
19/01/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     001 א בלש תודובע עוציב

)ב+א םיחלפ( םיכמות תוריקו רפע תודובע 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  15.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     01.51.0025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

195,693.00     3.70 52,890 ר"מ .קוליסו יוניפ  
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     01.51.0030

  2,160.00   216.00  10.00 'חי .קוליסו יוניפ ללוכ  
      
הרבדה ,םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     01.51.0100
לוחכ רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל השעית      
40.40.20.14, דע 00.40.20.14 םיפיעס      
רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו      

 95,202.00     1.80 52,890 ר"מ 50.20.14ףיעס לוחכ  
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     01.51.0110

 11,200.00     7.00 1,600.00 ר"מ . קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש  
      

  2,760.00    12.00 230.00 רטמ . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ 01.51.0130
      
יוניפ תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     01.51.0150

  5,076.00    14.10 360.00 ר"מ .קוליסו  
      
תוברל דומע לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     01.51.0170

    218.40    54.60   4.00 'חי .קוליסו יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ  
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     01.51.0220

  4,794.00   399.50  12.00 'חי .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש  
      
קזוח לעב מ"נחב MSLC (ןוטבמ והשלכ יולימ     01.51.0405
תומכ רובע ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג      

 96,654.00   267.00 362.00 ק"מ .ק"מ 001 לעמ  

413,757.40 תונוש קוריפו הנכה תודובע 15.10 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  25.10 ק ר פ  ת ת       
      
דע עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     01.52.0050

142,175.00    27.50 5,170.00 ק"מ . ק"מ 000,2  
      
דע עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     01.52.0060

 14,280.00    25.50 560.00 ק"מ . ק"מ 000,01  
      

  3,240.00    36.00  90.00 ק"מ .ק"מ 000,2 דע עלסב הביצח 01.52.0080
      

532,150.00    29.00 18,350 ק"מ .ק"מ 000,01 דע עלסב הביצח 01.52.0090
      

2,982,375.00    27.50 108,450 ק"מ . ק"מ 000,01 לעמ עלסב הביצח 01.52.0100

3,674,220.00 25.10.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     002 א בלש תודובע עוציב

)ב+א םיחלפ( םיכמות תוריקו רפע תודובע 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

3,674,220.00 מהעברה      
      

      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     01.52.0160

 50,598.00     2.70 18,740 ר"מ .ףושיח/הריפח  
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     01.52.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ותסמעה ,ונותוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
,יולימה ירוזאל הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה      
יללכה טרפמה יפל רקובמ קודיהו רוזיפ      
ק"מ יפל םלושי .מ"ס 02 דע יבועב תובכשב      

3,539,130.00    21.00 168,530 ק"מ תוברל.(חטשב קדוהמ יולימ  

7,263,948.00 רפע תודובע 25.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

7,677,705.40 רפע תודובע 10 כ"הס  
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קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     003 א בלש תודובע עוציב

)ב+א םיחלפ( םיכמות תוריקו רפע תודובע 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  20 ק ר פ       
      
ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
811 ילארשי ןקת פ"ע םינוטבל הפישח תגרד      
לולכ ריחמ תפסות אלל 3 הגרד םומינימ      
עקרק אצמתו הדימב( , הדיחיה יריחמב      
.)םאתהב ןכדועת הפישחה תגרד תיביסרגא      
      
ףיעסב םילולכ הביצחה וא/ו הריפחה יריחמ      
רמוח תרבעה, עקרק קודיה תוברל תוריקה      
לכ קוליסו,הדובעה רתאב יולימל םיאתמה      
ידי לע רשואמ ךפש םוקמל הריפחה יפדוע      
ריחמ  . םהנימל תורגאה םולשת ללוכ תויושרה      
לוגיעב עוציב םיללוכ םיכמות תוריקב הדיחיה      
.שורדה יבועב הזר ןוטב ,עופישב/      
      
תוריקב םיעקש ,תונכה :םיללוכ הדיחיה יריחמ      
קמועבו מ"ס 04/51 תודימב הרואת יפוג רובע      
םיירושרש תורוניצ תוברל  'מ 5 לכ מ"ס 01      
.'מ 2 לש ךרואבו 'מ 5 לכ מ"מ 05 רטוקב      
      
יופיח אלל , 03- ב ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     02.02.0010
,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ .ןבא      
בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז, םירפת ,םיזקנ      
ךרוצל םישורדה םירמוחה תודובעה לכו ריקה      

2,349,825.00 1,455.00 1,615.00 ק"מ .תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה עוציב  

2,349,825.00 םיכמות תוריק 20.20 כ"הס  

      
ש א ר  י כ ב ד נ ו  ם י י ו פ י ח  40.20 ק ר פ  ת ת       
(ג נ י פ ו ק )      
      
ללוכ ."ימאח" ןבאב ןוטבמ םיכמות תוריק יופיח     02.04.0015
,םינבא תרישק ,ןוגיע ,תנוולוגמ ןויז תשר      

378,000.00   270.00 1,400.00 ר"מ .שרדנה לכו לוחיכ  
      
דע בחורב "ימאח" ןבאמ (גניפוק) שאר יכבדנ     02.04.0040
ןבאה דוביע ,מ"ס8  "הארנ" יבוע - מ"ס04      
ןווגב לוחיכ ללוכ ,תוארנה תואפה לכב שיטלט      

 59,500.00   119.00 500.00 רטמ .לכירדאה תשירדו טרפ יפל לכה .ןבאה  

437,500.00 (גניפוק) שאר יכבדנו םייופיח 40.20 כ"הס  
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קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     004 א בלש תודובע עוציב

)ב+א םיחלפ( םיכמות תוריקו רפע תודובע 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15.20 ק ר פ  ת ת       
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     02.51.0260
תדרפה ,הסירג,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחיא תוברל ,דחוימה טרפמהתשירדל      
הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      
.מ"ס 02דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      

135,450.00    21.00 6,450.00 ק"מ .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי  
      
קזוח לעב מ"נחב( MSLC ןוטבמ והשלכ יולימ     02.51.0405
תומכ רובע ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג      

 62,745.00   267.00 235.00 ק"מ .ק"מ 001 לעמ  
      
טימולוד /ריג ןבא גוסמ השק ןבא לש הקפסא     02.51.0900

400,750.00   350.00 1,145.00 ק"מ .זוקינ תבכש רובע  
      

 75,900.00    12.00 6,325.00 ר"מ .ר"מל/םרג 003 לקשמב גורא אל ינכטואג דב 02.51.0901
      
ףוטע 6 '' רטוקב ררוחמ ירושרש זוקינ רוניצ     02.51.0902
רוניצה ביבסץצח תפטעמ םע ינכטואיג דבב      

 56,100.00    74.80 750.00 רטמ .תוחפל מ"ס 02 לש יבועב  

730,945.00 חותיפו םישיבכ 15.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3,518,270.00 םיכמות תוריק 20 כ"הס  
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קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     005 א בלש תודובע עוציב

)ב+א םיחלפ( םיכמות תוריקו רפע תודובע 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  30 ק ר פ       
      
ת ו ע ל ס מ  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
.טרפימהו טרפה יפל ,תויזגרא םינבאמ העלסמ     03.01.0010
שרדנכ הדובעהו םירמוחה לכ ללוכ ריחמה      
תועירי הזר ןוטב תוברל סדנהמה תוינכתב      
י פל דדמי .הליתשל המדא יסיכו תוינכטואיג      
'מ5.2  דע לש הבוגל עצובי .יללכה טרפמה      
םע הדרפה עצבל שי ךכמ בר הבוגל דבלב      

272,700.00   303.00 900.00 ר"מ .תיביטקורטסנוק העלסמ ןנכתל וא המרב  

272,700.00 תועלסמ 10.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

272,700.00 רתאה חותיפ 30 כ"הס  
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קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     006 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי 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     08.01.0096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  6,320.00     8.00 790.00 רטמ .08.1.021  
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  8,040.00    12.00 670.00 רטמ .08.1.021  
      
םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0117
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      

  2,880.00    36.00  80.00 רטמ .120.1.80 ףיעס  
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,ץצחכש ,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
אתל תואיציו תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל      
יכמסמב תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
.הזוחה      
      
יפלו 20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      

 17,240.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     007 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 17,240.00 מהעברה      
      

      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.0171
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

  9,540.00 1,590.00   6.00 פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0197

    430.00   430.00   1.00 פמוק .984 י"ת יפל 052C ןוטב הסכמו הרקת  
      
לע הנקתה רובע הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0222
םיידיב הביצח וא/ו הריפח ללוכ תמייק תרנצ      
תרנצב םיחתפ ךותיח ,תרנצה יוליגל םילכב וא      
יפ לע תושרדנה תודובעה לכו םוטיא      

    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      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה,קיה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0258
מ"ס 04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו      
,םיי תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 24,120.00    36.00 670.00 רטמ .עקרקה יגוס לכב  
      
02 לכ רובע 852.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     08.01.0273
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

    600.00     6.00 100.00 רטמ .מ"ס 04 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ  
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     08.01.0291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
רושיתלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  2,200.00   110.00  20.00 רטמ .עוציבה ינפל בתכב חקפמה  
      
לעמ ,עקרקה יגוס לכב תרנצל הלעת תריפח     08.01.0294
תרנצ ,קזב וק ,םימ ריבעמ( לושכמ תחתמ וא      
לושכמה לש ובחורל מ''ס 04 בחורב ,)'וכו םימ      
02 -ב ןוטתקיצי ללוכ ,תירושרש תרנצ תחנהל      

  8,000.00    80.00 100.00 רטמ .תרנצה תנגהל  
      

 62,610.00 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 מצפה רמון   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     008 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 62,610.00 מהעברה      
      

      
לושכמ לעמ תרנצ תנגהל 02-ב ןוטב תקיצי     08.01.0297

  7,600.00   760.00  10.00 ק"מ .)חקפמה תשירד יפל( ,שרדייש םוקמ לכל וא/ו  
      
תוברל תרנצ תחנה רובע ליבש/הכרדמ תחיתפ     08.01.0348
קמועב ןוטב/טלפסא תריבש, ךותיח ,רוסינ      
חטשב ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה      
תוברל הביצחו הריפח ,ליבש/הכרדמה      
06 דע בחורו מ"ס 051 דע קמועל םיידידובע      
תובכשב הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס      
בצמה תרזחה ליבש/הכרדמ ןוקית ,עצמ      

  2,000.00   100.00  20.00 רטמ תרנצה תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל  
      
תוברל תרנצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.01.0351
םייק ןוטב/טלפסא תריבשו ךותיח ,רוסינ      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,םישיבכ חטשב      
06 דע בחורבו מ"ס 051 דע קמועל םיידיובעב      
תובכשב הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס      
ותומדקל בצמה תרזחה ,שיבכה ןוקית ,עצמה      

  2,200.00   110.00  20.00 רטמ .תרנצה תוצק לש אמייק רב ןומיסו  
      
םייק רבעמ אתל תיעקרק תת תרנצ רוביח     08.01.0354
תרטמה ,אתה ןפודב חתפ תביצח ללוכ ,ןוטבמ      
תושרדנה תודובעה לכו םוטיא ,ןוטיב ,תרנצה      

    300.00   300.00   1.00 רטמ .הזוחה יכמסמ יפ לע  
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
,רפע יפדוע קול ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.01.0375
03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 8 הבוגב 063.1.80      

 27,300.00   910.00  30.00 פמוק .מ"ס 001/08/08 תודימב  
      

102,010.00 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 מצפה רמון   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     009 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

102,010.00 מהעברה      
      

      
םירוביחו קוריפ תודובע      
      
תימוקמה תושרה םע םואתב ועצובי תודובעה      
קותינ ללוכ םישרדנה תוחיטבה יללכ לכ יפלו      
,םיסנפה ,דומעה תא לולכי קוריפה ,חתמהמ      
דויצהומעה לע ןקתומה דויצ לכו ,תועורזה      
.חקפמה הרויש םוקמל לבוי קרופש      
      
,אוהש רטוק לכב םייק רבעמ את קוריפ     08.01.0447
הביצח וא/ו הריפח י"ע עקרקהמ ותאצוה      

    400.00   400.00   1.00 פמוק .חקפמה הרויש םוקמל ותרבעהו  
      
,םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.01.0456
תלוספ ףוסיא רתאל ותרבעהו ותאצוה      
תייחנה יפל ,תוכמסומה תויושרה י''ע רשואמה      
םתומדקל חטשה ינפ תרזחה ללוכ ,חקפמה      
ןוקית תוברל תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמלימב      

    260.00   260.00   1.00 פמוק .ףוציר וא/ו טלפסא  
      
המדא םע וסוכ רשא םימייק רבעמ יאת יוליג     08.01.0459
לש הסכמו הבוג  תמאתה תוברל ,טלפסא וא      
בצמ תרזחהו חטש ינפל םימייקה רבעמ יאת      
יפל - ותומדקל  אתל ביבסמ חטשה      

    880.00   880.00   1.00 פמוק .חקפמרושיא  
      
8-4 הבוגב הדלפמ םייק הרואת דומע קוריפ     08.01.0462
ללוכ ,ויביכרמ לכו םיסנפ ,תועורז ללוכ ,'מ      
,םדודיבו הנזהה לבכו למשח ירוביח קוריפ      

    500.00   500.00   1.00 פמוק .חקפמה הרויש םוקמל  ותרבעהו  
      
21-9 הבוגב הדלפמ םייק הרואת דומע קוריפ     08.01.0465
ללוכ ,ויביכרמ לכו םיסנפ ,תועורז ללוכ ,'מ      
,םדודיבו הנזהה לבכו למשח ירוביח קוריפ      

    800.00   800.00   1.00 פמוק .חקפמה הרויש םוקמל  ותרבעהו  
      
תיעקרק תת תרנצב לחשומה םייק לבכ קוריפ     08.01.0486
תרנצב העיגפ אלל ,םימייק הרואת ידומע ןיב      
,םדודיבו למשחה ירוביח קוריפ ללוכ ,תמייקה      
לכל ואתוקמה תושרה ינסחמל לבכה תלבוהו      

    400.00     4.00 100.00 רטמ .חקפמה תייחנה יפל, מ"ק 001 דע רחא םוקמ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

105,250.00 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 מצפה רמון   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     010 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

105,250.00 מהעברה      
      

      
סובוטוא תנחתל תילמשח הנזה רוביח     08.01.0504
גוס לכמ םיריאמ םירורמתל וא/ו םיטלשל      
וא/ו םימייק וא/ו םישדח ,)7-ג  תוברל(      
הריפח ,דוסיה ךרד הרידח ,ללוכ  םיקתעומ      
,םייופיצה ןוקית, קודיהו יוסיכ ,הבי וא/ו      
לכו טלפמוק ,ותומדקל בצמה תרזחהו      
תוברל םיוולנה רזעה ירמוחו תודובעה      

    760.00   760.00   1.00 פמוק .תושרה יגיצנ םע םואתבו םתנקתהו םתקפסא  
      
ללוכ ,רבעמ יאת ינש ןיב תמייק תרנצ יוקינ     08.01.0528
רטוקב הכישמ טוח תלחשה ,תומיתס תחיתפ      
תווצקב םיאתה יוקינ ,רוזש ןוליינמ מ"מ 8      
5 יבועבצח יולימו ,תלוספ לש גוס לכמ תרנצה      

    630.00   630.00   1.00 פמוק .מ"ס  

106,640.00 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       
      
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 תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
חול ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
עורזל םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה      
םידומעה רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב      
      
יפלו 10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
      

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 מצפה רמון   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     011 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 67 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותםירזבא      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הטישב עובצ הרואתה דומע ,ושארב      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא      
      
הרואת ידומעל הדלפ תועורז      
      
תיביטרוקד וא/ו תננגוסמ )218 י"ת( עורז      
תמאתומ רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ היושע      
דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל      
םינוולוגםיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה ףוגלו      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.ןימזמה תשירדו םגד וא/ו טרפ יפל דומעה      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הדיחי עורז     08.02.0411

  3,905.00   781.00   5.00 פמוק 08.2.408  
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הלופכ עורז     08.02.0414

 21,620.00   940.00  23.00 פמוק 08.2.408  
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ תשלושמ עורז     08.02.0417

  2,572.00 1,286.00   2.00 פמוק 08.2.408  
      
העיבצ      
      
תועורז/הרואת ידומע לש רונתב העיבצ      
תייחנה יפל LAR ןווגב תנוולוגמ הדלפמ      
תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה( ןימזמה      
לע רוהט רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ      
הדעווה תאצוהבש 11 טרפמ יפלו ,תנוולוגמלפ      
תלבק תוברל ,י.תל םאתהבו תידרשמ ןיבה      
.לעפמהמ העיבצה לע בתכב םינש 5 ל תוירחא      
      
לכ ללוכ 'מ 01 דע הבוגב דומע לש העיבצ     08.02.0429

 15,450.00   515.00  30.00 פמוק 324.2.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
5.2 דעו 'מ 1  - מ  ךרואב תועורז לש  העיבצ     08.02.0438
תועבורמ וא תושלושמ ,תולופכ ,תודיחי ,'מ      

  6,000.00   200.00  30.00 פמוק 324.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
יללכ שומיש ןוטב תוחמוג      
      
