
 
 
 

2202/10/01 :ךיראת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תויומכ בתכ
 
 
 

ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     002 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

זרכמל תורעה 00 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ע ה  10 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
םיפיעסה לכ לע תפסות וא החנה ןתנית אל      
"םוכיסל אל" םינמוסמה      
      
םוכיסל םניאש םיפיעסל תיפוסה החנהה      
הנבמב קרפל הנתינש החנהל םאתהב עבקית      
יטנוולרה      
      
טרפבו ,ללכב םוכיסל םניאש םיפיעסה לכ      
בתכב רושיאב ולעפוי "אבומ עצמ" ףיעס      
דבלב טקיורפב להנממ      

תורעה 10.10 כ"הס            

תורעה 10 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

זרכמל תורעה כ"הס          
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     003 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

6 שיבכ 10 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  5,200.00     8.00 650.00 08.1.021. רטמ   
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  7,800.00    12.00 650.00 08.1.021. רטמ   
      
םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.117
מ"מ 2.3 ןפוד יבועב 8 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפלשנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

  3,600.00    36.00 100.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
      
      
      
      
      
      

 16,600.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     004 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

6 שיבכ 10 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,600.00 מהעברה      
      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.171
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

  3,180.00 1,590.00   2.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.197
י"ת יפל 052C ןוטב הסכמו הרקת רובע      

    430.00   430.00   1.00 'פמוק .489  
      
לע הנקתה רובע הרקב את ריחמל תפסות     08.01.222
םיידיב הביצח וא/ו הריפח ללוכ תמייק תרנצ      
םיחתפ ךותיח ,תרנצה יוליגל םילכב וא      
יפ לע תושרדנה תודובעה לכו םוטיא תרנצב      

    480.00   480.00   1.00 'פמוק .הזוחהיכמ  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה,קיה      
תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח יפדוע      
עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת      
.תוקידב      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
      
      
      

 20,690.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     005 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

6 שיבכ 10 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 20,690.00 מהעברה      
      
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.258
04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
,םיי תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 23,400.00    36.00 650.00 .עקרקה יגוס לכב רטמ   
      
02 לכ רובע 852.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     08.01.273
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

    600.00     6.00 100.00 .מ"ס 04 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ רטמ   
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     08.01.291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
רושיתלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  1,100.00   110.00  10.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה רטמ   
      
לעמ ,עקרקה יגוס לכב תרנצל הלעת תריפח     08.01.294
תרנצ ,קזב וק ,םימ ריבעמ( לושכמ תחתמ וא      
לש ובחורל מ''ס 04 בחורב ,)'וכו םימ      
ללוכ ,תירושרש תרנצ תחנהל לושכמה      

  4,000.00    80.00  50.00 .תרנצה תנגהל 02 -ב ןוטתקיצי רטמ   
      
לושכמ לעמ תרנצ תנגהל 02-ב ןוטב תקיצי     08.01.297
תשירד יפל( ,שרדייש םוקמ לכל וא/ו      

  3,800.00   760.00   5.00 .)חקפמה ק"מ   
      
תרנצ תחנה רובע ליבש/הכרדמ תחיתפ     08.01.348
ןוטב/טלפסא תריבש, ךותיח ,רוסינ תוברל      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,ליבש/הכרדמה חטשב      
06 דע בחורו מ"ס 051 דע קמועל םיידידובע      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס      
תרזחה ליבש/הכרדמ ןוקית ,עצמ תובכשב      
תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל בצמה      

  1,000.00   100.00  10.00 תרנצה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 54,590.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     006 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

6 שיבכ 10 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 54,590.00 מהעברה      
      
      
תוברל תרנצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.01.351
םייק ןוטב/טלפסא תריבשו ךותיח ,רוסינ      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,םישיבכ חטשב      
דע בחורבו מ"ס 051 דע קמועל םיידיובעב      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 06      
בצמה תרזחה ,שיבכה ןוקית ,עצמה תובכשב      

  1,100.00   110.00  10.00 .תרנצה תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל רטמ   
      
םייק רבעמ אתל תיעקרק תת תרנצ רוביח     08.01.354
,אתה ןפודב חתפ תביצח ללוכ ,ןוטבמ      
תודובעה לכו םוטיא ,ןוטיב ,תרנצה תרטמה      

    300.00   300.00   1.00 .הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה רטמ   
      
םירוביחו קוריפ תודובע      
      
תושרה םע םואתב ועצובי תודובעה      
םישרדנה תוחיטבה יללכ לכ יפלו תימוקמה      
תא לולכי קוריפה ,חתמהמ קותינ ללוכ      
ןקתומה דויצ לכו ,תועורזה ,םיסנפה ,דומעה      
הרויש םוקמל לבוי קרופש דויצהומעה לע      
.חקפמה      

 55,990.00 ץוח תרואת 10.80 כ"הס  

      
ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
יללכ שומיש ןוטב תוחמוג      
      
הקוצי תרנצו םילבכ תלעת ללוכ החמוג ריחמ      
סוסיבו הבצה ,החמוגל תחתמ ןוטבמ      
תיתשתה תרבח םע םואת ,תוינכותל םאתהב      
רפעה תודובע לכ תא ללוכ ,תיטנוולרה      
,יאוולהו רזעה תודובעו ירמוחתושרדנה      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.הזוחה יכמסמב תושרדנה תודובעה      
      
012/04/06 םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.02.456

  2,400.00 1,200.00   2.00 'פמוק סוסיבו הריפח ,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס  
      
012/04/08 םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.02.459

 10,800.00 1,350.00   8.00 'פמוק סוסיבו הריפח ,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס  
 13,200.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 כ"הס  
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     007 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

6 שיבכ 10 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
תופומ      
      
הקראה      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוצי תושורדה      
.וגוס      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.336
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

 16,900.00    26.00 650.00 08.3.327 רטמ   
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.339
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 05      

    310.00    31.00  10.00 08.3.327 רטמ   
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ      
הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב      
הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל 521B ןוטב      
ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחלר" 05 תשוחנמ      
הקראה לית וא ספא לית וא הקראה לית      
טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע תשרב      
.העיבצו      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.03.387
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

  1,598.00   799.00   2.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
      
      
      
      
      
      

 18,808.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     008 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

6 שיבכ 10 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 18,808.00 מהעברה      
      
      
וא/ו הריפח ללוכ יתכתמ םימ רוניצל הקראה     08.03.393
מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב תחוש ,הביצח      
רוח ,ןוטבמ תיעקרק םע מ"ס 06 קמועבו      
,4 י.ת יפל 521B ןוטב הסכמ ,םימ זוקינ      
םירוביחהו םירזיבאה לכ ללוכ העיבצו טוליש      

  1,154.00   577.00   2.00 'פמוק .םישורדה  
      
תונוש      
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.501

    608.00    60.80  10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.504

    528.00    52.80  10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
 21,098.00 הרואת ירזיבא 30.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ר ב ח ל  ת ו ד ו ב ע  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
י"חח תודובע      
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.018
ץניא 6 רטוקב רוניצה י"חח לש םילבכ רובע      
7.7 למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו      
ןומיס טרסו מ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ      
אל י"חחו הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת      

 70,060.00    62.00 1,130.00 .)תרנצ תקפסמ רטמ   
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.021
ץניא 8 רטוקב רוניצה י"חח לש םילבכ רובע      
8.01 למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו      
ןומיס טרסו מ"8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ      
אל י"חחו הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת      

  6,300.00   126.00  50.00 .)תרנצ תקפסמ רטמ   
      

 76,360.00 70.80.10 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     009 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

6 שיבכ 10 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 76,360.00 מהעברה      
      
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצחו הריפח     08.07.045
יוסכו דופיר ללוכ םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ ,לוח      
קמועב הריפחה המדא יפדוע קוליסו      
6" רטוקב תורוניצ 5-ל בחורו מ"ס04דע      

 23,200.00    58.00 400.00 .רוניצ אלל ריחמה תחא הבכשב םיחנומ רטמ   
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.07.060
הבוג מ"ס 761 םינפ בחור : תודימב למשח      
קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      
םגד סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 05      

  2,540.00 2,540.00   1.00 'פמוק . בחרומ2  
      
למשחל תפתושמ הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.069
522 ללוכ הבוג ,"רמוע" תמגודכ תרושקתו      
80 טרפמ יפלו טרפ יפל מ"ס 04 קמוע מ"ס      
סוסיב הביצח/הריפח ללוכ י"חח טרדנטסו      
לא תונוראמ םילוורש תנכה תוברל סוליפו      
,מ"מ 02 ץע בג לולכי תרושקת את ,םישרגמה      
תנגומ רטסאילופ תלד ,םיקדהמ ,תועבט      

 44,736.00 3,728.00  12.00 'פמוק vu,טוה/קזב טרדנטס לוענמו תידי.  
      
םויס לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס עוצב     08.07.096
)םילוורשה( םייעקרק תתה םירבעמה תווצק      
טרפמ יפל ק"תת לבכ וא י"חח רובע ונכוהש      
עיב יטרפ יפלו 30.90.30.80 ףיעס 80      
םויס תווצק לש תוטנידרואוקה ןויצללוכ      

    311.00   311.00   1.00 'פמוק .תודע תינכותב ךמסומ דדומ י"ע תרנצה  
      
תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.07.102
קוחב שרדנכ י"חח לש ךומנ חתמ ילבכ םע      
שושיג תריפח ,ןוטב ,םילוורש ללוכ למשחה      
'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועל תינדי      

  1,775.00   355.00   5.00 'פמוק .טרפ יפל לכה תוימרתו תוינכמ תונגעוצב  
148,922.00 למשח תרבחל תודובע 70.80 כ"הס  
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     010 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

6 שיבכ 10 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת ל  ת ו ד ו ב כ  80.80 ק ר פ  ת ת       
ק ז ב  ת ר ב ח ל       
      
םיישאר םיריצ -קזבל תרושקת תודובע      
לש םיטרדנטס יפל תיפצת ללוכ םיינשמו      
תויתשת יוניבל קזב טרפמ האר קזב תרבח      
טרפמ ןכו 1801 דע 0701 םיקרפ תרושקתו      
.תידרשמ ןיבה הדעוה לש 80      
      
,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.טוה תרבח      
      
םואתה ,יחרכה עוציב לע טוהלש רישי חוקפ      
ימי ןיגב םולשת תוברל ןלבקה תוירחאב      
.הדיחי יריחמב לולכ שרדי םא חוקפה      
      
וניאו  יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.טוהלש ינכטה טרפמב ןייוצמהמ ערוג      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
םיידיב וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
וא הביצח ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אללו      
.םיידי תריפח      
      
מ"מ 011 רטוקב םינק 2 תחנהל הלעת תריפח     08.08.021
הכישמ טוח  תוברל חישק C.V.P - מ )4"(      
תוכומתה תוברל מ"ס 09 דע קמועב שרדנכ      
מ"ס 03 לש לוח יולימו לוח דופיר ,)םירסייפס(      
טרפמה יפל לכה ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ      
80 טרפמו ,0701 קרפ קזב לש דחוימה ינכטה      

  1,400.00    28.00  50.00 .עוצב טרפ יפלו 40-30.20.80 - םיפיעס רטמ   
      
011 רטוקב םינק 3 דע תחנהל הלעת תריפח     08.08.027
טוח תוברל  חישק C.V.P - מ )4"( מ"מ      
תוברל  מ"ס 09 דע קמועב שרדנכ הכישמ      
לוח יולימו לוח דופיר  ,)םירסייפס( תוכומתה      
לכה ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ מ"ס 03 לש      
קרפ קזב לש דחוימה ינכטה טרפמה יפל      
40-30.20.80 - םיפיעס 80 טרפמו ,0701      

  4,810.00    37.00 130.00 .עוצב טרפ יפלו רטמ   
      
      
      
      

  6,210.00 80.80.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     011 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

6 שיבכ 10 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,210.00 מהעברה      
      
      
יפל C.V.P מ"מ 011 4" רטוקב חישק רוניצ     08.08.087
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
)םירסייפס( תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל      
דחוימ טרפמ יפל לכה הנכומ  הריפחב חנומ      

  1,100.00    22.00  50.00 .עוציב טרפו 2701 קרפ קזב לש רטמ   
      
09 )4"( מ"מ 011 חישק .יס.יו.יפ תותשק     08.08.114
הקפסא ללוכ 'מ 1 דע לש ךרואב תולעמ      

    142.00    71.00   2.00 'פמוק .הנקתהו  
      
,4" יס.יו.יפ תרנצל חישק .יס.יו.יפ - מ םימטוא     08.08.117

     60.00     3.00  20.00 'פמוק .הנקתהו הקפסא ללוכ  
      
,מ"ס 001 הבוגבו מ"ס 001 רטוקב הרקב את     08.08.210
םגד תקצי הסכמ ,תוגרדמ ללוכ ןוט 52 הרקת      
גוז תוברל מ"ס 06 רטוקב 'גנרוא/טוה/םוקלס      

 10,000.00 2,500.00   4.00 'פמוק .םיגרבו םיטלש  
 17,512.00 קזב תרבחל תרושקתל תודובכ 80.80 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת ל  ת ו ד ו ב ע  90.80 ק ר פ  ת ת       
ט ו ה  ת ר ב ח ל       
      
מ"מ 011 רטוקב םינק 2 תחנהל הלעת תריפח     08.09.021
הכישמ טוח  תוברל חישק C.V.P - מ )4"(      
תוכומתה תוברל מ"ס 09 דע קמועב שרדנכ      
מ"ס 03 לש לוח יולימו לוח דופיר ,)םירסייפס(      
טרפמה יפל לכה ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ      
80 טרפמו ,0701 קרפ קזב לש דחוימה ינכטה      

  1,400.00    28.00  50.00 .עוצב טרפ יפלו 40-30.20.80 - םיפיעס רטמ   
      
011 רטוקב םינק 3 דע תחנהל הלעת תריפח     08.09.027
טוח תוברל  חישק C.V.P - מ )4"( מ"מ      
תוברל  מ"ס 09 דע קמועב שרדנכ הכישמ      
לוח יולימו לוח דופיר  ,)םירסייפס( תוכומתה      
לכה ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ מ"ס 03 לש      
קרפ קזב לש דחוימה ינכטה טרפמה יפל      
40-30.20.80 - םיפיעס 80 טרפמו ,0701      

  4,810.00    37.00 130.00 .עוצב טרפ יפלו רטמ   
      
      
      
      

  6,210.00 90.80.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     012 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

6 שיבכ 10 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,210.00 מהעברה      
      
      
יפל C.V.P מ"מ 011 4" רטוקב חישק רוניצ     08.09.087
לכ ללוכ טוה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
)םירסייפס( תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל      
דחוימ טרפמ יפל לכה הנכומ  הריפחב חנומ      

  1,100.00    22.00  50.00 .עוציב טרפו  טוה לש רטמ   
      
,4" יס.יו.יפ תרנצל חישק .יס.יו.יפ - מ םימטוא     08.09.117

     60.00     3.00  20.00 'פמוק .הנקתהו הקפסא ללוכ  
  7,370.00 טוה תרבחל תרושקתל תודובע 90.80 כ"הס  

264,092.00 למשח תודובע 80 כ"הס  

      
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.200
02/02 תינבלמ גוסמ רופא ספסוחמ רמגב      

  6,760.00    84.50  80.00 .תינכת יפל ע"וש וא, 02/01, ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

  3,520.00   140.80  25.00 .ד וסי ר"מ   
      
םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.01.410
תמגודכ ןבל ןווג תוברל מ"ס 6/02/02      

  6,775.00   271.00  25.00 .ע"ש וא ןייטשרקא ר"מ   
      
העונת לגעמב הרטעל המורט הפש ןבא     40.01.540
םוטיקו םירסייפס םע מ"ס 05/52/52 תודימב      

  8,750.00   125.00  70.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תואפב ןטק רטמ   
      
81/04/05 תודימב תודימב בכרל הילע ןבא     40.01.560
שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע      

 48,750.00   125.00 390.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש רטמ   
      
תודימב 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.610
ןיב שרפהה, (מ"ס 71/52/52 , 51/52/03      
מ"ס 51 שיבכה רושימל הכרדמה רושימ      

 10,200.00   102.00 100.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה). רטמ   
      

