
מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

רפע תודובע 10 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
םישורדה םינושה םיסלפמל הביצח הריפח     01.0010

119,000.00    35.00 3,400.00 .תואסנולכה חודיקל ק"מ   
      
,תילעמ רוב ,זוקינ רובל תימוקמ הריפח     01.0020

  4,200.00    70.00    60.00 .'וכו תואסנולכ ישאר ק"מ   
      
םוחתב אבומ יולימ לש יולימו רוזיפ ,הקפסא     01.0030
תילוח המדאב דוסיה תורוק ןיב הנבמה      

 12,000.00    80.00   150.00 .לק קודיהב תקדוהמ ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

135,200.00 רפע תודובע 10 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../002 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     002 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
0.2 ק ר פ  ת ת  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
.4 הפישח תגרד ,03-ב גוס       
      
תונושה תוקיציב םילוורש ןוטיבו םיחתפ דוביע      
.םיפיעסה יריחמב םילולכ      
      
בחורב דוסי תורוקל תחתמ דיבילופ יזגרא     02.00.0010

  6,900.00    30.00   230.00 .מ"ס 02-03 רטמ   
      
תפצר תוברל  תופצרל תחתמ דיבילופ יזגרא     02.00.0020

 49,500.00    45.00 1,100.00 .תוטוו תילעמ ר"מ   
      
תודימב םיינבלמו םיעבורמ תואסנולכ ישאר     02.00.0030

 13,200.00 1,100.00    12.00 .)הפצרהמ טלובה קלחה( תונוש ק"מ   
      
תחתמ תועוצרב מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב     02.00.0040

  4,500.00    30.00   150.00 .מ"ס 0203 בחורב דוסיה תורוקל רטמ   
      

 49,500.00    45.00 1,100.00 .תופצרל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  02.00.0050
      
0203 יבועב הביאש רוב תוריקו הפצר     02.00.0060

  7,800.00 1,300.00     6.00 .מ"ס ק"מ   
      
קלחה( ףוסיא תלעת דוביע תוברל ןוטב תוטוו     02.00.0070

 19,500.00 1,500.00    13.00 .)הפצרהמ טלובה ק"מ   
      
קלחה( מ"ס 0203 בחורב דוסי תורוק     02.00.0080

 46,800.00 1,200.00    39.00 .)הפצרהמ טלובה ק"מ   
      
יבועב מ"ממו  תילעמה רוב תוריקו הפצר     02.00.0090

 32,500.00 1,300.00    25.00 .מ"ס 0203 ק"מ   
      

197,600.00   260.00   760.00 .מ"ס 02 יבועב תישקמ הפצר ר"מ  02.00.0100
      
קלחומ ןוטב תפצר רובע ריחמ תפסות     02.00.0105
,תינכת פ"ע םיעופיש / סלופמו רטפוקילהב      

  4,200.00    35.00   120.00 .ןטירואילופ רמג ,R=11 הקלחה דגנ גרד ר"מ   
      
תוברל  מ"ס 02 יבועב הביאש רוב תרקת     02.00.0110

  2,900.00   290.00    10.00 .ץעוי פ"ע םיחתפ עוציב ר"מ   
      
הקוצי  מ"ס 52 יבועב היחשה תכירב תפצר     02.00.0120

131,750.00   310.00   425.00 .לק עופישב ר"מ   
      
הבוג לכל מ"ס 0253 יבועב ןוטב תוריק     02.00.0130

261,600.00 1,200.00   218.00 .ןופידה ריק דגנכ הקיצי תוברל  ןינבה ק"מ   
      

828,250.00 00.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../003 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     003 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
828,250.00 מהעברה      

      
      
םיכתחב םיינבלמו םיעבורמ ןוטב ידומע     02.00.0140

 40,500.00 1,350.00    30.00 .ןינבה הבוג לכל םינוש ק"מ   
      

128,800.00   280.00   460.00 .מ"ס 02 יבועב הרקת ר"מ  02.00.0150
      

 17,000.00   340.00    50.00 .מ"ס 52 יבועב הרקת ר"מ  02.00.0160
      

  3,520.00   220.00    16.00 .מ"ס 51 יבועב תישקמ הרקת ר"מ  02.00.0170
      
טלובה קלחה ,)תוירטפ( םיימוקמ ןוטב ייוביע     02.00.0180

  1,300.00 1,300.00     1.00 .הרקתהמ ק"מ   
      
ןש דוביע תוברל הכירבה ףקיהב הרוק     02.00.0190

 60,000.00 1,500.00    40.00 .השילג תלעתו הנעשה ק"מ   
      
05x05x05 תודימב הקרוה תורוב דוביע     02.00.0200

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק .מ"ס  
      
תוריק ,םינודומע תוללוכה תונובירט תקיצי     02.00.0210
ןוטב רמג ,מ"ס 01-02 םייבועב ןוטב יבשומו      
תויחנה פ"ע יסקופא עבצ םע קלחומ      

 15,300.00 1,700.00     9.00 .לכירדאה ק"מ   
      

  5,000.00 1,000.00     5.00 .הכירבה ףקיהב ןוטב תגרדמ ק"מ  02.00.0220
      
דוביע תוברל  הכירבל הדיריל ןוטב תוגרדמ     02.00.0230

  1,200.00 1,200.00     1.00 .ןוטב ישלושמ ק"מ   
      
)הרקתהמ טלובה קלחה( תונותחת תורוק     02.00.0240

 25,000.00 1,250.00    20.00 .מ"ס 0206 בחורב ק"מ   
      
ןש דוביע תוברל  םיד"חול תואשונ תורוק     02.00.0250

 24,300.00 1,350.00    18.00 .הנעשה ק"מ   
      

 16,500.00 1,100.00    15.00 .מ"ס 04 יבועב םיד"חולה ןיב הקיצי תמלשה ק"מ  02.00.0260
      
םיד"חולה יבג לע מ"ס 5 יבועב גניפוט     02.00.0270

 15,500.00    50.00   310.00 .םיקשימ יולימ תוברל ר"מ   
      
עקש דוביע תוברל  תוקעמ/תונוילע תורוק     02.00.0280

 30,000.00 1,200.00    25.00 .םוטיאל ק"מ   
      
תוגרדמל םייקפואו םיעפושמ םיחטשמ     02.00.0290

  6,750.00 1,350.00     5.00 .ןוטב ישלושמ דוביע תוברל ק"מ   
      
לע ןוטב יסיסבו תורש תונוראב ןוטב תוהבגה     02.00.0295

  1,400.00 1,400.00     1.00 .גגה ק"מ   
      

1,222,720.00 00.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../004 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     004 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,222,720.00 מהעברה      

      
      
סקפייז" ןוטב תקיצי רובע ריחמ תפסות     02.00.0296
קפס לש תויחנהה לכ םושיי תוברל  "סקימדא      

 37,500.00   250.00   150.00 .םוטיאה ץעויו ןוטבה ק"מ   
      

418,600.00 4,600.00    91.00 .עלוצמו לוגע לזרב ןוט  02.00.0300
      

144,000.00 4,800.00    30.00 .תוכתורמ תותשר ןוט  02.00.0310
1,822,820.00 0.2 קרפ תת 00.20 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ב  ן ו פ י ד  ת ו ר י ק  י ו פ י צ  24.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוחפל מ"ס 01 יבועב רשיימ ןוטב ריק תקיצי     02.42.0001
תודובע ללוכ ,ןופידה תואסנולכ ריק דגנכ קוצי      
רמג תריצי ידכל תונספט ,ןויז ,תושרדנה רפעה      

111,000.00   370.00   300.00 קלח ןוטב ר"מ   
111,000.00 חותיפב ןופיד תוריק יופיצ 24.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,933,820.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../005 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     005 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

ךורדו םורט ןוטב תודובע 30 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ך ו ר ד ו  ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  30 ק ר פ       
      
תוכורד תולולח תוימורט ןוטב תוטלפ     03.0010
סמועל מ"ס 04 יבועב 05-ב ןוטבמ )םיד"חול(      
ילבכ תא ללוכ ריחמה .ר"מ/ג"ק 005 לש ףסונ      

135,000.00   500.00   270.00 .הכירדה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

135,000.00 ךורדו םורט ןוטב תודובע 30 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../006 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     006 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

הינב תודובע 40 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
וא 02 יבועב תויכנאו תויקפוא ןוטב תורוגח      
הז קרפב םיפיעסה יריחמב תולולכ מ"עס 01      
.ןדעב תפסות םלושת אלו      
      
ןויזה לזרבו םיצוק תוברל תובארטש עוציב      
.הז קרפ לש םינושה 'חיה ריחימב םילולכ      
      
7 ,מ"ס 02 יבועב סימופ יקולבמ תוריק     04.0010

 47,500.00   190.00   250.00 .םירוח ר"מ   
      
4 ,מ"ס 2202 יבועב ןוטב יקולבמ תוריק     04.0020

 21,600.00   180.00   120.00 .םירוח ר"מ   
      

  4,800.00   160.00    30.00 .םירוח 4 ,מ"ס 51 יבועב ןוטב יקולבמ תוריק ר"מ  04.0030
      
3 ,מ"ס 01 יבועב ןוטב יקולבמ תוציחמ     04.0040

 18,200.00   140.00   130.00 .םירוח ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 92,100.00 הינב תודובע 40 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../007 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     007 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

םוטיא תודובע 50 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו א ס נ ו ל כ  י נ פ  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו פ צ ר ל  ת ח ת מ       
      
ןויליג האר      
    WP-3823-1-02,WP-3823-1-01  
      
תוברל תואסנולכה ישארב יטנמצ םוטיא     05.01.0001
טרפמה לש 1 ףיעסב טרופמכ חטש תנכה      

  2,500.00    50.00    50.00 םוטיאל ינכטה ר"מ   
  2,500.00 תופצרל תחתמ תואסנולכ ינפ םוטיא 10.50 כ"הס  

      
ת י ל ע מ  ר י פ  ת פ צ ר  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
PW-20-10-3283 :ןויליג האר      
      
1.2 ףיעסב טרופמכ ןליטאילופ תעירי      05.02.0001

     50.00     5.00    10.00 .םוטיאל ינכטה טרפמב ר"מ   
      
לש 2.2 ףיעסב טרופמכ מ"ס 5 ןוטב תיתשת     05.02.0002

    500.00    50.00    10.00 םוטיאל ינכטה טרפמה ר"מ   
      
תקבדנ תינמוטיב העיריב םוטיא תכרעמ     05.02.0003
טרופמה לכו 'דכו חטשה תנכה תוברל ןוטבל      
ינכטה טרפמה לש 5.2 דע 3.2 םיפיעסב      

  1,100.00   110.00    10.00 םוטיאל ר"מ   
  1,650.00 תילעמ ריפ תפצר םוטיא 20.50 כ"הס  

      
ת י ל ע מ  ר י פ  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
      
PW-20-10-3283 :ןויליג האר      
      
לש 1.3 ףיעסב טרופמכ חפנתמ םימ רצע     05.03.0001

    400.00    40.00    10.00 .םוטיאל ינכטה טרפמה רטמ   
      
טרופמכ קוזיח תעירי תוברל תינמוטיב הקלור     05.03.0002

    250.00    25.00    10.00 םוטיאל ינכטה טרפמה לש 3.3  ףיעסב רטמ   
      
תינמוטיב םוטיא תכרעמ תוברל חטשה תנכה     05.03.0003
לכה רמיירפ תוברל מ"מ 5 יבועב תזתומ      
טרפמה לש 5.3 דע 2.3 םיפיעסב טרופמה      

  1,500.00   100.00    15.00 םוטיאל ינכטה ר"מ   
      
EPDH תעיריו ינכטואג דב םע םוטיאה תנגה     05.03.0004
ינכטה טרפמה לש 6.3 ףיעסב טרופמכ      

    525.00    35.00    15.00 םוטיאל ר"מ   
  2,675.00 תילעמ ריפ תוריק םוטיא 30.50 כ"הס  

      
      

קובץ: קאנטרי שוהם   .../008 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     008 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

םוטיא תודובע 50 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ד ו ס י  ת ו ר ו ק  ת ו נ פ ד  ם ו ט י א  40.50 ק ר פ  ת ת       
      
,PW-10-10-3283 :תונויליג האר      
    WP-3823-01-02  
      
תוברל מ"מ 4 תינמוטיב םוטיא תכרעמ     05.04.0001
םיפיעסב טרופמה לכו חטש תנכהו רמיירפ      

 24,000.00    80.00   300.00 םוטיאל ינכטה טרפמה לש 2.4 דע 1.4 ר"מ   
      
EPDH תעיריו ינכטואג דב םע םוטיאה תנגה     05.04.0002
ינכטה טרפמה לש 3.4 ףיעסב טרופמכ      

 10,500.00    35.00   300.00 םוטיאל ר"מ   
 34,500.00 דוסי תורוק תונפד םוטיא 40.50 כ"הס  

      
ת ו נ ו ת ח ת  ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  50.50 ק ר פ  ת ת       
ם י ז ג ר א  ל ע  ת ו ק ו צ י       
      
תפצר ,-05.4 סלפמב תונוכמ רדח תפצר      
האר.'דכו הכירבה תפצר ,טרופס זכרמ      
,PW-10-10-3283 :תונויליג      
    WP-3823-01-03,WP-3823-01-02  
      
טרפמב 1.5 ףיעסב טרופמכ ןליטאילופ תעירי     05.05.0001

  4,250.00     5.00   850.00 .םוטיאל ינכטה ר"מ   
      
לש 2.5 ףיעסב טרופמכ מ"ס 5 ןוטב תיתשת     05.05.0002

 42,500.00    50.00   850.00 םוטיאל ינכטה טרפמה ר"מ   
      
ףיעסב טרופמכ תשעותמ תינמוטיב הקלור     05.05.0003

  6,750.00    15.00   450.00 םוטיאל ינכטה טרפמה לש 3.5 רטמ   
      
תקבדנ תינמוטיב העיריב םוטיא תכרעמ     05.05.0004
טרופמה לכו חטשה תנכה תוברל ןוטבל      

102,000.00   120.00   850.00 םוטיאל ינכטה טרפמה לש 5.5 ףיעסב ר"מ   
      
המיטא ברע תפסותב הכירבה תקיצי      
טרפמה לש 7.5 ףיעסב טרופמכ ילטסירק      
ןוטב תודובע קרפב דדמי- םוטיאל ינכטה      

155,500.00 םיזגרא לע תוקוצי תונותחת תופצר םוטיא 50.50 כ"הס  
      
ן ו פ י ד  ר י ק  ם ו ט י א  60.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו כ מ  ר ד ח ב  ת ו א ס נ ו ל כ       
      
PW-10-10-3283 :ןויליג האר      
      
5 לש יבועב תזתומ תינמוטיב םוטיא תכרעמ     05.06.0001
טרופמה לכו טירקטושו רמיירפ תוברל מ"מ      
ינכטה טרפמה לש 4.6 דע 2.6 םיפיעסב      

 18,000.00   120.00   150.00 םוטיאל ר"מ   
      

 18,000.00 60.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../009 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     009 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

םוטיא תודובע 50 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 18,000.00 מהעברה      

      
      
לש 5.6 ףיעסב טרופמכ חפנתמ םימ רצע     05.06.0002

  1,600.00    40.00    40.00 .םוטיאל ינכטה טרפמה רטמ   
      
ןטירואילופ תוקרזה י"ע םוטיא תומלשה     05.06.0003
הלעפהל .7.6  ףיעס יפל ךרוצה תדימב      
רוריב ךרענש רחאלו ,דבלב חקפמה רושיאב      
תמשאב אלש תלזונ הכירבה יכ חכוהו      
תלזונ הכירבה םא .ןלבקה לש עוציבה      

    350.00   350.00     1.00 .ונובשח לע ןקותת איה ,ןלבקה תמשאב 'חי   
 19,950.00 תונוכמ רדחב תואסנולכ ןופיד ריק םוטיא 60.50 כ"הס  

      
ם י ע ק ר ק  ת ת  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  70.50 ק ר פ  ת ת       
ה ד ו ב ע  ח ו ו ר מ ב  ם י ק ו צ י       
      
האר.'דכו הכירבה תוריק ,תונוכמ רדח תוריק      
PW-10-10-3283 :ןויליג      
    WP-3823-01-02,  
      
לש 1.7 ףיעסב טרופמכ חפנתמ םימ רצע     05.07.0001

  2,000.00    40.00    50.00 .םוטיאל ינכטה טרפמה רטמ   
      
תינמוטיב םוטיא תכרעמ תוברל חטשה תנכה     05.07.0002
לכו רמיירפ תוברל מ"מ 5 לש יבועב תזתומ      
טרפמה לש 4.7 דע  2.7 םיפיעסב טרופמה      

 25,000.00   100.00   250.00 םוטיאל ינכטה ר"מ   
      
תעיריו ינכטואג דב ידי לע םוטיאה תנגה     05.07.0003
    EPDH 1 לש 5.7 ףיעסב טרופמכ מ"מ  

  7,500.00    30.00   250.00 םוטיאל ינכטה טרפמה ר"מ   
 34,500.00 הדובע חוורמב םיקוצי םיעקרק תת תוריק םוטיא 70.50 כ"הס  

      
ן ו ז י א  ל כ י מ ב  י מ י נ פ  ם ו ט י א  80.50 ק ר פ  ת ת       
      
תפסותב לכימה תרקתו תוריק הפצרה תקיצי      
1.8 ףיעסב טרופמכ ילטסירק המיטא ברע      
קרפב דדמי- םוטיאל ינכטה טרפמה לש      
ןוטב תודובע      
      
לש 2.8 ףיעסב טרופמכ חפנתמ םימ רצע     05.08.0001

  4,000.00    40.00   100.00 .םוטיאל ינכטה טרפמה רטמ   
      
לופיטו םיגדיוויד תמיתס תוברל חטשה תנכה     05.08.0002
יטנמצ םוטיא תכרעמב תרנצ ירבעמב      
ינכטה טרפמב 9.8 דע 3.8 םיפיעסב טרופמכ      

 25,000.00   250.00   100.00 םוטיאל ר"מ   
 29,000.00 ןוזיא לכימב ימינפ םוטיא 80.50 כ"הס  

      
      

קובץ: קאנטרי שוהם   .../010 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     010 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

םוטיא תודובע 50 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת פ צ ר ב  י מ י נ י פ  ם ו ט י א  90.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו כ מ  ר ד ח       
      
PW-10-1-3283 ןויליג האר      
      
חטש תנכה תוברל ןטרואילופ םוטיא תכרעמ     05.09.0001

 18,000.00   120.00   150.00 םוטיאל ינכטה טרפמב 9 ףיעסב טרופמכ לכה ר"מ   
 18,000.00 תונוכמ רדח תפצרב ימיניפ םוטיא 90.50 כ"הס  

      
ת כ י ר ב ב  י מ י נ פ  ם ו ט י א  01.50 ק ר פ  ת ת       
ה י ח ש       
      
PW-20-10-3283 ןוילג האר      
      
+ תרנצ ירבעמב לופיט תוברל ימינפ םוטיא     05.10.0002
+רשיימ חיטו תיטנמצ הצברה +חטשה תנכה      
01 ףיעסב טרופמכ ילזונ ימוג רמלופ םוטיא      

 80,000.00   400.00   200.00 םוטיאל ינכטה טרפמב ר"מ   
 80,000.00 היחש תכירבב ימינפ םוטיא 01.50 כ"הס  

      
ב י ב ס מ  ה ב ח ר  ם ו ט י א  11.50 ק ר פ  ת ת       
ה כ י ר ב ל       
      
PW-20-10-3283 תונוילג האר      
    WP-3823-01-01,  
      
לש 1.11 ףיעסב טרופמכ םיעופישב ןוטב     05.11.0001

 16,500.00   550.00    30.00 םוטיאל ינכטה טרפמה ק"מ   
      
לש 2.11 ףיעסב טרופמכ תיטנמצ הקלור     05.11.0002

  3,300.00    15.00   220.00 םוטיאל ינכטה טרפמה רטמ   
      
גופס טומ תוברל רקלקה דורג :הנבמל רפתב     05.11.0003
לש 4.11 ףיעסב טרופמכ לכה קיטסמו      

    800.00    40.00    20.00 םוטיאל ינכטה טרפמה רטמ   
      
תוברל תינמוטיב העירי לש םוטיא תכרעמ     05.11.0004
,5.11 םיפיעסב טרופמכ לכהו חטשה תנכה      

 19,200.00    60.00   320.00 םוטיאל ינכטה טרפמה ,01.11 דע ר"מ   
      
חטש ןיב רוביחה תניפב ןויז אלל העירי     05.11.0005
טרופמכ הכירבה ןפודל יקפואה הפצרה      

 12,000.00   120.00   100.00 .םוטיאל ינכטה טרפמה יפל 11.11 ףיעסב רטמ   
      
לש 21.11 ףיעסב טרופמכ ינכטואג דב     05.11.0006

  3,200.00    10.00   320.00 םוטיאל ינכטה טרפמה ר"מ   
      
ףיעסב טרופמכ מ"ס 5 םוטיאה תנגהל הדמ     05.11.0007

 16,000.00    50.00   320.00 םוטיאל ינכטה טרפמב 21.11 ר"מ   
 71,000.00 הכירבל ביבסמ הבחר םוטיא 11.50 כ"הס  

קובץ: קאנטרי שוהם   .../011 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     011 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

םוטיא תודובע 50 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ד צ ל  ת ו ס ר ט  י נ פ  ם ו ט י א  21.50 ק ר פ  ת ת       
ה כ י ר ב ה       
      
PW-20-10-3283 ןוילג האר      
      
לש 2.21 ףיעסב טרופמכ תיטנמצ הקלור     05.12.0001

    750.00    15.00    50.00 םוטיאל ינכטה טרפמה רטמ   
      
מ"מ 2 לש יבועב תיטנמצ םוטיא תכרעמ     05.12.0002
ףיעסב טרופמכ לכה חטשה תנכה תוברל      

  3,600.00    60.00    60.00 םוטיאל ינכטה טרפמב 3.21 ר"מ   
  4,350.00 הכירבה דצל תוסרט ינפ םוטיא 21.50 כ"הס  

      
ם י ר ד ח  ת פ צ ר  ם ו ט י א  31.50 ק ר פ  ת ת       
ם י ב ו ט ר       
      
ןוטב תרוגחPW-10-30-3283 :ןויליג האר      
קרפב דדמי - םיבוטרה םירדחה ףקיהב      
ןוטב תודובע      
      
לש 2.31 ףיעסב טרופמכ תיטנמצ הקלור     05.13.0001

  1,500.00    15.00   100.00 םוטיאל ינכטה טרפמה רטמ   
      
הנושאר תכרעמ - תיטנמצ םוטיא תכרעמ     05.13.0002
םיפיעסב טרופמכ לכהו חטשה תנכה תוברל      

  8,000.00    50.00   160.00 םוטיאל ינכטה טרפמה לש 3.31-ו 1.31 ר"מ   
      
תכרעמ - ינמוטיב ןטירואילופ םוטיא תכרעמ     05.13.0003
םיפיעסב טרופמכ לכהו רמיירפ תוברל הינש      

 16,000.00   100.00   160.00 םוטיאל ינכטה טרפמה לש 7.31 דע 5.31 ר"מ   
      
לש 8.31 ףיעסב טרופמכ הנגהל לוט ריינ     05.13.0004

    500.00     5.00   100.00 םוטיאל ינכטה טרפמה ר"מ   
 26,000.00 םיבוטר םירדח תפצר םוטיא 31.50 כ"הס  

      
ם י ר ד ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  41.50 ק ר פ  ת ת       
ם י ב ו ט ר       
      
PW-10-30-3283 :ןויליג האר      
      
הצברהב :ןוטב וא/ו קולב תוריק םוטיא     05.14.0001
טרופמכ לכה חטשה תנכה תוברל תיטנמצ      
םוטיאל ינכטה טרפמה לש 1.41 ףיעסב      

  6,000.00    60.00   100.00 )תומכ יצח תומכ תכרעה( ר"מ   
      
תנכה תוברל סבג תוריקל םוטיא תכרעמ     05.14.0002
םוטיאל ינכטה טרפמב 2.41 ףיעס יפל חטש      

  9,000.00    90.00   100.00 )תומכ יצח תומכ תכרעה( ר"מ   
 15,000.00 םיבוטר םירדח תוריק םוטיא 41.50 כ"הס  

      
קובץ: קאנטרי שוהם   .../012 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     012 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