      
      
      

 49,547.00 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 מצפה רמון   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     012 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 49,547.00 מהעברה      
      

      
הקוצי תרנצו םילבכ תלעת ללוכ החמוג ריחמ      
םאתהב סוסיבו הבצה ,החמוגל תחתמ ןוטבמ      
תיתשתה תרבח םע םואת ,תוינכותל      
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     08.02.0456

  9,600.00 1,200.00   8.00 פמוק סוסיבו הריפח ,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס  
      
012/04/08 םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.02.0459

  8,100.00 1,350.00   6.00 פמוק סוסיבו הריפח ,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס  

 67,247.00 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       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהםיחותפ      
הז זרכמל      
      
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      
      
םישגמ      
      
םיקדהמ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
ע"ש וא IXEGOS תרצות 3CB -ו 2CB םגד      
ללוכ ,ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,רשואמ      
ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ      
יבטוק וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכקראה      
    CA01X2, AK01, רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ  
תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה      
      
יפלו 70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      

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 מצפה רמון   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     013 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     08.03.0042

  1,250.00   250.00   5.00 פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     08.03.0045

  7,360.00   320.00  23.00 פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג השולשל םירזיבא שגמ     08.03.0048

    840.00   420.00   2.00 פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומי,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 35,250.00    47.00 750.00 רטמ .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ  
      
ללוכ ר"ממ 52X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0132
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

  3,750.00    75.00  50.00 רטמ .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ  
      
רואמ תויזכרמ      
      
VU ןגומ ןיירושמ רטסאילופמ רואמ תייזכרמ      
הנומלו היזכרמל ןוטב תודוסי/תוחמוג ללוכ      
יספ למשחה תרבחל דרפנ את ללוכ      
,טוליש ,טוויח ,םיקדהמ ,םידדבמ,הריבצ      
,םילבכל הסינכ ירודיס ,דסמ תרגסמ,קוזיח      
תודובעה ראש לכו העיבצ ,רורווא יסירת      
ורוביח ,חולה תמלשהל םישורדה םירמוחהו      
.הנקתהו ,הבצה ,הלבוה ללוכו ותלעפהו      
      
יפלו .60.70.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
שרדנה לכ ללוכ רואמל רפמא 08X3 היזכרמ     08.03.0300
הקולח ללוכו טרפ יפל 972.3.80 ףיעס יפל      

 28,000.00 28,000.00   1.00 פמוק .הליל/ברע תודשל  
      
      
      
      

 76,450.00 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 מצפה רמון   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     014 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 76,450.00 מהעברה      
      

      
הרואת תייזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     08.03.0321
מ"מ 4X04 ךתחב ןוולוגמ הדלפ ספ ללוכ      
לש דוסיה ןויזל רבוחמו דוסיה לזרבל ךתורמה      

    267.00   267.00   1.00 פמוק .היירמב ןוולגמ הדלפ ספלו הייזכרמה סיסב  
      
הקראה      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכו םידומעל הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
רוביח עוצי תושורדה תודובעה לכו םירמוחה      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.0336

 19,500.00    26.00 750.00 רטמ 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53  
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.0339

  1,550.00    31.00  50.00 רטמ 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 05  
      
טוממ תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
עקרקב תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ      
ןוטב הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל      
    521B תשוחנמ הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל  
לית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחלר" 05      
תשרב הקראה לית וא ספא לית וא הקראה      
.העיבצו טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.03.0387
ןוטב תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3      
ללוכ מ"ס 06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט      
רושיאב . 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

  3,196.00   799.00   4.00 פמוק .דבלב ןנכתמה  
      
תודימב תשוחנמ יושע םיליצנטופ תאוושה ספ     08.03.0399
    4X04 ןקתומה ,תוחפל מ''ס 05 ךרואב מ''מ  
ירוביחל םימואו םיגרב ,םירוח ללוכ הספוקב      

    335.00   335.00   1.00 פמוק .הקראה  
      
תונוש      
      
      
      
      

101,298.00 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 מצפה רמון   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     015 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

101,298.00 מהעברה      
      

      
יפל ,1 לגדל הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.03.0438
גוס ותואמ יונב 50.50.60.80 ףיעס 80 טרפמ      
עבצב עובצו ןוולוגמ הרואתה דומע ומכ תכתמ      

  1,380.00    92.00  15.00 פמוק .טרפ יפל דומעה עבצנ וב עבצל ההז  
      
יפל ,םילגד 2-ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.03.0441
גוס ותואמ יונב 50.50.60.80 ףיעס 80 טרפמ      
עבצב עובצו ןוולוגמ הרואתה דומע ומכ תכתמ      

  1,725.00   115.00  15.00 פמוק רפ יפל דומעה עבצנ וב עבצל ההז  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.03.0444
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנהפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

  6,390.00   213.00  30.00 פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג  
      
ןיירושמ עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.03.0447
    45PI יטמטוא יצח  םרז  קספמ תפסות תוברל  
דחא לודומ לעב א"ק 01 רפמא 61 יבטוק וד      
ר"ממ.X25.2X3 רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע      
רוזא םוטיא תוברל עקת תיבל דעו שגמהמ      

  1,995.00   133.00  15.00 פמוק Y םשג ימ תרידח תעינמל ןוקיליס י"ע רוביחה  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.03.0459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,663.00 2,663.00   1.00 פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
      
שדח רוביח עוציבל י"חח לומ ןלבקה לש לופיט     08.03.0462
שרדנה םולשתה ללוכ ,הרואתל למשח ןקתמל      
תשגה ,םירושיאהו םימואתה ,רוביחה רובע      
רוביחהבקל דע יוולו תרוקיב תנמזה ,תוינכת      
םוקימל רתיה תלבק ללוכ ,רוביחל רושיאהו      
ןונכת תדעוומ ילמשח ןקתמ/חול/היזכרמ      
תושרה תמתחה תוברל ,תימוקמ תושר/הינבו      

 20,000.00 20,000.00   1.00 פמוק .י"חח לש למשח תקפסא הזוח לע  
      
למשח סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     08.03.0465
הדימב םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב      
תוניקתל קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו      
םאתהבו למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה      
םושיר תדועת תריסמ תוברל ,טרפמבדנל      
הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו      

  1,000.00 1,000.00   1.00 פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו  
      
      
      
      

136,451.00 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 מצפה רמון   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     016 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

136,451.00 מהעברה      
      

      
י"חח י"ע תרשואמ הרבח לומ ןלבקה לש לופיט     08.03.0477
לכו םימואת ללוכ ,םיאנש רדח עוציבל      
יוולו  תרוקיב תנמזה ,םישורדה םירושיאה      
רזעה תודובע לכו תרוקיבה ןמזב י"חח      
רוביחה תלבקל דע ,י"חח  תשירד יפלתוהו      
ללוכ ,ןקתמה רוביחל י"חח רושיאו שרדנה      
הינב רתיה תלבק ללוכ ,תוקידבה רובע םולשת      

 10,000.00 10,000.00   1.00 פמוק .הינבו ןונכתל הדעוומ  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0501

    608.00    60.80  10.00 ע"ש .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה  
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0504

    528.00    52.80  10.00 ע"ש .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה  

147,587.00 הרואת ירזיבא 30.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצו םיחותפ      
הז זרכמל      
      
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      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
ללוכ הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
.T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמהםוגל      
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
      
      
      

40.80.20 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     017 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
ילעב הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
יוניבה דרשמ רגאמב םימושרה הכמסה תדועת      
תנכדעתמה המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו      
.דרשמה רתאב      
      
דע ,םידל 84 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     08.04.9000
    W08 66PI םגד S AKSOT תרצותמ DELK  
רשואמ ע"ש וא םיסדנהמ דע רוא י"ע קוושמה      
.810.40.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכו      

 91,200.00 1,600.00  57.00 'חי .הרואת יבושיח יפל םיפוגה לש םיקפסה  

 91,200.00 הרואת יפוג 40.80 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     08.07.0018
ץניא 6 רטוקב רוניצה  י"חח לש  םילבכ  רובע      
7.7 למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו      
ןומיס טרסומ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ      
אל י"חחו הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת      

 22,630.00    62.00 365.00 רטמ .)תרנצ תקפסמ  
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0021
ץניא 8 רטוקב רוניצה  י"חח לש  םילבכ  רובע      
8.01 למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו      
ןומיס טרסומ"8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ      
אל י"חחו הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת      

 10,710.00   126.00  85.00 רטמ .)תרנצ תקפסמ  
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצחו הריפח     08.07.0045
יוסכו דופיר ללוכ םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ ,לוח      
104 דע קמועב הריפחה המדא יפדוע קוליסו      
םיחנומ 8" / 6" רטוקב תורוניצ 5-ל בחורו מ"ס      

 10,440.00    58.00 180.00 רטמ .רוניצ אלל ריחמה תחא הבכשב  
      
      
      

 43,780.00 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 מצפה רמון   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     018 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 43,780.00 מהעברה      
      

      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.07.0060
הבוג מ"ס 061 םינפ בחור : תודימב למשח      
05 קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      

  2,540.00 2,540.00   1.00 פמוק .סיפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס  
      
םויס  לש יעקרק לע  אמייק  רב ןומיס עוצב     08.07.0096
)םילוורשה( םייעקרק תתה םירבעמה תווצק      
טרפמ יפל ק"תת לבכ וא י"חח רובע ונכוהש      
ללוכעיב יטרפ יפלו  30.90.30.80 ףיעס 80      
י"ע תרנצה םויס תווצק לש תוטנידרואוקה ןויצ      

    311.00   311.00   1.00 פמוק .תודע תינכותב ךמסומ דדומ  
      
לוח יולימ רובע הביצח וא'ו הריפחל תפסות     08.07.0099
רקובמ קודיה םע הלעת בחור לכל יקנ תונויד      
יפל היוור הבטרהב תרשואמ הדבעמ י"ע      
,תודמו םישיבכ תייצח רוזאב חקפמה תויחנה      
חוקיפה רושיאב הנתומ 89% לש תופיפצל דע      

  3,240.00    18.00 180.00 רטמ .בתכב  
      
םע תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.07.0102
קוחב שרדנכ י"חח לש ךומנ חתמ ילבכ      
שושיג תריפח ,ןוטב ,םילוורש ללוכ למשחה      
'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועל תינדי      

  3,550.00   355.00  10.00 פמוק .טרפ יפל לכה תוימרתו תוינכמ תונגעוצב  
      
למשחל תפתושמ הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.9000
ללוכ הבוגב "בחרומ רמוע" תמגודכ תרושקתו      
םינפ תודימב ,מ"ס 522 עקרקל תחתמו לעמ      
יפל ,טרפ יפל מ"ס 04 קמועו מ"ס 08/08/08      
ללוכ י"חח לש םיטרדנטסו 80טרפמ      
תרושקתה את ,סוליפו סוסיב הביצח/הריפח      
רוזיפ תועבט ,יבוע מ"מ 02 ץע בג לולכי      
תותלד ללוכ טרדנטס הנורוק יקדהמו תויטבמא      
טרדנטס חירב בר לוענמו VU ןגו מ רטסאילופ      

 43,710.00 7,285.00   6.00 פמוק .)TOH/קזב(  

 97,131.00 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 ןיבההוה לש 80      
      
,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה      

80.80.20 קרפ תתב הרבעהל          

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     019 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
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      
      
/ 6" / 4" רטוקב םינק 2 תחנהל הלעת תריפח     08.08.0021
הכישמ טוח  תוברל חישק C.V.P - מ 8"      
תוכומתה תוברל מ"ס 09 דע קמועב שרדנכ      
מ"ס3 לש לוח יולימו לוח דופיר ,)םירסייפס(      
טרפמה יפל לכה ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ      
80 טרפמו ,0701 קרפ קזב לש דחוימה ינכטה      

  3,220.00    28.00 115.00 רטמ .עוצב טרפ יפלו 40-30.20.80 - םיפיעס  
      
/ 4" רטוקב םינק 3 דע תחנהל הלעת תריפח     08.08.0027
הכישמ טוח תוברל  חישק C.V.P - מ 8" / 6"      
תוכומתה תוברל  מ"ס 09 דע קמועב שרדנכ      
מ"ס 03ללוח יולימו לוח דופיר  ,)םירסייפס(      
טרפמה יפל לכה ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ      
80 טרפמו ,0701 קרפ קזב לש דחוימה ינכטה      

    370.00    37.00  10.00 רטמ .עוצב טרפ יפלו 40-30.20.80 - םיפיעס  
      
001 דע קמועב הלעתב רופחה רמוחה תפלחה     08.08.0054
היקנ המדאב )CVP 4" םינק 2 םע( מ"ס      
קודיה ךות םיעצמה תיתחת דע םינבאמ      
תלבקל דע מ"ס 02 לש תובכשב רקובמ      
רופחה רמוחה יוניפ תוברל9% לש תופיפצ      
יפלו טרפ יפל לכה ,חוקפה הרויש םוקמל      
רתאב טקיורפה תלהנמו קזבה חקפמ תויחנה      

  1,875.00    15.00 125.00 רטמ .קזב טרפמו  
      
יפל C.V.P מ"מ 011 4" רטוקב חישק רוניצ     08.08.0087
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
)םירסייפס( תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
8 רטוקב ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל      
דחוימ טרפמ יפל לכה הנכומ  הריפחב חנוממ      

  2,200.00    22.00 100.00 רטמ .עוציב טרפו 2701 קרפ קזב לש  
      
      
      

  7,665.00 80.80.20 קרפ תתב הרבעהל

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     020 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,665.00 מהעברה      
      

      
יפל C.V.P מ"מ 002 8" רטוקב חישק רוניצ     08.08.0089
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
)םירסייפס( תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
8 רטוקב ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל      
דחוימ טרפמ יפל לכה הנכומ הריפחב חנוממ      

  7,200.00    90.00  80.00 'חי .עוציב טרפו 2701 קרפ קזב לש  
      
,4" יס.יו.יפ תרנצל חישק .יס.יו.יפ - מ םימטוא     08.08.0117

     78.00     3.00  26.00 פמוק .הנקתהו הקפסא ללוכ  

 14,943.00 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       
      
טרפמו תושירד ,תויחנה יפל ל"נה םיפיעסה לכ      
.טוה תרבח לש      
      
,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה      
      
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      
.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      
      
/6" / 4"  רטוקב םינק 2 תחנהל הלעת תריפח     08.09.0021
הכישמ טוח  תוברל חישק C.V.P - מ 8"      
תוכומתה תוברל מ"ס 09 דע קמועב שרדנכ      
מ"ס3 לש לוח יולימו לוח דופיר ,)םירסייפס(      
טרפמה יפל לכה ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ      

  3,220.00    28.00 115.00 רטמ טוה לש דחוימה ינכטה  
      
      
      
      
      
      
      

  3,220.00 90.80.20 קרפ תתב הרבעהל

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     021 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,220.00 מהעברה      
      

      
001 דע קמועב הלעתב רופחה רמוחה תפלחה     08.09.0054
היקנ המדאב )CVP 4" םינק 2 םע( מ"ס      
קודיה ךות םיעצמה תיתחת דע םינבאמ      
תלבקל דע מ"ס 02 לש תובכשב רקובמ      
רופחה רמוחה יוניפ תוברל9% לש תופיפצ      
יפלו טרפ יפל לכה ,חוקפה הרויש םוקמל      
רתאב טקיורפה תלהנמו טוה חקפמ תויחנה      

  1,725.00    15.00 115.00 רטמ .טוה טרפמו  
      
יפל C.V.P מ"מ 011 4" רטוקב חישק רוניצ     08.09.0087
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
)םירסייפס( תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
8 רטוקב ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל      
דחוימ טרפמ יפל לכה הנכומ  הריפחב חנוממ      

  2,200.00    22.00 100.00 רטמ .טוה לש  
      
יפל C.V.P מ"מ 061 6" רטוקב חישק רוניצ     08.09.0088
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
)םירסייפס( תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
8 רטוקב ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל      
דחוימ טרפמ יפל לכה הנכומ הריפחב חנוממ      

  2,440.00    61.00  40.00 רטמ .טוה לש  
      
יפל C.V.P מ"מ 002 8" רטוקב חישק רוניצ     08.09.0089
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
)םירסייפס( תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
8 רטוקב ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל      
דחוימ טרפמ יפל לכה הנכומ הריפחב חנוממ      

  2,700.00    90.00  30.00 רטמ .טוה לש  
      
,4" יס.יו.יפ תרנצל חישק .יס.יו.יפ - מ םימטוא     08.09.0117

     72.00     3.00  24.00 פמוק .הנקתהו הקפסא ללוכ  

 12,357.00 טוה תרבחל תרושקתל תודובע 90.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

537,105.00 למשח תודובע 80 כ"הס  

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

 
 

קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     022 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי 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       
      
רמגב ,מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0200
02/02 ,02/01 ,תינבלמ גוסמ רופא ספסוחמ      

  7,182.50    84.50  85.00 ר"מ .תינכת יפל  ע"וש וא  
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
בחורב ,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      

  7,040.00   140.80  50.00 ר"מ .דוסי תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06  
      
6/02/02 םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.01.0410
וא ןייטשרקא תמגודכ  ןבל ןווג תוברל מ"ס      

 13,550.00   271.00  50.00 ר"מ .ע"ש  
      
העונת לגעמב הרטעל המורט הפש ןבא     40.01.0540
םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס  05/52/52 תודימב      

 10,000.00   125.00  80.00 רדח ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תואפב ןטק  
      
81/04/05 תודימב  תודימב בכרל הילע ןבא     40.01.0560
שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע      

 48,125.00   125.00 385.00 רדח ע"ש וא ןייטשרקא לש  
      
תודימב 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0610
ןיב שרפהה( ,מ"ס 51/52/03 , 71/52/52      
.)מ"ס 51 שיבכה רושימל הכרדמה רושימ      

 10,200.00   102.00 100.00 רדח .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה  
      
תודימב 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0620
ריחמה .)ל"נכ( ,מ"ס 51/05/03 , 71/05/52      

 12,450.00    83.00 150.00 רדח .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ  
      
תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0640
ריחמה .)ל"נכ( ,מ"ס 51/001/03 , 71/001/52      

 53,200.00    70.00 760.00 רדח .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ  
      
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     40.01.0650
תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה .מ"ס 32/001/32      

  5,250.00    75.00  70.00 רדח .ןוטב  
      
העונת יאל 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0660
דוסי ללוכ ריחמה  .מ"ס 32/52/32 תודימב      

  1,936.00    96.80  20.00 רדח .ןוטב תנעשמו  
      
העונת יאל 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0670
דוסי ללוכ ריחמה  .מ"ס 32/05/32 תודימב      

  1,390.00    69.50  20.00 רדח .ןוטב תנעשמו  
      
      

170,323.50 10.04.20 קרפ תתב הרבעהל

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     023 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

170,323.50 מהעברה      
      

      
היצח רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.01.0680
ריחמה .רופא ןווגב מ"ס 51/05/32 תודימב      

  1,338.00    66.90  20.00 רדח .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ  

171,661.50 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

171,661.50 רתאה חותיפ 04 כ"הס  

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

 
 

קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     024 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
10.20.14  ק ר פ  ת ת  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
גרדב  מ"מ57  רטוקב ןליטאילופ לוורש     41.01.0010

148,500.00    45.00 3,300.00 רטמ דימע הסכמו הלחשה טוח תוברל01.  
      