 84,755.00 10.04.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     013 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

6 שיבכ 10 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 84,755.00 מהעברה      
      
      
תודימב 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.620
ריחמה). ל"נכ, (מ"ס 71/05/52 , 51/05/03      

  8,300.00    83.00 100.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ רטמ   
      
תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.640
ל"נכ, (מ"ס 71/001/52 , 51/001/03      

 70,000.00    70.00 1,000.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה). רטמ   
163,055.00 תוכרדמ,םיליבש ףוציר 10.04 כ"הס  

163,055.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
2.14 ק ר פ  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

 40,500.00    45.00 900.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.200
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     41.02.240

 16,100.00    70.00 230.00 12.5. רטמ   
 56,600.00 2.14 קרפ 20.14 כ"הס  

 56,600.00 היקשה תודובע 14 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש       
      
לעב מ"נחב MSLC (ןוטבמ והשלכ יולימ     51.01.405
רובע ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג קזוח      

 21,894.00   267.00  82.00 .ק"מ 001 לעמ תומכ ק"מ   
 21,894.00 תונוש קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.160

 13,770.00     2.70 5,100.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
      

 13,770.00 20.15.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     014 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

6 שיבכ 10 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,770.00 מהעברה      
      
      
יולימכ רזוח שומיש ךרוצל ,רופח רמוחב לופיט     51.02.900
רוזאל הלבוהו הסמעה ,הריפח ללוכ ,רתאב      
םא( תלוספה תדרפה ,יופינו ןוימ ,לופיטה      
גוס עצמל וא/ו ררבנ יולימל ותמאתהו ,)הנשי      
רתאב םיעצמ תקפהל ש"בהשמ להונ יפל 'א      
לכ תושרדנה הדבעמה תוקידב לכ עוציב ללוכו      
וא  ,םהניבמ םדקומה םוי לכ וא ק"מ005      
,ונוסחא תוברל .דחוימה טרפמה תשירדל      
רוזיפ יולימה רוזאל רמוחה תלבוה ותסמעה      
תובכשב יללכה טרפמה יפל רקובמ קודיהו      
יולימ ק"מ יפל םלושי .מ"ס 02 דע יבועב      

 51,450.00    21.00 2,450.00 .חטשב קדוהמ ק"מ   
 65,220.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב תובכשב רזופמ העסמב 'א גוס עצמ     51.03.010
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דע הבכש      
םוכיסל אל   122.00 1,400.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ ק"מ   
      
51 דע הבכש יבועב תוכרדמב 'א גוס עצמ     51.03.030
יפל 001% לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס      
םוכיסל אל   122.00 1,270.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   

אבומ יולימו םיעצמ 30.15 כ"הס            

      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.032

 16,195.50   359.90  45.00 '.מ 0.2 דע קמועב 4 גרד רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.072

201,076.00   591.40 340.00 '.מ 0.3 דע 'מ-0.2מ קמועב 4 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.132

 91,764.00   764.70 120.00 '.מ 0.3 דע 'מ-0.2מ קמועב 4 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.192

 53,770.00 1,075.40  50.00 '.מ 0.3 דע 'מ-0.2מ קמועב 4 גרד רטמ   
      
,מ"ס 001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.532
04 מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב 004D, ןיממ ןוט,      

 78,650.00 6,050.00  13.00 'פמוק '.מ 52.2  
441,455.50 60.15.10 קרפ תתב הרבעהל

4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א
 

קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     015 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

6 שיבכ 10 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

441,455.50 מהעברה      
      
      
,מ"ס 041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.564
04 מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
'מ 52.2 לעמ לעמ קמועב 004D ןיממ ןוט,      

  7,500.00 7,500.00   1.00 'פמוק '.מ 57.2 דעו  
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.06.668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ  

 16,861.00 1,686.10  10.00 984.י"ת תושירד ל ףופכב 'חי   
      
תודימב הפש ןבאל דומצ ינוניב ישאר ןטלוק     51.06.676
רוניצל רוח םע מ"ס 011 הבוגב 87/84 םינפ      
ע"ש וא ןמפלוו לש DM-6 תמגודכ ןוטבמ 04      
לזרבמ 052C תינקית תשרו תרגסמ ללוכ      
תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ      

 14,558.40 1,819.80   8.00 984.י"ת 'חי   
      
הפש ןבאל דומצ אל ינוניב ישאר ןטלוק     51.06.680
םע מ"ס 011 הבוגב 67/73 םינפ תודימב      
לש DM-12 תמגוד ןוטבמ 04 רוניצל רוח      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזר במ  

  1,775.00 1,775.00   1.00 984.י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ אל ידדצ ןטלוק     51.06.684
לש DM-22 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 67/73      
תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
םירמוח וא הדבכ לזרבמ 052Cתינקית      

  1,597.20 1,597.20   1.00 984.י"ת תושירדל ף ופכב םיבכורמ 'חי   
      

  1,848.00   184.80  10.00 ).פאר - פיר( זוקינל ןבא ףוציר ר"מ  51.06.820
      
ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     51.06.828
תדלפ ללוכ.תוינכתב טרופמל םאתהב ןייוזמ      

 11,060.00 1,382.50   8.00 .ןויז ק"מ   
      
לכב םח טלפסא תחירמב ןוטבה ינפ םוטיא     51.06.900

  1,918.00    95.90  20.00 .עקרקה םע עגמב תואבה תואפה ר"מ   
      
יולימב מ"ס 01/04 קיטסלפ תרווכב יופיצ     51.06.910

  4,000.00    80.00  50.00 -03.ב ןוטב ר"מ   
      
      

502,573.10 60.15.10 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     016 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

6 שיבכ 10 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

502,573.10 מהעברה      
      
      

  1,250.00    25.00  50.00 הלעת תרדסה ק"מ  51.06.920
503,823.10 זוקינו לועית תודובע 60.15 כ"הס  

      
י נ ב א ו  ה ע י ב צ  ם י ר ו ר מ ת  90.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.09.030

  3,484.00   174.20  20.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.09.040

  2,981.00   135.50  22.00 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.050
יפל הדידמ. (םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

  1,222.00     2.60 470.00 ).וטנ העיבצ רטמ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.09.070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

    440.00    22.00  20.00 ).וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

  1,540.00     4.40 350.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.09.110
  9,667.00 ךרד ינבאו העיבצ םירורמת 90.15 כ"הס  

600,604.10 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  10.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב       
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     52.01.110

160,160.00    36.40 4,400.00 01-86GP.ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
160,160.00 תוכרדמו תועסימב תויטלפסא תובכש 10.25 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.02.010

  7,040.00     1.60 4,400.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      

 15,100.00   151.00 100.00 2/1".צ"את טלפסאמ הטאה יספ ר"מ  52.02.070
 22,140.00 תונוש 20.25 כ"הס  

182,300.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס  

1,266,651.10 6 שיבכ כ"הס

4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א
 
 

קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../017 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     017 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

4 שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  8,000.00     8.00 1,000.00 08.1.021. רטמ   
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

 12,000.00    12.00 1,000.00 08.1.021. רטמ   
      
םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.117
מ"מ 2.3 ןפוד יבועב 8 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפלשנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

  3,600.00    36.00 100.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
      
      
      
      
      
      

 23,600.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../018 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     018 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

4 שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 23,600.00 מהעברה      
      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.171
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

  3,180.00 1,590.00   2.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.197
י"ת יפל 052C ןוטב הסכמו הרקת רובע      

    430.00   430.00   1.00 'פמוק .489  
      
לע הנקתה רובע הרקב את ריחמל תפסות     08.01.222
םיידיב הביצח וא/ו הריפח ללוכ תמייק תרנצ      
םיחתפ ךותיח ,תרנצה יוליגל םילכב וא      
יפ לע תושרדנה תודובעה לכו םוטיא תרנצב      

    480.00   480.00   1.00 'פמוק .הזוחהיכמ  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה,קיה      
תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח יפדוע      
עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת      
.תוקידב      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
      
      
      

 27,690.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../019 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     019 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

4 שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 27,690.00 מהעברה      
      
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.258
04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
,םיי תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 36,000.00    36.00 1,000.00 .עקרקה יגוס לכב רטמ   
      
02 לכ רובע 852.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     08.01.273
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

    600.00     6.00 100.00 .מ"ס 04 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ רטמ   
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     08.01.291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
רושיתלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  1,100.00   110.00  10.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה רטמ   
      
לעמ ,עקרקה יגוס לכב תרנצל הלעת תריפח     08.01.294
תרנצ ,קזב וק ,םימ ריבעמ( לושכמ תחתמ וא      
לש ובחורל מ''ס 04 בחורב ,)'וכו םימ      
ללוכ ,תירושרש תרנצ תחנהל לושכמה      

  4,000.00    80.00  50.00 .תרנצה תנגהל 02 -ב ןוטתקיצי רטמ   
      
לושכמ לעמ תרנצ תנגהל 02-ב ןוטב תקיצי     08.01.297
תשירד יפל( ,שרדייש םוקמ לכל וא/ו      

  3,800.00   760.00   5.00 .)חקפמה ק"מ   
      
תרנצ תחנה רובע ליבש/הכרדמ תחיתפ     08.01.348
ןוטב/טלפסא תריבש, ךותיח ,רוסינ תוברל      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,ליבש/הכרדמה חטשב      
06 דע בחורו מ"ס 051 דע קמועל םיידידובע      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס      
תרזחה ליבש/הכרדמ ןוקית ,עצמ תובכשב      
תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל בצמה      

  1,000.00   100.00  10.00 תרנצה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 74,190.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../020 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     020 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

4 שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 74,190.00 מהעברה      
      
      
תוברל תרנצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.01.351
םייק ןוטב/טלפסא תריבשו ךותיח ,רוסינ      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,םישיבכ חטשב      
דע בחורבו מ"ס 051 דע קמועל םיידיובעב      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 06      
בצמה תרזחה ,שיבכה ןוקית ,עצמה תובכשב      

  1,100.00   110.00  10.00 .תרנצה תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל רטמ   
      
םייק רבעמ אתל תיעקרק תת תרנצ רוביח     08.01.354
,אתה ןפודב חתפ תביצח ללוכ ,ןוטבמ      
תודובעה לכו םוטיא ,ןוטיב ,תרנצה תרטמה      

    300.00   300.00   1.00 .הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה רטמ   
      
םירוביחו קוריפ תודובע      
      
תושרה םע םואתב ועצובי תודובעה      
םישרדנה תוחיטבה יללכ לכ יפלו תימוקמה      
תא לולכי קוריפה ,חתמהמ קותינ ללוכ      
ןקתומה דויצ לכו ,תועורזה ,םיסנפה ,דומעה      
הרויש םוקמל לבוי קרופש דויצהומעה לע      
.חקפמה      
      
תת תרנצב לחשומה םייק לבכ קוריפ     08.01.486
אלל ,םימייק הרואת ידומע ןיב תיעקרק      
ירוביח קוריפ ללוכ ,תמייקה תרנצב העיגפ      
ינסחמל לבכה תלבוהו ,םדודיבו למשחה      
001 דע רחא םוקמ לכל ואתוקמה תושרה      

    200.00     4.00  50.00 .חקפמה תייחנה יפל, מ"ק רטמ   
 75,790.00 ץוח תרואת 10.80 כ"הס  

      
ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
יללכ שומיש ןוטב תוחמוג      
      
הקוצי תרנצו םילבכ תלעת ללוכ החמוג ריחמ      
סוסיבו הבצה ,החמוגל תחתמ ןוטבמ      
תיתשתה תרבח םע םואת ,תוינכותל םאתהב      
רפעה תודובע לכ תא ללוכ ,תיטנוולרה      
,יאוולהו רזעה תודובעו ירמוחתושרדנה      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.הזוחה יכמסמב תושרדנה תודובעה      

20.80.20 קרפ תתב הרבעהל          
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../021 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     021 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

4 שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
012/04/06 םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.02.456

  8,400.00 1,200.00   7.00 'פמוק סוסיבו הריפח ,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס  
      
012/04/08 םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.02.459

 10,800.00 1,350.00   8.00 'פמוק סוסיבו הריפח ,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס  
 19,200.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
תופומ      
      
הקראה      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוצי תושורדה      
.וגוס      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.336
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

 26,000.00    26.00 1,000.00 08.3.327 רטמ   
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.339
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 05      

    310.00    31.00  10.00 08.3.327 רטמ   
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ      
הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב      
הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל 521B ןוטב      
ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחלר" 05 תשוחנמ      
הקראה לית וא ספא לית וא הקראה לית      
טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע תשרב      
.העיבצו      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      

 26,310.00 30.80.20 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../022 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     022 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

4 שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 26,310.00 מהעברה      
      
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.03.387
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

  1,598.00   799.00   2.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.501

    608.00    60.80  10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.504

    528.00    52.80  10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
 29,044.00 הרואת ירזיבא 30.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ר ב ח ל  ת ו ד ו ב ע  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
י"חח תודובע      
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.018
ץניא 6 רטוקב רוניצה י"חח לש םילבכ רובע      
7.7 למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו      
ןומיס טרסו מ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ      
אל י"חחו הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת      

 27,280.00    62.00 440.00 .)תרנצ תקפסמ רטמ   
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.021
ץניא 8 רטוקב רוניצה י"חח לש םילבכ רובע      
8.01 למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו      
ןומיס טרסו מ"8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ      
אל י"חחו הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת      

  8,190.00   126.00  65.00 .)תרנצ תקפסמ רטמ   
      
      
      
      
      

 35,470.00 70.80.20 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../023 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     023 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

4 שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 35,470.00 מהעברה      
      
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצחו הריפח     08.07.045
יוסכו דופיר ללוכ םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ ,לוח      
קמועב הריפחה המדא יפדוע קוליסו      
6" רטוקב תורוניצ 5-ל בחורו מ"ס04דע      

 14,500.00    58.00 250.00 .רוניצ אלל ריחמה תחא הבכשב םיחנומ רטמ   
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.07.060
הבוג מ"ס 761 םינפ בחור : תודימב למשח      
קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      
םגד סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 05      

  7,620.00 2,540.00   3.00 'פמוק .בחרומ2  
      
למשחל תפתושמ הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.069
522 ללוכ הבוג ,"רמוע" תמגודכ תרושקתו      
80 טרפמ יפלו טרפ יפל מ"ס 04 קמוע מ"ס      
סוסיב הביצח/הריפח ללוכ י"חח טרדנטסו      
לא תונוראמ םילוורש תנכה תוברל סוליפו      
,מ"מ 02 ץע בג לולכי תרושקת את ,םישרגמה      
תנגומ רטסאילופ תלד ,םיקדהמ ,תועבט      

 67,104.00 3,728.00  18.00 'פמוק vu,טוה/קזב טרדנטס לוענמו תידי.  
      