םוטיא תודובע 50 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ך מ ת  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  51.50 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ה  ב י ב ס  ח ו ת י פ  ס ל פ מ ב       
      
PW-30-10-3283 :ןויליג האר      
      
4 לש יבועב תזתומ תינמוטיב םוטיא תכרעמ     05.15.0001
טרופמה לכו טירקטושו רמיירפ תוברל מ"מ      
ינכטה טרפמה לש 4.51 דע 2.51 םיפיעסב      

 25,000.00   100.00   250.00 םוטיאל ר"מ   
 25,000.00 ןיינבה ביבס חותיפ סלפמב ךמת תוריק םוטיא 51.50 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ת פ צ ר  ם ו ט י א  61.50 ק ר פ  ת ת       
ת י ז ח ב  ה נ ב מ ה  ר י ק ל  ה ד ו מ צ  ת י נ ו צ י ח       
ת י ח ר ז מ       
      
PW-30-1-3283 ןויליג האר      
      
לש 1.61 ףיעסב טרופמכ תינמוטיב הקלור     05.16.0002

  1,500.00    15.00   100.00 םוטיאל ינכטה טרפמה רטמ   
      
תוברל תינמוטיב העירי לש םוטיא תכרעמ     05.16.0003
,2.61 םיפיעסב טרופמכ לכהו חטשה תנכה      

  7,200.00    60.00   120.00 םוטיאל ינכטה טרפמה ,4.61 דע ר"מ   
      
טרפמה לש 5.61 ףיעסב טרופמכ לוט ריינ     05.16.0004

    600.00     5.00   120.00 םוטיאל ינכטה ר"מ   
  9,300.00 תיחרזמ תיזחב הנבמה ריקל הדומצ תינוציח ןוטב תפצר םוטיא 61.50 כ"הס  

      
ד ו י צ  ם ע  ן ו י ל ע  ג ג  ם ו ט י א  71.50 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ד ח  ל ע מ  י נ כ ט       
      
PW-10-50-3283 ןוילג האר      
      
טרופמכ חטשה תנכה תוברל םידא םוסחמ     05.17.0001

 10,500.00    30.00   350.00 םוטיאל ינכטה טרפמה לש 2.71 םיפיעסב ר"מ   
      
לש 3.71 ףיעסב טרופמכ ימרת דודיב     05.17.0002

 10,500.00    30.00   350.00 םוטיאל ינכטה טרפמה ר"מ   
      
לש 4.71 ףיעסב טרופמכ םיעופישב ןוטב     05.17.0003

  5,500.00   550.00    10.00 םוטיאל ינכטה טרפמה ק"מ   
      
לש 6.71 ףיעסב טרופמכ תיטנמצ הקלור     05.17.0004

  1,200.00    15.00    80.00 םוטיאל ינכטה טרפמה רטמ   
      
תועירי לש תחא הבכש םוטיא תכרעמ     05.17.0005
7.71 םיפיעסב טרופמה לכ תוברל תוינמוטיב      

 21,000.00    60.00   350.00 םוטיאל ינכטה טרפמה לש 31.71 דע ר"מ   
      
      

 48,700.00 71.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../013 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     013 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

םוטיא תודובע 50 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 48,700.00 מהעברה      

      
      
לש 41.71 ףיעסב טרופמכ םוטיאה רמג     05.17.0006

  3,750.00    25.00   150.00 םוטיאל ינכטה טרפמה רטמ   
      
טרופמכ 71.71 ףיעס יפל ינכטואג דב     05.17.0007

  3,500.00    10.00   350.00 םוטיאל ינכטה טרפמב ר"מ   
      
טרופמכ 81.71 ףיעס יפל מ"ס 5 הנגהל הדמ     05.17.0008

 17,500.00    50.00   350.00 םוטיאל ינכטה טרפמב ר"מ   
 73,450.00 םירדח לעמ ינכט דויצ םע ןוילע גג םוטיא 71.50 כ"הס  

      
ל ע מ  ן ו ט ב  י נ ו ג ג  ם ו ט י א  81.50 ק ר פ  ת ת       
ם י ר י פ       
      
PW-10-5-3283 ןויליג האר      
      
תינטירואילופ םוטיא תכרעמב םינוגגה םוטיא     05.18.0002
טרופמכ רמיירפו חטשה תנכה תוברל      
ינכטה טרפמה לש 2.81 - ו 1.81 םיפיעסב      

  3,000.00   100.00    30.00 םוטיאל ר"מ   
  3,000.00 םיריפ לעמ ןוטב ינוגג םוטיא 81.50 כ"הס  

      
ר מ ג ב  ן ו ט ב  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  91.50 ק ר פ  ת ת       
ן ב א  י ו פ י ח       
      
תוברל השרבהב תיטנמצ םוטיא תכרעמ     05.19.0001
טרופמה לכו םינגועב לופיטו חטשה תנכה      
ינכטה טרפמה לש 3.91 דע 1.91 םיפיעסב      

 16,000.00    80.00   200.00 םוטיאל ר"מ   
      
ףיעסב טרופמכ קיטסמו גופס רפת םוטיא     05.19.0002

 10,000.00    40.00   250.00 םוטיאל ינכטה טרפמב 4.91 רטמ   
      
4.91 ףיעסב טרופמכ רפתב MDPE  תעירי     05.19.0003

  1,500.00    50.00    30.00 םוטיאל ינכטה טרפמב רטמ   
      
ףיעסב טרופמכ תונולחה יפוקשמל רוביח      
קרפב דדמי( םוטיאל ינכטה טרפמה לש 5.91      
)םוינימולא      

 27,500.00 ןבא יופיח רמגב ןוטב תוריק םוטיא 91.50 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      

632,875.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../014 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     014 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב תיפנכ דח ץע תלד  .1-נ 'סמ טירפ     06.01.0010

  2,700.00 2,700.00     1.00 .מ"ס 012x07 'חי   
  2,700.00 תורגנ 10.60 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ממל םיסיסר ףדה תלד  .1-מ 'סמ טירפ     06.02.0010

 22,000.00 11,000.00     2.00 .מ"ס 002x001 תודימב א"גה ןקת פ"ע 'חי   
      
"שדח רוד" מ"ממל ףדה ןולח  .2-מ 'סמ טירפ     06.02.0020

 11,200.00 5,600.00     2.00 .םוינימולא ןולח ללוכ 'חי   
      
תודימב תיפנכ דח שא תלד  .3-מ 'סמ טירפ     06.02.0030

  3,200.00 3,200.00     1.00 .מ"ס 012x5021 'חי   
      
תרנכ םגד ,הדרפה רעש  .4-מ 'סמ טירפ     06.02.0040

    400.00   400.00     1.00 .מ"ס 051x531 תודימב 'חי   
      
תודימב תיפנכ וד הפפר תלד  .5-מ 'סמ טירפ     06.02.0050

  6,000.00 6,000.00     1.00 .מ"ס 072x072 'חי   
      
סלגרביפמ תיפנכ וד תלד  .6-מ 'סמ טירפ     06.02.0060

  2,500.00 2,500.00     1.00 .מ"ס 081x032 תודימב 'חי   
      
תודימב הפפר סירת  .13-מ 'סמ טירפ     06.02.0070

    900.00   900.00     1.00 .מ"ס 001x58 'חי   
      
תודימב הפפר סירת  .23-מ 'סמ טירפ     06.02.0080

    700.00   700.00     1.00 .מ"ס 001x53 'חי   
      
תודימב הפפר סירת  .33-מ 'סמ טירפ     06.02.0090

  2,400.00 2,400.00     1.00 .מ"ס 001x072 'חי   
      
תודימב הפפר סירת  .43-מ 'סמ טירפ     06.02.0100

  1,600.00 1,600.00     1.00 .מ"ס 001x081 'חי   
      
תודימב הפפר סירת  .53-מ 'סמ טירפ     06.02.0110

  5,200.00 5,200.00     1.00 .מ"ס 081x423 'חי   
      
תודימב הפפר סירת  .63-מ 'סמ טירפ     06.02.0120

  1,400.00   700.00     2.00 .מ"ס 04x001 'חי   
      
תורש ןוראל חפ תותלד  .15-מ 'סמ טירפ     06.02.0130

  4,800.00 4,800.00     1.00 .מ"ס 002x014 תודימב 'חי   
      
      

 62,300.00 20.60 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../015 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     015 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 62,300.00 מהעברה      

      
      
תורש ןוראל חפ תותלד  .25-מ 'סמ טירפ     06.02.0140

  1,500.00 1,500.00     1.00 .מ"ס 002x031 תודימב 'חי   
      
לנפ ןוראל חפ תותלד  .35-מ 'סמ טירפ     06.02.0150

  1,500.00 1,500.00     1.00 .מ"ס 002x521 תודימב רהוצ תוברל םיאבכ 'חי   
      
8" רטוקב ריוא רוניצ  .17-מ 'סמ טירפ     06.02.0160

  2,400.00   600.00     4.00 .מ"ממל 'חי   
      
8" רטוקב ריוא רוניצ  .27-מ 'סמ טירפ     06.02.0170

  1,300.00   650.00     2.00 .ריוא רורחשל םותסש ללוכ מ"ממל 'חי   
      
4" רטוקב ריוא רוניצ  .37-מ 'סמ טירפ     06.02.0180

    800.00   400.00     2.00 .מ"ממל 'חי   
      
002 בחורב קיטסלפ תלעת  .57-מ 'סמ טירפ     06.02.0190
תכבסמ ,תוחלקמב זוקינ תלעתל יוסיכו מ"מ      
השנמ 'בח :ןאובי( .רטמ 1 ךרואב הטסורינ      

  6,750.00   450.00    15.00 .)ךורב 'חי   
      
002 בחורב קיטסלפ תלעת  .67-מ 'סמ טירפ     06.02.0200
,הכירבל ביבס זוקינ תולעתל יוסיכו מ"מ      
'בח :ןאובי( .רטמ 1 ךרואב הטסורינ תכבסמ      

 50,400.00   450.00   112.00 .)ךורב השנמ 'חי   
      
זחאמ בולישב הדלפ הקעמ  .77-מ 'סמ טירפ     06.02.0210

 40,000.00   800.00    50.00 .תוגרדמ 'חב  די רטמ   
      
רטוקב רוניצמ די זחאמ  .87-מ 'סמ טירפ     06.02.0220

  2,500.00   250.00    10.00 "1.5. רטמ   
      
,מ"ס 031 הבוגב הקעמ  .97-מ 'סמ טירפ     06.02.0230

  4,250.00   250.00    17.00 ."ילרוא תורדג" תרצות ,תרנכ םגד רטמ   
      
םיזחאמו םירזיבא טס  .18-מ 'סמ טירפ     06.02.0240

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק .םיכנ יתורשל  
      
אתל םיזחאמו םירזיבא טס  .28-מ 'סמ טירפ     06.02.0250

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .בלושמ  םיכנ יתורש  
      
06 ךרואב יכנא די זחאמ  .38-מ 'סמ טירפ     06.02.0260

    200.00   200.00     1.00 .הטסורינמ מ"ס 'חי   
      
יטרדנטס שא יוביכ ןורא  .48-מ 'סמ טירפ     06.02.0270

  1,000.00   500.00     2.00 .מ"ס 03/021/08 תודימב חפמ 'חי   
      
04 רטוקב רוניצמ די זחאמ  .58-מ 'סמ טירפ     06.02.0280

    600.00   600.00     1.00 .הטסורינמ  מ"מ 'חי   
180,500.00 20.60 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: קאנטרי שוהם   .../016 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     016 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
180,500.00 מהעברה      

      
      
תלד תוברל  ידדצ וד םלוס  .68-מ 'סמ טירפ     06.02.0290

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .מ"ס 001x07 תודימב סלגרביפמ  
      
05 בחורב הדלפ תכבס  .78-מ 'סמ טירפ     06.02.0300
וא פוקס תרצותמ זוקינ תלעת יוסיכל מ"ס      

  9,100.00   350.00    26.00 .ע"ש רטמ   
      
תודימב גורמ חפמ תלד  .88-מ 'סמ טירפ     06.02.0310

  7,000.00 7,000.00     1.00 .מ"ס 032x032 'חי   
      
הבוגמ לפקתמ הדלפ םלוס  .98-מ 'סמ טירפ     06.02.0320

  2,000.00 2,000.00     1.00 .מ"ס 502 'חי   
      
הילע חתפל חפמ הסכמ  .09-מ 'סמ טירפ     06.02.0330
ינפב םוטא ,מ"ס 011x011 תודימב גגל      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .םשג 'חי   
203,600.00 תורגסמ 20.60 כ"הס  

      
ה כ י ר ב  י ר ז י ב א  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
םיסחייתמ הז קרפב םיטירפה לכ :הרעה      
לש )10WS( הכירב יטרפ תינכתל          
.לכירדאה      
      
די זחאממ הכירבל הדירי תוגרדמב הקעמ     06.03.0010
לוסורינ לש 4802 םגד 613 הטסורינמ לופכ      

  5,000.00 2,500.00     2.00 .לכירדאה 'כתב 1 טרפ פ"ע ע"ש וא 'חי   
      
,הטסורינ רוניצמ םינוש םיהבגב די יזחאמ גוז     06.03.0020
לכה ,םימב עוקש הכירבל הדירי םלוסו      
תינכתב 2 טרפ פ"ע 613 הטסורינמ      

  5,600.00 2,800.00     2.00 'פמוק .לכירדאה  
      
613 הטסורינמ רופא ANIP םגדמ לירג     06.03.0030
תינכתב 3 טרפ פ"ע השילגה תלעת תריגסל      

 40,200.00   600.00    67.00 .לכירדאה רטמ   
      
,613 הטסורינ חפמ הקרוה רובל הסכמ     06.03.0040
מ"מ 5 רטוקב םירוח םע מ"מ 3 יבועב 4/003      
פ"עו הטסורינמ לכה ,םינתיוזו םיגרב תוברל      

  2,000.00 1,000.00     2.00 .לכירדאה תינכתב 5 טרפ 'חי   
      
ריקב העוקש  היחש ילולסמ תרישקל הספוק     06.03.0050
'סמ טרפ פ"ע ,613 הטסורינמ הכירבה ןוטב      

  4,200.00   350.00    12.00 .לכירדאה תינכתב 4 'חי   
      
      

 57,000.00 30.60 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../017 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     017 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 57,000.00 מהעברה      

      
      
דומע תוברל  םידודר/םיקומע םימ טוליש     06.03.0060
תורוניצמ לכה ,לבח תרישקל תעבטו      
,0402 םגד  לוסורינ תמגודכ 613 הטסורינ      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק .לכירדאה תינכתב 7 טרפ פ"ע  
      
011 הבוגבו מ"ס 031 ךרואב גרוסמ הקעמ     06.03.0070
לוסורינ לש 2802 םגד  613 הטסורינמ מ"ס      
תינכתב 8 'סמ טרפ פ"ע לכה ,ע"ש וא      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק .לכירדאה  
      
3" רטוקב 613 הטסורינמ ףפוכמ רוניצ     06.03.0080
,הבוח תחלקמל םימ תקפסא רוניצ וכותבו      
תרגסמ יבג לע םיצפח תחנהל חטשמ ודילו      
9 טרפ פ"עו הפצרל ןגועמ לכה הטסורינ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .לכירדאה תינכתב  
      
8 ,תינוויכ דח תיביסאמ תינוניב הלסורק     06.03.0090
פ"ע ,ע"ש וא לוסורינ לש 0502 םגד ,םייפנכ      

  8,000.00 8,000.00     1.00 .לכירדאה תינכתב 01 'סמ טרפ 'חי   
      
011 הבוגבו מ"ס 021 בחורב יפנכ דח רעש     06.03.0100
יבג לע טוליש ללוכ דחא ןוויכב רבעמ ,מ"ס      
תורוניצמ לכה ,תותוא 'בח :ןאובי .םייפנכה      
תינכתב 11 'סמ טרפ פ"עו הטסורינ      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .לכירדאה  
      
לש 1301 םגד ,דחא אסכ ,תדיינ ליצמ תדמע     06.03.0110
תינכתב 21 'סמ טרפ פ"ע ,ע"ש וא לוסורינ      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .לכירדאה  
      
לעפומה הכירבל םיכנ תדרוהל דיינ ןקתמ     06.03.0120
םגדמ sseccA citauqA תרצות םימ ץחלב      
    081 TAGI, ע"ש וא קוויש זורו תרבח :קפס,  

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .לכירדאה תינכתב 31 'סמ טרפ פ"ע  
      
םע הנוילע הטלפ ,תיזכרמ לגר םע קוניז ינדא     06.03.0130
טומ ללוכ  הקלחה תעינמל ספסוחמ סלגרביפ      
תינכתב 41 'סמ טרפ פ"ע ,בג תייחשל תיזחב      

 35,000.00 5,000.00     7.00 .לכירדאה 'חי   
156,200.00 הכירב ירזיבא 30.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: קאנטרי שוהם   .../018 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     018 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו כ ב ס ו  ם י ס כ מ  40.60 ק ר פ  ת ת       
      
חוטש לזרבמ ,תוקוצי תולעת יוסיכל הכבס     06.04.0010
ןתיוז  ףקיהב ,מ"מ 03 לכ מ"מ 4/04      
יעצמא קוזיחו ,ןוטבב ןגועמ מ"מ 5/05/05      

  8,000.00   800.00    10.00 .שרדנכ ר"מ   
  8,000.00 תוכבסו םיסכמ 40.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

370,500.00 תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../019 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     019 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

האורבת ינקתמ 70 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
י נ ק ת מ  ק ר פ ל  ת ו ר ע ה  00.70 ק ר פ  ת ת       
ה א ו ר ב ת       
      
טקיורפב האורבתה יטנמלא ללכ תקפסא      
ןנכתמה רושיאב תונתומ 7 'סמ קרפל טרפבו      
!דבלב ןימזמהו      

האורבת ינקתמ קרפל תורעה 00.70 כ"הס            
      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
הירזיבאו םימ תרנצ       
      
םינבלוגמ הדלפ תורונצ תנקתהו תקפסא     07.01.0001
םימחו םירק םימל הגרבהב 04 לוידקס      
ללוכ םייולג ,יולימב וא תוריקב םיצירחב      
םיוו םילתמ םילוזנוק םינבלוגמ םירזיבא      
תשר יוסיכו תוריקב הביצח וא םימוא םיגרב      
"תורבא" יתבכש תלת יטסלפ יופיצ ללוכו      

  8,750.00   350.00    25.00 3" רטוקב טרפמב טרופמכ LAG-CPA רטמ   
      

 13,950.00   310.00    45.00 2" רטוקב ל"נכ רטמ  07.01.0002
      

 11,925.00   265.00    45.00 1 2/1"  רטוקב ל"נכ רטמ  07.01.0003
      

 18,900.00   210.00    90.00 1 4/1" רטוקב ל"נכ רטמ  07.01.0004
      

  5,400.00   180.00    30.00 1" רטוקב ל"נכ רטמ  07.01.0005
      

  6,075.00   135.00    45.00 4/3" רטוקב ל"נכ רטמ  07.01.0006
      

 14,000.00   100.00   140.00 2/1" רטוקב ל"נכ רטמ  07.01.0007
      
םילצפמ םירבחמ םיחפס הנקתהו הקפסא     07.01.0008
תרנצל םינוש םירטקב םירזיבאו םינגוע      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ל"נה םינושה םירטקב הדלפ  
      
"ביגש" תמגודכ ירודכ זרב תנקתהו תקפסא     07.01.0009
דחא 2" רטוקב   קורפל ינוק דרוקר ללוכ      

  1,000.00   250.00     4.00 םיזרב תחוש ךותב 'חי   
      

  1,800.00   180.00    10.00 1 2/1" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  07.01.0010
      

    680.00   170.00     4.00 1 4/1" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  07.01.0011
      

  1,600.00   160.00    10.00 1" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  07.01.0012
      

  1,820.00   140.00    13.00 4/3" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  07.01.0013
      

 87,400.00 10.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../020 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     020 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

האורבת ינקתמ 70 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 87,400.00 מהעברה      

      
      

 12,000.00   120.00   100.00 2/1" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  07.01.0014
      
דרוקר ללוכ 1 4/1" ח"זמ תנקתהו תקפסא     07.01.0015

  1,600.00 1,600.00     1.00 קורפל 'חי   
      
דודב       
    -----   
      
םימח םימ תורונצל דודב תנקתהו תקפסא     07.01.0016
רונצל  4/3" ילנימונ יבועב "סקלפמרא"      

  1,950.00    65.00    30.00 1 2/1" רטוקב רטמ   
      

  2,025.00    45.00    45.00 4/11" רטוקב רונצל        ךא ל"נכ רטמ  07.01.0017
      

    540.00    45.00    12.00 1" רטוקב רונצל        ךא ל"נכ רטמ  07.01.0018
      

  1,125.00    45.00    25.00 4/3" רטוקב רונצל        ךא ל"נכ רטמ  07.01.0019
      

  5,000.00    40.00   125.00 2/1" רטוקב רונצל        ךא ל"נכ רטמ  07.01.0020
      
"לוגסקפ" תטישב תרנצ       
    ------------------------  
      
ללוכ תמלשומ תכרעמ תנקתהו תקפסא     07.01.0022
םישרדנה םירזיבאה לכו םימוא ,תויוז      
הציחלב "לוגיטלומ" תרנצ תורבחתהל      
ללוכ הידיצ ינשמ - םימ תקפסא תדוקנל      

  2,100.00   150.00    14.00 תכרעמ מ"מ 61 לש רטוקל תועובקל הצק ירזיבא  
      
בלוצמ ןליטאילופ תרנצ תנקתהו תקפסא     07.01.0023
,מ"מ 61 ץוח רטוק "ןלוג" תרצות "לוגיטלומ"      
מ"מ 52 ינוציח רטוקב שימג לעתמ רונצ ללוכ      

 18,525.00    95.00   195.00 טרפמב טרופמכ רטמ   
      
ןהירזיבאו האורבת תועובק       
    ------------------------------  
      
םיידי תציחרל הרעק תנקתהו תקפסא     07.01.0024
:תודימב שישה לעמ תילבוא תינחלוש      
    83X05 "א גוס 261 'סמ "רפונ" םגד "הסרח'  
2/1" ןבלוגמ רונצמ םילוזנוק ללוכ ןבל      
םותסשו ןבל יטסלפ קובקב םוסחמ ,םתעיבצו      
טרופמה לכ ללוכו םישרדנה םירזיבאה לכו      

  9,900.00   900.00    11.00 טרפמב 'חי   
      
      
      
      

142,165.00 10.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../021 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     021 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

האורבת ינקתמ 70 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
142,165.00 מהעברה      

      
      
הנקתהל סרח חבטמ רויכ תנקתהו תקפסא     07.01.0025
םע מ"ס 02X54X06 :תודימב   החוטש      
לארוק "הסרח" תמגודכ 'לינ' יזרב 2" םסחמ      
םגד 04/06 רודלג תיתחת הנקתהל וא 06      

    850.00   850.00     1.00 לכירדאה תריחב יפל ע"ש רחא וא 305 'חי   
      
בלושמ רמוחמ הפצר תלעת תנקתהו תקפסא     07.01.0026
תיטסלפ תשר ללוכ LOKIN חשקומ יטסלפ      
םיינקת זוקינ ירוח םע היחש תוכירבל      
ירזיבא ללוכ הייחש תוכירבלו תושיגנל      
הפיצר הנקתהל םילצפמ םירבחמ הנקתה      
ללוכו הפצר םסחמל 4" לוורש רובחלו      
הנקתהו תנבלוגמ הדלפמ היצקורטסנוק      
מ"ס 001X52 :תודימב תסלופמו תנבלוגמ      

 88,000.00   800.00   110.00 מ"ס 51 קמועו 'חי   
      
"הסרח" תרצותמ םיכנ רויכ תנקתהו תקפסא     07.01.0027
ללוכו ןבל 'א גוס 311  םגד "15 המלפ" םגד      
,םתעיבצו 2/1" ןבלוגמ רונצמ םילוזנוק      
לכו LIN  יזרב יטסלפ קובקב םוסחמ      
טרופמה לכ ללוכו םישרדנה םירזיבאה      

  3,400.00   850.00     4.00 טרפמב 'חי   
      
ןבל סרחמ היולת הנתשמ תנקתהו תקפסא     07.01.0028
נ ללוכ 073 םגד "לטסירק" "הסרח" תרצות      
ןופיסו הנתשמל םימ רזפמו ינדי ינוציח םרזמ      
תמלשומ הנקתהל לכה  לקינמ הקיצי      