גרדב מ"מ061  וא6 " רטוקבC.V.P.  לוורש     41.01.0020

 91,000.00    70.00 1,300.00 רטמ דימע הסכמו הלחשה טוח תוברל5.21.  
      
ללוכ מ"ס08  רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.01.0030

 33,000.00 1,650.00  20.00 פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  

272,500.00 10.20.14  קרפ תת 10.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

272,500.00 היקשה תודובע 14 כ"הס  

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     025 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
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     51.03.0010
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דע הבכש      

231,800.00   122.00 1,900.00 ק"מ .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ  
      
81 דע הבכש יבועב תוכרדמב 'א גוס עצמ     51.03.0030
יפל 001% לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס      

170,800.00   122.00 1,400.00 ק"מ .וטשאא דייפידומ  

402,600.00 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     51.06.0032

  5,398.50   359.90  15.00 רטמ '.מ 0.2 דע קמועב 4 גרד  
      
מ"ס 05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0072

 26,613.00   591.40  45.00 רטמ '.מ 0.3 דע 'מ-0.2מ קמועב 4 גרד  
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0132

122,352.00   764.70 160.00 רטמ '.מ 0.3 דע 'מ-0.2מ קמועב 4 גרד  
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0192

306,489.00 1,075.40 285.00 רטמ '.מ 0.3 דע 'מ-0.2מ קמועב 4 גרד  
      
מ"ס 001 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0252

 34,255.00 1,370.20  25.00 רטמ '.מ 0.3 דע 'מ-0.2מ קמועב 4 גרד  
      
,מ"ס 001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0532
04 מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב 004D, ןיממ ןוט,      

 40,920.60 5,845.80   7.00 פמוק '.מ 52.2  
      
,מ"ס 041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0564
04 מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.2 לעמ לעמ קמועב 004D ןיממ ןוט,      

 49,061.60 6,132.70   8.00 פמוק '.מ 57.2  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0592
04 מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב 004D, ןיממ ןוט,      

  8,191.90 8,191.90   1.00 פמוק '.מ 57.2  
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.06.0668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ  

  6,744.40 1,686.10   4.00 'חי 984.י"ת תושירד ל ףופכב  
      

600,026.00 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 מצפה רמון   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     026 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

600,026.00 מהעברה      
      

      
תודימב הפש ןבאל דומצ ינוניב ישאר ןטלוק     51.06.0676
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      

  7,279.20 1,819.80   4.00 'חי 984.י"ת  
      
תודימב הפש ןבאל דומצ אל ינוניב ישאר ןטלוק     51.06.0680
רוניצל רוח םע מ"ס 011 הבוגב 67/73 םינפ      
ע"ש וא ןמפלוו לש DM-12 תמגוד ןוטבמ 04      
לזר במ 052C תינקית תשרו תרגסמ ללוכ      
תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ      

  7,100.00 1,775.00   4.00 'חי 984.י"ת  
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ אל ידדצ ןטלוק     51.06.0684
לש DM-22 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 67/73      
תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
םירמוח וא הדבכ לזרבמ 052Cתינקית      

  4,791.60 1,597.20   3.00 'חי 984.י"ת תושירדל ף ופכב םיבכורמ  
      
לזרבמ )הלוגע( טרדנטס תשר תכבס הסכמ     51.06.0720

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

  1,848.00   184.80  10.00 ר"מ ).פאר - פיר( זוקינל ןבא ףוציר 51.06.0820
      
ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     51.06.0828
תדלפ ללוכ.תוינכתב טרופמל םאתהב ןייוזמ      

  6,912.50 1,382.50   5.00 ק"מ .ןויז  
      
לכב םח טלפסא תחירמב ןוטבה ינפ םוטיא     51.06.0900

    959.00    95.90  10.00 ר"מ .עקרקה םע עגמב תואבה תואפה  
      
ןוטב יולימב מ"ס 01/04 קיטסלפ תרווכב יופיצ     51.06.0910

  1,600.00    80.00  20.00 ר"מ -03. ב  

632,012.30 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     51.09.0030

  6,968.00   174.20  40.00 'חי .ינוריע גוסמ ךרד  
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.09.0040

  5,826.50   135.50  43.00 'חי .דומע אלל  
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0050
יפל הדידמ. (םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

  1,560.00     2.60 600.00 רטמ ).וטנ העיבצ  

 14,354.50 90.15.20 קרפ תתב הרבעהל

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../027 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     027 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,354.50 מהעברה      
      

      
דע מ"ס-02 מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.09.0060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52      

    388.00    19.40  20.00 ר"מ ).וטנ העיבצ  
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.09.0070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

  1,320.00    22.00  60.00 ר"מ ).וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ  
      

  1,496.00     4.40 340.00 רטמ .הפש ינבא תעיבצ 51.09.0110
      
ץח ןומיס 408 (למסב םיינפוא ליבש ןומיס     51.09.0137

  1,840.00    46.00  40.00 'חי ).םיינפוא למסו  
      

          10,000.00 פמוק       עוציב יבלשל העונת ירדסה תנכהל בצקה 51.09.0900

 19,398.50 ךרד ינבאו העיבצ םירורמת 90.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,054,010.80 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  

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

 
 

קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../028 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     028 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי 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 91 צ"את     52.01.0190

211,800.00    35.30 6,000.00 ר"מ 01-86GP.ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג  
      
םייאו תוכרדמל מ"ס 3 יבועב 5.21 צ"את     52.01.0245
יטמולוד/יריג סג טגרגא םע טלפסאמ םיהבגומ      

 84,000.00    21.00 4,000.00 ר"מ 01-86GP.ןמוטיבו 'א גוס  

295,800.00 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     52.02.0010

 16,000.00     1.60 10,000 ר"מ ר''מ/רטיל 2.1-8.0  
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.02.0040

    440.00    22.00  20.00 רטמ .רוסינ ללוכ  
      
הפש ןבאו םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.02.0050
סוסירו עצמ תמלשה ,יוקינ ,רוסינ ללוכ השדח      

  1,760.00    22.00  80.00 רטמ . רטמ 5.0 בחור דע .ןמוטיב  

 18,200.00 תונוש 20.25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

314,000.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס  

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

 
 

קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../029 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     029 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי 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      
םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
הדובע ,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע      
לעמ תויתשת תייצח ,תויתשתל תוכימסב      
חוקיפו תויושרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו      
תונכהו תוקידבה לכתויושר וא םיפוג םתוא לש      
םאתהב תוקידבה עוציבל םירודיסהו      
טרס ,לוח תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל      
טרפה פ"ע רזוח יולימ ,םימ בותיכ םע ןומיס      
ןוגכ םיחפסה לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה      
יביכרמ לכו 'וכו םיריבעמ ,תויופעתסה ,תותשק      
טרפמב 75 קרפ יפל הדובעו םירמוחה      
םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמיללכה      
לש קוחכ רשואמ םוקמו קחרמ לכל קוליס      
.קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע ,תלוספ      
וא תפסות היהת אלש שגדומ קפס רסה ןעמל      
לכב" וב ןייוצש ףיעס לכב הדיחי ריחמה יוניש      
,םיקמועב יוניש ןוגכ היהיתש הביס לכמ "קמוע      
תרגסמב תאז תחקל שי .'וכו יאוותב יוניש      
זרכמל העצה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.75.20 קרפ תתב הרבעהל          

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../030 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     030 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
לכ תא םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירתיהו םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה      
םתומלשב תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה      
עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת תוברל      
רשפאל מ"ע ךרוצ פ"עו שרדייש יפכ ךכמ      
וא/ו םייק שיבכל דומצה םינקתמו םיווק תחנה      
ךות תרחא תיתשת לכ וא/ו םימייק םינבמ      
םיחפסה לכםתוביציו תוחיטב יללכ לע הרימש      
יופיצ םע םייתשורח ויהי הדלפה תורוניצל      
תלת תיתשורח תינוציח הפיטעו טלמ םינפ      
הזוח/זרכמ יכמסמב רמאנל ףסונבתיתבכש      
םיללוכ ןליתאילופו הדלפה תורוניצ ריחמ      
היביכרמ לכ םע תכרעמה לכ לע תוירחא      
ןרצי י"ע םינש 01 ךשמל )םיחפסו תורוניצ(      
רוביח ,דיגאת/תימוקמ תושר תבוטל תרנצה      
וא/ו םינפ ךותיר תועצמאב תרנצה ןיב      
ןלבק תועצמאב עוציב ,דבלב ן'זויפורטקלא      
גוסמ תרנצ תנקתהל הכמסה תדועת לעב      
ןרצי לע שארמ רושיא לבקל ןלבקה לעהז      
יבגל ןה ,תרשואמה הפולחל םאתהב תרנצה      
לע ןרצי לש תוירחאה בתכו הדשה תוריש ןתמ      
םתחנהו תרנצ תנמזה םרטב תאז תכרעמה לכ      
      
םהב ןייוצמה םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
ינפל ,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת ,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
אל ןלבקהו םמושירב הנתומ הלא תודובע ןיגב      
ןמויב םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציב ינפל      
יביכרמ לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמהעצוב      
,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמו ןוחטיבה      
'וכו תרבגומ החטבא      
      
גרד 9151 י"תיפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0194
,ילמשח ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל ,21      
לכב עקרקב םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע      

 19,731.90   124.10 159.00 רטמ D2 טרפ רובע .מ"מ 36 רטוקב קמוע  
      
9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0204
תודובע לכ תוברל , 21גרד      
יולימו לוח תפיטע ,ילמשחךותירלםיחפסו      
061 רטוקב קמוע לכב עקרקב םיחנומ ,רזוח      

137,516.50   227.30 605.00 רטמ .מ"מ  
      
'סמ תינכתב A יטרפ( 6" רטוקב רצ זירט ףוגמ     57.01.0320

 16,510.80 2,751.80   6.00 'חי (9940-61  
      
      
      

173,759.20 10.75.20 קרפ תתב הרבעהל

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../031 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     031 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

173,759.20 מהעברה      
      

      
ףיקז לע 3" רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.01.0402
הריבש ןקתמ תוברל 4" רטוקב יתשורח      

  2,928.60 2,928.60   1.00 'חי 16-0499 'סמ תינכתב G טרפל םאתהב  
      
ףיקז לע 2*3" רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.01.0412
הריבש ןקתמ תוברל 6" רטוקב יתשורח      

 18,194.00 3,638.80   5.00 'חי 16-0499 'סמ תינכתב 1G טרפל םאתהב  
      
001 רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0422
סמועל תימורט הרקת תוברל קמוע לכב מ"ס      
םגד תמגוד ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21      
מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "521B 33-למרכ"      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות      
דיגאת \ תושרה םע םואיתבו פ"ע בותיכ      
תכרעמה םש,דיגאת\תושרה םש ,למס לולכיש      

 14,910.60 2,485.10   6.00 'חי .ץצח תפצרו  
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.01.0440
עוציבה ( ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
חקפמה רושיאבו השירדב הנתומ םולשתהו      

  2,608.20   434.70   6.00 'חי הדובע ןמוי םושיר ךות  
      
וקל 4" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0454

  3,260.00 1,630.00   2.00 פמוק 6-"4" רטוקב םייק  
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0484
תינכתב E -ו 1D טרפ יפל )3" ףיקז( 2" רטוקב      
ריק וא/ו תחתמ רבעמ תוברל 16-0499 'סמ      
רטוקב יס יו יפ לוורש םע םייק רדג וא/ו ןוטב      

  9,940.80   621.30  16.00 'חי שרדנה םוקמב מ"מ 002  
      
רוביח וא דדוב יתיב רוביח תנכהל תפסות     57.01.0486
ךותב ןליתאילופרונצמ 2 " רטוקב הייקשהל      

  4,969.60   310.60  16.00 'חי ןוטב םע לוורש  
      
הייקשהל רוביח וא  לופכ יתיב רוביחל הנכה     57.01.0492
יטרדנטסה טרפ יפל )3" ףיקז(    2*2" רטוקב      
רדג וא\ו ןוטב ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל      
מ"מ 020רטוקב טיס יו יפ לוורש םע םייק      

  5,593.00   799.00   7.00 'חי שרדנה םוקמב  
      
רוביח וא לופכ יתיב רוביח תנכהל תפסות     57.01.0494
ךותב ןליתאילופ רונצמ  2*2" רטוקב הייקשהל      

  2,796.50   399.50   7.00 'חי ןוטב םע לוורש  

238,960.50 םימ 10.75 כ"הס  

      
      
      
      

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

 
 

קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../032 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     032 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
לכב ןלבקל םימולשתב לפכ ויהי אלש שגדומ      
אתה בויב ירוביח לוטיב וא תויורבחתהל עגונה      
דבלב תחא םעפ היהי םולשתה ,םייק הרקב      
תואיצי וא תוסינכה רפסמל רשק אלל אתל      
לש הרקמב ןכל תולטבתמ ואתופסוותמש      
את ותואב םירוביח לוטיבו םירוביח תפסוה      
רטוקה פ"ע דבלב דחא תורבחתה םלושי      
בויב וק לע הרקב את לש הרקמברתויב לודגה      
אל בויב וק לע את ןיגב תפסותל רבעמ םייק      
לכ לש הדיחי יריחמאתל תורבחתה םוש םלושי      
םוקמלו קחרמ לכל קוליס םיללוכ םיפיעסה      
המ לכו רפע יפדוע ,תלוספ לש קוחכ רשואמ      
םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמקוליס שרודש      
תלבקל םישורדה םימואיתה לכ תא םיללוכ      
עוציב ךרוצל םיצוחנה םירתיהו םירושיא      
ןופיד עוציבו ןונכת תוברל םתומלשב תודובעה      
ךרוצ פ"עו שרדייש יפכ ךכמ עמתשמה לכ םע      
דומצב םינקתמו םיווק תחנה רשפאל מ"ע      
תיתשת לכ וא/ו םימייק םינבמ וא/ו םייק שיבכל      
תוחיטב יללכ לע הרימש ךות תרחא      
ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לעםתוביציו      
,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב םהב      
,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה יפל      
םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב םולשת      
ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל ןלבקהו      
ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב םושיר      
הדובעה ןמויב העצוב      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובע תועש רוציק םיבייחמה      
'וכו תרבגומ      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0074

  2,098.50   139.90  15.00 רטמ 'מ 52.1 דע עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002  
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0076
דעו 62.1 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

  9,782.50   150.50  65.00 רטמ 'מ 57.1  
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0078
דעו 67.1 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

 22,302.00   159.30 140.00 רטמ 'מ 52.2  
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0080
דעו 62.2 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

 16,713.20   177.80  94.00 רטמ 'מ 57.2  
      
      
      
      

 50,896.20 20.75.20 קרפ תתב הרבעהל

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../033 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     033 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 50,896.20 מהעברה      
      

      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0082
דעו 67.2 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

 16,068.80   193.60  83.00 רטמ 'מ 52.3  
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0084
דעו 62.3 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