םויס לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס עוצב     08.07.096
)םילוורשה( םייעקרק תתה םירבעמה תווצק      
טרפמ יפל ק"תת לבכ וא י"חח רובע ונכוהש      
עיב יטרפ יפלו 30.90.30.80 ףיעס 80      
םויס תווצק לש תוטנידרואוקה ןויצללוכ      

    311.00   311.00   1.00 'פמוק .תודע תינכותב ךמסומ דדומ י"ע תרנצה  
      
תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.07.102
קוחב שרדנכ י"חח לש ךומנ חתמ ילבכ םע      
שושיג תריפח ,ןוטב ,םילוורש ללוכ למשחה      
'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועל תינדי      

  1,775.00   355.00   5.00 'פמוק .טרפ יפל לכה תוימרתו תוינכמ תונגעוצב  
126,780.00 למשח תרבחל תודובע 70.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א
 
 

קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../024 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     024 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

4 שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת ל  ת ו ד ו ב כ  80.80 ק ר פ  ת ת       
ק ז ב  ת ר ב ח ל       
      
םיישאר םיריצ -קזבל תרושקת תודובע      
לש םיטרדנטס יפל תיפצת ללוכ םיינשמו      
תויתשת יוניבל קזב טרפמ האר קזב תרבח      
טרפמ ןכו 1801 דע 0701 םיקרפ תרושקתו      
.תידרשמ ןיבה הדעוה לש 80      
      
,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.קזב תרבח      
      
םואתה ,יחרכה עוציב לע קזב לש רישי חוקפ      
ימי ןיגב םולשת תוברל ןלבקה תוירחאב      
.הדיחי יריחמב לולכ שרדי םא חוקפה      
      
וניאו  יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.קזב לש ינכטה טרפמב ןייוצמהמ ערוג      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
םיידיב וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
וא הביצח ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אללו      
.םיידי תריפח      
      
מ"מ 011 רטוקב םינק 2 תחנהל הלעת תריפח     08.08.021
הכישמ טוח  תוברל חישק C.V.P - מ )4"(      
תוכומתה תוברל מ"ס 09 דע קמועב שרדנכ      
מ"ס 03 לש לוח יולימו לוח דופיר ,)םירסייפס(      
טרפמה יפל לכה ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ      
80 טרפמו ,0701 קרפ קזב לש דחוימה ינכטה      

  5,040.00    28.00 180.00 .עוצב טרפ יפלו 40-30.20.80 - םיפיעס רטמ   
      
יפל C.V.P מ"מ 011 4" רטוקב חישק רוניצ     08.08.087
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
)םירסייפס( תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל      
דחוימ טרפמ יפל לכה הנכומ  הריפחב חנומ      

  1,100.00    22.00  50.00 .עוציב טרפו 2701 קרפ קזב לש רטמ   
      
,4" יס.יו.יפ תרנצל חישק .יס.יו.יפ - מ םימטוא     08.08.117

     60.00     3.00  20.00 'פמוק .הנקתהו הקפסא ללוכ  
  6,200.00 קזב תרבחל תרושקתל תודובכ 80.80 כ"הס  
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../025 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     025 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

4 שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת ל  ת ו ד ו ב ע  90.80 ק ר פ  ת ת       
ט ו ה  ת ר ב ח ל       
      
,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.טוהתרבח      
      
םואתה ,יחרכה עוציב לע טוה לש רישי חוקפ      
ימי ןיגב םולשת תוברל ןלבקה תוירחאב      
.הדיחי יריחמב לולכ שרדי םא חוקפה      
      
וניאו  יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.טוה לש ינכטה טרפמב ןייוצמהמ ערוג      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
םיידיב וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
וא הביצח ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אללו      
.םיידי תריפח      
      
מ"מ 011 רטוקב םינק 2 תחנהל הלעת תריפח     08.09.021
הכישמ טוח  תוברל חישק C.V.P - מ )4"(      
תוכומתה תוברל מ"ס 09 דע קמועב שרדנכ      
מ"ס 03 לש לוח יולימו לוח דופיר ,)םירסייפס(      
טרפמה יפל לכה ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ      
טוה לש דחוימה ינכטה      

  1,400.00    28.00  50.00 .עוצב טרפ יפלו 40-30.20.80 - םיפיעס רטמ   
      
יפל C.V.P מ"מ 011 4" רטוקב חישק רוניצ     08.09.087
לכ ללוכ טוה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
)םירסייפס( תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל      
דחוימ טרפמ יפל לכה הנכומ  הריפחב חנומ      

  1,100.00    22.00  50.00 .עוציב טרפו  טוה לש רטמ   
      
09 )4"( מ"מ 011 חישק .יס.יו.יפ תותשק     08.09.114
הקפסא ללוכ 'מ 1 דע לש ךרואב תולעמ      

    142.00    71.00   2.00 'פמוק .הנקתהו  
      
,4" יס.יו.יפ תרנצל חישק .יס.יו.יפ - מ םימטוא     08.09.117

     60.00     3.00  20.00 'פמוק .הנקתהו הקפסא ללוכ  
  2,702.00 טוה תרבחל תרושקתל תודובע 90.80 כ"הס  

259,716.00 למשח תודובע 80 כ"הס  

      
      
      

4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א
 

קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../026 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     026 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

4 שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
2.14 ק ר פ  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

  9,000.00    45.00 200.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.200
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     41.02.240

 42,000.00    70.00 600.00 12.5. רטמ   
 51,000.00 2.14 קרפ 20.14 כ"הס  

 51,000.00 היקשה תודובע 14 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש       
      
לעב מ"נחב MSLC (ןוטבמ והשלכ יולימ     51.01.405
רובע ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג קזוח      

 12,015.00   267.00  45.00 .ק"מ 001 לעמ תומכ ק"מ   
 12,015.00 תונוש קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.160

  5,535.00     2.70 2,050.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
יולימכ רזוח שומיש ךרוצל ,רופח רמוחב לופיט     51.02.900
רוזאל הלבוהו הסמעה ,הריפח ללוכ ,רתאב      
םא( תלוספה תדרפה ,יופינו ןוימ  ,לופיטה      
גוס עצמל וא/ו ררבנ יולימל ותמאתהו ,)הנשי      
רתאב םיעצמ תקפהל ש"בהשמ להונ יפל 'א      
לכ תושרדנה הדבעמה תוקידב לכ עוציב ללוכו      
וא .םהניבמ םדקומה םוי לכ וא ק"מ 005      
,ונוסחא תוברל .דחוימה טרפמה תשירדל      
רוזיפ יולימה רוזאל רמוחה תלבוה ותסמעה      
תובכשב יללכה טרפמה יפל רקובמ קודיהו      
יולימ ק"מ יפל םלושי .מ"ס 02 דע יבועב      

 69,300.00    21.00 3,300.00 .חטשב קדוהמ ק"מ   
 74,835.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
      

4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א
 

קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../027 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     027 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

4 שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב תובכשב רזופמ העסמב 'א גוס עצמ     51.03.010
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דע הבכש      
םוכיסל אל   122.00 2,463.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ ק"מ   

אבומ יולימו םיעצמ 30.15 כ"הס            

      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.032

  3,599.00   359.90  10.00 '.מ 0.2 דע קמועב 4 גרד רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.072

227,689.00   591.40 385.00 '.מ 0.3 דע 'מ-0.2מ קמועב 4 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.132

 45,882.00   764.70  60.00 '.מ 0.3 דע 'מ-0.2מ קמועב 4 גרד רטמ   
      
,מ"ס 001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.532
04 מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב 004D, ןיממ ןוט,      

 84,700.00 6,050.00  14.00 'פמוק '.מ 52.2  
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.06.668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ  

  3,372.20 1,686.10   2.00 984.י"ת תושירד ל ףופכב 'חי   
      
תודימב הפש ןבאל דומצ ינוניב ישאר ןטלוק     51.06.676
רוניצל רוח םע מ"ס 011 הבוגב 87/84 םינפ      
ע"ש וא ןמפלוו לש DM-6 תמגודכ ןוטבמ 04      
לזרבמ 052C תינקית תשרו תרגסמ ללוכ      
תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ      

  3,639.60 1,819.80   2.00 984.י"ת 'חי   
      
לזרבמ )הלוגע( טרדנטס תשר תכבס הסכמ     51.06.720

  8,976.00   748.00  12.00 'פמוק ).ןוט (04 מ"ס 05 רטוקב ,חתפ םע ,הקיצי  
      

  1,848.00   184.80  10.00 ).פאר - פיר( זוקינל ןבא ףוציר ר"מ  51.06.820
      
ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     51.06.828
תדלפ ללוכ.תוינכתב טרופמל םאתהב ןייוזמ      

 13,825.00 1,382.50  10.00 .ןויז ק"מ   
      
      

393,530.80 60.15.20 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../028 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     028 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

4 שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

393,530.80 מהעברה      
      
      
לכב םח טלפסא תחירמב ןוטבה ינפ םוטיא     51.06.900

  1,918.00    95.90  20.00 .עקרקה םע עגמב תואבה תואפה ר"מ   
      
יולימב מ"ס 01/04 קיטסלפ תרווכב יופיצ     51.06.910

  4,000.00    80.00  50.00 -03ב ןוטב ר"מ   
      

  1,250.00    25.00  50.00 הלעת תרדסה ק"מ  51.06.920
400,698.80 זוקינו לועית תודובע 60.15 כ"הס  

      
י נ ב א ו  ה ע י ב צ  ם י ר ו ר מ ת  90.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.09.030

  2,090.40   174.20  12.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.09.040

  2,032.50   135.50  15.00 .דומע אלל 'חי   
  4,122.90 ךרד ינבאו העיבצ םירורמת 90.15 כ"הס  

491,671.70 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  10.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     52.01.090

288,300.00    31.00 9,300.00 01-86GP.ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
288,300.00 תוכרדמו תועסימב תויטלפסא תובכש 10.25 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.02.010

 14,880.00     1.60 9,300.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
 14,880.00 תונוש 20.25 כ"הס  

303,180.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

1,105,567.70 4 שיבכ כ"הס

4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א
 
 

קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../029 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     029 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

7 שיבכ 30 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  2,000.00     8.00 250.00 08.1.021. רטמ   
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  3,000.00    12.00 250.00 08.1.021. רטמ   
      
םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.117
מ"מ 2.3 ןפוד יבועב 8 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפלשנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

  3,600.00    36.00 100.00 .120.1.80 ףיעס ר"מ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
      
      
      
      
      
      

  8,600.00 10.80.30 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../030 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     030 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

7 שיבכ 30 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,600.00 מהעברה      
      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.171
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

  3,180.00 1,590.00   2.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.197
י"ת יפל 052C ןוטב הסכמו הרקת רובע      

    430.00   430.00   1.00 'פמוק .489  
      
לע הנקתה רובע הרקב את ריחמל תפסות     08.01.222
םיידיב הביצח וא/ו הריפח ללוכ תמייק תרנצ      
םיחתפ ךותיח ,תרנצה יוליגל םילכב וא      
יפ לע תושרדנה תודובעה לכו םוטיא תרנצב      

    480.00   480.00   1.00 'פמוק .הזוחהיכמ  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה,קיה      
תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח יפדוע      
עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת      
.תוקידב      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
      
      
      

 12,690.00 10.80.30 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../031 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     031 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

7 שיבכ 30 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,690.00 מהעברה      
      
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.258
04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
,םיי תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  9,000.00    36.00 250.00 .עקרקה יגוס לכב רטמ   
      
02 לכ רובע 852.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     08.01.273
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

    300.00     6.00  50.00 .מ"ס 04 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ רטמ   
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     08.01.291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
רושיתלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  1,100.00   110.00  10.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה רטמ   
      
לעמ ,עקרקה יגוס לכב תרנצל הלעת תריפח     08.01.294
תרנצ ,קזב וק ,םימ ריבעמ( לושכמ תחתמ וא      
לש ובחורל מ''ס 04 בחורב ,)'וכו םימ      
ללוכ ,תירושרש תרנצ תחנהל לושכמה      

  4,000.00    80.00  50.00 .תרנצה תנגהל 02 -ב ןוטתקיצי רטמ   
      
לושכמ לעמ תרנצ תנגהל 02-ב ןוטב תקיצי     08.01.297
תשירד יפל( ,שרדייש םוקמ לכל וא/ו      

  3,800.00   760.00   5.00 .)חקפמה ק"מ   
      
תרנצ תחנה רובע ליבש/הכרדמ תחיתפ     08.01.348
ןוטב/טלפסא תריבש, ךותיח ,רוסינ תוברל      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,ליבש/הכרדמה חטשב      
06 דע בחורו מ"ס 051 דע קמועל םיידידובע      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס      
תרזחה ליבש/הכרדמ ןוקית ,עצמ תובכשב      
תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל בצמה      

  1,000.00   100.00  10.00 תרנצה רטמ   
      
םירוביחו קוריפ תודובע      
      
      
      
      
      
      
      

 31,890.00 10.80.30 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../032 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     032 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

7 שיבכ 30 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 31,890.00 מהעברה      
      
      
תושרה םע םואתב ועצובי תודובעה      
םישרדנה תוחיטבה יללכ לכ יפלו תימוקמה      
תא לולכי קוריפה ,חתמהמ קותינ ללוכ      
ןקתומה דויצ לכו ,תועורזה ,םיסנפה ,דומעה      
הרויש םוקמל לבוי קרופש דויצהומעה לע      
.חקפמה      

 31,890.00 ץוח תרואת 10.80 כ"הס  

      
ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
יללכ שומיש ןוטב תוחמוג      
      
הקוצי תרנצו םילבכ תלעת ללוכ החמוג ריחמ      
סוסיבו הבצה ,החמוגל תחתמ ןוטבמ      
תיתשתה תרבח םע םואת ,תוינכותל םאתהב      
רפעה תודובע לכ תא ללוכ ,תיטנוולרה      
,יאוולהו רזעה תודובעו ירמוחתושרדנה      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.הזוחה יכמסמב תושרדנה תודובעה      
      
012/04/06 םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.02.456

  3,600.00 1,200.00   3.00 'פמוק סוסיבו הריפח ,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס  
      
012/04/08 םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.02.459

  2,700.00 1,350.00   2.00 'פמוק סוסיבו הריפח ,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס  
  6,300.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
תופומ      
      
הקראה      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוצי תושורדה      
.וגוס      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      

30.80.30 קרפ תתב הרבעהל          
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../033 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     033 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

7 שיבכ 30 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.336
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

  6,500.00    26.00 250.00 08.3.327 רטמ   
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.339
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 05      

    310.00    31.00  10.00 08.3.327 רטמ   
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ      
הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב      
הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל 521B ןוטב      
ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחלר" 05 תשוחנמ      
הקראה לית וא ספא לית וא הקראה לית      
טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע תשרב      
.העיבצו      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.03.387
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

  1,598.00   799.00   2.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
תונוש      
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.501

    608.00    60.80  10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.504

    528.00    52.80  10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
  9,544.00 הרואת ירזיבא 30.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ר ב ח ל  ת ו ד ו ב ע  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
      

70.80.30 קרפ תתב הרבעהל          
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../034 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     034 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

7 שיבכ 30 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
י"חח תודובע      
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.018
ץניא 6 רטוקב רוניצה י"חח לש םילבכ רובע      
7.7 למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו      
ןומיס טרסו מ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ      
אל י"חחו הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת      

 16,740.00    62.00 270.00 .)תרנצ תקפסמ רטמ   
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.021
ץניא 8 רטוקב רוניצה י"חח לש םילבכ רובע      
8.01 למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו      
ןומיס טרסו מ"8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ      
אל י"חחו הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת      

 10,710.00   126.00  85.00 .)תרנצ תקפסמ רטמ   
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצחו הריפח     08.07.045
יוסכו דופיר ללוכ םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ ,לוח      
קמועב הריפחה המדא יפדוע קוליסו      
6" רטוקב תורוניצ 5-ל בחורו מ"ס04דע      

 21,460.00    58.00 370.00 .רוניצ אלל ריחמה תחא הבכשב םיחנומ רטמ   
      
למשחל תפתושמ הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.069
522 ללוכ הבוג ,"רמוע" תמגודכ תרושקתו      
80 טרפמ יפלו טרפ יפל מ"ס 04 קמוע מ"ס      
סוסיב הביצח/הריפח ללוכ י"חח טרדנטסו      
לא תונוראמ םילוורש תנכה תוברל סוליפו      
,מ"מ 02 ץע בג לולכי תרושקת את ,םישרגמה      
תנגומ רטסאילופ תלד ,םיקדהמ ,תועבט      

 14,912.00 3,728.00   4.00 'פמוק vu,טוה/קזב טרדנטס לוענמו תידי.  
      