  5,700.00 1,900.00     3.00 טרפמב טרופמכו 'חי   
      
ןבל סרחמ היולת הלסא תנקתהו תקפסא     07.01.0029
בשומ ללוכ 483 םגד "םטול" "הסרח" תרצות      
הרוזלגו הטסורינ יריצ םע םאות יטסומרט      
לכימ םע 'א גוס ןופיסבו הפיטש תלעתב      
תיצקורטסנוק ללוכ "טירבג" רתסנ החדה      
םע תולעמ 09 תשק ללוכ םלשומ לכה הדלפ      
וק הצקב תרוקב ןיעו 4" רטוקב תרוקב ןיע      

 13,200.00 2,200.00     6.00 טרפמב טרופמכ םיחפס ללוכ 'חי   
      
ללוכ 683 םגד "תקרב" םיכנ תלסא ךא ל"נכ     07.01.0030

 10,000.00 2,500.00     4.00 הטסורינ יריצו םאות הסרפ בשומ 'חי   
      
תחלקמ טרפ שאר לש הנקתהו הקפסא     07.01.0031
עורז+ ילדנו יטנא תחלקמ שאר ללוכה "תמח"      
588202 "טסרווא" ךרד 3 זרב ,165108      

 16,000.00 1,600.00    10.00 778202 ריק תכרעמ יוסיכ ללוכ 'חי   
      
      
      

279,315.00 10.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../022 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     022 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

האורבת ינקתמ 70 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
279,315.00 מהעברה      

      
      
םיכנל טרפ לש הנקתהו הקפסא ךא ל"נכ     07.01.0032
שאר ללוכה "תמח" תחלקמ טרפ שאר      
4זרב ,165108 עורז+ ילדנו יטנא תחלקמ      
תכרעמ יוסיכ ללוכ 588202 "טסרווא" ךרד      

  3,700.00 1,850.00     2.00 778202 ריק 'חי   
      
םע ח/ק םימל חרפ הללוס תנקתהו תקפסא     07.01.0033
םירק םימל תבבותסמ וא העובק תינוניב היפ      
348203 םגד 'תמח' לש 'טסרבא' תרדסמ      
"LIN" יזרב ללוכ חטשמהמ לקינ םורכ הפוצמ      

  7,150.00   650.00    11.00 תמלשומ הנקתהל םישימג תורונצו 'חי   
      
םיכנל ח/ק םימל הללוס תנקתהו תקפסא     07.01.0034
הכורא היפ חרפ זרב "טסרבא" םגד "תמח"      

  5,000.00 1,250.00     4.00 31131 קפרמ תידי + 358203 תבבותסמ 'חי   
      
היפ םע "טסרבא" הללוס תנקתהו תקפסא     07.01.0035
םע חבטמב תנקתומ תבבותסמ תלפשנ      

    800.00   800.00     1.00 2" רטוקב םוסחמ 'חי   
      
םימח םימל רורחס תבאשמ תנקתהו הקפסא     07.01.0036
רטמ 6 לש םימ דמועו MPG 51 לש הקיפסל      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק ע"ש וא OLIW תמגודכ םימ דמוע  
      
םירק םימ תייתש ןקתמ תנקתהו תקפסא     07.01.0037
"רוקמא" לש רצומ תמגודכ הפצרה לע חנומ      
םירזיבאה לכ ללוכ מ"ס 04X04 :תודימב      

 10,000.00 2,000.00     5.00 םיזוקינלו םימל תורבחתהל םישרדנה 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 םידרשמב 4 ימתל תונכה תנקתהו תקפסא 'חי  07.01.0038
      
םירורוויאו םיזוקינ תכרעמ       
    ----------------------------  
      
"EPDH"-מ ןיחולד תורונצ תנקתהו תקפסא     07.01.0039
תרוקב יניע ללוכ ,C09 לש 'פמטב םידימע      
ינפב הנגה ,יולימב ןוטב תפיטע ,םיחפסו      

  8,050.00   115.00    70.00 2" רטוקב ,טרפמב טרופמכ תוריקב העיגפ רטמ   
      
וא 1 4/1" רטוקב ריוא גוזמ דויצ זוקינל ל"נכ     07.01.0040

  3,825.00    85.00    45.00 04 רטוק הקבדה CVP רטמ   
      
"EPDH"-מ רורווא רונצ תנקתהו תקפסא     07.01.0041

  5,600.00   160.00    35.00 4" רטוקב םשג דגנ סדרב םיחפס ללוכ רטמ   
      
      
      
      

325,640.00 10.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../023 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     023 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

האורבת ינקתמ 70 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
325,640.00 מהעברה      

      
      
ךותירב"EPDH" םיג"מצ תנקתהו תקפסא     07.01.0042
םשג דגנ סדרב ללוכ רטמ 6 הבוגל 4" רטוקב      
ינמוטיב ןורווצ םע 4" ראמלד' ןטלוק ללכו      
תקוש ללוכו גג לע הנקתהל מ"ס 05 רטוקב      

  7,800.00 1,950.00     4.00 'פמוק טרפמב טרופמכ 'ןייטשרקא' ןוטב  
      
רוניצמ ג"מצל האיצי תשק תנקתהו הקפסא     07.01.0043

  1,800.00   450.00     4.00 EPDH םשג ימ 'חי   
      
תחתמ "EPDH" תרנצ תנקתהו תקפסא     07.01.0044
ןוטב תפיטע םע םיחפס ללוכ המדאב ןיינבל      
טרוםפמה לכ ללוכ ביבסמ מ"ס 01 ןייוזמ      

 40,500.00   300.00   135.00 6" רטוקב טרפמב רטמ   
      

 12,650.00   230.00    55.00 4" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  07.01.0045
      
ריק לע יולג "EPDH" תרנצ תנקתהו תקפסא     07.01.0046
םיקבח םע םיחפס ללוכ יולימ וא ללחב וא      
טרופמה לכ ללוכ תוטשפתה ירזיבאו ןוגיעל      

 12,000.00   300.00    40.00 6" רטוקב טרפמב רטמ   
      
םשג דגנ עבוכ ללוכ 4" רטוקב ךא ל"נכ     07.01.0047

 14,950.00   230.00    65.00 ריוא רוניצב רטמ   
      

  1,850.00   185.00    10.00 2" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  07.01.0048
      
םייטסלפ תרוקב תואספוק תנקתהו תקפסא     07.01.0049
הגרבהב זילפמ הסכמ ללוכ "EPDH" - מ      
םידרוקר יצח י"ע תורבחתהו ההבגה ללוכו      
,טרפמב טרופמכ ע"וש וא "יקספיל" תרצותמ      

  3,960.00   180.00    22.00 4"/4" וא 4"/2" רטוקב 'חי   
      
יפות וא הפצר םוסחמ תנקתהו תקפסא     07.01.0051

  1,080.00   180.00     6.00 .םוטא זילפמ ינבלמ הסכמ םע 4"/2" יטסלפ 'חי   
      
לזרבמ 4/8" הפצר םוסחמ תנקתהו תקפסא     07.01.0052

 10,800.00 1,200.00     9.00 הגרבהב זילפ הסכמ םע הקיצי 'חי   
      

  7,200.00   800.00     9.00 8"/4" םסחמל הטסורינ לס תנקתהו תקפסא 'חי  07.01.0053
      
שא יוביכ תכרעמ       
    -------------------  
      
      
      
      
      
      

440,230.00 10.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../024 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     024 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

האורבת ינקתמ 70 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
440,230.00 מהעברה      

      
      
תדמע תנקתהו תקפסא תנקתהו תקפסא     07.01.0055
זרב םע 1" רונצ+ןולגלג ללוכ האלמ שא יובכ      
03 ךרואב 4/3" ץחל רונצ ,הריהמ החיתפ      
רונצל םירובח - 1" ישומיש בר קנזמ םע רטמ      
שי ףסונב ץרוטש ירובח י"ע קנזמלו ץחלה      
דבמ 2" םינוקרז 2 ,2" הפירש זרב קפסל      
ירובח םע 2" ןוליס קנזמו רטמ 52 ןיירושמ      

  7,200.00 1,800.00     4.00 ג"ק 6 השבי הקראה ףטמ ףסונבו ץרוטש 'חי   
      
רטוקב םיינוציח םיטנרדיה תנקתהו תקפסא     07.01.0056
רטוקב וקו ףקז לע ץרוטשל הנקתה ללוכ  3"      

  3,600.00 1,800.00     2.00 "4 'חי   
      
םע לופכ ינוציח הקנסה זרב תנקתהו תקפסא     07.01.0057
רטוקב ףקז לע 3X2" רטוקב "ץרוטש" רודס      

  2,500.00 2,500.00     1.00 םירזוח-לא ללוכ-4" 'חי   
      
ןינבב םייולג ןיכפוש תורונצ תנקתהו תקפסא     07.01.0058
יניע ללוכ "EPDH" -מ   תוריק ךותב וא      

  5,600.00   160.00    35.00 4" רטוקב טרפמב טרופמכ םיחפסו תרוקב רטמ   
459,130.00 האורבת ינקתמ 10.70 כ"הס  

      
ם י נ ו ו ל ו ג מ  ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  11.70 ק ר פ  ת ת       
      
םימל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0010
םירבוחמ ,םייולג  םינקתומ םימחו םירק      
אלל 3" רטוק .םיחפס תוברל תוגרבהב      

  5,540.00   277.00    20.00 הפיטע רטמ   
      

  3,210.00   107.00    30.00 4/3" רטוקב ל"נכ רטמ  07.11.0020
  8,750.00 םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70 כ"הס  

      
ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ  21.70 ק ר פ  ת ת       
      
"רודירמ" גוסמ )61 גרד( CVP-U תורוניצ     07.12.0010
,'מטא 61 הדובע ץחלל ,הקבדהב רוביח      
,מ"מ 05 רטוק ,םייומס וא םייולג םינקתומ      

 13,910.00   107.00   130.00 םיחפס תוברל רטמ   
      

 11,000.00   220.00    50.00 011 רטוקב ל"נכ רטמ  07.12.0020
      
"רודירמ" גוסמ )01 גרד( CVP-U תורוניצ     07.12.0030
,'מטא 01 הדובע ץחלל ,הקבדהב רוביח      
,מ"מ 04 רטוק ,םייומס וא םייולג םינקתומ      

    940.00    94.00    10.00 םיחפס תוברל רטמ   
      

 12,100.00   110.00   110.00 מ"מ 05 רטוקב ל"נכ רטמ  07.12.0040
 37,950.00 21.70 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: קאנטרי שוהם   .../025 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     025 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

האורבת ינקתמ 70 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 37,950.00 מהעברה      

      
      

 19,360.00   121.00   160.00 מ"מ 36 רטוקב ל"נכ רטמ  07.12.0045
      
"רודירמ" גוסמ )01 גרד( CVP-U תורוניצ     07.12.0050
,'מטא 01 הדובע ץחלל ,הקבדהב רוביח      
,מ"מ 57 רטוק ,םייומס וא םייולג םינקתומ      

  2,800.00   140.00    20.00 םיחפס אלל רטמ   
      

 35,640.00   198.00   180.00 מ"מ 011 רטוקב ל"נכ רטמ  07.12.0070
      

 18,900.00   210.00    90.00 מ"מ 061 רטוקב ל"נכ רטמ  07.12.0080
      

  9,300.00   310.00    30.00 מ"מ 002 רטוקב ל"נכ רטמ  07.12.0090
      
תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     07.12.0100
"רודירמ" גוסמ CVP-U תורוניצל םיריבעמו      
011 רטוק ,הקבדהב רוביח תוברל ,)01 גרד(      

  3,780.00   126.00    30.00 מ"מ 'חי   
      

  3,000.00   150.00    20.00 מ"מ 061 רטוקב ל"נכ 'חי  07.12.0110
130,730.00 םייטסלפ תורוניצ 21.70 כ"הס  

      
ם י נ ס מ ו  ם י מ ו ת ס ש  ,ם י ז ר ב  12.70 ק ר פ  ת ת       
      
אלל הזנורבמ  ,4/3"  רטוק םיירודכ םיזרב     07.21.0010

    334.00   167.00     2.00 דרפנב םלושמה דרוקרה 'חי   
      
רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     07.21.0020

  1,460.00 1,460.00     1.00 ןוגיע יגרבו םימטא םע 4/3" 'חי   
      
םייושע הרשי תיוז וא םיינוסכלא םיזרב     07.21.0030
3"  רטוק  ,הגרבה ירוביח ,תשוחנ תגוסגס      

  3,300.00 1,100.00     3.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל 'חי   
      
3" רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     07.21.0040

  7,350.00 7,350.00     1.00 םיידגנ םינגוא םע 'חי   
 12,444.00 םינסמו םימותסש ,םיזרב 12.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: קאנטרי שוהם   .../026 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     026 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

האורבת ינקתמ 70 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב  ת ו ב א ש מ  19.70 ק ר פ  ת ת       
      
04 לש הקיפסל ,בויבל תולובט תובאשמ     07.91.0010
תוברל WK1 עונמ קפסה 'מ 5 דמוע ש"קמ      
תומאתומ הנייהת תובאשמה .המרה תרשרש      
םייופיצהו רמגה ירמוחב ןהו הנקתהב ןה      
ןפואב .בואשל תורומא ןה ותוא לזונל      
רטמ 2 ךרואב ילמשח לבכ קפוסי ילרגטניא      
היהי עונמה .זוקינ וא/ו בויבב הדובעל םאתומ      
05 טלוו 004 תוזאפ PI86 3 ןיטולחל םוטא      
דגנ הנגהו תוחל ,תימרת הנגהב דייוצמו ץרה      
תומאתומ הניהת תובאשמה .תוביטר      
רובב הנקתהלו ד"לס 0092 - ב הדובעל      
םייושע ויהי הבאשמה יקלח לכ .שבי וא בוטר      
סיסב םע הנקפוסת תובאשמה .לזרב תקצי      
תיתחתב הקיני תשק ןכו ןוטב לע הדמעהל      
חול  ,הקיצי לזרבמ יוקינ חתפ םע תובאשמה      
ןוגכ םירזיבאה לכו הרקב תכרעמ ,למשחה      
רגוחמה הפצה יאלגו םירזוח לא םיפוגמ      

 48,000.00 48,000.00     1.00 'פמוק .דיינ ןופלטל תוארתה תכרעמל  
 48,000.00 בויב תובאשמ 19.70 כ"הס  

      
ת ו ח ל ק מ  ,ם י י נ י ע  ת ו פ ט ש מ  29.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו ד ב ע מ ל ו  ה י י ש ע ת ל  ם י ז ר ב ו  ן ו ח ט י ב       
      
םע בלושמ 'מ 3.2 הבוגב ןוחטיב תחלקמ     07.92.0010
לע תנקתומ ,'מ 561.1 הבוגב םייניע תפטשמ      
הפוצמ 1 4/1" רטוק ףתושמ הדלפ דומע      
'בח י"ע תקוושמ "0224" םגד ,יסקופא      
רוביח תוברל ,ע"ש וא "מ"עב רחס באלונכט"      
רויכו מ"מ 052 רטוק תחלקמ שאר ,זוקינל      
יפרומא יטתניס רמילופ( SBA-מ םירצוימ      

  5,800.00 5,800.00     1.00 'פמוק 1" רטוק ירודכ זרבו )יטסלפומרת  
  5,800.00 תודבעמלו היישעתל םיזרבו ןוחטיב תוחלקמ ,םייניע תופטשמ 29.70 כ"הס  

      
ה י י ח ש  ת כ י ר ב ל  ת ו כ ר ע מ  39.70 ק ר פ  ת ת       
      
T 004 ORPORUE םגד רורחס תבאשמ     07.93.0010
העש/ק"מ 55 לש הקיפסב BAD תרצות      
הנקתה ללוכ ריחמה .רטמ 01 יטטס דמועו      
הכירבל תובאשמ רובע( .םיחפסו םירזיבא      

 36,000.00 9,000.00     4.00 )הלודג 'חי   
      
דח ,ריהמ לוח ןנסמ לש הנקתהו הקפסא     07.93.0020
היהי ןנסמה לכימ .מ"מ 0081 רטוקב יתגרד      
דימע .רוזש רטסאילופ ףוטעו סלגרביפ יושע      
הדובע ץחלב RAB ןוניסה עצמ קמוע 5.2      

114,000.00 38,000.00     3.00 . רטמ 1 לש 'חי   
      
      

150,000.00 39.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../027 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     027 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

האורבת ינקתמ 70 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
150,000.00 מהעברה      

      
      
,ןותחת רוביח םע ץחל ןועש תנקתהו הקפסא     07.93.0030
דעו םוקאוומ RAB 4 רטוקב הטסורינ יושע      

  1,680.00   280.00     6.00 .ןירצילג יולימבו 4" רטוקב rab 01 'חי   
      
ריוא רורחש םותסש לש הנקתהו הקפסא     07.93.0040
בגש םגדמ .י.ר.א תרבח תרצות יולימב      

  3,640.00   520.00     7.00 "2/1 רטוקב םירודכ םיזרב ינש  ללוכ S-250 'חי   
      
CVP ףוקש םימ רוניצ תנקתהו הקפסא     07.93.0050
מ"ס 061 ךרואבו מ"מ 05 רטוקב יתשורח      
ןומיס רוניצל םישרדינה םירזיבאה לכ ללוכ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .ןוזיא לכימב םימ הבוג  
      
יפ לע םילקימיכ רקב לש הנקתהו הקפסא     07.93.0060

 28,000.00 28,000.00     1.00 'פמוק .טרפמה תושירד  
      
הקיפסב ןונימ תובאשמ לש הנקתהו הקפסא     07.93.0070

  1,200.00 1,200.00     1.00 טרפמה יפ לע העש רטיל 61 לש תילמיסקמ 'חי   
      
הקיפסב ןונימ תובאשמ לש הנקתהו הקפסא     07.93.0080

    980.00   980.00     1.00 טרפמה יפ לע העש רטיל 6 לש תילמיסקמ 'חי   
      
תקרזהל םירוטק'גניא לש עוציבו הקפסא     07.93.0090
תרנצ לש הנקתהו הקפסא ללוכ הצמוחו רולכ      
    EP ןונימ תובאשמ ןיב מ"מ 8 רטוקב  

    920.00   460.00     2.00 .לגר םותסשו םירוטקגניאל 'חי   
      
לש םיננוסמ םימ וק לע הנקתהו הקפסא     07.93.0100
רוגיחו םיננוסמ םימ וק לע המירז קספמ      
וא P05YQL-2 םגד ןונימ תובאשמל ילמשח      

  1,700.00 1,700.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
EGS-52 םגדמ יטטסורדיה שגר תנקתה     07.93.0110
סלפמ לע הרקבל ע"ש וא snesilpa תרצותמ      
8sd דוקיפ תכרעמ ללוכ ןוזיא רובב םימ      
תלועפ לע הטילשו תשר ימ תפסוהל      
רקבה . TSEBIתרבח תרצותמ הבאשמה      
רדחב למשח חול ןורא תלד לע ןקתוי      

  6,350.00 6,350.00     1.00 'פמוק תונוכמה  
      
םימה וק לע הקיפס דמ לש הנקתהו הקפסא     07.93.0120
ןורא תלד לע הגוצת תנקתהו םיננוסמה      

  3,350.00 3,350.00     1.00 .למשח 'חי   
      
םגדמ ילמשח יולימ זרב תנקתהו הקפסא     07.93.0130

  2,500.00 2,500.00     1.00 .ע"ש וא 3" רטוקב 2D/E-T-2-57 LEDOM 'חי   
      
      

200,820.00 39.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../028 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     028 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

האורבת ינקתמ 70 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
200,820.00 מהעברה      

      
      
הלוכתל ןליתאילופמ םילוגע םילקימיכ ילכימ     07.93.0140

  3,500.00 3,500.00     1.00 קקפב הרוגס ,4/3" האיצי רטיל 0051 לש 'חי   
      
הלוכתל ןליתאילופמ םילוגע םילקימיכ ילכימ     07.93.0150

  2,420.00 2,420.00     1.00 קקפב הרוגס ,4/3" האיצי רטיל 005 לש 'חי   
      
ןוטבל םיתפציר םירזפמ עוציבו הקפסא     07.93.0160
ללוכ 2" רטוקב דבלב הקבדהב םירבוחמ      

  8,280.00   120.00    69.00 םיחפס 'חי   
      
גרד( CVP-U השילג יטלוק תנקתהו הקפסא     07.93.0170
ללוכ מ"מ 011 רטוקב "רודירמ" גוסמ )01      

  3,750.00   250.00    15.00 .השילגה יטלוק םוטיאו םיחפס 'חי   
      
613 מ"בלפמ תוכבס לש הנקתהו הקפסא     07.93.0180

    600.00    40.00    15.00 .השילגה יטלוקל וקדוהיש 'חי   
219,370.00 הייחש תכירבל תוכרעמ 39.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

884,224.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../029 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     029 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

למשח ינקתמ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ק ר פ  ת ו ר ע ה  00.80 ק ר פ  ת ת       
      
טקיורפב למשחה יטנמלא ללכ תקפסא      
ןנכתמה רושיאב תונתומ 8 'סמ קרפל טרפבו      
!דבלב ןימזמהו      

למשח קרפ תורעה 00.80 כ"הס            
      
ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת יפל 6" רטוקב חישק יטסלפ למשח רוניצ     08.01.0010
8 רטוק רוזש ןוליינ( הכישמ טוח םע י"חח      
םילבכ תמלוס לע וא הריפחב חנומ )מ"מ      

 13,500.00   135.00   100.00 .דרפנב תדדמנה רטמ   
      

  3,000.00    60.00    50.00 .4" רטוקב ךא  ל"נכ יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0020
      
05 רטוקב 5.31 ע"קי יטסלפ תרושקת רוניצ     08.01.0030
הריפחב חנומ ,ל"נכ הכישמ טוח םע מ"מ      

 12,150.00    40.50   300.00 .דרפנב תדדמנה רטמ   
      
מ"מ 05 רטוקב  "ףכירמ" ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.01.0040

  6,375.00    25.50   250.00 .דרפנב תדדמנה הריפחב הנקתהל רטמ   
      
רטוקב )וילאמ הבכ( נ"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.01.0050
יללחב וא הנבמה תוקיציב ןקתומ מ"מ 02      
ללחב וא הפצרה יולימב וא תכמנומ הרקת      

  2,000.00     8.00   250.00 .הלופכ הפצר רטמ   
      

  9,000.00    12.00   750.00 .מ"מ 52 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  08.01.0060
      

  1,125.00    15.00    75.00 .מ"מ 23 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  08.01.0070
      

  1,500.00    20.00    75.00 .מ"מ 83 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  08.01.0080
      

  1,150.00    23.00    50.00 .מ"מ 84 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  08.01.0090
      
תודימב עקרקב הלעת תביצח וא/ו תריפח     08.01.0100
    001X06 ללוכ תרושקת וא למשח רובע מ"ס  
יולימ תמדאב יולימ לוחב יוסיכו דופיר      
)למשח( בוהצ הרהזא טרסב ןומיס ,תימוקמ      
תועיבשל יפוס קודיה )תרושקת( םודא וא      

  9,000.00    60.00   150.00 .חקפמה ןוצר רטמ   
      
06 רטוקב ןוטב רוניצמ תימורט למשח תחוש     08.01.0110

  2,400.00 1,200.00     2.00 .ןוט 8 סמועל מ"ס 06 רטוקב ב.ב הסכמ םע 'חי   
      
      
      

 61,200.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../030 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     030 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

למשח ינקתמ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 61,200.00 מהעברה      

      
      
תוימינפ תודימב היונב למשח תחוש     08.01.0120
    001X041X021 למשח ילבכ רובע מ"ס  
לזרב תרגסמ ללוכ י"חח תושירדל םאתהבו      
תפצר ,רובה תריפח ,םיימורט םיסכמ 2-ו      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ץצח  
      
תודימב P 'סמ קזב ןקת יפל ימורט רבעמ את     08.01.0130
תריפח ללוכ מ"ס 021X16X16 תוימינפ      
וקפוסי( םידבכ םיסכמו לזרב תרגסמ ,רובה      

  2,250.00 2,250.00     1.00 'פמוק .טלפמוק )קזב י"ע  
      
הנקתהל ,מ"ס 5.8X02 תודימב תשר תמלוס     08.01.0140

  4,000.00    80.00    50.00 .קוזיח תולוזנוק ללוכ הרקת וא ריקל רטמ   
      

  1,750.00    70.00    25.00 .מ"ס 5.8X01 ךא ל"נכ הלעת רטמ  08.01.0150
      
תודימב מ"מ 5.1 יבועב ןבלוגמ חפ תלעת     08.01.0160
    01x02 ללוכ ריקל וא הרקתל הנקתהל ,מ"ס  

  9,000.00    90.00   100.00 .קוזיח תולוזנוק רטמ   
      

  9,375.00    75.00   125.00 .מ"ס 01X01 ךא ל"נכ הלעת רטמ  08.01.0170
      
גג לע הנקתהל תצרוחמ ךא ל"נכ הלעת     08.01.0180

  1,400.00    70.00    20.00 מ"ס 06 לכ הכימת תוילגר ללוכ הנבמה רטמ   
      

  5,000.00   100.00    50.00 .מ"ס 01X03 ךא ל"נכ הלעת רטמ  08.01.0190
 99,975.00 םיליבומ 10.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
עובק ר"ממ 01 ךתחב יולג תשוחנ ךילומ     08.02.0010
וא ,תולעתב וא תומלוס לע חנומ וא הנבמל      

  6,000.00    30.00   200.00 דרפנב תדדמנה הריפחב רטמ   
      

  7,000.00    35.00   200.00 ר"ממ 52 ךתחב ךא ל"נכ ךילומ רטמ  08.02.0020
      

  9,000.00    45.00   200.00 ר"ממ 53 ךתחב ךא ל"נכ ךילומ רטמ  08.02.0030
      

 16,500.00   110.00   150.00 ר"ממ 051 ךתחב דדובמ ךא ל"נכ ךילומ רטמ  08.02.0040
      
53+07X3 ךתחב YX2N גוסמ תשוחנ לבכ     08.02.0050
וא ,תומלוס לע חנומ וא הנבמל עובק ר"ממ      
םידדמנה הריפחב חנומ וא ,תורוניצב לחשומ      

 19,800.00   330.00    60.00 .דרפנב רטמ   
      

  7,500.00    75.00   100.00 ר"ממ YX2N61X5 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  08.02.0060
      

 65,800.00 20.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../031 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     031 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

למשח ינקתמ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 65,800.00 מהעברה      

      
      

  2,000.00    40.00    50.00 ר"ממ YX2N01X5 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  08.02.0070
      

  1,750.00    35.00    50.00 ר"ממ YX2N4X5 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  08.02.0080
      

  3,000.00    12.00   250.00 ר"ממ 5.1X5-3 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  08.02.0090
      

  3,000.00    15.00   200.00 .ר"ממ 5.2-5.1x5 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  08.02.0100
      
YX2AN021+042x3 ךתחב םוינימולא לבכ     08.02.0110
וא תומלוס לע חנומ וא הנבמל עובק ר"ממ      
םידדמנה הריפחב חנומ וא תורוניצב לחשומ      

136,500.00   210.00   650.00 .דרפנב רטמ   
212,050.00 םיכילומו םילבכ 20.80 כ"הס  

      
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
'סמ תוינכתל םאתהב דוסי תקראה תכרעמ     08.03.0010
תעבט רובע ןויז לזרבב שומיש םע 1-077      
ספ רובע האיציו ץוח תואיצי 4 ללוכ .רושיג      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .דרפנב דדמנה םילאיצנטופ תאוושה  
      
תודימב ךא ל"נכ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.03.0020

    500.00   250.00     2.00 'פמוק 006X5X05 מ"ס.  
      