 14,090.10   210.30  67.00 רטמ 'מ 57.3  
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0086
דעו 67.3 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

  1,205.50   241.10   5.00 רטמ 'מ 52.4  
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0326
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

  6,922.00 3,461.00   2.00 'חי 'וכו תכרעמה םש  
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0327
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

 11,716.20 3,905.40   3.00 'חי 'וכו תכרעמה םש  
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0328
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

  4,216.10 4,216.10   1.00 'חי 'וכו תכרעמה םש  
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0329
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

  4,356.00 4,356.00   1.00 'חי 'וכו תכרעמה םש  
      
      

109,470.90 20.75.20 קרפ תתב הרבעהל

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../034 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     034 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

109,470.90 מהעברה      
      

      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0330
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

  4,615.60 4,615.60   1.00 'חי 'וכו תכרעמה םש  
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0335
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

 15,532.00 7,766.00   2.00 'חי 'וכו תכרעמה םש  
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0478
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא"ןמפלו" תרצות "55 למרכ" וא "33 למרכ"      

  4,366.80   727.80   6.00 'חי לזרב תקיצי רגס םע ע"ש  
      
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0480
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא"ןמפלו" תרצות "55 למרכ" וא "33 למרכ"      

  2,911.20   727.80   4.00 'חי לזרב תקיצי רגס םע ע"ש  
      
מ"ס 051 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0482
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא"ןמפלו" תרצות "55 למרכ" וא "33 למרכ"      

  8,997.00 1,499.50   6.00 'חי לזרב תקיצי רגס םע ע"ש  
      
יס יו יפ רוניצמ בויבל שרגמ רוביחל הנכה     57.02.0530
    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      

 49,658.40   167.20 297.00 רטמ ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכהה  

195,551.90 בויב 20.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

434,512.40 בויבו םימ 75 כ"הס  

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

 
 

קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../035 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     035 א בלש תודובע עוציב

11שיבכ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי 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 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     59.02.0040
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      
בויבהו םימה דיגאת ןוריחמ ( 'וכו תכרעמה םש      

  5,000.00 5,000.00   1.00 'חי )תרגסמ ןלבק - םורדה תונייעמ  
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     59.02.0060
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      
בויבהו םימה דיגאת ןוריחמ ( 'וכו תכרעמה םש      

 19,200.00 6,400.00   3.00 'חי )תרגסמ ןלבק - םורדה תונייעמ  

 24,200.00 בויב 20.95 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 24,200.00 תונוש 95 כ"הס  

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../036 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     036 א בלש תודובע עוציב

3 שיבכ  30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי 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     08.01.0096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  2,640.00     8.00 330.00 רטמ .08.1.021  
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  3,960.00    12.00 330.00 רטמ .08.1.021  
      
םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0117
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      

    504.00    36.00  14.00 רטמ .120.1.80 ףיעס  
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,ץצחכש ,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
אתל תואיציו תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל      
יכמסמב תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
.הזוחה      
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      

  7,104.00 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 מצפה רמון   .../037 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     037 א בלש תודובע עוציב

3 שיבכ  30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,104.00 מהעברה      
      

      
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      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה,קיה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0258
מ"ס 04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו      
,םיי תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  9,000.00    36.00 250.00 רטמ .עקרקה יגוס לכב  
      
02 לכ רובע 852.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     08.01.0273
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

    300.00     6.00  50.00 רטמ .מ"ס 04 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ  
      
לעמ ,עקרקה יגוס לכב תרנצל הלעת תריפח     08.01.0294
תרנצ ,קזב וק ,םימ ריבעמ( לושכמ תחתמ וא      
לושכמה לש ובחורל מ''ס 04 בחורב ,)'וכו םימ      
02 -ב ןוטתקיצי ללוכ ,תירושרש תרנצ תחנהל      

    800.00    80.00  10.00 רטמ .תרנצה תנגהל  
      
לושכמ לעמ תרנצ תנגהל 02-ב ןוטב תקיצי     08.01.0297

  3,800.00   760.00   5.00 ק"מ .)חקפמה תשירד יפל( ,שרדייש םוקמ לכל וא/ו  
      
806 שרגמל דומצ ינופצ רוזא תינמז הרואת      
      
ידי לע תינמז הרואתל ילמשחה ןקתמה תקידב     08.01.0399
ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח סדנהמ      
רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב םייוקילה      
קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל קדובה      
לש הקידבו םושיר תדועת תריסמ,שחה      
רוביחל רושיאו הקידבה תואצות םע ןקתמה      

  1,570.00 1,570.00   1.00 פמוק .)דחיב 3 שיבכו 21 שיבכ רובע חתמל ןקתמה  
      
ץעמ הרואת דומעל סיסבכ ןוטב תייבוק     08.01.0408
ללוכ ,תומוטק תוניפ םע 'מ 1X1X1 תודימב      
םאתהב ,המרה תוינזוא ,דומעל הדלפ רוניצ      
רחאל קוריפ תוברל ,תוינכותלו טרפמל      

  7,540.00   580.00  13.00 'חי .ןלבקה ינסחמל הלבוהו הדובעםויס  
      
      
      
      

 30,114.00 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 מצפה רמון   .../038 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     038 א בלש תודובע עוציב

3 שיבכ  30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 30,114.00 מהעברה      
      

      
וא עקרקב הנקתהל ,'מ 01 הבוגב ץע דומע     08.01.0411
םויס רחאל קוריפ תוברל ,ןוטב תייבוקב      

  7,540.00   580.00  13.00 'חי . ןלבקה ינסחמל הלבוהו הדובעה  
      
רוזש לית ללוכ 'מ 01 הבוגב ץע דומעל ןגוע     08.01.0414
,הציב דדבמ ןקתה ,ר"ממ 07 ךתחב הדלפמ      
ןדא ,בוהצ יטסלפ יוסיכ ,תועבט קש יקדהמ      
תבצהמ 2 קמועב רוב לש הביצח/הריפח ,ןוטב      
לכ,םיגרבה קודיהו רובה יוסיכ ,רובב ןדא      
לש הנקתהל םישורדה רזע ירמוחו ירזיבא      
םויס רחאל קוריפ תוברל ,ץע דומעל ןגועה      

    370.00   370.00   1.00 פמוק .ןלבקה ינסחמל הלבוהו הדובעה  
      
ללוכ ,'מ 01 הבוגב ץע דומעל ןעשמ דומע     08.01.0417
םירזיבאה לכו ןוגיעל וו ,גרוב ,טומ ,םינדא      
תוברל ,הניקת הנקתהל םישורדה םיקוזיחו      
הלבוהו הדובעה םויס רחאל קוריפ      

    380.00   380.00   1.00 פמוק .ןלבקהיחמל  
      
2" רטוקב תנוולוגמ הדלפמ הדיחי עורז     08.01.0420
,ץע דומע לע תנקתומ סנפל א"מ 5 דע ךרואבו      
הלבוהו הדובעה םויס רחאל קוריפ תוברל      

  2,470.00   190.00  13.00 'חי .ןלבקה ינסחמל  
      
ףוג לש ינמז שומישל הנקתהו הלבוה הקפסא     08.01.0423
י"ע רשואמ םגדמ ג"לנ W052 שיבכ תרואת      
םאתהב תירטמוטופ המוקעל ןווכמ ש"בהשמ      
ללו,W052 תירלובוט ג"לנ תרונ ללוכ תוינכותל      
,ל"נה םגדל ורשואש םיילניגרוא הקלדה ירזיבא      
הלבוהו הדובעה םויס רחאל ת"וג קוריפ תוברל      

  9,750.00   750.00  13.00 'חי .ןלבקה ינסחמל  
      
,ץע דומע לע ןקתומ החטבאו תופעתסה זגרא     08.01.0426
    56PI רטסאילופ יושע ,מ"ס 03*22*61 תודימ  
ויהי תואיציו תוסינכ ,IC  תספוק וא ןיירושמ      
םיקוזיחוםייבא לכ ללוכ ,םימוטאו הטמ יפלכ      
יבטוק וד ז"אמ ללוכ זגראה ,הנקתהל םישורדה      
    C-A01, AK01 יקדהמ ,הקראה ספ ,יוסיכ  
הדובעה םויס רחאל קורפ תוברל ,תופעתסה      

  2,210.00   170.00  13.00 'חי .ןלבקה ינסחמל הלבוהו  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 52,834.00 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 מצפה רמון   .../039 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     039 א בלש תודובע עוציב

3 שיבכ  30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 52,834.00 מהעברה      
      

      
ר"ממ 05X4 ךתחב םוינימולאמ מ"את לבכ     08.01.0432
םירבחמהו םירזיבאה לכ ללוכ ,תיליע תשרב      
,םוינימולאמ מ"את ילבכ רוביחל םיינקיתה      
תואספוקב רוביחל ץוחנה לכ תוברל      
לכו שורדה רזעה דויצ לכו דומע שארבירוביח      
מ"אתה תשר קוזיחל םישורדה םירזיבאה      
םויס רחאל קוריפ תוברל ,הרוביחו התרישק      

 12,500.00    50.00 250.00 רטמ .ןלבקה ינסחמל הלבוהו הדובעה  
      
עורזב לחשומ ,ר"ממ YX2N 5.2X3 גוסמ לבכ     08.01.0438
הנגה רוניצ ללוכ החטבא זגראל סנפהמ      
רחאל קוריפ תוברל ,דומעב םינקתומ םילבכל      

     91.00     7.00  13.00 'חי . ןלבקה ינסחמל הלבוהו הדובעה םויס  

 65,425.00 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      
םאתהב סוסיבו הבצה ,החמוגל תחתמ ןוטבמ      
תיתשתה תרבח םע םואת ,תוינכותל      
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     08.02.0456

  4,800.00 1,200.00   4.00 פמוק סוסיבו הריפח ,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס  
      
012/04/08 םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.02.0459

  1,350.00 1,350.00   1.00 פמוק סוסיבו הריפח ,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס  
      
תודימב ,םיינשל תקלוחמ ,ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.02.0498
,גג תוברל ,מ"ס )08+01+08(/012/04 םינפ      

  2,200.00 2,200.00   1.00 פמוק סוסיבו הריפח ,םירבעמ  

  8,350.00 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       
      
הקראה      
      
      
      
      
      
      

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 מצפה רמון   .../040 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     040 א בלש תודובע עוציב

3 שיבכ  30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכו םידומעל הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
רוביח עוצי תושורדה תודובעה לכו םירמוחה      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.0336

  8,580.00    26.00 330.00 רטמ 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53  
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.0339

    310.00    31.00  10.00 רטמ 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 05  
      
תונוש      
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0501

    608.00    60.80  10.00 ע"ש .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה  
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0504

    528.00    52.80  10.00 ע"ש .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה  

 10,026.00 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     08.07.0018
ץניא 6 רטוקב רוניצה  י"חח לש  םילבכ  רובע      
7.7 למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו      
ןומיס טרסומ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ      
אל י"חחו הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת      

 12,400.00    62.00 200.00 רטמ .)תרנצ תקפסמ  
      
      
      
      
      

 12,400.00 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 מצפה רמון   .../041 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     041 א בלש תודובע עוציב

3 שיבכ  30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,400.00 מהעברה      
      

      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0021
ץניא 8 רטוקב רוניצה  י"חח לש  םילבכ  רובע      
8.01 למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו      
ןומיס טרסומ"8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ      
אל י"חחו הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת      

  8,190.00   126.00  65.00 רטמ .)תרנצ תקפסמ  
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצחו הריפח     08.07.0045
יוסיכו דופיר ללוכ םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ ,לוח      
041דע קמועב הריפחה המדא יפדוע קוליסו      
8" וא 6" רטוקב תורוניצ 5-ל בחורו מ"ס      

  4,060.00    58.00  70.00 רטמ .רוניצ אלל ריחמה תחא הבכשב םיחנומ  
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.07.0060
הבוג מ"ס 061 םינפ בחור : תודימב למשח      
05 קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      

  2,540.00 2,540.00   1.00 פמוק .סיפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס  
      
םויס  לש יעקרק לע  אמייק  רב ןומיס עוצב     08.07.0096
)םילוורשה( םייעקרק תתה םירבעמה תווצק      
טרפמ יפל ק"תת לבכ וא י"חח רובע ונכוהש      
ללוכעיב יטרפ יפלו  30.90.30.80 ףיעס 80      
י"ע תרנצה םויס תווצק לש תוטנידרואוקה ןויצ      

    311.00   311.00   1.00 פמוק .תודע תינכותב ךמסומ דדומ  
      
לוח יולימ רובע הביצח וא'ו הריפחל תפסות     08.07.0099
רקובמ קודיה םע הלעת בחור לכל יקנ תונויד      
יפל היוור הבטרהב תרשואמ הדבעמ י"ע      
,תודמו םישיבכ תייצח רוזאב חקפמה תויחנה      
חוקיפה רושיאב הנתומ 89% לש תופיפצל דע      

  1,260.00    18.00  70.00 רטמ .בתכב  
      
םע תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.07.0102
קוחב שרדנכ י"חח לש ךומנ חתמ ילבכ      
שושיג תריפח ,ןוטב ,םילוורש ללוכ למשחה      
'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועל תינדי      

  1,065.00   355.00   3.00 פמוק .טרפ יפל לכה תוימרתו תוינכמ תונגעוצב  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 29,826.00 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 מצפה רמון   .../042 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     042 א בלש תודובע עוציב

3 שיבכ  30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 29,826.00 מהעברה      
      

      
למשחל תפתושמ הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.9000
ללוכ הבוגב "בחרומ רמוע" תמגודכ תרושקתו      
םינפ תודימב ,מ"ס 522 עקרקל תחתמו לעמ      
יפל ,טרפ יפל מ"ס 04 קמועו מ"ס 08/08/08      
ללוכ י"חח לש םיטרדנטסו 80טרפמ      
תרושקתה את ,סוליפו סוסיב הביצח/הריפח      
רוזיפ תועבט ,יבוע מ"מ 02 ץע בג לולכי      
תותלד ללוכ טרדנטס הנורוק יקדהמו תויטבמא      
טרדנטס חירב בר לוענמו VU ןגו מ רטסאילופ      

 29,140.00 7,285.00   4.00 פמוק .)TOH/קזב(  

 58,966.00 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 ןיבההוה 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      
      
/ 4" רטוקב םינק 2 תחנהל הלעת תריפח     08.08.0021
הכישמ טוח  תוברל חישק C.V.P - מ  8"/6"      
תוכומתה תוברל מ"ס 09 דע קמועב שרדנכ      
לש לוח יולימו לוח דופיר ,)םירסייפס(      
יפל לכה ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעממ"ס3      
,0701 קרפ קזב לש דחוימה ינכטה טרפמה      
טרפ יפלו 40-30.20.80 - םיפיעס 80 טרפמו      

  1,400.00    28.00  50.00 רטמ .עוצב  
      

  1,400.00 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 מצפה רמון   .../043 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     043 א בלש תודובע עוציב

3 שיבכ  30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,400.00 מהעברה      
      

      
001 דע קמועב הלעתב רופחה רמוחה תפלחה     08.08.0054
היקנ המדאב )CVP 4" םינק 2 םע( מ"ס      
קודיה ךות םיעצמה תיתחת דע םינבאמ      
תלבקל דע מ"ס 02 לש תובכשב רקובמ      
רופחה רמוחה יוניפ תוברל9% לש תופיפצ      
יפלו טרפ יפל לכה ,חוקפה הרויש םוקמל      
רתאב טקיורפה תלהנמו קזבה חקפמ תויחנה      

    750.00    15.00  50.00 רטמ .קזב טרפמו  
      
יפל C.V.P מ"מ 011 4" רטוקב חישק רוניצ     08.08.0087
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
)םירסייפס( תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
8 רטוקב ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל      
דחוימ טרפמ יפל לכה הנכומ  הריפחב חנוממ      

  1,100.00    22.00  50.00 רטמ .עוציב טרפו 2701 קרפ קזב לש  
      
,4" יס.יו.יפ תרנצל חישק .יס.יו.יפ - מ םימטוא     08.08.0117

     24.00     3.00   8.00 פמוק .הנקתהו הקפסא ללוכ  

  3,274.00 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       
      
טרפמו תושירד ,תויחנה יפל ל"נה םיפיעסה לכ      
.טוה תרבח לש      
      
,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה      
      
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      
.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      
      
      
      
      
      

90.80.30 קרפ תתב הרבעהל          

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../044 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     044 א בלש תודובע עוציב

3 שיבכ  30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
6" / 4" רטוקב םינק 2 תחנהל הלעת תריפח     08.09.0021
הכישמ טוח  תוברל חישק C.V.P - מ 8"/      
תוכומתה תוברל מ"ס 09 דע קמועב שרדנכ      
לש לוח יולימו לוח דופיר ,)םירסייפס(      
יפל לכה ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעממ"ס3      

  1,400.00    28.00  50.00 רטמ טוה לש דחוימה ינכטה טרפמה  
      
001 דע קמועב הלעתב רופחה רמוחה תפלחה     08.09.0054
היקנ המדאב )CVP 4" םינק 2 םע( מ"ס      
קודיה ךות םיעצמה תיתחת דע םינבאמ      
תלבקל דע מ"ס 02 לש תובכשב רקובמ      
רופחה רמוחה יוניפ תוברל9% לש תופיפצ      
יפלו טרפ יפל לכה ,חוקפה הרויש םוקמל      
רתאב טקיורפה תלהנמו טוה חקפמ תויחנה      