םויס לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס עוצב     08.07.096
)םילוורשה( םייעקרק תתה םירבעמה תווצק      
טרפמ יפל ק"תת לבכ וא י"חח רובע ונכוהש      
עיב יטרפ יפלו 30.90.30.80 ףיעס 80      
םויס תווצק לש תוטנידרואוקה ןויצללוכ      

    311.00   311.00   1.00 'פמוק .תודע תינכותב ךמסומ דדומ י"ע תרנצה  
      
      
      

 64,133.00 70.80.30 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../035 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     035 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

7 שיבכ 30 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 64,133.00 מהעברה      
      
      
לוח יולימ רובע הביצח וא'ו הריפחל תפסות     08.07.099
רקובמ קודיה םע הלעת בחור לכל יקנ תונויד      
יפל היוור הבטרהב תרשואמ הדבעמ י"ע      
,תודמו םישיבכ תייצח רוזאב חקפמה תויחנה      
רושיאב הנתומ 89% לש תופיפצל דע      

  1,800.00    18.00 100.00 .בתכב חוקיפה רטמ   
      
תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.07.102
קוחב שרדנכ י"חח לש ךומנ חתמ ילבכ םע      
שושיג תריפח ,ןוטב ,םילוורש ללוכ למשחה      
'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועל תינדי      

  1,775.00   355.00   5.00 'פמוק .טרפ יפל לכה תוימרתו תוינכמ תונגעוצב  
      
עוציב רובע ישאר ןלבקל םולשת תפסות     08.07.477
לש היצמופסנרט רדח תמקהל הנכה תודובע      
תושרדנה תומאתהה עוציב ,למשח תרבח      
תריסמב לופיטו י"חח תושירדל םאתהב חטשב      
דע תודובעה םויסב למשח תרבחל רדחה      

 10,000.00 10,000.00   1.00 'פמוק .למשח תרבח רושיא תלבקל  
 77,708.00 למשח תרבחל תודובע 70.80 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת ל  ת ו ד ו ב כ  80.80 ק ר פ  ת ת       
ק ז ב  ת ר ב ח ל       
      
םיישאר םיריצ -קזבל תרושקת תודובע      
לש םיטרדנטס יפל תיפצת ללוכ םיינשמו      
תויתשת יוניבל קזב טרפמ האר קזב תרבח      
טרפמ ןכו 1801 דע 0701 םיקרפ תרושקתו      
.תידרשמ ןיבה הדעוה לש 80      
      
,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.קזב תרבח      
      
םואתה ,יחרכה עוציב לע קזב לש רישי חוקפ      
ימי ןיגב םולשת תוברל ןלבקה תוירחאב      
.הדיחי יריחמב לולכ שרדי םא חוקפה      
      
וניאו  יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.קזב לש ינכטה טרפמב ןייוצמהמ ערוג      
      

80.80.30 קרפ תתב הרבעהל          
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../036 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     036 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

7 שיבכ 30 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
םיידיב וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
וא הביצח ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אללו      
.םיידי תריפח      
      
מ"מ 011 רטוקב םינק 2 תחנהל הלעת תריפח     08.08.021
הכישמ טוח  תוברל חישק C.V.P - מ )4"(      
תוכומתה תוברל מ"ס 09 דע קמועב שרדנכ      
מ"ס 03 לש לוח יולימו לוח דופיר ,)םירסייפס(      
טרפמה יפל לכה ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ      
80 טרפמו ,0701 קרפ קזב לש דחוימה ינכטה      

  1,400.00    28.00  50.00 .עוצב טרפ יפלו 40-30.20.80 - םיפיעס רטמ   
      
יפל C.V.P מ"מ 011 4" רטוקב חישק רוניצ     08.08.087
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
)םירסייפס( תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל      
דחוימ טרפמ יפל לכה הנכומ  הריפחב חנומ      

  1,100.00    22.00  50.00 .עוציב טרפו 2701 קרפ קזב לש רטמ   
      
יפל C.V.P מ"מ 8012" רטוקב חישק רוניצ     08.08.090
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
)םירסייפס( תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל      
דחוימ טרפמ יפל לכה הנכומ  הריפחב חנומ      

    550.00    22.00  25.00 .עוציב טרפו 2701 קרפ קזב לש רטמ   
      
,4" יס.יו.יפ תרנצל חישק .יס.יו.יפ - מ םימטוא     08.08.117

     30.00     3.00  10.00 'פמוק .הנקתהו הקפסא ללוכ  
      
,מ"ס 001 הבוגבו מ"ס 001 רטוקב הרקב את     08.08.210
םגד תקצי הסכמ ,תוגרדמ ללוכ ןוט 52 הרקת      
גוז תוברל מ"ס 06 רטוקב 'גנרוא/טוה/םוקלס      

  2,500.00 2,500.00   1.00 'פמוק .םיגרבו םיטלש  
  5,580.00 קזב תרבחל תרושקתל תודובכ 80.80 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת ל  ת ו ד ו ב ע  90.80 ק ר פ  ת ת       
ט ו ה  ת ר ב ח ל       
      
,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה      
      
      

90.80.30 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../037 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     037 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

7 שיבכ 30 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
טוה תרבח      
      
םואתה ,יחרכה עוציב לע טוה לש רישי חוקפ      
ימי ןיגב םולשת תוברל ןלבקה תוירחאב      
.הדיחי יריחמב לולכ שרדי םא חוקפה      
      
וניאו  יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טוהלש ינכטה טרפמב ןייוצמהמ ערוג      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
םיידיב וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
וא הביצח ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אללו      
.םיידי תריפח      
      
מ"מ 011 רטוקב םינק 2 תחנהל הלעת תריפח     08.09.021
הכישמ טוח  תוברל חישק C.V.P - מ )4"(      
תוכומתה תוברל מ"ס 09 דע קמועב שרדנכ      
מ"ס 03 לש לוח יולימו לוח דופיר ,)םירסייפס(      
טרפמה יפל לכה ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ      
טוה לש דחוימה ינכטה      

  2,100.00    28.00  75.00 .עוצב טרפ יפלו  רטמ   
      
יפל C.V.P מ"מ 011 4" רטוקב חישק רוניצ     08.09.087
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
)םירסייפס( תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל      
דחוימ טרפמ יפל לכה הנכומ  הריפחב חנומ      

  1,650.00    22.00  75.00 .עוציב טרפו 2701 קרפ קזב לש רטמ   
      
,4" יס.יו.יפ תרנצל חישק .יס.יו.יפ - מ םימטוא     08.09.117

     30.00     3.00  10.00 'פמוק .הנקתהו הקפסא ללוכ  
  3,780.00 טוה תרבחל תרושקתל תודובע 90.80 כ"הס  

134,802.00 למשח תודובע 80 כ"הס  

      
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.200
02/02 תינבלמ גוסמ רופא ספסוחמ רמגב      

  3,380.00    84.50  40.00 .תינכת יפל ע"וש וא, 02/01, ר"מ   
      

  3,380.00 10.04.30 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../038 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     038 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

7 שיבכ 30 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,380.00 מהעברה      
      
      
העונת לגעמב הרטעל המורט הפש ןבא     40.01.540
םוטיקו םירסייפס םע מ"ס 05/52/52 תודימב      

  5,000.00   125.00  40.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תואפב ןטק רטמ   
  8,380.00 תוכרדמ,םיליבש ףוציר 10.04 כ"הס  

  8,380.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
2.14 ק ר פ  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

  4,500.00    45.00 100.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.200
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     41.02.240

 11,200.00    70.00 160.00 12.5. רטמ   
 15,700.00 2.14 קרפ 20.14 כ"הס  

 15,700.00 היקשה תודובע 14 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש       
      
לעב מ"נחב MSLC (ןוטבמ והשלכ יולימ     51.01.405
רובע ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג קזוח      

 14,685.00   267.00  55.00 .ק"מ 001 לעמ תומכ ק"מ   
 14,685.00 תונוש קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.160

  4,239.00     2.70 1,570.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
      
      
      
      
      

  4,239.00 20.15.30 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../039 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     039 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

7 שיבכ 30 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,239.00 מהעברה      
      
      
יולימכ רזוח שומיש ךרוצל ,רופח רמוחב לופיט     51.02.900
רוזאל הלבוהו הסמעה ,הריפח ללוכ ,רתאב      
םא( תלוספה תדרפה ,יופינו ןוימ ,לופיטה      
'א גוס עצמ וא/ו ררבנ יולימל ותמאתהו ,)הנשי      
ללוכו רתאב םיעצמ תקפהל ש"בהשמ להונ יפל      
005 לכ תושרדנה הדבעמה תוקידב לכ עוציב      
תשירדל וא  םהניבמ םדקומה םוי לכ וא ק"מ      
ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה טרפמה      
קודיהו רוזיפ יולימה רוזאל רמוחה תלבוה      
דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה יפל רקובמ      

 19,110.00    21.00 910.00 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי .מ"ס 02 ק"מ   
 23,349.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב תובכשב רזופמ העסמב 'א גוס עצמ     51.03.010
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דע הבכש      
םוכיסל אל   122.00 705.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ ק"מ   

אבומ יולימו םיעצמ 30.15 כ"הס            

      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.032

  2,879.20   359.90   8.00 '.מ 0.2 דע קמועב 4 גרד רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.072

 50,269.00   591.40  85.00 '.מ 0.3 דע 'מ-0.2מ קמועב 4 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.132

179,704.50   764.70 235.00 '.מ 0.3 דע 'מ-0.2מ קמועב 4 גרד רטמ   
      
,מ"ס 001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.532
04 מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב 004D, ןיממ ןוט,      

 48,400.00 6,050.00   8.00 'פמוק '.מ 52.2  
      
,מ"ס 041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.564
04 מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
'מ 52.2 לעמ לעמ קמועב 004D ןיממ ןוט,      

 15,000.00 7,500.00   2.00 'פמוק '.מ 57.2 דעו  
      
      
      

296,252.70 60.15.30 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../040 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     040 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

7 שיבכ 30 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

296,252.70 מהעברה      
      
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.06.668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ  

  1,686.10 1,686.10   1.00 984.י"ת תושירד ל ףופכב 'חי   
      
תודימב הפש ןבאל דומצ ינוניב ישאר ןטלוק     51.06.676
רוניצל רוח םע מ"ס 011 הבוגב 87/84 םינפ      
ע"ש וא ןמפלוו לש DM-6 תמגודכ ןוטבמ 04      
לזרבמ 052C תינקית תשרו תרגסמ ללוכ      
תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ      

  1,819.80 1,819.80   1.00 984.י"ת 'חי   
      
לזרבמ )הלוגע( טרדנטס תשר תכבס הסכמ     51.06.720

  4,488.00   748.00   6.00 'פמוק ).ןוט (04 מ"ס 05 רטוקב ,חתפ םע ,הקיצי  
      

  7,392.00   184.80  40.00 ).פאר - פיר( זוקינל ןבא ףוציר ר"מ  51.06.820
      
ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     51.06.828
תדלפ ללוכ.תוינכתב טרופמל םאתהב ןייוזמ      

  6,912.50 1,382.50   5.00 .ןויז ק"מ   
      
לכב םח טלפסא תחירמב ןוטבה ינפ םוטיא     51.06.900

    959.00    95.90  10.00 .עקרקה םע עגמב תואבה תואפה ר"מ   
      
יולימב מ"ס 01/04 קיטסלפ תרווכב יופיצ     51.06.910

  8,000.00    80.00 100.00 -03.ב ןוטב ר"מ   
      

  1,250.00    25.00  50.00 הלעת תרדסה ק"מ  51.06.920
      

 14,400.00 4,800.00   3.00 םיינבלמ זוקינ םיאתל NRM םגד תשר הסכמ 'חי  51.06.930
343,160.10 זוקינו לועית תודובע 60.15 כ"הס  

      
י נ ב א ו  ה ע י ב צ  ם י ר ו ר מ ת  90.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.09.030

    871.00   174.20   5.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.09.040

    948.50   135.50   7.00 .דומע אלל 'חי   
  1,819.50 ךרד ינבאו העיבצ םירורמת 90.15 כ"הס  

383,013.60 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../041 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     041 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

7 שיבכ 30 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  10.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     52.01.090

 80,600.00    31.00 2,600.00 01-86GP.ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
 80,600.00 תוכרדמו תועסימב תויטלפסא תובכש 10.25 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.02.010

  4,160.00     1.60 2,600.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
  4,160.00 תונוש 20.25 כ"הס  

 84,760.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

626,655.60 7 שיבכ כ"הס
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../042 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     042 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

הביאש תנחת 40 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ל  ה ב י א ש  ת נ ח ת  85 ק ר פ       
      
ה ב י א ש  ת נ ח ת  10.85 ק ר פ  ת ת       
      
הקיפסב הביאש אתב בויבל הלובט הבאשמ     58.01.010
תוארשרש ללוכ ,'מ 06 ץחלו ש"קמ 52 לש      

100,000.00 50,000.00   2.00 'פמוק םיליבומ תוטומו ןוגיע לגר ,הטסורינמ המרה  
      
לש רטוקב בויבל םיאתמה רזוח לא םותסש     58.01.020

 10,040.00 5,020.00   2.00 )0500.430.75 ףיעס לקד ןוריחמ( 4" 'חי   
      
2" רטוקב D-520 בויבל בלושמ ריוא םותסש     58.01.030
SN תיקסיד ללוכ 'מטא 01 לש הדובע ץחלל      
( הקינסה וק לעו תובאשמה תקינסב ןקתוי      
- םורדה תונייעמ בויבהו םימה דיגאת ןוריחמ      

 19,600.00 4,900.00   4.00 )תרגסמ ןלבק 'חי   
      
אתב מ"מ 09 -ו מ"מ 011 רטוקב א"פ תרנצ     58.01.040
האיציב ,)11RDS תרנצה( הביאשה      

 10,000.00 10,000.00   1.00 'פמוק הקינסה וק דע תובאשמהמ  
      
תקינסב ןקתוי 4" רטוקב זירט ףוגמ     58.01.060
בויבהו םימה דיגאת ןוריחמ ( תובאשמה      

 11,050.00 2,210.00   5.00 )תרגסמ ןלבק - םורדה תונייעמ 'חי   
      
תדידמל םאתומ יטנגמ ורטקלא הקיפס דמ     58.01.070
ןקתוי הקיפסה דמ 4" רטוקב דדומה םיכפש      

  8,000.00 8,000.00   1.00 'פמוק הביאשה תנחתב הקינסה וק לע  
      
בויבל םיאתמ המגרפאיד םע ףיצר ץחל דמ     58.01.080
ללוכ ,'מטא 61-0 לש םיצחל םוחתלו ימלוג      

 32,000.00 8,000.00   4.00 'פמוק הרקב חולל רדשמ  
      
בויבל םיאתמ המגרפאיד םע ילאוזיו ץחל דמ     58.01.090

  3,000.00 3,000.00   1.00 'פמוק ימלוג  
      
5.2 הבוגב ןקתות רדגה .תכתורמ תשר רדג     58.01.100
םע 'מ 2 לש הבוגב רדגה ,עקרקה ינפמ 'מ      
לקד ןוריחמ( 'מ 5.0 לש ךרואב ןרק      

 24,000.00   240.00 100.00 44.011.0172) רטמ   
      
004X052 תודימב )בכר רעש( יפנכ וד רעש     58.01.110

  7,500.00 7,500.00   1.00 מ"ס 'חי   
      
מ"מ 2 יבועב מ"ס 04X06 הבוגב טלש     58.01.120

  1,200.00   300.00   4.00 רעש וא תשר ג"ע הנקתהל 'חי   
226,390.00 10.85.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../043 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     043 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

הביאש תנחת 40 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

226,390.00 מהעברה      
      
      

  1,280.00   640.00   2.00 םינוגיעל 03 -ב ןיוזמ ןוטב ישוג ק"מ  58.01.130
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     58.01.140
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      
'סמ ףיעס( וטשאא דייפידומ יפל 001%      

 11,500.00   115.00 100.00 )ןוכישה דרשמ ןוריחמ 010.3.15 ק"מ   
      
המרה סמועל םיאתמה בבותסמ המרה ןרוגע     58.01.150

 20,000.00 20,000.00   1.00 'פמוק ג"ק 0001 לש  
      
,)תינדי( העיסנ תינורק םע תרשרש תלגלג     58.01.160

  7,500.00 7,500.00   1.00 'פמוק ןוט 1 ילמיסקמ המרה רשוכ  
      
ךותב 01" רטוקב םוריח את ןוויכל ריק ירגס     58.01.170

 48,000.00 12,000.00   4.00 ךורא ריצ ללוכ ,םיאת 'חי   
      
)םירגסה אלל( 'מ 5.1 רטוקב לוגע םירגס את     58.01.180
םיסכמ ללוכ ,םירגסל ןוטב תומאתה ללוכ      

  8,500.00 8,500.00   1.00 'פמוק 'מ 5 דע קמועבו  
      
ח"זמ ללוכה 36-0499 'סמ תינכת יפל F טרפ     58.01.190

  6,000.00 6,000.00   1.00 'פמוק םיפוגמ  
      
רוניצה ,הביאשה תנחתמ השילגל בויב רוניצ     58.01.200
חנומ מ"מ 052 רטוקב 71RDS א"פמ יושע      

