.00    10.00 חוקיפהמ בתכב השירדל ףופכב ע"ש   
      
תודובע עוציבל יעוצקמ טווח לש הדובע תעש     08.07.0030
דויצ לכ תוברל ,רתאב למשח תוחולב תונוש      

    800.00    80.00    10.00 חוקיפהמ בתכב השירדל ףופכב,שרדנה רזעה ע"ש   
      
םינוש שא ירוזא ןיב למשח ילבכ רבעמ םוטיא     08.07.0080
תשירד יפל ע"ש וא קיטסמולפ תאמגוד רמוחב      
ןכו למשח ילבכל םירבעמה לכב תוחיטבה ץעוי      
מ"ס 05 כ רבעמה ידיצ ינשב םילבכה תחירמ      

    730.00   365.00     2.00 דצ לכל רבעמ ר"מ   
      
ךרוצל למשח תוחולב תואיציו תוסינכ םוטיא     08.07.0090
רשואמו ינקת רמוח י"ע שא תוטשפתה תעינמ      

    225.00   225.00     1.00 'פמוק טלפמוק תוחיטב ץעוי י"ע  
  2,455.00 תונוש 70.80 כ"הס  
 64,339.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו א ר ו ה  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
תויללכ  תוארוה      
      
טרפמ"ב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ללוכ )"לוחכה ןדגואה "( "ןינב תודובעל יללכ      
ףיעסב תרחא ןייוצ םא אלא , הדידמה ינפוא      
הדובע  תודיחי יריחמ  ףסונב  . תויומכ בתכ      
בתכב 00.90 קרפ תתב בתכנה   לכה  םיללוכ      
הזה  תויומכ      
      
םיחטש  לכ תא חיט  יחטשב  דודמל  שי      
טרפ  , מ"ס  02-מ  תוחפ  בחורב םינטקה      
ג"ע חיטו ,דרפנב ודדמי אלש םיחתפ יפושחמל      
ריחמב לולכ  מ"ס  02-מ תוחפ  בחורב םיפשח      
תועוצקמ יקוזיח .ריקה ג"ע חיט לש הדיחי      
אלל(  תוניפל ועצובי תנוולוגמ תשר ינתיווזב      
. 'מ 0.2 דע הבוגב )םיפשח תוניפ      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.90.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../010 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     010 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תוברל חטשמה  תנכה תללכנ  חיט  יריחמב      
תוטילבמו םינבאמ  ,ךולכלמ  , קבאמ יוקינ      
,המודכו  לזרב  יטוח  ךותיח ,תוטלוב ןוטב      
ינפ ןוקיתו קבדומ  אל רמוחה לכ דוריג      
ןוקית .תורקת וא  תוציחמ ,תוריק   חטשמה      
םיצירח יולימו תמיתס י"ע ןוטבה חטשמה      
בקע וא תורוניצה תבכרה ירחא( םירוחו      
,טנמצ-1 : תבורעתב ןלבקה עצובי )היצגירגס      
חפנ 02%(  "סקטל הקיס"ו םימ , לוח -3      
יריחמב . ןימזמה י"ע רשואמ ע"ש וא  )םימה      
עוציב ,שרדיש גוס  לכמ הצברה תללכנ  חיט      
.יללכה טרפמב תושרדנה תובכשה יבועב חיט      
םירשי םיחטש  תלבק לע  יארחא  היהי ןלבקה      
לע תפסות םלושת אל  ,תוריקו תורקיתב      
ןייוצמה לעמ חיט לש  ללוכה יבוע  תלדגה      
דחוימ  חיט  תשרל  וא  יללכה  טרפמב      
      
,תשר אלל ,ילמינימ יבועב ןנכות מ"ממל חיט      
תויחנה 20 קרפ יריחמב תלולכ ךכ בקע      
קרפ תת  האר(  .ןוטב ינפלו תוינבתל תושירדו      
םלושת אל .)הזה תויומכה  בתכב 00.20      
םא . תיכוכז יביס תשר רובע תפסות ןלבקל      
לע היהת הדובעה ל"נה תשרב ךרוצ היהי      
.ןלבקה ןובשח      
      
תפסות דרפנב  םלושת אלו  םיללוכ םיריחמה      
'מ 5.3-מ לעמ הבוגב חיטה עוציב רובע      
חיט עוציב רובע ,)תוהובג תומוק( הפצירהמ      
יגוס לכ שומיש רובע ,םילגועמ םירושימ לע      
םירוביחב :חיטה תחת הקבדהל םיספ וא תשר      
,תוניפב ,םינוש םירמוחמ תוריק לש םישגפמבו      
תומוקמבו המודכו ןוטבבו  קולבב םיצירח לעמ      
יארחא היהי ןלבקה .םיקדסל םישיגר םירחא      
לפטל ךישמיו םיקדס אלל חיט תלבק לע      
.קדבה תפוקתב הנבמה תלבק ירחא םיקדסב      
תודובעל יללכה טרפמב" הדידמ ינפואל דוגינב      
לכב ,לעופב עצוב המל רשק אלל , "היינב      
תורקת לעמ ללחב חיטה דודמנ אל הרקמ      
חטש .חבטמ תונורא בגבו ,תויולת וא תובתות      
םהבש ,םירדחב םינפ תוריק לש חיטה      
הבוגה יפל בשוחי ,תבתות הרקת תבכרומ      
ףוצירה ילופיש לש ןוילעה הצקה  לעמ  דדמנה      
.מ"ס 7 +  תיטסוקא הרקתה תיתחת דע      
      
      
      
      
      

10.90.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../011 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     011 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וא  "ח" יליפורפ םיללוכ ץוחו םינפ חיט יריחמ      
51/51 וא 02/51  תודימב  םוינימולאמ ןתיווז      
ירמוח םע םיטה שגפמב וא חיטה הצקב  מ"מ      
לכירדאה תויחנה וא יטרפ יפל  םירחא  רמג      

תויללכ תוארוה 10.90 כ"הס            
      
ם י נ פ  ח י ט  11.90 ק ר פ  ת ת       
      
קרפ יללכה טרפמל ביוחמו הנפומ ןלבקה .1      
    09  
      
חיטב ץירח תריצי )א :ללוכ חיטה ריחמ .2      
החותמ תשר יספ )ב .הרקתו ריק ןיב שגפמב      
טנמלא ןיב יכנא שגפמב מ"ס 01 -כ בחורב      
תפסות םלושת אל .תונולח יפסבו קולבו ןוטב      
.)םיטנק( חיטב תוניפ תריצי רובע      
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.11.0010
עוצב רחאל חיט ינוקת ללוכ.םיירושימ םיחטש      

  9,900.00    90.00   110.00 . תוריק- תוכרעמה תודובע לכ ר"מ   
  9,900.00 םינפ חיט 11.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט   21.90 ק ר פ  ת ת       
      
, הצברה תבכש : תובכש שולש ץוח חיט     09.12.0005
טכילש תבכשו מ"מ 51  יבועב הנותחת הבכש      
י"פע ןווגב טכילש תבכש תוברל רוחש      

    700.00   140.00     5.00 .   הנבמ לכירדאה ר"מ   
    700.00 ץוח חיט  21.90 כ"הס  

 10,600.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ל ל כ  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
תויללכ  תוארוה      
      
בצוימ לוח יולימ ג"ע ועצובי ףוצירה תודובע לכ      
לוח-4 סחיב טנמצ לוח תבורעתמ בכרמ      
ןריחמב תוללוכ יופיחה תודובע לכ .טנמצ-1      
תפסות לכ אללו ריחמב לולכה רשיימ חיט      
תראשה ןריחמב תוללוכ  ףוצירה תדובע. ריחמ      
תוזיראב ןימזמה ידיל רמוח גוס לכמ 2%      
. םולשת תפסות לכ אללו תורוגס      
      
      

10.01.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../012 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     012 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דע דוסיה ריחמ יונישב הנתשי אל הדיחי ריחמ      
    01%. ריחמ רובע תפסותל ןלבקה תשירדב  
דוסיה ריחמ ללגב ,קרפה יפיעסמ דחאב דוסי      
בתכב וא תוינכותב ןייוצמה לעמ הלועש      
יכמסמ ןימזמל איבהל ןלבקה לע , תויומכה      
וא הקימרק ירצומ לכל דוסי יריחמל החכוה      
האוושהב קר  .הקידבל קרפב ןלצרופ טינרג      
לכה ךסבש הרקמב ,קרפב םירצומה לכ תולעה      
,דחיב םלוכ ןלצרופ טינרג וא הקימרק ירצומ      
,תויומכה בתכב ןייוצממ רתוי  ןלבקל םילוע      
,קרפה לכל תבשוחמה תפסותה ןלבקה לבקי      
וא  הקימרק תריחבב .תוריק יופיחו ףוציר ללוכ      
רושיאב ןנכותממ םילוז  רתוי ןלצרופ טינרג       
הזוח  יפל  ריחמה ןקתל ןימזמה ותוכז ,ןימזמה      
אורקל שי קפסה הרבחה םש ירחא .ןלבק  םע       
."רשואמ ךרע  הווש וא" םיפיעס לכב      
      
וא .ל.נ.מ  תרצות  ויהי  םיתורשב  םירזיבא      
תוברל , לכירדא  םע  םואתב  הטסורינמ ע"ש      
.םידליו םיכנל  םישיגנ      
      
טרפמ"ב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ללוכ )"לוחכה ןדגואה "( "ןינב תודובעל יללכ      
.ףיעסב תרחא ןייוצ םא אלא, הדידמה ינפוא      
בותבכש  לכה ףסונב  םיללוכ  הדובע  יריחמ      
תופסות םוש  אלל  הזה   קרפ  תתב      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.01.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../013 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     013 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הקימרק יופיחו אוהש גוס לכמ ףוציר ריחמ      
גוס לכב םירויצו תורוצו  םיספ עוציב ללוכ      
יריחמב  .תולכירדאב יטרפ יפל םינוש םינווגבו      
ךותיח ,ףוצירה גוסמ םילנפ םיללוכ ףוציר      
לנפ שגפמ לכבו תוניפב םילנפ שגפמב גנוריג      
םילופיש ינוסכלא וקב דוביע ,תלדה ףוקשמ םע      
יחיראו םילנפה ךותיח  עוציב ,הקימרק וא      
,תושרדנ תודימל,שרדנה ךרואל  הקימרק      
יריחמב .םילגוע םידומע לע םילופיש עוציב      
לש ללוכה  יבועה תלבקל יולימ ללכנ ףוציר      
יבועב בצוימה יולימ ללוכ ,מ"ס 02 דע ףוצירה      
טנמצו לוח לש תבורעתמ יושע ,תיתשתה      
ףוצירה יגוס לכ ,ק"מ/ג"ק 002 לש רועישב      
,R-9 הקלחהל תודגנתה 9722 י"תל םימיאתמ      
    01R, 11R, 21R , םירדחב תוביטר יפל  
.לכירדאה רושיאב לכה  ,תוחיטב ץעוי תושירדו      
קר לכירדאה רושיאל איבהל ןלבקה לע      
,םינקתה ןוכמ  י"ע תוקודב ףוציר תואמגוד      
בותכ ובש םוקמ לכב .ןקתב תודמועה      
טינרג וא/ו הקימרק" אורקל שי " הקימרק"      
"ןלצרופ      
      
תודימ :םיללוכ םיופיחהו ףוצירה יריחמ      
תודובע עוציב ,לכירדאה תריחב יפל םיחיראה      
תוסירפ תוינכות  וא ףוציר תוינכותל םאתהב      
תודובע  עוציב,םיתורישו םיחבטמ תוריק      
,יולימ רמוח , םישרדנה רזעה ירמוחו תיתשת      
םיברע תפסותב דבלב םי לוח םע טיט ,םיקבד      
ףוצירה תבכרה ,םייופיחהו ףוצירה רובע      
בג לכ תחירמ ,הקבדהב וא טיט ג"ע יופיחהו      
לע בוטר םושיו קבדב חיראה בג לכ וא שישה      
לופיט ,תוטשפתה ירפת ,תילירקא הבור ,בוטר      
.תוגרדמבו םייופיחב ,םילופישב ללוכ רליסב      
שי יופיחו ףוצירל תיתשתה תובכש םושיי ינפל      
םייקנ ויהיש דע תיתשתה ינפ תא שירבהל      
.ןיטולחל      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.01.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../014 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     014 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עבקית  יופיח יחירא וא  ףוצירה תחנה תרוצ      
םלושת אלו ,םוקמב לכירדאה תשירד יפל      
,תולעמ 54 לש תיווז תריצי רובע ריחמ תפסות      
שומישו םיפסונ םיכותיח ,תוינוסכלא תורוש      
תופצרמ לש םיגוס וא םינווג שולש תוחפלב      
יריחמ .)ןלצרופ טינרג( הקימרק יחיראו      
יחירא וא/ו טושיק יספ תבכרה :םיללוכ הדיחיה      
תבכרה ,םינושםיגוסו םיעבצ ןיב בוליש ,טושיק      
יריחמב .םינטק םיבחורב םיעוקש שיש יספ      
ימוסחמל םיעופיש דוביע :םיללוכ ףוצירה      
,תוחלקמ יאתב םיזוקינל םיעופיש ,הפצר      
ףוצירה יריחמ .שרדייש םוקמ לכבו תוספרמ      
ג"ע יטסלפ הנגה ריינ תסירפ :םיללוכ      
ע"וש  וא ,)"ירודכ" י"ע קוושמ ריינה( םיפוצירה      
םתקבדהו סבג תוטלפב ףוצירה יוסיכו רשואמ      
הריסמל דע ,הקב  דה יטרס י"ע ינשל דחא      
תיפוסה      
      
תורשפא תמייקש  ןובשחב תחקל  ןלבקה לע      
יחיראמ תוריק יופיחו ףוציר עוציב תוטיש ינשל      
וא יטנמצ טיט לע הליגר : )טינרג( הקימרק      
תואמגוד השעי ונובשח לע ןלבקה . הקבדהב      
תואמגוד רושיאו הריחב רחאל    ,תוטיש ינשל      
עצביו , 'וכו הבורה עבצ ,םינווגה , םיחיראה      
רושיא יפל ,תוטישהמ תחאב יופיחו ףוציר      
הקימרקב יופיחו ףוציר ריחמב .לכירדאו חקפמ      
קחרמ ירמוש( םירסייפס םילולכ )טינרג(      
,לכירדאה רושיאב )םינוש םייבועב קיטסלפמ      
. םוקמב לכירדא תויחנה יפל תוגופ עוציבו      
חיט עקר  ,הצברה יגוס לכ ,יופיחל  הנכה      
הקבדהל םירמוח תפסות םע רשוימ יטנמצ      
יופיחל םוטיא ירמוח , םיקולב וא ןוטבל  הבוט      
תדיחי ריחמב םיללוכ 'וכו םיבוטר תוריק      
םרובע  םלושי  אלו ףוציר וא יופיח הדובע      
הנכה ריחמה תרחא  ןייוצ אל  םא  .דרפנב      
,יברימ קוידב סלופמו רשוימ חיט הקבדהל      
ףסות םע  םיתורשה תוריק לע ,םינוויכ 2 לגרס      
.ע"וש וא "סקטלוזיא" גוסמ םיטא       
      
קבדה( רמוח תא םיללוכ יופיחה יריחמ      
יפל שומישו  תשורח  תיבב  םינכומ )הבורהו      
ןווגב  ,הקימרקה  רציימה ןרציה תוארוה      
.ילירקא  וא  יסקופא  הבור  תוברל  ,רחבנה      
      
      
      
      
      

10.01.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../015 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     015 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םילולכ  )ןלצרופ תינרג( הקימרק יופיח יריחמב      
וא  םוינימולא יליפורפמ ןוילע רמגו תוניפ      
חיט ןיב הדרפה ליפורפ ,רחא רמוחמ      
יופיח יריחמב .לכירדאה תריחב יפל ,הקימרקו      
יופיח לולכ )טינרג( הקימרק יחיראב תוריק      
לש  ןבא יחטשמ  וא  םירויכ לש םיילוש לעמ      
ודדמנ םיחטשמהו םירויכה(  חבטמ תונורא      
תורוגחו םידומע הקימרקמ  עוציב ,)דרפנב      
,תוציחמה טנקב יופיח ,תורונצה תרתסהל      
תותלד ביבס , תונולחה םיפשחב ייופיח      
לע קר  ביכרהל  שי  תוארמ .'וכו תונולחו      
םיחטש הקימרקב תופחל  ןלבקה לע .הקימרק      
תוארמ תחת      

יללכ 10.01 כ"הס            
      
ט י נ ר ג  / י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  11.01 ק ר פ  ת ת       
ן ל צ ר ו פ       
      
קרפ יללכה טרפמל ביוחמו הנפומ ןלבקה .1      
    10  
      
, ותקפסא םוקממ ףוצירה תא לבקי ןלבקה .2      
יולימ םע תוגופ עוצב  תללוכ ןלבקה תדובע      
. ןימזמה י"פע ןווגב תילירקא הבור      
      
םילולכה  םילופיש  תוללוכ   ףוצירה 'בע .3      
. ודדמי אלשו הדיחיה ריחמב      
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחירא  ףוציר     10.11.0010

 50,600.00   220.00   230.00 ר"מ/ ח"ש 08 דוסי ריחמב ר"מ   
 50,600.00 ןלצרופ טינרג / יחיראב ףוציר 11.01 כ"הס  
 50,600.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו א ר ו ה  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
תויללכ  תוארוה      
      
טרופמל ףופכבו םאתהב ועצובי תודובעה לכ      
11 קרפ העיבצ תודובעל יללכה טרפמב      
      
תמגוד סקימ גוסמ עבצ ינווגב שומיש רובע      
לכירדאה תריחב יפל ע"וש וא סקימרובמט      
לכ םלושת אל  חקפמה לש בתכב רושיאבו      
.  תפסות      
      

10.11.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../016 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     016 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תפסות  דרפנב  םלושת אלו  םיללוכ  םיריחמה      
'מ 0.3-מ לעמ   הבוגב   עבצ   עוציב רובע      
חיטה יחטש  תונכה   עוציב  ,הפצירהמ      
, םימתכ אלל  ,הדיחא  הבכשב  עבצה  תלבקל      
חטש  הדידמה .לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
תוריק ג"ע  עבצ יחטשב  ובשחת  אל  .וטנ      
אלל . תיטסוקא הרקת  ללחו  םילנפ  םינפ      
לע עבצה  חטש   ,לעופב  עצוב המ רשק      
דדמנה הבוג יפל םלושי םירדחב   םינפ תוריק      
ןותחת  ינפל דועו ףוציר לש לנפה ןוילעה ינפמ      
ןוטב  תרקת  וא  תיטסוקא  הרקת  לש      
      
תלבק דעו תוחפל תובכש שולשב העיבצה לכ      
תריחב יפל םינווגה ,דיחא ןווגו אלמ יוסיכ      
סיסב ללוכ ,"סקימרובמט" גולטק יפל לכירדאה      
. ןרציה תויחנה י"פע   דוסי      
      
העיבצה תדובע ,ןגוסל עבצ תודובע לכל      
הנווכה אל םא ןיבו רדגוה םא ןיב טרופמכ      
םהב םיפיעסב .אלמ יוסיכ תלבק דע העיבצל      
רפסמל הניה הנווכה תובכשה רפסמ ומשרנ      
אלמ יוסיכ גשוה רשאכ םג םומינימ תובכש      
.ףיעסב ןייוצמכ תובכש רפסמב      

תויללכ תוארוה 10.11 כ"הס            
      
ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  21.11 ק ר פ  ת ת       
      
לע   תובכש 3   לירקרפוס עבצב העיבצ     11.12.0040
רושיא י"פע ןווגב   תוחיוטמ תורקת, תוציחמ      

  3,920.00    28.00   140.00 .ןימזמה ר"מ   
      
לע   תובכש 3   לירקרפוס עבצב העיבצ     11.12.0050
י"פע ןווגב   סבג ירניסו  תורקת, תוציחמ      

  5,600.00    28.00   200.00 .ןימזמה רושיא ר"מ   
  9,520.00 העיבצו דויס 21.11 כ"הס  
  9,520.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
,תויפנכ דח תותלד גוזמ תכרומה הנירטו     12.01.0010
ייופיחו םיעובק םיקלח , פיקירד תונולח      
מ"ס 082/8711+442/755 תודימב םוינימולא      

100,000.00 100,000.00     1.00 102 טירפ י"פע 'חי   
      
      

100,000.00 10.21.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מועצה   .../017 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     017 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
100,000.00 מהעברה      

      
      
367/521 תודימב ץע יומד םוינימולא תופפר     12.01.0020

 11,500.00 11,500.00     1.00 )רסח112 ( טירפ י"פע מ"ס 'חי   
      
594/051 תודימב ץע יומד םוינימולא תופפר     12.01.0030

  9,000.00 9,000.00     1.00 )רסח112 ( טירפ י"פע מ"ס 'חי   
      
י"פע מ"ס 541/041 תודימב יפנכ וד כ"עכ ןולח     12.01.0040

 41,800.00 3,800.00    11.00 202 טירפ 'חי   
      
י"פע מ"ס 541/541 תודימב יפנכ וד כ"עכ ןולח     12.01.0050

  3,800.00 3,800.00     1.00 302 טירפ 'חי   
      
י"פע מ"ס 541/521 תודימב יפנכ וד כ"עכ ןולח     12.01.0060

  3,400.00 3,400.00     1.00 402 טירפ 'חי   
      
ע"ש וא  0003 לילק תמגודכ םוינימולא הקעמ     12.01.0061
לש האולימ םע רטמ 1.1 הבוגב עובצ/ןגלואמ      