    750.00    15.00  50.00 רטמ .טוה טרפמו  
      
יפל C.V.P מ"מ 011 4" רטוקב חישק רוניצ     08.09.0087
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
)םירסייפס( תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
8 רטוקב ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל      
דחוימ טרפמ יפל לכה הנכומ  הריפחב חנוממ      

  1,100.00    22.00  50.00 רטמ .טוה לש  
      
,4" יס.יו.יפ תרנצל חישק .יס.יו.יפ - מ םימטוא     08.09.0117

     24.00     3.00   8.00 פמוק .הנקתהו הקפסא ללוכ  

  3,274.00 טוה תרבחל תרושקתל תודובע 90.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

149,315.00 למשח תודובע 80 כ"הס  

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

 
 

קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../045 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     045 א בלש תודובע עוציב

3 שיבכ  30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
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     51.03.0010
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דע הבכש      

 85,400.00   122.00 700.00 ק"מ .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ  

 85,400.00 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 05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0072

 59,140.00   591.40 100.00 רטמ '.מ 0.3 דע 'מ-0.2מ קמועב 4 גרד  
      
,מ"ס 001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0532
04 מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב 004D, ןיממ ןוט,      

 11,691.60 5,845.80   2.00 פמוק '.מ 52.2  
      
לזרבמ )הלוגע( טרדנטס תשר תכבס הסכמ     51.06.0720

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

 72,327.60 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     51.09.0030

    348.40   174.20   2.00 'חי .ינוריע גוסמ ךרד  
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.09.0040

    271.00   135.50   2.00 'חי .דומע אלל  

    619.40 ךרד ינבאו העיבצ םירורמת 90.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

158,347.00 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../046 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     046 א בלש תודובע עוציב

3 שיבכ  30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי 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     52.01.0090

 58,900.00    31.00 1,900.00 ר"מ 01-86GP.ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג  

 58,900.00 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     52.02.0010

  3,040.00     1.60 1,900.00 ר"מ ר''מ/רטיל 2.1-8.0  

  3,040.00 תונוש 20.25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 61,940.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס  

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

 
 

קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../047 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     047 א בלש תודובע עוציב

3 שיבכ  30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי 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      
םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
הדובע ,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע      
לעמ תויתשת תייצח ,תויתשתל תוכימסב      
חוקיפו תויושרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו      
תונכהו תוקידבה לכתויושר וא םיפוג םתוא לש      
םאתהב תוקידבה עוציבל םירודיסהו      
טרס ,לוח תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל      
טרפה פ"ע רזוח יולימ ,םימ בותיכ םע ןומיס      
ןוגכ םיחפסה לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה      
יביכרמ לכו 'וכו םיריבעמ ,תויופעתסה ,תותשק      
טרפמב 75 קרפ יפל הדובעו םירמוחה      
םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמיללכה      
לש קוחכ רשואמ םוקמו קחרמ לכל קוליס      
.קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע ,תלוספ      
וא תפסות היהת אלש שגדומ קפס רסה ןעמל      
לכב" וב ןייוצש ףיעס לכב הדיחי ריחמה יוניש      
,םיקמועב יוניש ןוגכ היהיתש הביס לכמ "קמוע      
תרגסמב תאז תחקל שי .'וכו יאוותב יוניש      
זרכמל העצה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.75.30 קרפ תתב הרבעהל          

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../048 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     048 א בלש תודובע עוציב

3 שיבכ  30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
לכ תא םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירתיהו םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה      
םתומלשב תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה      
עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת תוברל      
רשפאל מ"ע ךרוצ פ"עו שרדייש יפכ ךכמ      
וא/ו םייק שיבכל דומצה םינקתמו םיווק תחנה      
ךות תרחא תיתשת לכ וא/ו םימייק םינבמ      
םיחפסה לכםתוביציו תוחיטב יללכ לע הרימש      
יופיצ םע םייתשורח ויהי הדלפה תורוניצל      
תלת תיתשורח תינוציח הפיטעו טלמ םינפ      
הזוח/זרכמ יכמסמב רמאנל ףסונבתיתבכש      
םיללוכ ןליתאילופו הדלפה תורוניצ ריחמ      
היביכרמ לכ םע תכרעמה לכ לע תוירחא      
ןרצי י"ע םינש 01 ךשמל )םיחפסו תורוניצ(      
רוביח ,דיגאת/תימוקמ תושר תבוטל תרנצה      
וא/ו םינפ ךותיר תועצמאב תרנצה ןיב      
ןלבק תועצמאב עוציב ,דבלב ן'זויפורטקלא      
גוסמ תרנצ תנקתהל הכמסה תדועת לעב      
ןרצי לע שארמ רושיא לבקל ןלבקה לעהז      
יבגל ןה ,תרשואמה הפולחל םאתהב תרנצה      
לע ןרצי לש תוירחאה בתכו הדשה תוריש ןתמ      
םתחנהו תרנצ תנמזה םרטב תאז תכרעמה לכ      
      
םהב ןייוצמה םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
ינפל ,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת ,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
אל ןלבקהו םמושירב הנתומ הלא תודובע ןיגב      
ןמויב םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציב ינפל      
יביכרמ לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמהעצוב      
,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמו ןוחטיבה      
'וכו תרבגומ החטבא      
      
גרד 9151 י"תיפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0194
,ילמשח ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל ,21      
לכב עקרקב םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע      

  4,964.00   124.10  40.00 רטמ D2 טרפ רובע .מ"מ 36 רטוקב קמוע  
      
9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0204
תודובע לכ תוברל , 21גרד      
יולימו לוח תפיטע ,ילמשחךותירלםיחפסו      
061 רטוקב קמוע לכב עקרקב םיחנומ ,רזוח      

 54,552.00   227.30 240.00 רטמ .מ"מ  
      
'סמ תינכתב A יטרפ( 6" רטוקב רצ זירט ףוגמ     57.01.0320

  5,503.60 2,751.80   2.00 'חי (9940-61  
      
      
      

 65,019.60 10.75.30 קרפ תתב הרבעהל

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../049 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     049 א בלש תודובע עוציב

3 שיבכ  30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 65,019.60 מהעברה      
      

      
ףיקז לע 3" רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.01.0402
הריבש ןקתמ תוברל 4" רטוקב יתשורח      

  5,857.20 2,928.60   2.00 'חי 16-0499 'סמ תינכתב G טרפל םאתהב  
      
001 רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0422
סמועל תימורט הרקת תוברל קמוע לכב מ"ס      
םגד תמגוד ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21      
מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "521B 33-למרכ"      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות      
דיגאת \ תושרה םע םואיתבו פ"ע בותיכ      
תכרעמה םש,דיגאת\תושרה םש ,למס לולכיש      

  4,970.20 2,485.10   2.00 'חי .ץצח תפצרו  
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.01.0440
עוציבה ( ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
חקפמה רושיאבו השירדב הנתומ םולשתהו      

    869.40   434.70   2.00 'חי הדובע ןמוי םושיר ךות  
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0484
תינכתב E -ו 1D טרפ יפל )3" ףיקז( 2" רטוקב      
ריק וא/ו תחתמ רבעמ תוברל 16-0499 'סמ      
רטוקב יס יו יפ לוורש םע םייק רדג וא/ו ןוטב      

  4,970.40   621.30   8.00 'חי שרדנה םוקמב מ"מ 002  
      
רוביח וא דדוב יתיב רוביח תנכהל תפסות     57.01.0486
ךותב ןליתאילופרונצמ 2 " רטוקב הייקשהל      

  2,484.80   310.60   8.00 'חי ןוטב םע לוורש  
      
הייקשהל רוביח וא  לופכ יתיב רוביחל הנכה     57.01.0492
יטרדנטסה טרפ יפל )3" ףיקז(    2*2" רטוקב      
רדג וא\ו ןוטב ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל      
מ"מ 020רטוקב טיס יו יפ לוורש םע םייק      

  2,397.00   799.00   3.00 'חי שרדנה םוקמב  
      
רוביח וא לופכ יתיב רוביח תנכהל תפסות     57.01.0494
ךותב ןליתאילופ רונצמ  2*2" רטוקב הייקשהל      

  1,198.50   399.50   3.00 'חי ןוטב םע לוורש  

 87,767.10 םימ 10.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
 

קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../050 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     050 א בלש תודובע עוציב

3 שיבכ  30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי 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      
תוקידבה לכתויושר וא םיפוג םתוא לש חוקיפו      
םאתהב תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו      
טרס ,לוח תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל      
טרפה פ"ע רזוח יולימ ,בויב בותיכ םע ןומיס      
לכו םיחפסה לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה      
טרפמב 75 קרפ יפל הדובעו םירמוח יביכרמ      
.יטרדנטסה טרפה יפל ויהי הרקב יאתיללכה      
וא/ו הריפח ללוכ הרקבה יאת ריחמש שגדומ      
רזוח יולימ ,םיידיב וא/ו םיינכמ םילכב הביצח      
הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל דע      
יבלש ,הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב שיבכ      
םייניב יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא/ו הדירי      
תחנה לש הרקמבהחוש תוברל החונמ יחטשמו      
"עקרק ינפמ" הרדגהה םייק שיבכב בויב וק      
טלפסאה ינפמ איה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.75.30 קרפ תתב הרבעהל          

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../051 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     051 א בלש תודובע עוציב

3 שיבכ  30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
לכב ןלבקל םימולשתב לפכ ויהי אלש שגדומ      
אתה בויב ירוביח לוטיב וא תויורבחתהל עגונה      
דבלב תחא םעפ היהי םולשתה ,םייק הרקב      
תואיצי וא תוסינכה רפסמל רשק אלל אתל      
לש הרקמב ןכל תולטבתמ ואתופסוותמש      
את ותואב םירוביח לוטיבו םירוביח תפסוה      
רטוקה פ"ע דבלב דחא תורבחתה םלושי      
בויב וק לע הרקב את לש הרקמברתויב לודגה      
אל בויב וק לע את ןיגב תפסותל רבעמ םייק      
לכ לש הדיחי יריחמאתל תורבחתה םוש םלושי      
םוקמלו קחרמ לכל קוליס םיללוכ םיפיעסה      
המ לכו רפע יפדוע ,תלוספ לש קוחכ רשואמ      
םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמקוליס שרודש      
תלבקל םישורדה םימואיתה לכ תא םיללוכ      
עוציב ךרוצל םיצוחנה םירתיהו םירושיא      
ןופיד עוציבו ןונכת תוברל םתומלשב תודובעה      
ךרוצ פ"עו שרדייש יפכ ךכמ עמתשמה לכ םע      
דומצב םינקתמו םיווק תחנה רשפאל מ"ע      
תיתשת לכ וא/ו םימייק םינבמ וא/ו םייק שיבכל      
תוחיטב יללכ לע הרימש ךות תרחא      
ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לעםתוביציו      
,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב םהב      
,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה יפל      
םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב םולשת      
ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל ןלבקהו      
ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב םושיר      
הדובעה ןמויב העצוב      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובע תועש רוציק םיבייחמה      
'וכו תרבגומ      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0074

  3,217.70   139.90  23.00 רטמ 'מ 52.1 דע עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002  
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0076
דעו 62.1 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

  8,277.50   150.50  55.00 רטמ 'מ 57.1  
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0078
דעו 67.1 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

 19,593.90   159.30 123.00 רטמ 'מ 52.2  
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0080
דעו 62.2 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

  3,378.20   177.80  19.00 רטמ 'מ 57.2  
      
      
      

 34,467.30 20.75.30 קרפ תתב הרבעהל

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../052 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     052 א בלש תודובע עוציב

3 שיבכ  30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 34,467.30 מהעברה      
      

      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0326
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

  3,461.00 3,461.00   1.00 'חי 'וכו תכרעמה םש  
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0327
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

 19,527.00 3,905.40   5.00 'חי 'וכו תכרעמה םש  
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0478
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא"ןמפלו" תרצות "55 למרכ" וא "33 למרכ"      

  4,366.80   727.80   6.00 'חי לזרב תקיצי רגס םע ע"ש  
      
מ"ס 051 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0482
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא"ןמפלו" תרצות "55 למרכ" וא "33 למרכ"      

  4,498.50 1,499.50   3.00 'חי לזרב תקיצי רגס םע ע"ש  
      
יס יו יפ רוניצמ בויבל שרגמ רוביחל הנכה     57.02.0530
    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      

 22,404.80   167.20 134.00 רטמ ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכהה  

 88,725.40 בויב 20.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

176,492.50 בויבו םימ 75 כ"הס  

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

 
 

קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../053 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     053 א בלש תודובע עוציב

3 שיבכ  30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי 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 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     59.02.0060
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

  6,400.00 6,400.00   1.00 'חי 'וכו תכרעמה םש  
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     59.02.0070
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

 12,000.00 12,000.00   1.00 'חי 'וכו תכרעמה םש  

 18,400.00 בויב 20.95 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 18,400.00 תונוש 95 כ"הס  

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../054 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     054 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי 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     08.01.0096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  4,800.00     8.00 600.00 רטמ .08.1.021  
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  7,200.00    12.00 600.00 רטמ .08.1.021  
      
םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0117
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      

  1,260.00    36.00  35.00 רטמ .120.1.80 ףיעס  
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,ץצחכש ,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
אתל תואיציו תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל      
יכמסמב תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
.הזוחה      
      
      
      

 13,260.00 10.80.40 קרפ תתב הרבעהל

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../055 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     055 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,260.00 מהעברה      
      

      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.0171
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.  
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0197

    430.00   430.00   1.00 פמוק .984 י"ת יפל 052C ןוטב הסכמו הרקת  
      
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      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה,קיה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0258
מ"ס 04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו      
,םיי תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 16,200.00    36.00 450.00 רטמ .עקרקה יגוס לכב  
      
02 לכ רובע 852.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     08.01.0273
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

    300.00     6.00  50.00 רטמ .מ"ס 04 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ  
      
לעמ ,עקרקה יגוס לכב תרנצל הלעת תריפח     08.01.0294
תרנצ ,קזב וק ,םימ ריבעמ( לושכמ תחתמ וא      
לושכמה לש ובחורל מ''ס 04 בחורב ,)'וכו םימ      
02 -ב ןוטתקיצי ללוכ ,תירושרש תרנצ תחנהל      

    800.00    80.00  10.00 רטמ .תרנצה תנגהל  
      
לושכמ לעמ תרנצ תנגהל 02-ב ןוטב תקיצי     08.01.0297

  3,800.00   760.00   5.00 ק"מ .)חקפמה תשירד יפל( ,שרדייש םוקמ לכל וא/ו  
      
תינמז הרואת      
      
ץעמ הרואת דומעל סיסבכ ןוטב תייבוק     08.01.0408
ללוכ ,תומוטק תוניפ םע 'מ 1X1X1 תודימב      
םאתהב ,המרה תוינזוא ,דומעל הדלפ רוניצ      
רחאל קוריפ תוברל ,תוינכותלו טרפמל      

 12,180.00   580.00  21.00 'חי .ןלבקה ינסחמל הלבוהו הדובעםויס  
      
      

 50,150.00 10.80.40 קרפ תתב הרבעהל

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../056 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     056 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 50,150.00 מהעברה      
      

      
וא עקרקב הנקתהל ,'מ 01 הבוגב ץע דומע     08.01.0411
םויס רחאל קוריפ תוברל ,ןוטב תייבוקב      

 12,180.00   580.00  21.00 'חי . ןלבקה ינסחמל הלבוהו הדובעה  
      
רוזש לית ללוכ 'מ 01 הבוגב ץע דומעל ןגוע     08.01.0414
,הציב דדבמ ןקתה ,ר"ממ 07 ךתחב הדלפמ      
ןדא ,בוהצ יטסלפ יוסיכ ,תועבט קש יקדהמ      
תבצהמ 2 קמועב רוב לש הביצח/הריפח ,ןוטב      
לכ,םיגרבה קודיהו רובה יוסיכ ,רובב ןדא      
לש הנקתהל םישורדה רזע ירמוחו ירזיבא      
םויס רחאל קוריפ תוברל ,ץע דומעל ןגועה      

    740.00   370.00   2.00 פמוק .ןלבקה ינסחמל הלבוהו הדובעה  
      
ללוכ ,'מ 01 הבוגב ץע דומעל ןעשמ דומע     08.01.0417
םירזיבאה לכו ןוגיעל וו ,גרוב ,טומ ,םינדא      
תוברל ,הניקת הנקתהל םישורדה םיקוזיחו      
הלבוהו הדובעה םויס רחאל קוריפ      

  1,900.00   380.00   5.00 פמוק .ןלבקהיחמל  
      
2" רטוקב תנוולוגמ הדלפמ הדיחי עורז     08.01.0420
,ץע דומע לע תנקתומ סנפל א"מ 5 דע ךרואבו      
הלבוהו הדובעה םויס רחאל קוריפ תוברל      