  2,500.00   250.00  10.00 'מ 5.2 קמועב עקרקב רטמ   
      
ןיב מ"מ 082 רטוקב 71RDS 001EP תרנצ     58.01.210

 16,000.00   400.00  40.00 םירצק םיעטקב םיאתה רטמ   
      
8 ללוכ הביאש אתל ביבסמ תוחיטב הקעמ     58.01.220
תרשרשו 'מ 1.1 הבוגב םינוולוגמ םידומע      

  2,000.00 2,000.00   1.00 'פמוק )תינכתה יפל( 'מ 51 ךרואב תיפקיה  
      
קמועבו 'מ 4.2 לש ימינפ רטוקב הרקב את     58.01.230
אתו )B - ו A( עוקיש אתכ ןקתוי 'מ 6 -כ לש      

240,000.00 80,000.00   3.00 'פמוק )םיסכמ ללוכ( הביאש  
      
21 רטוקב הטסורינ לבכ םע סלגרביפ םלוס     58.01.240

 27,000.00   900.00  30.00 )עוקיש יאתו םוריח יאת ,הביאש אתב( מ"מ רטמ   
      
וקו הביאשה תנחת לש הריסמו הצרה     58.01.250

 10,000.00 10,000.00   1.00 'פמוק הקינסה  
      

626,670.00 10.85.40 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../044 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     044 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

הביאש תנחת 40 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

626,670.00 מהעברה      
      
      
רטוקב 001EP תמגודכ EPDH תורוניצ     58.01.270
תוברל ע"ש וא 71RDS )01 גרד( מ"מ 011      
תפיטעו דופיר ,ךותירה יחפסו תודובעה לכ      
רוביחל עקרקב םיחנומ ,רזוח יולימו לוח      
דע קמועבו םייק ףסאמל הביאשה תנחת      

189,700.00   135.50 1,400.00 )2310.20.75 ןוכישה דרשמ ןוריחמ( 'מ 52.1 רטמ   
      
רטוקב תימורט ןוטב תוילוחמ םירזיבא את     58.01.280
תימורט הרקת תוברל קמוע לכב מ"ס 001      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל      
חתפ םע "521B 33 למרכ" םגד תמרגוד      
רגסו ע"ש וא ןמפלו תרצות מ"ס 06 רטוקב      
דיגאת / תושר םע םואתיבו פ"ע לזרב תקיצי      
תכרעמה םש דיגאת/תושר םש ,למס לולכיש      
ףיעס ןוכישה דרשמ ןוריחמ יפל( ץצח תפצרו      

  2,485.10 2,485.10   1.00 57.1.422) 'חי   
      
תוילוחמ ,הטקשה את תנקתהו הקפסא     58.01.290
הרקת ללוכ ,מ"ס 521 רטוקב ,תוימורט      
)דבכ סמועל( דבכ ,מ"ס 06 רטוקב ,הסכמו      
דועיו דיגאתה םשו למס םע לזרב תקצימ      
ןוריחמ ( .'מ 52.2 דע קמועב בויבל הסכמה      
ןלבק - םורדה תונייעמ בויבהו םימה דיגאת      

  4,970.00 4,970.00   1.00 )תרגסמ 'חי   
      
לכו BEWOEG ללוכ לחנל השילג טרפ     58.01.300
יפל הדובעה לש םלשומ עוציבל שורדה      

 15,000.00 15,000.00   1.00 'פמוק 36-0499 תינכתב טרפה  
838,825.10 הביאש תנחת 10.85 כ"הס  

      
ם י ב ו ט ר  ם י א ת  ם ו ט י א  20.85 ק ר פ  ת ת       
      
םיאת לש ןוטב תוריק לש םינפ םוטיא      58.02.010
תוארוה יפל עוציב -)הביאש את( םיבוטר      
לכו רוגס ללחב הדובעב תושרדנה תוחיטבה      

 60,000.00   200.00 300.00 ךכ םשל שרדנה ר"מ   
      

 40,000.00   200.00 200.00 ןורקימ 003 לש יבועבו עוקיש יאתל ךא ל"נכ ר"מ  58.02.020
      

  8,000.00   200.00  40.00 םירגס אתל ךא ל"נכ ר"מ  58.02.030
      
      
      

108,000.00 20.85.40 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../045 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     045 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

הביאש תנחת 40 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

108,000.00 מהעברה      
      
      
םיאת לש ןוטב תוריק לש ינוציח םוטיא     58.02.040
תוארוה יפל עוציב - )הביאש את( םיבוטר      

 48,000.00   150.00 320.00 תוחיטבה ר"מ   
      

 30,000.00   150.00 200.00 עוקיש יאתל ךא ל"נכ ר"מ  58.02.050
      

  7,500.00   150.00  50.00 םירגס אתל ךא ל"נכ ר"מ  58.02.060
193,500.00 םיבוטר םיאת םוטיא 20.85 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  30.85 ק ר פ  ת ת       
      
ןקתמל הרואתו הרקב ,דוקיפ ,למשח תוכרעמ     58.03.010

125,000.00 125,000.00   1.00 'פמוק טרפמה יפ לע הביאשה תנחת  
      
ןובשח יפל םולשתה .למשח רוביחל בצקה     58.03.020

 15,000.00 15,000.00   1.00 'פמוק ינלבק חוור אלל ,לעופב למשח תרבח  
      
'מ 3X5.2 תודימב למשח ןוראל ליבי הנבמ     58.03.030
לכ תא ללוכ ריחמה .הרואתו ןגזמ ללוכ      

 60,000.00 60,000.00   1.00 'פמוק םישרדנה תונזההו םירוביחה  
200,000.00 למשח תודובע 30.85 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  40.85 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב  י א ת ל  - ה י צ ק ו ר ט ס נ ו ק ו       
      
םיקמועל חטשב תיללכ הביצח וא/ו הריפח     58.04.010
קדוהמ רזוח יולימ ללוכ שרדנכ םינוש      
הריפח רקובמ קודיהב מ"ס 02 לש תובכשב      
000,01 דע עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו      

 91,800.00    25.50 3,600.00 ק"מ ק"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,רופח רמוחב לופיט     58.04.015
תדרפה ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
יולימ תרדגהל ותמאתהו ,הנשי םא תלוספה      
,ונוסחא תוברל .דחוימה טרפמה יפל וא ררבנ      
ורוזיפ יולימה רוזאל רמוחה תלבוה ותסמעה      
יפל וקודיהו מ"ס 02 דע יבועב תובכשב      
קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושיו 15 טרפמ      

 41,400.00    11.50 3,600.00 .חטשב ק"מ   
      
אתל תחתמ מ"ס 7 יבועב הזר ןוטב תקיצי     58.04.020

    500.00    25.00  20.00 םוריח ר"מ   
      

133,700.00 40.85.40 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../046 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     046 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

הביאש תנחת 40 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

133,700.00 מהעברה      
      
      
:ללוכה םינוש םייבועב ןוטב רוב תקיצי     58.04.030
םאתהב 'דכו גג ,תוקלור ,תוריק ,הפצר      
ןוטבה ,04-ב ןוטב ,היצקורטסנוקה תינכתל      
ןרצי טרפמ יפל תומיטא רפשמ גוסמ היהי      

 88,000.00 1,600.00  55.00 )תיתש קודיה ללוכ( ק"מ   
      
תותשר וא םיעלוצמ וא םילוגע הדלפ תוטומ     58.04.040

 65,000.00 5,000.00  13.00 תואסנולכ ללוכ ןוטבה ןויזל תוכתורמ ןוט   
      
תויולת הפצרה םע תוקוצי 04-ב דוסי תוריק     58.04.050

  9,000.00 1,500.00   6.00 )תופרוצמ תוינכת יפל( מ"ס 05 דע בחורב ק"מ   
      
הבוגב "ןיכס" ףצקומ ןריטסילופ יזגרא יעצמ     58.04.060
05 דע תורוקה בחור ,דוסיה תוריקל מ"ס 02      

  1,500.00    60.00  25.00 מ"ס רטמ   
      
ףצקומ ןריטסילופמ "םיניכס" יזגרא עצמ     58.04.070

  1,200.00    60.00  20.00 הפצרל תחתמ מ"ס 91 הבוגב ר"מ   
      
מ"מ 3.0 יבועב ןליתאילופ תועירי עצמ     58.04.080

    300.00    15.00  20.00 ןוטבה תפצרל תחתמ ר"מ   
      
הבוגבו מ"מ 5 יבועב ע"ש וא "לגילופ" תוחול     58.04.090

  1,250.00    50.00  25.00 תורוקה ידיצ ינשמ מ"ס 05 דע רטמ   
      
יפל תודימב 04-ב ןוטב תואסנולק ישאר     58.04.100

  4,500.00 1,500.00   3.00 היצקורטסנוק תינכת ק"מ   
      
תינכת יפל( תרנצ ירוביחל םינוש םיחתפ     58.04.110
םע םוטיא ללוכ םוריח רוב תוריקב )36-0499      

  3,000.00 3,000.00   1.00 'פמוק ביבוטיא רבחמ  
      
מ"ס 06 רטוק הקיציו החידק ןוטב תואסנולכ     58.04.120

 15,600.00   260.00  60.00 )עקרק ח"ודל םאתהב( 'מ 21 דע קמועבו רטמ   
      
תומכ ןיגב תימעפ דח תונגראתה ןיגב תפסות     58.04.155

  6,000.00 6,000.00   1.00 'פמוק הנטק  
      
גוסמ חפנתמ םימ רצע הקיצי תוקספהב     58.04.160
    "BUR NOTEB" ע"ש וא הקיס תרבח לש  

  2,000.00   100.00  20.00 .םיטרפמו םיטרפל םאתהב לכה רטמ   
      
      
      

331,050.00 40.85.40 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../047 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     047 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

הביאש תנחת 40 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

331,050.00 מהעברה      
      
      
גוסמ חפנתמ םימ רצע הקיצי תוקספהב     58.04.170
    42-UC.U.D לכה ע''ש וא הקיס תרבח לש  

  2,000.00   100.00  20.00 .םיטרפמו םיטרפל םאתהב רטמ   
      
לש תיתבכש תלת תכרעמב הזר ןוטב םוטיא     58.04.180
תוחבשומ תוירמוטסלא תוינמוטיב תועירי      
רטסאילופ ,דבלב תוניירושמ S.B.S רמילופב      
רמיירפ תמחלה תוברל מ"מ 4 יבועב      

  4,000.00   200.00  20.00 .ר"מ/רג 030ינמוטיב ר"מ   
      
ללוכ מ"ס 5 יבועב 03F רק לק תקבדה     58.04.200
003 תומכב ינמוטיב רמיירפ תומח תוחירמ      

 14,400.00   120.00 120.00 מ"מ 3 יבועב 597 םוגטסלא גוסמ ר"מ/'רג ר"מ   
351,450.00 ןוטב יאתל - היצקורטסנוקו רפע תודובע 40.85 כ"הס  

1,583,775.10 בויבל הביאש תנחת 85 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,583,775.10 הביאש תנחת כ"הס
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../048 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     048 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

בויבו םימ 50 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  75 ק ר פ       
      
ם י מ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
ןומיס ,רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
םיללוכ גוס לכמ םימ יווק תחנהו הקפסא'וכו      
הביצח וא/ו םיינכמ םילכב הביצח וא/ו הריפח      
םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע םילבגומ      
תויתשת תייצח ,תויתשתל תוכימסב הדובע      
תויושרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו לעמ      
לכתויושר וא םיפוג םתוא לש חוקיפו      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
רזוח יולימ ,םימ בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח      
לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפה פ"ע      
םיריבעמ ,תויופעתסה ,תותשק ןוגכ םיחפסה      
קרפ יפל הדובעו םירמוחה יביכרמ לכו 'וכו      
לכ לש הדיחיה יריחמיללכה טרפמב 75      
םוקמו קחרמ לכל קוליס םיללוכ םיפיעסה      
המ לכו רפע יפדוע ,תלוספ לש קוחכ רשואמ      
אלש שגדומ קפס רסה ןעמל .קוליס שרודש      
לכב הדיחי ריחמה יוניש וא תפסות היהת      
הביס לכמ "קמוע לכב" וב ןייוצש ףיעס      
יאוותב יוניש ,םיקמועב יוניש ןוגכ היהיתש      
זרכמל העצה תרגסמב תאז תחקל שי .'וכו      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.75.50 קרפ תתב הרבעהל          
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../049 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     049 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

בויבו םימ 50 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תא םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה לכ      
תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה םירתיהו      
לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת תוברל םתומלשב      
מ"ע ךרוצ פ"עו שרדייש יפכ ךכמ עמתשמה      
שיבכל דומצה םינקתמו םיווק תחנה רשפאל      
תיתשת לכ וא/ו םימייק םינבמ וא/ו םייק      
תוחיטב יללכ לע הרימש ךות תרחא      
ויהי הדלפה תורוניצל םיחפסה לכםתוביציו      
הפיטעו טלמ םינפ יופיצ םע םייתשורח      
ףסונבתיתבכש תלת תיתשורח תינוציח      
תורוניצ ריחמ הזוח/זרכמ יכמסמב רמאנל      
לכ לע תוירחא םיללוכ ןליתאילופו הדלפה      
)םיחפסו תורוניצ( היביכרמ לכ םע תכרעמה      
תבוטל תרנצה ןרצי י"ע םינש 01 ךשמל      
תרנצה ןיב רוביח ,דיגאת/תימוקמ תושר      
ן'זויפורטקלא וא/ו םינפ ךותיר תועצמאב      
תדועת לעב ןלבק תועצמאב עוציב ,דבלב      
ןלבקה לעהז גוסמ תרנצ תנקתהל הכמסה      
םאתהב תרנצה ןרצי לע שארמ רושיא לבקל      
תוריש ןתמ יבגל ןה ,תרשואמה הפולחל      
לכ לע ןרצי לש תוירחאה בתכו הדשה      
םתחנהו תרנצ תנמזה םרטב תאז תכרעמה      
      
םהב ןייוצמה םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה ינפל      
םמושירב הנתומ הלא תודובע ןיגב םולשת      
ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל ןלבקהו      
ןכא םא וליפא עוציב ינפל ןמויב םושיר      
לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמהעצוב הדובעה      
תועש רוציק םיבייחמו ןוחטיבה יביכרמ      
'וכו תרבגומ החטבא ,םויב הדובעה      
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.194
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל , 21      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      
טרפ רובע .מ"מ 36 רטוקב קמוע לכב עקרקב      

 94,688.30   124.10 763.00 1D - ו 2D רטמ   
      
      
      
      
      

 94,688.30 10.75.50 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../050 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     050 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

בויבו םימ 50 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 94,688.30 מהעברה      
      
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.200
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל , 21      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      
וקל מ"מ 011 רטוקב קמוע לכב עקרקב      

 76,815.20   189.20 406.00 )לוגס עבצב( ידיתע םיחלוק רטמ   
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.204
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל , 21      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      

422,096.10   227.30 1,857.00 .מ"מ 061 רטוקב קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
תינכתב A יטרפ( 6" רטוקב רצ זירט ףוגמ     57.01.320

 16,510.80 2,751.80   6.00 )16-0499 'סמ 'חי   
      
ףיקז לע 3" רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.01.402
הריבש ןקתמ תוברל 4" רטוקב יתשורח      

 22,365.90 2,485.10   9.00 16-0499 'סמ תינכתב G טרפל םאתהב 'חי   
      
לע 2*3 " רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.01.412
ןקתמ תוברל 4-6 " רטוקב יתשורחףיקז      
'סמ תינכתב 1G טרפל םאתהבהריבש      

  6,520.00 1,630.00   4.00 9940-61 'חי   
      
רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.422
תימורט הרקת תוברל קמוע לכב מ"ס 001      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל      
חתפ םע "521B 33-למרכ" םגד תמגוד      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      
םש ,למס לולכיש דיגאת \ תושרה      

 14,910.60 2,485.10   6.00 .ץצח תפצרו תכרעמה םש,דיגאת\תושרה 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.01.440
עוציבה ( ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
חקפמה רושיאבו השירדב הנתומ םולשתהו      

  2,608.20   434.70   6.00 הדובע ןמוי םושיר ךות 'חי   
      
םייק וקל והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.460

 12,696.00 2,116.00   6.00 'פמוק 8-6 רטוקב ןהשלכ גוסמ  
      
      
      