 32,200.00   920.00    35.00 מ"מ 5+5 )ןוחטיב(הדובר תיכוכז רטמ   
      
לש תופרפר םגד םוינימולא היולת הלוגרפ     12.01.0062
הללצה יוסיכ םע ע"ש וא רודילירט תרבח      
םוכיסל אל 1,000.00    50.00 רונתב עובצ םוינימולאמ ר"מ   
      
תרבח לש קטייה םגד םוינימולא היולת הלוגרפ     12.01.0063
םוינימולאמ הללצה יוסיכ םע ע"ש וא רודילירט      
םוכיסל אל 1,500.00    50.00 רונתב עובצ ר"מ   

201,700.00 םוינימולא תודובע 10.21 כ"הס  
201,700.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  

      
ן ב א  י ו פ י ח  41 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו א ר ו ה  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
תויללכ תוארוה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.41.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../018 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     018 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יללכה  טרפמה יפל הנעצובת תודובעה לכ      
םיטרפל םאתהבו 8732 י"ת יפלו 41 קרפ      
ןבאה .היצקורטסנוקו תולכירדא תוינכתב      
לעפמ וא הבצחממ היהת ןלבקה י"ע קפוסתש      
תלעב היהת ןבאה .לכירדאה י"ע ורשואש      
,םיקדס ,םידיג ,תובכש אלב ינגומוה הנבמ      
אלב ,תוררופתה תודוקנ ,םירוח ,תויוקרפתה      
ןווגב הדיחא היהת ןבאה .סרכ אלל ,תומיתס      
תואמגוד איבהל ןלבקה תוירחאב .םימתכ אללו      
לכירדאה רושיא לבקל ,תותיס ללוכ ,ןבאה      
ןוכממ רושיא לבקלו ןבאה ביטו קזוח קודבלו      
הקודב ןבאמ ונובשח לע הנבי ןלבקה .םינקתה      
חתפ םע ר"מ 3 לדוגב ריק תמגוד תרשואמו      
רושיא תלבק ךרוצל לוחיכ ללוכ םיחתפ ידוביעו      
ןבאל היהי תויומכה בתכב ןבא ריחמ .לכירדאה      
תילכרדאה תריחב  יפל גוסמ השק תיטימולוד      
תתוסמ ,מ"ס 42-03 הבוגבו מ"ס 5 יבועב ,      
ןבא וא  הבטומ ,םשמשומ ,הבזוט ,שיטלט      
תריחב יפל ןווגב ,תרשואמ הבצחממ ,הרוסנ      
יריחמ םינקתו םיטרפמל ףסונב .לכירדאה      
תתב בותכה לכ םיללוכ קרפב הדובע תדיחי      
.הזה קרפ      
      
יחולשמל לכירדאה רושיא לבקל ןלבקה לע      
אלש םינבא .םינושארה  ןבאה תוחול      
לא  הנאצות לכירדא וא  חקפמה י"ע הנרשואת      
תמאתה יבגל ידעלבה עבוקה .רתאל ץוחמ      
אלו תיפוס היהת ותעיבקו לכירדאה היהי ןבאה      
םירושיאה לכ תלבק רחאל.רוערע לכל תנתינ      
.ןלבק לש ןבא  חולשמ לכ חקפמה קודבי ןבאל      
ל"נה תושירדהו םיפיעסה לע הנעת אלש ןבא      
םוש אלל  ריקהמ קרופת וא רתאהמ אצות      
.הרומת      
      
לכ םילולכ ןבא תודובע לש הדיחי ריחמב      
תונגועמ לזרב תותשר ,ןבא  :ןוגכ םירמוח      
,'וכו תותשרה ןוגיעל םיגרב  ,םיצוק ,ןוטבל      
"אבס לקמ" הטסורינ ינגוע ,םינוולוגמ םלוכ      
םיילירקא םירמוח ,תותשרל םינבאה רוביחל      
לעמ תודחוימה םינבאה לכ ,םוטיא ינוקיתל      
םיחתפה םיפשחל ,תורוקלו םיחתפל תחתמו      
ראותמכ ,תורוקו םידומע  יופיחלו )תוזזמ(      
תלבקל לכה ,םיטרפהו תותיזחה תוינכתב      
תולכירדא תוינכתל םאתהב תמלשומ הדובע      
.היצקורטסנוקו      
      
      
      

10.41.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../019 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     019 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןינב תוניפ :םיללוכ הדובעה תדיחי יריחמ      
יטרפ  יפל ןבאמ  תויושע םיחתפ ביבסו      
בחורב םינבאמ ןינבב  ונבי תוניפ  .לכירדאה      
04 תוחפלו הרצקה עלצב מ"ס 52 ילמינימ      
עלצ לעמ הרצקה עלצ( .הבחרה עלצב מ"ס      
הרושב בלושמ םינבאה ךרוא ,)ךפהלו הבחרה      
שרדי םא "הלמז" םיילוש .מ"ס 04-05-06-07      
.ריחמ תפסות  אלל ןלבקה השעי לכירדאה      
תורוש עוציב ללוכ ןבא יופיחל הדיחי ריחמב      
תוברל ,תינכותבש ןבאה הבוגו הורוצ לכב      
,תותלדו תונולח יחתפ  לעמ ףוקשמ ינבא      
םילגעמ  םיווק רמג ללגב ןבאה כותיחו רוביח      
םילולכ ףסונב .ריחמ תפסות אלל ,םיעפושמו      
םישורדה םידוביעה לכ ןבאה תודובע ריחמב      
ישגפמ ןיניעב לכירדאה תויחנהו תוינכת יפל      
ץוח חיט ,ףושח ןוטב ,ןבאה יגוס ינש םע ןבא      
.הקימרק יגוס  לכו      
      
תויומכה בתכ  יפיעסב  תרחא ןייוצ אל םא      
ירחא םוטיא תבכש ןוקית :םיללוכ םיריחמ      
תועיריב םיחתפב םוטיא ,תשר תבכרה      
    MPDE תנבלוגמ הדלפ תשר ,רחא רמוחב וא,  
יגרב י"ע תרבוחמ ,םיחתפ יפשח לע תפפוכמ      
ןבא לכב םיחודיק 6 םומינימ ,םינבלוגמ      
ןבא לכ תרישקו ןוגיע ,2X2-םידדצבו 2-שארב      
ירמוש ,תשרל "אבס לקמ"  הטסורינ םיווב      
סלפמב םינוולוגמ םינתיווז  ,תשרל קחרמ      
,תותלדו תונולח יפוקשמ לעמ וא תורקתה      
םוטיא ,םיגרב י"ע מ"ס 03 לכ ריקל םירבוחמ      
ןבא עוציב םיללוכ ףוקשמ  יריחמ .םיגרב      
מ"ס 6 יבועב ןבא ,לכירדאה שרדי םא "השאר"      
םיגרב + םירוח יחודיק ,ףוקשמ לעמ הרושב      
םוטיא ,ףוקשמ לש תיקפוא ןבאבו תיכנא ןבאב      
תריצי,שיש קבדב ןוקית ,קיטסמב םיגרב לע      
שרדנה לכ ריחמה ללוכ ףסונב .םיג"מצל תושינ      
ןבא ןיב בוליש ,ןבאה יגוס ינש בולישלו רוביחל      
.חיטו ספיספ ,ףושח ןוטבל      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.41.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../020 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     020 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םושיי תרוצבו ןווגב לוחיכ םיללוכ יופיח יריחמ      
תוריק לע יופיח עוציב ,לכירדאה תריחב פ"ע      
לכב תואיפ יופיח עוציב , םילגועמ םירושימו      
ירוביח ,עפושמ וא יכנא רושימב שרדנה בחור      
,תותיזחב םינבא םע םיטלוב םיטנמלא      
יופיח רמג ,םיעוקש םיטנמלא םע  םירוביח      
הנבמ תוניפ עוציב ,ןוסכלאב וא לגועמ וקב      
יטרפ יפלםינבא גוס לכמ םיחתפ יפשחו      
ןבא וא םינבא תוחול ינשמ תוקבדומ לכירדאה      
וא הרשיה תיווזמ תונוש תוניפ תוברל ,תיתניפ      
    09, תודימ לכו יגוס לכ לש תותיזחב בוליש  
ריחמ .ספיספ וא הקימרק ,חיט בוליש ,ןבא      
מ"ס 01 ללוכה יופיחה יבוע :ללוכ יופיח      
אלל 02-ב ןוטב בגו ןבאה יבוע מ"ס 5( םומינימ      
ןוטב ינפ לע ןבא יופיח ,)מ"ס 5 יבועב היילופ      
םיחתפ ,ג"מצ רובע תושינ תריצי ,םי קולב וא      
רובע םיחתפ ,םיעוקש הרואת יפוג רובע      
ריחמל תופסות םוש אלל לכה .'וכו ,תורוניצ      
ןייוצ  אל םא  ,דרפנ םולשת וא הדובע תדיחי      
.תויומכה בתכב תרחא      
      
ריחמה הזוח  יכמסמב תרחא  ןייוצ  אל  םא      
5 רטוק ןויזמ ,מ"ס 51/51 תנוולוגמ תשר :ללוכ      
לש ובמ'ג יגרב תרזעב תוריקל תנגועמ ,מ"מ      
מ"ס 06 לכ מ"מ 01 רטוקב יטליה תרבח      
םינבאה תרישקו ןוגיע ,ריקה הבוגלו בחורל      
ינתיווז ,מ"מ 4.3 רטוקב הטסורינמ  םיוו י"ע      
לעמ ןוולוגמ 8/08/08 תיוז לזרבמ האישנ      
םיטרפב שרדנה לכו ,תורקתב וא םיחתפ      
,םיטרפמבו י"ת ,רוטקורטסנוק לש תינכותב      
תדיחי יריחמ .םלשומ רצומ תלבקל דע      
ביבס תוניפו ןינב תוניפ :םיללוכ הדובעה      
קבדב תוקבדומ םינבא יתשמ תויושע םיחתפ      
הניפה תותיס ,הקבדהה קזוח תקידב םע שיש      
יפא ,תחא הביטחכ  הקבדהה רחאל תקבדומה      
,תימינפ  הניפל מ"ס  2X2 ןבא תקבדה  ,םימ      
םיטרפ יפל ,'וכו תיתניפ  ןבאמ  םיפשח      
. לכירדאה תויחנהו  תוינכותב      
      
ןוגיעו  קוזיח םיללוכ  הדובע  תדיחי יריחמ      
וא תונולח לעמ הנושאר ןבא תרוש( ףוקשמ      
)ןולח לעמ ףשח  לש  תיקפוא  ןבאו םיחתפ      
תינכותב טרפ יפל ,שאר אלל םיגרב תועצמאב      
.היצקורטסנוק      
      
      
      
      

10.41.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../021 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     021 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םילודג ונבי   ףוקשמ ינבאו תונולח ינדא      
םיטרפו תויחנה יפל , דצ לכמ חתפה תדיממ      
.לכירדאה לש      
      
םוטיא ינוקית  םיללוכ  הדובע תדיחי יריחמ      
,םיטנמלא ביבס תוברל ,תושרדנ  תומוקמב      
גוסמ  "המיטא קיטסמ"ב םינתיווזו תשר עוביק      
יי"CF11 סקלפהקיס"      
      
לש יולג  וטנ  חטשב תוריק יופיח הדידמ      
םידומע ללוכ ,תבצינה םתכלשה יפל תותיזח      
ןייוצ אל םא  ,ריחמ  תפסות אלל םירוטסדו      
טרפמ"ל דוגינב .תויומכ בתכ  יפיעסב  תרחא      
ןבאה  חטש קלח םלושי "היינב תודובעל יללכה      
דדמנ  תיזחל יופיח הבוג . ןותחתה עצמב      
דעו חותיפב ףוצירה סלפממ -51.0 סלפממ      
.תינכותב גניפוקה לש תונוילעה םינפה      
ףשח א"מב ודדמי םיחתפ דוביעל םיטנמלא      
ינדאו םיפוקשמל םלושי .תיזחה רושימב      
תוזוזמל ,חתפה  תוזוזמ ןיב ךרוא יפל תונולח      
,חתפ לש ןדאה  ןיבו ףוקשמה ןיב הבוג םלושי      
תועלצ .ןולחה ץוחמ דדמנ םיפשחה בחור      
םיחתפ דוביעל תודחוימ םינבא לש תותיזחב      
תוניפ .תותיזחה חטשב תוריק יופיחכ ודדמי      
.דרפנב ודדמי אל  ןיינב      
      
גוסמ  ,השק  תיטימולוד היהת ןבאה לכ      
ע"ש וא בהבהצ וא בוהצ ןווגב ,"תינורבח"      
אל הלש דוסי ריחמ  .לכירדאה י"ע רשואמ      
,שיטלת  דוביעב ,ר"מ/ח"ש 031-מ תוחפ      
וא םשמשומ  ,הבטומ  דוביעב  .מ"ס 5 יבועב      
הלעי  ןבאה לש דוסי ריחמ הזבוט      
,םיכומנ  רתוי  דוסי יריחמ .היצרופורפב      
רושיא יפל ,ןבאה גוס וא  ןווג  יונישב      
הזוחה   ריחמ תדרוה ושרדי ,לכירדאה      
גירח  בושיח רמולכ(   הדובע  תודיחיל      
)היינבה תולע תתחפהל      

תויללכ תוארוה 10.41 כ"הס            
      
ן ב א  'ב ע  11.41 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדאה יטרפ י"פע ןבאה יטרפ לכ עוצב      
. טלפמוק      
      
      
      
      

11.41.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../022 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     022 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
/ הזבוט /שיטלט תותיס תעבורמ ןבא יופיח     14.11.0010
תונוש בחור תודימבו שטולמו קלח / הבטומ      
מ"ס 4 יבוע   . םיספבו םינווגב עוצב ללוכ      
ךרוא םינוש םינוויכבו םינוש םיגוסבו תודימב      
לזרב תשר, ןוטב תצברה תוברל ישפוח      
ןבא לכל 4 -  מ"בלפ םיקוזיחה לכו תנולוגמ      
דודיבו םוטיא 'בע  םינוולגמ הדלפ ינתוז ללוכו      

 34,270.00   298.00   115.00 . טלפמוק לכה ר"מ   
      
ישארו םידדצ ( םיטרפה  י"פע  ןבא יפשח     14.11.0020
ןבאה ' בע   עוצב  .) תודדוב תוטילבו םיחתפ      

  9,860.00   170.00    58.00 . ללוכ רטמ   
      

  2,057.00   187.00    11.00 . םימ ףא   תוברל    םיטרפה  י"פע  ןבא  יפס רטמ  14.11.0030
      

 12,500.00   250.00    50.00 . תוינכותה י"פע  הנבמה גג ג"ע ןבא גניפוק רטמ  14.11.0040
 58,687.00 ןבא 'בע 11.41 כ"הס  
 58,687.00 ןבא יופיח 41 כ"הס  

      
ג ו ז י מ  ת ו כ ר ע מ  51 ק ר פ       
      
ג ו ז י מ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
תקופתל)תיטרדנטס הנקתה( לצופמ ןגזמ     15.01.0001
יטגרנא גוריד לעב RH\UTB 000,21 רוריק      
     A וא B תרנצ לש םינושאר א"מ 0.2 תוברל  

  5,400.00 2,700.00     2.00 'פמוק )0100.140.51 לקד(זג  
      
RH \UTB רוריק תקופתל ןגזמ ךא ל"נכ     15.01.0002

 12,000.00 4,000.00     3.00 'פמוק )2100.140.51 לקד( 000,81  
      
RH\UTB רוריק תקופתל ןגזמ ךא ל"נכ     15.01.0003

 10,200.00 5,100.00     2.00 'פמוק )4100.140.51 לקד(000,42  
      
ריווא גוזימל הטעמ םע ןגזמל למשחו זג תרנצ     15.01.0004
םידדובמ תשוחנ תורוניצ 2 תללוכה )א"מצ(      
בר לבכ םע למשח רוניצ ,5\8",3\8" םירטקב      
א"מ 2 לעמ(לוורשב וידחי דגואמ לכה ידיג      
תנקתה ריחמב םילולכה םינושארה      
תפסותל שרדנכ ןמשו זג יולימ תוברל)ןגזמה      

 10,000.00   100.00   100.00 .וז תרנצ רטמ   
 37,600.00 גוזימ 10.51 כ"הס  
 37,600.00 גוזימ תוכרעמ 51 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מועצה   .../023 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     023 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ם י ל ל כ  ם י א נ ת  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
םאתהב ועצובי סבג תוציחמ תיינב תודובע      
תוציחמ תדובע .ידרשמניבה טרפמה תויחנהל      
םאתהב םיליבומ עוציב םריחמב םיללוכ סבגה      
תועוצר ג"ע ועצוביו תוציחמה בחורל      
חוורמה .םיליבומה בחורב ע"וש וא דנבירפמוק      
06 לע הלעי אל םיבצינה ןיב ילמיסכמה      
ינוקית םיללוכ םגוסל סבגה תודובע.מ"ס      
.תשר יטרסב שומיש תוברל תומלשה לטכפש      
העיבצל ןכומ היהי תורקתו תוריק תודובע רמג      
תבכרה תדובע.)שטל ריינב הקלחה רחאל(      
תוברל ןגוסל תובתות וא תויטסוקא תורקת      
יושר ןינב סדנהמ י"ע הוולת ,סבג תורקת      
הדובעה עוציב תא רשאי רשא ןלבקה םעטמ      
סדנהמה שיגי הדובעה םויס םע .הכלהמב      
תא רשיאו קדב יכ רשאמ אוה יכ םותח רושיא      
י"פע הבכרוה הרקתה יכו הדובעה יבלש לכ      
עוציב תעב תומיקה תויחנההו ןקתה תוארוה      
וא יוניש עצבל ןיא הגוסל הדובע לכב .הדובעה      
ידרשמנבה טרפמה וא ןקתה תושירדמ הלקה      
שיגי הדובעה םויסל יאנתכ .)לוחכה רפסה(      
הרקתה תקידבל םינקתה ןוכמ רושיא ןלבקה      
.הרושיאו      
      
םיליפורפמ עצובת אשונה היצקורטסנוקה      
ןגוסל חפ תורקתב ןוגיעה ירזיבא .םינוולוגמ      
רשא )דבלב( הגרבה תוטומ תועצמאב ועצובי      
םימיאתמה םיעצמא תועצמאב תורקתל ונגועי      
םאות רטוקב םיספיליפ( הגרבה תוטומל      
רתומ ןגוסל תולק תורקתב .)הגרבהה תוטומל      
תורקתל םינגועמ תכתמ יטרסב שומיש      
תאשל םירשואמו םימיאתמ םילביד תועצמאב      
וא תויטסוקא תורקתב שרדנכ םיסמוע      
.תובתות      
      
תבתותה הרקתב ובלושי רשא םירזיבאה לכ      
רורוויא תוכרעמ תויטבמא/הרואת יפוג ןוגכ      
תרקת לא תורישי ורבוחי 'דכו הזירכ ינקתמ      
םינוולוגמ תכתמ יטרס ינש תועצמאב ןוטבה      
רשק אלל םתודימע חטבותש ךכ תוחפל      
תדוקנ רזיבאה הווהמ םהב םירקמב .הרקתל      
עצובי הרקתל רוביחה תבתותה הרקתל ןעשמ      
וניה הז ףיעס .דבלב הגרבה תוטומ תועצמאב      
הרקתה יפיעס ללכב תשרדנה הדובעהמ קלח      
.הז קרפ יפיעס לש הדיחיה יריחמב ללכנ אוהו      
      
      

10.22.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../024 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     024 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יליפורפמ ועצובי תורקתה יליפורפ לכ      
תריחב יפל רונתב יופא עבצב רמג םוינימולא      
.סדנהמה      
      
םריחמב םיללוכ םגוסל תורקתה יפיעס לכ      
,תוחפל מ"מ 2.1 יבוע Z+L יליפורפב רומיג      
המודכו םידומע תוריק םע שגפמה תודוקנב      

םיללכ םיאנת 10.22 כ"הס            
      
ס ב ג  ת ו צ י ח מ  01.22 ק ר פ  ת ת       
      
(שא תודימע תודרוו תוימורק וד סבג תוציחמ     22.10.0050
ללוכ יבועב) מ"מ 5.21 יבוע -דצ לכב תוטלפ2      
חפמ ןותחתו ןוילע לולסמ תוברל מ"מ 021 לש      
מ"מ 8.0 יבוע( מ"ס 04 לכ םיבצינו ןולווגמ      
יבחרמ לקשמ דודיבל 2" יבועב םיעלס רמצ,)      
,עבצל ןכומ רמג לטכפש ללוכ , ק"מ / ג"ק 08      
יללכה חטשב ודדמי אל םיחתפ ( .טלפמוק      
הלולכ םיחתפה תריצי יכ םא םחטש וכוניו      
.)  תכתמ תרגסמ ללוכ תוריקה עוצב ריחמב      
תוניפה לכב ןגמ תוניפ םג ללוכ ריקה עוצב      

 20,400.00   255.00    80.00 . תוישפוחה ר"מ   
 20,400.00 סבג תוציחמ 01.22 כ"הס  

      
ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  11.22 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 06/06 חירא תודימב תילרנימ  תרקת     22.11.0010

 20,700.00   180.00   115.00 CRN=58  , הילת תכרעמו ZL יליפורפ תוברל ר"מ   
      
לש הסירפב םייכנא  םייקפוא       סבג ירניס     22.11.0020

 12,600.00   210.00    60.00 .  מ"ס 001 דע רטמ   
 33,300.00 תויטסוקא תורקת 11.22 כ"הס  
 53,700.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מועצה   .../025 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     025 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ר ח  ת ז י ר כ ו  ש א  י ו ל י ג  42 ק ר פ       
      