  3,990.00   190.00  21.00 'חי .ןלבקה ינסחמל  
      
ףוג לש ינמז שומישל הנקתהו הלבוה הקפסא     08.01.0423
י"ע רשואמ םגדמ ג"לנ W052 שיבכ תרואת      
םאתהב תירטמוטופ המוקעל ןווכמ ש"בהשמ      
ללו,W052 תירלובוט ג"לנ תרונ ללוכ תוינכותל      
,ל"נה םגדל ורשואש םיילניגרוא הקלדה ירזיבא      
הלבוהו הדובעה םויס רחאל ת"וג קוריפ תוברל      

 15,750.00   750.00  21.00 'חי .ןלבקה ינסחמל  
      
,ץע דומע לע ןקתומ החטבאו תופעתסה זגרא     08.01.0426
    56PI רטסאילופ יושע ,מ"ס 03*22*61 תודימ  
ויהי תואיציו תוסינכ ,IC  תספוק וא ןיירושמ      
םיקוזיחוםייבא לכ ללוכ ,םימוטאו הטמ יפלכ      
יבטוק וד ז"אמ ללוכ זגראה ,הנקתהל םישורדה      
    C-A01, AK01 יקדהמ ,הקראה ספ ,יוסיכ  
הדובעה םויס רחאל קורפ תוברל ,תופעתסה      

  3,570.00   170.00  21.00 'חי .ןלבקה ינסחמל הלבוהו  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 88,280.00 10.80.40 קרפ תתב הרבעהל

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../057 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     057 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 88,280.00 מהעברה      
      

      
ר"ממ 05X4 ךתחב םוינימולאמ מ"את לבכ     08.01.0432
םירבחמהו םירזיבאה לכ ללוכ ,תיליע תשרב      
,םוינימולאמ מ"את ילבכ רוביחל םיינקיתה      
תואספוקב רוביחל ץוחנה לכ תוברל      
לכו שורדה רזעה דויצ לכו דומע שארבירוביח      
מ"אתה תשר קוזיחל םישורדה םירזיבאה      
םויס רחאל קוריפ תוברל ,הרוביחו התרישק      

 22,500.00    50.00 450.00 רטמ .ןלבקה ינסחמל הלבוהו הדובעה  
      
עורזב לחשומ ,ר"ממ YX2N 5.2X3 גוסמ לבכ     08.01.0438
הנגה רוניצ ללוכ החטבא זגראל סנפהמ      
רחאל קוריפ תוברל ,דומעב םינקתומ םילבכל      

    147.00     7.00  21.00 'חי . ןלבקה ינסחמל הלבוהו הדובעה םויס  

110,927.00 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      
םאתהב סוסיבו הבצה ,החמוגל תחתמ ןוטבמ      
תיתשתה תרבח םע םואת ,תוינכותל      
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     08.02.0456

  3,600.00 1,200.00   3.00 פמוק סוסיבו הריפח ,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס  
      
012/04/08 םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.02.0459

  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       
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומי,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      

30.80.40 קרפ תתב הרבעהל          

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../058 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     058 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

  1,645.00    47.00  35.00 רטמ .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ  
      
הקראה      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכו םידומעל הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
רוביח עוצי תושורדה תודובעה לכו םירמוחה      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.0336

 15,600.00    26.00 600.00 רטמ 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53  
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.0339

    310.00    31.00  10.00 רטמ 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 05  
      
תונוש      
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0501

    608.00    60.80  10.00 ע"ש .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה  
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0504

    528.00    52.80  10.00 ע"ש .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה  

 18,691.00 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      
      
      
      
      
      
      

70.80.40 קרפ תתב הרבעהל          

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../059 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     059 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0018
ץניא 6 רטוקב רוניצה  י"חח לש  םילבכ  רובע      
7.7 למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו      
ןומיס טרסומ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ      
אל י"חחו הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת      

  8,060.00    62.00 130.00 רטמ .)תרנצ תקפסמ  
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0021
ץניא 8 רטוקב רוניצה  י"חח לש  םילבכ  רובע      
8.01 למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו      
ןומיס טרסומ"8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ      
אל י"חחו הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת      

  5,040.00   126.00  40.00 רטמ .)תרנצ תקפסמ  
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצחו הריפח     08.07.0045
יוסכו דופיר ללוכ םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ ,לוח      
מ"ס04דע קמועב הריפחה המדא יפדוע קוליסו      
הבכשב םיחנומ 6" רטוקב תורוניצ 5-ל בחורו      

  4,640.00    58.00  80.00 רטמ .רוניצ אלל ריחמה תחא  
      
םויס  לש יעקרק לע  אמייק  רב ןומיס עוצב     08.07.0096
)םילוורשה( םייעקרק תתה םירבעמה תווצק      
טרפמ יפל ק"תת לבכ וא י"חח רובע ונכוהש      
ללוכעיב יטרפ יפלו  30.90.30.80 ףיעס 80      
י"ע תרנצה םויס תווצק לש תוטנידרואוקה ןויצ      

    311.00   311.00   1.00 פמוק .תודע תינכותב ךמסומ דדומ  
      
לוח יולימ רובע הביצח וא'ו הריפחל תפסות     08.07.0099
רקובמ קודיה םע הלעת בחור לכל יקנ תונויד      
יפל היוור הבטרהב תרשואמ הדבעמ י"ע      
,תודמו םישיבכ תייצח רוזאב חקפמה תויחנה      
חוקיפה רושיאב הנתומ 89% לש תופיפצל דע      

  1,440.00    18.00  80.00 רטמ .בתכב  
      
םע תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.07.0102
קוחב שרדנכ י"חח לש ךומנ חתמ ילבכ      
שושיג תריפח ,ןוטב ,םילוורש ללוכ למשחה      
'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועל תינדי      

  1,065.00   355.00   3.00 פמוק .טרפ יפל לכה תוימרתו תוינכמ תונגעוצב  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 20,556.00 70.80.40 קרפ תתב הרבעהל

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../060 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     060 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 20,556.00 מהעברה      
      

      
למשחל תפתושמ הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.9000
ללוכ הבוגב "בחרומ רמוע" תמגודכ תרושקתו      
םינפ תודימב ,מ"ס 522 עקרקל תחתמו לעמ      
יפל ,טרפ יפל מ"ס 04 קמועו מ"ס 08/08/08      
ללוכ י"חח לש םיטרדנטסו 80טרפמ      
תרושקתה את ,סוליפו סוסיב הביצח/הריפח      
רוזיפ תועבט ,יבוע מ"מ 02 ץע בג לולכי      
תותלד ללוכ טרדנטס הנורוק יקדהמו תויטבמא      
טרדנטס חירב בר לוענמו VU ןגו מ רטסאילופ      

 65,565.00 7,285.00   9.00 פמוק .)TOH/קזב(  

 86,121.00 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 ןיבההוה 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     08.08.0021
הכישמ טוח  תוברל חישק C.V.P - מ )4"(      
תוכומתה תוברל מ"ס 09 דע קמועב שרדנכ      
מ"ס3 לש לוח יולימו לוח דופיר ,)םירסייפס(      
טרפמה יפל לכה ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ      
80 טרפמו ,0701 קרפ קזב לש דחוימה ינכטה      

  2,520.00    28.00  90.00 רטמ .עוצב טרפ יפלו 40-30.20.80 - םיפיעס  
      
      

  2,520.00 80.80.40 קרפ תתב הרבעהל

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../061 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     061 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,520.00 מהעברה      
      

      
/4" רטוקב םינק 3 דע תחנהל הלעת תריפח     08.08.0027
הכישמ טוח תוברל  חישק C.V.P - מ  8" /6"      
תוכומתה תוברל  מ"ס 09 דע קמועב שרדנכ      
מ"ס 30 ללוח יולימו לוח דופיר  ,)םירסייפס(      
טרפמה יפל לכה ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ      
80 טרפמו ,0701 קרפ קזב לש דחוימה ינכטה      

    370.00    37.00  10.00 רטמ .עוצב טרפ יפלו 40-30.20.80 - םיפיעס  
      
001 דע קמועב הלעתב רופחה רמוחה תפלחה     08.08.0054
היקנ המדאב )CVP 4" םינק 2 םע( מ"ס      
קודיה ךות םיעצמה תיתחת דע םינבאמ      
תלבקל דע מ"ס 02 לש תובכשב רקובמ      
רופחה רמוחה יוניפ תוברל9% לש תופיפצ      
יפלו טרפ יפל לכה ,חוקפה הרויש םוקמל      
רתאב טקיורפה תלהנמו קזבה חקפמ תויחנה      

  1,500.00    15.00 100.00 רטמ .קזב טרפמו  
      
יפל C.V.P מ"מ 011 4" רטוקב חישק רוניצ     08.08.0087
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
)םירסייפס( תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
8 רטוקב ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל      
דחוימ טרפמ יפל לכה הנכומ  הריפחב חנוממ      

  1,980.00    22.00  90.00 רטמ .עוציב טרפו 2701 קרפ קזב לש  
      
יפל C.V.P מ"מ 002 8" רטוקב חישק רוניצ     08.08.0089
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
)םירסייפס( תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
8 רטוקב ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל      
דחוימ טרפמ יפל לכה הנכומ הריפחב חנוממ      

  2,700.00    90.00  30.00 רטמ .עוציב טרפו 2701 קרפ קזב לש  
      
,4" יס.יו.יפ תרנצל חישק .יס.יו.יפ - מ םימטוא     08.08.0117

     66.00     3.00  22.00 פמוק .הנקתהו הקפסא ללוכ  

  9,136.00 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       
      
טרפמו תושירד ,תויחנה יפל ל"נה םיפיעסה לכ      
.טוה תרבח לש      
      
,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.טוה תרבח      
      
      

90.80.40 קרפ תתב הרבעהל          

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../062 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     062 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
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      
      
/6" / 4" רטוקב םינק 2 תחנהל הלעת תריפח     08.09.0021
הכישמ טוח  תוברל חישק C.V.P - מ 8"      
תוכומתה תוברל מ"ס 09 דע קמועב שרדנכ      
לש לוח יולימו לוח דופיר ,)םירסייפס(      
יפל לכה ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעממ"ס3      

  2,800.00    28.00 100.00 רטמ טוה לש דחוימה ינכטה טרפמה  
      
001 דע קמועב הלעתב רופחה רמוחה תפלחה     08.09.0054
היקנ המדאב )CVP 4" םינק 2 םע( מ"ס      
קודיה ךות םיעצמה תיתחת דע םינבאמ      
תלבקל דע מ"ס 02 לש תובכשב רקובמ      
רופחה רמוחה יוניפ תוברל9% לש תופיפצ      
יפלו טרפ יפל לכה ,חוקפה הרויש םוקמל      
רתאב טקיורפה תלהנמו טוה חקפמ תויחנה      

  1,500.00    15.00 100.00 רטמ .טוה טרפמו  
      
יפל C.V.P מ"מ 011 4" רטוקב חישק רוניצ     08.09.0087
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
)םירסייפס( תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
8 רטוקב ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל      
דחוימ טרפמ יפל לכה הנכומ  הריפחב חנוממ      

  1,980.00    22.00  90.00 רטמ .טוה לש  
      
יפל C.V.P מ"מ 061 6" רטוקב חישק רוניצ     08.09.0088
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
)םירסייפס( תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
8 רטוקב ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל      
דחוימ טרפמ יפל לכה הנכומ הריפחב חנוממ      

  1,220.00    61.00  20.00 רטמ .טוה לש  
      
,4" יס.יו.יפ תרנצל חישק .יס.יו.יפ - מ םימטוא     08.09.0117

     60.00     3.00  20.00 פמוק .הנקתהו הקפסא ללוכ  

  7,560.00 טוה תרבחל תרושקתל תודובע 90.80 כ"הס  

      
      
      

238,735.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
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קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../063 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     063 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
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     51.03.0010
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דע הבכש      

161,040.00   122.00 1,320.00 ק"מ .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ  

161,040.00 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 05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0072

118,280.00   591.40 200.00 רטמ '.מ 0.3 דע 'מ-0.2מ קמועב 4 גרד  
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0132

 34,411.50   764.70  45.00 רטמ '.מ 0.3 דע 'מ-0.2מ קמועב 4 גרד  
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0192

 21,508.00 1,075.40  20.00 רטמ '.מ 0.3 דע 'מ-0.2מ קמועב 4 גרד  
      
,מ"ס 001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0532
04 מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב 004D, ןיממ ןוט,      

 52,612.20 5,845.80   9.00 פמוק '.מ 52.2  
      
,מ"ס 041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0564
04 מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.2 לעמ לעמ קמועב 004D ןיממ ןוט,      

  6,132.70 6,132.70   1.00 פמוק '.מ 57.2  
      
לזרבמ )הלוגע( טרדנטס תשר תכבס הסכמ     51.06.0720

  6,732.00   748.00   9.00 פמוק ).ןוט (04 מ"ס 05 רטוקב ,חתפ םע ,הקיצי  
      

  1,848.00   184.80  10.00 ר"מ ).פאר - פיר( זוקינל ןבא ףוציר 51.06.0820
      
ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     51.06.0828
תדלפ ללוכ.תוינכתב טרופמל םאתהב ןייוזמ      

  6,912.50 1,382.50   5.00 ק"מ .ןויז  
      
לכב םח טלפסא תחירמב ןוטבה ינפ םוטיא     51.06.0900

    959.00    95.90  10.00 ר"מ .עקרקה םע עגמב תואבה תואפה  
      
ןוטב יולימב מ"ס 01/04 קיטסלפ תרווכב יופיצ     51.06.0910

  2,400.00    80.00  30.00 ר"מ - 03ב  

251,795.90 זוקינו לועית תודובע 60.15 כ"הס  
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קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../064 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     064 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

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     51.09.0030

    871.00   174.20   5.00 'חי .ינוריע גוסמ ךרד  
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.09.0040

    948.50   135.50   7.00 'חי .דומע אלל  

  1,819.50 ךרד ינבאו העיבצ םירורמת 90.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

414,655.40 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  
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קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../065 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     065 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי 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     52.01.0090

136,400.00    31.00 4,400.00 ר"מ 01-86GP.ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג  

136,400.00 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     52.02.0010

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

  7,040.00 תונוש 20.25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

143,440.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס  
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קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../066 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     066 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי 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      
םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
הדובע ,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע      
לעמ תויתשת תייצח ,תויתשתל תוכימסב      
חוקיפו תויושרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו      
תונכהו תוקידבה לכתויושר וא םיפוג םתוא לש      
םאתהב תוקידבה עוציבל םירודיסהו      
טרס ,לוח תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל      
טרפה פ"ע רזוח יולימ ,םימ בותיכ םע ןומיס      
ןוגכ םיחפסה לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה      
יביכרמ לכו 'וכו םיריבעמ ,תויופעתסה ,תותשק      
טרפמב 75 קרפ יפל הדובעו םירמוחה      
םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמיללכה      
לש קוחכ רשואמ םוקמו קחרמ לכל קוליס      
.קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע ,תלוספ      
וא תפסות היהת אלש שגדומ קפס רסה ןעמל      
לכב" וב ןייוצש ףיעס לכב הדיחי ריחמה יוניש      
,םיקמועב יוניש ןוגכ היהיתש הביס לכמ "קמוע      
תרגסמב תאז תחקל שי .'וכו יאוותב יוניש      
זרכמל העצה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.75.40 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../067 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     067 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
לכ תא םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירתיהו םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה      
םתומלשב תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה      
עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת תוברל      
רשפאל מ"ע ךרוצ פ"עו שרדייש יפכ ךכמ      
וא/ו םייק שיבכל דומצה םינקתמו םיווק תחנה      
ךות תרחא תיתשת לכ וא/ו םימייק םינבמ      
םיחפסה לכםתוביציו תוחיטב יללכ לע הרימש      
יופיצ םע םייתשורח ויהי הדלפה תורוניצל      
תלת תיתשורח תינוציח הפיטעו טלמ םינפ      
הזוח/זרכמ יכמסמב רמאנל ףסונבתיתבכש      
םיללוכ ןליתאילופו הדלפה תורוניצ ריחמ      
היביכרמ לכ םע תכרעמה לכ לע תוירחא      
ןרצי י"ע םינש 01 ךשמל )םיחפסו תורוניצ(      
רוביח ,דיגאת/תימוקמ תושר תבוטל תרנצה      
וא/ו םינפ ךותיר תועצמאב תרנצה ןיב      
ןלבק תועצמאב עוציב ,דבלב ן'זויפורטקלא      
גוסמ תרנצ תנקתהל הכמסה תדועת לעב      
ןרצי לע שארמ רושיא לבקל ןלבקה לעהז      
יבגל ןה ,תרשואמה הפולחל םאתהב תרנצה      
לע ןרצי לש תוירחאה בתכו הדשה תוריש ןתמ      
םתחנהו תרנצ תנמזה םרטב תאז תכרעמה לכ      
      
םהב ןייוצמה םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
ינפל ,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת ,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
אל ןלבקהו םמושירב הנתומ הלא תודובע ןיגב      
ןמויב םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציב ינפל      
יביכרמ לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמהעצוב      
,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמו ןוחטיבה      
'וכו תרבגומ החטבא      
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0194
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל , 21      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      
טרפ רובע .מ"מ 36 רטוקב קמוע לכב עקרקב      

 17,622.20   124.10 142.00 רטמ D2  
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0200
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל , 21      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      
וקל מ"מ 011 רטוקב קמוע לכב עקרקב      

284,746.00   189.20 1,505.00 רטמ )לוגס עבצב( ידיתע םיחלוק  
      
      
      
      
      

302,368.20 10.75.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../068 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     068 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

302,368.20 מהעברה      
      

      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0201
,ילמשח ךותירלםיחפסו תודובע לכ תוברל , 21      
לכב עקרקב םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע      
תנחת לא םימ וקל מ"מ 011 רטוקב קמוע      

170,280.00   189.20 900.00 רטמ הביאש  
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0204
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל , 21      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      

208,434.10   227.30 917.00 רטמ .מ"מ 061 רטוקב קמוע לכב עקרקב  
      
'סמ תינכתב A יטרפ( 6" רטוקב רצ זירט ףוגמ     57.01.0320

  8,255.40 2,751.80   3.00 'חי (9940-61  
      
ףיקז לע 3" רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.01.0402
הריבש ןקתמ תוברל 4" רטוקב יתשורח      

  9,940.40 2,485.10   4.00 'חי 16-0499 'סמ תינכתב G טרפל םאתהב  
      
לע 2*3 " רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.01.0412
ןקתמ תוברל 4-6 " רטוקב יתשורחףיקז      
'סמ תינכתב 1G טרפל םאתהבהריבש      

  8,150.00 1,630.00   5.00 'חי 9940-61  
      
001 רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0422
סמועל תימורט הרקת תוברל קמוע לכב מ"ס      
םגד תמגוד ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21      
מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "521B 33-למרכ"      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות      
דיגאת \ תושרה םע םואיתבו פ"ע בותיכ      
תכרעמה םש,דיגאת\תושרה םש ,למס לולכיש      

  7,455.30 2,485.10   3.00 'חי .ץצח תפצרו  
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.01.0440
עוציבה ( ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
חקפמה רושיאבו השירדב הנתומ םולשתהו      

  1,304.10   434.70   3.00 'חי הדובע ןמוי םושיר ךות  
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0484
תינכתב E -ו 1D טרפ יפל )3" ףיקז( 2" רטוקב      
ריק וא/ו תחתמ רבעמ תוברל 16-0499 'סמ      
רטוקב יס יו יפ לוורש םע םייק רדג וא/ו ןוטב      

  7,455.60   621.30  12.00 'חי שרדנה םוקמב מ"מ 002  
      
רוביח וא דדוב יתיב רוביח תנכהל תפסות     57.01.0486
ךותב ןליתאילופ רונצמ 2" רטוקב הייקשהל      

  3,727.20   310.60  12.00 'חי ןוטב םע לוורש  
      
      
      

727,370.30 10.75.40 קרפ תתב הרבעהל

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../069 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     069 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

727,370.30 מהעברה      
      

      
הייקשהל רוביח וא  לופכ יתיב רוביחל הנכה     57.01.0492
יטרדנטסה טרפ יפל )3" ףיקז(    2*2" רטוקב      
רדג וא\ו ןוטב ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל      
מ"מ 020רטוקב טיס יו יפ לוורש םע םייק      

 13,583.00   799.00  17.00 'חי שרדנה םוקמב  
      
רוביח וא לופכ יתיב רוביח תנכהל תפסות     57.01.0494
ךותב ןליתאילופ רונצמ  2*2" רטוקב הייקשהל      

  6,791.50   399.50  17.00 'חי ןוטב םע לוורש  

747,744.80 םימ 10.75 כ"הס  

      
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      
תוקידבה לכתויושר וא םיפוג םתוא לש חוקיפו      
םאתהב תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו      
טרס ,לוח תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל      
טרפה פ"ע רזוח יולימ ,בויב בותיכ םע ןומיס      
לכו םיחפסה לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה      
טרפמב 75 קרפ יפל הדובעו םירמוח יביכרמ      
.יטרדנטסה טרפה יפל ויהי הרקב יאתיללכה      
וא/ו הריפח ללוכ הרקבה יאת ריחמש שגדומ      
רזוח יולימ ,םיידיב וא/ו םיינכמ םילכב הביצח      
הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל דע      
יבלש ,הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב שיבכ      
םייניב יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא/ו הדירי      
תחנה לש הרקמבהחוש תוברל החונמ יחטשמו      
"עקרק ינפמ" הרדגהה םייק שיבכב בויב וק      
טלפסאה ינפמ איה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.75.40 קרפ תתב הרבעהל          

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../070 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     070 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
לכב ןלבקל םימולשתב לפכ ויהי אלש שגדומ      
אתה בויב ירוביח לוטיב וא תויורבחתהל עגונה      
דבלב תחא םעפ היהי םולשתה ,םייק הרקב      
תואיצי וא תוסינכה רפסמל רשק אלל אתל      
לש הרקמב ןכל תולטבתמ ואתופסוותמש      
את ותואב םירוביח לוטיבו םירוביח תפסוה      
רטוקה פ"ע דבלב דחא תורבחתה םלושי      
בויב וק לע הרקב את לש הרקמברתויב לודגה      
אל בויב וק לע את ןיגב תפסותל רבעמ םייק      
לכ לש הדיחי יריחמאתל תורבחתה םוש םלושי      
םוקמלו קחרמ לכל קוליס םיללוכ םיפיעסה      
המ לכו רפע יפדוע ,תלוספ לש קוחכ רשואמ      
םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמקוליס שרודש      
תלבקל םישורדה םימואיתה לכ תא םיללוכ      
עוציב ךרוצל םיצוחנה םירתיהו םירושיא      
ןופיד עוציבו ןונכת תוברל םתומלשב תודובעה      
ךרוצ פ"עו שרדייש יפכ ךכמ עמתשמה לכ םע      
דומצב םינקתמו םיווק תחנה רשפאל מ"ע      
תיתשת לכ וא/ו םימייק םינבמ וא/ו םייק שיבכל      
תוחיטב יללכ לע הרימש ךות תרחא      
ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לעםתוביציו      
,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב םהב      
,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה יפל      
םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב םולשת      
ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל ןלבקהו      
ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב םושיר      
הדובעה ןמויב העצוב      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובע תועש רוציק םיבייחמה      
'וכו תרבגומ      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0074

 57,079.20   139.90 408.00 רטמ 'מ 52.1 דע עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002  
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0076
דעו 62.1 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

117,239.50   150.50 779.00 רטמ 'מ 57.1  
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0078
דעו 67.1 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

 19,753.20   159.30 124.00 רטמ 'מ 52.2  
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0080
דעו 62.2 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

 14,935.20   177.80  84.00 רטמ 'מ 57.2  
      
      
      

209,007.10 20.75.40 קרפ תתב הרבעהל

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../071 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     071 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

209,007.10 מהעברה      
      

      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0082
דעו 67.2 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

 10,260.80   193.60  53.00 רטמ 'מ 52.3  
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0084
דעו 62.3 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

 14,090.10   210.30  67.00 רטמ 'מ 57.3  
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0086
דעו 67.3 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

  6,750.80   241.10  28.00 רטמ 'מ 52.4  
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0088
דעו 62.4 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

  8,239.80   265.80  31.00 רטמ 'מ 57.4  
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0090
דעו 67.4 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      

 19,624.80   288.60  68.00 רטמ 'מ 52.5  
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0325
תימורט הרקת תוברל 'מ 52.1 דע קמועבו      
םגד ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל      
60 חתפ םע "521B 55 למרכ" וא "33 למרכ"      
לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס      
דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע      
תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש      

  9,213.60 3,071.20   3.00 'חי 'וכו  
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0326
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

 31,149.00 3,461.00   9.00 'חי 'וכו תכרעמה םש  
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0327
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

 70,297.20 3,905.40  18.00 'חי 'וכו תכרעמה םש  
      
      
      

378,633.20 20.75.40 קרפ תתב הרבעהל

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../072 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     072 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

378,633.20 מהעברה      
      

      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0328
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

 21,080.50 4,216.10   5.00 'חי 'וכו תכרעמה םש  
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0329
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

  4,356.00 4,356.00   1.00 'חי 'וכו תכרעמה םש  
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0330
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

 46,156.00 4,615.60  10.00 'חי 'וכו תכרעמה םש  
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0331
הרקת תוברל 'מ 57.3 דעו 62.3-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"      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

  5,059.10 5,059.10   1.00 'חי 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה  
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0334
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

 13,860.00 6,930.00   2.00 'חי 'וכו תכרעמה םש  
      
      
      
      
      

469,144.80 20.75.40 קרפ תתב הרבעהל

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../073 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     073 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

469,144.80 מהעברה      
      

      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0335
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      

 15,532.00 7,766.00   2.00 'חי 'וכו תכרעמה םש  
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0478
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא"ןמפלו" תרצות "55 למרכ" וא "33 למרכ"      

 25,473.00   727.80  35.00 'חי לזרב תקיצי רגס םע ע"ש  
      
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0480
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא"ןמפלו" תרצות "55 למרכ" וא "33 למרכ"      

  8,733.60   727.80  12.00 'חי לזרב תקיצי רגס םע ע"ש  
      
מ"ס 051 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0482
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא"ןמפלו" תרצות "55 למרכ" וא "33 למרכ"      

 17,994.00 1,499.50  12.00 'חי לזרב תקיצי רגס םע ע"ש  
      
יס יו יפ רוניצמ בויבל שרגמ רוביחל הנכה     57.02.0530
    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      

 51,832.00   167.20 310.00 רטמ ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכהה  

588,709.40 בויב 20.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,336,454.20 בויבו םימ 75 כ"הס  

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

 
 

קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../074 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     074 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי 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     58.01.0010
תוארשרש ללוכ ,'מ 05 ץחלו ש"קמ 52 לש      

100,000.00 50,000.00   2.00 פמוק םיליבומ תוטומו ןוגיע לגר ,הטסורינמ המרה  
      
6" לש רטוקב בויבל םיאתמה רזוח לא םותסש     58.01.0020

 15,520.00 7,760.00   2.00 'חי )0500.430.75 ףיעס לקד ןוריחמ(  
      
2" רטוקב D-520 בויבל בלושמ ריוא םותסש     58.01.0030
SN תיקסיד ללוכ 'מטא 01 לש הדובע ץחלל      
( הקינסה וק לעו תובאשמה תקינסב ןקתוי      
- םורדה תונייעמ בויבהו םימה דיגאת ןוריחמ      

 34,300.00 4,900.00   7.00 'חי )תרגסמ ןלבק  
      
אתב מ"מ 09 -ו מ"מ 011 רטוקב א"פ תרנצ     58.01.0040
האיציב ,)11RDS תרנצה( הביאשה      

 10,000.00 10,000.00   1.00 פמוק הקינסה וק דע תובאשמהמ  
      
( רורחסה רוניצ לע ןקתוי 3" רטוקב זירט ףוגמ     58.01.0050
- םורדה תונייעמ בויבהו םימה דיגאת ןוריחמ      

  2,320.00 1,160.00   2.00 'חי )תרגסמ ןלבק  
      
תובאשמה תקינסב ןקתוי 4" רטוקב זירט ףוגמ     58.01.0060
- םורדה תונייעמ בויבהו םימה דיגאת ןוריחמ (      

  6,630.00 2,210.00   3.00 'חי )תרגסמ ןלבק  
      
תדידמל םאתומ יטנגמ ורטקלא הקיפס דמ     58.01.0070
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     58.01.0080
ללוכ ,'מטא 61-0 לש םיצחל םוחתלו ימלוג      

  8,000.00 8,000.00   1.00 פמוק הרקב חולל רדשמ  
      
בויבל םיאתמ המגרפאיד םע ילאוזיו ץחל דמ     58.01.0090

  3,000.00 3,000.00   1.00 פמוק ימלוג  
      
'מ 5.2 הבוגב ןקתות רדגה .תכתורמ תשר רדג     58.01.0100
ןרק םע 'מ 2 לש הבוגב רדגה ,עקרקה ינפמ      

 48,000.00   240.00 200.00 רטמ )2710.110.44 לקד ןוריחמ( 'מ 5.0 לש ךרואב  
      
004X052 תודימב )בכר רעש( יפנכ וד רעש     58.01.0110

  7,500.00 7,500.00   1.00 'חי מ"ס  
      
מ"מ 2 יבועב מ"ס 04X06 הבוגב טלש     58.01.0120

  1,200.00   300.00   4.00 'חי רעש וא תשר ג"ע הנקתהל  
      

  1,280.00   640.00   2.00 ק"מ םינוגיעל 03 -ב ןיוזמ ןוטב ישוג 58.01.0130

245,750.00 10.85.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../075 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     075 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

245,750.00 מהעברה      
      

      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     58.01.0140
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      
'סמ ףיעס( וטשאא דייפידומ יפל 001%      

 11,500.00   115.00 100.00 ק"מ )ןוכישה דרשמ ןוריחמ 010.3.15  
      
המרה סמועל םיאתמה בבותסמ המרה ןרוגע     58.01.0150

 20,000.00 20,000.00   1.00 פמוק ג"ק 0001 לש  
      
,)תינדי( העיסנ תינורק םע תרשרש תלגלג     58.01.0160

  7,500.00 7,500.00   1.00 פמוק ןוט 1 ילמיסקמ המרה רשוכ  
      
ךותב 21" רטוקב םוריח את ןוויכל ריק ירגס     58.01.0170

 70,000.00 17,500.00   4.00 'חי ךורא ריצ ללוכ ,םיאת  
      
)םירגסה אלל( 'מ 5.1 רטוקב לוגע םירגס את     58.01.0180
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     58.01.0190

  6,000.00 6,000.00   1.00 פמוק םיפוגמ  
      
רוניצה ,הביאשה תנחתמ השילגל בויב רוניצ     58.01.0200
חנומ מ"מ 052 רטוקב 71RDS א"פמ יושע      

  2,500.00   250.00  10.00 רטמ 'מ 5.2 קמועב עקרקב  
      
ןיב מ"מ 082 רטוקב 71RDS 001EP תרנצ     58.01.0210

 16,000.00   400.00  40.00 רטמ םירצק םיעטקב םיאתה  
      
8 ללוכ הביאש אתל ביבסמ תוחיטב הקעמ     58.01.0220
תרשרשו 'מ 1.1 הבוגב םינוולוגמ םידומע      

  2,000.00 2,000.00   1.00 פמוק )תינכתה יפל( 'מ 51 ךרואב תיפקיה  
      
לש קמועבו 'מ 4.2 לש ימינפ רטוקב הרקב את     58.01.0230
אתו )B - ו A( עוקיש אתכ ןקתוי 'מ 6 -כ      

240,000.00 80,000.00   3.00 פמוק )םיסכמ ללוכ( הביאש  
      
21 רטוקב הטסורינ לבכ םע סלגרביפ םלוס     58.01.0240

 27,000.00   900.00  30.00 רטמ )עוקיש יאתו םוריח יאת ,הביאש אתב( מ"מ  
      

 10,000.00 10,000.00   1.00 פמוק הקינסה וקו הביאשה תנחת לש הריסמו הצרה 58.01.0250
      
י"פע הביאש אתל סלגרביפמ םיסכמ תכרעמ     58.01.0260

 15,000.00 15,000.00   1.00 פמוק 36-0499 'סמ תינכת  
      
      
      
      
      
      

681,750.00 10.85.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../076 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     076 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

681,750.00 מהעברה      
      

      
011 רטוקב 001EP תמגודכ EPDH תורוניצ     58.01.0270
לכ תוברל ע"ש וא 71RDS )01 גרד( מ"מ      
לוח תפיטעו דופיר ,ךותירה יחפסו תודובעה      
תנחת רוביחל עקרקב םיחנומ ,רזוח יולימו      
'מ 52.1 דע קמועבו םייק ףסאמל הביאשה      

150,405.00   135.50 1,110.00 רטמ )2310.20.75 ןוכישה דרשמ ןוריחמ(  
      
רטוקב תימורט ןוטב תוילוחמ םירזיבא את     58.01.0280
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 'חי (57.1.422  
      
תוילוחמ ,הטקשה את תנקתהו הקפסא     58.01.0290
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 'חי )תרגסמ  

839,610.10 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       
      
םיבוטר םיאת לש ןוטב תוריק לש םינפ םוטיא      58.02.0010
תוחיטבה תוארוה יפל עוציב -)הביאש את(      
שרדנה לכו רוגס ללחב הדובעב תושרדנה      

 60,000.00   200.00 300.00 ר"מ ךכ םשל  
      

 40,000.00   200.00 200.00 ר"מ ןורקימ 003 לש יבועבו עוקיש יאתל ךא ל"נכ 58.02.0020
      

  8,000.00   200.00  40.00 ר"מ םירגס אתל ךא ל"נכ 58.02.0030
      
םיבוטר םיאת לש ןוטב תוריק לש ינוציח םוטיא     58.02.0040

 48,000.00   150.00 320.00 ר"מ תוחיטבה תוארוה יפל עוציב - )הביאש את(  
      

 30,000.00   150.00 200.00 ר"מ עוקיש יאתל ךא ל"נכ 58.02.0050
      

  7,500.00   150.00  50.00 ר"מ םירגס אתל ךא ל"נכ 58.02.0060

193,500.00 םיבוטר םיאת םוטיא 20.85 כ"הס  
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קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../077 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     077 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  30.85 ק ר פ  ת ת       
      