      
      

669,211.10 10.75.50 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../051 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     051 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

בויבו םימ 50 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

669,211.10 מהעברה      
      
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.484
E -ו 1D טרפ יפל )3" ףיקז( 2" רטוקב      
תחתמ רבעמ תוברל 16-0499 'סמ תינכתב      
יו יפ לוורש םע םייק רדג וא/ו ןוטב ריק וא/ו      

  8,698.20   621.30  14.00 שרדנה םוקמב מ"מ 002 רטוקב יס 'חי   
      
רוביח וא דדוב יתיב רוביח תנכהל תפסות     57.01.486
ךותב ןליתאילופ רונצמ 2" רטוקב הייקשהל      

  4,348.40   310.60  14.00 ןוטב םע לוורש 'חי   
      
הייקשהל רוביח וא  לופכ יתיב רוביחל הנכה     57.01.492
טרפ יפל )3" ףיקז(    2*2" רטוקב      
ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל יטרדנטסה      
טיס יו יפ לוורש םע םייק רדג וא\ו ןוטב      

 41,548.00   799.00  52.00 שרדנה םוקמב מ"מ 020רטוקב 'חי   
      
רוביח וא לופכ יתיב רוביח תנכהל תפסות     57.01.494
ןליתאילופ רונצמ  2*2" רטוקב הייקשהל      

 20,774.00   399.50  52.00 ןוטב םע לוורש ךותב 'חי   
744,579.70 םימ 10.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א
 
 

קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../052 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     052 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

בויבו םימ 50 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
אוהש גוס לכמ בויב יווק תחנהו הקפסא      
וא/ו םיינכמ םילכב הביצח וא/ו הריפח םיללוכ      
םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי הביצח      
,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע םילבגומ      
תויתשת תייצח ,תויתשתל תוכימסב הדובע      
תויושרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו לעמ      
לכתויושר וא םיפוג םתוא לש חוקיפו      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
רזוח יולימ ,בויב בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח      
לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפה פ"ע      
יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו םיחפסה      
יפל ויהי הרקב יאתיללכה טרפמב 75 קרפ      
יאת ריחמש שגדומ .יטרדנטסה טרפה      
םילכב הביצח וא/ו הריפח ללוכ הרקבה      
הנבמל דע רזוח יולימ ,םיידיב וא/ו םיינכמ      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה      
יבלש ,הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
םייניב יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא/ו הדירי      
לש הרקמבהחוש תוברל החונמ יחטשמו      
ינפמ" הרדגהה םייק שיבכב בויב וק תחנה      
טלפסאה ינפמ איה "עקרק      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.75.50 קרפ תתב הרבעהל          
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../053 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     053 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

בויבו םימ 50 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכב ןלבקל םימולשתב לפכ ויהי אלש שגדומ      
בויב ירוביח לוטיב וא תויורבחתהל עגונה      
תחא םעפ היהי םולשתה ,םייק הרקב אתה      
וא תוסינכה רפסמל רשק אלל אתל דבלב      
הרקמב ןכל תולטבתמ ואתופסוותמש תואיצי      
ותואב םירוביח לוטיבו םירוביח תפסוה לש      
רטוקה פ"ע דבלב דחא תורבחתה םלושי את      
וק לע הרקב את לש הרקמברתויב לודגה      
וק לע את ןיגב תפסותל רבעמ םייק בויב      
יריחמאתל תורבחתה םוש םלושי אל בויב      
לכל קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמלו קחרמ      
יריחמקוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
לכ תא םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה      
םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה      
תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה םירתיהו      
לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת תוברל םתומלשב      
מ"ע ךרוצ פ"עו שרדייש יפכ ךכמ עמתשמה      
שיבכל דומצב םינקתמו םיווק תחנה רשפאל      
תיתשת לכ וא/ו םימייק םינבמ וא/ו םייק      
תוחיטב יללכ לע הרימש ךות תרחא      
םיפיעסבש גואדל ןלבקה לעםתוביציו      
ךות חוקיפה רושיאב עוציב םהב ןייוצמש      
ןמויב םושיר היהי עוציבה יפל ,ןמויב םושיר      
הנתומ הלאה תודובע ןיגב םולשת ,הדובעה      
םולשתל יאכז היהי אל ןלבקהו םמושירב      
וליפא עוציבה ינפל ןמויב םושיר ןיאו הדימב      
הדובעה ןמויב העצוב ןכא םא      
      
יביכרמ לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
,םויב הדובע תועש רוציק םיבייחמה ןוחטיבה      
'וכו תרבגומ החטבא      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.074

 11,471.80   139.90  82.00 'מ 52.1 דע עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002 רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.076
62.1 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

 75,099.50   150.50 499.00 'מ 57.1 דעו רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.078
67.1 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

 63,720.00   159.30 400.00 'מ 52.2 דעו רטמ   
      

150,291.30 20.75.50 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../054 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     054 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

בויבו םימ 50 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

150,291.30 מהעברה      
      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.080
62.2 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

 72,542.40   177.80 408.00 'מ 57.2 דעו רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.082
67.2 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

 21,102.40   193.60 109.00 'מ 52.3 דעו רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.084
62.3 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

 20,609.40   210.30  98.00 'מ 57.3 דעו רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.086
67.3 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

 16,877.00   241.10  70.00 'מ 52.4 דעו רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.088
62.4 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

 22,327.20   265.80  84.00 'מ 57.4 דעו רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.090
67.4 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

  4,617.60   288.60  16.00 'מ 52.5 דעו רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.325
תימורט הרקת תוברל 'מ 52.1 דע קמועבו      
םגד ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל      
חתפ םע "521B 55 למרכ" וא "33 למרכ"      
תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 60      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

  6,142.40 3,071.20   2.00 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.326
הרקת תוברל 'מ 57.1 דעו 62.1 -מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
םע "521B 55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד ןוט      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 חתפ      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

 62,298.00 3,461.00  18.00 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
      
      

376,807.70 20.75.50 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../055 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     055 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

בויבו םימ 50 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

376,807.70 מהעברה      
      
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.327
הרקת תוברל 'מ 52.2 דעו 67.1 -מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
םע "521B 55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד ןוט      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 חתפ      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

 54,675.60 3,905.40  14.00 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.328
הרקת תוברל 'מ 57.2 דעו 62.2 -מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
םע "521B 55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד ןוט      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 חתפ      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

 50,593.20 4,216.10  12.00 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.329
הרקת תוברל 'מ 57.2 דעו 62.2 -מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
םע "521B 55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד ןוט      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 חתפ      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

  8,712.00 4,356.00   2.00 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.330
הרקת תוברל 'מ 52.3 דעו 67.2 -מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
םע "521B 55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד ןוט      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 חתפ      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

 18,462.40 4,615.60   4.00 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

509,250.90 20.75.50 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../056 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     056 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

בויבו םימ 50 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

509,250.90 מהעברה      
      
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.334
הרקת תוברל 'מ 57.3 דעו 62.3 -מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
םע "521B 55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד ןוט      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 חתפ      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

  6,930.00 6,930.00   1.00 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.335
הרקת תוברל 'מ 52.4 דעו 67.3 -מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
םע "521B 55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד ןוט      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 חתפ      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

 38,830.00 7,766.00   5.00 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.470
הרקת תוברל רטמ  57.4 דע 62.4-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "5552      
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

 23,057.70 7,685.90   3.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.472
הרקת תוברל רטמ  52.5 דע 67.4-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "5552      
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

  8,387.30 8,387.30   1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.478
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא"ןמפלו" תרצות "55 למרכ" וא "33 למרכ"      

 33,478.80   727.80  46.00 לזרב תקיצי רגס םע ע"ש 'חי   
      
      
      
      

619,934.70 20.75.50 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../057 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     057 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

בויבו םימ 50 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

619,934.70 מהעברה      
      
      
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.480
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא"ןמפלו" תרצות "55 למרכ" וא "33 למרכ"      

  5,822.40   727.80   8.00 לזרב תקיצי רגס םע ע"ש 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.482
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא"ןמפלו" תרצות "55 למרכ" וא "33 למרכ"      

 40,486.50 1,499.50  27.00 לזרב תקיצי רגס םע ע"ש 'חי   
      
אתל מ"מ 002 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.02.510
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס ,      

  3,551.60   887.90   4.00 .הרקב אתל יטרדנטסה טרפ 'חי   
      
יס יו יפ רוניצמ בויבל שרגמ רוביחל הנכה     57.02.530
    8NS לכבו מ"מ 061 רטוקב 488 י"ת יפל  
יו יפ קקפב רוניצה הצק תריגס תוברל קמוע      
לכו רדג/ןוטב ריקל תחתמ וא ךרד רבעמ יס      

172,550.40   167.20 1,032.00 ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכהה רטמ   
842,345.60 בויב 20.75 כ"הס  

      
9.75 ק ר פ  90.75 ק ר פ  ת ת       
      

 27,940.00    10.00 2,794.00 אוהש רטוק לכב םימ וא/ו בויב יווק םוליצ רטמ  57.09.370
 27,940.00 9.75 קרפ 90.75 כ"הס  

1,614,865.30 בויבו םימ 75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א
 

קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../058 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     058 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

בויבו םימ 50 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  95 ק ר פ       
      
ב ו י ב  20.95 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     59.02.035
הרקת תוברל 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
םע "521B 55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד ןוט      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 חתפ      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      
ןוריחמ ( 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה      
ןלבק - םורדה תונייעמ בויבהו םימה דיגאת      

  8,400.00 4,200.00   2.00 )תרגסמ 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     59.02.039
הרקת תוברל 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
םע "521B 55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד ןוט      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 חתפ      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      
ןוריחמ ( 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה      
ןלבק - םורדה תונייעמ בויבהו םימה דיגאת      

  4,800.00 4,800.00   1.00 )תרגסמ 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     59.02.040
הרקת תוברל 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
םע "521B 55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד ןוט      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 חתפ      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      
ןוריחמ ( 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה      
ןלבק - םורדה תונייעמ בויבהו םימה דיגאת      

 20,000.00 5,000.00   4.00 )תרגסמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 33,200.00 20.95.50 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../059 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     059 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

בויבו םימ 50 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 33,200.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     59.02.050
הרקת תוברל 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
םע "521B 55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד ןוט      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 חתפ      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      
ןוריחמ ( 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה      
ןלבק - םורדה תונייעמ בויבהו םימה דיגאת      

 28,500.00 5,700.00   5.00 )תרגסמ 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     59.02.060
הרקת תוברל 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
םע "521B 55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד ןוט      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 חתפ      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      
ןוריחמ ( 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה      
ןלבק - םורדה תונייעמ בויבהו םימה דיגאת      

 38,400.00 6,400.00   6.00 )תרגסמ 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     59.02.070
הרקת תוברל 'מ 57.5 דעו 62.5-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
םע "521B 55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד ןוט      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 חתפ      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      
ןוריחמ ( 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה      
ןלבק - םורדה תונייעמ בויבהו םימה דיגאת      

 12,000.00 12,000.00   1.00 )תרגסמ 'חי   
      
טרפ יפ לע ימינפ ינוציח לפמ רובע תפסות     59.02.080

    890.00   890.00   1.00 06-0499 'סמ תינכתב 'חי   
112,990.00 בויב 20.95 כ"הס  

112,990.00 תונוש 95 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

1,727,855.30 בויבו םימ כ"הס
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../060 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     060 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

תונורדמ תרדסה 60 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
( םימ יריבעמ לש האיצי הסינכ ינקתמ תסירה     51.01.450
,םייפנכ ,הפצר ללוכ )מ"ס 051 רוניצ רטוק דע      

    711.90   711.90   1.00 'פמוק .קוליסו יוניפ תוברל שורדה לכו פרפיר  
    711.90 1.15 קרפ 10.15 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הסמעה הריפח     51.02.005

  1,600.00    20.00  80.00 .רשואמ הכיפש רתאל ק"מ   
      
דע עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.02.050

 16,500.00    27.50 600.00 . ק"מ 000,2 ק"מ   
 18,100.00 2.15 קרפ 20.15 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
קחורמה םוקמב וא רתאב ימוקמ רפעמ יולימ     51.03.070
,רחא הזוח תרגסמב רפחנש ,ונממ מ"ק 51 דע      
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב רזופמ      
תופיפצ תגרד לכל רקובמ קודיהב קודיהה      
ריחמה( 15 קרפ יללכה טרפמה יפל תשרדנ      
רוזיפ ,יולימה ירוזאל הלבוה ,הסמעה ללוכ      

528,000.00    16.00 33,000 . )קודיהו ק"מ   
528,000.00 3.15 קרפ 30.15 כ"הס  

      
4.15 ק ר פ  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטב יולימב מ"ס 01/04קיטסלפ תרווכב יופיצ     51.04.060

  2,640.00    66.00  40.00 03-ב ר"מ   
  2,640.00 4.15 קרפ 40.15 כ"הס  

      
6.15 ק ר פ  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.132

 48,829.77   657.64  74.25 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב 4 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.172

 66,093.03   990.90  66.70 .'מ 0.2 דע קמועב  4 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.192

 63,813.96   924.84  69.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב 4 גרד רטמ   
178,736.76 60.15.60 קרפ תתב הרבעהל

4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א
 

קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../061 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     061 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

תונורדמ תרדסה 60 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

178,736.76 מהעברה      
      
      
םייק וק לע זוקינ את תמקה רובע תפסות     51.06.500

    665.30   665.30   1.00 'פמוק .)דרפנב םלושי אתה(  
      
,מ"ס  041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.564
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.2 לעמ  לעמ קמועב 004D ןיממ ןוט      

 18,398.10 6,132.70   3.00 'פמוק .'מ 57.2  
      
לזרבמ )הלוגע( טרדנטס תשר תכבס הסכמ     51.06.720

  1,496.00   748.00   2.00 'פמוק .)ןוט 04(   מ"ס 05 רטוקב ,חתפ םע ,הקיצי  
      

  3,696.00   184.80  20.00 .)פאר - פיר( זוקינל ןבא ףוציר ר"מ  51.06.820
      
ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     51.06.828
תדלפ ללוכ.תוינכתב טרופמל םאתהב ןייוזמ      

 11,060.00 1,382.50   8.00 .ןויז ק"מ   
      
לכב םח טלפסא תחירמב ןוטבה ינפ םוטיא     51.06.900

  1,650.00    82.50  20.00 עקרקה םע עגמב תואבה תואפה ר"מ   
215,702.16 6.15 קרפ 60.15 כ"הס  

765,154.06 15 קרפ 15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

765,154.06 תונורדמ תרדסה כ"הס
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../062 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     062 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

םייק שיבכב לופיט 70 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.01.110

    630.00     7.00  90.00 . קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.01.220

  4,394.50   399.50  11.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
תוברל מ"ס 5 דע יבועב טלפסא ףוצרק     51.01.550

 14,400.00     6.00 2,400.00 . קוליסו יוניפ ,אוטאט ר"מ   
 19,424.50 1.15 קרפ 10.15 כ"הס  

      
9.15 ק ר פ  90.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

    520.00     2.60 200.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
    520.00 9.15 קרפ 90.15 כ"הס  

 19,944.50 15 קרפ 15 כ"הס  

      
25 ק ר פ  25 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  10.25 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     52.01.190

 84,720.00    35.30 2,400.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
 84,720.00 1.25 קרפ 10.25 כ"הס  

      
2.25 ק ר פ  20.25 ק ר פ  ת ת       
      

  3,840.00     1.60 2,400.00 .ר"מ/ג"ק 2.1-8.0 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ  52.02.010
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.02.040

    770.00    22.00  35.00 .רוסינ ללוכ רטמ   
      

 13,590.00   151.00  90.00 ."2/1 צ"את טלפסאמ הטאה יספ ר"מ  52.02.070
 18,200.00 2.25 קרפ 20.25 כ"הס  

102,920.00 25 קרפ 25 כ"הס  

      
      
      
      

122,864.50 םייק שיבכב לופיט כ"הס

4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א
 
 

קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../063 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     063 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

תודובע תמלשה 80 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2 ק ר פ  20 ק ר פ       
      
2.2 ק ר פ  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
יופיח אלל ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     02.02.010
,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ .ןבא      
בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז, םירפת ,םיזקנ      
ךרוצל םישורדה םירמוחה תודובעה לכו ריקה      