םייתכתמה הנבמה יתורשל הקראה תדוקנ     08.03.0030
תשוחנ ךילומ יושע תונקתל םאתהב05      
ףכירמ רוניצב לחשומ ר"ממ 01 דדובמ      
םילאיצנטופ תאוושה ספל רוביח ללוכ םיאתמ      
רזעה תודובעו ירמוח לכ ללוכ תורשלו      

  1,500.00   150.00    10.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה  
      
תשוחנ טוח יושע הנבמ תכתמ יקלח תקראה     08.03.0040
'מ 2 דע לש םיעטקב ר"ממ 52 ךתחב רוזש      
םיחודיק ללוכ םימיאתמ לבכ ילענ ללוכ      

 17,500.00   175.00   100.00 .יללכ ךרוא רטמ יפל ריחמה .םיקוזיחו רטמ   
      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק .ןינבב ישאר םימ הנומ לע ינקת תקראה רשג 08.03.0050
 24,700.00 תונגהו תוקראה 30.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: קאנטרי שוהם   .../032 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     032 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

למשח ינקתמ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
חפ ןורא יושע ,שדח ישאר למשח חול הנבמ     08.05.0010
ריקל דומצ הפצרה לע הדמעהל תותלד םע      
החמוג ךותב דבלב םינפלמ השיג םע      
תואיציו הטמלמ הסינכ - וז הרטמל הנביתש      
דויצה לכ תנקתהל ,טרופמכ ,הטמלמ      
םיטרופמהו תוינכתב ןמוסמכ םירזיבאהו      
,םיקדהמ ,םיטלש ,הריבצ יספ ללוכ ,ןלהל      
ותאבהו חולה תמלשהל שורדה רתי לכו עבצ      
ןקתומו קודב אוהשכ ןיקת הלועפ בצמל      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .רתאב  
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ינשמ הקולח למשח חול רובע ךא ל"נכ הנבמ 08.05.0020
      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק היחש תכירב למשח חול רובע ךא ל"נכ הנבמ 08.05.0030
      
רדח תורש למשח חול רובע ךא ל"נכ הנבמ     08.05.0040

  1,000.00 1,000.00     1.00 תונוכמ 'חי   
      
,רפמא 005/036X3 הדובע םרזל ת"מאמ     08.05.0050
,תוינורטקלא תונגה ,א"ק 52 קותינ רשוכ      

 15,000.00 7,500.00     2.00 .טרופמכ תרצות 'חי   
      
,רפמא 052 הדובע םרזל ךא ל"נכ ת"מאמ     08.05.0060

 12,000.00 3,000.00     4.00 .א"ק 52 קותינ רשוכ 'חי   
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .רפמא 061X3 םרזל ,ךא ל"נכ ת"מאמ 'חי  08.05.0070
      
רשוכ ,רפמא 08X3  םרזל ךא ,ל"נכ ת"מאמ     08.05.0080

  1,200.00 1,200.00     1.00 .הקספה לילס אלל ,א"ק 81 קותינ 'חי   
      

  5,000.00 1,000.00     5.00 .רפמא 36X3 םרזל ךא ,ל"נכ ת"מאמ 'חי  08.05.0090
      

  4,000.00 1,000.00     4.00 .רפמא 04X3 םרזל ךא ,ל"נכ ת"מאמ 'חי  08.05.0100
      
רשוכ ,רפמא 52X3 םרזל ךא ,ל"נכ ת"מאמ     08.05.0110
הנגה ירסממ םע )MZKP( ,א"ק 001 קותינ      
תרצות ,ןוויכל םינתינ תיטנגמו תימרט      

  1,800.00   600.00     3.00 .טרופמכ 'חי   
      
הדובע םרזל )תונגה אלל( קפסה קתנמ     08.05.0120

  1,500.00 1,500.00     1.00 .טרופמכ תרצות ,רפמא 052X3 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 .רפמא 04X3,ךא ל"נכ קפסה קתנמ 'חי  08.05.0130
      
הדובע לילס םע ,רפמא 09X3 םרזל ןעגמ     08.05.0140

  1,500.00   500.00     3.00 .טרופמכ תרצות טלוו 032 חתמל 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 .רפמא 36X3 םרזל ךא ל"נכ ןעגמ 'חי  08.05.0150
      

 83,900.00 50.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../033 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     033 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

למשח ינקתמ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 83,900.00 מהעברה      

      
      
וא 032 חתמב הדובעל .ףלשנ דוקיפ רסממ     08.05.0160

  1,575.00   225.00     7.00 .ע"וש וא IMUZI תרצות טלוו 42 'חי   
      

    400.00    80.00     5.00 רפמא 61 םיבצמ 3 יבטוק דח ררוב קספמ 'חי  08.05.0170
      
קותינ רשוכ רפמא 23X3 ילנימונ םרזל ז"אמ     08.05.0180

    300.00   300.00     1.00 .טרופמכ תרצות ,א"ק 01 'חי   
      

  1,680.00   240.00     7.00 .רפמא 52X3 דע ךא ל"נכ ז"אמ 'חי  08.05.0190
      

  1,500.00    60.00    25.00 .רפמא 61X1 דע ךא ל"נכ ז"אמ 'חי  08.05.0200
      
הקספה לילס רובע ת"מאמל ריחמ תפסות     08.05.0210

  1,200.00   300.00     4.00 והשלכ גוסמ 'חי   
      
4-ל תילטיגיד הגוצת לעב קפסה םדקמ רקב     08.05.0220

  2,500.00 2,500.00     1.00 תוגרד 'חי   
      
CEI 1/34616 יפל I SSALC רתי חתמ ןגמ     08.05.0230
תמר ,)EDV NID 6/5760 יפל B המר(      
רפמאוליק 05 הקירפ םרז ,vK2 הנגה      
    )sn001<aT ,)053/01. םגד B-05 CM  
    OBO בח לש וא' INEOHPX וא  

  2,600.00   650.00     4.00 .NEHD וא NNAMRETTEB OBO 'חי   
      
דע ילנימונ םרזל יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ     08.05.0240
005 חתמל CRH םיכיתנ תוברל רפמא 052      
לולכי קתנמה ,רפמא 521 דע םרזלו טלוו      

    500.00   500.00     1.00 .ףורש ךיתנ ןומיסל תירונ 'חי   
      
םיטירפתו הגוצת ללוכה ילטיגיד דדומ בר     08.05.0250
תשר תוכיאו היגרנא ינותנ דדומה .תירבעב      
ינותנ לש ינומרה חותינ ללוכ למשחה      
3  .46-ה הינומרהה דע חתמו םרז ,למשחה      
ךשמל םינותנה ףוסיא תוברל תוגוצת      
,חתמ ,םרז לש םיימוי םיאיש ללוכ ,םייתנשכ      
1.0 קוידה תמר קפסה םדקמ ,קפסה      
    SSLAC, תוכיאב תולקת ינותנ תגצה  
תוברל ,)תונורחא תולקת 0001 דע( למשחה      
םגד SR , 232 SR 584 תרושקת תואיצי      

  6,600.00 6,600.00     1.00 הרקב ימושיי לש RG-TENLE 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

102,755.00 50.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../034 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     034 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

למשח ינקתמ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
102,755.00 מהעברה      

      
      
םיטירפתו הגוצת ללוכה ילטיגיד דדומ בר     08.05.0260
תשר תוכיאו היגרנא ינותנ דדומה .תירבעב      
תוגלפתה חותינו בושיח ללוכ למשחה      
תכירצ ינותנ  תריגאו הרימש .תינומרה      
לע היגרנא בושיח , )hravk/hwk( היגרנא      
םומינימ יכרע תדידמ , ז"ועת סיסב      
, SR 584 תרושקת תואיצי ללוכ םומיסכמו      

  1,600.00 1,600.00     1.00 הרקב ימושיי לש TL-TENLE םגד 'חי   
      
םע הדובעל רפמא 5/0001 םרז הנשמ     08.05.0270

    450.00   150.00     3.00 .דרפנב דדמנה רטמרפמא 'חי   
      

    750.00   125.00     6.00 .רפמא 5/006  ךא ל"נכ 'חי  08.05.0280
      
רפמא 04X4 םרזל יבטוק עברא תחפ רסממ     08.05.0290

  6,000.00   500.00    12.00 .רפמאילימ 03 תושיגרו 'חי   
      
רפמא 61X3 םרזל יבטק וד ךא ל"נכ     08.05.0300

    400.00   400.00     1.00 .רפמאילימ 01 תושליגר 'חי   
      
רטוקב .םינוש םיעבצב דליטלומ ןומיס תרונמ     08.05.0310

  1,300.00   100.00    13.00 .ע"וש וא רטרב תרצות מ"מ 22 'חי   
      
תימוי המרגורפ םע ילמשח דוקפ תבש ןועש     08.05.0320

    450.00   450.00     1.00 .'ש 21- ל תינכמ הברזרו 'ש 42 'חי   
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 ימונורטסא ךא ל"נכ 'חי  08.05.0330
115,205.00 למשח תוחול 50.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
םגד וקסינ תרצות םיעקש תדיחי     08.06.0010

  3,600.00   600.00     6.00 .ט"הע הנקתהל 012615AN 'חי   
      
ןקת יפל רפמא 61X5 יזפ תלת ריק רוביח     08.06.0020

    500.00   100.00     5.00 .ט"הע הנקתהל EEC 'חי   
      

    300.00    75.00     4.00 .רפמא 61X3 יזפ דח םרזל ךא ל"נכ ק"ח 'חי  08.06.0030
      
ןקתומ טקפ םגד רפמא 52X3 יבטק תלת ז"מ     08.06.0040
םימ תנגומ המוטא תיטסלפ הספוקב      

  1,500.00   300.00     5.00 .ט"הע הנקתהל תילנגרוא 'חי   
      

    450.00   450.00     1.00 .רפמא 36X3 םרזל ךא ל"נכ ז"מ 'חי  08.06.0050
      
      
      

  6,350.00 60.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../035 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     035 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

למשח ינקתמ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,350.00 מהעברה      

      
      
רמוחמ יושע רפמא 61 ,םיעגמ 3  ,דיחי ק"ח     08.06.0060
הנול םגד סיווג תרצות ןקתומ חישק יטסלפ      

    750.00    50.00    15.00 .ט"הת וא ט"הע 'חי   
      
61 ,םיעגמ 55PI, 3 םימ ןגומ ,לופכ ק"ח     08.06.0070
ןקתומ חישק יטסלפ רמוחמ יושע ,רפמא      

  1,200.00    60.00    20.00 .ל"נכ תרצות ט"הת וא ט"הע 'חי   
      
)שרדנכ םיעגמ רפסמ( םורח תקספה ןצחל     08.06.0080
ךותב תנווכתמ תציחל י"ע למשח תקספהל      
הסכמ םע םימ תנגומ תיתכתמ הספוק      
,)תיברזר תיכוכז לש הקפסא תוברל( תיכוכז      

    350.00   350.00     1.00 .הספוקל הרושקה תרשרשו שיטפ םע 'חי   
      
םילודומ 2 תללוכה תבלושמ םיעקש 'חי     08.06.0090
וא סבג תוריקב העוקש הנקתהל      
תרשפאמה ט"הע הנקתהל וא ,ןוטב/םיקולב      
ילמשח עקש תודיחי לש תבלושמ הנקתה      
תמגודכ ,תרושקת יעקש תודיחיו      
    XOBAMIC  11( טסלפ א.ד.ע ואD( וא  
םינקתומ וא םירשי ריק ירוביח תלעב , וקסינ      
.םיעקתה לש חנ רוביח רשפאל מ"ע תיוזב      
לכו םימאתמ ,תורגסימ ,תוציחמ תוברל      
היושע הדיחיה .םישורדה רז עה ירמוח      

    350.00   175.00     2.00 .וילאמ הבכ גוסמ םייטסלפ םירמוחמ 'חי   
      
4( םילודומ 6 תללוכה תבלושמ םיעקש 'חי     08.06.0100
הנקתהל )תרושקת 4-ל םוקמ+למשח ק"ח      
וא ,ןוטב/םיקולב וא סבג תוריקב העוקש      
תבלושמ הנקתה תרשפאמה ט"הע הנקתהל      
יעקש תודיחיו ילמשח עקש תודיחי לש      
א.ד.ע וא XOBAMIC תמגודכ ,תרושקת      
ריק ירוביח תלעב , וקסינ וא )71D( טסלפ      
רוביח רשפאל מ"ע תיוזב םינקתומ וא םירשי      
,תורגסימ ,תוציחמ תוברל .םיעקתה לש חנ      
הדיחיה .םישורדה רז עה ירמוח לכו םימאתמ      

  1,600.00   400.00     4.00 .וילאמ הבכ גוסמ םייטסלפ םירמוחמ היושע 'חי   
 10,600.00 םירזיבא 60.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
הרקתב עוקש מ"ס 06x06 יעוביר .ת.ג     08.07.0010
ע"וש וא דלנפ םגד שעג תרצות ,תכמנומ      
ללוכ ,K000,4 ,ןמול 004,3 ,טו 03 קפסהב      

 11,700.00   450.00    26.00 .םיאתמ רביירד 'חי   
      
      

 11,700.00 70.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../036 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     036 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

למשח ינקתמ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 11,700.00 מהעברה      

      
      
הרקתב עוקש מ"ס 71 רטוקב לוגע .ת.ג     08.07.0020
,ע"וש וא דלוקד םגד שעג תרצות ,תכמנומ      
008 ,טו 42 קפסהב דל גוסמ רוא רוקמ םע      

 17,500.00   350.00    50.00 .םיאתמ רביירד ללוכ K000,4 ,ןמול 'חי   
      
הרקתב עוקש 45PI םימ ןגומ לוגע ת.ג     08.07.0030
דערוא( GNITHGILPMAL תרצות תכמנומ      
דל תרונ םע ,ע"וש וא CINOK םגד )מ"עב      

  2,100.00   350.00     6.00 .הרובע םלשומ דויצו טו 02 קפסהב 'חי   
      

  1,800.00   300.00     6.00 דלסקיפ םגד שעג תרצות ךא ל"נכ 'חי  08.07.0040
      
הנקתהל 56PI םימ ןגומ ץוח תרואתל .ת.ג     08.07.0050
,ע"וש וא דל ראטס םגד שעג תרצות ריקל      
רביירד ללוכ ןמול 006,2 ,טאו 13 קפסהב      

 13,000.00   650.00    20.00 .םיאתמ 'חי   
      
W63 קפסהב םעונ םגד שעג תרצות דל ספ     08.07.0060

  3,300.00   300.00    11.00 .ילרגטניא רביירד ללוכ K000,4 ןווג 'חי   
      

    750.00   250.00     3.00 W12 דל תרונ םע רובת םגד ךא ל"נכ 'חי  08.07.0070
      
ךשמב הדובעל יתילכת דח םורח תרואת ףוג     08.07.0080
תרצות   הרקתל וא ריקל תוחפל תוקד 06      
    llewkcaM םגד A4DL XULYX  
)7615588-90 :לט ,מ"עב קטלנא-ןאובי(      
םאתהב תושדע טס ,טאו 6-3 דל תרונ ללוכ      
,םוימדק לקינ תוללוס ,ןעטמ ,ריממ ,ןקתל      
תארתה ,יוויח תוירונ ,יטמוטוא תוניקת קדוב      
רתי לכו .הקידב ןצחלו תילאוזיוו תילוק הלקת      
הנקתהל םישורדה רזעה ירמוחו תודובע      
בצמל הרואתה ףוג תאבהו תילמשחו תינאכמ      

 15,000.00   600.00    25.00 .ןיקת הלועפ 'חי   
      
W3 דל תורונ 2 םע ינבלמ ךא ל"נכ .ת.ג     08.07.0090

 10,800.00   600.00    18.00 ריקל הנקתהל 'חי   
 75,950.00 הרואת יפוג 70.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: קאנטרי שוהם   .../037 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     037 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

למשח ינקתמ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
הדידמ ןורא רובע תשעותמ ןוטב תחמוג     08.08.0010
ינוציח י"חח לש רפמא 019 דע .נ.מ החטבאו      
מ"ס 022 הבוג מ"ס 051 בחורב- וטנ תודימ      
מ"ס 01 הרקתו ןפוד יבוע מ"ס 06 קמועב      
תסינכ רובע ןוטב דסמ תחוש ללוכ תוחפל      
י"חח תינכתל םאתהב לוכה י"חח ילבכו תרנצ      
    4813-CST ןוגג ,תותלד ,רובה תריפח ללוכ  
רזעה ירמוח תודובע רתי לכו םשג דגנ יונב      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה  
      
ישאר הקולח חול רובע ךא ל"נכ ןוטב תחמוג     08.08.0020

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .טרופסה זכרמ רתאל  
      
ןופלט תכרעמ לש רוביח יקדהמ תבכרהל חול     08.08.0030
לדוגב דובל ץע חול יושע ךומנ חתמ וא      
    2X002X001 החמוג ךותב ט"הע ןקתומ מ"ס  
תודובע לכ ללוכ םירחא י"ע הנכוהש הנבמב      

    450.00   450.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוחו 'חי   
      
תרצות ,תוגוז 01 ,ןופלט לבכל םיקדהמ קולב     08.08.0040
זוכירה זגראב ןקתומ ,קזב ןקת יפל "הנורק"      

  1,250.00   125.00    10.00 .דרפנב םלושמ ורובע 'חי   
      
P םגד קזב טרדנטס יפל ימורט הרקב את     08.08.0050
ללוכ תוברל מ"ס 021x16x16 תודימב      
ללוכ .קזב י"ע קפוסיש .ב.ב הסכמו תרגסמ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .טלפמוק םישורדה רזעה ירמוחו תודובע לכ 'חי   
      
תודימב יונב למשח תרנצ/ילבכל רבעמ את     08.08.0060
    001x041x021 הסכמ ללוכ   תוברלמ"ס  
לכ ללוכ מ"ס 01 יבועב ץצח תפצר ,ימורט      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה רזעה ירמוחו תודובע  
      
תרבח קדוב תרוקב למשחה ןקתמ תרבעה     08.08.0070
הדימב ,ולגתיש םייוקילה ןוקית ,למשחה      
תפסונ תרוקיב רובע םולשת ללוכ ,ולגתיו      
וא חקפמה וא ןימזמה ידיל ןקתמה תריסמו      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק סדנהמה  
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .קזב תרבח קדוב י"ע ךא ,ל"נכ 08.08.0080
 17,400.00 תונוש 80.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: קאנטרי שוהם   .../038 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     038 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

למשח ינקתמ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ד ח ו י מ  ם י פ י ע ס ו  ת ו ד ו ק נ  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ טרופמכ תמלשומ תיזפ דח רואמ תדוקנ     08.09.0010
לבכ יושע למשחה חול דע וקה      
    YX2N5.1X4-3 ףכירמ רוניצ וא תולעתב  
םידדובמ תשוחנ יכילומ מ"מ 02 "נפ" וא "דפ"      
םינקתומ )הקראה ללוכ( ר"ממ 5.1X4 דע      
וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו ,ט"הת      
,.תווצקה רוביח ללוכ ,תכמנומ הרקת ללחב      

 32,000.00   160.00   200.00 .סיווג ףילחמ וא דיחי רואמ קספמ ללוכ 'קנ   
      
אלל ,טרופמכ תמלשומ תיזפ דח ק"ח תדוקנ     08.09.0020
ק"ח .קנ םע( ףתושמ לגעמב ,יפוס רזיבא      
לבכ יושע למשחה חול דע וקה ללוכ )תופסונ      
    YX2N5.2X3 נפ" וא "דפ" ףכירמ רוניצ וא"  
5.2X3 דע םידדובמ תשוחנ יכילומ מ"מ 91      
וא/ו,ט"הת םינקתומ )הקראה ללוכ( ר"ממ      
הרקת ללחב וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו תוקיציב      

  5,400.00   180.00    30.00 .תכמנומ 'קנ   
      

  1,000.00   200.00     5.00 .דרפנ לגעמב ךא ל"נכ ק"ח תדוקנ 'קנ  08.09.0030
      
אלל ,טרופמכ תמלשומ תיזפ תלת ק"ח תדוקנ     08.09.0040
חול דע וקה ללוכ דרפנ לגעמב  ,יפוס רזיבא      
רוניצ וא YX2N5.2X5 לבכ יושע למשחה      
תשוחנ יכילומ מ"מ 52 "נפ" וא "דפ" ףכירמ      
)הקראה ללוכ( ר"ממ 5.2X5 דע םידדובמ      
תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו,ט"הת םינקתומ      

  1,600.00   400.00     4.00 .תכמנומ הרקת ללחב וא/ו ףוצירל 'קנ   
      
רוניצ  ללוכ  תרושקת תשרל הנכה הדוקנ     08.09.0050
תביתל דע ,מ"מ 52 "נפ" וא "דפ"      
וא ,תכמנומ הרקת יללחב ןקתומ תופעתסהה      
טוח ללוכ הנבמה תוקיציו תופצר ,תוריקב      

  1,200.00   120.00    10.00 .םיאתמ הכישמ 'קנ   
      
עקר תקיזומ וא הזירכ לוקמרל הנכה הדוקנ     08.09.0060
תביתל דע ,מ"מ 02 "נפ" וא "דפ" רוניצ ללוכ      
וא ,תכמנומ הרקת יללחב ןקתומ תופעתסהה      
טוח ללוכ הנבמה תוקיציו  תופצר ,תוריקב      

  3,500.00   100.00    35.00 .םיאתמ הכישמ 'קנ   
      
,ןשע יולג תכרעמב םירזיבאל הנכה תדוקנ     08.09.0070
םירפוצו הלעפה ינצחל ,ןומיס תורונמ ,םיאלג      
םע 02 רטוקב "נפ" וא "דפ" רוניצ תללוכה      
וא תופעתסהה תביתל דע מ"מ הכישמ טוח      
וא ,תכמנומ הרקת יללחב ןקתומ תזכרה      
- רמג ,הנבמה תוקיציו תופצר ,תוריקב      

  3,000.00   100.00    30.00 .ט"הת 55 םירזיבא תספוקב 'קנ   
      
      

 47,700.00 90.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../039 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     039 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

למשח ינקתמ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 47,700.00 מהעברה      

      
      
יוליג תוכרעמב םירזיבא רובע ךא ל"נכ הדוקנ     08.09.0080

    400.00   100.00     4.00 הפצה 'קנ   
 48,100.00 םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 90.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו כ מ  ר ד ח ו  ל מ ש ח  ח ו ל  01.80 ק ר פ  ת ת       
      
למשח תיצלטסניא :הז קרפל תיללכ הרעה      
םימ תרנצ לעמ תונוכמה רדחב רובעת      
רוביחב ירושרש רוניצב ןגומתו תשר תולעתב      
םילבכה תונוכמה רדח תוריק לע .תובאשמל      
.תונבל CVP תולעתב ורבעי      
      
למשח חול לש הנקתהו הקפסא ,ןונכת     08.10.0010
תוכרעמה לכ תלעפהל הרקבו      
רדחב תוכירבה לש תוינאכמורטקלאה      
למשח חול תינכות תא שיגי ןלבקה .תונוכמה      
ןיב לולכי חולה .רושיאל דוקיפ חול ללוכ      
תולמשחתה דגנ קספמ ,ישאר קספמ :רתיה      
,םיינדיו םייטמוטוא םיקספמ ,)תחפ(      
,םיטווח ללוכו ןומיס תורונמ ,תוערתה      
רובמ תובאשמה רוביחל שרדנה לכו תוענתה      
םימ םוטא רטסאילופ יושע היהי חולה .ןוזיאה      
םיענתמו םיקספמ לולכיו תחא תלד לעב      
.חולה תלד לש ינוציח קלח יבג לע ונקתויש      
וקלחמ ויהי םילבכה תואיציו תוסינכה לכ      
ימניפ את לולכי חולה .חולה לש ןותחתה      
הדובעה םויסב .חולה תוינכות וחנוי וכותבו      

 37,000.00 37,000.00     1.00 'פמוק .קדוב סדנהמ רושיא ןלבקה קפסי  
 37,000.00 תונוכמ רדחו למשח חול 01.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

640,980.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../040 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     040 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

חיט תודובע 90 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
תנקתה םיללוכ הז קרפב םיפיעסה ללכ      
אלו םירושימ ישגפמ לכב ןוולוגמ חפ ינתיווז      
.תפסות םדעב םלושי      
      
,םינוויכ ינשב לגרס ,תובכש יתשב םינפ חיט     09.0010

 40,000.00    80.00   500.00 .םיירושימ םיחטש יבג לע דבל רמג ר"מ   
      
תרצותמ םינגומ םיבחרמל ינקת חיט     09.0020
תוברל ,מ"מ 51 יבועב ,ע"ש וא ריקומרט      

  4,500.00    90.00    50.00 .רגב טכילשו תיכוכז יביס תשר ר"מ   
      
םיחטש יבג לע תובכש יתשב ץוח חיט     09.0030
תגינמל טלמ חיט תבכש תוברל  םיירושימ      

 80,000.00   100.00   800.00 .תוביטר ר"מ   
      
גגה תוקעמ לש ימינפה דצה יבג לע חיט     09.0040

 16,000.00    80.00   200.00 .ןבל טכילש רמג תוברל ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

140,500.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../041 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     041 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.01 ק ר פ  ת ת       
      
ףוצירה תודובע ב יטנמלא ללכ תקפסא      
תונתומ 01 'סמ קרפל טרפבו טקיורפב יופיחהו      
!דבלב ןימזמהו ןנכתמה רושיאב      

תורעה 00.01 כ"הס            
      
0.01 ק ר פ  ת ת  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
םינושה םיפוצירה ןיב הפצרב הדרפה יספ      
תוריקה תניפב םוינימולאמ הניפ טנמלאו      
.םינושה םיפיעסה יריחמב םילולכ      
      
06x06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0010
onadoR םגד ,R=01 הקלחה דגנ גרד ,מ"ס      
    elitareK ןווגב yerg thgiL. וא שרח :ןאובי  

 18,900.00   210.00    90.00 .ע"ש ר"מ   
      
גרד ךא ,ל"נכ ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0020

  8,800.00   220.00    40.00 .R=9 הקלחה דגנ ר"מ   
      
תודימב ךא ,ל"נכ ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0030

 93,600.00   240.00   390.00 .C הקלחה דגנ גרד ,מ"ס 06x021 ר"מ   
      
קירבמ ןבל הקימרק חיראב תוריק יופיח     10.01.0040

  5,400.00   180.00    30.00 .מ"ס 06/03 תודימב ר"מ   
      
onadoR  הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.0050
    elitareK 021/06 תודימב ריהב רופא ןווגב  
וא  שרח :ןאובי ,R=9 הקלחה דגנ גרד ,מ"ס      

 42,000.00   280.00   150.00 .ע"ש ר"מ   
      
ןווגב ךא  ל"נכ הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.0060

 87,500.00   250.00   350.00 .ההכ רופא ר"מ   
      
םגדמ הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.0070
    srolococE-cimarecocE 02/02 תודימב  
,םותכ-ajnaraN םינווג ינש לש בולישב  מ"ס      
    orucso sirG-רושיא פ"ע לכה - ההכ רופא  

 36,300.00   220.00   165.00 .לכירדאה ר"מ   
      
יחיראב ןוזיאה לכימ תוריקו הפצר יופיח     10.01.0080

 11,900.00   170.00    70.00 .ריהב ןווגב מ"ס 02/02 תודימב הקימרק ר"מ   
      
םיחטשמ תונוכמה רדחל הדירי תוגרדמ     10.01.0090
תוברל ,מ"ס 4 יבועב וצרט תוטלפ לש דבלב      
דגנ תותיסו הגרדמה םור יבג לע הדירי דוביע      

  7,000.00   200.00    35.00 .הארתה ספ ללוכ הקלחה רטמ   
311,400.00 10.01 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: קאנטרי שוהם   .../042 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     042 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
311,400.00 מהעברה      

      
      
תודימב וצרט יחיראב םיטסדופה ףוציר     10.01.0100

  3,000.00   200.00    15.00 .תוגרדמל םאותה ןווגב מ"ס 03x03 ר"מ   
      

  2,500.00    50.00    50.00 .ל"נל םילופיש רטמ  10.01.0110
      
יושע ריק לע םידי בוגינל ריינל ןקתמ     10.01.0120
םיריצו תולגועמ תוניפ םע  403 הטסורינ      

  4,000.00   800.00     5.00 .ב"הרא ISA תרצות 01222 םגד ,םייומס 'חי   
      
lavoR תרדסמ ינוציח הלסא ריינל ןקתמ     10.01.0130
    ISA םגד MS77402, וא  ןרטש .י :קפס  

  3,000.00   500.00     6.00 .ע"ש 'חי   
      
ריקב עוקש  ילילג וד טלאוט ריינל ןקתמ     10.01.0140
.י :קפס ,13302 םגד ,lavoR ISA תרדסמ      

  1,600.00   200.00     8.00 .ע"ש וא ןרטש 'חי   
      
lavoR תרדסמ הלסאה דצל יולת ירטינס חפ     10.01.0150

  1,200.00   150.00     8.00 .ע"ש וא ןרטש .י :קפס ,25802 םגד ,ISA 'חי   
      
84 חפנב ,םירויכה דצל ריינ ףוסיאל יולת חפ     10.01.0160
,62802 םגד ,lavoR ISA תרדסמ  רטיל      

  5,000.00 1,000.00     5.00 .ע"ש וא  ןרטש .י :קפס 'חי   
      
תרדסמ ינוויכ תלת ינוליס םיידי שובייל ןקתמ     10.01.0170
    omocE וא ןרטש .י :קפס ,5001049 םגד  

  5,000.00 2,500.00     2.00 .ע"ש 'חי   
      
הטסורינמ םיכנ יתורשל םיידי שובייל ןקתמ     10.01.0180
.י :קפס ,3001049 םגד ,AC0042K תרדסמ      

    600.00   300.00     2.00 .ע"ש וא  ןרטש 'חי   
      
מ"ס 04x06 תודימב םיכנ יתורשל הארמ     10.01.0190
,T0060 םגד ,ISA תרדס ,הטסורינ תרגסמב      

    500.00   250.00     2.00 .ע"ש וא  ןרטש .י :קפס 'חי   
      
םיילוש תוברל  'מ 01.1 הבוגב תוארמ     10.01.0200

  5,600.00   700.00     8.00 .םישטולמ ר"מ   
      
,לקינ הפוצמ זילפמ תינורטקלא הינובס     10.01.0210
די לע( שישה חטשמ יבג לע תנקתומ      
תספוק תוברל ,ןשייח י"ע תלעפומה )םירויכה      
.B etilE הרדס 011632 ט"קמ ,תוללוס      

  2,700.00   300.00     9.00 .ע"ש וא ןרטש .י :קפס 'חי   
      
.י :קפס ,7430 םגד ,תיכנא הציחל תוינובס     10.01.0220

    120.00   120.00     1.00 .ע"ש וא ןרטש 'חי   
      

346,220.00 10.01 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../043 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     043 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
346,220.00 מהעברה      

      
      
יבג לע הילת ,הטסורינמ הלסא תשרבמ     10.01.0230

    600.00   100.00     6.00 .ע"ש וא ןרטש .י :קפס .ריקה 'חי   
      
םינבל םיחיראב הכירבה תיעקרק ףוציר     10.01.0240
תודגנתה גרד ,)שרח :קפס( artiV תרצותמ      
.9722 י"ת פ"ע לכה - A/B הקלחהל      
תריחב פ"ע םינווגבו םילדגב םיחיראה      
ילולסמל ליבומ ןומיס תוברל  לכירדאה      

135,000.00   300.00   450.00 .הכירבה ר"מ   
      
תולעת יטרפ תוברל  הכירבה תוריק יופיח     10.01.0250
ףקיהב הגרדמ טרפ ,הצק יטרפ ,השילג      
,הכירבל הדירי תוגרדמ יטרפו הכירבה      
- םימה קמוע ןומיס יחירא תוברל  הקימרקב      
.9722 י"ת פ"עו לכירדאה יטרפ פ"ע לכה      
תריחב פ"ע םינווגהו םיחיראה ילדג      
:קפס( artiV תרצותמ םיחיראה .לכירדאה      
םידוביע ללוכ ריחמה .רשואמ ע"ש וא )שרח      
,הרואתה יפוג ביבס םיחיראה ךותיחו      
רמגל דע שרדנה לכו  תונושה תוכרעמהו      

138,000.00   600.00   230.00 .הסירפב ר"מב הדידמה .םלשומ ר"מ   
619,820.00 0.01 קרפ תת 10.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

619,820.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../044 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     044 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

העיבצ תודובע 11 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
0.11 ק ר פ  ת ת  00.11 ק ר פ  ת ת       
      
לירקרפוסב  סבג יביכר / םינפ תוריק תעיבצ     11.00.0010
לכירדאה תריחב פ"ע ןווגב תובכש שולשב      

 12,500.00    25.00   500.00 .דוסי תבכש תוברל ר"מ   
      
רוא טלופ עבצב ןגומה בחרמה ןומיסו טוליש     11.00.0020
רוא טלופ טוליש תוברל  א"גה ןקת פ"ע      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .תרושקתו למשח ירזיבאל  
      
ינשב ןתירואילופ עבצב ץוח תוריק תעיבצ     11.00.0030
פ"ע םינווגה .לכירדאה תוסירפ פ"ע םינווג      

 36,000.00    45.00   800.00 .דוסי תבכש תוברל ,לכירדאה תריחב ר"מ   
      

  1,120.00    16.00    70.00 .דיסילופב תילעמה ריפב םינפ תוריק תעיבצ ר"מ  11.00.0040
      
שבוע דגנ ןגמ עבצב ןוטב תוריק תעיבצ     11.00.0050

  6,400.00    32.00   200.00 .ע"ש וא "לונירקא לירקרפוס" תוירטפו ר"מ   
 57,520.00 0.11 קרפ תת 00.11 כ"הס  

      
י נ ו ע ב צ  ט כ י ל ש  21.11 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא "07MT" ילירקא ינועבצ טכילש     11.12.0186
,)ץוחו םינפ( ןוטבו סבג תוריק לע סג םקרמב      
תוברל ,הבכשב ר"מ/ג"ק 0.3-3.2 לש תומכב      
טכילש תיתשת ג"ע טכילשה ןווגב ילירקא דוסי      
ןווג ,)שרדינו הדימב דרפנב תדדמנה( רשיימ      

 60,000.00   100.00   600.00 לכירדא תריחבל ר"מ   
 60,000.00 ינועבצ טכילש 21.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

117,520.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../045 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     045 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

םוינימולא תודובע 21 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
תומישרל םיסחייתמ הז קרפב םיטירפה      
.לכירדאה      
      
תוגרדמה רדח ביבס הנירטיו  .1-א 'סמ טירפ     12.0010
תיפנכ וד תלד תוברלו ,םיעובק תונולחמ      
הלהב תידי ללוכ  מ"ס 052x091 תודימב      
ללוכ  תילמשח החיתפ םע ןשע רורחשל ןולחו      
םיליפורפה לכ תא ללוכ ריחמה .ילמשח עונמ      

180,000.00 180,000.00     1.00 'פמוק .םלשומ רמגל דע םישרדנה םיקוזיחהו  
      
,מ"ס 511x001 תודימב ןולח  .2-א 'סמ טירפ     12.0020

  1,800.00 1,800.00     1.00 .פיק יירד החיתפ 'חי   
      
,מ"ס 04x503 תודימב ןולח  .3-א 'סמ טירפ     12.0030

  3,200.00 1,600.00     2.00 .פיק החיתפ 'חי   
      
052x024 תודימב הנירטיו  .4-א 'סמ טירפ     12.0040
תודימב תיפנכ דח תלד תללוכה מ"ס      

 20,000.00 20,000.00     1.00 .הלהב תידי תוברל  מ"ס 052x521 'חי   
      
םיעובק תונולחמ הנירטיו .5 'א טירפ     12.0050
תיפנכ דח תלד ללוכ מ"ס 032x005תודימב      
םיקוזיחה לכ תוברל העובק הנירטיוו      

 25,000.00 25,000.00     1.00 .םישרדנה 'חי   
      
,מ"ס 04x001 תודימב ןולח  .6-א 'סמ טירפ     12.0060

  3,000.00 1,500.00     2.00 .פיק החיתפ 'חי   
      
045x173 תודימב הנירטיו  .7-א 'סמ טירפ     12.0070
תודימב תיפנכ דח תלד תללוכה  מ"ס      
    041x012 םיקוזיחה לכ תוברל  מ"ס  

 45,000.00 45,000.00     1.00 .םישורדה 'חי   
      
מ"ס 004*005תודימב הנירטיו .8-א 'סמ טירפ     12.0080
לע ףנכ החיתפל תונולח ינשו םיעובק תונולחמ      
םיקוזיחה םיליפורפה לכ תא ללוכ ריחמה ףנכ      
םאתהב םלשומ רמגל דע םישרדנה םימוטיאהו      

280,000.00 40,000.00     7.00 .ינכטה טרפמה תויחנהל 'חי   
      
בלושמ םיעובק תונולחמ ךסמ ריק 01-א טירפ     12.0100
םע ןשע רורחשל תופפרו תיפנכ דח תלד םע      
תשקבל ןוילע וק רמג ,םיילמשח םיעונמ      
םיליפורפה לכ תא ללוכ ריחמה ,ןימזמה      
רמגל דע םישרדנה םימוטיאהו םיקוזיחה      

350,000.00 350,000.00     1.00 'פמוק .ינכטה טרפמה תויחנהל םאתהב םלשומ  
      
      
      
      

908,000.00 00.21 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../046 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     046 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

םוינימולא תודובע 21 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
908,000.00 מהעברה      

      
      
תודימב םוינימולא תופפר  .11-א 'סמ טירפ     12.0110
םיעונמ תוברל  מ"ס 001x3781 לש תויללכ      

 33,000.00 33,000.00     1.00 'פמוק .םיילמשח  
      
םיעובק תונולחמ הנירטיו  .21-א 'סמ טירפ     12.0120
לכ תא ללוכ ריחמה מ"ס 005x004 תודימב       
רמגל דע םישרדנה םיקוזיחהו םיליפורפה      

 47,000.00 47,000.00     1.00 'פמוק .םלשומ  
      
032x004 תודימב הנירטיו .31-א 'סמ טירפ     12.0130

120,000.00 20,000.00     6.00 .םיעובק תונולחמ מ"ס 'חי   
      
533x052 תודימב הנירטיו  .51-א 'סמ טירפ     12.0150

 17,000.00 17,000.00     1.00 .תיפנכ דח תלדו םיעובק תונולחמ  מ"ס 'חי   
      
ללוכ תיפנכ דח תלד  .61-א 'סמ טירפ     12.0160
012x501 תודימב המוטא םוינימולא תאולימ      

 25,000.00 5,000.00     5.00 .מ"ס 'חי   
      
001x002 תודימב ןולח  .71-א 'סמ טירפ     12.0170

  8,800.00 4,400.00     2.00 .ףנכ לע ףנכ החיתפ מ"ס 'חי   
      
001x001 תודימב ןולח  .81-א 'סמ טירפ     12.0180

  1,800.00 1,800.00     1.00 .פיק יירד החיתפ מ"ס 'חי   
      
001x503 תודימב ןולח  .91-א 'סמ טירפ     12.0190

  7,000.00 7,000.00     1.00 .ףנכ/ףנכ החיתפ מ"ס 'חי   
      
תודימב תיפנכ דח תלד  .02-א 'סמ טירפ     12.0200
    012x521 םוינימולא תאולימ בולישב  מ"ס  

  6,000.00 6,000.00     1.00 .המוטא 'חי   
      
001x582 תודימב תונולח  .12-א 'סמ טירפ     12.0210

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .ףנכ לע ףנכ החיתפ ,מ"ס 001x006 + מ"ס  
      
LPH-מ השבלה לספס  .15-א 'סמ טירפ     12.0220

  7,650.00   450.00    17.00 .ע"ש וא ןיבמא תרצותמ רטמ   
      
הפסרטמ םירקול ןורא  .25-א 'סמ טירפ     12.0230

 14,950.00   650.00    23.00 .מ"ס 381x03 תודימב 'חי   
      
תותלדו תוציחמ תכרעמ  .35-א 'סמ טירפ     12.0240

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק .םיתורש יאת השולשל הפסרט  
      
תותלדו תוציחמ תכרעמ  .45-א 'סמ טירפ     12.0250

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .םיתורש יאת ינשל הפסרט  
      
      

1,224,700.00 00.21 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../047 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     047 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

םוינימולא תודובע 21 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,224,700.00 מהעברה      

      
      
תותלדו תוציחמ תכרעמ  .55-א 'סמ טירפ     12.0260

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק .םיתורש יאת השולשל  
      
תודימב הפסרט תציחמ  .65-א 'סמ טירפ     12.0270

    900.00   450.00     2.00 .מ"ס 051x06 'חי   
      
םיתורשל תלד תיזח  .85-א ,75-א 'סמ טירפ     12.0280
מ"ס 06 בחורב תלד תוברל ,מ''ס 001 בחורב      
היושע ,תלדה יריצב תימצע הריגס ןונגנמ םע      
לנפ" תמגוד )הפסרט( ''קילונפ'' תוחול      
הבוג .מ''מ 21 יבועב ע"ש וא "םיטקייורפ      
202 הבוגל דע הפצרהמ מ''ס 51 תכרעמה      

 15,500.00 1,550.00    10.00 ןוליינ תקיצימ לוזרפ םע הפצרהמ מ''ס 'חי   
      
םינגועמ םיעובק םיבשומ  .95-א 'סמ טירפ     12.0290

 22,500.00   300.00    75.00 .לכירדאה תריחב פ"ע םינווג ינשב תונובירטל 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,269,100.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  
-63,455.00 00.001,962,1  ךסמ  %5  החנה       

1,205,645.00 )החנה רחאל( 21 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../048 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     048 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

ןבא יופיח 41 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ב א  י ו פ י ח  41 ק ר פ       
      
0.41 ק ר פ  ת ת  00.41 ק ר פ  ת ת       
      
יופיח עוציבל יארחא תונמל ןלבקה תוירחאב      
הרהצה לע םותחי רשא ומעטמ ןבאה תיילתו      
.י"ת פ"ע יופיחה תוניקתל עגונב 4 ספוטל      
      
תיתוכאלמ ןבא תוחולב םיינוציח תוריק יופיח     14.00.0010
ונכט" תרבח תרצותמ מ"ס 3x32x53 תודימב      
יופיחה .לכירדאה תריחב פ"ע ןווגב ,"ןד      
,םינוגיע ,םיגרב ,םינתיוז ללוכ בוטר עוביקב      

 60,000.00   500.00   120.00 .י"ת פ"עו ם"בלפמ לכה - 'וכו תשר ר"מ   
 60,000.00 0.41 קרפ תת 00.41 כ"הס  

      
ש א ר  י כ ב ד נ  03.41 ק ר פ  ת ת       
      
דע יבועבו מ"ס 53 בחורב גניפוק שאר יכבדנ     14.30.0001
ןבאב םישרדנה םירוזיחה תוברל מ"ס 5      

 38,000.00   380.00   100.00 בוטר יופיחבו רטמ   
 38,000.00 שאר יכבדנ 03.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 98,000.00 ןבא יופיח 41 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../049 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     049 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ג ו ז י מ  ת כ ר ע מ  51 ק ר פ       
      
0.51 ק ר פ  ת ת  00.51 ק ר פ  ת ת       
      
טקיורפב גוזימ יטנמלא ללכ תקפסא      
ןנכתמה רושיאב תונתומ 51 'סמ קרפל טרפבו      
!דבלב ןימזמהו      
      
הלבוה ,הנקתה,הקפסא םיללוכ םיריחמה      
לש תמלשומ הלעפה, תוסיוו ,דויצה תפנהו      
.תוינכותבו טרפמב ראותמכ תוכרעמה לכ      
1001 ןקת ות היהי תוכרעמה יקלח לכל      
.םינקת ןוכמ תקידב םיללוכ הזוחה יריחמ.      

0.51 קרפ תת 00.51 כ"הס            
      
ר י ו א  ג ו ז י מ  ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
היצלטסניא ,זג תרנצ ירוביח ללוכ ןגזמה ריחמ      
ןיבו םידייאמל םיבעמ ןיב תמלשומ תילמשח      
,הבעמל טקפ קספמ ,םיטטסומרטל םידייאמ      
תרנצ ירוביח ,םיטוח ,םיטטסומרט תנקתה      
זג יולימ ,םיפונמו תנקתה תודובע ,זוקינ      
תמלשומ הלעפהו      
      
הכירב םומיח תדיחי לש הנקתהו הקפסה     15.01.0020
SD םילנפ םע םוינמולא םיליפורפ הנבמב      
תמגוד ץוח יאנתל םיאתמ, 2" דודיב םע      
רשואמ ע"וש וא מ.ק.מ וא "זגראה" , "סירוא"      
טווק 032 קפסהב םילמשח םומיח יפוג םע      
MFC 00022 ריוא תקיפס, ףיצר קיירט םע      
גאלפ יחופמ םע הקפסה יחופמ את *:תוברל      
הקיני יחופמ את* רדת תסוו םע הדובעל ןיא      
םירפמד *רדת תסוו םע ןיא גאלפ יחופמ םע      
ןוניס תוגרד יתשב ריוא יננסמ *  םיענוממ      
תולעתל םישימג םירוביח* * חפ תורגסמב      
הלעפהל תוינכותהו ינכט טרפמ יפל.      

140,000.00 140,000.00     1.00 'פמוק )AF-1( תמלשומ  
      
גוריד יליע לצופמ ןגזמ תנקתהו הקפסה     15.01.0030
h/utB 008,72 לש רוריק תקופתל A יטגרנא      
רשואמ ע"ווש וא ןארידת וא הרטקלא תמגוד      
זג תרנצ ירוביח * - תוברל )יזאפ-תלת(      
טלפמוק ריחמב הדידמ אלל 'מ 01-כ ךרואב      
תיילת* דוקיפו למשח ירוביח * זוקינל רוביח*      
תדיחי דיל ןוחטב קספמ* דייאמו הבעמ      

  8,500.00 8,500.00     1.00 'פמוק .תמלשומ הלעפהו זג יולימ, םוקאו*יוביע  
      
      
      
      

148,500.00 10.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../050 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     050 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
148,500.00 מהעברה      

      
      
A יטגרנא גוריד יליע לצופמ ןגזמ ךא ל"נכ     15.01.0040
תמגוד h/utB 000,81 לש רוריק תקופתל      
ללוכ רשואמ ע"ווש וא ןארידת וא הרטקלא      
הדידמ אלל 'מ 02-כ ךרואב זג תרנצ ירוביח      

  6,200.00 6,200.00     1.00 'פמוק .ל"נכ ללוכ טלפמוק ריחמב  
      
A יטגרנא גוריד יליע לצופמ ןגזמ ךא ל"נכ     15.01.0050
תמגוד h/utB 000,41 לש רוריק תקופתל      
ללוכ רשואמ ע"ווש וא ןארידת וא הרטקלא      
הדידמ אלל 'מ 03-כ ךרואב זג תרנצ ירוביח      

  6,800.00 6,800.00     1.00 'פמוק .ל"נכ ללוכ טלפמוק ריחמב  
      
תקופתל יזכרמ ינימ ןגזמ הנקתהו הקפסה     15.01.0060
MFC ריוא תקיפס ,h/utB 000,85 לש רוריק      
ע"ווש וא ןארידת וא הרטקלא תמגוד 0041      
-כ ךרואב זג תרנצ ירוביח * - תוברל רשואמ      
רוביח* טלפמוק ריחמב הדידמ אלל 'מ 52      
* רזוח ריואו הקפסה תולעתל תינושמש      
ללוכ יטוח רדח טטסומרט * זוקינל רוביח      
הבעמ תיילת* דוקיפו למשח ירוביח * טוויח      

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק .תמלשומ הלעפהו זג יולימ, םוקאו* דייאמו  
      
תקופתל יזכרמ ינימ ןגזמ הנקתהו הקפסה     15.01.0070
ריוא תקיפס ,h/utB 000,201 לש רוריק      
    MFC 0072 וא "זגראה" וא "סירוא " תמגוד  
6 דייאמ הללוס * - תוברל רשואמ ע"ווש      
51 םומיח יפוג* 2" הפיטשל ןנסמ* קמוע.ש      
זג תרנצ ירוביח*תונגה ללוכ )תוגרד 3( טווק      
טלפמוק ריחמב הדידמ אלל 'מ 51 -כ ךרואב      
רזוח ריואו הקפסה תולעתל תינושמש רוביח*      
ללוכ יטוח רדח טטסומרט * זוקינל רוביח *      
הבעמ תיילת* דוקיפו למשח ירוביח * טוויח      
הלעפהו זג יולימ, םוקאו* דייאמו      

 68,000.00 34,000.00     2.00 'פמוק )CA-2,1(.תמלשומ  
      
י"ע גגב למשחו זג תרנצ ףוטיע רובע תפסות     15.01.0080
גגילופ תחירמו תובכש יתש הזג תשובחת      
תפיטע אל( הבעמל זג תרנצ ירוביחב      

    900.00    30.00    30.00 .)יס.יו.יפ רטמ   
      
תדיחיל "םיקחש" תמגוד םחב ןוולוגמ ןחלוש     15.01.0090
היילת לוענמ ללוכ ןוטב סיסבל ןגועמ יוביע      

  1,000.00   250.00     4.00 'פמוק .לדוג לכב הבעמ רובע דבכ  
      
םע ןבלוגמ חפמ הלעת הנקתהו הקפסה     15.01.0100
זג תרנצה לכ יוסיכל מ"ס 02X05  הסכמ      

  2,100.00   140.00    15.00 .גגב רטמ   
      

249,500.00 10.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../051 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     051 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
249,500.00 מהעברה      

      
      
ילגופירטנצ תוחתלמ חופמ הנקתהו הקפסה     15.01.0110
MFC 0551 ריוא תקיפסל תחא הסינכ      
רוביח :ללוכ  6-21SA םגד "חבש" תמגוד      
למשח ירוביח,הטילפב תשר, תולעתל שימג      
. תוינכותו ינכט טרפמ יפל. הלעפהו      

 12,600.00 6,300.00     2.00 'פמוק )2,1-פמ(  
      
ילגופירטנצ יס.יו.יפמ חופמ הנקתהו הקפסה     15.01.0120
MFC ריוא תקיפסל תחא הסינכ המידק תופכ      
היילת 'סנוק*:ללוכ  004VMC תמגוד 5132      
רוביח *תולעתל שימג רוביח*הרקתל חופמ      
. תוינכותו ינכט טרפמ יפל. הלעפהו למשח      

 13,500.00 13,500.00     1.00 'פמוק )3-פמ(  
      
ךרואב טקש םגד ריוא ךסמ הנקתהו הקפסה     15.01.0130
למשח ירוביח *:ללוכ ד.ל.א תמגוד מ"ס 081      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק . הלעפהו  
278,100.00 ריוא גוזימ דויצ 10.51 כ"הס  

      
ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 9.0 דע יבועב ןוולוגמ חפמ תולעת     15.02.0010
תולעתל רוביח תועבט תוברל      

 38,500.00   110.00   350.00 .םיקוזיחו םילתמ , םישימג םירוביח,תושימג ר"מ   
      

  5,000.00    50.00   100.00 1" יבועב ימינפ יטסוקא דודיב ר"מ  15.02.0020
      

 14,250.00    95.00   150.00 2" יבועב ימינפ יטסוקא דודיב ר"מ  15.02.0030
      
p.p.s-מ הכירבה םחתמל תולוגע תולעת     15.02.0040
עבצ ,מ"ס 09 רטוקב מ"מ 4 ןפוד יבועב      
,םירבעמ ,תותשק תוברל לכירדא תריחב יפל      
,מ"מ 2 יבועב םיימינפ םיקושיח ,םיסכמ      
שרדנה לכו םיקוזיח ,םילתמ ,םישימג םירוביח      
ודמעי תולעתה .הנקתהה תא םילשהל תנמ לע      

104,000.00   520.00   200.00 129.ו 557 י"תב ר"מ   
      
p.p.s-מ הכירבה םחתמל תולוגע תולעת     15.02.0050
עבצ ,מ"ס 501 רטוקב מ"מ 4 ןפוד יבועב      
,תותשק תוברל לכירדא תריחב יפל       
2 יבועב םיימינפ םיקושיח ,םיסכמ ,םירבעמ      
לכו םיקוזיח ,םילתמ ,םישימג םירוביח ,מ"מ      
.הנקתהה תא םילשהל תנמ לע שרדנה      

 52,000.00   520.00   100.00 129.ו 557 י"תב ודמעי תולעתה ר"מ   
      
      
      

213,750.00 20.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../052 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     052 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
213,750.00 מהעברה      

      
      
מ"מ 4 ןפוד יבועב תונוכמה רדחל p.s.s תלעת     15.02.0051
םוטיא ,םיקוזיח ,םילתמ ,םישימג םירוביח ללוכ      
פ"ע שרדנה לכו תולעתה ירבחמו םירפתה ללכ      
דומעי הלעתה טרפמ  .תינכתה תסירפו טרפמ      

 57,200.00   520.00   110.00 129. ו 557 י"תב ר"מ   
      
ללוכ  21" רטוקב דודיב םע תירושרש הלעת     15.02.0060
רזפמל םאתמו רושרש רוביחל לוגע םאתמ      

  3,000.00   100.00    30.00 .1001 ןקת יפל םיקבחו היילת רטמ   
      
ללוכ  8" רטוקב דודיב םע תירושרש הלעת     15.02.0070
רזפמל םאתמו רושרש רוביחל לוגע םאתמ      

  1,400.00    70.00    20.00 .1001 ןקת יפל םיקבחו היילת רטמ   
      
ללוכ  8" רטוקב דודיב ילב תירושרש הלעת     15.02.0080
רזפמל םאתמו רושרש רוביחל לוגע םאתמ      

  3,900.00    65.00    60.00 .1001 ןקת יפל םיקבחו היילת רטמ   
      
ללוכ  6" רטוקב דודיב ילב תירושרש הלעת     15.02.0090
רזפמל םאתמו רושרש רוביחל לוגע םאתמ      

  1,650.00    55.00    30.00 .1001 ןקת יפל םיקבחו היילת רטמ   
      
51X"51"  יתרקת רזפמ הנקתהו הקפסא     15.02.0100
BW-04 םגד "PCA" תמגוד  תומכ תסוו םע      
עובצצ 06X06 חירא ףילחמב  םוינמולאמ      

  2,320.00   290.00     8.00 .לכירדא תויחנה יפל ןווגב מ"ס 'חי   
      
21X"21"  יתרקת רזפמ הנקתהו הקפסא     15.02.0110
BW-04 םגד "PCA" תמגוד  תומכ תסוו םע      
מ"ס עובצ 06X06 חירא ףילחמב  םוינמולאמ      

  1,000.00   250.00     4.00 .לכירדא תויחנה יפל ןווגב 'חי   
      
לעמ חטשב רזוח ריוא סירת הנקתהו הקפסא     15.02.0120
ןנסמו תלד םע "PCA" תמגוד ר"מ 2.0      
יפל ןווגב עובצ םוינמולאמ ריצ לע םיחתפנ      

  1,210.00 1,100.00     1.10 .לכירדא תויחנה ר"מ   
      
לעמ חטשב רזוח ריוא סירת הנקתהו הקפסא     15.02.0130
עובצ םוינמולאמ "PCA" תמגוד ר"מ 2.0      

  5,214.00   790.00     6.60 .לכירדא תויחנה יפל ןווגב ר"מ   
      
דע חטשב  ריוא תקיני סירת הנקתהו הקפסא     15.02.0140
עובצ םוינמולאמ "PCA" תמגוד ר"מ 2.0      

    280.00   140.00     2.00 .לכירדא תויחנה יפל ןווגב 'חי   
      
      
      
      

290,924.00 20.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../053 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     053 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
290,924.00 מהעברה      

      
      
לעמ חטשב  םשג דגנ סירת הנקתהו הקפסא     15.02.0150
עובצ םוינמולאמ "PCA" תמגוד ר"מ 1.0      

    550.00 1,000.00     0.55 .לכירדא תויחנה יפל ןווגב ר"מ   
      
8" רטוקב לוגע הקיני סירת הנקתהו הקפסא     15.02.0160
יפל ןווגב עובצ םוינמולאמ "PCA" תמגוד      

  1,280.00    80.00    16.00 .לכירדא תויחנה 'חי   
      
6" רטוקב לוגע הקיני סירת הנקתהו הקפסא     15.02.0170
יפל ןווגב עובצ םוינמולאמ "PCA" תמגוד      

    490.00    70.00     7.00 .לכירדא תויחנה 'חי   
      
םיילוש םע יריק רזפמ הנקתהו הקפסא     15.02.0180
תודימב )הלוגע הלעתב הנקתהל( םילגועמ      
    22X09 תמגוד תומכ תסוו םע מ"ס "PCA"  
תויחנה יפל ןווגב עובצ םוינמולאמ STR םגד      

 10,920.00   520.00    21.00 .לכירדא 'חי   
      
04 בחורב ענוממ שא רפמד הנקתהו הקפסא     15.02.0190
ומילב עונמ םע ר"מ 52.0 חטש דע מ"ס      
    V032  V032 חתפ,ךיתנ,הרקבל לנגיס ללוכ  

  2,300.00 2,300.00     1.00 'פמוק .טוויח ללוכ מ"ס 03X03 השיג  
306,464.00 ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 כ"הס  

      
ד ו ק י פ ו  ל מ ש ח  ת ו כ ר ע מ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
דוקיפו חכל  למשח חול הנקתהו הקפסה     15.03.0010
הכירב ריוא םומיח תדיחיל תינוציח הנקתהל      
    )1-AF( 55 ןוגימ תמרב-PI  הלעפהו הנזהל  
הנזה רוביח *:רתיה ןיב ללוכ הרקבו בורקמ      
תקפסה יחופמל דוקיפו חכ*תישאר חכ      
חכ*ריוא תטילפ יחופמל דוקיפו חכ*ריוא      
תונגה ללוכ )ףיצר רקב( םומיח יפוגל דוקיפו      
את הנקתהו הקפסה*שא ןגמו ריוא תמירז      
DSV "BBA" 45-PI תוריהמ יתסוול דרפנב      
לכל דוקיפו חכ* טוויחו חכ ללוכ םיעונמה לכל      
לכל םיררובו הלקת -הלועפ תוירונ*םירפמדה      
טרפמב שרדנה לכו םומיח יפוג,םיחופמה      

 35,000.00 35,000.00     1.00 'פמוק .הניקתו תמלשומ הלועפל תוינכותבו  
      
      
      
      
      
      
      
      

 35,000.00 30.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../054 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     054 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 35,000.00 מהעברה      

      
      
םימלשומ דוקיפו תילמשח היצלטסניא     15.03.0020
לבכ רוביח * :תוברל הכירב םומיח תדיחיל      
הדיחיב ישאר קספמל ינקת רוניצ ךותב הנזה      
יקספמ*רדת יתסוו םיענוממ םירפמד טוויח*      
אתו הקפסה חופמ את(SF ריוא תמירז      
ןגמו  SF המירז קספמ טוויח*)הטילפ יחופמ      
טוויחו הסירפ *םיילמשח םומיח יפוגל שא      
קוחרמ הלעפה חולל למשח חולמ דוקיפ לבכ      
, הלקתו הלועפ תוירונ( ןודעומל הסינכב      
רדח שגרל לבכ תסירפ* )הלעפה טטסומרט      
רזוח ריוא סירת לעמ שגרל דע הדיחיה חולמ      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .תמלשומ הלועפל לכה.טוויח ללוכ הכירבב  
      
תדיחיל קוחרמ הלעפה חול הנקתהו הקפסה     15.03.0030
,ילטיגיד טטסומרט* :תוברל הכירב םומיח      
תוירונ, םומיח יפוג הלקת-הלועפ תירונ      
תוירונ, הקפסה יחופמ הלקת-הלועפ      
שרדנה לכו הטילפ יחופמ הלקת-הלועפ      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .תמלשומ הלועפל  
      
דוקיפו חכל  למשח חול הנקתהו הקפסה     15.03.0040
שא רפמדו תונוכמ רדבח 3-פמ הטילפ חופמל      
*:רתיה ןיב ללוכ  בורקמ הלעפהו הנזהל      
חופמל דוקיפו חכ*תישאר חכ הנזה רוביח      
תוירונ*שא רפמדל דוקיפו חכ* יס.יו.יפ      
לכו שא רפמדלו חופמל ררובו הלקת -הלועפ      
תמלשומ הלועפל תוינכותבו טרפמב שרדנה      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק .הניקתו  
 66,500.00 דוקיפו למשח תוכרעמ 30.51 כ"הס  

      
כ "ב א  ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו א  י נ ק ת מ  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
ןוניסו רורווא תכרעמ הנקתהו הקפסה     15.04.0010
היומס "חנ תבית" תמגוד י"ת יפל תרשואמ      
חופמו  הרקתב תבלתשמ neddiH-05 םגד      
ןוניס בצמב ש"קמ 003 הקיפסל םידוחא      
ימותסש :תוברל רורווא בצמב ש"קמ 006-ו      

 48,000.00 24,000.00     2.00 'פמוק .תמלשומ הלעפהו ץחל תקידב ,ףדה  
      
תקיצי ןמזב "רמוע ןקתמ" הנקתהו הקפסה     15.04.0020

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק .לדוג לכב יליע ןגזמל ד"ממה  
 50,000.00 כ"בא ןוניסו רורווא ינקתמ 40.51 כ"הס  

      
      
      
      
      

701,064.00 ריוא גוזימ תכרעמ 51 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../055 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     055 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

הקסה תכרעמ 61 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ק ס ה  ת כ ר ע מ  61 ק ר פ       
      
61 ק ר פ  ת ו ר ע ה  00.61 ק ר פ  ת ת       
      
טרפבו טקיורפב הקסהה יטנמלא ללכ תקפסא      
ןנכתמה רושיאב תונתומ 61 'סמ קרפל      
!דבלב ןימזמהו      

61 קרפ תורעה 00.61 כ"הס            
      
ה ק ס ה  ת ו כ ר ע מ  10.61 ק ר פ  ת ת       
      
לש עוציב ןונכת תנקתהו יושיר תקפסא     16.01.0001
'חי 3 לולכממ תבכרומה םימ םומיח תכרעמ      
תמגודכ ליבקמב סנדנוק זג הקסה      
    SAGSREMMI 4 לש ןויסינ םע חכומ ע"ש וא  
ללוכ ש/ק"ק 000,003-ל לארשיב תוחפל םינש      
לש הרזחו הקפסאל 4" דלופינמ נכ ישאר דוקפ      
תובאשמ 2 רטיל 0001 הריגא לכימ ללוכ םימ      
,םוגיד יזרב ,קותינ יזרב םוח יפילחמ 2 רורחס      
יאנתב הנקתהלו תוטשפתה לכימ 'פמט ישגר      
קפס לש יטרדנטס דמעמ ןוטב יסיסב לע ץוח      
ץחל ינועש דוקיפו למשח חול ללוכ תכרעמה      
המירזב םיילטגיד הקיפסו היגרנא תדידמו      
ירלולס םאתמל רודישלו למשחה חולב רקבל      
תינבא תעינמ תכרעמ ללוכ קוחרמ הטילשל      
    01S NACLUV םע ןנעב לוהינ תכרעמ ללוכ  
    IMH םייעובש / םיימוי הכירצ תוחודו  

250,000.00 250,000.00     1.00 'פמוק טרפמב טרופמכ ףטושב םיישדוחו  
      
לוורש ללוכ יעקרק תת זג וק תנקתהו תקפסא     16.01.0002
םייק רבוצמ - ובצמל חטשה תרזחהו הריפח      
סנדנוק זג תכרעמ םוקימל םחתמה לש      
ןלבקה תוירחאב ( רטמ 05 כ הנבמה ירוחאב      
)העצהה תשגה ינפל קחרמה תא דודמל      
קפס תויחנה יפ לע םישרדנ םירטקל םאתהבו      

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק םימה םומיח תכרעמ  
      
י"ע יטמוטוא שא יובכ ןקתמ תנקתהו תקפסא     16.01.0003

  4,000.00   800.00     5.00 'פמוק .זגה תוכרעמ לעמ הנקתהל הקבא  
      
תכרעמ תבוראל הכראה תנקתהו תקפסא     16.01.0004
53 רטוקב הטסורינ - רטמ 1 ל תקפוסמש      
יחתפ ללוכ תויורבחתהב חפ יעטק + מ"ס      
טרופמכ ןבלוגמ חפ יופצ םע דודבו תרוקב      
הנבמ גג לעמ רטמ 3 לש הבוגל - טרפמב      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק ךומס  
      
ללוכ רזוח לא םותסש תנקתהו תקפסא     16.01.0021

    650.00   650.00     1.00 2" רטוקב ינוק דרוקר 'חי   
      

278,650.00 10.61 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../056 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     056 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

הקסה תכרעמ 61 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
278,650.00 מהעברה      

      
      

    205.00   205.00     1.00 4/3" רטוקב   ל"נכ 'חי  16.01.0023
      
ינוק דרוקר ללוכ םימ ןנסמ תנקתהו תקפסא     16.01.0024

    600.00   600.00     1.00 1" הקרוה זרב םע-2" רטוקב 'חי   
      

     80.00    80.00     1.00 4/3" רטוקב   ל"נכ 'חי  16.01.0026
      
יטמוטוא ריוא רורחש זרב תנקתהו תקפסא     16.01.0027

    810.00   270.00     3.00 2/1" זרב רטוק        - 2" קובקב ללוכ 'חי   
      
אלל ריוא רורחש זרב תנקתהו תקפסא     16.01.0028

    180.00    90.00     2.00 הקסהל קלחמב קובקב 'חי   
      
רוגס תוטשפתה לכימ תנקתהו תקפסא     16.01.0029
תימינפ הנרבממ םע .ע.ש וא "ןרוא" תרצותמ      
םירזיבאה לכ ללוכ 'מטא 8 לש ץחלב הדימעל      

  5,000.00 2,500.00     2.00 רטיל 003 לש חפנל 'חי   
      

    400.00   400.00     1.00 1" רטוקב יטטס ץחל רבוש תנקתהו תקפסא 'חי  16.01.0030
      
הטסורינמ ןוחטב םותסש תנקתהו תקפסא     16.01.0031

    400.00   400.00     1.00 1" רטוקב 'חי   
      
רורחש זרב ללוכ ץחל ינועש תנקתהו תקפסא     16.01.0032

  1,600.00   160.00    10.00 מ"ס 01 ןועש רטוק - ריוא 'חי   
      
םימל םיינכמ םירטמומרת תנקתהו תקפסא     16.01.0033

  1,600.00   160.00    10.00 תרנצב הנקתהל םימח 'חי   
289,525.00 הקסה תוכרעמ 10.61 כ"הס  

      
ג ו ס מ  ם ו מ י ח  ת ו כ ר ע מ  41.61 ק ר פ  ת ת       
ם ו ח  ת ו ב א ש מ       
      
םוח תבאשמ תועצמאב םימ םומיח תכרעמ     16.14.0010
ימינפ םוח ףילחמ ,ש"טוק 54 לש קפסהב      
קפס 334THS םגד טרפמה יפ לע םוינטיט      

145,000.00 29,000.00     5.00 'פמוק יראלוס  
      
ילוורש םע םימח םימ תורוניצל דודיב     16.14.0020
תורוניצל מ"מ 91 יבועב ע"ש וא "דיבנע"      
הקבדה יטרס תוברל מ"מ 05 רטוק      

    400.00    20.00    20.00 יס.יו.יפ-מ רטמ   
      

  4,350.00    87.00    50.00 מ"מ 011 רטוקב ל"נכ רטמ  16.14.0030
      

  1,750.00   350.00     5.00 םיבצמ A61X3 2 טקפ קספמ 'חי  16.14.0040
      

151,500.00 41.61 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../057 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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16/08/2021
דף מס':     057 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

הקסה תכרעמ 61 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
151,500.00 מהעברה      

      
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 טרפמ יפל ןסיכו הפומ םע ןקתומ םוח שגר 'חי  16.14.0050
      
תבאשמ תלעפהו דוקיפל 8sd דוקיפ תכרעמ      16.14.0060
דודמ יכרד תלת זרבו םוחה תובאשמל רורחס      
ןקתוי רקבה . TSEBI תרבח תרצותמ הקסה      
.תונוכמה רדחב למשח חול ןורא תלד לע      

  4,800.00 4,800.00     1.00 'פמוק םלשומ טוויחו הנקתה ללוכ ריחמה  
157,300.00 םוח תובאשמ גוסמ םומיח תוכרעמ 41.61 כ"הס  

      
ם י י ק  ה ק ס ה  ד ו ד  ם ע  ם ו מ י ח  14.61 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא "דיבנע" ילוורש םע תרנצ דודיב      16.41.0010
תוברל 2" רטוק תורוניצל מ"מ 91 יבועב      

 32,000.00   400.00    80.00 יס.יו.יפ-מ הקבדה יטרס רטמ   
      
זילפ/הזנורב םייושע ,2" רטוק םיירודכ םיזרב     16.41.0020

  3,720.00   930.00     4.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל 'חי   
      