ןקתמל הרואתו הרקב ,דוקיפ ,למשח תוכרעמ     58.03.0010

125,000.00 125,000.00   1.00 פמוק טרפמה יפ לע הביאשה תנחת  
      
ןובשח יפל םולשתה .למשח רוביחל בצקה     58.03.0020

 15,000.00 15,000.00   1.00 פמוק ינלבק חוור אלל ,לעופב למשח תרבח  

140,000.00 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     58.04.0010
תובכשב קדוהמ רזוח יולימ ללוכ שרדנכ םינוש      
הביצח וא/ו הריפח רקובמ קודיהב מ"ס 02 לש      

 91,800.00    25.50 3,600.00 ק"מ ק"מ 000,01 דע עקרקו עלס יגוס לכב  
      
יולימכ רזוח שומיש ךרוצל ,רופח רמוחב לופיט     58.04.0015
םא תלוספה תדרפה ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב      
יפל וא ררבנ יולימ תרדגהל ותמאתהו ,הנשי      
ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה טרפמה      
תובכשב ורוזיפ יולימה רוזאל רמוחה תלבוה      
15 טרפמ יפל וקודיהו מ"ס 02 דע יבועב      

 41,400.00    11.50 3,600.00 ק"מ .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושיו  
      

  4,500.00    25.00 180.00 ר"מ .םיאתל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב תקיצי 58.04.0020
      
םייבועב םיאתל קלוחמה ןוטב רוב תקיצי     58.04.0030
םאתהב 'דכו גג ,תוריק ,הפצר ללוכה םינוש      
היהי ןוטבה ,04-ב ןוטב ,היצקורטסנוקה 'כתל      

288,000.00 1,600.00 180.00 ק"מ ןרצי טרפמ יפל תומיטא רפשמ גוסמ  
      
תותשר וא םיעלוצמ וא םילוגע הדלפ תוטומ     58.04.0040

 72,000.00 4,000.00  18.00 ןוט ןוטבה ןויזל תוכתורמ  
      

  2,600.00   650.00   4.00 'חי B-521 סמועל מ"ס 06 רטוקב אתל םיסכמ 58.04.0060
      
,תויולת הפצרה םע תוקוצי 03-ב דוסי תורוק     58.04.0070

 22,500.00 1,500.00  15.00 ק"מ מ"ס 03 תורוקה בחור  
      
מ"ס 02 הבוגב ףצקומ ןריטסילופ יזגרא עצמ     58.04.0080

  2,000.00    40.00  50.00 רטמ מ"ס 03 תורוקה בחור ,דוסיה תורוקל תחתמ  
      
ףצקומ ןריטסילופמ "םיניכס יזגרא" עצמ     58.04.0090

  5,400.00    60.00  90.00 ר"מ .תופצרמל תחתמ מ"ס 91 הבוגב  
      
תחתמ מ"מ 3.0 יבועב ןליתאילופ תועירי עצמ     58.04.0100

  1,350.00    15.00  90.00 ר"מ .ןוטב תפצרל  
      
      
      

531,550.00 40.85.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../078 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     078 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

531,550.00 מהעברה      
      

      
הבוגבו מ"מ 5 יבועב ע"ש וא "לגילופ" תוחול     58.04.0110
'מל הדידמה .תורוקה ידיצ ינשמ מ"ס 03      

  2,250.00    45.00  50.00 רטמ .הרוק  
      

  4,000.00 1,000.00   4.00 ק"מ תונוש תודימב 03-ב ןוטב תואסנולכ ישאר 58.04.0120
      
תינכת יפל( תרנצל םירוביחל םינוש םיחתפ     58.04.0130
םוטיא ללוכ םוריח רוב תוריקב )36-0499 'סמ      

  3,000.00 3,000.00   1.00 פמוק ביבוטיא רבחמ םע  
      
05 רטוק הקיציו חודיק 03-ב ןוטב תואסנולכ     58.04.0150
עקרק חודל םאתהב( .'מ 21 דע קמועבו מ"ס      

  6,400.00   128.00  50.00 רטמ .)ףרוצמ  
      
תומכ ןיגב תימעפ דח תונגראתה ןיגב תפסות     58.04.0155

  6,000.00 6,000.00   1.00 פמוק הנטק  
      
גוסמ חפנתמ םימ רצע הקיצי תוקספהב     58.04.0160
    "BUR NOTEB" ע"ש וא הקיס תרבח לש  

  3,900.00   130.00  30.00 רטמ .םיטרפמו םיטרפל םאתהב לכה  
      
גוסמ חפנתמ םימ רצע הקיצי תוקספהב     58.04.0170
    42-UC.U.D לכה ע''ש וא הקיס תרבח לש  

  3,900.00   130.00  30.00 רטמ .םיטרפמו םיטרפל םאתהב  
      
לש תיתבכש תלת תכרעמב הזר ןוטב םוטיא     58.04.0180
תוחבשומ תוירמוטסלא תוינמוטיב תועירי      
רטסאילופ ,דבלב תוניירושמ S.B.S רמילופב      
רמיירפ תמחלה תוברל מ"מ 4 יבועב      

 14,400.00   120.00 120.00 ר"מ .ר"מ/רג 030ינמוטיב  

575,400.00 ןוטב יאתל - היצקורטסנוקו רפע תודובע 40.85 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,748,510.10 בויבל הביאש תנחת 85 כ"הס  
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קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../079 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     079 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי 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 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     59.02.0040
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      
בויבהו םימה דיגאת ןוריחמ ( 'וכו תכרעמה םש      

  5,000.00 5,000.00   1.00 'חי )תרגסמ ןלבק - םורדה תונייעמ  
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     59.02.0050
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      
בויבהו םימה דיגאת ןוריחמ ( 'וכו תכרעמה םש      

 22,800.00 5,700.00   4.00 'חי )תרגסמ ןלבק - םורדה תונייעמ  
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     59.02.0060
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      
בויבהו םימה דיגאת ןוריחמ ( 'וכו תכרעמה םש      

 12,800.00 6,400.00   2.00 'חי )תרגסמ ןלבק - םורדה תונייעמ  
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     59.02.0070
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      
,דיגאת/תושרה םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר      
בויבהו םימה דיגאת ןוריחמ ( 'וכו תכרעמה םש      

 12,000.00 12,000.00   1.00 'חי )תרגסמ ןלבק - םורדה תונייעמ  
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     59.02.0090
דעו 62.5 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      
תונייעמ בויבהו םימה דיגאת ןוריחמ ( 'מ 57.5      

  2,400.00   300.00   8.00 רטמ )תרגסמ ןלבק - םורדה  
      
      
      

 55,000.00 20.95.40 קרפ תתב הרבעהל

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../080 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     080 א בלש תודובע עוציב

21שיבכ 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 55,000.00 מהעברה      
      

      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     59.02.0100
דעו 67.5 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ 002      
תונייעמ בויבהו םימה דיגאת ןוריחמ ( 'מ52.6      

  1,750.00   350.00   5.00 רטמ )תרגסמ ןלבק - םורדה  

 56,750.00 בויב 20.95 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 56,750.00 תונוש 95 כ"הס  

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

 
 

קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../081 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     081 א בלש תודובע עוציב

בויב יכרד 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
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     51.03.0010
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דע הבכש      

284,260.00   122.00 2,330.00 ק"מ .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ  

284,260.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

284,260.00 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../082 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     082 א בלש תודובע עוציב

הביאש תנחתל השיג ךרד 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי 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       
      
1.44 ק ר פ  ת ת  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ 'מ02.1  הבוגב תבצועמ  הכבס רדג     44.01.0020
ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל רונתב העובצו      

316,080.00   395.10 800.00 רטמ . ןוטב תפצר / המדאב תודוסי וא  

316,080.00 1.44 קרפ תת 10.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

316,080.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס  

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../083 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     083 א בלש תודובע עוציב

הביאש תנחתל השיג ךרד 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
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     51.03.0010
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דע הבכש      

380,640.00   122.00 3,120.00 ק"מ .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ  

380,640.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

380,640.00 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../084 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     084 א בלש תודובע עוציב

םיבצקה 70 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי 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 .)%X.X( 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     92.01.0040

444,615.00 444,615.00   1.00 ץניא הלעמ טרופמש יפכ  
      
םולשת תמלשה ךרוצל 01% ומלושי הז ףיעסב     92.01.0050
השעי הז ףיעס רובע םולשתה .001% לש      
ןובשחה םולשת םע דחי טקיורפה םויסב      
תרקב קית תמלשה לש יאנתבו ןלבקל יפוסה      

 49,401.00 49,401.00   1.00 ץניא .הריסמל אלמ תוכיא  

494,016.00 1.29 קרפ 10.29 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

494,016.00 29 קרפ 29 כ"הס  

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../085 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     085 א בלש תודובע עוציב

םיבצקה 70 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

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      
.)%X.X( הז      
      
      
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      
      

316,170.00 316,170.00   1.00 ץניא רתאב תוחיטב רובע דרשמה תופתתשה בצקה 93.01.0050

316,170.00 1.39 קרפ 10.39 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

316,170.00 39 קרפ 39 כ"הס  

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../086 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     086 א בלש תודובע עוציב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

)ב+א םיחלפ( םיכמות תוריקו רפע תודובע 10 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                             413,757.40 תונוש קוריפו הנכה תודובע 15.10 קרפ תת    
    

                           7,263,948.00 רפע תודובע 25.10 קרפ תת    
    

              7,677,705.40 רפע תודובע 10 כ"הס                

    
םיכמות תוריק 20 קרפ      
    

                           2,349,825.00 םיכמות תוריק 20.20 קרפ תת    
    

                             437,500.00 (גניפוק) שאר יכבדנו םייופיח 40.20 קרפ תת    
    

                             730,945.00 חותיפו םישיבכ 15.20 קרפ תת    
    

              3,518,270.00 םיכמות תוריק 20 כ"הס                

    
רתאה חותיפ 30 קרפ      
    

                             272,700.00 תועלסמ 10.30 קרפ תת    
    

                272,700.00 רתאה חותיפ 30 כ"הס                

11,468,675.40 )ב+א םיחלפ( םיכמות תוריקו רפע תודובע 10 כ"הס                            

    
11שיבכ 20 הנבמ     
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                             106,640.00 ץוח תרואת 10.80 קרפ תת    
    

                              67,247.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 קרפ תת    
    

                             147,587.00 הרואת ירזיבא 30.80 קרפ תת    
    

                              91,200.00 הרואת יפוג 40.80 קרפ תת    
    

                              97,131.00 למשח תרבחל תודובע 70.80 קרפ תת    
    

                              14,943.00 קזב תרבחל תרושקתל תודובכ 80.80 קרפ תת    
    

                              12,357.00 טוה תרבחל תרושקתל תודובע 90.80 קרפ תת    
    

                537,105.00 למשח תודובע 80 כ"הס                

 
 
 
 
 
 
 

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../087 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     087 א בלש תודובע עוציב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             171,661.50 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                171,661.50 רתאה חותיפ 04 כ"הס                

    
היקשה תודובע 14 קרפ      
    

                             272,500.00 10.20.14  קרפ תת 10.14 קרפ תת    
    

                272,500.00 היקשה תודובע 14 כ"הס                

    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                             402,600.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

                             632,012.30 זוקינו לועית תודובע 60.15 קרפ תת    
    

                              19,398.50 ךרד ינבאו העיבצ םירורמת 90.15 קרפ תת    
    

              1,054,010.80 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                

    
טלפסא תודובע 25 קרפ      
    

                             295,800.00 תועסימב תויטלפסא תובכש 10.25 קרפ תת    
תוכרדמו            
    

                              18,200.00 תונוש 20.25 קרפ תת    
    

                314,000.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס                

    
בויבו םימ 75 קרפ      
    

                             238,960.50 םימ 10.75 קרפ תת    
    

                             195,551.90 בויב 20.75 קרפ תת    
    

                434,512.40 בויבו םימ 75 כ"הס                

    
תונוש 95 קרפ      
    

                              24,200.00 בויב 20.95 קרפ תת    
    

                 24,200.00 תונוש 95 כ"הס                

 2,807,989.70 11שיבכ 20 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../088 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     088 א בלש תודובע עוציב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

3 שיבכ  30 הנבמ     
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                              65,425.00 ץוח תרואת 10.80 קרפ תת    
    

                               8,350.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 קרפ תת    
    

                              10,026.00 הרואת ירזיבא 30.80 קרפ תת    
    

                              58,966.00 למשח תרבחל תודובע 70.80 קרפ תת    
    

                               3,274.00 קזב תרבחל תרושקתל תודובכ 80.80 קרפ תת    
    

                               3,274.00 טוה תרבחל תרושקתל תודובע 90.80 קרפ תת    
    

                149,315.00 למשח תודובע 80 כ"הס                

    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                              85,400.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

                              72,327.60 זוקינו לועית תודובע 60.15 קרפ תת    
    

                                 619.40 ךרד ינבאו העיבצ םירורמת 90.15 קרפ תת    
    

                158,347.00 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                

    
טלפסא תודובע 25 קרפ      
    

                              58,900.00 תועסימב תויטלפסא תובכש 10.25 קרפ תת    
תוכרדמו            
    

                               3,040.00 תונוש 20.25 קרפ תת    
    

                 61,940.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס                

    
בויבו םימ 75 קרפ      
    

                              87,767.10 םימ 10.75 קרפ תת    
    

                              88,725.40 בויב 20.75 קרפ תת    
    

                176,492.50 בויבו םימ 75 כ"הס                

    
תונוש 95 קרפ      
    

                              18,400.00 בויב 20.95 קרפ תת    
    

                 18,400.00 תונוש 95 כ"הס                

   564,494.50 3 שיבכ  30 כ"הס                            

 
 

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../089 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     089 א בלש תודובע עוציב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

21שיבכ 40 הנבמ     
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                             110,927.00 ץוח תרואת 10.80 קרפ תת    
    

                               6,300.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 קרפ תת    
    

                              18,691.00 הרואת ירזיבא 30.80 קרפ תת    
    

                              86,121.00 למשח תרבחל תודובע 70.80 קרפ תת    
    

                               9,136.00 קזב תרבחל תרושקתל תודובכ 80.80 קרפ תת    
    

                               7,560.00 טוה תרבחל תרושקתל תודובע 90.80 קרפ תת    
    

                238,735.00 למשח תודובע 80 כ"הס                

    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                             161,040.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

                             251,795.90 זוקינו לועית תודובע 60.15 קרפ תת    
    

                               1,819.50 ךרד ינבאו העיבצ םירורמת 90.15 קרפ תת    
    

                414,655.40 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                

    
טלפסא תודובע 25 קרפ      
    

                             136,400.00 תועסימב תויטלפסא תובכש 10.25 קרפ תת    
תוכרדמו            
    

                               7,040.00 תונוש 20.25 קרפ תת    
    

                143,440.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס                

    
בויבו םימ 75 קרפ      
    

                             747,744.80 םימ 10.75 קרפ תת    
    

                             588,709.40 בויב 20.75 קרפ תת    
    

              1,336,454.20 בויבו םימ 75 כ"הס                

    
בויבל הביאש תנחת 85 קרפ      
    

                             839,610.10 הביאש תנחת 10.85 קרפ תת    
    

                             193,500.00 םיבוטר םיאת םוטיא 20.85 קרפ תת    
    

                             140,000.00 למשח תודובע 30.85 קרפ תת    

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

 
קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../090 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     090 א בלש תודובע עוציב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             575,400.00 - היצקורטסנוקו רפע תודובע 40.85 קרפ תת    
ןוטב יאתל            
    

              1,748,510.10 בויבל הביאש תנחת 85 כ"הס                

    
תונוש 95 קרפ      
    

                              56,750.00 בויב 20.95 קרפ תת    
    

                 56,750.00 תונוש 95 כ"הס                

 3,938,544.70 21שיבכ 40 כ"הס                            

    
בויב יכרד 50 הנבמ     
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                             284,260.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

                284,260.00 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                

   284,260.00 בויב יכרד 50 כ"הס                            

    
הביאש תנחתל השיג ךרד 60 הנבמ     
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                             316,080.00 1.44 קרפ תת 10.44 קרפ תת    
    

                316,080.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                

    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                             380,640.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

                380,640.00 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                

   696,720.00 הביאש תנחתל השיג ךרד 60 כ"הס                            

    
םיבצקה 70 הנבמ     
    
29 קרפ 29 קרפ      
    

                             494,016.00 1.29 קרפ 10.29 קרפ תת    
    

                494,016.00 29 קרפ 29 כ"הס                

    
39 קרפ 39 קרפ      
    

                             316,170.00 1.39 קרפ 10.39 קרפ תת    
    

                316,170.00 39 קרפ 39 כ"הס                

   810,186.00 םיבצקה 70 כ"הס                            

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

 
 
 

קובץ: שכונת נגה מצפה רמון   .../091 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



19/01/2020
דף מס':     091 א בלש תודובע עוציב

  
לכה ךס  

20,570,870.30  יללכ כ"הס  
  3,497,047.95 מ"עמ %71  
 24,067,918.25 מ"עמ ללוכ כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: שכונת נגה מצפה רמון 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