 35,300.00 1,412.00  25.00 .תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה עוציב ק"מ   
 35,300.00 2.2 קרפ 20.20 כ"הס  

      
4.2 ק ר פ  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ."ימאח" ןבאב ןוטבמ םיכמות תוריק יופיח     02.04.015
,םינבא תרישק ,ןוגיע ,תנוולוגמ ןויז תשר      

175,500.00   270.00 650.00 .שרדנה לכו לוחיכ ר"מ   
      
ןבאמ )גניפוק( שאר יכבדנ     02.04.040
- מ"ס 04 דע בחורב תיארפ/"ימאח"/הרוסנ      
לכב שיטלט ןבאה דוביע ,מ"ס 8 "הארנ" יבוע      

 35,700.00   119.00 300.00 .ןבאה ןווגב לוחיכ ללוכ .תוארנה תואפה רטמ   
211,200.00 4.2 קרפ 40.20 כ"הס  

246,500.00 2 קרפ 20 כ"הס  

      
8 ק ר פ  80 ק ר פ       
      
8.8 ק ר פ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןליתאילופ תרנצ תחנהל הלעת תריפח     08.08.090
.ע.ק.י  גוסמ  מ"מ 05,04 57,36 םירטקב      
תרנצ  לש בוליש וא ,הכישמ טוח ללוכ 5.31      
4 דע חנות תרנצה ,םינומט םיליבכו  ןליתאלופ      
ס"מ לש הלבגה אלל תחא הבכשב םינק      
לוח דופיר ללוכ מ"ס 021  דע קמועב תובכשה      
םוכיסל אל    40.00 1,000.00 .ןומיס  טרס  תוברל  לוח יוסיכו רטמ   
      
רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ  ןליתאילופ  רוניצ     08.08.165
ןליפורפילופמ הכישמ   טוח  םע  מ"מ 05      
םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8 רטוקב      
טרדנטסתבג ורטסלפ וא  טסלפ רצמ תרצות      
עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב חנומ קזב      
    ....T. 2701 קרפ קזב לש דחוימ ינכט טרפמו.  
םוכיסל אל    13.00 2,000.00 םוטיאה ירמוח לכ ללוכ רטמ   
      
      

80.80.80 קרפ תתב הרבעהל          
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../064 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     064 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

תודובע תמלשה 80 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.08.285
,גרס , מ"ס 021 הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ      
דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו      
יללכה קזב טרפמ יפל הדובעה קזב חוקיפב      
רתאב חקפמה תויחנהו 2701 ,0701 םיקרפ      
מ"ס 791/18/151 תודימב A1  גוסמ אתה      
םוכיסל אל 4,800.00   4.00 'פמוק .קזב טרדנטס יתכרדמ  הסכמ ללוכ  

8.8 קרפ 80.80 כ"הס            

8 קרפ 80 כ"הס            

      
04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
רמגב ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.180
02/02 ,02/01 ,תינבלמ גוסמ ,רופא ספסוחמ      

  6,885.00    81.00  85.00 .תינכת יפל ע"וש וא ר"מ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.01.700

  4,840.00    48.40 100.00 )ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה(  .רופא רטמ   
 11,725.00 1.04 קרפ 10.04 כ"הס  

 11,725.00 04 קרפ 04 כ"הס  

      
44 ק ר פ  44 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב תבצועמ  הכבס רדג     44.01.020
ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל רונתב העובצו      

256,815.00   395.10 650.00 . ןוטב תפצר / המדאב תודוסי וא רטמ   
256,815.00 1.44 קרפ 10.44 כ"הס  

256,815.00 44 קרפ 44 כ"הס  

      
15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.02.050

 55,000.00    27.50 2,000.00 . ק"מ 000,2 ק"מ   
      
      
      

 55,000.00 20.15.80 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../065 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     065 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

תודובע תמלשה 80 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 55,000.00 מהעברה      
      
      
יולימכ רזוח שומיש ךרוצל ,רופח רמוחב לופיט     51.02.250
רוזאל הלבוהו הסמעה ,הריפח ללוכ ,רתאב      
םא תלוספה תדרפה ,יופינו ןוימ  ,לופיטה      
יפל וא ררבנ יולימ תרדגהל ותמאתהו ,הנשי      
רוזאל רמוחה תלבוה תוברל .דחוימה טרפמה      
מ"ס 02 דע יבועב תובכשב ורוזיפ יולימה      
יולימ ק"מ יפל םלושיו 15 טרפמ יפל וקודיהו      

130,697.50    11.50 11,365 .חטשב קדוהמ ק"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     51.02.260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
ימוקמה רמוחה תמאתהו הנשי םא תלוספה      
,דחוימה טרפמה תשירדל וא ,ררבנ רמוחל      
יחטשמ ותלבוה ,ונוסחיא  תוברל      
קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל הסירג/הריפחה      
טרפמ יפל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב רקובמ      
םוכיסל אל    21.00 25,000 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי .15 ק"מ   

185,697.50 2.15 קרפ 20.15 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
-מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.120
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס 51      

            122.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ ק"מ         
3.15 קרפ 30.15 כ"הס            

185,697.50 15 קרפ 15 כ"הס  

      
75 ק ר פ  75 ק ר פ       
      
2.75 ק ר פ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.064
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

  8,490.00   169.80  50.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.082
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 19,360.00   193.60 100.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב רטמ   
      
      
      
      
      

 27,850.00 20.75.80 קרפ תתב הרבעהל
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../066 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     066 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

תודובע תמלשה 80 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 27,850.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.576
הרקת תוברל רטמ  52.3 דע 67.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע 55"      
זילפ תטלפ תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא      
םש, למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב      

 16,294.00 4,073.50   4.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה 'חי   
 44,144.00 2.75 קרפ 20.75 כ"הס  

 44,144.00 75 קרפ 75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

744,881.50 תודובע תמלשה כ"הס
4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א

 
קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../067 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     067 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

םיבצקה 90 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

29 ק ר פ  29 ק ר פ       
      
1.29 ק ר פ  10.29 ק ר פ  ת ת       
      
החנה אלל היהי תוכיא תרקב ךרעמ תלעפה      
יפ לע עבקנש זוחאה יפל םלושיו תפסות וא/ו      
םולשתה )%5.2( הז ןוריחמל אובמב 7 ףיעס      
ל"נה זוחאה יפל בשוחיו יקלח ןובשח לכב ןתני      
.לעופב יקלחה םולשתה לופכ      
      
תופתתשהל בצקה וניה ל"נה יכ שגדומ ןכ ומכ      
האלמ תופתתשה אלו תוכיא תרקבב דרשמה      
אלו יפוס םוכס וניה םוכסה .תולעה לכב      
תוכשמתה בקע הז ףיעסב תפסות םלושת      
.תרחא הביס לכמ וא ,עוציב ךשמ      
      
תרקב תכרעמ דוקפתל ףופכב ןתינ בצקהה      
דוקפת לש הרקמב .ןלבקה לש תימצע תוכיא      
,הכוני םיוסמ שדוחב תוכיא תרקב לש יוקל      
יא ןיגב ןלבקה ןובשחמ בצקה םוכס ,רומאכ      
אלו תוכיאה תרקב לש עוציבה תולטמב הדימע      
םיאבה םישדוחב ןלבקה םילשה םא םג רזחוי      
.הזוחה יאנתב רומאכ תולטמו םיחוויד תא      
      
ףיעסה ךרעמ דבלב 09% ומלושי הז ףיעסב     92.01.040

200,715.00     1.00 200,715 'פמוק הלעמ טרופמש יפכ  
      
םולשת תמלשה ךרוצל 01% ומלושי הז ףיעסב     92.01.050
השעי הז ףיעס רובע םולשתה .001% לש      
ןובשחה םולשת םע דחי טקיורפה םויסב      
תרקב קית תמלשה לש יאנתבו ןלבקל יפוסה      

 22,301.00     1.00 22,301 'פמוק .הריסמל אלמ תוכיא  
223,016.00 1.29 קרפ 10.29 כ"הס  

223,016.00 29 קרפ 29 כ"הס  

      
39 ק ר פ  39 ק ר פ       
      
1.39 ק ר פ  10.39 ק ר פ  ת ת       
      
תוחיטבב דרשמה תופתתשה ןיגב םולשתה      
יפל םלושיו תפסות וא/ו החנה אלל היהי רתאב      
ןוריחמל אובמב 8 ףיעס יפ לע עבקנש זוחאה      
)%0.2(הז      
      
      
      

10.39.90 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../068 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     068 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

םיבצקה 90 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
קלוחי דרשמה ןדמואב עבקנש בצקהה םוכס      
עוציבה תפוקתכ ועבקנש םישדוחה רפסמב      
דע שדוח ידימ עובק םוכסכ םלושיו ,תירוקמה      
תירוקמה עוציבה תפוקת לש המויסל      
      
      
      
תופתתשהל בצקה וניה ל"נה יכ שגדומ ןכ ומכ      
וניהו רתאב תוחיטב ךרעמ םויקב דרשמה      
שיש לעופב תואצוה יפל הנתשי אלו יפוס םוכס      
הז ףיעסב תפסות םלושת אלו ןלבקל      
הביס לכמ וא ,עוציב ךשמ תוכשמתהבקע      
.תרחא      
      
,תוחיטב רובע בצקהב דרשמה תופתתשה      
האלמ הדימעל ןלבקה תוירחאמ תערוג הניא      
הזוחה תוארוהב ןימזמה יפלכ ויתויובייחתהב      
רתאה תוחיטב אשונב ןיד לכ תוארוהו      
םידבועהו      
      

178,413.60     1.00 178,414 'פמוק רתאב תוחיטב רובע דרשמה תופתתשה בצקה 93.01.050
178,413.60 1.39 קרפ 10.39 כ"הס  

178,413.60 39 קרפ 39 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

401,429.60 םיבצקה כ"הס
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../069 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     069 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

למג רה-707 פ"צש 01 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

    240.00     8.00  30.00 08.1.021. רטמ   
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  2,640.00    12.00 220.00 08.1.021. רטמ   
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.258
04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  7,920.00    36.00 220.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
תחנה רובע םימייק ליבש/הכרדמ תחיתפ     08.01.348
ןוטב תריבש,טלפסא רוסינ תוברל תרנצ      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,ליבש/הכרדמה חטשב      
דע בחורו מ"ס 051 דע קמועל םיידי תדובע      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 06      
תרזחה ליבש/הכרדמ ןוקית ,עצמ תובכשב      
תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל בצמה      

  3,000.00   100.00  30.00 .תרנצה רטמ   
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.01.369
03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

  7,040.00   640.00  11.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
תרדחה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.01.495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      
בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה      

    440.00   440.00   1.00 'פמוק .ותומדקל  
 21,280.00 ץוח תרואתל תונכה 10.80 כ"הס  
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../070 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     070 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

למג רה-707 פ"צש 01 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.069
ךרואב 660.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 24,530.00 2,230.00  11.00 'פמוק .'מ 4  
 24,530.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     08.03.042

  2,750.00   250.00  11.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
ר"ממ 5.2X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.087

    600.00    12.00  50.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
ר"ממ 52X4 ךתחב YX2AN סופיטמ לבכ     08.03.186
ללוכ 081.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

  7,000.00    28.00 250.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ תויפוס רטמ   
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.336
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

  6,500.00    26.00 250.00 08.3.327 רטמ   
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.03.459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,663.00 2,663.00   1.00 'פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
      
סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     08.03.465
םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח      
קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב      
למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל      
תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל םאתהבו      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      
ןקתמה רוביחל ורושיאו הקידבה תואצות      

  1,000.00 1,000.00   1.00 'פמוק .חתמל  
 20,513.00 הרואת ירזיבא 30.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
םגד תמגודכ W03 דל תובוחר תרואת ףוג     08.04.900
    KRAHS תרצות NIMULINU ע"ש וא  
ףיעס יפל ,שרדנה לכ ללכו רשואמ      

 30,550.00 2,350.00  13.00 08.004.0018 'חי   
 30,550.00 הרואת יפוג 40.80 כ"הס  

 96,873.00 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 כ"הס  
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../071 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     071 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

למג רה-707 פ"צש 01 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
תחתמו תוכרדמ ,םיליבשל 03-ב ןוטב חטשמ     40.01.050
טרפ לע יבועב רתאב קוצי ,קחשמ ינקתמל      
תכתורמ לזרב  תשר ללוכ ,'סנוקה ןונכתו      
ןוטבה ינפ תקלחהו מ"ס 02/02 לכ 8 רטוק      

 75,753.00   132.90 570.00 .םיקשימ תוברל קורס ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

  1,126.40   140.80   8.00 .דוסי ר"מ   
      
ט"קמ 51/04/06 תודימב השיגנ הגרדמ     40.01.900
תרצות ןוטסרקא רמגב תתתוסמ 0304      

 36,000.00   400.00  90.00 .'א 9 טרפ יפל ע"ש וא "ןייטשרקא" רטמ   
      
ט"קמ "088 זיקרמ" םגד ץעל ןגמ     40.01.901

 10,000.00   200.00  50.00 ע"ש וא "הירסיק" תרצותמ 14.020.0150 'חי   
122,879.40 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 כ"הס  

      
ת ו ע ל ס מ  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
טרפה יפל ,תויזגרא םינבאמ העלסמ     40.02.010
הדובעהו םירמוחה לכ ללוכ ריחמה .טרפימהו      
הזר ןוטב תוברל סדנהמה תוינכתב שרדנכ      
.הליתשל המדא יסיכו תוינכטואיג תועירי      
לש הבוגל עצובי .יללכה טרפמה יפל דדמי      
עצבל שי ךכמ בר הבוגל דבלב 'מ 5.2 דע      
העלסמ ןנכתל וא המרב םע הדרפה      

 27,270.00   303.00  90.00 .תיביטקורטסנוק ר"מ   
 27,270.00 תועלסמ 20.04 כ"הס  

150,149.40 רתאה חותיפ 04 כ"הס  

      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
רחאלו תימוקמה המדאל תמאתומ ןג תמדא     41.01.013
רובע( חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב      

112,625.00    53.00 2,125.00 )ק"מ 51 לעמ תומכ ק"מ   
112,625.00 עקרק יופיחו ןג תמדא 10.14 כ"הס  
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../072 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     072 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

למג רה-707 פ"צש 01 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק-לעו תיעקרק-תתה תרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

  4,070.00    11.00 370.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.065
      

  2,400.00    12.00 200.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.070
      

  1,665.00    18.50  90.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.075
      

    720.00    12.00  60.00 . 01 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.105
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.02.144
,'מ 5.0-3.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

    577.50     3.50 165.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.02.145
,'מ 8.0-6.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

    408.00     3.00 136.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.02.150
,'מ 0.2-0.1 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

  1,386.00     2.80 495.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
דע קמועל ףוטפט רוניצ תנמטה רובע תפסות     41.02.155

  1,152.00     3.00 384.00 תינדי הרוצב מ"ס 01 רטמ   
      

  5,088.00    53.00  96.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.02.160
      

  1,320.00    33.00  40.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.200
      

  1,425.00    57.00  25.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.220
      

  1,800.00   900.00   2.00 'פמוק םייק תכרעמ שארל תכרעמ רוביח 41.02.900
 22,011.50 היקשה תודובע 20.14 כ"הס  

      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
לכימ ,4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.110

 16,000.00    16.00 1,000.00 .תיקש וא ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      

 16,000.00 30.14.01 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../073 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     073 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

למג רה-707 פ"צש 01 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,000.00 מהעברה      
      
      
עזג רטוק - 5.8 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.162
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05      
,הפיו חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
רטיל 05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ      

 18,500.00   370.00  50.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל 'חי   
 34,500.00 העיטנו ןוניג 30.14 כ"הס  

169,136.50 הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס  

      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
האלמ תנעשמ םע "ץע בגנ" גוסמ לספס     42.02.900
"אכירא םחש" תרצות 5601 ט"קמ די ידעסמו      

 28,000.00 4,000.00   7.00 .ע"ש וא 'חי   
 28,000.00 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 כ"הס  