םוח ףילחמ לש תמלשומ הנקתהו הקפסה     16.41.0030
,613 ם"בלפ תוטלפ יושע .דמעמ לע ןקתומ      
הקופת .P(MDPE( ימטאו םויינטיט תוסינכ      
LG-31 םגד .ל"קק 000,061 לש תיללכ      

  7,280.00 7,280.00     1.00 'פמוק .ע"ש וא "ןישרק" תרצות  
      
2/1" רטוק םייטמוטוא ריוא רורחש ימותסש     16.41.0040

  1,120.00   280.00     4.00 זוקינ תרנצו םיזרב תוברל 'חי   
      
. ללוכ 'מטא 21-0 לש הדידמ םוחתב ץחל דמ     16.41.0050

  2,000.00   500.00     4.00 4 " חולה רטוק 2/1 " יכרד-תלת זרבו ןופיס 'חי   
      
םוחת ,4" חולה רטוק )רטמומרט( םוח דמ     16.41.0060
קיתרנ ללוכ סויסלצ תולעמ 001-0 הדידמ      
ששגה ךרוא 2/1" הגרבה םע מ"ס 01 ךרואב      

  2,600.00   650.00     4.00 מ"ס 21 'חי   
      
לש הקיפסב וקב הנקתהל רורחס תבאשמ     16.41.0070

 11,580.00 1,930.00     6.00 רטמ 01 יטטס דמועו העש/ק"מ 01 'חי   
 60,300.00 םייק הקסה דוד םע םומיח 14.61 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

507,125.00 הקסה תכרעמ 61 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../058 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     058 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

שרח תורגסמ 91 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.91 ק ר פ  ת ת       
      
רוצי תינכת תנכה םיללוכ 91 קרפ יפיעס ללכ      
ימואת ללכ,יביטקורטסנוק ,ילכירדא ןונכתו      
לש ןונכתה תווצ לומ לא םישרדנה ןונכת      
.רוציה תינכתל םרושיא תלבק דעו טקיורפה      
      
הפנה תינכת תנכה םיללוכ 91 קרפ יפיעס      
ןלבקה םעטמ יטנוולר ץעוי תלעפה תועצמאב      
.י"תה פ"עו      
      
הז קרפב תושרדנה ןונכתה םואת תודובע ללכ      
י"ע הנעצובתו םינושה הדיחיה ףיעסב תולולכ      
קוחכ ןוישרב ריזחמה ןלבקה םעטמ סדנהמ      
.לארשי תנידמב      

תורעה 00.91 כ"הס            
      
0.91 ק ר פ  ת ת  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
שא ינפב דימע עבצב ועבצי הדלפה יביכר לכ      
הלולכ וז הדובע .תוחיטבה ץעוי תויחנה פ"ע      
אלו הז קרפב םינושה םיפיעסה יריחמב      
תנקתהל הדיחיה ףיעס .תפסות הדעב םלושת      
םימואיתה ללכ תא לולכי הכירבה יוריק      
ןהו היצקורטסנוקה טביהב ןה( םישרדנה      
תבצה רובע )תיפוסה הדמעהה םואית טביהב      
יפוג ,תולעת תוברל לקה יוריקה י"ע םיטנמלא      
ונמוסי רשא םישרדנה םיטנמלאה ללכו הרואת      
.ןונכתה תווצ י"ע ורסמיי וא תוינכתב      
      
היושעה הדלפ תיצקורטסנוקמ תוגרדמ     19.01.0010
םיעובצו םינוולוגמ םייטרדנטס םיליפורפמ      

 60,000.00 20,000.00     3.00 .לכירדאה תריחב פ"ע ןווגב ןוט   
      
ןוולוגמ גורמ חפמ מ"מ 5 יבועב הדלפ יכרדמ     19.01.0020
ףופיכ תוברל  םיטסדופלו תוגרדמל עובצו      

 20,000.00   800.00    25.00 .םיחפה ר"מ   
      
,תוקטלפ ,םיכותיר ,םירבחמ ,םינתיוז ,תויחפ     19.01.0030

  4,500.00 15,000.00     0.30 .'וכו םיגרב ןוט   
      
      
      
      
      
      
      
      

 84,500.00 10.91 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../059 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     059 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

שרח תורגסמ 91 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 84,500.00 מהעברה      

      
      
הדלפ תייצקורטסנוק לש עוציבו ןונכת     19.01.0040
תורגסמל הנכהו ,ךמת ידומע תללוכה      
תאשונ הדלפ תייצקורטסנוק ללוכ ,םוינימולא      
גוזימ יביכרל הדלפ תורגסמו גגה יוריקל      
הדובעה .עובצו ןוולוגמ לכה - רורווא/ריוא      
ץעוי תויחנה פ"ע שא ינפב הנגה תללוכ      
יביכר לכ םואית ריחמב לולכ .תוחיטבה      
תוינכת תנכה ,רוטקורטסנוקה םע הדלפה      
הפנהו הלבוה ,םיננכתמה י"ע םירושיאו רוציי      

1,570,000.00 1570000.00     1.00 'פמוק .םלשומ רמג דע  
      
תוחול י"ע גגה ךוכיס עוציבו םואית ,ןונכת     19.01.0050
תריחב פ"ע ןווגבו  מ"מ 8.2 יבועב  HB ףטנס      
טרפמה תורדגהו תויחנהל םאתהבו לכירדאה      
םע גגה םואית ללוכ ריחמה .91 קרפ דחוימה      
ריוא גוזימ ץעוי ,רוטקורטסנוקה ,לכירדאה      
יטרפ ,םיגנושלפ י"ע תוריגס ,למשחה ץעויו      
לע תוירחאו הפנה ,הלבוה ,הצק יטרפ ,הניפ      
גגה תודימעו םוטיא תוברל ,הדובעהו תוחולה      
01 לש הפוקתל ,ריוא גזמ יעגפו םשג ינפב      

840,000.00 840,000.00     1.00 'פמוק .םינש  
2,494,500.00 0.91 קרפ תת 10.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,494,500.00   91 כ"הס
קובץ: קאנטרי שוהם   .../060 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     060 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ
      

לכה ךס 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       
      
עוציב םיללוכ סבגה יביכר לכל הדיחיה יריחמ      
.העיבצל תושרדנה תונכהה לכו לטכפש      
      
לכ תא םיללוכ תונושה תורקתה יריחמ      
האישנה תיצקורטסנוקו םישורדה םירוביחה      
תויביטקורטסנוקה תורקתל      
      
Z+L יליפורפ םיללוכ תורקתה יריחמ       
      
ר"מב ודדמי םייכנאהו םייקפואה סבגה ירוניס     22.0004

.המיאתמה הרקתה יריחמב רטמ                             
      
תחיתפ םיללוכ תונושה תורקתה יריחמ לכ      
ראשו ריוא גוזימ ,הרואת יפוגל םיחתפ      
.תונושה תוכרעמה      
      
06 בחורב ןוולוגמ םוטא חפ ישגמ תרקת     22.0010
פ"ע ןווגב רונתב עובצ מ"מ 8.0 יבועבו מ"ס      
היצקורטסנוק תוברל  לכירדאה תריחב      

 29,400.00   210.00   140.00 .תוחלב הדימעה ר"מ   
      
,מ"מ 5.21 יבועב קורי סבג תוחולמ הרקת     22.0020
,לנפה בגב תיטסוקא דבל תבכש תוברל      

  4,400.00   220.00    20.00 .ע"ש וא oclaP תרצות ר"מ   
      
תודימב םיעוקש םיירוחמ סבג יחיראמ הרקת     22.0030
    521x06x06 הזאפ ללוכ מ"ס,  
ישאר ליפורפ םע תרתסנ היצקורטסנוקה      
םגדמ עבורמ רוריח ,006 רוטנוק םגדמ דבלב      
    1Q )07.0=crn( תרצותמ enilonaD, ןאובי:  
דבל תבכש תוברלו ,ע"ש וא דנוברוא      
וחנוי סבגה תוחול לע .לנפה בגב תיטסוקא      
יבחרמ לקשמבו 2" יבועב תיכוכז רמצ ינורזמ      

 27,000.00   300.00    90.00 .ר"מ/ג"ק 61 לש ר"מ   
      
דימע עבצ ללוכ לנפ הווקא תוחולמ הרקת     22.0040
היצקורטסנוקו ,תוירטפו הרוטרפמט ינפב      
םירוזאל םיאתמ רולכבו תוחלב הדימע      

  8,750.00   250.00    35.00 .ע"ש וא דנוברוא :ןאוביה .םיבוטר ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 69,550.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../061 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     061 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

תואסנולכ 32 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
םיבלשב השעי ןופידה תואסנולכה עוציב      
.חקפמה תויחנהל םאתהב םיעטקמבו      
      
,רטוק ינטק ןופיד תואסנולכ תקיציו חודיק     23.0010

672,000.00   320.00 2,100.00 .מ"ס 06 לכ מ"ס 54 רטוקב לייפורקימ רטמ   
      
,רטוק ינטק סוסיב תואסנולכ תקיציו חודיק     23.0020

240,000.00   300.00   800.00 .מ"ס 54 רטוקב לייפורקימ רטמ   
      
ךתחב ןופיד תואסנולכ יבג לע שאר תרוק     23.0030

 30,000.00 1,000.00    30.00 .מ"ס 04/05 ק"מ   
      

206,400.00 4,800.00    43.00 .ל"נל םיכתורמ ןויז יבולכ ןוט  23.0040
      

 13,800.00 4,600.00     3.00 .עלוצמ לזרב ןוט  23.0050
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,162,200.00 תואסנולכ 32 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../062 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     062 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

ךומנ חתמ ינקתמ 43 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ך ו מ נ  ח ת מ  י נ ק ת מ  43 ק ר פ       
      
ך ו מ נ  ח ת מ  ק ר פ  ת ו ר ע ה  00.43 ק ר פ  ת ת       
      
טקיורפב ךומנה חתמה יטנמלא ללכ תקפסא      
ןנכתמה רושיאב תונתומ 43 'סמ קרפל טרפבו      
!דבלב ןימזמהו      

ךומנ חתמ קרפ תורעה 00.43 כ"הס            
      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
שא יוביכו יוליג תכרעמל הרקב תזכר     34.01.0010
יפל םורח תזירכ תזכר םע תבלושמ ,תנעוממ      
המיאתמ ,טרופמכ הרקב גוח 1 ללוכה ןקתה      
,ע"וש וא רייפיטונ וא סורברצ תרצות ןקתל      
למשח תקספה ןמזל רבצמו קפס ללוכ      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק .ינכטה טרפמל םאתהב  
      
תנעוממ תזכר םע הדובעל היצזינוי ןשע יאלג     34.01.0020
הרקתל הנקתהל ןקתה תושירדב דמועה      

 14,000.00   500.00    28.00 .למשח חולב וא ןוטב תרקת וא תכמנומ 'חי   
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 .תכמנומ הרקתל הנקתהל ךא ל"נכ םוח יאלג 'חי  34.01.0030
      
םע הדובעל שא יוליג תקעזא תלעפה ןצחל     34.01.0040
ללוכ ןקתה תושירדב דמועה ל"נה תזכרה      
תירקמ הלעפה תעינמל יציפק הסכמו תיכוכז      

  3,600.00   600.00     6.00 .ט"הת הנקתהל 'חי   
      

  1,000.00   200.00     5.00 .תימינפ הנקתהל יאלגל הליבקמ ןומיס תירונ 'חי  34.01.0050
      
ץנצנ םע bd09 שא יוליג תכרעמל רפוצ     34.01.0060

  3,600.00   600.00     6.00 'פמוק .ט"הע תימינפ הנקתהל  
      
ץנצנ םע bd011 שא יוליג תכרעמל רפוצ     34.01.0070

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .ט"תינוציח הע הנקתהל  
      
2 לקשמב תומכ רובע ,זגל יוביכ לכימ     34.01.0080
םותסש ,זג תצפה תכרעמ ללוכ ,תורביל      
המיאתמ הנקתה תבשותו ץחל ןועש ,הלעפה      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
ורובע יוביכ לכימב MF-002 יוביכ זג יולימ     34.01.0090

  1,200.00   400.00     3.00 .דרפנב םלושמ ג"ק   
      
שאה יוביכו יוליג תכרעמל םלשומ טוויח     34.01.0100
ל"נה תוכרעמל ינקת לבכב תוינכתל םאתהב      
םילבכ תולעת/תומלוסב וא/ו תרנצב ןקתומו      
תודובע לכ ללוכ ,דרפנב םלושמ םרובע      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק רזעה ירמוחו  
 49,700.00 10.43 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: קאנטרי שוהם   .../063 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     063 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

ךומנ חתמ ינקתמ 43 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 49,700.00 מהעברה      

      
      

  2,250.00 2,250.00     1.00 'פמוק .םינקתה ןוכמ י"ע ןקתמה תקידב 34.01.0110
 51,950.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 10.43 כ"הס  

      
ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
דויצ תבכרהל 91" ינקת יזכרמ דויצ דסמ     34.02.0010
לע הדמעהל ינכטה טרפמב טרופמכ עמש      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ריקה לע הילתל וא הפצרה  
      
חתמב הדובעל S.M.R טו 021 קפסה רבגמ     34.02.0020
ללוכה ינכטה טרפמב טרופמכ טלוו 42/032      
תוסינכ 4 ,)רסקימ( ילרגטניא לילצ לברע      
תאיציו הקיסומ תורוקמל תוסינכ 4 ,ןופורקימ      
.םיווק תרקב תכרעמ ללוכהו V001 וק      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק דויצה דסמ לע הנקתהל  
      
טרפמב טרופמכ ,)רוטינומ לנפ( הרקב תדיחי     34.02.0030

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק דויצה דסמ לע הנקתהל ,ינכטה  
      
טרפמב טרופמכ טלוו 42/032 םירבצמ ןעטמ     34.02.0040

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק דויצה דסמ לע ןקתומ ינכטה  
      
תועש רפמא 63 טלוו 42 םירבצמ תכרעמ     34.02.0050
דסמב הנקתהל ינכטה טרפמב טרופמכ םגדמ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק דויצה  
      
םירוזא 5  ןחלוש תדמע ללוכ הזירכ ןופורקימ     34.02.0060
לבכו )EDIR REVO( םורח תזירכ ןצחל םע      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ינכטה טרפמב טרופמכ ,רוביח  
      
עקת םע ,דבלב הזירכל ,דיינ ןופורקימ     34.02.0070
,דרפנב םלושמ ורובע RLX עקשל םיאתמ      

  4,500.00   750.00     6.00 'פמוק .ריקל ןקתומ  
      
הליענ רודיס םע דיינ ןופורקימ רוביחל עקש     34.02.0080

    600.00   100.00     6.00 'פמוק .ט"הת הנקתהל RLX םגדמ  
      
םילתמ ללוכ טו 6 קפסהב 8" לוגע לוקמר     34.02.0090
לכירדאה תריחב יפל ןווגב םימיאתמ      
טרפמב טרופמכ ,תכמנומ הרקתב הנקתהל      
תריחב יפל ןווגב םיאתמ לירג ללוכ ,ינכטה      
הנקתהל םישורדה רזעה ירמוח לכו לכירדאה      

  6,400.00   320.00    20.00 'פמוק .טלפמוק תילמשחו תינכמ  
      
      
      
      

 24,500.00 20.43 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../064 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     064 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

ךומנ חתמ ינקתמ 43 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 24,500.00 מהעברה      

      
      
לבכב לוקמרה תודוקנל םלשומ טוויח     34.02.0100
תודוקנלו ר"ממ 8.0X2  לתופמ הקינורטקלא      
,םיאתמ ךכוסמ רודיש לבכב ןופורקימה      
םילבכ  תלעתב םיחנומ וא/ו תרנצב םילחשומ      
תודובע לכ ללוכ ,דרפנב םלושמ םרובע      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק רזעה ירמוחו  
 30,500.00 הזירכ תכרעמ 20.43 כ"הס  

      
ה פ צ ה  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  30.43 ק ר פ  ת ת       
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 תינקת תזכר 'חי  34.03.0010
      

  1,200.00   300.00     4.00 ל"נה תזכרל םיאתמ הפצה יאלג 'חי  34.03.0020
  3,700.00 הפצה יוליג תכרעמ 30.43 כ"הס  

      
ת ו נ ו ל ח  ת ל ע פ ה  ת כ ר ע מ  40.43 ק ר פ  ת ת       
ן ש ע  ר ו ר ח ש       
      
םיילמשח ןשע רורחש תונולח תלעפה תזכר     34.04.0010
4 תלעפהל ע"וש וא סרפ לאטמ תרצות      
לכ ללוכ טלוו 032 חתמב ןשע רורחש תונולח      

  5,000.00 5,000.00     1.00 .םישורדה רזעה ירמוחו תודובע 'חי   
      
5 דע חטשב ןשע רורחש ןולח תלעפה ןונגנמ     34.04.0020
ןיב תילמשחה רוביחה תדוקנ ללוכ ר"מ      
רזעה ירמוחו תודובע לכו ןונגנמל תזכרה      

  6,800.00 1,700.00     4.00 .םישורדה 'חי   
      
,ינדי - ספא - .וטוא - םיבצמ 3 ררוב קספמ     34.04.0030

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .םיאתמ רוביח לבכ ללוכ ל"נה תזכרל רבוחמ  
 12,800.00 ןשע רורחש תונולח תלעפה תכרעמ 40.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 98,950.00 ךומנ חתמ ינקתמ 43 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../065 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     065 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

תומאתהו תוסירה קוריפ ,הנכה תודובע 93 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ס י ר ה  ק ו ר י פ  ,ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  93 ק ר פ       
ת ו מ א ת ה ו       
      
ם י צ ע  ,ה ת י ר כ  ,ה ר י ק ע  20.93 ק ר פ  ת ת       
ם י ח מ צ ו       
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     39.02.0010
מ"ס 02 דע 01 עזג רטוקבו 'מ 3 דע הבוגב      

  2,400.00   600.00     4.00 )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( 'חי   
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     39.02.0015
'מ 6 לע הלוע וניא ךא 'מ 3 לע הלועה הבוגב      
םוזיג ללוכ( מ"ס 02 דע 01 עזג רטוקבו      

  3,600.00   900.00     4.00 )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע 'חי   
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     39.02.0020
'מ 6 לע הלוע וניא ךא 'מ 3 לע הלועה הבוגב      
םוזיג ללוכ( מ"ס 03 דע 02 עזג רטוקבו      

  2,400.00 1,200.00     2.00 )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע 'חי   
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     39.02.0035
04 לעמ עזג רטוקבו 'מ 6 לע הלועה הבוגב      

  3,800.00 1,900.00     2.00 )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 'חי   
 12,200.00 םיחמצו םיצע ,התירכ ,הריקע 20.93 כ"הס  

      
,ק ו ר י פ  ,ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  40.93 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו  ה מ א ת ה  ,ה ס י ר ה       
      
םוקמל תלוספה יוניפ ללוכ הדיחי ריחמ      
לכ קחרמל תושרו חקפמה ידי לע רשואמה      
תלוספה רתאל הרגאה םולשתו אוהש      
      
םיגוסמ תלוספ לש הסמעהו םוריע ,ףוסיא     39.04.0020
התלבוהו )םירדלובו היחמצ ללוכ( םינוש      
םוקמל קוליס וא/ו רשואמ הכיפש רתאל      

     88.00     8.80    10.00 .והשלכ קחרמל חקפמה הרויש ק"מ   
      

    900.00    60.00    15.00 הדלפ תורוניצמ תוחיטב הקעמ קוריפ רטמ  39.04.0035
      
,חטש לכמו גוס לכמ תונטק תולוגרפ קוריפ     39.04.0090

  1,800.00   120.00    15.00 דוסיה תוברל 'חי   
      
תרוגח וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוריפ     39.04.0150

    100.00    20.00     5.00 חטשה תריפח תודובע תרגסמב ןוטב רטמ   
      
חקפמה תויחנה פ"ע םיעטקמל ,העלסמ קוריפ     39.04.0185
ןוימ ,ןופידה תואסנולכ יחודיק רובע חטשב      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק רשואמ ךפש רתאל תלוספה קוליסו םיעלסה  
      
      

 22,888.00 40.93 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../066 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     066 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

תומאתהו תוסירה קוריפ ,הנכה תודובע 93 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 22,888.00 מהעברה      

      
      
םקוממה רשוכ ינקתמ םחתמ יוניפו קוריפ     39.04.0186
יוניפו קוריפ ללוכ ףיעסה .הכירבה חטשב      
עצמו ,הפש ינבא ,יטטניס אשד ,רשוכ ינקתמ      
יוניפל תורגא ללוכ ףיעסה( .עקרק ףושיחל דע      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .)תלוספ  
 27,888.00 תונושו המאתה ,הסירה ,קוריפ ,הנכה תודובע 40.93 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 40,088.00 תומאתהו תוסירה קוריפ ,הנכה תודובע 93 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../067 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     067 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

רתאה חותיפ 04 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
0.04 ק ר פ  ת ת  00.04 ק ר פ  ת ת       
      
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(      

0.04 קרפ תת 00.04 כ"הס            
      
ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ  10.04 ק ר פ  ת ת       
ר ק ו ב מ  ק ו ד י ה ו       
      
תובכשב רקובמ קודיהב קדוהמ 'א גוס עצמ     40.01.0005
'דומ 89% לש תופיפצ תגרדל מ"ס 02 לש      

 25,400.00   127.00   200.00 .והשאא ק"מ   
      
גוס אבומ גרודמ סורג ירלונרג רמוחב יולימ     40.01.0030
קדוהמ מ"ס 02 לש  תובכשב רזופמ 'א      
'דומ 89% לש תופיפצ תגרדל רקובמ קודיהב      

  2,100.00   105.00    20.00 .והשאא ק"מ   
      
ינפ  וא/ו  הריפח תיתש לש רקובמ קודיה     40.01.0125

  3,000.00     5.00   600.00 69% לש תופיפצ תגרדל  םייעבט עקרק ר"מ   
      
והשלכ עצמ וא יולימ לש רקובמ קודיה     40.01.0140
תגרדל מ"ס 02 לש תובכשב רופחה רמוחהמ      

    500.00     5.00   100.00 .עקרקה גוס יפל תופיפצ ק"מ   
 31,000.00 רקובמ קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 10.04 כ"הס  

      
ם י פ ו צ י ר  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
) םיסופיטהו םיגוסה לכ( םיפוצירה יריחמ .1      
,תיתש קודיה ,הריפח ,"ךרד תרוצ" םיללוכ      
51 יבועב האלמ הרקבב קדוהמ 'א גוס עצמ      
.מ"ס 5 יבועב קדוהמ לוח עצמו מ"ס      
      
,רתאב קוצי )םיעופיש םע( 02-ב ןוטב חטשמ     40.03.0005
רטוק תכתורמ לזרב תשר םע ,מ"ס 01 יבועב      
וא הקלחה תוברל ,מ"ס 02/02 ,מ"ס 8      
,חקפמה /ןנכתמה תיחנה יפל,ןוטבה סופסח      
וא םייזפרט ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ      

  5,150.00   103.00    50.00 .'מ 4 -כ לכ םוינימולא ר"מ   
      
      
      

  5,150.00 30.04 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../068 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     068 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

רתאה חותיפ 04 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,150.00 מהעברה      

      
      
דוסי תוברל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא      40.03.0150

  3,650.00    73.00    50.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו רטמ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0151
תויעובר וא מ"ס 02/01 תודימב תוינבלמ      
אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב      

 59,360.00   106.00   560.00 רופא טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג ,)עצמ ללוכ ר"מ   
 68,160.00 םיפוציר 30.04 כ"הס  

      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  60.04 ק ר פ  ת ת       
      
תפסותב הלועמ ביטמ ןג תמדא יולימ     40.06.0400
04 יבוע ,םנודל ק"מ 02 לש תומכב טסופמוק      
רוזיפ ללוכ ,)דחוימה טרפמה יפל וא( מ"ס      

  7,140.00    51.00   140.00 .םיננכותמ םיהבג יפל ןוניגה חטשב רושייו ק"מ   
  7,140.00 עקרק יופיחו ןג תמדא 60.04 כ"הס  

      
ח ו ת י פ  ת ו ר י ק  70.04 ק ר פ  ת ת       
      
הבוג לכל מ"ס 0253 יבועב ןוטב תוריק     40.07.0001

 42,000.00 1,200.00    35.00 .ןופידה ריק דגנכ הקיצי תוברל  ןינבה ק"מ   
      

 13,800.00 4,600.00     3.00 .עלוצמו לוגע לזרב ןוט  40.07.0002
 55,800.00 חותיפ תוריק 70.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

162,100.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../069 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     069 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

ןוניג תודובע 14 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה ק ש ה ו  ן ו נ י ג  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
וא ויפרוקס/ןוקלג 'צות הייקשה תכרעמ שאר     41.01.0010
,םחתמב םייק םיימ וקל הנזה תוברל ,ע"ש      
לוביזו םיריטממ ,םיחפס ,היקשה יווק תסירפ      
004 לע הלוע וניאש החטשש האדשמ רובע      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק ר"מ  
      
ינדנ םולפספ וא ורוט לא ןזמ אשד ידברמ     41.01.0020

 12,000.00    30.00   400.00 םוי 03 לופיט תוברל ר"מ   
 30,000.00 הקשהו ןוניג 10.14 כ"הס  

      
ם י צ ע  ת ק ת ע ה  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
יווילב 'מ7  דע הבוגב ינוניב רגוב ץע תקתעה     41.02.0001
םילופיטה לכ תוברל שדחמ ותליתשו םונורגא      

 12,000.00 4,000.00     3.00 םישורדה 'חי   
 12,000.00 םיצע תקתעה 20.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 42,000.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../070 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     070 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

ץוח טוהיר 24 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
0.24 ק ר פ  ת ת  00.24 ק ר פ  ת ת       
      
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(      

0.24 קרפ תת 00.24 כ"הס            
      
ם י נ ו ת פ ש א  90.24 ק ר פ  ת ת       
      
הסכמ ללוכה "איבל" םגד תכתמו ץע ןותפשא     42.09.0110
תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש 'חי   
  1,400.00 םינותפשא 90.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  1,400.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../071 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     071 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

רודיג תודובע 44 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ד י ג  ת ו ד ו ב ע  44 ק ר פ       
      
ת ו ק ע מ  ,ת ו ח י ט ב  ת ו ק ע מ  20.44 ק ר פ  ת ת       
ם י ז ח א מ  ,ה כ ל ו ה       
      
ידומעל 02-ב ןוטב תודוסי ללוכ ריחמה .1      
תרזחהו םיטלפסא/םיפוציר קוריפ ,תוקעמה      
.ותומקדל חטשה      
      
ןקתו 2412 ןקת יפ לע ורצויי תכתמ תוקעמ .2      
תיטטסורטקלא העיבצ ללוכ ריחמה .3274      
רחאל םח ץבאב םילובט םיקלחה לכ .רונתב      
.ףיעסב תרחא ןיוצ ןכ םא אלא רוציה      
      
,'מ 02.1 הבוגב םיגרוס תוחיטב הקעמ     44.02.0005
רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ      
ןטב תודוסי ידי לע עקרקל ןוגיע תוברל      

 47,900.00   479.00   100.00 .3 טרפ יפל .םידדוב רטמ   
 47,900.00 םיזחאמ ,הכלוה תוקעמ ,תוחיטב תוקעמ 20.44 כ"הס  

      
ם י ר ע ש  30.44 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 5.1 בחורב 'מ 08.1 הבוגב "שפשפ" רעש     44.03.0010
ןוולג ללוכ עקרקב ןוגיע תוברל )רוא חתפ(      

  3,200.00 1,600.00     2.00 'פמוק תיטטסורטקלא העיבצו  
  3,200.00 םירעש 30.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 51,100.00 רודיג תודובע 44 כ"הס  
קובץ: קאנטרי שוהם   .../072 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     072 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ר נ צ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
המדאב תישאר םימ תרנצ       
    ----------------------------  
      
תיעקרק -תת םימ תרנצ לש הנקתהו הקפסא     57.01.0001
ןוטב יופצ םע 035 ןקת "תורבא" יופצ םע      
הריפח ללוכ טרפמב טרופמכ ךותירב ימינפ      
דע קמוע- םירזיבאו תותשק יוסכו קודה יולימ      

 40,800.00   680.00    60.00 8" םירטוקב מ"ס 001 רטמ   
      
יוסכו קודה יולימ הריפח ללוכ 4" רטוקב ל"נכ     57.01.0002

 26,600.00   380.00    70.00 מ"ס 001 דע קמוע םירזיבאו תותשק רטמ   
      
יוסכו קודה יולימ הריפח ללוכ 3" רטוקב ל"נכ     57.01.0003

 70,000.00   280.00   250.00 מ"ס 001 דע קמוע םירזיבאו תותשק רטמ   
      
יוסכו קודה יולימ הריפח ללוכ 2" רטוקב ל"נכ     57.01.0004

  8,100.00   180.00    45.00 מ"ס 001 דע קמוע םירזיבאו תותשק רטמ   
      
יוסכו קודה יולימ הריפח ללוכ 1" רטוקב ל"נכ     57.01.0005

 20,000.00    80.00   250.00 מ"ס 001 דע קמוע םירזיבאו תותשק רטמ   
      
תחוש ךותב 1" ירודכ זרב תנקתהו תקפסא     57.01.0006

  3,600.00   180.00    20.00 םיזרב 'חי   
      
תחוש ךותב 2" ירודכ זרב תנקתהו תקפסא     57.01.0007

  1,680.00   280.00     6.00 םיזרב 'חי   
      

  1,140.00   380.00     3.00 םיזרב תחוש ךותב 3" ףוגמ תנקתהו תקפסא 'חי  57.01.0008
      

    900.00   450.00     2.00 םיזרב תחוש ךותב 4" ףוגמ תנקתהו תקפסא 'חי  57.01.0009
      
-------------                   ץוח בויב       
      
וא בויב רוניצ תחנהו רוביח ,רוזיפ ,הלבוה     57.01.0010
ללוכ "דיברמ" םגד חישק יס .יו.יפמ לועת      
תחתמ לוח יולימ ,הביצח ,הריפח תודובע      
לוחב הריפחה לכ יולימו ,מ"ס 51 רונצל      
,מ"ס 03 לכ םימ תרזעב ינכימ קודהו תונויד      
לכה ,תופומ י"ע תרוקב יאתל םירוביח      

 34,200.00   180.00   190.00 מ"ס 001 דע קמועו 6" רטוקב רונצל סלפמוק רטמ   
      
רטוקב בויבל תרוקב תוחוש תנקתהו תקפסא     57.01.0011
חטשמו הסכמ םע מ"ס 08 דע קמועו מ"ס 06      

 17,600.00 2,200.00     8.00 ןוט 5.21 -ל ןוילע 'חי   
      
      

224,620.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../073 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     073 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
224,620.00 מהעברה      

      
      
רטוקב בויבל תרוקב תוחוש תנקתהו תקפסא     57.01.0012
תשר הסכמ םע מ"ס 031 דע קמועו מ"ס 08      
-ל ןוילע חטשמו חקפמה תריחבל םוטא וא      

 16,800.00 2,800.00     6.00 ןוט 5.21 'חי   
      
םוטא הסכמל תפסות תנקתהו תקפסא     57.01.0013
ןוט 04 לש סמועב חקפמ תריחב יפל תשר וא      

  3,600.00   900.00     4.00 מ"ס 08 רטוקב החושל 'חי   
      

 16,200.00   180.00    90.00 6" ןוטב תפיטע בויב רונצ תנקתהו תקפסא רטמ  57.01.0014
      
---------                      תונוש       
      
תודובע עוצב ךרוצל הכרדמ שיבכ תחיתפ     57.01.0015
יולימ ,הנקתה רחאל ונוקיתו םימו בויב      
ףוצר ןוקתו שיבכב טלפסא יופיצו קודיהו      
םע דימ חטשהמ תלוספ קלסל שי - הכרדמב      
תלוספ ןסחאל ןיא - הכרדמה תחיתפ םויס      

  1,600.00   160.00    10.00 הדובעה רתאב רטמ   
      
בויבל הביאש תכרעמ       
    -------------------------  
      
יפל ןוטבמ הביאש רוב תנקתהו תקפסא     57.01.0016
תובאשמ ללוכ הב תונייוצמה תודימו תינכות      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק טרפמב טרופמה לכו למשח חול  
      
הביאש רובל םירזיבא תנקתהו תקפסא     57.01.0018
םיסכמ 2 ללוכ תובאשמ רדחב ןיוזמ ןוטבמ      
טרופמה לכ ללוכו מ"ס 06 רטוקב םיירטינס      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק טרפמב  
      
הדלפ רונצמ הקינס וק תנקתהו תקפסא     57.01.0019
CPA-3 ינוציח יופצ םע 035 ןקת 3" רטוקב      
ןפוד יבוע "הנימולא בר טנמצ" ימינפ יופיצו      
ינפ לעמ מ"ס 03 האלול ללוכ ךותירב 23/5      

 22,400.00   280.00    80.00 תוינכתב טרופמכ - תרוקב ןיעו המדאה רטמ   
      

  2,000.00   200.00    10.00 3" םיחפסל תפסות תנקתהו תקפסא 'חי  57.01.0020
      
בויבל ירודכ רזוח לא תנקתהו תקפסא     57.01.0022
םע 3" רטוקב B-15 - םגד "לאפר" תרצותמ      

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק 3" זירת הפלחהו קותינ יזרב 3 ללוכ םינגוא  
      
      
      
      
      

312,620.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: קאנטרי שוהם   .../074 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     074 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
312,620.00 מהעברה      

      
      
טומ םע בויב תבאשמ תנקתהו תקפסא     57.01.0023
רבחמ ללוכ לובט סופיטמ הטסורינמ המרה      
רונצמ 3" הקינס וקו 3" שימג רונצ ריהמ      
CPA-3 ינוציח יופצ םע 3" רטוקב הדלפמ      
האיציל דע "הנימולא בר טנמצ" ימינפ יופיצו      

 16,000.00 8,000.00     2.00 טרפמב טרופמה לכ ללוכו הביאשה רובמ 'חי   
      
יאנתב הנקתהל למשח חול תנקתהו תקפסא     57.01.0024
טרפמב טרופמה לכ תא ללוכה םימ ןגומ ץוח      
טרופמה לכו דוקפ ללוכ בויב תובאשמ ינשל      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק טרפמב  
      
תילמשח היצלטסניא תנקתהו תקפסא     57.01.0025
למשחה דויצל למשחה חול ןיב תמלשומ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק בויבה תובאשמל דוקיפהו  
334,120.00 םירזיבאו תורנצ 10.75 כ"הס  

      
ם י מ  י ו ו ק  ר ו ב י ח  41.75 ק ר פ  ת ת       
      
3" רטוק הדלפ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     57.14.0010
תוברל ,4" רטוק הדלפ רוניצמ םייק וקל      
,וקה זוקינ ,םייקה וקה יוליגל הריפח תודובע      
רבעמ ,ךותיר תועצמאב םייקה וקל רוביח      
ללוכ אל ,)דמצמ( ךותירל הפומ/רטוק      
םירזיבאהו תודובעה תוברל ,תופעתסה      
בצמה תרזחהו ,םלשומ רוביחל םישרדנה      

  2,120.00 2,120.00     1.00 ותומדקל 'חי   
  2,120.00 םימ יווק רוביח 41.75 כ"הס  

      
ם י מ  "ל מ ג " ם י פ ו ג מ  12.75 ק ר פ  ת ת       
      
רוגס "רבליס ןמטלוו" םגד 3" רטוק םימ דמ     57.21.0010

  2,670.00 2,670.00     1.00 'מטא 61 לש הדובע ץחלל םינגוא םע 'חי   
      
ץחלל הדלפמ 4" רטוק בחר זירט ףוגמ     57.21.0030
ליימא םינפ יופיצ םע ,'מטא 61 לש הדובע      

  2,750.00 2,750.00     1.00 םיידגנ םינגוא תוברל ,יסקופא ינוציח יופיצו 'חי   
      
ץחלל הדלפמ 3" רטוק בחר זירט ףוגמ     57.21.0040
ליימא םינפ יופיצ םע ,'מטא 61 לש הדובע      

  2,180.00 2,180.00     1.00 םיידגנ םינגוא תוברל ,יסקופא ינוציח יופיצו 'חי   
      
דיגאת תיחנה יפ לע םגד 3" רטוק םימ דמ     57.21.0050
61 לש הדובע ץחלל םינגוא םע רוגס םימה      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'מטא 'חי   
 10,600.00 םימ "למג" םיפוגמ 12.75 כ"הס  
346,840.00 לועיתו בויב םימ יווק 75 כ"הס  

      
קובץ: קאנטרי שוהם   .../075 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     075 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רפע תודובע 10 קרפ    
   

   135,200.00 רפע תודובע 10 כ"הס               
   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

              1,822,820.00 0.2 קרפ תת 00.20 קרפ תת   
   

                111,000.00 חותיפב ןופיד תוריק יופיצ 24.20 קרפ תת   
   

 1,933,820.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס               
   
ךורדו םורט ןוטב תודובע 30 קרפ    
   

   135,000.00 ךורדו םורט ןוטב תודובע 30 כ"הס               
   
הינב תודובע 40 קרפ    
   

    92,100.00 הינב תודובע 40 כ"הס               
   
םוטיא תודובע 50 קרפ    
   

                  2,500.00 תופצרל תחתמ תואסנולכ ינפ םוטיא 10.50 קרפ תת   
   

                  1,650.00 תילעמ ריפ תפצר םוטיא 20.50 קרפ תת   
   

                  2,675.00 תילעמ ריפ תוריק םוטיא 30.50 קרפ תת   
   

                 34,500.00 דוסי תורוק תונפד םוטיא 40.50 קרפ תת   
   

                155,500.00 םיזגרא לע תוקוצי תונותחת תופצר םוטיא 50.50 קרפ תת   
   

                 19,950.00 תונוכמ רדחב תואסנולכ ןופיד ריק םוטיא 60.50 קרפ תת   
   

                 34,500.00 הדובע חוורמב םיקוצי םיעקרק תת תוריק םוטיא 70.50 קרפ תת   
   

                 29,000.00 ןוזיא לכימב ימינפ םוטיא 80.50 קרפ תת   
   

                 18,000.00 תונוכמ רדח תפצרב ימיניפ םוטיא 90.50 קרפ תת   
   

                 80,000.00 היחש תכירבב ימינפ םוטיא 01.50 קרפ תת   
   

                 71,000.00 הכירבל ביבסמ הבחר םוטיא 11.50 קרפ תת   
   

                  4,350.00 הכירבה דצל תוסרט ינפ םוטיא 21.50 קרפ תת   
   

                 26,000.00 םיבוטר םירדח תפצר םוטיא 31.50 קרפ תת   
   

                 15,000.00 םיבוטר םירדח תוריק םוטיא 41.50 קרפ תת   
   

                 25,000.00 ןיינבה ביבס חותיפ סלפמב ךמת תוריק םוטיא 51.50 קרפ תת   
קובץ: קאנטרי שוהם   .../076 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     076 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
                  9,300.00 הנבמה ריקל הדומצ תינוציח ןוטב תפצר םוטיא 61.50 קרפ תת   

תיחרזמ תיזחב        
   

                 73,450.00 םירדח לעמ ינכט דויצ םע ןוילע גג םוטיא 71.50 קרפ תת   
   

                  3,000.00 םיריפ לעמ ןוטב ינוגג םוטיא 81.50 קרפ תת   
   

                 27,500.00 ןבא יופיח רמגב ןוטב תוריק םוטיא 91.50 קרפ תת   
   

   632,875.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס               
   
תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
   

                  2,700.00 תורגנ 10.60 קרפ תת   
   

                203,600.00 תורגסמ 20.60 קרפ תת   
   

                156,200.00 הכירב ירזיבא 30.60 קרפ תת   
   

                  8,000.00 תוכבסו םיסכמ 40.60 קרפ תת   
   

   370,500.00 תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס               
   
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
   

האורבת ינקתמ קרפל תורעה 00.70 קרפ תת                             
   

                459,130.00 האורבת ינקתמ 10.70 קרפ תת   
   

                  8,750.00 םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70 קרפ תת   
   

                130,730.00 םייטסלפ תורוניצ 21.70 קרפ תת   
   

                 12,444.00 םינסמו םימותסש ,םיזרב 12.70 קרפ תת   
   

                 48,000.00 בויב תובאשמ 19.70 קרפ תת   
   

                  5,800.00 םיזרבו ןוחטיב תוחלקמ ,םייניע תופטשמ 29.70 קרפ תת   
תודבעמלו היישעתל        
   

                219,370.00 הייחש תכירבל תוכרעמ 39.70 קרפ תת   
   

   884,224.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס               
   
למשח ינקתמ 80 קרפ    
   

למשח קרפ תורעה 00.80 קרפ תת                             
   

                 99,975.00 םיליבומ 10.80 קרפ תת   
   

                212,050.00 םיכילומו םילבכ 20.80 קרפ תת   
 

קובץ: קאנטרי שוהם   .../077 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     077 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
                 24,700.00 תונגהו תוקראה 30.80 קרפ תת   

   
                115,205.00 למשח תוחול 50.80 קרפ תת   

   
                 10,600.00 םירזיבא 60.80 קרפ תת   

   
                 75,950.00 הרואת יפוג 70.80 קרפ תת   

   
                 17,400.00 תונוש 80.80 קרפ תת   

   
                 48,100.00 םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 90.80 קרפ תת   

   
                 37,000.00 תונוכמ רדחו למשח חול 01.80 קרפ תת   

   
   640,980.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס               

   
חיט תודובע 90 קרפ    
   

   140,500.00 חיט תודובע 90 כ"הס               
   
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
   

תורעה 00.01 קרפ תת                             
   

                619,820.00 0.01 קרפ תת 10.01 קרפ תת   
   

   619,820.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס               
   
העיבצ תודובע 11 קרפ    
   

                 57,520.00 0.11 קרפ תת 00.11 קרפ תת   
   

                 60,000.00 ינועבצ טכילש 21.11 קרפ תת   
   

   117,520.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס               
   
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
   

 1,205,645.00  00.001,962,1  ךסמ  %5  החנה רחאל  21 כ"הס               
   
ןבא יופיח 41 קרפ    
   

                 60,000.00 0.41 קרפ תת 00.41 קרפ תת   
   

                 38,000.00 שאר יכבדנ 03.41 קרפ תת   
   

    98,000.00 ןבא יופיח 41 כ"הס               
 
 
 
 
 

קובץ: קאנטרי שוהם   .../078 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     078 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ    
   

0.51 קרפ תת 00.51 קרפ תת                             
   

                278,100.00 ריוא גוזימ דויצ 10.51 קרפ תת   
   

                306,464.00 ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 קרפ תת   
   

                 66,500.00 דוקיפו למשח תוכרעמ 30.51 קרפ תת   
   

                 50,000.00 כ"בא ןוניסו רורווא ינקתמ 40.51 קרפ תת   
   

   701,064.00 ריוא גוזימ תכרעמ 51 כ"הס               
   
הקסה תכרעמ 61 קרפ    
   

61 קרפ תורעה 00.61 קרפ תת                             
   

                289,525.00 הקסה תוכרעמ 10.61 קרפ תת   
   

                157,300.00 םוח תובאשמ גוסמ םומיח תוכרעמ 41.61 קרפ תת   
   

                 60,300.00 םייק הקסה דוד םע םומיח 14.61 קרפ תת   
   

   507,125.00 הקסה תכרעמ 61 כ"הס               
   
שרח תורגסמ 91 קרפ    
   

תורעה 00.91 קרפ תת                             
   

              2,494,500.00 0.91 קרפ תת 10.91 קרפ תת   
   

 2,494,500.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס               
   
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
   

    69,550.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס               
   
תואסנולכ 32 קרפ    
   

 1,162,200.00 תואסנולכ 32 כ"הס               
   
ךומנ חתמ ינקתמ 43 קרפ    
   

ךומנ חתמ קרפ תורעה 00.43 קרפ תת                             
   

                 51,950.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 10.43 קרפ תת   
   

                 30,500.00 הזירכ תכרעמ 20.43 קרפ תת   
   

                  3,700.00 הפצה יוליג תכרעמ 30.43 קרפ תת   
 

קובץ: קאנטרי שוהם   .../079 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     079 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
                 12,800.00 ןשע רורחש תונולח תלעפה תכרעמ 40.43 קרפ תת   

   
    98,950.00 ךומנ חתמ ינקתמ 43 כ"הס               

   
תומאתהו תוסירה קוריפ ,הנכה תודובע 93 קרפ    
   

                 12,200.00 םיחמצו םיצע ,התירכ ,הריקע 20.93 קרפ תת   
   

                 27,888.00 תונושו המאתה ,הסירה ,קוריפ ,הנכה תודובע 40.93 קרפ תת   
   

    40,088.00 תומאתהו תוסירה קוריפ ,הנכה תודובע 93 כ"הס               
   
רתאה חותיפ 04 קרפ    
   

0.04 קרפ תת 00.04 קרפ תת                             
   

                 31,000.00 רקובמ קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 10.04 קרפ תת   
   

                 68,160.00 םיפוציר 30.04 קרפ תת   
   

                  7,140.00 עקרק יופיחו ןג תמדא 60.04 קרפ תת   
   

                 55,800.00 חותיפ תוריק 70.04 קרפ תת   
   

   162,100.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס               
   
ןוניג תודובע 14 קרפ    
   

                 30,000.00 הקשהו ןוניג 10.14 קרפ תת   
   

                 12,000.00 םיצע תקתעה 20.14 קרפ תת   
   

    42,000.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס               
   
ץוח טוהיר 24 קרפ    
   

0.24 קרפ תת 00.24 קרפ תת                             
   

                  1,400.00 םינותפשא 90.24 קרפ תת   
   

     1,400.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס               
   
רודיג תודובע 44 קרפ    
   

                 47,900.00 םיזחאמ ,הכלוה תוקעמ ,תוחיטב תוקעמ 20.44 קרפ תת   
   

                  3,200.00 םירעש 30.44 קרפ תת   
   

    51,100.00 רודיג תודובע 44 כ"הס               
 
 
 

קובץ: קאנטרי שוהם   .../080 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     080 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ    
   

                334,120.00 םירזיבאו תורנצ 10.75 קרפ תת   
   

                  2,120.00 םימ יווק רוביח 41.75 קרפ תת   
   

                 10,600.00 םימ "למג" םיפוגמ 12.75 קרפ תת   
   

   346,840.00 לועיתו בויב םימ יווק 75 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: קאנטרי שוהם   .../081 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     081 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

  
קרפ ךס  
   135,200.00 רפע תודובע 10 קרפ  

  
 1,933,820.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ  

  
   135,000.00 ךורדו םורט ןוטב תודובע 30 קרפ  

  
    92,100.00 הינב תודובע 40 קרפ  

  
   632,875.00 םוטיא תודובע 50 קרפ  

  
   370,500.00 תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ  

  
   884,224.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ  

  
   640,980.00 למשח ינקתמ 80 קרפ  

  
   140,500.00 חיט תודובע 90 קרפ  

  
   619,820.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ  

  
   117,520.00 העיבצ תודובע 11 קרפ  

  
 1,205,645.00 )תפסות/החנה רחאל( םוינימולא תודובע 21 קרפ  

  
    98,000.00 ןבא יופיח 41 קרפ  

  
   701,064.00 ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ  

  
   507,125.00 הקסה תכרעמ 61 קרפ  

  
 2,494,500.00 שרח תורגסמ 91 קרפ  

  
    69,550.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ  

  
 1,162,200.00 תואסנולכ 32 קרפ  

  
    98,950.00 ךומנ חתמ ינקתמ 43 קרפ  

  
    40,088.00 תומאתהו תוסירה קוריפ ,הנכה תודובע 93 קרפ  

  
   162,100.00 רתאה חותיפ 04 קרפ  

  
    42,000.00 ןוניג תודובע 14 קרפ  

  
     1,400.00 ץוח טוהיר 24 קרפ  

  
    51,100.00 רודיג תודובע 44 קרפ  

  
   346,840.00 לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ  

 
 
 
 

קובץ: קאנטרי שוהם   .../082 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב יסדנה ץועיו חוקיפ לוהינ הטאוג ןרוק
0102926-30 :לט
 

16/08/2021
דף מס':     082 זרכמל תויומכ בתכ - םהוש ירטנאקב הכירב תפסות

  
לכה ךס  
12,683,101.00  יללכ כ"הס  

  2,156,127.17 מ"עמ %71  
 14,839,228.17 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: קאנטרי שוהם 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