ם ו ר ח  ת ז י ר כ ו  ש א  י ו ל י ג  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
תוללוכ שא יוליג תודוקנ :הרעה יאלגל הדוקנ      
,עוציב תוינכות תשגה ,טוויח ,םילבכ , תרנצ      
ןקתל םיאתמ דויצה לכ - .רזעה דויצו תואספוק      
תדובע תא םג וריחמב ללוכ דויצה- .ילארשי      
רשא דויצה - .שא יוליג תייזכרמב תונכיתה      
תורשה ןתונ וא וקליווס תרצות היהי קפוסי      
םע תמלשומ תוקשממתה תבוטל הנבמב      
הפושח הרקת בלשמ הז טקיורפןינבה תכרעמ      
גוס לכל ומיאתי תודוקנה לכ , תכמנומ הרקתו      
לכ םולשת אל ,תילכירדא תינכות פ"ע הרקת      
הנקתהה גוס ןיגב ריחמ תפסות      
ט"הת וא ט"הע )הפישח/היומס/היולג(      
      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק , הנשמ לנאפ ןיגב תפסות 24.01.0030
      

  1,680.00   280.00     6.00 תבותכ תדיחי ללוכ , יטפוא יגולנא ןשע יאלג 'חי  24.01.0040
      

    100.00   100.00     1.00 טרפמה יפל ץנצנ רובע תפסות 'חי  24.01.0100
      
-ל חתפמו הכישמ תידי םע ינדי הלעפה ןצחל     24.01.0160

    250.00   250.00     1.00 תבותכ ללוכ טרפמה יפל  TESER 'חי   
      
ןוכמ י"ע ןקתמב שאה יוליג תכרעמ תקידב     24.01.0270
ולגתיו הדימב םייוקילה לכ ןוקית ,םינקת      
תלבק דע טלפמוק ,תפסונ תרוקיב תרבעהו      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק תוניקת רושיא  
  8,030.00 םורח תזירכו שא יוליג 10.42 כ"הס  
  8,030.00 םורח תזירכו שא יוליג 42 כ"הס  

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  52 ק ר פ       
      
0.7 ק ר פ  ת ת  00.52 ק ר פ  ת ת       
      
0.7 קרפ תת      
      
תורעה      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      

0.7 קרפ תת 00.52 כ"הס            
קובץ: מבנה מועצה   .../026 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     026 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  ת ר נ צ  10.52 ק ר פ  ת ת       
      
םיחנומה םירזיבאהו תורונצה יריחמ .1      
וא/ו הריפחה תדובע תא םיללוכ ,עקרקב      
.עקרקה יגוס לכב הביצחה      
      
,םייולגה תכתמה יקלח לש םיריחמה לכ .2      
העיבצה תא םיללוכ ,םירזיבאו תרנצ      
      
ידמו ץחל ידמ ,ץחל יניטקמ ,תשוחנ תורוניצ .3      
61 קרפ האר - םוח      
      
רטוקב רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     25.01.0030
םייומס םייולג םינקתומ םימחו םירק  םימל 2"      

  5,550.00   111.00    50.00 םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ  ,יולימב וא רטמ   
      
רטוקב רפת אלל  04 לוידקס םינבלוגמ תורונצ     25.01.0040
םייומס םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל 3"      

 18,080.00   226.00    80.00 םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ ,יולימב וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורונצ     25.01.0145
מ"מ 61  רטוקב )P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייומס םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל      

    600.00    60.00    10.00 רוביח יחפס ללוכ םירבעמו תוריקב רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורונצ     25.01.0150
מ"מ 02  רטוקב )P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייומס םינקתומ 'מטא 02 הדובע ץחלל      

    690.00    69.00    10.00 רוביח יחפס ללוכ םירבעמו תוריקב רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורונצ     25.01.0155
מ"מ 52 רטוקב )P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייומס םינקתומ 'מטא 52 הדובע ץחלל      

    790.00    79.00    10.00 רוביח יחפס ללוכ םירבעמו תוריקב רטמ   
      
רוניצל 4" דע 2" לעמ רטוקב שדח רוניצ רוביח     25.01.0315

    518.00   518.00     1.00 'פמוק יליע )רטוקו גוס לכמ( םייק  
 26,228.00 םימחו םירק םימ תרנצ 10.52 כ"הס  

      
,ם י ז ר ב  ,ם י פ ו ג מ  20.52 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ו ת ס ש       
      

  1,295.00   259.00     5.00 הזנורבמ ,2"  רטוק םיירודכ םיזרב 'חי  25.02.0075
  1,295.00 םימותסש ,םיזרב ,םיפוגמ 20.52 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מועצה   .../027 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     027 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  40.52 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ לזרב תקצי תורוניצ ריחמ .1 :תורעה      
היומס החנהל לזרב תקצימ )תופומ( תודוחא      
ריחמ  ,ןכ  ומכ .עקרקב וא/ו יולימב וא/ו      
הטסורינמ םידנב ללוכ  לזרב תקצי תורוניצ      
ןיחולד  תרנצל םיחפסה לכ .2.היולג החנהל      
ויהי - היולג החנהב )קיטסלפמו תכתממ( בויבו      
ילב  וא םע םיחפסה יריחמ .תרוקיב ןיע ילעב      
.הז הזוח תרגסמב םיהז ויהי תרוקיב ןיע      
      
ההובג תופיפצב  ןליתאילופ תורונצ     25.04.0060
    )E.P.D.H( םייולג םינקתומ מ"מ 04  רטוקב,  

  1,460.00    73.00    20.00 םיחפס אלל ,יולימב וא ,םייומס רטמ   
      
)E.P.D.H( ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורונצ     25.04.0065
,םייומס ,םייולג םינקתומ מ"מ 36 דע רטוקב      

  1,820.00    91.00    20.00 םיחפס אלל ,יולימב וא רטמ   
      
ההובג תופיפצב  ןליתאילופ תורונצ     25.04.0075
    )E.P.D.H( םייולג םינקתומ מ"מ 011  רטוקב,  

  1,240.00   124.00    10.00 םיחפס אלל ,יולימב וא ,םייומס רטמ   
      
ההובג תופיפצב  ןליתאילופ תורונצ     25.04.0080
    )E.P.D.H( םייולג םינקתומ מ"מ 061  רטוקב,  

  7,750.00   155.00    50.00 םיחפס אלל ,יולימב וא ,םייומס רטמ   
      
םירטוקב תורוניצל מ"ס 01 יבועב ןוטב תפיטע     25.04.0105

    920.00    46.00    20.00 2" רטוק דע )גוס לכמ( םינוש רטמ   
      
,תורונצל ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןוטב תפיטע     25.04.0110

    650.00    65.00    10.00 4"-3" רטוקב ,גוס לכמ רטמ   
      
,תורונצל ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןוטב תפיטע     25.04.0115

  1,140.00    76.00    15.00 6" רטוקב ,גוס לכמ רטמ   
      
ןליתאילופ תרנצל םיגוסה לכמ םיחפס     25.04.0130
תרנצ וא )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      

  1,950.00    65.00    30.00 מ"מ 36 דע רטוקב ןליפורפילופ 'חי   
      
ןליתאילופ תרנצל םיגוסה לכמ םיחפס     25.04.0140
תרנצ וא )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      

    455.00    91.00     5.00 מ"מ 011  רטוקב ןליפורפילופ 'חי   
      
ןליתאילופ תרנצל םיגוסה לכמ םיחפס     25.04.0145
תרנצ וא )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      

  2,130.00   142.00    15.00 מ"מ 061 רטוקב ןליפורפילופ 'חי   
      
011 רטוקב E.P.D.H -מ ריוא רוניצל עבוכ     25.04.0260

     59.00    59.00     1.00 'פמוק .מ"מ  
 19,574.00 רורוויאו םיזקנ תכרעמ 40.52 כ"הס  

קובץ: מבנה מועצה   .../028 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     028 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  90.52 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב  ןליתאילופ תורונצ     25.09.0020
    )E.P.D.H( םינקתומ  מ"מ 011  רטוקב  

  3,040.00   152.00    20.00 םיחפס תוברל ,יולימב וא ,םייומס ,םייולג רטמ   
      
"רמרה" תמגודכ )בזרמ שאר( םשג ימ טלוק     25.09.0035
    F-094  דודיבו םוטיא תודובע  תוברל  
רטוק ,ףצורמ גגל תמלשומ הנקתהל תושורדה      
רוביחו תולעמ 09 תיווז ,מ"מ 001 האיציה      

  2,098.00 1,049.00     2.00 תרנצל 'חי   
      
רובע עקרקה לע תוחנומ םורט ןוטבמ תוינגא     25.09.0065

    168.00    84.00     2.00 םשג ימ רוניצ ךפש 'חי   
      
רטוק תנבלוגמ הדלפמ ג"מצל האיצי ךפשמ     25.09.0075

    500.00   250.00     2.00 .הדלפל E.P.D.H ןיב רבעמב םוטיא ללוכ ,4" 'חי   
  5,806.00 םשג ימ זוקינ 90.52 כ"הס  
 52,903.00 האורבת ינקתמ 52 כ"הס  

      
  ם י ח ת פ  ת צ י ר פ  ,ת ו ר ס ה  ,ם י ק ו ר י פ  62 ק ר פ     
ם י ע ק ש ו  ת ו ל ע ת   ,ם י צ י ר ח  ת ח י ת פ ו       
      
ם י ח ת פ  ת צ י ר פ  80.62 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכו  דע  רטוקב  םולהי  חדקמב רוח חודיק     26.08.0145
דע יבועב תורקת וא  ןבא  וא  ןוטב  ריקב 2"      

    260.00   130.00     2.00 לוורש תוברל 'מס 02 'חי   
      
,3" ללוכו דע רטוקב םולהי חדקמב רוח חודיק     26.08.0150
יבועב תורקת וא  ןבא וא ןוטב ריקב 5" וא 4"      

    660.00   220.00     3.00 לוורש תוברל 'מס 02 דע 'חי   
      
,6" ללוכו דע רטוקב םולהי חדקמב רוח חודיק     26.08.0155
02 דע יבועב תורקת  וא  ןבא וא ןוטב ריקב      

    825.00   275.00     3.00 לוורש תוברל 'מס 'חי   
  1,745.00 םיחתפ תצירפ 80.62 כ"הס  
  1,745.00 םיעקשו תולעת  ,םיצירח תחיתפו  םיחתפ תצירפ ,תורסה ,םיקוריפ 62 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  72 ק ר פ       
      
0.43 ק ר פ  ת ת  00.72 ק ר פ  ת ת       
      
0.43 קרפ תת      
      
תורעה      
      
      
      

00.72.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../029 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     029 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      

0.43 קרפ תת 00.72 כ"הס            
      
ד ו י צ  ל ש  ה נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  10.72 ק ר פ  ת ת       
ש א  י ו ב י כ       
      
ןורא ךותב תנקתומ תינקת שא יוביכ תדמע     27.01.0040
םע 2" הפירש זרב תנקתהו הקפסא ללוכ      
51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז 2 ,ץרוטש דמצמ      
םע 2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש דמצמ םע 'מ      
םע ןולגלג ללוכ ,תומלשב ןקתומ ירודכ זרב      
ךרואבו 4/3" רטוקב ימוג וא יטסלפ שימג רוניצ      
תבבותסמ עורז םע ףות לע ןקתומ ,'מ 52      

  4,318.00 2,159.00     2.00 .1" ירודכ זרבו 4/3" רטוקב ןוליס קנזמ תוברל 'חי   
  4,318.00 שא יוביכ דויצ לש הנקתהו הקפסא 10.72 כ"הס  

      
י ו ב י כ ל  ת ו י ט מ ט ו א  ת ו כ ר ע מ  70.72 ק ר פ  ת ת       
)ם י ר ל ק נ י ר פ ס ( ם י מ ב  ש א       
      
,העוב esnopser kciuq גוסמ רלקנירפס     27.07.0060
'פמט .½, K=6.5, "½ TPN" ריחנ זילפ רומיג      
תולעמ 141,281 ,39 ,97 ,86 ,75 הלעפה      
וא EBOLG תרצות NJ םגד תמגודכ ,סויסלצ      

  1,185.00    79.00    15.00 ךרע הווש 'חי   
  1,185.00 )םירלקנירפס( םימב שא יוביכל תויטמטוא תוכרעמ 70.72 כ"הס  

      
ת ר נ צ  - ש א  י ו ב י כ  ת כ ר ע מ  80.72 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ז י ב א ו       
      
ללוכ רפת אלל 04 לוידקס ןבלוגמ הדלפ רונצ     27.08.0040
ובכרוי תורונצה 1" רטוקב  םילתמו םיחפס      

  1,215.00    81.00    15.00 הגרבהב רבוחמ יומס וא יולג ןפואב רטמ   
      
ןקתומ רפת ילב 04 לוידקס ןוולוגמ הדלפ רוניצ     27.08.0050
רטוקב ,םילתמו םיחפס ללוכ יומס וא יולג      
ריהמ רוביח י"ע וא הגרבהב רבוחמ 1.½"      

  1,840.00    92.00    20.00 PUKCIUQ גוסמ רטמ   
      
      

  3,055.00 80.72.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מועצה   .../030 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     030 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,055.00 מהעברה      

      
      
ןקתומ רפת ילב 04 לוידקס ןוולוגמ הדלפ רוניצ     27.08.0055
2" רטוקב ,םילתמו םיחפס ללוכ יומס וא יולג      
גוסמ ריהמ רוביח י"ע וא הגרבהב רבוחמ      

    580.00   116.00     5.00 QUICKUP רטמ   
      
ןקתומ רפת ילב 04 לוידקס ןוולוגמ הדלפ רוניצ     27.08.0060
רטוקב ,םילתמו םיחפס ללוכ  אל ,יומס וא יולג      
גוסמ ריהמ רוביח י"ע וא הגרבהב רבוחמ 3"      

  4,230.00   141.00    30.00 QUICKUP רטמ   
      
,רטוק ירבע ,תויופעתסה ,תויווז( תרנצ ירזיבא     27.08.0195
    T גוסמ )ינכמ PU KCIUQ לק רבחמ ללוכ אל,  

    950.00    95.00    10.00 3" רטוקב תרנצ רובע 'חי   
      
םירלקנירפס תכרעמל MF/LU הקעזא זרב     27.08.0215
ינש ,םולחב את ללוכה 3" רטוקב הבוטר      
םע הקעזא ןומעפ ,2" זוקינ זרב ,םירטמונמ      
םישורדה םיביכרמ ראשו םינגוא ,םימ עונמ      
"lartnec" תרצות תמגודכ תמלשומ הנקתהל      

  4,908.00 4,908.00     1.00 .ךרע הווש וא 'חי   
      
)cdv mf/lu hctiws wolf 42 (  המירז קספמ     27.08.0250
םגד  תמגודכ 3" רטוקב תרנצ לע ןקתומ מגודכ      

    540.00   540.00     1.00 ךרע הווש וא RETTOP תרצות F-RSV 'חי   
      

    660.00    66.00    10.00 3" רטוקב PU KCIUQ לק רבחמ רטמ  27.08.0270
      
רטוקב הקיצי לזרבמ יושע MF/LU רפרפ ףוג     27.08.0355
תרצות הווש וא WG-VFB םגד  תמגודכ 3"      

  1,075.00 1,075.00     1.00 .ךרע הווש וא LARTNEC 'חי   
      
GNIWS  םגד תמגודכ רזוח לא םותסש     27.08.0420
    MF/LU תמגודכ 3" רטוקב ,הקיצי לזרביושע  

    876.00   876.00     1.00 ךרע הווש וא FNIKIV  תרצות G-1 םגד 'חי   
      
niard dna tset( תינולח םע זוקינו הקידב זרב     27.08.0470
    MF/LU( תרצות 0001 םגד תמגודכ 2" רטוקב  

  1,129.00 1,129.00     1.00 ךרע הווש וא FGA 'חי   
 18,003.00 םירזיבאו תרנצ - שא יוביכ תכרעמ 80.72 כ"הס  
 23,506.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 72 כ"הס  

      
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  82 ק ר פ       
      
0.75 ק ר פ  ת ת  00.82 ק ר פ  ת ת       
      
0.75 קרפ תת      
      

00.82.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../031 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     031 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תורעה      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      

0.75 קרפ תת 00.82 כ"הס            
      
ר ט ו ק  ד ע  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  10.82 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( 8"      
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
,המדא יפדוע קוליס .םישרדנה תומוקמב      
שרדנכ תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא      
      
תפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     28.01.0015
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA ללוכ ,'מ 00.1 דע קמועב וירט וא  

  6,440.00   161.00    40.00 .םיחפס רטמ   
      
תפיטעו 2" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     28.01.0025
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA ללוכ ,'מ 00.1 דע קמועב וירט וא  

 28,320.00   236.00   120.00 .םיחפס רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     28.01.0070
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

  1,325.00   265.00     5.00 .םיחפס ללוכ רטמ 00.1 דע קמועב רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     28.01.0075
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

  1,410.00   282.00     5.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 00.1 דע קמועב רטמ   
      
םימ וקל 2" דע רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     28.01.0855
הנכהה תודובע תוברל ,רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

  4,448.00 1,112.00     4.00 .תויושרה 'חי   
      

 41,943.00 10.82.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מועצה   .../032 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     032 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 41,943.00 מהעברה      

      
      
םימ וקל 4"-3" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     28.01.0860
הנכהה תודובע תוברל ,רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

  3,338.00 1,669.00     2.00 .תויושרה 'חי   
      
2 ,םימ דמ תוברל 2" רטוקב ןוניגל םימ רובח     28.01.0895
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 2" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
שארל םימ וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

  2,668.00 2,668.00     1.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע תכרעמ 'חי   
      
רחאל הנוקיתו תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ     28.01.1160

  8,480.00   106.00    80.00 .קמוע לכב םימ וק תחנה רטמ   
      
וקוליסו 4" דע רטוקב והשלכ גוסמ ףוגמ קורפ     28.01.1185

    222.00   222.00     1.00 .ןימזמה ןסחמל ותלבוה וא 'חי   
      
דע רטוקב והשלכ רמוחמ םייק םימ וק קותינ     28.01.1200
רוויע ןגוא+ןגוא/קקפ תועצמאב ותריגסו 2"      
רותיא , היריעה םע םימה קותינ םואת תוברל      

  1,530.00   306.00     5.00 ותומדקל חטשה תרזחהו הריפח , וקה 'חי   
      
דע רטוקב והשלכ רמוחמ םייק םימ וק קותינ     28.01.1205
רוויע ןגוא+ןגוא תועצמאב ותריגסו 3"-4"      
רותיא , היריעה םע םימה קותינ םואת תוברל      

    890.00   445.00     2.00 ותומדקל חטשה תרזחהו הריפח , וקה 'חי   
      
והשלכ גוסמ תמייק םימ תרנצ קורפו יוליג     28.01.1215

    780.00    39.00    20.00 .רשואמ ךפש רתאל הקוליסו 2" דע םירטקב רטמ   
 59,851.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.82 כ"הס  

      
ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  20.82 ק ר פ  ת ת       
      

    399.00   399.00     1.00 2" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  28.02.0350
      
"לאפר" תמגוד  3" רטוקב זירט ףוגמ     28.02.0360

  1,745.00 1,745.00     1.00 .ע"וש וא  "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ     28.02.0365

  2,020.00 2,020.00     1.00 .ע"וש וא "בכוכה", SRT/LRT 'חי   
      
,םינגוא ללוכ ,2" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     28.02.0560
".י.ר.א" תמגוד םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא      

  2,232.00 2,232.00     1.00 .ע"וש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד 'חי   
      
      

  6,396.00 20.82.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מועצה   .../033 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     033 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,396.00 מהעברה      

      
      
רבוחמ 3" רטוקב ינוציח שא יוביכל זרב     28.02.0715
,הריבש ןקתמ תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב      
ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,3" רטוק ףקז      

  3,122.00 3,122.00     1.00 'פמוק 4/3" ןג זרבו  
      

    105.00   105.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ ,3" רטוקב ןגוא 'חי  28.02.0775
      

    168.00   168.00     1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ ,4" רטוקב ןגוא 'חי  28.02.0780
  9,791.00 םימל םירזיבאו םינקתמ 20.82 כ"הס  

      
ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( ב ו י ב  י ו ק  30.82 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס       
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
יפדוע קוליס ,ןופיד ,םישרדנה תומוקמב      
תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא ,המדא      
שרדנכ      
      
NS-8 גוסמ בויבל הבע יס.יו.יפ תורוניצ      
)488 י"ת יפל רצוימ(      
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     28.03.0005

    595.00   119.00     5.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     28.03.0050

    815.00   163.00     5.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
תחנה ךרוצל תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ     28.03.0785

  1,470.00    98.00    15.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב בויב וק ר"מ   
  2,880.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 30.82 כ"הס  

      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  40.82 ק ר פ  ת ת       
      
םג רתיה ןיב םיללוכ ןוטבה תוחוש יריחמ      
דגנכ רטוק לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא      
,"טסלפוטיא" םטא תועצמאב םימ תורידח      
תושרה למסו דועי ןומיס תוברל      
      
06 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     28.04.0005
גוסמ מ"ס  05  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  1,618.00 1,618.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B 'חי   
      
08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     28.04.0015
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  2,126.00 2,126.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B 'חי   
  3,744.00 40.82.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מבנה מועצה   .../034 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     034 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,744.00 מהעברה      

      
      
"ביבוטיא" ימטא רובע החושל ריחמ תפסות     28.04.0190
םירטוקב תרנצ  רובע  ,םיליגר  םימטא םוקמב      

  1,424.00   356.00     4.00 )דחא םטאל ריחמה( ,4"-8" 'חי   
      
רובע מ"ס 08 רטוקב החושל ריחמ תפסות     28.04.0240
םע ,ןוטב + ןליתאילופ תבלושמ סיסב תילוח      

  1,018.00   509.00     2.00 רטוק לכב תואיציו תוסינכ 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     28.04.0270
עבורמ וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

    742.00   371.00     2.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי   
      
6"-4" רטוקב בויב וק רובח רובע ריחמ תפסות     28.04.0740
יוליג ,הריפח ללוכ ,קמוע לכב תמייק החושל      
לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה      

  1,850.00   925.00     2.00 .שרדנה יפ 'חי   
      

    509.00   509.00     1.00 והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ 'חי  28.04.0795
      
מ"ס 04 רטוקב םינגזמ זוקינל גפוס חודיק     28.04.1005
רטוקב ירושרש רוניצ וזכרמב ר"מ 0.2 קמוע      

  6,600.00 2,200.00     3.00 'פמוק סג ץצח וביבסו ינכטואג דבב ףוטע מ"מ 011  
 15,887.00 בויב ינקתמ 40.82 כ"הס  
 88,409.00 בויבו םימ תודובע 82 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  92 ק ר פ       
      
ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  10.92 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ הביצחה וא/ו הריפחה ריחמ :תורעה      
רתאל םילטיהו תורגאה ימולשת תא רתיה ןיב      
הביצחה וא/ו הריפחה ריחמ .רשואמ הכיפש      
רופחה רמוחה יפדוע קוליס רתיה ןיב ללוכ      
תודובעל םולשתה .רתומ ינוריע ךפש םוקמל      
תודימ יפ לע ובשוחי הביצחה וא/ו הריפחה      
ובשוחי תיללכ הריפחכ .דבלב תויטרואת      
לכמ ינכמ ילכ י"ע תועצובמה תודובעה      
ותלעפה ךות )"טקבוב" תוברל( אוהשגוס      
םאב עבקיש אוה חקפמה .רתויב קזח ךוליהב      
לבקל ןלבקה לע .ינכמ ילכב שמתשהל ןתינ      
הדובעה תליחת םדוק בתכב חקפמה רושיא      
ל"נכ רושיא אלל .הדובעה עוצבל םילכה גוסל      
םיינכמה םילכה יגוסו הדובעה תרוצ עבקית      
.דבלב חקפמה תעד לוקיש פ"ע      
      
      
      

10.92.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../035 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     035 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רשק תורוק ,דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     29.01.0001
לע הלוע וניאש קמועל הנתשמ בחורב המודכו      

    792.00    88.00     9.00 .רטמ 1 ק"מ   
      
ללוכ קמועל חטשב תיללכ הביצח וא/ו הריפח     29.01.0002

 15,180.00    46.00   330.00 .'מ 5 דע 'מ 3 ןיב ק"מ   
 15,972.00 הביצח וא/ו הריפח 10.92 כ"הס  
 15,972.00 רפע תודובע 92 כ"הס  

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  03 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  ת ו ד ו ס י  10.03 ק ר פ  ת ת       
      
.תוחפל 03-ב היהי םיטנמלאה לכב ןוטבה גוס      
הניה הז קרפב ןוטבה לש הפישח תגרד      
שי ןוטבה יטנמלא לכב .טרפמב ןיוצמל םאתהב      
ןקתה תשירד י"פע ירט ןוטב תוקידב תחקל      
חקלית אל םהב רשא ןוטב יטנמלא .ילארשיה      
תועצמאב תוקידב ועצובי ירט ןוטב תקידב      
תקידב םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ .ןוטב ילילג      
.תרשואמ הקדבמ תועצמאב םינוטבה      
      
,ןוטב תודובע -20 קרפ תודובע יפיעס לכ      
עוציבל שרדנה לכ תא םריחמב םיללוכ      
,תוכימת ,תוינבת ,הדובע תוברל הדובעה      
וב םוקמ לכלו המוק לכל םילכהו םירמוחה      
.ןוטב תובאשמב שומיש תוברל הדובעה שרדת      
      
םשל קלחומ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     30.01.0003

  6,604.00    52.00   127.00 תויולת תופצרל תחתמ םוטיאה תבכש תלבק ר"מ   
      
םוטיא ג"ע מ"ס 5 יבועב ןוטב הנגה תבכש     30.01.0004

  6,604.00    52.00   127.00 הפצר ר"מ   
      
ףצקומ ןריטסילופמ ע"ש וא דיבילופ יזגרא עצמ     30.01.0005
סרפי ןהילעמו םיפצרמל תחתמ מ"ס 91 הבוגב      

  5,782.00    49.00   118.00 .תויולת תופצרל תחתמ מ"מ 5 יבועב טקיד ר"מ   
      
ףצקומ ןריטסילופמ ע"ש וא דיבילופ יזגרא עצמ     30.01.0006
בחור ,דוסי תורוקל תחתמ מ"ס 91 הבוגב      
5 יבועב טקיד סרפי ןהילעמו הנתשמ תורוקה      

  1,922.00    31.00    62.00 היולתה הפצרל תחתמ מ"מ רטמ   
      
תורוק ידיצ ינשמ לגילופ וא דרוב טנמצ תוחול     30.01.0007

  2,046.00    33.00    62.00 .תורוק א"מל הדידמה .תוריקו דוסי רטמ   
      

 10,800.00 1,200.00     9.00 .תונוש תודימב 03-ב ןוטב דוסי תורוק ק"מ  30.01.0008
 33,758.00 םיעצמו תודוסי 10.03 כ"הס  

קובץ: מבנה מועצה   .../036 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     036 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  20.03 ק ר פ  ת ת       
      

 35,673.00   253.00   141.00 מ"ס 02 יבועב 03-ב תויולת ןוטב תופצר ר"מ  30.02.0001
 35,673.00 תופצרו םיפצרמ 20.03 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  30.03 ק ר פ  ת ת       
      

 34,060.00 1,310.00    26.00 םינוש םייבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  30.03.0001
      
םינוש םיכתחב 03-ב ןוטב םילדב םידומע     30.03.0002

  4,200.00 1,400.00     3.00 םילוגע םידומע תוברל ק"מ   
 38,260.00 םידומעו תוריק 30.03 כ"הס  

      
ת ו ר ו ג ח ו  ת ו ק ע מ  ,ת ו ר ו ק  40.03 ק ר פ  ת ת       
      
םיזיזו תוטילב ללוכ תונוילעו תונותחת תורוק     30.04.0001
תורוק דבלמ ,תונוש ךתח תודימב 03-ב ןוטב      

 33,600.00 1,400.00    24.00 דוסי ק"מ   
 33,600.00 תורוגחו תוקעמ ,תורוק 40.03 כ"הס  

      
א ל מ  ן ו ט ב  ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  50.03 ק ר פ  ת ת       
      

 54,600.00   390.00   140.00 מ"ס 53 יבועב 03-ב אלמ ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  30.05.0001
 54,600.00 אלמ ןוטב תוגגו תורקת 50.03 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  60.03 ק ר פ  ת ת       
      
קמועל ןוטבמ םינוש םיטנמלאב םירוח חודיק     30.06.0001
םע YH-TIH-itliH 002 םיצוק ללוכ ,מ"ס 51      
מ"ס 09 ךרואבו מ"מ 21 רטוקב יסקופא קבד      
תויחנה יפל לכה .שיטפ תוקיפד י"ע םתרדחהו      

 14,100.00    30.00   470.00 .ןרצי 'חי   
      

    220.00   110.00     2.00 03-ב םוקמב 05-ב ןוטב רובע תפסות ק"מ  30.06.0002
      
)"לק ןוטב"( ףצקומ ןוטבמ תוגג יעופיש     30.06.0003

  8,415.00   495.00    17.00 .04  קזוח ק"מ/ג"ק 0021 יבחרמ לקשמב ק"מ   
 22,735.00 תונושו םייניב תוקיצי 60.03 כ"הס  

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  70.03 ק ר פ  ת ת       
      
תותשר ללוכ םיעלוצמו םיקלח הדלפ תוטומ     30.07.0001
ןויז ללוכ,ןוטבה ןויזל םיכרואהו םירטקה לכב      

 95,880.00 5,100.00    18.80 .005-פ הניה ןויזה תדלפ .ךיתר ןוט   
 95,880.00 ןויז תדלפ 70.03 כ"הס  
314,506.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 03 כ"הס  

      
      
      

קובץ: מבנה מועצה   .../037 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     037 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  13 ק ר פ       
      
י נ ט ק " ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  10.13 ק ר פ  ת ת       
)ם י ל י י פ ו ר ק י מ ( "ר ט ו ק       
      
הפישח תגרד .03- ב ןוטב וניה הז קרפב ןוטב      
ןיוצמל םאתהב הניה הניה הז קרפב ןוטבה לש      
שרדיי עקרקה תולופמ לש הרקמב .טרפמב      
הקיציו ,ןוטבב חודיק ,ןוטב יולימ עצבל ןלבקה      
ללוכ סנולכה ריחמ .ףסונ םולשת אלל ,שדחמ      
דדמי לזרבה( ןוטבה תקיציו חודיקה תא      
ןלהלש תואסנולכה ריחמ .)דרפנב םלושיו      
דע ןוטבה תותיס תא ףסונב ללוכו א"מב דדמנ      
.03-ב ןוטב תלבקל      
      
תויראשו רפעה ףדוע יוניפ םיללוכ םיחודיקה      
תלוספ רתאל םיחודיקה בקע תלוספו ןוטב      
.השרומ      
      
תללכנ .טרפמ יפל תואסנולכ לש תינוס הקידב      
.תואסנולכה ריחמב      
      
ןוטב )םילייפורקימ( "רטוק ינטק" תואסנולכ     31.01.0003
דע קמועב מ"ס 54 רטוק הקיציו חודיק 03-ב      

 39,445.00   343.00   115.00 .'מ 21 רטמ   
 39,445.00 )םילייפורקימ( "רטוק ינטק" ןוטב תואסנולכ 10.13 כ"הס  
 39,445.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 13 כ"הס  

      
ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  23 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  10.23 ק ר פ  ת ת       
      
תלוספ לכ יוניפ ללוכ ףיעסה ריחמ :הרעה      
יריחמ .רתומ ךפש םוקמל תוסירההו םיקוריפה      
רואתב טרופמה לכ תא םיללוכ םיפיעסה      
.ל"נה רואתהמ תעבונה השירד לכ וא ףיעסה      
      
גוס לכמ ןוטב יטנמלא תסירהו קוריפ :הרעה      
קסידב טנמלאה ךותיח י"ע עצובת אוהש      
ךות ,וכותב ןויזו םינוטב ךותיחל דעוימה      
םירחא םיטנמלאו הנבמה תוביצי לע הרימש      
.הדיחיה יריחמב לולכ ל"נה .ןינבב      
      
ללוכו תונטק תויומכב תודובע ללוכ ריחמה      
.ךרוצה תדימב םירוסינ      
      
      
      
      
      

10.23.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../038 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     038 הצעומ הנבמ תבחרה

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ועצובי לודג קסיד תועצמאב רוסינ תודובע      
לש םדקומ רושיאבו תדחוימ הנמזה י"פע      
י"ע הדובעה עוציבב הנתומ םולשתה .חקפמה      
היהית הדידמה .םינוטב ךותיחל דחוימ רוסמ      
ךותיחל ךותיח ןיב 'מ 0.1 תוחפל לש םיחוורמב      
הציקס שיגהל ןלבקה לע .םינוויכה ינשב      
ךותיחה רוצל חקפמה רושיאל תמדקומ      
.םיכותיחה ןיב םיחוורמהו      
      
םע ןיוזמ ןוטבמ םימייק םיכמות תוריק תסירה     32.01.0005
תוברל םהש לכ הבוגבו יבועב ןבא יופיצ      
קוריפ ,םולהי רוסמב םירוסינ עוציב ,דוסיה      
הסירהה עוציבל תשרדנה הדובע לכו תוקעמ      
יוניפו םיצע תריקע ללוכ  התומלשב      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק )הנמטה תורגא ללוכ ריחמה(.  תיננג המדא  
      
ןוטבמ תוריקב םולהי רוסמב םיחתפ רוסינ     32.01.0006
תשרדנה הדובע לכו ר"מ 3 דע חטשב ןייוזמ      
חתפ רוסינ ךרוצל(.התומלשב הסירהה עוציבל      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק הנמטה תורגא ללוכ ריחמה-)גגל האיצי  
 70,000.00 םיקוריפו תוסירה 10.23 כ"הס  
 70,000.00 םיקוריפו תוסירה 23 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,122,779.00 עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש כ"הס
קובץ: מבנה מועצה   .../039 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     039 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ל ק  ט ב  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
לקשמב)"לק ןוטב"( ףצקומ ןוטבמ תוגג יעופיש     02.01.0001

  3,465.00   495.00     7.00 04 קזוח ק"מ\ג"ק 0021 יבחרמ ק"מ   
  3,465.00 לק טב 10.20 כ"הס  

      
ת ו ג ג  ם ו ט י א  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
יטתניס ימוגמ תועיריב םיחוטש תוגג םוטיא     02.02.0001
    M.D.P.E תטישב מ"מ 2.1 ילמינימ יבועב  
תופיפחב הקבדה תוברל תישפוחה החנהה      
העיריה עוביק, תוקלור םוטיא,מ"ס 01 בחורב      
יולימו םוינימולא יליפורפ י"ע הקעמה לע      
ליפורפה ןיב ינטיראילופ המיטא קיטסמב      
תוברל,םינוש םיטרפ םוטיא , הקעמהו      

  4,200.00   140.00    30.00 ר"מ\'רג 004 לבקמב ליטסכטואיג דב,םימשנ ר"מ   
      

    480.00    16.00    30.00 4*4  תודימב תשלושמ תינמוטיב הקלור רטמ  02.02.0002
  4,680.00 תוגג םוטיא 20.20 כ"הס  
  8,145.00 םוטיא תודובע 20 כ"הס  

      
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב תיפנכ דח םיכנ יתוריש תלד     06.01.0010

  2,750.00 2,750.00     1.00 103 טירפ י"פע מ"ס 012/001 'חי   
  2,750.00 תורגנ תודובע 10.60 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
טירפ י"פע מ"ס 012/001 תודימב תופפר תלד     06.02.0010

  2,500.00 2,500.00     1.00 101 'חי   
      
י"פע מ"ס 012/031 תודימב תיפנכ וד חפ תלד     06.02.0020

  2,800.00 2,800.00     1.00 201 טירפ 'חי   
  5,300.00 תורגסמ תודובע 20.60 כ"הס  

      
ן ו ח ב ט מ  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
רמג ץיבדנס ץע  ןותחתו ןוילע ןוחבטמ      06.03.0010

  7,200.00 1,800.00     4.00 לכירדאה י"פע הקיאמרופ רטמ   
  7,200.00 ןוחבטמ 30.60 כ"הס  
 15,250.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס  

      
      
      

קובץ: מבנה מועצה   .../040 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     040 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י כ נ  י ת ו ר י ש ל  ת ו ע ו ב ק  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
םהילע םישיגנה םיאתל וקפוסיש םירזיבאה לכ      
שי .תושיגנה ץעוי י"ע םירשואמו םיינקת תויהל      
לש ודי גשיהב םירזיבאה לכ תא ןיקתהל      
םידיינתמה םישנאו המוק ךומנ שמתשמ      
.םילגלג אסיכ תועצמאב      
      
םגד קולבונומ םיכנל היולת הלסא     07.01.0010
    OVON-BV לש ינקת חישק בשומ + תינקת  

  2,500.00 2,500.00     1.00 ע"ש וא הידקרא היו תרבח 'חי   
      
יתומכ וד ןצחל + האורג יומס החדה לכימ     07.01.0020

    700.00   700.00     1.00 לקינמ 'חי   
      
היו תרבח לש ןבל ירטמיסא חנומ 08 רויכ     07.01.0030

    800.00   800.00     1.00 ע"ש וא הידקרא 'חי   
      
םגד לקינ קפרמ תידי רצק חרפ זרב קפוא     07.01.0040

    700.00   700.00     1.00 ע"ש וא הידקרא היו תרבח לש 20907 'חי   
      
היו תרבח לש 31010QE םגד לקינ ןופיס     07.01.0050

    350.00   350.00     1.00 ע"ש וא הידקרא 'חי   
  5,050.00 םיכנ יתורישל תועובק 10.70 כ"הס  

      
ן ו ח ב ט מ ל  ת ו ע ו ב ק  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
תרבח לש הטסורינמ תליא YNOHS םגד רויכ     07.02.0010

  3,000.00 3,000.00     1.00 ע"ש וא הידקרא היו 'חי   
      
לש לקינמ DM רצק רוברב חרפ לילג זרב     07.02.0020

    650.00   650.00     1.00 ע"ש וא הידקרא היו תרבח 'חי   
  3,650.00 ןוחבטמל תועובק 20.70 כ"הס  
  8,700.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו א ר ו ה  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
תויללכ  תוארוה      
      
טרפמ"ב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ללוכ )"לוחכה ןדגואה "( "ןינב תודובעל יללכ      
ףיעסב תרחא ןייוצ םא אלא , הדידמה ינפוא      
הדובע  תודיחי יריחמ  ףסונב  . תויומכ בתכ      
בתכב 00.90 קרפ תתב בתכנה   לכה  םיללוכ      
הזה  תויומכ      

10.90.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../041 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     041 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיחטש  לכ תא חיט  יחטשב  דודמל  שי      
טרפ  , מ"ס  02-מ  תוחפ  בחורב םינטקה      
ג"ע חיטו ,דרפנב ודדמי אלש םיחתפ יפושחמל      
ריחמב לולכ  מ"ס  02-מ תוחפ  בחורב םיפשח      
תועוצקמ יקוזיח .ריקה ג"ע חיט לש הדיחי      
אלל(  תוניפל ועצובי תנוולוגמ תשר ינתיווזב      
. 'מ 0.2 דע הבוגב )םיפשח תוניפ      
      
תוברל חטשמה  תנכה תללכנ  חיט  יריחמב      
תוטילבמו םינבאמ  ,ךולכלמ  , קבאמ יוקינ      
,המודכו  לזרב  יטוח  ךותיח ,תוטלוב ןוטב      
ינפ ןוקיתו קבדומ  אל רמוחה לכ דוריג      
ןוקית .תורקת וא  תוציחמ ,תוריק   חטשמה      
םיצירח יולימו תמיתס י"ע ןוטבה חטשמה      
בקע וא תורוניצה תבכרה ירחא( םירוחו      
,טנמצ-1 : תבורעתב ןלבקה עצובי )היצגירגס      
חפנ 02%(  "סקטל הקיס"ו םימ , לוח -3      
יריחמב . ןימזמה י"ע רשואמ ע"ש וא  )םימה      
עוציב ,שרדיש גוס  לכמ הצברה תללכנ  חיט      
.יללכה טרפמב תושרדנה תובכשה יבועב חיט      
םירשי םיחטש  תלבק לע  יארחא  היהי ןלבקה      
לע תפסות םלושת אל  ,תוריקו תורקיתב      
ןייוצמה לעמ חיט לש  ללוכה יבוע  תלדגה      
דחוימ  חיט  תשרל  וא  יללכה  טרפמב      
      
,תשר אלל ,ילמינימ יבועב ןנכות מ"ממל חיט      
תויחנה 20 קרפ יריחמב תלולכ ךכ בקע      
קרפ תת  האר(  .ןוטב ינפלו תוינבתל תושירדו      
םלושת אל .)הזה תויומכה  בתכב 00.20      
םא . תיכוכז יביס תשר רובע תפסות ןלבקל      
לע היהת הדובעה ל"נה תשרב ךרוצ היהי      
.ןלבקה ןובשח      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.90.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../042 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     042 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תפסות דרפנב  םלושת אלו  םיללוכ םיריחמה      
'מ 5.3-מ לעמ הבוגב חיטה עוציב רובע      
חיט עוציב רובע ,)תוהובג תומוק( הפצירהמ      
יגוס לכ שומיש רובע ,םילגועמ םירושימ לע      
םירוביחב :חיטה תחת הקבדהל םיספ וא תשר      
,תוניפב ,םינוש םירמוחמ תוריק לש םישגפמבו      
תומוקמבו המודכו ןוטבבו  קולבב םיצירח לעמ      
יארחא היהי ןלבקה .םיקדסל םישיגר םירחא      
לפטל ךישמיו םיקדס אלל חיט תלבק לע      
.קדבה תפוקתב הנבמה תלבק ירחא םיקדסב      
תודובעל יללכה טרפמב" הדידמ ינפואל דוגינב      
לכב ,לעופב עצוב המל רשק אלל , "היינב      
תורקת לעמ ללחב חיטה דודמנ אל הרקמ      
חטש .חבטמ תונורא בגבו ,תויולת וא תובתות      
םהבש ,םירדחב םינפ תוריק לש חיטה      
הבוגה יפל בשוחי ,תבתות הרקת תבכרומ      
ףוצירה ילופיש לש ןוילעה הצקה  לעמ  דדמנה      
.מ"ס 7 +  תיטסוקא הרקתה תיתחת דע      
      
וא  "ח" יליפורפ םיללוכ ץוחו םינפ חיט יריחמ      
51/51 וא 02/51  תודימב  םוינימולאמ ןתיווז      
ירמוח םע םיטה שגפמב וא חיטה הצקב  מ"מ      
לכירדאה תויחנה וא יטרפ יפל  םירחא  רמג      

תויללכ תוארוה 10.90 כ"הס            
      
ם י נ פ  ח י ט  11.90 ק ר פ  ת ת       
      
קרפ יללכה טרפמל ביוחמו הנפומ ןלבקה .1      
    09  
      
חיטב ץירח תריצי )א :ללוכ חיטה ריחמ .2      
החותמ תשר יספ )ב .הרקתו ריק ןיב שגפמב      
טנמלא ןיב יכנא שגפמב מ"ס 01 -כ בחורב      
תפסות םלושת אל .תונולח יפסבו קולבו ןוטב      
.)םיטנק( חיטב תוניפ תריצי רובע      
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.11.0010
עוצב רחאל חיט ינוקת ללוכ.םיירושימ םיחטש      

  4,500.00    90.00    50.00 .הרקתו תוריק- תוכרעמה תודובע לכ ר"מ   
  4,500.00 םינפ חיט 11.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מועצה   .../043 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     043 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ח י ט   21.90 ק ר פ  ת ת       
      
, הצברה תבכש : תובכש שולש ץוח חיט     09.12.0005
טכילש תבכשו מ"מ 51  יבועב הנותחת הבכש      
י"פע ןווגב טכילש תבכש תוברל רוחש      

    700.00   140.00     5.00 .   הנבמ לכירדאה ר"מ   
    700.00 ץוח חיט  21.90 כ"הס  
  5,200.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ל ל כ  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
תויללכ  תוארוה      
      
בצוימ לוח יולימ ג"ע ועצובי ףוצירה תודובע לכ      
לוח-4 סחיב טנמצ לוח תבורעתמ בכרמ      
ןריחמב תוללוכ יופיחה תודובע לכ .טנמצ-1      
תפסות לכ אללו ריחמב לולכה רשיימ חיט      
תראשה ןריחמב תוללוכ  ףוצירה תדובע. ריחמ      
תוזיראב ןימזמה ידיל רמוח גוס לכמ 2%      
. םולשת תפסות לכ אללו תורוגס      
      
דע דוסיה ריחמ יונישב הנתשי אל הדיחי ריחמ      
    01%. ריחמ רובע תפסותל ןלבקה תשירדב  
דוסיה ריחמ ללגב ,קרפה יפיעסמ דחאב דוסי      
בתכב וא תוינכותב ןייוצמה לעמ הלועש      
יכמסמ ןימזמל איבהל ןלבקה לע , תויומכה      
וא הקימרק ירצומ לכל דוסי יריחמל החכוה      
האוושהב קר  .הקידבל קרפב ןלצרופ טינרג      
לכה ךסבש הרקמב ,קרפב םירצומה לכ תולעה      
,דחיב םלוכ ןלצרופ טינרג וא הקימרק ירצומ      
,תויומכה בתכב ןייוצממ רתוי  ןלבקל םילוע      
,קרפה לכל תבשוחמה תפסותה ןלבקה לבקי      
וא  הקימרק תריחבב .תוריק יופיחו ףוציר ללוכ      
רושיאב ןנכותממ םילוז  רתוי ןלצרופ טינרג       
הזוח  יפל  ריחמה ןקתל ןימזמה ותוכז ,ןימזמה      
אורקל שי קפסה הרבחה םש ירחא .ןלבק  םע       
."רשואמ ךרע  הווש וא" םיפיעס לכב      
      
וא .ל.נ.מ  תרצות  ויהי  םיתורשב  םירזיבא      
תוברל , לכירדא  םע  םואתב  הטסורינמ ע"ש      
.םידליו םיכנל  םישיגנ      
      
טרפמ"ב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ללוכ )"לוחכה ןדגואה "( "ןינב תודובעל יללכ      
.ףיעסב תרחא ןייוצ םא אלא, הדידמה ינפוא      
בותבכש  לכה ףסונב  םיללוכ  הדובע  יריחמ      
תופסות םוש  אלל  הזה   קרפ  תתב      
      

10.01.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../044 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     044 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הקימרק יופיחו אוהש גוס לכמ ףוציר ריחמ      
גוס לכב םירויצו תורוצו  םיספ עוציב ללוכ      
יריחמב  .תולכירדאב יטרפ יפל םינוש םינווגבו      
ךותיח ,ףוצירה גוסמ םילנפ םיללוכ ףוציר      
לנפ שגפמ לכבו תוניפב םילנפ שגפמב גנוריג      
םילופיש ינוסכלא וקב דוביע ,תלדה ףוקשמ םע      
יחיראו םילנפה ךותיח  עוציב ,הקימרק וא      
,תושרדנ תודימל,שרדנה ךרואל  הקימרק      
יריחמב .םילגוע םידומע לע םילופיש עוציב      
לש ללוכה  יבועה תלבקל יולימ ללכנ ףוציר      
יבועב בצוימה יולימ ללוכ ,מ"ס 02 דע ףוצירה      
טנמצו לוח לש תבורעתמ יושע ,תיתשתה      
ףוצירה יגוס לכ ,ק"מ/ג"ק 002 לש רועישב      
,R-9 הקלחהל תודגנתה 9722 י"תל םימיאתמ      
    01R, 11R, 21R , םירדחב תוביטר יפל  
.לכירדאה רושיאב לכה  ,תוחיטב ץעוי תושירדו      
קר לכירדאה רושיאל איבהל ןלבקה לע      
,םינקתה ןוכמ  י"ע תוקודב ףוציר תואמגוד      
בותכ ובש םוקמ לכב .ןקתב תודמועה      
טינרג וא/ו הקימרק" אורקל שי " הקימרק"      
"ןלצרופ      
      
תודימ :םיללוכ םיופיחהו ףוצירה יריחמ      
תודובע עוציב ,לכירדאה תריחב יפל םיחיראה      
תוסירפ תוינכות  וא ףוציר תוינכותל םאתהב      
תודובע  עוציב,םיתורישו םיחבטמ תוריק      
,יולימ רמוח , םישרדנה רזעה ירמוחו תיתשת      
םיברע תפסותב דבלב םי לוח םע טיט ,םיקבד      
ףוצירה תבכרה ,םייופיחהו ףוצירה רובע      
בג לכ תחירמ ,הקבדהב וא טיט ג"ע יופיחהו      
לע בוטר םושיו קבדב חיראה בג לכ וא שישה      
לופיט ,תוטשפתה ירפת ,תילירקא הבור ,בוטר      
.תוגרדמבו םייופיחב ,םילופישב ללוכ רליסב      
שי יופיחו ףוצירל תיתשתה תובכש םושיי ינפל      
םייקנ ויהיש דע תיתשתה ינפ תא שירבהל      
.ןיטולחל      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.01.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../045 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     045 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עבקית  יופיח יחירא וא  ףוצירה תחנה תרוצ      
םלושת אלו ,םוקמב לכירדאה תשירד יפל      
,תולעמ 54 לש תיווז תריצי רובע ריחמ תפסות      
שומישו םיפסונ םיכותיח ,תוינוסכלא תורוש      
תופצרמ לש םיגוס וא םינווג שולש תוחפלב      
יריחמ .)ןלצרופ טינרג( הקימרק יחיראו      
יחירא וא/ו טושיק יספ תבכרה :םיללוכ הדיחיה      
תבכרה ,םינושםיגוסו םיעבצ ןיב בוליש ,טושיק      
יריחמב .םינטק םיבחורב םיעוקש שיש יספ      
ימוסחמל םיעופיש דוביע :םיללוכ ףוצירה      
,תוחלקמ יאתב םיזוקינל םיעופיש ,הפצר      
ףוצירה יריחמ .שרדייש םוקמ לכבו תוספרמ      
ג"ע יטסלפ הנגה ריינ תסירפ :םיללוכ      
ע"וש  וא ,)"ירודכ" י"ע קוושמ ריינה( םיפוצירה      
םתקבדהו סבג תוטלפב ףוצירה יוסיכו רשואמ      
הריסמל דע ,הקב  דה יטרס י"ע ינשל דחא      
תיפוסה      
      
תורשפא תמייקש  ןובשחב תחקל  ןלבקה לע      
יחיראמ תוריק יופיחו ףוציר עוציב תוטיש ינשל      
וא יטנמצ טיט לע הליגר : )טינרג( הקימרק      
תואמגוד השעי ונובשח לע ןלבקה . הקבדהב      
תואמגוד רושיאו הריחב רחאל    ,תוטיש ינשל      
עצביו , 'וכו הבורה עבצ ,םינווגה , םיחיראה      
רושיא יפל ,תוטישהמ תחאב יופיחו ףוציר      
הקימרקב יופיחו ףוציר ריחמב .לכירדאו חקפמ      
קחרמ ירמוש( םירסייפס םילולכ )טינרג(      
,לכירדאה רושיאב )םינוש םייבועב קיטסלפמ      
. םוקמב לכירדא תויחנה יפל תוגופ עוציבו      
חיט עקר  ,הצברה יגוס לכ ,יופיחל  הנכה      
הקבדהל םירמוח תפסות םע רשוימ יטנמצ      
יופיחל םוטיא ירמוח , םיקולב וא ןוטבל  הבוט      
תדיחי ריחמב םיללוכ 'וכו םיבוטר תוריק      
םרובע  םלושי  אלו ףוציר וא יופיח הדובע      
הנכה ריחמה תרחא  ןייוצ אל  םא  .דרפנב      
,יברימ קוידב סלופמו רשוימ חיט הקבדהל      
ףסות םע  םיתורשה תוריק לע ,םינוויכ 2 לגרס      
.ע"וש וא "סקטלוזיא" גוסמ םיטא       
      
קבדה( רמוח תא םיללוכ יופיחה יריחמ      
יפל שומישו  תשורח  תיבב  םינכומ )הבורהו      
ןווגב  ,הקימרקה  רציימה ןרציה תוארוה      
.ילירקא  וא  יסקופא  הבור  תוברל  ,רחבנה      
      
      
      
      
      

10.01.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../046 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     046 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םילולכ  )ןלצרופ תינרג( הקימרק יופיח יריחמב      
וא  םוינימולא יליפורפמ ןוילע רמגו תוניפ      
חיט ןיב הדרפה ליפורפ ,רחא רמוחמ      
יופיח יריחמב .לכירדאה תריחב יפל ,הקימרקו      
יופיח לולכ )טינרג( הקימרק יחיראב תוריק      
לש  ןבא יחטשמ  וא  םירויכ לש םיילוש לעמ      
ודדמנ םיחטשמהו םירויכה(  חבטמ תונורא      
תורוגחו םידומע הקימרקמ  עוציב ,)דרפנב      
,תוציחמה טנקב יופיח ,תורונצה תרתסהל      
תותלד ביבס , תונולחה םיפשחב ייופיח      
לע קר  ביכרהל  שי  תוארמ .'וכו תונולחו      
םיחטש הקימרקב תופחל  ןלבקה לע .הקימרק      
תוארמ תחת      

יללכ 10.01 כ"הס            
      
ט י נ ר ג  / י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  11.01 ק ר פ  ת ת       
ן ל צ ר ו פ       
      
קרפ יללכה טרפמל ביוחמו הנפומ ןלבקה .1      
    10  
      
, ותקפסא םוקממ ףוצירה תא לבקי ןלבקה .2      
יולימ םע תוגופ עוצב  תללוכ ןלבקה תדובע      
. ןימזמה י"פע ןווגב תילירקא הבור      
      
םילולכה  םילופיש  תוללוכ   ףוצירה 'בע .3      
. ודדמי אלשו הדיחיה ריחמב      
      
03/03 תודימב ןלצרופ טינרג יחירא  ףוציר     10.11.0010

  5,500.00   220.00    25.00 01R     ר"מ/ ח"ש 08 דוסי ריחמב ר"מ   
      
2 ןיב מ"מ 04/4 ךתח תודימב םוינימולא ספ     10.11.0020

    375.00    75.00     5.00 ףוצר יגוס רטמ   
  5,875.00 ןלצרופ טינרג / יחיראב ףוציר 11.01 כ"הס  

      
ן ל צ ר ו פ  ט י נ ר ג  י ח י ר א  י ו פ י ח  21.01 ק ר פ  ת ת       
      
חירא תודימב  ןלצרופ טינרג יחיראב יופיח     10.12.0010
ר"מ / ח"ש 08 דוסי ריחמבו מ"ס 03/03      

  4,050.00   225.00    18.00 . לכירדאה י"פע םינווגב ר"מ   
  4,050.00 ןלצרופ טינרג יחירא יופיח 21.01 כ"הס  
  9,925.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מועצה   .../047 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     047 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו א ר ו ה  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
תויללכ  תוארוה      
      
טרופמל ףופכבו םאתהב ועצובי תודובעה לכ      
11 קרפ העיבצ תודובעל יללכה טרפמב      
      
תמגוד סקימ גוסמ עבצ ינווגב שומיש רובע      
לכירדאה תריחב יפל ע"וש וא סקימרובמט      
לכ םלושת אל  חקפמה לש בתכב רושיאבו      
.  תפסות      
      
תפסות  דרפנב  םלושת אלו  םיללוכ  םיריחמה      
'מ 0.3-מ לעמ   הבוגב   עבצ   עוציב רובע      
חיטה יחטש  תונכה   עוציב  ,הפצירהמ      
, םימתכ אלל  ,הדיחא  הבכשב  עבצה  תלבקל      
חטש  הדידמה .לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
תוריק ג"ע  עבצ יחטשב  ובשחת  אל  .וטנ      
אלל . תיטסוקא הרקת  ללחו  םילנפ  םינפ      
לע עבצה  חטש   ,לעופב  עצוב המ רשק      
דדמנה הבוג יפל םלושי םירדחב   םינפ תוריק      
ןותחת  ינפל דועו ףוציר לש לנפה ןוילעה ינפמ      
ןוטב  תרקת  וא  תיטסוקא  הרקת  לש      
      
תלבק דעו תוחפל תובכש שולשב העיבצה לכ      
תריחב יפל םינווגה ,דיחא ןווגו אלמ יוסיכ      
סיסב ללוכ ,"סקימרובמט" גולטק יפל לכירדאה      
. ןרציה תויחנה י"פע   דוסי      
      
העיבצה תדובע ,ןגוסל עבצ תודובע לכל      
הנווכה אל םא ןיבו רדגוה םא ןיב טרופמכ      
םהב םיפיעסב .אלמ יוסיכ תלבק דע העיבצל      
רפסמל הניה הנווכה תובכשה רפסמ ומשרנ      
אלמ יוסיכ גשוה רשאכ םג םומינימ תובכש      
.ףיעסב ןייוצמכ תובכש רפסמב      

תויללכ תוארוה 10.11 כ"הס            
      
ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  21.11 ק ר פ  ת ת       
      
לע   תובכש 3   לירקרפוס עבצב העיבצ     11.12.0040
רושיא י"פע ןווגב   תוחיוטמ תורקת, תוציחמ      

  1,120.00    28.00    40.00 .ןימזמה ר"מ   
      
לע   תובכש 3   לירקרפוס עבצב העיבצ     11.12.0050
י"פע ןווגב   סבג ירניסו  תורקת, תוציחמ      

    280.00    28.00    10.00 .ןימזמה רושיא ר"מ   
  1,400.00 העיבצו דויס 21.11 כ"הס  
  1,400.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
קובץ: מבנה מועצה   .../048 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     048 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע   21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
י"פע מ"ס 514/222 תודימב םוינימולא תפפר      12.01.0010

 11,000.00 11,000.00     1.00 112 םוינימולא טירפ 'חי   
 11,000.00 םוינימולא תודובע 10.21 כ"הס  
 11,000.00 םוינימולא תודובע  21 כ"הס  

      
ן ב א  י ו פ י ח  41 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו א ר ו ה  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
תויללכ תוארוה      
      
יללכה  טרפמה יפל הנעצובת תודובעה לכ      
םיטרפל םאתהבו 8732 י"ת יפלו 41 קרפ      
ןבאה .היצקורטסנוקו תולכירדא תוינכתב      
לעפמ וא הבצחממ היהת ןלבקה י"ע קפוסתש      
תלעב היהת ןבאה .לכירדאה י"ע ורשואש      
,םיקדס ,םידיג ,תובכש אלב ינגומוה הנבמ      
אלב ,תוררופתה תודוקנ ,םירוח ,תויוקרפתה      
ןווגב הדיחא היהת ןבאה .סרכ אלל ,תומיתס      
תואמגוד איבהל ןלבקה תוירחאב .םימתכ אללו      
לכירדאה רושיא לבקל ,תותיס ללוכ ,ןבאה      
ןוכממ רושיא לבקלו ןבאה ביטו קזוח קודבלו      
הקודב ןבאמ ונובשח לע הנבי ןלבקה .םינקתה      
חתפ םע ר"מ 3 לדוגב ריק תמגוד תרשואמו      
רושיא תלבק ךרוצל לוחיכ ללוכ םיחתפ ידוביעו      
ןבאל היהי תויומכה בתכב ןבא ריחמ .לכירדאה      
תילכרדאה תריחב  יפל גוסמ השק תיטימולוד      
תתוסמ ,מ"ס 42-03 הבוגבו מ"ס 5 יבועב ,      
ןבא וא  הבטומ ,םשמשומ ,הבזוט ,שיטלט      
תריחב יפל ןווגב ,תרשואמ הבצחממ ,הרוסנ      
יריחמ םינקתו םיטרפמל ףסונב .לכירדאה      
תתב בותכה לכ םיללוכ קרפב הדובע תדיחי      
.הזה קרפ      
      
יחולשמל לכירדאה רושיא לבקל ןלבקה לע      
אלש םינבא .םינושארה  ןבאה תוחול      
לא  הנאצות לכירדא וא  חקפמה י"ע הנרשואת      
תמאתה יבגל ידעלבה עבוקה .רתאל ץוחמ      
אלו תיפוס היהת ותעיבקו לכירדאה היהי ןבאה      
םירושיאה לכ תלבק רחאל.רוערע לכל תנתינ      
.ןלבק לש ןבא  חולשמ לכ חקפמה קודבי ןבאל      
ל"נה תושירדהו םיפיעסה לע הנעת אלש ןבא      
םוש אלל  ריקהמ קרופת וא רתאהמ אצות      
.הרומת      
      
      

10.41.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../049 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     049 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכ םילולכ ןבא תודובע לש הדיחי ריחמב      
תונגועמ לזרב תותשר ,ןבא  :ןוגכ םירמוח      
,'וכו תותשרה ןוגיעל םיגרב  ,םיצוק ,ןוטבל      
"אבס לקמ" הטסורינ ינגוע ,םינוולוגמ םלוכ      
םיילירקא םירמוח ,תותשרל םינבאה רוביחל      
לעמ תודחוימה םינבאה לכ ,םוטיא ינוקיתל      
םיחתפה םיפשחל ,תורוקלו םיחתפל תחתמו      
ראותמכ ,תורוקו םידומע  יופיחלו )תוזזמ(      
תלבקל לכה ,םיטרפהו תותיזחה תוינכתב      
תולכירדא תוינכתל םאתהב תמלשומ הדובע      
.היצקורטסנוקו      
      
ןינב תוניפ :םיללוכ הדובעה תדיחי יריחמ      
יטרפ  יפל ןבאמ  תויושע םיחתפ ביבסו      
בחורב םינבאמ ןינבב  ונבי תוניפ  .לכירדאה      
04 תוחפלו הרצקה עלצב מ"ס 52 ילמינימ      
עלצ לעמ הרצקה עלצ( .הבחרה עלצב מ"ס      
הרושב בלושמ םינבאה ךרוא ,)ךפהלו הבחרה      
שרדי םא "הלמז" םיילוש .מ"ס 04-05-06-07      
.ריחמ תפסות  אלל ןלבקה השעי לכירדאה      
תורוש עוציב ללוכ ןבא יופיחל הדיחי ריחמב      
תוברל ,תינכותבש ןבאה הבוגו הורוצ לכב      
,תותלדו תונולח יחתפ  לעמ ףוקשמ ינבא      
םילגעמ  םיווק רמג ללגב ןבאה כותיחו רוביח      
םילולכ ףסונב .ריחמ תפסות אלל ,םיעפושמו      
םישורדה םידוביעה לכ ןבאה תודובע ריחמב      
ישגפמ ןיניעב לכירדאה תויחנהו תוינכת יפל      
ץוח חיט ,ףושח ןוטב ,ןבאה יגוס ינש םע ןבא      
.הקימרק יגוס  לכו      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.41.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../050 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     050 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תויומכה בתכ  יפיעסב  תרחא ןייוצ אל םא      
ירחא םוטיא תבכש ןוקית :םיללוכ םיריחמ      
תועיריב םיחתפב םוטיא ,תשר תבכרה      
    MPDE תנבלוגמ הדלפ תשר ,רחא רמוחב וא,  
יגרב י"ע תרבוחמ ,םיחתפ יפשח לע תפפוכמ      
ןבא לכב םיחודיק 6 םומינימ ,םינבלוגמ      
ןבא לכ תרישקו ןוגיע ,2X2-םידדצבו 2-שארב      
ירמוש ,תשרל "אבס לקמ"  הטסורינ םיווב      
סלפמב םינוולוגמ םינתיווז  ,תשרל קחרמ      
,תותלדו תונולח יפוקשמ לעמ וא תורקתה      
םוטיא ,םיגרב י"ע מ"ס 03 לכ ריקל םירבוחמ      
ןבא עוציב םיללוכ ףוקשמ  יריחמ .םיגרב      
מ"ס 6 יבועב ןבא ,לכירדאה שרדי םא "השאר"      
םיגרב + םירוח יחודיק ,ףוקשמ לעמ הרושב      
םוטיא ,ףוקשמ לש תיקפוא ןבאבו תיכנא ןבאב      
תריצי,שיש קבדב ןוקית ,קיטסמב םיגרב לע      
שרדנה לכ ריחמה ללוכ ףסונב .םיג"מצל תושינ      
ןבא ןיב בוליש ,ןבאה יגוס ינש בולישלו רוביחל      
.חיטו ספיספ ,ףושח ןוטבל      
      
םושיי תרוצבו ןווגב לוחיכ םיללוכ יופיח יריחמ      
תוריק לע יופיח עוציב ,לכירדאה תריחב פ"ע      
לכב תואיפ יופיח עוציב , םילגועמ םירושימו      
ירוביח ,עפושמ וא יכנא רושימב שרדנה בחור      
,תותיזחב םינבא םע םיטלוב םיטנמלא      
יופיח רמג ,םיעוקש םיטנמלא םע  םירוביח      
הנבמ תוניפ עוציב ,ןוסכלאב וא לגועמ וקב      
יטרפ יפלםינבא גוס לכמ םיחתפ יפשחו      
ןבא וא םינבא תוחול ינשמ תוקבדומ לכירדאה      
וא הרשיה תיווזמ תונוש תוניפ תוברל ,תיתניפ      
    09, תודימ לכו יגוס לכ לש תותיזחב בוליש  
ריחמ .ספיספ וא הקימרק ,חיט בוליש ,ןבא      
מ"ס 01 ללוכה יופיחה יבוע :ללוכ יופיח      
אלל 02-ב ןוטב בגו ןבאה יבוע מ"ס 5( םומינימ      
ןוטב ינפ לע ןבא יופיח ,)מ"ס 5 יבועב היילופ      
םיחתפ ,ג"מצ רובע תושינ תריצי ,םי קולב וא      
רובע םיחתפ ,םיעוקש הרואת יפוג רובע      
ריחמל תופסות םוש אלל לכה .'וכו ,תורוניצ      
ןייוצ  אל םא  ,דרפנ םולשת וא הדובע תדיחי      
.תויומכה בתכב תרחא      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.41.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../051 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     051 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ריחמה הזוח  יכמסמב תרחא  ןייוצ  אל  םא      
5 רטוק ןויזמ ,מ"ס 51/51 תנוולוגמ תשר :ללוכ      
לש ובמ'ג יגרב תרזעב תוריקל תנגועמ ,מ"מ      
מ"ס 06 לכ מ"מ 01 רטוקב יטליה תרבח      
םינבאה תרישקו ןוגיע ,ריקה הבוגלו בחורל      
ינתיווז ,מ"מ 4.3 רטוקב הטסורינמ  םיוו י"ע      
לעמ ןוולוגמ 8/08/08 תיוז לזרבמ האישנ      
םיטרפב שרדנה לכו ,תורקתב וא םיחתפ      
,םיטרפמבו י"ת ,רוטקורטסנוק לש תינכותב      
תדיחי יריחמ .םלשומ רצומ תלבקל דע      
ביבס תוניפו ןינב תוניפ :םיללוכ הדובעה      
קבדב תוקבדומ םינבא יתשמ תויושע םיחתפ      
הניפה תותיס ,הקבדהה קזוח תקידב םע שיש      
יפא ,תחא הביטחכ  הקבדהה רחאל תקבדומה      
,תימינפ  הניפל מ"ס  2X2 ןבא תקבדה  ,םימ      
םיטרפ יפל ,'וכו תיתניפ  ןבאמ  םיפשח      
. לכירדאה תויחנהו  תוינכותב      
      
ןוגיעו  קוזיח םיללוכ  הדובע  תדיחי יריחמ      
וא תונולח לעמ הנושאר ןבא תרוש( ףוקשמ      
)ןולח לעמ ףשח  לש  תיקפוא  ןבאו םיחתפ      
תינכותב טרפ יפל ,שאר אלל םיגרב תועצמאב      
.היצקורטסנוק      
      
םילודג ונבי   ףוקשמ ינבאו תונולח ינדא      
םיטרפו תויחנה יפל , דצ לכמ חתפה תדיממ      
.לכירדאה לש      
      
םוטיא ינוקית  םיללוכ  הדובע תדיחי יריחמ      
,םיטנמלא ביבס תוברל ,תושרדנ  תומוקמב      
גוסמ  "המיטא קיטסמ"ב םינתיווזו תשר עוביק      
יי"CF11 סקלפהקיס"      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.41.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../052 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     052 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש יולג  וטנ  חטשב תוריק יופיח הדידמ      
םידומע ללוכ ,תבצינה םתכלשה יפל תותיזח      
ןייוצ אל םא  ,ריחמ  תפסות אלל םירוטסדו      
טרפמ"ל דוגינב .תויומכ בתכ  יפיעסב  תרחא      
ןבאה  חטש קלח םלושי "היינב תודובעל יללכה      
דדמנ  תיזחל יופיח הבוג . ןותחתה עצמב      
דעו חותיפב ףוצירה סלפממ -51.0 סלפממ      
.תינכותב גניפוקה לש תונוילעה םינפה      
ףשח א"מב ודדמי םיחתפ דוביעל םיטנמלא      
ינדאו םיפוקשמל םלושי .תיזחה רושימב      
תוזוזמל ,חתפה  תוזוזמ ןיב ךרוא יפל תונולח      
,חתפ לש ןדאה  ןיבו ףוקשמה ןיב הבוג םלושי      
תועלצ .ןולחה ץוחמ דדמנ םיפשחה בחור      
םיחתפ דוביעל תודחוימ םינבא לש תותיזחב      
תוניפ .תותיזחה חטשב תוריק יופיחכ ודדמי      
.דרפנב ודדמי אל  ןיינב      
      
גוסמ  ,השק  תיטימולוד היהת ןבאה לכ      
ע"ש וא בהבהצ וא בוהצ ןווגב ,"תינורבח"      
אל הלש דוסי ריחמ  .לכירדאה י"ע רשואמ      
,שיטלת  דוביעב ,ר"מ/ח"ש 031-מ תוחפ      
וא םשמשומ  ,הבטומ  דוביעב  .מ"ס 5 יבועב      
הלעי  ןבאה לש דוסי ריחמ הזבוט      
,םיכומנ  רתוי  דוסי יריחמ .היצרופורפב      
רושיא יפל ,ןבאה גוס וא  ןווג  יונישב      
הזוחה   ריחמ תדרוה ושרדי ,לכירדאה      
גירח  בושיח רמולכ(   הדובע  תודיחיל      
)היינבה תולע תתחפהל      

תויללכ תוארוה 10.41 כ"הס            
      
ן ב א  'ב ע  11.41 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדאה יטרפ י"פע ןבאה יטרפ לכ עוצב      
. טלפמוק      
      
/ הזבוט /שיטלט תותיס תעבורמ ןבא יופיח     14.11.0010
תונוש בחור תודימבו שטולמו קלח / הבטומ      
מ"ס 4 יבוע   . םיספבו םינווגב עוצב ללוכ      
ךרוא םינוש םינוויכבו םינוש םיגוסבו תודימב      
לזרב תשר, ןוטב תצברה תוברל ישפוח      
ןבא לכל 4 -  מ"בלפ םיקוזיחה לכו תנולוגמ      
דודיבו םוטיא 'בע  םינוולגמ הדלפ ינתוז ללוכו      

 14,900.00   298.00    50.00 . טלפמוק לכה ר"מ   
      

  4,000.00   250.00    16.00 . תוינכותה י"פע  הנבמה גג ג"ע ןבא גניפוק רטמ  14.11.0040
 18,900.00 ןבא 'בע 11.41 כ"הס  
 18,900.00 ןבא יופיח 41 כ"הס  

      
קובץ: מבנה מועצה   .../053 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     053 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ם י ל ל כ  ם י א נ ת  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
םאתהב ועצובי סבג תוציחמ תיינב תודובע      
תוציחמ תדובע .ידרשמניבה טרפמה תויחנהל      
םאתהב םיליבומ עוציב םריחמב םיללוכ סבגה      
תועוצר ג"ע ועצוביו תוציחמה בחורל      
חוורמה .םיליבומה בחורב ע"וש וא דנבירפמוק      
06 לע הלעי אל םיבצינה ןיב ילמיסכמה      
ינוקית םיללוכ םגוסל סבגה תודובע.מ"ס      
.תשר יטרסב שומיש תוברל תומלשה לטכפש      
העיבצל ןכומ היהי תורקתו תוריק תודובע רמג      
תבכרה תדובע.)שטל ריינב הקלחה רחאל(      
תוברל ןגוסל תובתות וא תויטסוקא תורקת      
יושר ןינב סדנהמ י"ע הוולת ,סבג תורקת      
הדובעה עוציב תא רשאי רשא ןלבקה םעטמ      
סדנהמה שיגי הדובעה םויס םע .הכלהמב      
תא רשיאו קדב יכ רשאמ אוה יכ םותח רושיא      
י"פע הבכרוה הרקתה יכו הדובעה יבלש לכ      
עוציב תעב תומיקה תויחנההו ןקתה תוארוה      
וא יוניש עצבל ןיא הגוסל הדובע לכב .הדובעה      
ידרשמנבה טרפמה וא ןקתה תושירדמ הלקה      
שיגי הדובעה םויסל יאנתכ .)לוחכה רפסה(      
הרקתה תקידבל םינקתה ןוכמ רושיא ןלבקה      
.הרושיאו      
      
םיליפורפמ עצובת אשונה היצקורטסנוקה      
ןגוסל חפ תורקתב ןוגיעה ירזיבא .םינוולוגמ      
רשא )דבלב( הגרבה תוטומ תועצמאב ועצובי      
םימיאתמה םיעצמא תועצמאב תורקתל ונגועי      
םאות רטוקב םיספיליפ( הגרבה תוטומל      
רתומ ןגוסל תולק תורקתב .)הגרבהה תוטומל      
תורקתל םינגועמ תכתמ יטרסב שומיש      
תאשל םירשואמו םימיאתמ םילביד תועצמאב      
וא תויטסוקא תורקתב שרדנכ םיסמוע      
.תובתות      
      
תבתותה הרקתב ובלושי רשא םירזיבאה לכ      
רורוויא תוכרעמ תויטבמא/הרואת יפוג ןוגכ      
תרקת לא תורישי ורבוחי 'דכו הזירכ ינקתמ      
םינוולוגמ תכתמ יטרס ינש תועצמאב ןוטבה      
רשק אלל םתודימע חטבותש ךכ תוחפל      
תדוקנ רזיבאה הווהמ םהב םירקמב .הרקתל      
עצובי הרקתל רוביחה תבתותה הרקתל ןעשמ      
וניה הז ףיעס .דבלב הגרבה תוטומ תועצמאב      
הרקתה יפיעס ללכב תשרדנה הדובעהמ קלח      
.הז קרפ יפיעס לש הדיחיה יריחמב ללכנ אוהו      
      
      

10.22.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../054 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     054 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יליפורפמ ועצובי תורקתה יליפורפ לכ      
תריחב יפל רונתב יופא עבצב רמג םוינימולא      
.סדנהמה      
      
םריחמב םיללוכ םגוסל תורקתה יפיעס לכ      
,תוחפל מ"מ 2.1 יבוע Z+L יליפורפב רומיג      
המודכו םידומע תוריק םע שגפמה תודוקנב      

םיללכ םיאנת 10.22 כ"הס            
      
ס ב ג  ת ו צ י ח מ  01.22 ק ר פ  ת ת       
      
תוביטר תודימע  תוימורק וד סבג תוציחמ     22.10.0050
מ"מ 5.21 יבוע -דצ לכב תוטלפ 2 ( תוקורי      
ןוילע לולסמ תוברל מ"מ 021 לש ללוכ יבועב)      
יבוע( מ"ס 04 לכ םיבצינו ןולווגמ חפמ ןותחתו      
לקשמ דודיבל 2" יבועב םיעלס רמצ,) מ"מ 8.0      
ןכומ רמג לטכפש ללוכ , ק"מ / ג"ק 08 יבחרמ      
חטשב ודדמי אל םיחתפ ( .טלפמוק ,עבצל      
םיחתפה תריצי יכ םא םחטש וכוניו יללכה      
תרגסמ ללוכ תוריקה עוצב ריחמב הלולכ      
לכב ןגמ תוניפ םג ללוכ ריקה עוצב .)  תכתמ      

  1,125.00   225.00     5.00 . תוישפוחה תוניפה ר"מ   
  1,125.00 סבג תוציחמ 01.22 כ"הס  

      
ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  11.22 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 8.0 יבועב   םיררוחמ אל חפ  תרקת     22.11.0010
יליפורפ תוברל מ"ס 03  בחורב עובצו ןולווגמ      

  1,800.00   180.00    10.00 הילת תכרעמו ZL ר"מ   
  1,800.00 תויטסוקא תורקת 11.22 כ"הס  
  2,925.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  03 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א  10.03 ק ר פ  ת ת       
      
םהילע םישיגנה םיאתל וקפוסיש םירזיבאה לכ      
שי .תושיגנה ץעוי י"ע םירשואמו םיינקת תויהל      
לש ודי גשיהב םירזיבאה לכ תא ןיקתהל      
םידיינתמה םישנאו המוק ךומנ שמתשמ      
.םילגלג אסיכ תועצמאב      
      
ריקה לע יולת יוסיכ + הלסאל תשרבמ     30.01.0010
תרבח לש 1148 ט"קמ קירבמ רמג הטסורינמ      

    150.00   150.00     1.00 ע"ש וא ל"נמ 'חי   
      

    150.00 10.03.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מועצה   .../055 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     055 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    150.00 מהעברה      

      
      
רמג הטסורינמ לעננ ובמ'ג טלאוט ריינל ןקתמ     30.01.0020

    250.00   250.00     1.00 ע"ש וא ל"נמ תרבח לש 7303 ט"קמ טמ 'חי   
      
יולת הסכמ + רטיל 5 חפנ ןטק ינבלמ ןותפשא     30.01.0030
תרבח לש 3506 ט"קמ הטסורינמ ריקה לע      

     75.00    75.00     1.00 ע"ש וא ל"נמ 'חי   
      
הטסורינמ ריקה לע יולת לעננ תוריינ ןקתמ     30.01.0040

    250.00   250.00     1.00 ע"ש וא ל"נמ תרבח לש 5401 ט"קמ 'חי   
      
תיקפוא , רטיל 2.1 חפנ ילזונ ןובסל הינובס     30.01.0050
תרבח לש 8004 ט"קמ ןטאס רומיג הטסורינמ      

    125.00   125.00     1.00 ע"ש וא ל"נמ 'חי   
      
ט"קמ הטסורינמ הסקוב םע תממורתמ עורז     30.01.0060

    900.00   900.00     1.00 ע"ש וא ל"נמ תרבח לש 0508 'חי   
      
ט"קמ הטסורינמ םירושימ ינש םיכנ זחאמ     30.01.0070

    750.00   750.00     1.00 ע"ש וא ל"נמ תרבח לש 6308 'חי   
      
ט"קמ קירבמ רומיג הטסורינמ מ"ס 03 ףדמ     30.01.0080

    200.00   200.00     1.00 ע"ש וא ל"נמ תרבח לש 0228 'חי   
      

    350.00   350.00     1.00 תינקת םיכנ תארמ 'חי  30.01.0090
      
תיקפוא , רטיל 2.1 חפנ ילזונ ןובסל הינובס     30.01.0100
תרבח לש 8204 ט"קמ ןטאס רומיג הטסורינמ      

    125.00   125.00     1.00 ע"ש וא ל"נמ 'חי   
      
ריקה לע םילילגב ריינ תובגמל ןקתמ     30.01.0110
וא ל"נמ תרבח לש 6801 ט"קמ  הטסורינמ      

    300.00   300.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
ןורא  ג"ע חנומ מ"ס 2 יבוע רסיק  שיש חטשמ     30.01.0120

  4,000.00 2,000.00     2.00 םיזרבו םירויכל םיחתפ תחיתפ תוברל ןוחבטמ רטמ   
  7,475.00 םירזיבא 10.03 כ"הס  
  7,475.00 םירזיבא 03 כ"הס  

      
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  13 ק ר פ       
      
0.8 ק ר פ  ת ת  00.13 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
      
      
      

00.13.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../056 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     056 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ינכטה טרפמל םאתהב ועצובי תודובעה לכ      
תוברל יללכה ידרשמ ןיבה טרפמהו דחוימה      
הנקתהו הקפסה םיללוכ םיפיעסה לכ 80 קרפ      
תודובעה לכ שרופמב תרחא רמאנ םא אלא      
תוחול ויתונקתו למשחה קוח פ"ע ועצובי      
םירצק םניה ל"נה הדובעה עוציבל םינמזה      
הדובע ןובשחב תחקל ןלבקה לע ,דחוימ ןפואב      
תועשל ץוחמ הדובע , תולופכ תורמשמב      
תפסות לכ םלושת אל ,תולבוקמה הדובעה      
הגירח רשפאתת אל ,ליעל רומאה ןיגב ריחמ      
יאנת הווהמ ל"נה הזוחב בתכיש םינמזה חולמ      
תעצבתמ הדובעה .ןלבקה תקסעהל יסיסב      
ןיבהל ןלבקה לע ,רתויב שיגרו ליעפ ןקתמב      
ריחמב םמלגלו תויפסכה תויועמשמה תא      
ןיגב ריחמ תפסות לכ םלושת אל ,םיפיעסה      
הדובעה תועשל ץוחמ ועצוביש תודובע      
ינכטה טרפמה .תוליל תוברל תולבוקמה      
תויומכ בתכמ דרפנ יתלב קלח וניה דחוימה      
לכ תא ןובשחב חקול םיפיעסה רוחמת ,הז      
םלושת אל ,דחוימה טרפמב טרופמהו רכזומה      
עיפומש הדובע וא רמוח ןיגב ריחמ תפסות לכ      
טוח ללוכ הנכומ הריפחב  תרנצה לכ.טרפמב      
.ינקת ןומיס טרסו הכישמ      

0.8 קרפ תת 00.13 כ"הס            
      
ם י ל י ב ו מ ו  ת ו ל ע ת  10.13 ק ר פ  ת ת       
      
לש רטוקב הרבוק רוניצ לש הנקתהו הקפסא     31.01.0030
הנקתהל דעוימ הכישמ לבח םע מ"מ 23 דע      
הרוטרפמטב הדימעל וילאמ הבכ ןקת היולג      

    440.00    11.00    40.00 תולעמ 058 רטמ   
      
לש רטוקב הרבוק רוניצ לש הנקתהו הקפסא     31.01.0040
הנקתהל דעוימ הכישמ לבח םע מ"מ 05 דע      
הרוטרפמטב הדימעל וילאמ הבכ ןקת היולג      

    750.00    15.00    50.00 תולעמ 058 רטמ   
  1,190.00 םיליבומו תולעת 10.13 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.13 ק ר פ  ת ת       
      
לבכ לש םלשומ רוביחו הנקתה ,הקפסא     31.02.0010
    YX2N 5.1 דע ךתחבX3 תולעת ג"ע ר"ממ,  

    100.00     5.00    20.00 דרפנב םידדמנה תרנצב לחשומ וא/ו תומלוס רטמ   
      
      
      
      

    100.00 20.13.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מועצה   .../057 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     057 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    100.00 מהעברה      

      
      
,ןרפואנ תמגודכ דודיב שימג יזאפ דח לבכ     31.02.0040
,תוחפל V005 חתמל ינוציח דודיב ,לופכ דודיב      
ןקתומ ,רוחש עבצב, ר"ממ  5.2x3 ךתחב      
רחא וא דבלב תובישי ןחלושל תיתפצר הנזהב      
הנקתהל שרדנה לכ ללוכ , ןנכתמ רושיאב      

    850.00    17.00    50.00 תמלשומ רטמ   
    950.00 םיכילומו םילבכ 20.13 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  40.13 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
    ----------------------------------------------------  
    --  
םיללוכ ןלהל תונושה תודובעל םיריחמה .1      
םיליבומהו תוביתה לכ לש קוחכ הקראה      
ודדמי אל הלאו ךכל םישורדה םירמחהו      
ללוכ ריק רוביח/רואמ 'קנל ריחמה .2 .דרפנב      
הנקתהה ,הלחשהה ,רוניצה ,לבכה ריחמ תא      
תודובעה לכ תא םיללוכו ליגר רזיבאו      
.3 .תמלשומ הרוצב ל"נה עוציבל תושרדנה      
תודוקנה לכ ןכלו הפושח הרקתה הז טקיורפב      
חיטה תחת וא לע הנקתהל ומיאתי םהינמל      
גוס תמגודכ תושרדנה תומאתהה לכ תוברל      
ריחמב לדבה אלל ל"נה ,הנקתהה ןפואו רוניצה      
םאותי םירזיבאהו תודוקנה םוקימ .4 הדוקנה      
"הפושח הרקת" :ןקתמה תושיגר בקע שארמ      
בר לש רושיאל תואמגוד ועצובי ןכ ומכ      
רושיא אלל ועצוביש תונקתה .5 .תונקתהה      
ימ י"ע ולבקתי אלו ןנכתמ/לכירדא/חקפממ      
ןובשח לע וקרופי ליעל םינייוצמה םימרוגהמ      
לש ונוצר תואיבשל שדחמ ונקתויו ןלבקה      
חקפמה      
      
גוס לכמ רוניצ םע תמלשומ רואמ תדוקנ     31.04.0020
ךתחב YX2N גוסמ לבכב מ"מ 52 דע רטוקב      
דח לגעמבו הנקתה גוס לכב ,ר"ממ 5.2x3 דע      
וא/ו םינצחל ללוכ ,5.1x5 דע יזאפ תלת וא      
םגד "ONICITB" תרצות תמגודכ םיקיספמ      
    thgiL gniviL ןנכתמ י"ע רשואמ ע"וש וא  
לכ תוברל תמלשומ הרוצב םינקתומ לכירדאו      

  1,750.00   175.00    10.00 םלשומ עוציבל םישרדנה םירמוחהו תודובעה 'חי   
      
      
      
      
      
      

  1,750.00 40.13.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מועצה   .../058 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     058 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,750.00 מהעברה      

      
      
,הנקתה גוס לכב תמלשומ ריק רוביח תדוקנ     31.04.0040
הלעת םע תינכות פ"ע רחא/ט"הע/ט"הת , פ"ח      
גוסמ לבכב מ"מ 52 דע רטוקב רוניצ וא      
    YX2N 5.2 דע ךתחבX3 רזיבא ללוכ ר"ממ  
thgiL gniviL םגד "ONICITB" תרצות הצק      
,לכירדאו ןנכתמ י"ע רשואמ ,1N וקסינ וא      
תודובעה לכ תוברל תמלשומ הרוצב תנקתומ      

    380.00   190.00     2.00 םלשומ עוציבל תשרדנה םירמוחהו 'חי   
      
רזיבא רובע ל"נכ עקת תיב תדוקנל תפסות     31.04.0050

     76.00    38.00     2.00 םימ ןגומ עקת תיב 'חי   
      
,ןשע יאלג ןוגכ שא יוליג ירזיבאל הנכה תדוקנ     31.04.0110
02 רוניצ תועצמאב ,ןומיס תרונמ ,רפוצ ןצחל      
דעו הדוקנה אצוממ הכישמ טוח םע מ"מ      
םירוביח תאספוק ןכו שא יוליג תרושקת זוכירל      

    160.00    80.00     2.00 שא יוליג תכרעמל םודא עבצב תינקת 'קנ   
  2,366.00 םירזיבאו תודוקנ 40.13 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.13 ק ר פ  ת ת       
      
קותינ רשוכ A52X1 םרזל יבטוק דח ז"אמ     31.05.0210

    140.00    70.00     2.00 C ןייפוא AK01 'חי   
      
קותינ רשוכ A52X1 םרזל יבטוק דח ז"אמ     31.05.0220

    190.00    95.00     2.00 D ןייפוא AK01 'חי   
      
חתמל תרצותמ ילאטיגיד יעובש תבש ןועש     31.05.0290
    V032 םירסממ 2 ,הברזר הללוס יוביג ללוכ  
ןתינ ימינפ ףקוע ללוכ ,דרפנ תונכת ילעב      

    425.00   425.00     1.00 זועלג ןאובי   2POT.216 RT םגד ,תונכתל 'חי   
      

    250.00   250.00     1.00 CA A02x3-3 יזאפ תלת ןעגמ 'חי  31.05.0320
      
לילסו A61X2 םרזל יבטוק וד דעצ רסממ     31.05.0420
רזע יעגמ ללוכ V42 וא V84 וא V032 הלעפה      
ןצחל ,תיזכרמ FFO/NO הטילשו םיפילחמ      

    121.00   121.00     1.00 ןומיס תירונו הקידב 'חי   
      
דע םיקספמ לש םייק חולב דבלב הנקתה     31.05.0680
    52X3 םינושה םירזיבאה לכ תוברל רפמא,  
,טוויח :אמגודל םירדשנה םייונישה לכ ללוכ      
תודובעה לכו םוטיא ,טוליש ,םירושיג      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .םלשומ עוציבל תושרדנה  
  1,626.00 למשח תוחול 50.13 כ"הס  

      
      
      

קובץ: מבנה מועצה   .../059 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     059 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.13 ק ר פ  ת ת       
      
תוללוס ללוכ םורח דל.ת.ג לש הנקתהו הקפסא     31.06.0020
העוקש הנקתהל ,יאמצע קדבמו תוקד 081 ל      
RL םגד ,ט"הע היולג וא\ו תיטסוקא הרקתב      

    740.00   370.00     2.00 קטלנא תרצות XUL-YX 'חי   
      
וא יעוביר דל הרואת ףוג לש הנקתהו הקפסה     31.06.0070
ץעוי רושיאבו לכירדא תריחב פ"ע לוגע      
רוא ןווגב טאוו 52 דעו 02X02 דע לש תודימב      
לש 80 ינכטה טרפמה תושירדב דמועה 0004      
הרואת יפוגל תידרשמ ןיבה הדעווה      

  2,240.00   280.00     8.00 .הלשממהו ןוחטבה ידרשמ לש דל תיגולונכטב 'חי   
  2,980.00 הרואת יפוג 60.13 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  70.13 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש שא ירוזא ןיב למשח ילבכ רבעמ םוטיא     31.07.0080
תשירד יפל ע"ש וא קיטסמולפ תאמגוד רמוחב      
ןכו למשח ילבכל םירבעמה לכב תוחיטבה ץעוי      
מ"ס 05 כ רבעמה ידיצ ינשב םילבכה תחירמ      

    365.00   365.00     1.00 דצ לכל רבעמ ר"מ   
      
ךרוצל למשח תוחולב תואיציו תוסינכ םוטיא     31.07.0090
רשואמו ינקת רמוח י"ע שא תוטשפתה תעינמ      

    225.00   225.00     1.00 'פמוק טלפמוק תוחיטב ץעוי י"ע  
    590.00 תונוש 70.13 כ"הס  
  9,702.00 למשח ינקתמ 13 כ"הס  

      
ם ו ר ח  ת ז י ר כ ו  ש א  י ו ל י ג  23 ק ר פ       
      
ם ו ר ח  ת ז י ר כ ו  ש א  י ו ל י ג  10.23 ק ר פ  ת ת       
      
תוללוכ שא יוליג תודוקנ :הרעה יאלגל הדוקנ      
,עוציב תוינכות תשגה ,טוויח ,םילבכ , תרנצ      
ןקתל םיאתמ דויצה לכ - .רזעה דויצו תואספוק      
תדובע תא םג וריחמב ללוכ דויצה- .ילארשי      
רשא דויצה - .שא יוליג תייזכרמב תונכיתה      
תורשה ןתונ וא וקליווס תרצות היהי קפוסי      
םע תמלשומ תוקשממתה תבוטל הנבמב      
הפושח הרקת בלשמ הז טקיורפןינבה תוכרעמ      
גוס לכל ומיאתי תודוקנה לכ , תכמנומ הרקתו      
לכ םולשת אל ,תילכירדא תינכות פ"ע הרקת      
הנקתהה גוס ןיגב ריחמ תפסות      
ט"הת וא ט"הע )הפישח/היומס/היולג(      
      

    560.00   280.00     2.00 תבותכ תדיחי ללוכ , יטפוא יגולנא ןשע יאלג 'חי  32.01.0040
    560.00 םורח תזירכו שא יוליג 10.23 כ"הס  
    560.00 םורח תזירכו שא יוליג 23 כ"הס  

      
קובץ: מבנה מועצה   .../060 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     060 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  33 ק ר פ       
      
0.7 ק ר פ  ת ת  00.33 ק ר פ  ת ת       
      
0.7 קרפ תת      
      
תורעה      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      

0.7 קרפ תת 00.33 כ"הס            
      
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  ת ר נ צ  10.33 ק ר פ  ת ת       
      
םיחנומה םירזיבאהו תורונצה יריחמ .1      
וא/ו הריפחה תדובע תא םיללוכ ,עקרקב      
.עקרקה יגוס לכב הביצחה      
      
,םייולגה תכתמה יקלח לש םיריחמה לכ .2      
העיבצה תא םיללוכ ,םירזיבאו תרנצ      
      
ידמו ץחל ידמ ,ץחל יניטקמ ,תשוחנ תורוניצ .3      
61 קרפ האר - םוח      
      
רטוקב רפת אלל 04 לוידקס םינבלוגמ תורונצ     33.01.0005
םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל 2/1"      
תוברל תוגרבהב םירבוחמ ,יולימב וא םייומס      

    480.00    48.00    10.00 םיחפס רטמ   
      
רטוקב רפת אלל 04 לוידקס םינבלוגמ תורונצ     33.01.0010
םייולג םינקתומ םימחו םירק  םימל 4/3"      
תוברל תוגרבהב םירבוחמ ,יולימב  וא םייומס      

    530.00    53.00    10.00 םיחפס רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורונצ     33.01.0145
מ"מ 61  רטוקב )P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייומס םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל      

  1,800.00    60.00    30.00 רוביח יחפס ללוכ םירבעמו תוריקב רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורונצ     33.01.0150
מ"מ 02  רטוקב )P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייומס םינקתומ 'מטא 02 הדובע ץחלל      

    690.00    69.00    10.00 רוביח יחפס ללוכ םירבעמו תוריקב רטמ   
      

  3,500.00 10.33.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מועצה   .../061 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     061 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,500.00 מהעברה      

      
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורונצ     33.01.0155
מ"מ 52 רטוקב )P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייומס םינקתומ 'מטא 52 הדובע ץחלל      

    790.00    79.00    10.00 רוביח יחפס ללוכ םירבעמו תוריקב רטמ   
  4,290.00 םימחו םירק םימ תרנצ 10.33 כ"הס  

      
,ם י ז ר ב  ,ם י פ ו ג מ  20.33 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ו ת ס ש       
      

    515.00   103.00     5.00 הזנורבמ ,2/1" רטוק םיירודכ םיזרב 'חי  33.02.0055
      

    248.00   124.00     2.00 הזנורבמ ,4/3"  רטוק םיירודכ םיזרב 'חי  33.02.0060
      

     79.00    79.00     1.00 2/1" רטוק תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב 'חי  33.02.0145
      

     97.00    97.00     1.00 4/3" רטוק תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב 'חי  33.02.0150
    939.00 םימותסש ,םיזרב ,םיפוגמ 20.33 כ"הס  

      
ד ו ד י ב  30.33 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ CVP ילוורשב ןתירואילופ דודיב ריחמ .1      
.תיתשורח הקיציב דודיבהו לוורשה ריחמ      
      
םינוש םייבועב דודיב רובע חפ תפיטע .2      
עובצמ"מ 6.0 יבועב ןבלוגמ חפמ היהת      
.חקפמה תטלחה יפ לע ןווגבו רונתב יתשורח      
      
רטוקו גוס לכמ רזיבא לש דודיבה תולע .3      
.רטוק ותואב תרנצ רטמ לש דודיבכ בשוחת      
      
דודיב ריחמב הלולכ םיחפסל דודיבה תולע .4      
.דרפנב םלושת אלו תורוניצה      
      
ילוורשמ םימח םימ תורונצל דודיב     33.03.0005
רטוקב  תורונצל ,2/1" יבועב "סקלפמרא"      

    230.00    23.00    10.00 יס.יו.יפ-מ הקבדה יטרס ללוכ 2/1" רטמ   
      
ילוורשמ םימח םימ תורונצל דודיב     33.03.0010
רטוקב  תורונצל ,2/1" יבועב  "סקלפמרא"      

    120.00    24.00     5.00 יס.יו.יפ-מ הקבדה יטרס ללוכ 4/3" רטמ   
    350.00 דודיב 30.33 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מועצה   .../062 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     062 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  40.33 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ לזרב תקצי תורוניצ ריחמ .1 :תורעה      
היומס החנהל לזרב תקצימ )תופומ( תודוחא      
ריחמ  ,ןכ  ומכ .עקרקב וא/ו יולימב וא/ו      
הטסורינמ םידנב ללוכ  לזרב תקצי תורוניצ      
ןיחולד  תרנצל םיחפסה לכ .2.היולג החנהל      
ויהי - היולג החנהב )קיטסלפמו תכתממ( בויבו      
ילב  וא םע םיחפסה יריחמ .תרוקיב ןיע ילעב      
.הז הזוח תרגסמב םיהז ויהי תרוקיב ןיע      
      
ההובג תופיפצב  ןליתאילופ תורונצ     33.04.0060
    )E.P.D.H( םייולג םינקתומ מ"מ 04  רטוקב,  

    730.00    73.00    10.00 םיחפס אלל ,יולימב וא ,םייומס רטמ   
      
)E.P.D.H( ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורונצ     33.04.0065
,םייומס ,םייולג םינקתומ מ"מ 36 דע רטוקב      

    910.00    91.00    10.00 םיחפס אלל ,יולימב וא רטמ   
      
ההובג תופיפצב  ןליתאילופ תורונצ     33.04.0075
    )E.P.D.H( םייולג םינקתומ מ"מ 011  רטוקב,  

  3,720.00   124.00    30.00 םיחפס אלל ,יולימב וא ,םייומס רטמ   
      
םירטוקב תורוניצל מ"ס 01 יבועב ןוטב תפיטע     33.04.0105

    460.00    46.00    10.00 2" רטוק דע )גוס לכמ( םינוש רטמ   
      
,תורונצל ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןוטב תפיטע     33.04.0110

    650.00    65.00    10.00 4"-3" רטוקב ,גוס לכמ רטמ   
      
ןליתאילופ תרנצל םיגוסה לכמ םיחפס     33.04.0130
תרנצ וא )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      

    325.00    65.00     5.00 מ"מ 36 דע רטוקב ןליפורפילופ 'חי   
      
ןליתאילופ תרנצל םיגוסה לכמ םיחפס     33.04.0140
תרנצ וא )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      

  1,365.00    91.00    15.00 מ"מ 011  רטוקב ןליפורפילופ 'חי   
      
תרוקיב תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     33.04.0200
םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר וא תלפונ      
תשרו תעבורמ תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ      

    414.00   207.00     2.00 .זילפמ גרבומ הסכמ וא 'חי   
      
ןליתאלופמ מ"מ 05/011 הפצר םוסחמ     33.04.0235
זילפ תשר םע )EPDH( ההובג תופיפצב      

    312.00   312.00     1.00 .תעבורמ תרגסמב תגרבומ 'חי   
      
011 רטוקב E.P.D.H -מ ריוא רוניצל עבוכ     33.04.0260

     59.00    59.00     1.00 'פמוק .מ"מ  
  8,945.00 רורוויאו םיזקנ תכרעמ 40.33 כ"הס  

      
      

קובץ: מבנה מועצה   .../063 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     063 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  60.33 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
      
הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה ).1( :תורעה      
,הכימת תולוזנוק ללוכ תועובקה לש תומלשב      
ןיב חוורמ יולימו תוציחמ/ תוריקל םירוביח      
לכ ).2(  .תועובקה ןיבל תוציחמ/תוריקה      
.'א גוסמ ויהי סרחמ םיירטינסה םילכה      
      
-  תונתשמ ,תולסא -      
      
וא ARATIV תרצות - םיכנל היולת הלסא     33.06.0045

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק .ע"ש  
      
גוס לכמ הלסאל קיטסלפמ דבכ הסכמו בשומ     33.06.0075

     73.00    73.00     1.00 םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע 'חי   
      
- החדה לכימ -      
      
ךותב תמדקומ הנקתהל יומס החדה לכימ     33.06.0090
היולת הלסא רובע סבג וא םיקולב ריקה      
תוברל 027 ט"קמ "הסרח" תרצות תמגודכ      
,תיטסלפ תרנצ ,קותינ זרב ,תכתמ יקוזיח      

  1,369.00 1,369.00     1.00 תמלשומ הנקתהל שורדה לכו החדה רוניצ 'חי   
      
- םירויכ -      
      
מ"ס 04/06 תודימב ןבל סרחמ חבטמ תורעק     33.06.0155
"06 רוד לג" םגד "הסרח" תרצות תמגודכ      
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ 305  ט"קמ      

    513.00   513.00     1.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו 'חי   
      
תמגודכ ןבל סרחמ 'מס 01/04/06 םיכנ רויכ     33.06.0165
םלשומ ןקתומ    115 ט"קמ "הסרח" תרצות      

    798.00   798.00     1.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו םירזיבאה לכ םע 'חי   
      
-  םימ םומיח ינקתמ -      
      
לייאמא יופיצ םע רטיל 03 םימח םימ דוד     33.06.0195
לכ לע  קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ      
וא ריק  לע בכרומ ,ןוחטב םותסשו םירזיבאה      
למשחה תכרעמל רבוחמו  לוסרטניאב ןקתומ      

  1,124.00 1,124.00     1.00 שארמ ונכוהש םימחו םירק םימ תורונצלו 'חי   
      
-  תונוש -      
      
רובע תונתשמו םירויכה ריחמל תפסות     33.06.0330
ריקה דע ןיחולד רוניצ עטק ,ןופיס תנקתה      

    118.00    59.00     2.00 לקינ הפוצמ זילפ לכה - הטזורו 'חי   
      
      

  5,395.00 60.33.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מועצה   .../064 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     064 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,395.00 מהעברה      

      
      
מ"ס  -01ב םיכנ תלסאל הבגומ הסכמ תפסות     33.06.0335

    300.00   300.00     1.00 "הסרח" תרצות 'חי   
  5,695.00 ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 60.33 כ"הס  

      
י ח ט ש מ  ,ם י מ ר ז מ  ,ם י ז ר ב  70.33 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש  ,ש י ש       
      
םרזמ וא/ו זרב וא/ו הללוס ריחמ :הרעה      
ללוכ - הדימעב שיש וא רויכה לעמ הנקתהל      
לכו ,ןיירושמ שימג רוניצ םע "לינ" יזרב /זרב      
תמלשומ הנקתה םשל שרדנה      
      
היפ ךרוא  .העובק תינוניב היפ הדימעב הללוס     33.07.0075
"תמח" תמגודכ  .םורכ רומיג  מ"מ 561      
הווש וא .348203 ט"קמ "טסרווא" תרדסמ      

    614.00   614.00     1.00 .ךרע 'חי   
      
- ריק תללוס -      
      
הלעפה ,הדימעב ,םידלי/םיכנל םירק םימ זרב     33.07.0105

    754.00   754.00     1.00 P-507 "וטסרפ" תמגודכ טומ י"ע 'חי   
      

    111.00   111.00     1.00 2/1" רטוק הסיבכו ןג זרב 'חי  33.07.0425
      

    138.00   138.00     1.00 4/3" רטוק הסיבכו ןג זרב 'חי  33.07.0430
  1,617.00 תונוש ,שיש יחטשמ ,םימרזמ ,םיזרב 70.33 כ"הס  
 21,836.00 האורבת ינקתמ 33 כ"הס  

      
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  43 ק ר פ       
      
0.75 ק ר פ  ת ת  00.43 ק ר פ  ת ת       
      
0.75 קרפ תת      
      
תורעה      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      

0.75 קרפ תת 00.43 כ"הס            
      
      

קובץ: מבנה מועצה   .../065 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     065 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ט ו ק  ד ע  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  10.43 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( 8"      
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
,המדא יפדוע קוליס .םישרדנה תומוקמב      
שרדנכ תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא      
      
תפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     34.01.0015
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA ללוכ ,'מ 00.1 דע קמועב וירט וא  

  1,610.00   161.00    10.00 .םיחפס רטמ   
      
םימ וקל 2" דע רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     34.01.0855
הנכהה תודובע תוברל ,רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

  1,112.00 1,112.00     1.00 .תויושרה 'חי   
  2,722.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.43 כ"הס  

      
ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( ב ו י ב  י ו ק  30.43 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס       
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
יפדוע קוליס ,ןופיד ,םישרדנה תומוקמב      
תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא ,המדא      
שרדנכ      
      
NS-8 גוסמ בויבל הבע יס.יו.יפ תורוניצ      
)488 י"ת יפל רצוימ(      
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     34.03.0005

    595.00   119.00     5.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     34.03.0050

    815.00   163.00     5.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
תחנה ךרוצל תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ     34.03.0785

    490.00    98.00     5.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב בויב וק ר"מ   
  1,900.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 30.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מועצה   .../066 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     066 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב  י נ ק ת מ  40.43 ק ר פ  ת ת       
      
םג רתיה ןיב םיללוכ ןוטבה תוחוש יריחמ      
דגנכ רטוק לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא      
,"טסלפוטיא" םטא תועצמאב םימ תורידח      
תושרה למסו דועי ןומיס תוברל      
      
06 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     34.04.0005
גוסמ מ"ס  05  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  1,618.00 1,618.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B 'חי   
      
"ביבוטיא" ימטא רובע החושל ריחמ תפסות     34.04.0190
םירטוקב תרנצ  רובע  ,םיליגר  םימטא םוקמב      

    712.00   356.00     2.00 )דחא םטאל ריחמה( ,4"-8" 'חי   
      
רובע מ"ס 08 רטוקב החושל ריחמ תפסות     34.04.0240
םע ,ןוטב + ןליתאילופ תבלושמ סיסב תילוח      

    509.00   509.00     1.00 רטוק לכב תואיציו תוסינכ 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     34.04.0270
עבורמ וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

    371.00   371.00     1.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי   
      
6"-4" רטוקב בויב וק רובח רובע ריחמ תפסות     34.04.0740
יוליג ,הריפח ללוכ ,קמוע לכב תמייק החושל      
לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה      

    925.00   925.00     1.00 .שרדנה יפ 'חי   
      

    509.00   509.00     1.00 והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ 'חי  34.04.0795
  4,644.00 בויב ינקתמ 40.43 כ"הס  
  9,266.00 בויבו םימ תודובע 43 כ"הס  

      
ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  63 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  10.63 ק ר פ  ת ת       
      
םע ןיוזמ ןוטבמ םימייק םיכמות תוריק תסירה     36.01.0004
תוברל םהש לכ הבוגבו יבועב ןבא יופיצ      
תשרדנה הדובע לכו תוקעמ קוריפ ,דוסיה      
יוניפ ללוכ,התומלשב הסירהה עוציבל      
ריק(ךכב ךורכה לכו הנמטה רתאל הסירהה      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .תיננג המדא יוניפ,םיצע תריקע ) םיתורישל  
 20,000.00 םיקוריפו תוסירה 10.63 כ"הס  
 20,000.00 םיקוריפו תוסירה 63 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מועצה   .../067 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     067 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  73 ק ר פ       
      
ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  10.73 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ הביצחה וא/ו הריפחה ריחמ :תורעה      
רתאל םילטיהו תורגאה ימולשת תא רתיה ןיב      
הביצחה וא/ו הריפחה ריחמ .רשואמ הכיפש      
רופחה רמוחה יפדוע קוליס רתיה ןיב ללוכ      
תודובעל םולשתה .רתומ ינוריע ךפש םוקמל      
תודימ יפ לע ובשוחי הביצחה וא/ו הריפחה      
ובשוחי תיללכ הריפחכ .דבלב תויטרואת      
לכמ ינכמ ילכ י"ע תועצובמה תודובעה      
ותלעפה ךות )"טקבוב" תוברל( אוהשגוס      
םאב עבקיש אוה חקפמה .רתויב קזח ךוליהב      
לבקל ןלבקה לע .ינכמ ילכב שמתשהל ןתינ      
הדובעה תליחת םדוק בתכב חקפמה רושיא      
ל"נכ רושיא אלל .הדובעה עוצבל םילכה גוסל      
םיינכמה םילכה יגוסו הדובעה תרוצ עבקית      
.דבלב חקפמה תעד לוקיש פ"ע      
      
רשק תורוק ,דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     37.01.0001
לע הלוע וניאש קמועל הנתשמ בחורב המודכו      

     88.00    88.00     1.00 .רטמ 1 ק"מ   
      
ללוכ קמועל חטשב תיללכ הביצח וא/ו הריפח     37.01.0002

  4,140.00    46.00    90.00 .'מ 5 דע 'מ 3 ןיב ק"מ   
  4,228.00 הביצח וא/ו הריפח 10.73 כ"הס  
  4,228.00 רפע תודובע 73 כ"הס  

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  83 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  ת ו ד ו ס י  10.83 ק ר פ  ת ת       
      
.תוחפל 03-ב היהי םיטנמלאה לכב ןוטבה גוס      
הניה הז קרפב ןוטבה לש הפישח תגרד      
שי ןוטבה יטנמלא לכב .טרפמב ןיוצמל םאתהב      
ןקתה תשירד י"פע ירט ןוטב תוקידב תחקל      
חקלית אל םהב רשא ןוטב יטנמלא .ילארשיה      
תועצמאב תוקידב ועצובי ירט ןוטב תקידב      
תקידב םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ .ןוטב ילילג      
.תרשואמ הקדבמ תועצמאב םינוטבה      
      
,ןוטב תודובע -20 קרפ תודובע יפיעס לכ      
עוציבל שרדנה לכ תא םריחמב םיללוכ      
,תוכימת ,תוינבת ,הדובע תוברל הדובעה      
וב םוקמ לכלו המוק לכל םילכהו םירמוחה      
.ןוטב תובאשמב שומיש תוברל הדובעה שרדת      
      
םשל קלחומ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     38.01.0003

  1,144.00    52.00    22.00 תויולת תופצרל תחתמ םוטיאה תבכש תלבק ר"מ   
  1,144.00 10.83.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מבנה מועצה   .../068 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     068 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,144.00 מהעברה      

      
      
םוטיא ג"ע מ"ס 5 יבועב ןוטב הנגה תבכש     38.01.0004

  1,144.00    52.00    22.00 הפצר ר"מ   
      
ףצקומ ןריטסילופמ ע"ש וא דיבילופ יזגרא עצמ     38.01.0005
סרפי ןהילעמו םיפצרמל תחתמ מ"ס 91 הבוגב      

  1,078.00    49.00    22.00 .תויולת תופצרל תחתמ מ"מ 5 יבועב טקיד ר"מ   
      
ףצקומ ןריטסילופמ ע"ש וא דיבילופ יזגרא עצמ     38.01.0006
בחור ,דוסי תורוקל תחתמ מ"ס 91 הבוגב      
5 יבועב טקיד סרפי ןהילעמו הנתשמ תורוקה      

    248.00    31.00     8.00 היולתה הפצרל תחתמ מ"מ רטמ   
      
תורוק ידיצ ינשמ לגילופ וא דרוב טנמצ תוחול     38.01.0007

    264.00    33.00     8.00 .תורוק א"מל הדידמה .תוריקו דוסי רטמ   
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .תונוש תודימב 03-ב ןוטב דוסי תורוק ק"מ  38.01.0008
  5,078.00 םיעצמו תודוסי 10.83 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  20.83 ק ר פ  ת ת       
      

  5,819.00   253.00    23.00 מ"ס 02 יבועב 03-ב תויולת ןוטב תופצר ר"מ  38.02.0001
  5,819.00 תופצרו םיפצרמ 20.83 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  30.83 ק ר פ  ת ת       
      

 17,030.00 1,310.00    13.00 םינוש םייבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  38.03.0001
 17,030.00 םידומעו תוריק 30.83 כ"הס  

      
א ל מ  ן ו ט ב  ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  50.83 ק ר פ  ת ת       
      

  3,724.00   266.00    14.00 מ"ס 02 יבועב 03-ב אלמ ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  38.05.0001
  3,724.00 אלמ ןוטב תוגגו תורקת 50.83 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  60.83 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטב תורקת וא תוריקב ,םולהי חדקמב חודיק     38.06.0001

    308.00   154.00     2.00 2'' רטוקב מ"ס 03 דע יבועב 'חי   
      

    340.00   170.00     2.00 3'' רטוקב ךא ,ל"נכ חודיק 'חי  38.06.0002
      

    374.00   187.00     2.00 4'' רטוקב ךא ,ל"נכ חודיק 'חי  38.06.0003
      
רוניצמ םייושע תורוק וא/ו תוריקב "םילוורש"     38.06.0004

    110.00    55.00     2.00 םינתשמ םיכרואבו 6'' וא/ו 4'' רטוקב C.V.P 'חי   
  1,132.00 תונושו םייניב תוקיצי 60.83 כ"הס  

      
      

קובץ: מבנה מועצה   .../069 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     069 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו י ז  ת ד ל פ  70.83 ק ר פ  ת ת       
      
תותשר ללוכ םיעלוצמו םיקלח הדלפ תוטומ     38.07.0001
ןויז ללוכ,ןוטבה ןויזל םיכרואהו םירטקה לכב      

 15,657.00 5,100.00     3.07 .005-פ הניה ןויזה תדלפ .ךיתר ןוט   
 15,657.00 ןויז תדלפ 70.83 כ"הס  
 48,440.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 83 כ"הס  

      
ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  93 ק ר פ       
      
י נ ט ק " ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  10.93 ק ר פ  ת ת       
)ם י ל י י פ ו ר ק י מ ( "ר ט ו ק       
      
הפישח תגרד .03- ב ןוטב וניה הז קרפב ןוטב      
ןיוצמל םאתהב הניה הניה הז קרפב ןוטבה לש      
שרדיי עקרקה תולופמ לש הרקמב .טרפמב      
הקיציו ,ןוטבב חודיק ,ןוטב יולימ עצבל ןלבקה      
ללוכ סנולכה ריחמ .ףסונ םולשת אלל ,שדחמ      
דדמי לזרבה( ןוטבה תקיציו חודיקה תא      
ןלהלש תואסנולכה ריחמ .)דרפנב םלושיו      
דע ןוטבה תותיס תא ףסונב ללוכו א"מב דדמנ      
.03-ב ןוטב תלבקל      
      
תויראשו רפעה ףדוע יוניפ םיללוכ םיחודיקה      
תלוספ רתאל םיחודיקה בקע תלוספו ןוטב      
.השרומ      
      
תללכנ .טרפמ יפל תואסנולכ לש תינוס הקידב      
.תואסנולכה ריחמב      
      
ןוטב )םילייפורקימ( "רטוק ינטק" תואסנולכ     39.01.0003
דע קמועב מ"ס 54 רטוק הקיציו חודיק 03-ב      

 14,063.00   343.00    41.00 .'מ 21 רטמ   
 14,063.00 )םילייפורקימ( "רטוק ינטק" ןוטב תואסנולכ 10.93 כ"הס  
 14,063.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 93 כ"הס  

      
ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  04 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
תלוספ לכ יוניפ ללוכ ףיעסה ריחמ :הרעה      
יריחמ .רתומ ךפש םוקמל תוסירההו םיקוריפה      
רואתב טרופמה לכ תא םיללוכ םיפיעסה      
.ל"נה רואתהמ תעבונה השירד לכ וא ףיעסה      
      
      
      
      
      

10.04.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מבנה מועצה   .../070 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     070 הצעומ הנבמ תבחרה

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
גוס לכמ ןוטב יטנמלא תסירהו קוריפ :הרעה      
קסידב טנמלאה ךותיח י"ע עצובת אוהש      
ךות ,וכותב ןויזו םינוטב ךותיחל דעוימה      
םירחא םיטנמלאו הנבמה תוביצי לע הרימש      
.הדיחיה יריחמב לולכ ל"נה .ןינבב      
      
ללוכו תונטק תויומכב תודובע ללוכ ריחמה      
.ךרוצה תדימב םירוסינ      
      
עלס ישוגמ תמייק העלסמ לש ריהז קוריפ     40.01.0003
םתנקתהו םיעלסה יוקינ תוברל ,םייעבט      
תשרדנה הדובע לכו הדובע רתאב שדחמ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .התומלשב העלסמה עוציבל  
  3,000.00 םיקוריפו תוסירה 10.04 כ"הס  
  3,000.00 םיקוריפו תוסירה 04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

220,015.00 ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש כ"הס
קובץ: מבנה מועצה   .../071 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     071 הצעומ הנבמ תבחרה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 הנבמ     
    
םוטיא תודובע 20 קרפ      
    

                              19,320.00 תוגג םוטיא 20.20 קרפ תת    
    

                 19,320.00 םוטיא תודובע 20 כ"הס                
    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                               2,197.00 הדלפמ םיגרוסו תותלד 11.60 קרפ תת    
    

                  2,197.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

0.8 קרפ תת 00.80 קרפ תת                                           
    

                                 600.00 םיליבומו תולעת 10.80 קרפ תת    
    

                               3,250.00 םיכילומו םילבכ 20.80 קרפ תת    
    

                               1,450.00 תונגהו תוקראה 30.80 קרפ תת    
    

                              14,738.00 םירזיבאו תודוקנ 40.80 קרפ תת    
    

                              20,666.00 למשח תוחול 50.80 קרפ תת    
    

                              21,180.00 הרואת יפוג 60.80 קרפ תת    
    

                               2,455.00 תונוש 70.80 קרפ תת    
    

                 64,339.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

תויללכ תוארוה 10.90 קרפ תת                                           
    

                               9,900.00 םינפ חיט 11.90 קרפ תת    
    

                                 700.00 ץוח חיט  21.90 קרפ תת    
    

                 10,600.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מבנה מועצה   .../072 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     072 הצעומ הנבמ תבחרה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

יללכ 10.01 קרפ תת                                           
    

                              50,600.00 ןלצרופ טינרג / יחיראב ףוציר 11.01 קרפ תת    
    

                 50,600.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

תויללכ תוארוה 10.11 קרפ תת                                           
    

                               9,520.00 העיבצו דויס 21.11 קרפ תת    
    

                  9,520.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                             201,700.00 םוינימולא תודובע 10.21 קרפ תת    
    

                201,700.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
ןבא יופיח 41 קרפ      
    

תויללכ תוארוה 10.41 קרפ תת                                           
    

                              58,687.00 ןבא 'בע 11.41 קרפ תת    
    

                 58,687.00 ןבא יופיח 41 כ"הס                
    
גוזימ תוכרעמ 51 קרפ      
    

                              37,600.00 גוזימ 10.51 קרפ תת    
    

                 37,600.00 גוזימ תוכרעמ 51 כ"הס                
    
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

םיללכ םיאנת 10.22 קרפ תת                                           
    

                              20,400.00 סבג תוציחמ 01.22 קרפ תת    
    

                              33,300.00 תויטסוקא תורקת 11.22 קרפ תת    
    

                 53,700.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מבנה מועצה   .../073 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     073 הצעומ הנבמ תבחרה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םורח תזירכו שא יוליג 42 קרפ      
    

                               8,030.00 םורח תזירכו שא יוליג 10.42 קרפ תת    
    

                  8,030.00 םורח תזירכו שא יוליג 42 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 52 קרפ      
    

0.7 קרפ תת 00.52 קרפ תת                                           
    

                              26,228.00 םימחו םירק םימ תרנצ 10.52 קרפ תת    
    

                               1,295.00 םימותסש ,םיזרב ,םיפוגמ 20.52 קרפ תת    
    

                              19,574.00 רורוויאו םיזקנ תכרעמ 40.52 קרפ תת    
    

                               5,806.00 םשג ימ זוקינ 90.52 קרפ תת    
    

                 52,903.00 האורבת ינקתמ 52 כ"הס                
    
תחיתפו  םיחתפ תצירפ ,תורסה ,םיקוריפ 62 קרפ      
םיעקשו תולעת  ,םיצירח         
    

                               1,745.00 םיחתפ תצירפ 80.62 קרפ תת    
    

                  1,745.00 תחיתפו  םיחתפ תצירפ ,תורסה ,םיקוריפ 62 כ"הס                
םיעקשו תולעת  ,םיצירח         
    
שא יוביכו יוליג תכרעמ 72 קרפ      
    

0.43 קרפ תת 00.72 קרפ תת                                           
    

                               4,318.00 שא יוביכ דויצ לש הנקתהו הקפסא 10.72 קרפ תת    
    

                               1,185.00 םימב שא יוביכל תויטמטוא תוכרעמ 70.72 קרפ תת    
)םירלקנירפס(            
    

                              18,003.00 םירזיבאו תרנצ - שא יוביכ תכרעמ 80.72 קרפ תת    
    

                 23,506.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 72 כ"הס                
    
בויבו םימ תודובע 82 קרפ      
    

0.75 קרפ תת 00.82 קרפ תת                                           
    

                              59,851.00 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.82 קרפ תת    
)םיחפס ללוכ ריחמה(            
    

                               9,791.00 םימל םירזיבאו םינקתמ 20.82 קרפ תת    
    

                               2,880.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 30.82 קרפ תת    
 

קובץ: מבנה מועצה   .../074 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     074 הצעומ הנבמ תבחרה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              15,887.00 בויב ינקתמ 40.82 קרפ תת    
    

                 88,409.00 בויבו םימ תודובע 82 כ"הס                
    
רפע תודובע 92 קרפ      
    

                              15,972.00 הביצח וא/ו הריפח 10.92 קרפ תת    
    

                 15,972.00 רפע תודובע 92 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 03 קרפ      
    

                              33,758.00 םיעצמו תודוסי 10.03 קרפ תת    
    

                              35,673.00 תופצרו םיפצרמ 20.03 קרפ תת    
    

                              38,260.00 םידומעו תוריק 30.03 קרפ תת    
    

                              33,600.00 תורוגחו תוקעמ ,תורוק 40.03 קרפ תת    
    

                              54,600.00 אלמ ןוטב תוגגו תורקת 50.03 קרפ תת    
    

                              22,735.00 תונושו םייניב תוקיצי 60.03 קרפ תת    
    

                              95,880.00 ןויז תדלפ 70.03 קרפ תת    
    

                314,506.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 03 כ"הס                
    
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 13 קרפ      
    

                              39,445.00 "רטוק ינטק" ןוטב תואסנולכ 10.13 קרפ תת    
)םילייפורקימ(            
    

                 39,445.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 13 כ"הס                
    
םיקוריפו תוסירה 23 קרפ      
    

                              70,000.00 םיקוריפו תוסירה 10.23 קרפ תת    
    

                 70,000.00 םיקוריפו תוסירה 23 כ"הס                
 1,122,779.00 עקרק תמוק תפטעמו ףתרמ - 1 בלש 10 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מבנה מועצה   .../075 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     075 הצעומ הנבמ תבחרה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 הנבמ     
    
םוטיא תודובע 20 קרפ      
    

                               3,465.00 לק טב 10.20 קרפ תת    
    

                               4,680.00 תוגג םוטיא 20.20 קרפ תת    
    

                  8,145.00 םוטיא תודובע 20 כ"הס                
    
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ      
    

                               2,750.00 תורגנ תודובע 10.60 קרפ תת    
    

                               5,300.00 תורגסמ תודובע 20.60 קרפ תת    
    

                               7,200.00 ןוחבטמ 30.60 קרפ תת    
    

                 15,250.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                               5,050.00 םיכנ יתורישל תועובק 10.70 קרפ תת    
    

                               3,650.00 ןוחבטמל תועובק 20.70 קרפ תת    
    

                  8,700.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

תויללכ תוארוה 10.90 קרפ תת                                           
    

                               4,500.00 םינפ חיט 11.90 קרפ תת    
    

                                 700.00 ץוח חיט  21.90 קרפ תת    
    

                  5,200.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

יללכ 10.01 קרפ תת                                           
    

                               5,875.00 ןלצרופ טינרג / יחיראב ףוציר 11.01 קרפ תת    
    

                               4,050.00 ןלצרופ טינרג יחירא יופיח 21.01 קרפ תת    
    

                  9,925.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
 
 
 
 
 

קובץ: מבנה מועצה   .../076 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     076 הצעומ הנבמ תבחרה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

תויללכ תוארוה 10.11 קרפ תת                                           
    

                               1,400.00 העיבצו דויס 21.11 קרפ תת    
    

                  1,400.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע  21 קרפ      
    

                              11,000.00 םוינימולא תודובע 10.21 קרפ תת    
    

                 11,000.00 םוינימולא תודובע  21 כ"הס                
    
ןבא יופיח 41 קרפ      
    

תויללכ תוארוה 10.41 קרפ תת                                           
    

                              18,900.00 ןבא 'בע 11.41 קרפ תת    
    

                 18,900.00 ןבא יופיח 41 כ"הס                
    
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

םיללכ םיאנת 10.22 קרפ תת                                           
    

                               1,125.00 סבג תוציחמ 01.22 קרפ תת    
    

                               1,800.00 תויטסוקא תורקת 11.22 קרפ תת    
    

                  2,925.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                
    
םירזיבא 03 קרפ      
    

                               7,475.00 םירזיבא 10.03 קרפ תת    
    

                  7,475.00 םירזיבא 03 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 13 קרפ      
    

0.8 קרפ תת 00.13 קרפ תת                                           
    

                               1,190.00 םיליבומו תולעת 10.13 קרפ תת    
    

                                 950.00 םיכילומו םילבכ 20.13 קרפ תת    
    

                               2,366.00 םירזיבאו תודוקנ 40.13 קרפ תת    
    

                               1,626.00 למשח תוחול 50.13 קרפ תת    
    

                               2,980.00 הרואת יפוג 60.13 קרפ תת    
 

קובץ: מבנה מועצה   .../077 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     077 הצעומ הנבמ תבחרה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                                 590.00 תונוש 70.13 קרפ תת    
    

                  9,702.00 למשח ינקתמ 13 כ"הס                
    
םורח תזירכו שא יוליג 23 קרפ      
    

                                 560.00 םורח תזירכו שא יוליג 10.23 קרפ תת    
    

                    560.00 םורח תזירכו שא יוליג 23 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 33 קרפ      
    

0.7 קרפ תת 00.33 קרפ תת                                           
    

                               4,290.00 םימחו םירק םימ תרנצ 10.33 קרפ תת    
    

                                 939.00 םימותסש ,םיזרב ,םיפוגמ 20.33 קרפ תת    
    

                                 350.00 דודיב 30.33 קרפ תת    
    

                               8,945.00 רורוויאו םיזקנ תכרעמ 40.33 קרפ תת    
    

                               5,695.00 ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 60.33 קרפ תת    
    

                               1,617.00 תונוש ,שיש יחטשמ ,םימרזמ ,םיזרב 70.33 קרפ תת    
    

                 21,836.00 האורבת ינקתמ 33 כ"הס                
    
בויבו םימ תודובע 43 קרפ      
    

0.75 קרפ תת 00.43 קרפ תת                                           
    

                               2,722.00 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.43 קרפ תת    
)םיחפס ללוכ ריחמה(            
    

                               1,900.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 30.43 קרפ תת    
    

                               4,644.00 בויב ינקתמ 40.43 קרפ תת    
    

                  9,266.00 בויבו םימ תודובע 43 כ"הס                
    
םיקוריפו תוסירה 63 קרפ      
    

                              20,000.00 םיקוריפו תוסירה 10.63 קרפ תת    
    

                 20,000.00 םיקוריפו תוסירה 63 כ"הס                
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מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

08/09/2019
דף מס':     078 הצעומ הנבמ תבחרה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רפע תודובע 73 קרפ      
    

                               4,228.00 הביצח וא/ו הריפח 10.73 קרפ תת    
    

                  4,228.00 רפע תודובע 73 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 83 קרפ      
    

                               5,078.00 םיעצמו תודוסי 10.83 קרפ תת    
    

                               5,819.00 תופצרו םיפצרמ 20.83 קרפ תת    
    

                              17,030.00 םידומעו תוריק 30.83 קרפ תת    
    

                               3,724.00 אלמ ןוטב תוגגו תורקת 50.83 קרפ תת    
    

                               1,132.00 תונושו םייניב תוקיצי 60.83 קרפ תת    
    

                              15,657.00 ןויז תדלפ 70.83 קרפ תת    
    

                 48,440.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 83 כ"הס                
    
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 93 קרפ      
    

                              14,063.00 "רטוק ינטק" ןוטב תואסנולכ 10.93 קרפ תת    
)םילייפורקימ(            
    

                 14,063.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 93 כ"הס                
    
םיקוריפו תוסירה 04 קרפ      
    

                               3,000.00 םיקוריפו תוסירה 10.04 קרפ תת    
    

                  3,000.00 םיקוריפו תוסירה 04 כ"הס                
   220,015.00 ןוחבטמו םיתוריש -3 בלש 30 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
 1,342,794.00  יללכ כ"הס  

    228,274.98 מ"עמ %71  
  1,571,068.98 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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