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24 ק ר פ  ת ת       
      
'כתב טרפ האר ,הצעומ טרפ יפל ןותפשא     42.04.901

    800.00   800.00   1.00 .חותפה 'חי   
      
םחש" תרצות 0132 ט"קמ "םגא" םגד היזרב     42.04.902

  2,915.00 2,915.00   1.00 'פמוק .ע"ש וא "אכירא  
  3,715.00 תויזרבו םינותפשא 40.24 כ"הס  

      
ק ח ש מ  י נ ק ת מ  50.24 ק ר פ  ת ת       
      
ינועבצ ,םיקחשמ ינקתמל ימוג חטשמ תקיצי     42.05.060
תוארוהל םאתהב מ"מ 52 תוחפל לש יבועב      
חטשמל תיתשתכ ןוטב ףצרמ( םינקתמה ןרצי      

 36,120.00   301.00 120.00 .)דרפנב םלושמ ימוגה ר"מ   
      
"טרופסו םיעשועש" ומכ שגנומ בלושמ ןקתמ     42.05.900

130,000.00 130,000.00   1.00 .ע"ש וא DW 5051 ט"קמ 'חי   
      
3-ל עונענ ןקתמ ךא 009.5.24 ףיעס ומכ     42.05.901

 17,000.00 17,000.00   1.00 0660 ט"קמ 'חי   
      
דרו הלע ןקתמ ךא 009.5.24 ףיעס ומכ     42.05.902

 14,000.00 14,000.00   1.00 0760 ט"קמ 'חי   
197,120.00 קחשמ ינקתמ 50.24 כ"הס  
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../074 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     074 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

למג רה-707 פ"צש 01 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ל ו ג ר פ  60.24 ק ר פ  ת ת       
      
ןליטאילופ גיראמ םישרפמ גוסמ הללצה     42.06.060
ילמינימ יבוע ,V.U תנגהו ההובג תוסיחדב      
תועצמאב ןקתומ .הללצה 59-09% ,מ"מ 5.1      
םיהבגב 8"-6" רטוקב הדלפ ידומעמ םילבכ      
סוסיב .רונתב םיעובצו םינוולוגמ 'מ 8 דע      
הדובעה .עקרקה יאנתל םאתהב םידומעה      
גיצהל שי עוציב ינפל ,עוציב ןונכת הניה      
יסמוע תוברל סוסיבו היצקורטסנוק בושיח      

 29,250.00   195.00 150.00 .חור ר"מ   
      
הדובעה .'א-02 טרפ יפל החישק הלוגרפ     42.06.900
גיצהל שי עוציב ינפל .עוציב ןונכת הניה      
יסמוע תוברל סוסיבו היצקורטסנוק בושיח      

 48,600.00 1,350.00  36.00 .שרדיי םא רתיה תאצוה םג תללוכו חור ר"מ   
 77,850.00 תולוגרפ 60.24 כ"הס  

306,685.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס  

      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      

 11,700.00   650.00  18.00 .'א-01 טרפ יפל הטסורינמ די זחאמ רטמ  44.01.900
 11,700.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 כ"הס  

 11,700.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס  

      
75 ק ר פ  75 ק ר פ       
      
9.75 ק ר פ  90.75 ק ר פ  ת ת       
      
וא דדוב ,רטוק לכב םימ רוביחל הנכה תקתעה     57.09.100
לופכ וא דדוב רטוק לכב םייק טנרדיה וא לופכ      
םיקותינ ,רטמ 5 דע רוניצ יעטק תוברל      
לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו תוירבחתהו      
השירדב הנתומ םולשתהו עוציבה( הקתעה      

  1,811.00   905.50   2.00 )הדובעה ןמויב םושיר ךות חקפמה רושיאב 'חי   
  1,811.00 9.75 קרפ 90.75 כ"הס  

  1,811.00 75 קרפ 75 כ"הס  

      
      
      
      

736,354.90 למג רה-707 פ"צש כ"הס
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../075 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     075 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

07 ירוביצ רבעמ 11 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ד ב ו כ -ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגב ,02-ב ןוטבמ דבוכ - םיכמות תוריק     02.02.030
.טקל ןבא/תיארפ ןבאמ םיבכרומ ,'מ 0.4 דע      
,םיזקנ ,דוסי ,הביצח/הריפח 'בע :ללוכ      
תוזאפ םע ןוטבמ ריק שאר דוביע ,םירפת      
הינבמ זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו      
תודובעה רתי לכו לוחיכ ,זוקינ תעירי/השבי      
תוינכתב טרופמכ ריקה עוציב ךרוצל      

 10,251.00   603.00  17.00 .טרפמבו ק"מ   
 10,251.00 דבוכ-םיכמות תוריק 20.20 כ"הס  

      
ג נ י פ ו ק ו  ם י י ו פ י ח  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ."ימאח" ןבאב ןוטבמ םיכמות תוריק יופיח     02.04.015
,םינבא תרישק ,ןוגיע ,תנוולוגמ ןויז תשר      

  8,100.00   270.00  30.00 .שרדנה לכו לוחיכ ר"מ   
      
ןבאמ )גניפוק( שאר יכבדנ     02.04.040
- מ"ס 04 דע בחורב תיארפ/"ימאח"/הרוסנ      
לכב שיטלט ןבאה דוביע ,מ"ס 8 "הארנ" יבוע      

  4,165.00   119.00  35.00 .ןבאה ןווגב לוחיכ ללוכ .תוארנה תואפה רטמ   
 12,265.00 גניפוקו םייופיח 40.20 כ"הס  

 22,516.00 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

    840.00    12.00  70.00 08.1.021. רטמ   
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.258
04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  2,520.00    36.00  70.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
      
      

  3,360.00 10.80.11 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../076 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     076 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

07 ירוביצ רבעמ 11 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,360.00 מהעברה      
      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.01.369
03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

  1,920.00   640.00   3.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
תרדחה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.01.495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      
בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה      

    440.00   440.00   1.00 'פמוק .ותומדקל  
  5,720.00 ץוח תרואתל תונכה 10.80 כ"הס  

      
ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.069
ךרואב 660.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

  6,690.00 2,230.00   3.00 'פמוק .'מ 4  
  6,690.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     08.03.042

    750.00   250.00   3.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
ר"ממ 52X4 ךתחב YX2AN סופיטמ לבכ     08.03.186
ללוכ 081.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

  2,520.00    28.00  90.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ תויפוס רטמ   
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.336
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

  2,340.00    26.00  90.00 08.3.327 רטמ   
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.03.459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,663.00 2,663.00   1.00 'פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
      
      
      
      

  8,273.00 30.80.11 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../077 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     077 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

07 ירוביצ רבעמ 11 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,273.00 מהעברה      
      
      
סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     08.03.465
םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח      
קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב      
למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל      
תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל םאתהבו      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      
ןקתמה רוביחל ורושיאו הקידבה תואצות      

  1,000.00 1,000.00   1.00 'פמוק .חתמל  
  9,273.00 הרואת ירזיבא 30.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
םגד תמגודכ W03 דל תובוחר תרואת ףוג     08.04.900
    KRAHS תרצות NIMULINU ע"ש וא  
ףיעס יפל ,שרדנה לכ ללכו רשואמ      

  7,050.00 2,350.00   3.00 08.004.0018 'חי   
  7,050.00 הרואת יפוג 40.80 כ"הס  

 28,733.00 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 כ"הס  

      
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
ןווגב ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.180
ע"ש וא 02/02 ,תינבלמ גוסמ ,רופא לייטקוק      

  9,084.00    75.70 120.00 .תינכת יפל ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

    844.80   140.80   6.00 .דוסי ר"מ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.01.700

  3,872.00    48.40  80.00 .ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה .רופא רטמ   
      
ט"קמ 51/04/06 תודימב השיגנ הגרדמ     40.01.900
תרצות ןוטסרקא רמגב תתתוסמ 0304      

 14,000.00   400.00  35.00 .'א 9 טרפ יפל ע"ש וא "ןייטשרקא" רטמ   
      
ט"קמ "088 זיקרמ" םגד ץעל ןגמ     40.01.901

  4,800.00   200.00  24.00 ע"ש וא "הירסיק" תרצותמ 14.020.0150 'חי   
 32,600.80 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 כ"הס  
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../078 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     078 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

07 ירוביצ רבעמ 11 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע ל ס מ  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
םינטובמ םידדוב םיעלס תחנהו הקפסא     40.02.900
מ"ס 06/08/021 ילמינימ לדוג .עקרקב      

  6,300.00   350.00  18.00 םיטרפה 'כתב טרפל םאתהב 'חי   
  6,300.00 תועלסמ 20.04 כ"הס  

 38,900.80 רתאה חותיפ 04 כ"הס  

      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
רחאלו תימוקמה המדאל תמאתומ ןג תמדא     41.01.013
רובע( חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב      

  5,300.00    53.00 100.00 )ק"מ 51 לעמ תומכ ק"מ   
  5,300.00 עקרק יופיחו ןג תמדא 10.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק-לעו תיעקרק-תתה תרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

  1,815.00    11.00 165.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.065
      

    240.00    12.00  20.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.070
      

  1,017.50    18.50  55.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.075
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.02.144
,'מ 5.0-3.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

    420.00     3.50 120.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.02.145
,'מ 8.0-6.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

    162.00     3.00  54.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.02.150
,'מ 0.2-0.1 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

    112.00     2.80  40.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
      
      

  3,766.50 20.14.11 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../079 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     079 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

07 ירוביצ רבעמ 11 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,766.50 מהעברה      
      
      
דע קמועל ףוטפט רוניצ תנמטה רובע תפסות     41.02.155

    288.00     3.00  96.00 תינדי הרוצב מ"ס 01 רטמ   
      

  1,272.00    53.00  24.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.02.160
      

    990.00    33.00  30.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.200
      

    855.00    57.00  15.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.220
      

  1,800.00   900.00   2.00 'פמוק םייק תכרעמ שארל תכרעמ רוביח 41.02.900
  8,971.50 היקשה תודובע 20.14 כ"הס  

      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
לכימ ,4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.110

  5,600.00    16.00 350.00 .תיקש וא ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
עזג רטוק - 5.8 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.162
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05      
,הפיו חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
רטיל 05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ      

  8,880.00   370.00  24.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל 'חי   
 14,480.00 העיטנו ןוניג 30.14 כ"הס  

 28,751.50 הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס  

      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
האלמ תנעשמ םע "ץע בגנ" גוסמ לספס     42.02.900
"אכירא םחש" תרצות 5601 ט"קמ די ידעסמו      

  4,000.00 4,000.00   1.00 .ע"ש וא 'חי   
  4,000.00 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 כ"הס  

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24 ק ר פ  ת ת       
      
'כתב טרפ האר ,הצעומ טרפ יפל ןותפשא     42.04.901

    800.00   800.00   1.00 .חותפ 'חי   
    800.00 תויזרבו םינותפשא 40.24 כ"הס  

  4,800.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס  
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../080 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     080 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

07 ירוביצ רבעמ 11 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      

 11,700.00   650.00  18.00 . 'א-01 טרפ יפל הטסורינמ די זחאמ רטמ  44.01.900
 11,700.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 כ"הס  

 11,700.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.02.050

  1,237.50    27.50  45.00 .)הליתש תלעתל( ק"מ 000,2 ק"מ   
  1,237.50 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

  1,237.50 טלפסא תודובע 15 כ"הס  

      
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י נ ק ת מ ו  ם י מ  י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.01.304
הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
קמוע לכבו רטוק לכב םימ תרנצ תחנה ךרוצל      
ינפל בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו      
קודיהו הנבמה רוזחש תוברל החיתפה      

    809.60   101.20   8.00 תונושה תובכשה רטמ   
    809.60 םימ ינקתמו םימ יווק 10.75 כ"הס  

    809.60 בויבו םימ יווק 75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

137,448.40 07 ירוביצ רבעמ כ"הס
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../081 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     081 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

זרכמל תורעה 00 הנבמ    
   

תורעה 10 קרפ                             
   

זרכמל תורעה 00 כ"הס                            
   
6 שיבכ 10 הנבמ    
   

                264,092.00 למשח תודובע 80 קרפ   
   

                163,055.00 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                 56,600.00 היקשה תודובע 14 קרפ   
   

                600,604.10 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

                182,300.00 טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

 1,266,651.10 6 שיבכ 10 כ"הס               
   
4 שיבכ 20 הנבמ    
   

                259,716.00 למשח תודובע 80 קרפ   
   

                 51,000.00 היקשה תודובע 14 קרפ   
   

                491,671.70 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

                303,180.00 טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

 1,105,567.70 4 שיבכ 20 כ"הס               
   
7 שיבכ 30 הנבמ    
   

                134,802.00 למשח תודובע 80 קרפ   
   

                  8,380.00 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                 15,700.00 היקשה תודובע 14 קרפ   
   

                383,013.60 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

                 84,760.00 טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

   626,655.60 7 שיבכ 30 כ"הס               
 
 
 

4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א
 

קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../082 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     082 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

הביאש תנחת 40 הנבמ    
   

              1,583,775.10 בויבל הביאש תנחת 85 קרפ   
   

 1,583,775.10 הביאש תנחת 40 כ"הס               
   
בויבו םימ 50 הנבמ    
   

              1,614,865.30 בויבו םימ 75 קרפ   
   

                112,990.00 תונוש 95 קרפ   
   

 1,727,855.30 בויבו םימ 50 כ"הס               
   
תונורדמ תרדסה 60 הנבמ    
   

                765,154.06 15 קרפ 15 קרפ   
   

   765,154.06 תונורדמ תרדסה 60 כ"הס               
   
םייק שיבכב לופיט 70 הנבמ    
   

                 19,944.50 15 קרפ 15 קרפ   
   

                102,920.00 25 קרפ 25 קרפ   
   

   122,864.50 םייק שיבכב לופיט 70 כ"הס               
   
תודובע תמלשה 80 הנבמ    
   

                246,500.00 2 קרפ 20 קרפ   
   

8 קרפ 80 קרפ                             
   

                 11,725.00 04 קרפ 04 קרפ   
   

                256,815.00 44 קרפ 44 קרפ   
   

                185,697.50 15 קרפ 15 קרפ   
   

                 44,144.00 75 קרפ 75 קרפ   
   

   744,881.50 תודובע תמלשה 80 כ"הס               
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../083 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     083 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

םיבצקה 90 הנבמ    
   

                223,016.00 29 קרפ 29 קרפ   
   

                178,413.60 39 קרפ 39 קרפ   
   

   401,429.60 םיבצקה 90 כ"הס               
   
למג רה-707 פ"צש 01 הנבמ    
   

                 96,873.00 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ   
   

                150,149.40 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                169,136.50 הייקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                306,685.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                 11,700.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                  1,811.00 75 קרפ 75 קרפ   
   

   736,354.90 למג רה-707 פ"צש 01 כ"הס               
   
07 ירוביצ רבעמ 11 הנבמ    
   

                 22,516.00 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                 28,733.00 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ   
   

                 38,900.80 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                 28,751.50 הייקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                  4,800.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                 11,700.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                  1,237.50 טלפסא תודובע 15 קרפ   
   

                    809.60 בויבו םימ יווק 75 קרפ   
   

   137,448.40 07 ירוביצ רבעמ 11 כ"הס               
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קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2   .../084 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 
 
 

10/01/2022
דף מס':     084 ב חלפ חותיפ תודובע עוציב הגנ תנוכש

  
הנבמ ךס  

זרכמל תורעה 00 הנבמ               
  

 1,266,651.10 6 שיבכ 10 הנבמ  
  

 1,105,567.70 4 שיבכ 20 הנבמ  
  

   626,655.60 7 שיבכ 30 הנבמ  
  

 1,583,775.10 הביאש תנחת 40 הנבמ  
  

 1,727,855.30 בויבו םימ 50 הנבמ  
  

   765,154.06 תונורדמ תרדסה 60 הנבמ  
  

   122,864.50 םייק שיבכב לופיט 70 הנבמ  
  

   744,881.50 תודובע תמלשה 80 הנבמ  
  

   401,429.60 םיבצקה 90 הנבמ  
  

   736,354.90 למג רה-707 פ"צש 01 הנבמ  
  

   137,448.40 07 ירוביצ רבעמ 11 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
 9,218,637.76  יללכ כ"הס  

  1,567,168.42 מ"עמ %71  
 10,785,806.18 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: שכונת נגה פלח ב 11.2 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב


