
מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023 תויומכ בתכ
דף מס':     001 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

ילאינבי בוחר ללוכ ינופצ םחתמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
51/001/03 , 71/001/52 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.640

14,966.00  74.83 200.00 רטמ .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה .)ל"נכ( ,מ"ס  
      
32/52/32 תודימב העונת יאל 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.660

1,552.05 103.47  15.00 רטמ .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה  .מ"ס  
      
תובלתשמ םינבאב 'מ1 בחורב רזע תעוצר ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.900
7/5.21/01,  7/6.12/5.31 ,7/5.41/5.31 לדוגב "ןועבט ןבא"      
םקרמב תוחנומ 'הנבל טינרג' רמגב  7131 ,1941 ,0941 ט"קמ      
יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .בחורל )הינב תרוצ( תורוש      
ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא תחנהו מ"ס 4 יבועב      

242,250 161.50 1,500.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב טרופמה יפל ,דרפנב  
      
ןבא" תובלתשמ םינבאב  הכילה תעוצר ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.901
םודא' ליטקוק ןווגב 4851 ט"קמ 7/5.22/5.7 לדוגב "ןבלמ-דתי      
ךרואל )הינב תרוצ( תורוש םקרמב תוחנומ 0103 ט"קמ ןווג  'קיתע      
ינבא תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .      
טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה      

635,460 151.30 4,200.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב  
      
ןבא" תובלתשמ םינבאב  הכילה תעוצר ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.902
'הנבל טינרג' רמגב 4851 ט"קמ 7/5.22/5.7 לדוגב "ןבלמ-דתי      
יבועב יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .םיילושל בצינב תוחנומ      
דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא תחנהו מ"ס 4      

128,605 151.30 850.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב טרופמה יפל ,  
      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב םע( םירוויעל ןומיס ןבא     40.1.903
טרפ יפל  תוחנומ  'הנבל טינרג' רמגב ,מ"ס 6/02/02 תודימב      
תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה.תינכתו      
טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא      

7,526.00 150.52  50.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב  
      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )םיספ םע( םירוויעל הנווכה ןבא     40.1.904
טרפ יפל  תוחנומ 'הנבל טינרג' רמגב ,מ"ס 6/02/02 תודימב      
תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה.תינכתו      
טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא      

14,485.00 289.70  50.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב  
      
תובלתשמ םינבאב חותיפה ירוזאב םיליבש ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.921
21/21ו 81/21  לדוגב מ"ס 6 יבועב"תילטסונ" סופיטמ תוינועבצ      
)הינב תרוצ( תורושה תוחנומ 'קיתע םודא' לייטקוק ןווגב מ"ס      
לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .רוחש ןווגב תובצנ םיילושו ךרואל      
רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ      
יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי      

254,524 129.20 1,970.00 ר"מ .ר"מ  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../002 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     002 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

ילאינבי בוחר ללוכ ינופצ םחתמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םיבלושמ תובוחרב הכרדמ/העסימ רובע ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.922
  לדוגב מ"ס 6 יבועב ,"ןבלמ" סופיטמ תוינועבצ תובלתשמ םינבאב    
םקרמב תוחנומ ההכ םוח %03 ,רוחש %07 :םינווגב  מ"ס 02/01      
יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .םיילושל ליבקמב גד תרדיש      
ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא תחנהו מ"ס 4 יבועב      

400,046  86.59 4,620.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב טרופמה יפל ,דרפנב  
      
םינבאב םיבלושמ תובוחרב תוינח רובע ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.923
02/02  לדוגב מ"ס 6 יבועב ,"עוביר" סופיטמ תוינועבצ תובלתשמ      
תודמע בחורל )הינב תרוצ( תורושב תוחנומ ליצח ןווגב  מ"ס      
תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .הינחה      
טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא      

67,540.20  86.59 780.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב  
      
םינבאב םיבלושמ תובוחרב תוינח ןומיס רובע ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.924
02/02  לדוגב מ"ס 6 יבועב ,"עוביר" סופיטמ תוינועבצ תובלתשמ      
עוציב תללוכ הדובעה .תינכתב טוריפ יפל ןבל טלמ ןבל ןווגב  מ"ס      
תבכש לע ףוצירה ינבא תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ לוח תבכש      
.םישיבכ תינכתב טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ      

14,720.30  86.59 170.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ  
      
םוח ןווגב מ"ס 001/02/01 לדוג תיננג הפש ןבא עוציבו הקפסא     40.1.931
תחתמ מ"ס1הבוגב ,ףוציר ילוש תכימתל ,ןוטב בגו סיסב לע ,ריהב      
םיסוידר רובע מ"ס 52  לש םיטנמגס  רוסינ ללוכ ףוצירה ינפל      
טרפב טרופמה לכו םיעצמ ,ןוטב בגו סיסב ללוכ 'מ 5.2 מ םינטק      

119,002  51.74 2,300.00 רטמ .'מ יפל םולשתו הדידמ .טרפמבו  
      
הזאפ אלל מ"ס 001/02/01 לדוג תיננג הפש ןבא עוציבו הקפסא     40.1.932
תוכרדמ טלפסא וא ףוציר יגוס ןיב הדרפהל ,'הנבל טינרג' רמגב      
מ"ס 52  לש םיטנמגס  רוסינ ללוכ ףוצירה ינפ הבוגב תונקתומ      
לכו םיעצמ ,ןוטב בגו סיסב ללוכ 'מ 5.2 מ םינטק םיסוידר רובע      

45,013.80  51.74 870.00 רטמ .'מ יפל םולשתו הדידמ .טרפמבו טרפב טרופמה  
      

14,855.40   5.67 2,620.00 רטמ עבצ רובע ןג ןבאל תפסות 40.1.935
      
ןווגב מ"ס 05/32/51 לדוג הייצח רבעמל הפש ןבא עוציבו הקפסא     40.1.941

91,545.60  71.52 1,280.00 רטמ .'מ יפל םולשתו הדידמ,ןוטב בגו סיסב לע ריהב םוח  
      
םוח ןווגב מ"ס 05/03 לדוג תיעופיש וד הלעת ןבא עוציבו הקפסא     40.1.942

63,652.80  71.52 890.00 רטמ .'מ יפל םולשתו הדידמ .ןוטב בגו סיסב לע ההכ  
      
ןווגב מ"ס 05/03/02 לדוג המוטק תיעופיש ןג ןבא עוציבו הקפסא     40.1.943
תיתניפ ל"נכ ןבאב תויווז  רוביח  ללוכ,ןוטב בגו סיסב לע ריהב םוח      

202,602 118.55 1,709.00 רטמ .'מ יפל םולשתו הדידמ.מ"ס 06 ינוציח סוידר תלגועמ  
      
בחור מ"ס 1 יבוע תכתמ חלפמ םיצעל העיטנ חתפ עוציבו הקפסא     40.1.961
יוניפו הריפח  ללוכ .בחור 'מ /08.0ךרוא 'מ 2 תודימב , מ"ס 51      
תפלחה ,ןוטב בגו סיסב,  ,רשואמ הכיפש רתאל הריפח יפדוע      
טרופמה לכו  רטמ לש קמועל תרשואמ תיננג המדאל עקרקה      

115,500 1,100.00 105.00 'חי .תנקתומ הדיחי יפל םולשתו הדידמ .טרפמבו טרפב  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../003 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     003 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

ילאינבי בוחר ללוכ ינופצ םחתמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
06/06 תובלתשמל לזרב תקצימ עבורמ הסכמ תנקתהו הקפסא     40.1.990
ףוציר תמאתה ךרוצל ע"וש וא "ןייטשרקא" 'צות 0326197 "6קמ      
ףוצירה הבוגל תורגסמה תמאתה תללוכ הדובעה .תוחוש ביבס      
הדידמ .ילירקא קבד תפסותב3:1  ןוטב-טיטב ןרוביחו ןביבס      

31,500.00 900.00  35.00 'חי .'חי יפל םולשתו  
2,465,346 רתאה חותיפ 04 כ"הס  

      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ה ל י ת ש ל  ע ק ר ק  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
04 קמועל חוחיתו שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.1.002
.חטש ינפ רושייו ר"מל רטיל 02 טסופמוק תענצהו תקפסא ,מ"ס      

22,200.00   6.00 3,700.00 ר"מ .םיינדיו םיינכמ םילכב שומיש ללוכ ריחמה  
      
תימוקמה המדאל תמאתומה )ןג תמדא( תאבומ הליתשל עקרק     41.1.004

60,000.00  80.00 750.00 ק"מ .עקרק תקידב ללוכ ריחמה .רושייו רוזיפ ללוכ  
      
רתאמ וא רתאהמ תרשואמ )ןג תמדא(  תימוקמ הליתשל עקרק     41.1.005

18,750.00  25.00 750.00 ק"מ .עקרק תקידב ללוכ ריחמה .רושייו רוזיפ ללוכ    ריעב רחא  
      
שרדנה יפל הדעת הרבדה .םיבשע תליטקל רשואמ רמוחב סוסיר     41.1.048

5,910.00   2.00 2,955.00 ר"מ .)לוחכה רפסה( יללכה טרפמב  
      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
רזוח יוסיכו הריפח ללוכ תרנצה ריחמ      
      

72,489.50  12.83 5,650.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.065
      

26,936.00  19.24 1,400.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.070
      

20,202.00  28.86 700.00 רטמ .01 גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.075
      
,ע"ש וא ןד ןענ וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.2.144

27,676.00   3.74 7,400.00 רטמ .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ , 'מ 3.0- 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1  
      

13,709.25  60.93 225.00 'חי .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 41.2.165
      
שימג לוורש וא .5.21 גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     41.2.235

21,645.00  48.10 450.00 רטמ . רטוק ותואב  
      

64,544.10  35.27 1,830.00 רטמ .01 גרד מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצמ לוורש 41.2.240
      
י"ע לעפומ תולעפה אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     41.2.310
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ יפל היקשה רקב      
,םיננסמ ינש,רטמורדיה וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
,ע"וש וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל תסו,ץחל ןיטקמ      
רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ      

33,040.00 8,260.00   4.00 פמוק ע"וש/ןוסאלפ גוסמ םירלודומ  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../004 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     004 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

ילאינבי בוחר ללוכ ינופצ םחתמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ףוגמ תללוכה 2" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.360
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

11,760.00 1,470.00   8.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
ףוגמ תללוכה 1 2/1" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.365
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

7,392.00 924.00   8.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
ףוגמ תללוכה 1" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.370
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

2,720.00 680.00   4.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
וא ,"ןגסלפ"/דראג םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     41.2.410
דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג יפל תודימ ,רשואמ ע"ש      
ןוטב תקיצי ,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל חוור      

29,932.00 7,483.00   4.00 פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל תושורדה תודובעה לכו לקוסל  
      
ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.2.430
לכה ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג ,הריפח ,םימ -דמ      

32,070.00 8,017.50   4.00 פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל  
      
,ע"וש וא םגא וא הלורוטומ תרצות תולעפה 8-ל הייקשה בשחמ     41.2.448
  רבצמ , ןעטמ ללוכ   ,ריעב תמייקה קוחרמ הלעפה תכרעמ םאות    
הניעטל ירטקלאוטופ אתל רוביח ,בשחמה קפס י"ע םיקפוסמש,      
C - 45 גוסמ הנגה ןוראב ,בשחמה קפס י"ע קפוסמש ,תיראלוס      
,הייקשהה ןורא דצל יולת לע וא ןוטב תקיצי לע הלופכ הליענ לעב      

53,877.60 13,469   4.00 פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא ללוכ  
      
בותיכ םע הסכמ ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.2.530

14,110.80 1,763.85   8.00 פמוק .הייקשה  
      
ה ע י ט נ ו  ה ל י ת ש  3.14 ק ר פ  ת ת       
      

72,000.00  12.00 6,000.00 'חי .ק"מס 008 - חפנב לכימב ,3 לדוג ,םייתנש-בר םיחמצ 41.3.028
      

72,000.00  18.00 4,000.00 'חי .רטיל 5.2 - חפנב לכימב , 4 לדוג ,םייתנש-בר םיחמצ 41.3.032
      

40,600.00  28.00 1,450.00 'חי .רטיל 5.2 - חפנב לכימ , 4 לדוג ,רערע גוסהמ םיחמצ 41.3.034
      

110,250 490.00 225.00 'חי 'ג הצובק - תוחפל 5.8 לדוג םיצע וא םיבכרומ םיצע 41.3.080
833,814 היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס  

      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
מ.ש.ל תרבח לש טלש םעהסרפ םגד הטסורינמ םיינפוא ןקתמ     42.2.051
תויחנהו טרפ יפל תוטזורו ןוגיע ,ןוטב דוסי ללוכ , ע"ש וא תוכתמ      

28,458.00 1,422.90  20.00 'חי .ןרציה  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../005 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     005 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

ילאינבי בוחר ללוכ ינופצ םחתמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,דצ לכב הלופכ לגר ,ץע + לזרב תקיצימ לספס תנקתהו הקפסא     42.2.156
םחש'  תרצות 6801 ט"קמ  "07 םי-לג" דיחי םגד ,'מ 67.0 ךרוא      

38,862.00 1,943.10  20.00 'חי .'חי יפל םולשתו הדידמ .ע"ש וא "אכירא  
67,320.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס  

      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
םגד רונתב העובצו תנוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב תבצועמ הכבס רדג     44.1.020
.המדאב תודוסי וא ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל "םורד הקעמ"      

8,447.20 422.36  20.00 רטמ . ןוטב תפצר  
      

2,000.00 200.00  10.00 'חי המוקע / השולת הפשא תניפל חפ תלד ןוקית 44.1.030
      

9,000.00 900.00  10.00 'חי .םייקה תמגודכ הפשא תניפל חפ תלד תנקתהו הקפסה 44.1.040
19,447.20 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
הרבעהו הלבוה םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש רתאל וא/ו יולימ יחטשל      
חקפמה רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב תולובגמ      
,העונת ירדסהו ןנשי םא הנמטה תורגא  םיללוכ הדיחיה יריחמ      
יפל , םירחא לש תלוספ יוניפ ןיגב הנמטה רובע תפסות םלושת      
. בתכבו שארמ חקפמה לש היחנה      
      
יולימו םיעצמ טלפסא תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ םינוש םיגוסמ אבומ      
      
,ןלבקה תוירחאב םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ יוניש וא תריגס תוברל      
      
יפדועמ תלוספה תדרפהו יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספ יוניפ      
םוריע ,שרדנ םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו םירדלוב רפע      
זוחמה רושיא תלבקו רתאה דדומ י"ע התדידמו דרפנב תלוספה      
.ק"מב םולשתהו הדידמה .יוניפה ינפל      
      
הרודהמל הנווכה לוחכה רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
.זרכמה םוסרפ םויל תינכדעה      
      
קוליס ללוכ הרואת ידומע ביבס הנגה ןוטב  תוילוח  לש ריהז קוריפ     51.1.080

7,150.00 130.00  55.00 'חי .חטשהמ תלוספה  
      

6,816.00  68.16 100.00 ק"מ .חטשהמ תלוספה קוליס ללוכ הנתשמ יבועב  ןוטב יחטשמ קוריפ 51.1.090
      
יוניפ  תוברל שרדיש יבוע לכב מ"ס 05 דע בחורב טלפסא  רוסינ     51.1.100

4,007.50  16.03 250.00 רטמ .קוליסו  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../006 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     006 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

ילאינבי בוחר ללוכ ינופצ םחתמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תוברל שרדייש יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.1.110

88,264.00   7.48 11,800 ר"מ .קוליסו יוניפ ףוצרק/רוסינ  
      
)יולימו תיתשת ,עצמ ,טלפסא( תוכרדמו םישיבכ הנבמ קוריפ     51.1.125

8,404.00  21.01 400.00 ר"מ .הריהז הריפחב מ"ס 08 דע קמועב  
      

3,205.00  12.82 250.00 רטמ . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ 51.1.130
      

11,302.50  15.07 750.00 ר"מ .קוליסו יוניפ תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ 51.1.150
      
שרדנה יפל הדעת הרבדה .םיבשע תליטקל רשואמ רמוחב סוסיר     51.1.160

27,400.00   2.00 13,700 ר"מ .)לוחכה רפסה( יללכה טרפמב  
      
,תולעתב )הובג קזוח לעב מ"נחב( MSLC ןוטבמ  והשלכ יולימ     51.1.405

8,562.60 285.42  30.00 ק"מ .תשרדנ תומכ לכ רובע ב"ויכו םיללחב  
      
,אוטאט תוברל מ"ס 1 דע יבועב טלפסא  לש ןידע ףוצרק/סופסיח     51.1.510

26,474.00   4.27 6,200.00 ר"מ .שרדנ חטש לכ רובע וניה ריחמה .קוליסו יוניפ  
      
יוניפ ,אוטאט תוברל מ"ס 5-1 יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.1.520

1,201.50   8.01 150.00 ר"מ .ר"מ 000,1 דע חטשל וניה ריחמה .קוליסו  
      
את הסכמ לש )הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.1.900

7,020.00 130.00  54.00 'חי הכרדמה םוחתב ,אוהש רטוק לכב תרוקיב  
      
את הסכמ לש )הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.1.910

58,080.16 427.06 136.00 'חי העסמה םוחתב ,אוהש רטוק לכב תרוקיב  
      

5,382.00 299.00  18.00 'חי .תיפוס טלפסא תבכש ינפל זוקינ ןטלוק תשר הבוג תמאתה 51.1.915
      
004D   51.1.920   06  רטוקב זוקינל תרוקיב את לש הסכמ תפלחה    

3,500.00 350.00  10.00 'חי תושר למס ללוכ םייקה תמגודכ .ב.ב שדח הסכמל  
      
004D   51.1.930   06  רטוקב בויבל תרוקיב את לש הסכמ תפלחה    

9,750.00 650.00  15.00 'חי תושר למס ללוכ םייקה תמגודכ  הדלפ תקוצימ שדח הסכמל  
      
521B   51.1.935   06 רטוקב הכרדמב תרוקיב את לש הסכמ תפלחה    
תעבורמ /הלוגע תרגסמ ללוכ הדלפ תקוצימ שדח הסכמל      

7,667.40 511.16  15.00 'חי תושר למס ללוכ םייקה תמגודכ  
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      

6,414.00  21.38 300.00 ק"מ .רשואמ הכיפש רתאל םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הסמעה הריפח 51.2.005
      
רחאל קר םלושי ,םירחא לש תלוספ תנמטה  רובע הרגא םולשת     51.2.010
תודועת תגצהו הדידמ ךמס לעו בתכבו שארמ חקפמה לש היחנה      

24,000.00  80.00 300.00 ק"מ . הנמטה  
      

13,897.00  21.38 650.00 ק"מ תשרדנ תומכ לכב עקרק יגוס לכב הריפח 51.2.020
      
סוליפ רושיי מ"ס01 דע קמועל םימייק םיעצמ ינפ חוחיתו השירח     51.2.190
הבוגל התאבהו עצמה תבכשב הריפח ללוכ ריחמה .רקובמ קודיהו      

90,694.00   6.62 13,700 ר"מ .יולימב רזוח שומישו הריפח יפדוע יוניפ  ללוכ ריחמה , ןנכותמה  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../007 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     007 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

ילאינבי בוחר ללוכ ינופצ םחתמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל ,מ"ס 02 דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.010

156,492 130.41 1,200.00 ק"מ .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ קודיהב קודיהה  
      
יבועב תובכשב רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.020
שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ      
  שומיש רשואי אל .)קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה טרפמב    

35,277.00  64.14 550.00 ק"מ .רזחוממ רמוחב  
      
ם י מ  י פ ק ז  ן ו ק י ת  7.15 ק ר פ  ת ת       
      
םימ ירוביחו םימ הנומ קוריפ ללוכ ךתיב ינבל םימ יפקז ןוקית     51.7.010
תיוז תנקתהו הקפסהה , 36  רטוק םייק  סקפ ףקז ךותיח ,םימייק      
רזוח רוביחו  םישורדה םירבחמה לכו 1'' ינוסכלא זרב 2'' הגרבה      

45,500.00 650.00  70.00 'חי .וקרופש ןכרצה ירוביחו זרבה הנומה לש  
      
ך ר ד  י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  9.15 ק ר פ  ת ת       
      

7,820.82 186.21  42.00 'חי .ינוריע גוסמ ךרד ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא 51.9.030
      

8,690.40 144.84  60.00 'חי .דומע אלל ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא 51.9.040
      
עבצב ,מ"ס 51 דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.050

 969.50   2.77 350.00 רטמ .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל  
      
הלעמו מ"ס 03 בחורב ,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.9.070

1,880.80  23.51  80.00 ר"מ .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל עבצב  
      

1,645.00   4.70 350.00 רטמ .הפש ינבא תעיבצ 51.9.110
      

2,950.20  49.17  60.00 'חי .)םיינפוא למסו ץח ןומיס( 408 למסב םיינפוא ליבש ןומיס 51.9.137
680,417 חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב  ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  1.25 ק ר פ  ת ת       
      
  םיעטקב עוציב רובע תפסות רשואת אל טלפסאה תודובע לכב    
'ודכו ינדי רוזיפ םירצ      
      
52.1.020 ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את    

192,200  31.00 6,200.00 ר"מ .PG70-10  
      
ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב5.21 צ"את     52.1.260

40,087.50  32.07 1,250.00 ר"מ PG70-10.  
      

2,137.50   1.71 1,250.00 ר"מ ר''מ/רטיל 2.1-8.0 לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ 52.1.270
      

9,920.00   1.60 6,200.00 ר"מ ר''מ/רטיל 5.0 לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ 52.1.280
      

 705.30  23.51  30.00 רטמ .רוסינ ללוכ שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ 52.1.290
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../008 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     008 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

ילאינבי בוחר ללוכ ינופצ םחתמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הצירח :תללוכ הדובעה   תיתשק תישושבג גוסמ  הטאה יספ     52.1.300
תאשונ טלפסא ןוטב תבכש ,ןמוטיב סוסיר ,וינפ יוקינו םייק טלפסאב      
ינשמ לותח יניע ,העיבצ ,הנתשמ יבועב 2/1" צ"אתמ שיבכה לע      

22,597.40 161.41 140.00 ר"מ תומלשב לכה .ספה `דיצ  
      
הבכשה יבועב מ"ס 05 דע בחורב ןוטב וא טלפסא תמלשה     52.1.310
תמלשה יוקינ תוברל השדח הפש ןבאל תמייק העסימ ןיב תמייקה      

2,750.00  11.00 250.00 רטמ . היסלומא סוסירו םיקדוהמ םיעצמ  
270,398 טלפסא תודובע 25 כ"הס  

4,336,742 ילאינבי בוחר ללוכ ינופצ םחתמ כ"הס
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../009 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     009 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

יזכרמ םחתמ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
51/001/03 , 71/001/52 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.640

48,639.50  74.83 650.00 רטמ .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה .)ל"נכ( ,מ"ס  
      
32/52/32 תודימב העונת יאל 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.660

3,621.45 103.47  35.00 רטמ .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה  .מ"ס  
      
תובלתשמ םינבאב 'מ1 בחורב רזע תעוצר ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.900
7/5.21/01,  7/6.12/5.31 ,7/5.41/5.31 לדוגב "ןועבט ןבא"      
םקרמב תוחנומ 'הנבל טינרג' רמגב  7131 ,1941 ,0941 ט"קמ      
יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .בחורל )הינב תרוצ( תורוש      
ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא תחנהו מ"ס 4 יבועב      

403,750 161.50 2,500.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב טרופמה יפל ,דרפנב  
      
ןבא" תובלתשמ םינבאב  הכילה תעוצר ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.901
םודא' ליטקוק ןווגב 4851 ט"קמ 7/5.22/5.7 לדוגב "ןבלמ-דתי      
ךרואל )הינב תרוצ( תורוש םקרמב תוחנומ 0103 ט"קמ ןווג  'קיתע      
ינבא תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .      
טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה      

983,450 151.30 6,500.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב  
      
ןבא" תובלתשמ םינבאב  הכילה תעוצר ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.902
'הנבל טינרג' רמגב 4851 ט"קמ 7/5.22/5.7 לדוגב "ןבלמ-דתי      
יבועב יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .םיילושל בצינב תוחנומ      
דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא תחנהו מ"ס 4      

181,560 151.30 1,200.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב טרופמה יפל ,  
      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב םע( םירוויעל ןומיס ןבא     40.1.903
טרפ יפל  תוחנומ  'הנבל טינרג' רמגב ,מ"ס 6/02/02 תודימב      
תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה.תינכתו      
טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא      

9,031.20 150.52  60.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב  
      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )םיספ םע( םירוויעל הנווכה ןבא     40.1.904
טרפ יפל  תוחנומ 'הנבל טינרג' רמגב ,מ"ס 6/02/02 תודימב      
תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה.תינכתו      
טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא      

14,485.00 289.70  50.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב  
      
תובלתשמ םינבאב חותיפה ירוזאב םיליבש ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.921
21/21ו 81/21  לדוגב מ"ס 6 יבועב"תילטסונ" סופיטמ תוינועבצ      
)הינב תרוצ( תורושה תוחנומ 'קיתע םודא' לייטקוק ןווגב מ"ס      
לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .רוחש ןווגב תובצנ םיילושו ךרואל      
רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ      
יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי      

54,264.00 129.20 420.00 ר"מ .ר"מ  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../010 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     010 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

יזכרמ םחתמ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םיבלושמ תובוחרב הכרדמ/העסימ רובע ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.922
  לדוגב מ"ס 6 יבועב ,"ןבלמ" סופיטמ תוינועבצ תובלתשמ םינבאב    
םקרמב תוחנומ ההכ םוח %03 ,רוחש %07 :םינווגב  מ"ס 02/01      
יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .םיילושל ליבקמב גד תרדיש      
ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא תחנהו מ"ס 4 יבועב      

73,608.00  92.01 800.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב טרופמה יפל ,דרפנב  
      
םינבאב םיבלושמ תובוחרב תוינח רובע ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.923
02/02  לדוגב מ"ס 6 יבועב ,"עוביר" סופיטמ תוינועבצ תובלתשמ      
תודמע בחורל )הינב תרוצ( תורושב תוחנומ ליצח ןווגב  מ"ס      
תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .הינחה      
טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא      

11,041.20  92.01 120.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב  
      
םינבאב םיבלושמ תובוחרב תוינח ןומיס רובע ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.924
02/02  לדוגב מ"ס 6 יבועב ,"עוביר" סופיטמ תוינועבצ תובלתשמ      
עוציב תללוכ הדובעה .תינכתב טוריפ יפל ןבל טלמ ןבל ןווגב  מ"ס      
תבכש לע ףוצירה ינבא תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ לוח תבכש      
.םישיבכ תינכתב טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ      

4,600.50  92.01  50.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ  
      
םוח ןווגב מ"ס 001/02/01 לדוג תיננג הפש ןבא עוציבו הקפסא     40.1.931
תחתמ מ"ס1הבוגב ,ףוציר ילוש תכימתל ,ןוטב בגו סיסב לע ,ריהב      
םיסוידר רובע מ"ס 52  לש םיטנמגס  רוסינ ללוכ ףוצירה ינפל      
טרפב טרופמה לכו םיעצמ ,ןוטב בגו סיסב ללוכ 'מ 5.2 מ םינטק      

124,176  51.74 2,400.00 רטמ .'מ יפל םולשתו הדידמ .טרפמבו  
      
הזאפ אלל מ"ס 001/02/01 לדוג תיננג הפש ןבא עוציבו הקפסא     40.1.932
תוכרדמ טלפסא וא ףוציר יגוס ןיב הדרפהל ,'הנבל טינרג' רמגב      
מ"ס 52  לש םיטנמגס  רוסינ ללוכ ףוצירה ינפ הבוגב תונקתומ      
לכו םיעצמ ,ןוטב בגו סיסב ללוכ 'מ 5.2 מ םינטק םיסוידר רובע      

69,590.30  51.74 1,345.00 רטמ .'מ יפל םולשתו הדידמ .טרפמבו טרפב טרופמה  
      

21,234.15   5.67 3,745.00 רטמ . עבצ רובע םיגוסה לכמ ןג ןבאל תפסות 40.1.935
      
ןווגב מ"ס 05/32/51 לדוג הייצח רבעמל הפש ןבא עוציבו הקפסא     40.1.941

22,886.40  71.52 320.00 רטמ .'מ יפל םולשתו הדידמ,ןוטב בגו סיסב לע ריהב םוח  
      
םוח ןווגב מ"ס 05/03 לדוג תיעופיש וד הלעת ןבא עוציבו הקפסא     40.1.942

11,667.10  68.63 170.00 רטמ .'מ יפל םולשתו הדידמ .ןוטב בגו סיסב לע ההכ  
      
ןווגב מ"ס 05/03/02 לדוג המוטק תיעופיש ןג ןבא עוציבו הקפסא     40.1.943
תיתניפ ל"נכ ןבאב תויווז  רוביח  ללוכ,ןוטב בגו סיסב לע ריהב םוח      

23,710.00 118.55 200.00 רטמ .'מ יפל םולשתו הדידמ.מ"ס 06 ינוציח סוידר תלגועמ  
      
בחור מ"ס 1 יבוע תכתמ חלפמ םיצעל העיטנ חתפ עוציבו הקפסא     40.1.961
יוניפו הריפח  ללוכ .בחור 'מ /08.0ךרוא 'מ 2 תודימב , מ"ס 51      
תפלחה ,ןוטב בגו סיסב ,רשואמ הכיפש רתאל הריפח יפדוע      
.טרפמבו טרפב טרופמה לכו רטמ קמועב תיננג המדאל עקרק      

192,500 1,100.00 175.00 'חי .תנקתומ הדיחי יפל םולשתו הדידמ  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../011 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     011 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

יזכרמ םחתמ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
06/06 תובלתשמל לזרב תקצימ עבורמ הסכמ תנקתהו הקפסא     40.1.990
ףוציר תמאתה ךרוצל ע"וש וא "ןייטשרקא" 'צות 0326197 "6קמ      
ףוצירה הבוגל תורגסמה תמאתה תללוכ הדובעה .תוחוש ביבס      
הדידמ .ילירקא קבד תפסותב3:1  ןוטב-טיטב ןרוביחו ןביבס      

27,000.00 900.00  30.00 'חי .'חי יפל םולשתו  
2,280,815 רתאה חותיפ 04 כ"הס  

      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ה ל י ת ש ל  ע ק ר ק  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
04 קמועל חוחיתו שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.1.002
.חטש ינפ רושייו ר"מל רטיל 02 טסופמוק תענצהו תקפסא ,מ"ס      

1,800.00   6.00 300.00 ר"מ .םיינדיו םיינכמ םילכב שומיש ללוכ ריחמה  
      
תימוקמה המדאל תמאתומה )ןג תמדא( תאבומ הליתשל עקרק     41.1.004

9,600.00  80.00 120.00 ק"מ .עקרק תקידב ללוכ ריחמה .רושייו רוזיפ ללוכ  
      
רתאמ וא רתאהמ תרשואמ )ןג תמדא(  תימוקמ הליתשל עקרק     41.1.005

3,000.00  25.00 120.00 ק"מ .עקרק תקידב ללוכ ריחמה .רושייו רוזיפ ללוכ    ריעב רחא  
      
שרדנה יפל הדעת הרבדה .םיבשע תליטקל רשואמ רמוחב סוסיר     41.1.048

 600.00   2.00 300.00 ר"מ .)לוחכה רפסה( יללכה טרפמב  
      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
רזוח יוסיכו הריפח ללוכ תרנצה ריחמ      
      

38,490.00  12.83 3,000.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.065
      

9,620.00  19.24 500.00 רטמ .01 גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.070
      

10,101.00  28.86 350.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.075
      
,ע"ש וא ןד ןענ וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.2.144

2,244.00   3.74 600.00 רטמ .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ , 'מ 3.0- 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1  
      

12,186.00  60.93 200.00 'חי .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 41.2.165
      

14,430.00  48.10 300.00 רטמ .5.21 גרדב מ"מ 011 הרבוק  רוניצ וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש 41.2.235
      

74,067.00  35.27 2,100.00 רטמ 01 גרד מ"מ 57 ןליטילאופ רוניצמ לוורש 41.2.240
      
י"ע לעפומ תולעפה אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     41.2.310
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ יפל היקשה רקב      
,םיננסמ ינש,רטמורדיה וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
,ע"וש וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל תסו,ץחל ןיטקמ      
רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ      

33,040.00 8,260.00   4.00 פמוק ע"וש/ןוסאלפ גוסמ םירלודומ  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../012 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     012 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

יזכרמ םחתמ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ףוגמ תללוכה 2" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.360
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

11,760.00 1,470.00   8.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
ףוגמ תללוכה 1 2/1" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.365
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

7,392.00 924.00   8.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
ףוגמ תללוכה 1" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.370
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

2,720.00 680.00   4.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
וא ,"ןגסלפ"/דראג םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     41.2.410
דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג יפל תודימ ,רשואמ ע"ש      
ןוטב תקיצי ,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל חוור      

29,932.00 7,483.00   4.00 פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל תושורדה תודובעה לכו לקוסל  
      
ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.2.430
לכה ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג ,הריפח ,םימ -דמ      

32,070.00 8,017.50   4.00 פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל  
      
,ע"וש וא םגא וא הלורוטומ תרצות תולעפה 8-ל הייקשה בשחמ     41.2.448
  רבצמ , ןעטמ ללוכ  , ריעב תמייקה קוחרמ הלעפה תכרעמ םאות    
הניעטל ירטקלאוטופ אתל רוביח ,בשחמה קפס י"ע םיקפוסמש,      
C - 45 גוסמ הנגה ןוראב ,בשחמה קפס י"ע קפוסמש ,תיראלוס      
,הייקשהה ןורא דצל יולת לע וא ןוטב תקיצי לע הלופכ הליענ לעב      

53,877.60 13,469   4.00 פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא ללוכ  
      
בותיכ םע תקוצי הסכמ ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.2.530

8,819.25 1,763.85   5.00 פמוק .הייקשה  
      
ה ע י ט נ ו  ה ל י ת ש  3.14 ק ר פ  ת ת       
      

6,000.00  12.00 500.00 'חי .ק"מס 008 - חפנב לכימב ,3 לדוג ,םייתנש-בר םיחמצ 41.3.028
      

4,500.00  18.00 250.00 'חי .רטיל 5.2 - חפנב לכימב , 4 לדוג ,םייתנש-בר םיחמצ 41.3.032
      

1,400.00  28.00  50.00 'חי .רטיל 5.2 - חפנב לכימ , 4 לדוג ,רערע גוסהמ םיחמצ 41.3.034
      

98,000.00 490.00 200.00 'חי 'ג הצובק - תוחפל 5.8 לדוג םיצע וא םיבכרומ םיצע 41.3.080
465,649 היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס  

      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
מ.ש.ל תרבח לש טלש םעהסרפ םגד הטסורינמ םיינפוא ןקתמ     42.2.051
תויחנהו טרפ יפל תוטזורו ןוגיע ,ןוטב דוסי ללוכ , ע"ש וא תוכתמ      

28,458.00 1,422.90  20.00 'חי .ןרציה  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../013 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     013 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

יזכרמ םחתמ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,דצ לכב הלופכ לגר ,ץע + לזרב תקיצימ לספס תנקתהו הקפסא     42.2.156
םחש'  תרצות 6801 ט"קמ  "07 םי-לג" דיחי םגד ,'מ 67.0 ךרוא      

38,862.00 1,943.10  20.00 'חי .'חי יפל םולשתו הדידמ .ע"ש וא "אכירא  
67,320.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס  

      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
םגד רונתב העובצו תנוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב תבצועמ הכבס רדג     44.1.020
. המדאב תודוסי וא ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל "םורד הקעמ"      

8,447.20 422.36  20.00 רטמ . ןוטב תפצר  
      

2,000.00 200.00  10.00 'חי המוקע / השולת הפשא תניפל חפ תלד ןוקית 44.1.030
      

9,000.00 900.00  10.00 'חי .םייקה תמגודכ הפשא תניפל חפ תלד תנקתהו הקפסה 44.1.040
19,447.20 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
הרבעהו הלבוה םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש רתאל וא/ו יולימ יחטשל      
חקפמה רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב תולובגמ      
,העונת ירדסהו ןנשי םא הנמטה תורגא  םיללוכ הדיחיה יריחמ      
יפל , םירחא לש תלוספ יוניפ ןיגב הנמטה רובע תפסות םלושת      
. בתכבו שארמ חקפמה לש היחנה      
      
יולימו םיעצמ טלפסא תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ םינוש םיגוסמ אבומ      
      
,ןלבקה תוירחאב םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ יוניש וא תריגס תוברל      
      
יפדועמ תלוספה תדרפהו יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספ יוניפ      
םוריע ,שרדנ םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו םירדלוב רפע      
זוחמה רושיא תלבקו רתאה דדומ י"ע התדידמו דרפנב תלוספה      
.ק"מב םולשתהו הדידמה .יוניפה ינפל      
      
הרודהמל הנווכה לוחכה רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
.זרכמה םוסרפ םויל תינכדעה      
      
םירדלוב יוניפ ,תלוספ יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.025

3,160.00   3.95 800.00 ר"מ .קוליסו יוניפ תוברל היחמצ תדרוהו  
      

2,044.80  68.16  30.00 ק"מ .חטשהמ תלוספה קוליס ללוכ הנתשמ יבועב  ןוטב יחטשמ קוריפ 51.1.090
      
תוברל שרדייש יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.1.110

28,424.00   7.48 3,800.00 ר"מ .קוליסו יוניפ ףוצרק/רוסינ  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../014 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     014 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

יזכרמ םחתמ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
)יולימו תיתשת ,עצמ ,טלפסא( תוכרדמו םישיבכ הנבמ קוריפ     51.1.125

13,026.20  21.01 620.00 ר"מ .הריהז הריפחב מ"ס 08 דע קמועב  
      

5,769.00  12.82 450.00 רטמ . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ 51.1.130
      
שרדנה יפל הדעת הרבדה .םיבשע תליטקל רשואמ רמוחב סוסיר     51.1.160

25,000.00   2.00 12,500 ר"מ .)לוחכה רפסה( יללכה טרפמב  
      
יוניפ תוברל שרדייש יבוע לכב   מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.1.330

7,213.50  16.03 450.00 רטמ קוליסו  
      
םיאת ףקיהב )הובג קזוח לעב מ"נחב( MSLC גוסמ ןוטבמ יולימ     51.1.390

8,562.60 285.42  30.00 ק"מ תשרדנ תומכ לכ רובע הז ףיעס .והשלכ לדוגב  
      
,אוטאט תוברל מ"ס 1 דע יבועב טלפסא  לש ןידע ףוצרק/סופסיח     51.1.510

41,419.00   4.27 9,700.00 ר"מ .ר"מ 0001 דע חטשל וניה ריחמה .קוליסו יוניפ  
      
יוניפ ,אוטאט תוברל מ"ס 5-1 יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.1.520

1,201.50   8.01 150.00 ר"מ .ר"מ 000,1 דע חטשל וניה ריחמה .קוליסו  
      
את הסכמ לש )הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.1.900

8,060.00 130.00  62.00 'חי הכרדמה םוחתב ,אוהש רטוק לכב תרוקיב  
      
את הסכמ לש )הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.1.910

48,684.84 427.06 114.00 'חי העסמה םוחתב ,אוהש רטוק לכב תרוקיב  
      
שרדנה לכו  תויוז תרנצ םימ קותינ ללוכ שא יוביכ זרב תקתעה     51.1.911

12,665.00 1,266.50  10.00 פמוק םלשומ עוציבל  
      

11,661.00 299.00  39.00 'חי .תיפוס טלפסא תבכש ינפל זוקינ ןטלוק תשר הבוג תמאתה 51.1.915
      
004D   51.1.920   06  רטוקב זוקינל תרוקיב את לש הסכמ תפלחה    

3,500.00 350.00  10.00 'חי תושר למס ללוכ םייקה תמגודכ .ב.ב שדח הסכמל  
      
004D   51.1.930   06  רטוקב בויבל תרוקיב את לש הסכמ תפלחה    

9,750.00 650.00  15.00 'חי תושר למס ללוכ םייקה תמגודכ  הדלפ תקוצימ שדח הסכמל  
      
521B   51.1.935   06 רטוקב הכרדמב תרוקיב את לש הסכמ תפלחה    
תעבורמ /הלוגע תרגסמ ללוכ הדלפ תקוצימ שדח הסכמל      

7,667.40 511.16  15.00 'חי תושר למס ללוכ םייקה תמגודכ  
      
ידי לע ) הפש ןבא תזזה רחאל( ידדצ /ישאר בחר ןטלוק לש הרצה     51.1.940
ןוטב תקיציו תשר תרישק תימינפה ןטלוקה ןפודב םיצוק חודיק      

5,688.00 237.00  24.00 'חי . מ"ס 01 יבועב  
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      

6,414.00  21.38 300.00 ק"מ .רשואמ הכיפש רתאל םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הסמעה הריפח 51.2.005
      
רחאל קר םלושי ,םירחא לש תלוספ תנמטה  רובע הרגא םולשת     51.2.010
תודועת תגצהו הדידמ ךמס לעו בתכבו שארמ חקפמה לש היחנה      

24,000.00  80.00 300.00 ק"מ . הנמטה  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../015 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     015 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

יזכרמ םחתמ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
16,248.80  21.38 760.00 ק"מ תשרדנ תומכ לכב עקרק יגוס לכב הריפח 51.2.020

      
וא ר"מ 002 דע חטש( םילבגומ םיחטשב עקרק יגוס לכב הריפח     51.2.110
תויומכה .ץפנ ירמוחב שומיש אלל )רטמ 4 - מ ןטק חטשה בחורש      

4,488.00  22.44 200.00 ק"מ .דחא םוקמב ףוצרב ק"מ 000,1 דע תולבגומ  
      

1,872.00   2.88 650.00 ר"מ .ףושיח/הריפח רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה 51.2.160
      
סוליפ רושיי מ"ס01 דע קמועל םימייק םיעצמ ינפ חוחיתו השירח     51.2.190
הבוגל התאבהו עצמה תבכשב הריפח ללוכ ריחמה .רקובמ קודיהו      

84,736.00   6.62 12,800 ר"מ .יולימב רזוח שומישו הריפח יפדוע יוניפ ללוכ ריחמה  ,ןנכותמה  
      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
בחורש וא ר"מ 002 דע חטש( םילבגומ םיחטשב  'א גוס עצמ     51.3.020
יבועב ,)תדחוימ השירד י"פע קודיה ןפוא וא/ו רטמ 4 מ ןטק חטשה      
תגרד לכל רקובמקודיהב ,קודיהה רחאל 'סקמ מ"ס 51 דע הבכש      

221,714 130.42 1,700.00 ק"מ .וטשאא דייפידומ יפל תשרדנ תופיפצ  
      
יבועב תובכשב רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.030
שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ      
  שומיש רשואי אל.)קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה טרפמב    

28,863.00  64.14 450.00 ק"מ . רזחוממ רמוחב  
      
ם י מ  י פ ק ז  ן ו ק י ת  7.15 ק ר פ  ת ת       
      
םימ ירוביחו םימ הנומ קוריפ ללוכ ךתיב ינבל םימ יפקז ןוקית     51.7.010
תיוז תנקתהו הקפסהה , 36  רטוק םייק  סקפ ףקז ךותיח ,םימייק      
רזוח רוביחו  םישורדה םירבחמה לכו 1'' ינוסכלא זרב 2'' הגרבה      

16,250.00 650.00  25.00 'חי .וקרופש ןכרצה ירוביחו זרבה הנומה לש  
      
ך ר ד  י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  9.15 ק ר פ  ת ת       
      

3,724.20 186.21  20.00 'חי .ינוריע גוסמ ךרד ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא 51.9.030
      

3,186.48 144.84  22.00 'חי .דומע אלל ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא 51.9.040
      
עבצב ,מ"ס 51 דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.050

1,939.00   2.77 700.00 רטמ .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל  
      
,מ"ס 52 דע מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.9.060

 621.90  20.73  30.00 ר"מ .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל  
      
הלעמו מ"ס 03 בחורב ,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.9.070

2,351.00  23.51 100.00 ר"מ .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל עבצב  
      

2,350.00   4.70 500.00 רטמ .הפש ינבא תעיבצ 51.9.110
      

4,425.30  49.17  90.00 'חי .)םיינפוא למסו ץח ןומיס( 408 למסב םיינפוא ליבש ןומיס 51.9.137
666,681 חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 כ"הס  

קובץ: מוסיקה שלב ב   .../016 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     016 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

יזכרמ םחתמ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב  ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  1.25 ק ר פ  ת ת       
      
  םיעטקב עוציב רובע תפסות רשואת אל טלפסאה תודובע לכב    
'ודכו ינדי רוזיפ םירצ      
      
52.1.110 ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את    

24,513.30  38.91 630.00 ר"מ .PG68-10  
      
52.1.180 ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את    

319,300  31.00 10,300 ר"מ .PG70-10  
      
ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב5.21 צ"את     52.1.260

70,554.00  32.07 2,200.00 ר"מ PG70-10.  
      

4,839.30   1.71 2,830.00 ר"מ ר''מ/רטיל 2.1-8.0 לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ 52.1.270
      

16,480.00   1.60 10,300 ר"מ ר''מ/רטיל 5.0 לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ 52.1.280
      

2,351.00  23.51 100.00 רטמ .רוסינ ללוכ שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ 52.1.290
      
הצירח :תללוכ הדובעה   תיתשק תישושבג גוסמ  הטאה יספ     52.1.300
תאשונ טלפסא ןוטב תבכש ,ןמוטיב סוסיר ,וינפ יוקינו םייק טלפסאב      
ינשמ לותח יניע ,העיבצ ,הנתשמ יבועב 2/1" צ"אתמ שיבכה לע      

44,387.75 161.41 275.00 ר"מ תומלשב לכה .ספה `דיצ  
      
הבכשה יבועב מ"ס 05 דע בחורב ןוטב וא טלפסא תמלשה     52.1.310
תמלשה יוקינ תוברל השדח הפש ןבאל תמייק העסימ ןיב תמייקה      

4,950.00  11.00 450.00 רטמ . היסלומא סוסירו  םיקדוהמ םיעצמ  
487,375 טלפסא תודובע 25 כ"הס  

3,987,287 יזכרמ םחתמ כ"הס
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../017 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     017 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

יזכרמ םחתמ ןוינח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  :20 ק ר פ  20 ק ר פ       
      
ן י ו ז מ  ן ו ט ב -ר ד ג  ת ו ר י ק ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
005-פ גוסמ היהי ןויזה לזרב      
      
תודובע ללוכ .ןבא יופיח אלל ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     02.2.010
בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז, םירפת ,םיזקנ ,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע      
ריקה עוציב ךרוצל םישורדה םירמוחה תודובעה לכ , ריקה      

233,308 1,555.39 150.00 ק"מ .ןקתה יפ לעו ,תוינכתב טרופמכ תומלשב  
      
ג נ י פ ו ק  - ש א ר  י כ ב ד נ ו  ם י י ו פ י ח  4.20 ק ר פ  ת ת       
      
תעקובמ וא תרסונמ "תירכרוכ" תמגודכ תשעותמ ןבאב יופיח     02.4.020
יפ לע םינבאה תרישק תא ללוכ ריחמה .טרפ יפל תונוש תודימב      
תוברל םינבאה עוביקו תרישקל שורדה לכ ללוכ ,טרפהו ןקתה      

70,000.00 280.00 250.00 ר"מ .'וכו ןתיווז ,תנוולוגמ תשר  
      
02.4.040 יבוע - מ"ס 04  בחורב  יופיחה תמגודכ ןבאמ )גניפוק( שאר יכבדנ    
ןווגב לוחיכ ללוכ ,תוארנה תואפה לכב שיטלט ןבאה דוביע ,מ"ס 8      

12,721.00 127.21 100.00 רטמ .לכירדאה תשירדו טרפ יפל לכה .ןבאה  
316,030 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע :20 קרפ 20 כ"הס  

      
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
דוסי ללוכ ריחמה ,מ"ס  , 81/04/05 תודימב ' בכרל הילע ןבא     40.1.560

2,004.30 133.62  15.00 רטמ ןייטשרקא לש שירח םגד .ןוטב תנעשמו  
      
ריחמה ,מ"ס  , 71/001/52 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.640

22,449.00  74.83 300.00 רטמ .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ  
      
תובלתשמ םינבאב 'מ1 בחורב רזע תעוצר ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.900
7/5.21/01,  7/6.12/5.31 ,7/5.41/5.31 לדוגב "ןועבט ןבא"      
םקרמב תוחנומ 'הנבל טינרג' רמגב  7131 ,1941 ,0941 ט"קמ      
יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .בחורל )הינב תרוצ( תורוש      
ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא תחנהו מ"ס 4 יבועב      

24,225.00 161.50 150.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב טרופמה יפל ,דרפנב  
      
ןבא" תובלתשמ םינבאב  הכילה תעוצר ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.901
םודא' ליטקוק ןווגב 4851 ט"קמ 7/5.22/5.7 לדוגב "ןבלמ-דתי      
ךרואל )הינב תרוצ( תורוש םקרמב תוחנומ 0103 ט"קמ ןווג  'קיתע      
ינבא תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .      
טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה      

30,260.00 151.30 200.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב  
      
ןבא" תובלתשמ םינבאב  הכילה תעוצר ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.902
'הנבל טינרג' רמגב 4851 ט"קמ 7/5.22/5.7 לדוגב "ןבלמ-דתי      
יבועב יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .םיילושל בצינב תוחנומ      
דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא תחנהו מ"ס 4      

3,026.00 151.30  20.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב טרופמה יפל ,  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../018 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     018 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

יזכרמ םחתמ ןוינח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תובלתשמ םינבאב חותיפה ירוזאב םיליבש ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.921
21/21ו 81/21  לדוגב מ"ס 6 יבועב"תילטסונ" סופיטמ תוינועבצ      
)הינב תרוצ( תורושה תוחנומ 'קיתע םודא' לייטקוק ןווגב מ"ס      
לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .רוחש ןווגב תובצנ םיילושו ךרואל      
רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ      
יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי      

45,220.00 129.20 350.00 ר"מ .ר"מ  
      
םוח ןווגב מ"ס 001/02/01 לדוג תיננג הפש ןבא עוציבו הקפסא     40.1.931
תחתמ מ"ס1הבוגב ,ףוציר ילוש תכימתל ,ןוטב בגו סיסב לע ,ריהב      
םיסוידר רובע מ"ס 52  לש םיטנמגס  רוסינ ללוכ ףוצירה ינפל      
טרפב טרופמה לכו םיעצמ ,ןוטב בגו סיסב ללוכ 'מ 5.2 מ םינטק      

10,348.00  51.74 200.00 רטמ .'מ יפל םולשתו הדידמ .טרפמבו  
      

1,134.00   5.67 200.00 רטמ עבצ רובע ןג ןבאל תפסות 40.1.933
      
בחור מ"ס 1 יבוע תכתמ חלפמ םיצעל העיטנ חתפ עוציבו הקפסא     40.1.961
יוניפו הריפח  ללוכ .בחור 'מ /08.0ךרוא 'מ 2 תודימב , מ"ס 51      
עקרק תפלחה,ןוטב בגו סיסב,רשואמ הכיפש רתאל הריפח יפדוע      
הדידמ .טרפמבו טרפב טרופמה לכו רטמ קמועל תיננג המדאב      

11,000.00 1,100.00  10.00 'חי .תנקתומ הדיחי יפל םולשתו  
      
06/06 תובלתשמל לזרב תקצימ עבורמ הסכמ תנקתהו הקפסא     40.1.990
ףוציר תמאתה ךרוצל ע"וש וא "ןייטשרקא" 'צות 0326197 "6קמ      
ףוצירה הבוגל תורגסמה תמאתה תללוכ הדובעה .תוחוש ביבס      
הדידמ .ילירקא קבד תפסותב3:1  ןוטב-טיטב ןרוביחו ןביבס      

4,500.00 900.00   5.00 'חי .'חי יפל םולשתו  
      
ת ו ע ל ס מ  2.04 ק ר פ  ת ת       
      
לכ ללוכ ריחמה .טרפימהו טרפה יפל ,תויזגרא םינבאמ העלסמ     40.2.010
הזר ןוטב תוברל סדנהמה תוינכתב שרדנכ הדובעהו םירמוחה      
.יללכה טרפמה יפל דדמי .הליתשל המדא יסיכו תוינכטואיג תועירי      
עצבל שי ךכמ בר הבוגל דבלב 'מ 5.2 דע לש הבוגל עצובי      

6,478.00 323.90  20.00 ר"מ .תיביטקורטסנוק העלסמ ןנכתל וא המרב םע הדרפה  
160,644 רתאה חותיפ 04 כ"הס  

      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ה ל י ת ש ל  ע ק ר ק  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
04 קמועל חוחיתו שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.1.002
.חטש ינפ רושייו ר"מל רטיל 02 טסופמוק תענצהו תקפסא ,מ"ס      

6,600.00   6.00 1,100.00 ר"מ .םיינדיו םיינכמ םילכב שומיש ללוכ ריחמה  
      
תימוקמה המדאל תמאתומה )ןג תמדא( תאבומ הליתשל עקרק     41.1.004

17,600.00  80.00 220.00 ק"מ .עקרק תקידב ללוכ ריחמה .רושייו רוזיפ ללוכ  
      
רתאמ וא רתאהמ תרשואמ )ןג תמדא(  תימוקמ הליתשל עקרק     41.1.005

5,500.00  25.00 220.00 ק"מ .עקרק תקידב ללוכ ריחמה .רושייו רוזיפ ללוכ    ריעב רחא  
      
שרדנה יפל הדעת הרבדה .םיבשע תליטקל רשואמ רמוחב סוסיר     41.1.048

2,200.00   2.00 1,100.00 ר"מ .)לוחכה רפסה( יללכה טרפמב  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../019 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     019 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

יזכרמ םחתמ ןוינח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
רזוח יוסיכו הריפח ללוכ תרנצה ריחמ      
      

3,207.50  12.83 250.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.065
      

6,734.00  19.24 350.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.070
      

5,772.00  28.86 200.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.075
      
,ע"ש וא ןד ןענ וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.2.144

8,228.00   3.74 2,200.00 רטמ .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ , 'מ 3.0- 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1  
      

1,523.25  60.93  25.00 'חי .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 41.2.165
      

2,405.00  48.10  50.00 רטמ שימג לוורש וא.5.21 גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש 41.2.235
      
י"ע לעפומ תולעפה אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     41.2.310
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ יפל היקשה רקב      
,םיננסמ ינש,רטמורדיה וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
,ע"וש וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל תסו,ץחל ןיטקמ      
רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ      

8,260.00 8,260.00   1.00 פמוק ע"וש/ןוסאלפ גוסמ םירלודומ  
      
ףוגמ תללוכה 2" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.360
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

2,940.00 1,470.00   2.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
ףוגמ תללוכה 1 2/1" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.365
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

1,848.00 924.00   2.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
ףוגמ תללוכה 1" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.370
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

 680.00 680.00   1.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
וא ,"ןגסלפ"/דראג םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     41.2.410
דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג יפל תודימ ,רשואמ ע"ש      
ןוטב תקיצי ,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל חוור      

7,483.00 7,483.00   1.00 פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל תושורדה תודובעה לכו לקוסל  
      
ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.2.430
לכה ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג ,הריפח ,םימ -דמ      

8,017.50 8,017.50   1.00 פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל  
      
,ע"וש וא םגא וא הלורוטומ תרצות תולעפה 8-ל הייקשה בשחמ     41.2.448
  רבצמ , ןעטמ ללוכ  , ריעב תמייקה קוחרמ הלעפה תכרעמ םאות    
הניעטל ירטקלאוטופ אתל רוביח ,בשחמה קפס י"ע םיקפוסמש,      
C - 45 גוסמ הנגה ןוראב ,בשחמה קפס י"ע קפוסמש ,תיראלוס      
,הייקשהה ןורא דצל יולת לע וא ןוטב תקיצי לע הלופכ הליענ לעב      

13,469.40 13,469   1.00 פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא ללוכ  
      
בותיכ םע תקוצי הסכמ ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.2.530

3,527.70 1,763.85   2.00 פמוק .הייקשה  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../020 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     020 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

יזכרמ םחתמ ןוינח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ט נ ו  ה ל י ת ש  3.14 ק ר פ  ת ת       
      

12,000.00  12.00 1,000.00 'חי .ק"מס 008 - חפנב לכימב ,3 לדוג ,םייתנש-בר םיחמצ 41.3.028
      

27,000.00  18.00 1,500.00 'חי .רטיל 5.2 - חפנב לכימב , 4 לדוג ,םייתנש-בר םיחמצ 41.3.032
      

4,200.00  28.00 150.00 'חי .רטיל 5.2 - חפנב לכימ , 4 לדוג ,רערע גוסהמ םיחמצ 41.3.034
      

12,250.00 490.00  25.00 'חי 'ג הצובק - תוחפל 5.8 לדוג םיצע וא םיבכרומ םיצע 41.3.080
161,445 היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
הרבעהו הלבוה םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש רתאל וא/ו יולימ יחטשל      
חקפמה רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב תולובגמ      
,העונת ירדסהו ןנשי םא הנמטה תורגא  םיללוכ הדיחיה יריחמ      
יפל , םירחא לש תלוספ יוניפ ןיגב הנמטה רובע תפסות םלושת      
. בתכבו שארמ חקפמה לש היחנה      
      
.שרדייש והשלכ קחרמל קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
      
,ןלבקה תוירחאב םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ יוניש וא תריגס תוברל      
      
יפדועמ תלוספה תדרפהו יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספ יוניפ      
םוריע ,שרדנ םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו םירדלוב רפע      
זוחמה רושיא תלבקו רתאה דדומ י"ע התדידמו דרפנב תלוספה      
.ק"מב םולשתהו הדידמה .יוניפה ינפל      
      
הרודהמל הנווכה לוחכה רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
.זרכמה םוסרפ םויל תינכדעה      
      
םירדלוב יוניפ ,תלוספ יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.025

8,295.00   3.95 2,100.00 ר"מ .קוליסו יוניפ תוברל היחמצ תדרוהו  
      
הרויש םוקמל םתנסחאו םיעלסה ןוימ העלסמ לש ריהז קוריפ     51.1.070

6,210.00  62.10 100.00 ר"מ .חקפמה  
      
תוברל שרדייש יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.1.110

 448.80   7.48  60.00 ר"מ .קוליסו יוניפ ףוצרק/רוסינ  
      

 512.80  12.82  40.00 רטמ . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ 51.1.130
      
שרדנה יפל הדעת הרבדה .םיבשע תליטקל רשואמ רמוחב סוסיר     51.1.160

3,410.00   2.00 1,705.00 ר"מ .)לוחכה רפסה( יללכה טרפמב  
      
הריפח ידי לע , קותינ אלל מ"מ 513 רטוקב םייק םימ וק תכמנה     51.1.170
קדוהמ עצמב אלמ יוסיכו ןומיס טרס לוח יוסיכ דופיר ללוכ וקה דצל      
םע םישרדנה םימואתה לכ ללוכ .  תובכשב  האלמ הרקבב      

16,208.00 202.60  80.00 רטמ . הדובעה תמלשהל שרדנה לכו םימ תריגסל היריעה  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../021 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     021 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

יזכרמ םחתמ ןוינח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      

4,276.00  21.38 200.00 ק"מ .רשואמ הכיפש רתאל םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הסמעה הריפח 51.2.010
      
רחאל קר םלושי ,םירחא לש תלוספ תנמטה  רובע הרגא םולשת     51.2.015
תודועת תגצהו הדידמ ךמס לעו בתכבו שארמ חקפמה לש היחנה      

16,000.00  80.00 200.00 ק"מ . הנמטה  
      

9,621.00  21.38 450.00 ק"מ תשרדנ תומכ לכבעקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח 51.2.020
      

4,910.40   2.88 1,705.00 ר"מ .ףושיח/הריפח רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה 51.2.030
      
סוליפ רושיי מ"ס01 דע קמועל םימייק םיעצמ ינפ חוחיתו השירח     51.2.040
הבוגל התאבהו עצמה תבכשב הריפח ללוכ ריחמה .רקובמ קודיהו      

 993.00   6.62 150.00 ר"מ .יולימב רזוח שומישו הריפח יפדוע יוניפ ללוכ ריחמה ןנכותמה  
      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל ,מ"ס 02 דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.010

91,287.00 130.41 700.00 ק"מ .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ קודיהב קודיהה  
      
יבועב תובכשב רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.020
שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ      
  שומיש רשואי אל .)קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה טרפמב    

128,280  64.14 2,000.00 ק"מ .רזחוממ רמוחב  
      
ת ו ר ו ו כ ו  ן ו י ר ש  ת ו ע י ר י  4.15 ק ר פ  ת ת       
      

1,154.40   9.62 120.00 ר"מ ר"מל/םרג 002 לקשמב גורא אל ינכטואג דב 51.4.010
      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  6.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיסכמ ג"ע העבטהו בותיכ םיללוכ תוחוש/הרקבה יאת לכ יריחמ      
,למס לולכיש דיגאת /תושרה /הייריעה /הצעומה םע םואיתבו פ"ע      
.תכרעמה םשו דיגאת/תושרה םש      
      
לכ תא םיללוכ עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ      
.'וכו ןומיס      
      
הדיחיה ריחמל 51% הבוגב תפסות ןתנית עלסב הביצח רובע      
.הרקב יאתו תורוניצ לש יסיסבה      
      
םוטא ,רכזה לע דחוימ ימוג םטא םע 5-1 גרדב ןייוזמ ןוטב רוניצ      
.שרדנה קמועב החנהו הקפסא ללוכ ,לועיתל      
      
0.2 דע קמועב 4 גרד מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.032

1,923.65 384.73   5.00 רטמ .'מ  
      
0.2 דע קמועב 5 גרד מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.116

68,879.36 782.72  88.00 רטמ .'מ  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../022 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     022 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

יזכרמ םחתמ ןוינח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 806.24 806.24   1.00 'חי . םייק אתל זוקינ רוניצ רוביח 51.6.496

      
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.532
דעו 'מ 57.1  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב      

25,869.80 6,467.45   4.00 פמוק .'מ 52.2  
      
מ"ס 87/84 םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     51.6.664
לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל רוח םע מ"ס 041 הבוגב      
וא הדבכ לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      

2,087.43 2,087.43   1.00 'חי .984 י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח  
      
מ"ס 56 הבוגב 87/84 םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.6.668
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו לש DM-2 תמגודכ      
    052C י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

3,604.88 1,802.44   2.00 'חי .489  
      
מ"ס 01 הבוגב לזרב תקצימ הפש ןבא רובע ןטלוק ריחמל תפסות     51.6.712

1,443.15 481.05   3.00 פמוק .ע"ש וא ןמפלוו לש LT-ZM-09 םגד העסימהמ  
      
לש םינפ תודימב )זוקינ( לועיתל הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ     51.6.736

 332.03 332.03   1.00 'חי 02.1X00.1 מ 57.2 דע 'מ 57.1 קמועבו 'מ'.  
      
תבכש , תיתש קודיה , הריפח ללוכ )פאר - פיר( זוקינל ןבא ףוציר     51.6.820
לוחיכ ללוכ , מ"ס 51 יבועב ןיוזמ ןוטבו , מ"ס 02 יבועב קדוהמ עצמ      

3,951.00 197.55  20.00 ר"מ ףקיהב ןיוזמ ןוטב תרוגחו  
      
ך ר ד  י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  9.15 ק ר פ  ת ת       
      

1,489.68 186.21   8.00 'חי .ינוריע גוסמ ךרד ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא 51.9.030
      

1,158.72 144.84   8.00 'חי .דומע אלל ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא 51.9.040
      
עבצב ,מ"ס 51 דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.050

 554.00   2.77 200.00 רטמ .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל  
      
הלעמו מ"ס 03 בחורב ,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.9.070

 117.55  23.51   5.00 ר"מ .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל עבצב  
      
ןומיסו חטשמ תעיבצ( 734 למסב תולבגומ ילעבל היינח ןומיס     51.9.136

 147.51  49.17   3.00 'חי .(437  
403,971 חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב  ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  1.25 ק ר פ  ת ת       
      
  םיעטקב עוציב רובע תפסות רשואת אל טלפסאה תודובע לכב    
'ודכו ינדי רוזיפ םירצ      
      

1,795.50   1.71 1,050.00 ר"מ ר''מ/רטיל 2.1-8.0 לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ 52.1.010
      

1,449.00   1.38 1,050.00 ר"מ ר''מ/רטיל 3.0 לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ 52.1.020
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../023 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     023 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

יזכרמ םחתמ ןוינח 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
52.1.110 ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את    

40,855.50  38.91 1,050.00 ר"מ .PG68-10  
      
52.1.180 ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את    

32,550.00  31.00 1,050.00 ר"מ .PG70-10  
76,650.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס  
1,118,741 יזכרמ םחתמ ןוינח כ"הס

קובץ: מוסיקה שלב ב   .../024 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     024 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

ימורד םחתמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
51/001/03 , 71/001/52 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.640

14,966.00  74.83 200.00 רטמ .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה .)ל"נכ( ,מ"ס  
      
32/52/32 תודימב העונת יאל 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.660

3,104.10 103.47  30.00 רטמ .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה  .מ"ס  
      
תובלתשמ םינבאב 'מ1 בחורב רזע תעוצר ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.900
7/5.21/01,  7/6.12/5.31 ,7/5.41/5.31 לדוגב "ןועבט ןבא"      
םקרמב תוחנומ 'הנבל טינרג' רמגב  7131 ,1941 ,0941 ט"קמ      
יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .בחורל )הינב תרוצ( תורוש      
ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא תחנהו מ"ס 4 יבועב      

581,400 161.50 3,600.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב טרופמה יפל ,דרפנב  
      
ןבא" תובלתשמ םינבאב  הכילה תעוצר ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.901
םודא' ליטקוק ןווגב 4851 ט"קמ 7/5.22/5.7 לדוגב "ןבלמ-דתי      
ךרואל )הינב תרוצ( תורוש םקרמב תוחנומ 0103 ט"קמ ןווג  'קיתע      
ינבא תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .      
טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה      

1,293,615 151.30 8,550.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב  
      
ןבא" תובלתשמ םינבאב  הכילה תעוצר ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.902
'הנבל טינרג' רמגב 4851 ט"קמ 7/5.22/5.7 לדוגב "ןבלמ-דתי      
יבועב יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .םיילושל בצינב תוחנומ      
דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא תחנהו מ"ס 4      

279,905 151.30 1,850.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב טרופמה יפל ,  
      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב םע( םירוויעל ןומיס ןבא     40.1.903
טרפ יפל  תוחנומ  'הנבל טינרג' רמגב ,מ"ס 6/02/02 תודימב      
תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה.תינכתו      
טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא      

24,083.20 150.52 160.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב  
      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )םיספ םע( םירוויעל הנווכה ןבא     40.1.904
טרפ יפל  תוחנומ 'הנבל טינרג' רמגב ,מ"ס 6/02/02 תודימב      
תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה.תינכתו      
טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא      

46,352.00 289.70 160.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב  
      
תובלתשמ םינבאב חותיפה ירוזאב םיליבש ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.921
21/21ו 81/21  לדוגב מ"ס 6 יבועב"תילטסונ" סופיטמ תוינועבצ      
)הינב תרוצ( תורושה תוחנומ 'קיתע םודא' לייטקוק ןווגב מ"ס      
לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .רוחש ןווגב תובצנ םיילושו ךרואל      
רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ      
יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי      

142,120 129.20 1,100.00 ר"מ .ר"מ  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../025 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     025 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

ימורד םחתמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םיבלושמ תובוחרב הכרדמ/העסימ רובע ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.922
  לדוגב מ"ס 6 יבועב ,"ןבלמ" סופיטמ תוינועבצ תובלתשמ םינבאב    
םקרמב תוחנומ ההכ םוח %03 ,רוחש %07 :םינווגב  מ"ס 02/01      
יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .םיילושל ליבקמב גד תרדיש      
ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא תחנהו מ"ס 4 יבועב      

194,828  86.59 2,250.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב טרופמה יפל ,דרפנב  
      
םינבאב םיבלושמ תובוחרב תוינח רובע ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.923
02/02  לדוגב מ"ס 6 יבועב ,"עוביר" סופיטמ תוינועבצ תובלתשמ      
תודמע בחורל )הינב תרוצ( תורושב תוחנומ ליצח ןווגב  מ"ס      
תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .הינחה      
טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא      

60,613.00  86.59 700.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב  
      
םינבאב םיבלושמ תובוחרב תוינח ןומיס רובע ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.924
02/02  לדוגב מ"ס 6 יבועב ,"עוביר" סופיטמ תוינועבצ תובלתשמ      
עוציב תללוכ הדובעה .תינכתב טוריפ יפל ןבל טלמ ןבל ןווגב  מ"ס      
תבכש לע ףוצירה ינבא תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ לוח תבכש      
.םישיבכ תינכתב טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ      

14,720.30  86.59 170.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ  
      
םוח ןווגב מ"ס 001/02/01 לדוג תיננג הפש ןבא עוציבו הקפסא     40.1.931
תחתמ מ"ס1הבוגב ,ףוציר ילוש תכימתל ,ןוטב בגו סיסב לע ,ריהב      
םיסוידר רובע מ"ס 52  לש םיטנמגס  רוסינ ללוכ ףוצירה ינפל      
טרפב טרופמה לכו םיעצמ ,ןוטב בגו סיסב ללוכ 'מ 5.2 מ םינטק      

88,992.80  51.74 1,720.00 רטמ .'מ יפל םולשתו הדידמ .טרפמבו  
      
הזאפ אלל מ"ס 001/02/01 לדוג תיננג הפש ןבא עוציבו הקפסא     40.1.932
תוכרדמ טלפסא וא ףוציר יגוס ןיב הדרפהל ,'הנבל טינרג' רמגב      
מ"ס 52  לש םיטנמגס  רוסינ ללוכ ףוצירה ינפ הבוגב תונקתומ      
לכו םיעצמ ,ןוטב בגו סיסב ללוכ 'מ 5.2 מ םינטק םיסוידר רובע      

45,013.80  51.74 870.00 רטמ .'מ יפל םולשתו הדידמ .טרפמבו טרפב טרופמה  
      

14,685.30   5.67 2,590.00 רטמ עבצ רובע ןג ןבאל תפסות 40.1.933
      
ןווגב מ"ס 05/32/51 לדוג הייצח רבעמל הפש ןבא עוציבו הקפסא     40.1.941

57,216.00  71.52 800.00 רטמ .'מ יפל םולשתו הדידמ,ןוטב בגו סיסב לע ריהב םוח  
      
םוח ןווגב מ"ס 05/03 לדוג תיעופיש וד הלעת ןבא עוציבו הקפסא     40.1.942

38,432.80  68.63 560.00 רטמ .'מ יפל םולשתו הדידמ .ןוטב בגו סיסב לע ההכ  
      
ןווגב מ"ס 05/03/02 לדוג המוטק תיעופיש ןג ןבא עוציבו הקפסא     40.1.943
תיתניפ ל"נכ ןבאב תויווז  רוביח  ללוכ,ןוטב בגו סיסב לע ריהב םוח      

130,405 118.55 1,100.00 רטמ .'מ יפל םולשתו הדידמ.מ"ס 06 ינוציח סוידר תלגועמ  
      
בחור מ"ס 1 יבוע תכתמ חלפמ םיצעל העיטנ חתפ עוציבו הקפסא     40.1.961
יוניפו הריפח  ללוכ .בחור 'מ /08.0ךרוא 'מ 2 תודימב , מ"ס 51      
עקרק תפלחה,ןוטב בגו סיסב ,רשואמ הכיפש רתאל הריפח יפדוע      
הדידמ .טרפמבו טרפב טרופמה לכו  רטמ קמועל תיננג המדאל      

297,000 1,100.00 270.00 'חי .תנקתומ הדיחי יפל םולשתו  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../026 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     026 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

ימורד םחתמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
06/06 תובלתשמל לזרב תקצימ עבורמ הסכמ תנקתהו הקפסא     40.1.990
ףוציר תמאתה ךרוצל ע"וש וא "ןייטשרקא" 'צות 0326197 "6קמ      
ףוצירה הבוגל תורגסמה תמאתה תללוכ הדובעה .תוחוש ביבס      
הדידמ .ילירקא קבד תפסותב3:1  ןוטב-טיטב ןרוביחו ןביבס      

45,000.00 900.00  50.00 'חי .'חי יפל םולשתו  
3,372,452 רתאה חותיפ 04 כ"הס  

      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ה ל י ת ש ל  ע ק ר ק  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
04 קמועל חוחיתו שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.1.002
.חטש ינפ רושייו ר"מל רטיל 02 טסופמוק תענצהו תקפסא ,מ"ס      

9,000.00   6.00 1,500.00 ר"מ .םיינדיו םיינכמ םילכב שומיש ללוכ ריחמה  
      
תימוקמה המדאל תמאתומה )ןג תמדא( תאבומ הליתשל עקרק     41.1.004

24,000.00  80.00 300.00 ק"מ .עקרק תקידב ללוכ ריחמה .רושייו רוזיפ ללוכ  
      
רתאמ וא רתאהמ תרשואמ )ןג תמדא(  תימוקמ הליתשל עקרק     41.1.005

7,500.00  25.00 300.00 ק"מ .עקרק תקידב ללוכ ריחמה .רושייו רוזיפ ללוכ    ריעב רחא  
      
שרדנה יפל הדעת הרבדה .םיבשע תליטקל רשואמ רמוחב סוסיר     41.1.048

3,000.00   2.00 1,500.00 ר"מ .)לוחכה רפסה( יללכה טרפמב  
      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
רזוח יוסיכו הריפח ללוכ תרנצה ריחמ      
      

76,980.00  12.83 6,000.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.065
      

25,012.00  19.24 1,300.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.070
      

20,490.60  28.86 710.00 רטמ .01 גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.075
      
,ע"ש וא ןד ןענ וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.2.144

10,472.00   3.74 2,800.00 רטמ .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ , 'מ 3.0- 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1  
      

4,569.75  60.93  75.00 'חי .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 41.2.165
      
שימג לוורש וא .5.21 גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     41.2.235

25,012.00  48.10 520.00 רטמ . רטוק ותואב  
      

70,540.00  35.27 2,000.00 רטמ 01 גרד מ"מ 57 ןליטאילןפ רוניצמ לוורש 41.2.240
      
י"ע לעפומ תולעפה אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     41.2.310
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ יפל היקשה רקב      
,םיננסמ ינש,רטמורדיה וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
,ע"וש וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל תסו,ץחל ןיטקמ      
רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ      

24,780.00 8,260.00   3.00 פמוק ע"וש/ןוסאלפ גוסמ םירלודומ  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../027 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     027 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

ימורד םחתמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ףוגמ תללוכה 2" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.360
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

14,700.00 1,470.00  10.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
ףוגמ תללוכה 1 2/1" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.365
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

5,544.00 924.00   6.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
ףוגמ תללוכה 1" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.370
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

2,040.00 680.00   3.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
וא ,"ןגסלפ"/דראג םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     41.2.410
דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג יפל תודימ ,רשואמ ע"ש      
ןוטב תקיצי ,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל חוור      

22,449.00 7,483.00   3.00 פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל תושורדה תודובעה לכו לקוסל  
      
ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.2.430
לכה ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג ,הריפח ,םימ -דמ      

24,052.50 8,017.50   3.00 פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל  
      
,ע"וש וא םגא וא הלורוטומ תרצות תולעפה 8-ל הייקשה בשחמ     41.2.448
, רבצמ , ןעטמ ללוכ , ריעב תמייקה קוחרמ הלעפה תכרעמ םאות      
הניעטל ירטקלאוטופ אתל רוביח ,בשחמה קפס י"ע םיקפוסמש      
C - 45 גוסמ הנגה ןוראב ,בשחמה קפס י"ע קפוסמש ,תיראלוס      
,הייקשהה ןורא דצל יולת לע וא ןוטב תקיצי לע הלופכ הליענ לעב      

40,408.20 13,469   3.00 פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא ללוכ  
      
בותיכ םע הסכמ ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.2.530

5,291.55 1,763.85   3.00 פמוק .הייקשה  
      
ה ע י ט נ ו  ה ל י ת ש  3.14 ק ר פ  ת ת       
      

45,360.00  12.00 3,780.00 'חי .ק"מס 008 - חפנב לכימב ,3 לדוג ,םייתנש-בר םיחמצ 41.3.028
      

95,400.00  18.00 5,300.00 'חי .רטיל 5.2 - חפנב לכימב , 4 לדוג ,םייתנש-בר םיחמצ 41.3.032
      

50,400.00  28.00 1,800.00 'חי .רטיל 5.2 - חפנב לכימ , 4 לדוג ,רערע גוסהמ םיחמצ 41.3.034
      

259,700 490.00 530.00 'חי 'ג הצובק - תוחפל 5.8 לדוג םיצע וא םיבכרומ םיצע 41.3.080
866,702 היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס  

      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
מ.ש.ל תרבח לש טלש םעהסרפ םגד הטסורינמ םיינפוא ןקתמ     42.2.051
תויחנהו טרפ יפל תוטזורו ןוגיע ,ןוטב דוסי ללוכ , ע"ש וא תוכתמ      

28,458.00 1,422.90  20.00 'חי .ןרציה  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../028 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     028 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

ימורד םחתמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,דצ לכב הלופכ לגר ,ץע + לזרב תקיצימ לספס תנקתהו הקפסא     42.2.156
םחש'  תרצות 6801 ט"קמ  "07 םי-לג" דיחי םגד ,'מ 67.0 ךרוא      

38,862.00 1,943.10  20.00 'חי .'חי יפל םולשתו הדידמ .ע"ש וא "אכירא  
67,320.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס  

      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
םגד רונתב העובצו תנוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב תבצועמ הכבס רדג     44.1.020
.המדאב תודוסי וא ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל "םורד הקעמ"      

12,670.80 422.36  30.00 רטמ . ןוטב תפצר  
      

2,000.00 200.00  10.00 'חי המוקע / השולת הפשא תניפל חפ תלד ןוקית 44.1.030
      

9,000.00 900.00  10.00 'חי .םייקה תמגודכ הפשא תניפל חפ תלד תנקתהו הקפסה 44.1.040
23,670.80 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
הרבעהו הלבוה םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש רתאל וא/ו יולימ יחטשל      
חקפמה רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב תולובגמ      
,העונת ירדסהו ןנשי םא הנמטה תורגא  םיללוכ הדיחיה יריחמ      
יפל , םירחא לש תלוספ יוניפ ןיגב הנמטה רובע תפסות םלושת      
. בתכבו שארמ חקפמה לש היחנה      
      
יולימו םיעצמ טלפסא תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ םינוש םיגוסמ אבומ      
      
,ןלבקה תוירחאב םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ יוניש וא תריגס תוברל      
      
יפדועמ תלוספה תדרפהו יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספ יוניפ      
םוריע ,שרדנ םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו םירדלוב רפע      
זוחמה רושיא תלבקו רתאה דדומ י"ע התדידמו דרפנב תלוספה      
.ק"מב םולשתהו הדידמה .יוניפה ינפל      
      
הרודהמל הנווכה לוחכה רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
.זרכמה םוסרפ םויל תינכדעה      
      
קוליס ללוכ הרואת ידומע ביבס הנגה ןוטב  תוילוח  לש ריהז קוריפ     51.1.080

7,800.00 130.00  60.00 'חי .חטשהמ תלוספה  
      

12,950.40  68.16 190.00 ק"מ .חטשהמ תלוספה קוליס ללוכ הנתשמ יבועב  ןוטב יחטשמ קוריפ 51.1.090
      
יוניפ  תוברל שרדיש יבוע לכב מ"ס 05 דע בחורב טלפסא  רוסינ     51.1.100

4,488.40  16.03 280.00 רטמ .קוליסו  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../029 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     029 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

ימורד םחתמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תוברל שרדייש יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.1.110

166,056   7.48 22,200 ר"מ .קוליסו יוניפ ףוצרק/רוסינ  
      
)יולימו תיתשת ,עצמ ,טלפסא( תוכרדמו םישיבכ הנבמ קוריפ     51.1.125

10,505.00  21.01 500.00 ר"מ .הריהז הריפחב מ"ס 08 דע קמועב  
      

3,589.60  12.82 280.00 רטמ . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ 51.1.130
      

21,098.00  15.07 1,400.00 ר"מ .קוליסו יוניפ תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ 51.1.150
      
שרדנה יפל הדעת הרבדה .םיבשע תליטקל רשואמ רמוחב סוסיר     51.1.160

54,000.00   2.00 27,000 ר"מ .)לוחכה רפסה( יללכה טרפמב  
      
,תולעתב )הובג קזוח לעב מ"נחב( MSLC ןוטבמ  והשלכ יולימ     51.1.405

15,698.10 285.42  55.00 ק"מ .תשרדנ תומכ לכ רובע ב"ויכו םיללחב  
      
,אוטאט תוברל מ"ס 1 דע יבועב טלפסא  לש ןידע ףוצרק/סופסיח     51.1.510

64,050.00   4.27 15,000 ר"מ .שרדנ חטש לכל וניה ריחמה .קוליסו יוניפ  
      
יוניפ ,אוטאט תוברל מ"ס 5-1 יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.1.520

4,005.00   8.01 500.00 ר"מ .ר"מ 000,1 דע חטשל וניה ריחמה .קוליסו  
      
את הסכמ לש )הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.1.900

10,400.00 130.00  80.00 'חי הכרדמה םוחתב ,אוהש רטוק לכב תרוקיב  
      
את הסכמ לש )הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.1.910

76,870.80 427.06 180.00 'חי העסמה םוחתב ,אוהש רטוק לכב תרוקיב  
      

24,518.00 299.00  82.00 'חי .תיפוס טלפסא תבכש ינפל זוקינ ןטלוק תשר הבוג תמאתה 51.1.915
      
004D   51.1.920   06  רטוקב זוקינל תרוקיב את לש הסכמ תפלחה    

10,432.40 1,043.24  10.00 'חי תושר למס ללוכ םייקה תמגודכ .ב.ב שדח הסכמל  
      
004D   51.1.930   06  רטוקב בויבל תרוקיב את לש הסכמ תפלחה    

15,648.60 1,043.24  15.00 'חי תושר למס ללוכ םייקה תמגודכ  הדלפ תקוצימ שדח הסכמל  
      
521B   51.1.935   06 רטוקב הכרדמב תרוקיב את לש הסכמ תפלחה    
תעבורמ /הלוגע תרגסמ ללוכ הדלפ תקוצימ שדח הסכמל      

7,667.40 511.16  15.00 'חי תושר למס ללוכ םייקה תמגודכ  
      
ידי לע ) הפש ןבא תזזה רחאל( ידדצ /ישאר בחר ןטלוק לש הרצה     51.1.940
ןוטב תקיציו תשר תרישק תימינפה ןטלוקה ןפודב םיצוק חודיק      

2,844.00 237.00  12.00 'חי . מ"ס 01 יבועב  
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      

29,932.00  21.38 1,400.00 ק"מ .רשואמ הכיפש רתאל םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הסמעה הריפח 51.2.005
      
רחאל קר םלושי ,םירחא לש תלוספ תנמטה  רובע הרגא םולשת     51.2.010
תודועת תגצהו הדידמ ךמס לעו בתכבו שארמ חקפמה לש היחנה      

112,000  80.00 1,400.00 ק"מ . הנמטה  
      

42,760.00  21.38 2,000.00 ק"מ תשרדנ תומכ לכב עקרק יגוס לכב הריפח 51.2.020
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../030 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     030 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

ימורד םחתמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
סוליפ רושיי מ"ס01 דע קמועל םימייק םיעצמ ינפ חוחיתו השירח     51.2.190
הבוגל התאבהו עצמה תבכשב הריפח ללוכ ריחמה .רקובמ קודיהו      

185,360   6.62 28,000 ר"מ .יולימב רזוח שומישו הריפח יפדוע יוניפ ללוכ ריחמה , ןנכותמה  
      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל ,מ"ס 02 דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.010

352,107 130.41 2,700.00 ק"מ .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ קודיהב קודיהה  
      
יבועב תובכשב רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.020
שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ      
  שומיש רשואי אל .)קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה טרפמב    

64,140.00  64.14 1,000.00 ק"מ .רזחוממ רמוחב  
      
ם י מ  י פ ק ז  ן ו ק י ת  7.15 ק ר פ  ת ת       
      
םימ ירוביחו םימ הנומ קוריפ ללוכ ךתיב ינבל םימ יפקז ןוקית     51.7.010
תיוז תנקתהו הקפסהה , 36  רטוק םייק  סקפ ףקז ךותיח ,םימייק      
רזוח רוביחו  םישורדה םירבחמה לכו 1'' ינוסכלא זרב 2'' הגרבה      

58,500.00 650.00  90.00 'חי .וקרופש ןכרצה ירוביחו זרבה הנומה לש  
      
ך ר ד  י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  9.15 ק ר פ  ת ת       
      

14,896.80 186.21  80.00 'חי .ינוריע גוסמ ךרד ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא 51.9.030
      

18,105.00 144.84 125.00 'חי .דומע אלל ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא 51.9.040
      
עבצב ,מ"ס 51 דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.050

2,216.00   2.77 800.00 רטמ .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל  
      
הלעמו מ"ס 03 בחורב ,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.9.070

3,526.50  23.51 150.00 ר"מ .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל עבצב  
      

6,345.00   4.70 1,350.00 רטמ .הפש ינבא תעיבצ 51.9.110
      

2,950.20  49.17  60.00 'חי .)םיינפוא למסו ץח ןומיס( 408 למסב םיינפוא ליבש ןומיס 51.9.137
1,405,460 חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב  ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  1.25 ק ר פ  ת ת       
      
  םיעטקב עוציב רובע תפסות רשואת אל טלפסאה תודובע לכב    
'ודכו ינדי רוזיפ םירצ      
      
52.1.020 ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את    

403,000  31.00 13,000 ר"מ .PG70-10  
      
ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב5.21 צ"את     52.1.260

86,589.00  32.07 2,700.00 ר"מ PG70-10.  
      

4,617.00   1.71 2,700.00 ר"מ ר''מ/רטיל 2.1-8.0 לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ 52.1.270
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../031 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     031 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

ימורד םחתמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
20,800.00   1.60 13,000 ר"מ ר''מ/רטיל 5.0 לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ 52.1.280

      
2,821.20  23.51 120.00 רטמ .רוסינ ללוכ שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ 52.1.290

      
הצירח :תללוכ הדובעה   תיתשק תישושבג גוסמ  הטאה יספ     52.1.300
תאשונ טלפסא ןוטב תבכש ,ןמוטיב סוסיר ,וינפ יוקינו םייק טלפסאב      
ינשמ לותח יניע ,העיבצ ,הנתשמ יבועב 2/1" צ"אתמ שיבכה לע      

33,896.10 161.41 210.00 ר"מ תומלשב לכה .ספה `דיצ  
      
הבכשה יבועב מ"ס 05 דע בחורב  ןוטב וא טלפסא תמלשה     52.1.310
תמלשה יוקינ תוברל השדח הפש ןבאל תמייק העסימ ןיב תמייקה      

3,080.00  11.00 280.00 רטמ . היסלומא סוסירו  םיקדוהמ םיעצמ  
554,803 טלפסא תודובע 25 כ"הס  

6,290,408 ימורד םחתמ כ"הס
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../032 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     032 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

תרושקתו הרואת למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
8 ק ר פ  80 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
.תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
      
בותכהמ ערוג וניאו ,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.הז זרכמל דחוימה טרפמהו 80 קרפ "לוחכה רפס"ב      
      
,רתוי םיטרופמ םירבסהו דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה טרפמב טוריפ האר      
      
.רחא דויצ אלו זרכמב ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
      
םילבומ      
      
,)םיקבח( תולשה ,תוכמותה ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
,הכישמ לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח תובית ,תותשק      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה      
      
.טרפ יפלו ידרשמ ןיבה טרפמב 70.30.80 ףיעס יפל עוציב      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ      
      
הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב ,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     08.1.048
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס יספ םע ,תיעקרק תת      
יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

5,556.00  13.89 400.00 רטמ .120.1.80 ףיעס  
      
)X.E.P( בלצומ ןליתאילופמ םייטסלפ תורוניצ      
      
תוידוחי תופומ ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.096
יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל      

25,222.50   8.55 2,950.00 רטמ .120.1.80 ףיעס  
      
תוידוחי תופומ ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.102
יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל      

30,178.28  12.82 2,354.00 רטמ .120.1.80 ףיעס  
      
םילוורש      
      
01 גרד מ"מ 011 רטוק חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.1.126
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ מ"מ 2.4 ןפוד יבועב      

10,955.00  43.82 250.00 רטמ .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה  
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      

קובץ: מוסיקה שלב ב   .../033 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     033 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

תרושקתו הרואת למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ ,הרקת ,ןויזה תוברל      
רובע םיחתפ ,ץצחתבכש ,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו תוסינכ ,תורוניצ      
.הזוחה יכמסמב תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
      
.טרפ יפלו ידרשמ ןיבה טרפמב 20.90.30.80 ףיעס יפל עוציב      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.1.171
הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס 08 ימינפ רטוקב 261.1.80      

40,793.04 1,699.71  24.00 פמוק .984 י"ת יפל 521B גוסמ  
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.1.186
הסכמו תרגסמ מ"ס 051 קמועו מ"ס 001 ימינפ רטוקב 261.1.80      

12,828.00 2,138.00   6.00 'חי .984 י"ת יפל 521B גוסמ  
      
תרגסמ רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.1.197
י"ת יפל 521B תכתממ קוצי לוגע הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ      

15,393.60 641.40  24.00 'חי תיתשתה גוס תעבטהו תושרה למס תוברל.984  
      
תרגסמ רובע מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.1.207
י"ת יפל 052C תכתממ קוצי לוגע הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ      

4,489.80 748.30   6.00 'חי .489  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח  ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
,ןומיס יטרס ,תורוניצ תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
/שיבכה הנבמ תיתחתל דע הרקבבו תובכשב א עצמ קודיה      
.הביצח וא/ו הריפח יפדוע קוליסו  הכרדמה      
      
.טרפ יפלו ידרשמ ןיבה טרפמב 30.20.80 ףיעס יפל עוציב      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.1.261
ילכ לכ תועצמאב מ"ס 051 קמועו מ"ס 08 בחורב 252.1.80      
יגוס לכב ,םיידי תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש ינאכמ      

91,920.00  45.96 2,000.00 רטמ .עקרקה  
      
םילבכו תרנצ תפישח תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     08.1.291
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע הדידמ ,םנומיס ,םימייק      
ינפל בתכב חקפמה רושיא תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

4,115.65 117.59  35.00 ק"מ .עוציבה  
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,רוב תביצחו הריפח ,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב      
בצמ תרזחה ,רפע יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל      
יפ לע םישרדנה רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו סוסיב      
.הזוחה יכמסמ      

קובץ: מוסיקה שלב ב   .../034 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     034 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

תרושקתו הרואת למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ידי לע ורשואיו ובשוחי ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
יאנתל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ רוטקורטסנוק סדנהמ      
.דומעה לע םיסמועהו ,םוקימ ,עקרק      
      
.טרפ יפלו ידרשמ ןיבה טרפמב 20.60.80 ףיעס יפל עוציב      
      
הבוגב 063.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.1.369

4,104.96 684.16   6.00 פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב 03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע  
      
הבוגב 063.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.1.372

79,597.74 780.37 102.00 פמוק .מ"ס 08/07/07 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 7-5  
      
הבוגב 063.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.1.378

11,759.00 1,175.90  10.00 פמוק .מ"ס 061/08/08 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 01-9  
      
ןוניגב וא םיינוריע ןיב םישיבכב הרואת דומעל דוסי ריחמל תפסות     08.1.387
םידומעל רוניסהו דוסיה תעיבצו רוניסה ,דוסיה תופש םוטיק רובע      

5,045.68  42.76 118.00 'חי .ןימזמה תשירד יפלרחא ןווגב וא דומעה ןווגב םיעובצ  
      
ה ר ו א ת  י ד ו מ ע  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
.תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
      
טרפמהמ ערוג וניאו ,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.הז זרכמל דחוימה טרפמהו 80 ינכטה      
      
,רתוי םיטרופמ םירבסהו דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה טרפמב טוריפ האר      
      
.רחא דויצ אלו זרכמב ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
      
המותחו ןרציה םעטמ C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש חולשמ לכ לע ,ודי לע      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
,דוסיה ינפל סיסבה חול ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו עורזל םיקוזיחו תונכה      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב םידומעה      
      
.טרפ יפלו 10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
לש הבוגל דע ,דומעה לש ןותחתה קלחהו דומעה לש סיסבה חול      
.הקיס וא םח ןמוטיבב ופוצי ,סיסבה חול לעמ מ"ס 03      
      
יושע מ"מ67  ןוילע רטוק ,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
םע , דנז לוורש , סיסב תטלפ תוברל םח ץבאב לובט הדלפמ      
תחלצ ,תלד ,תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו ,םוינימולא תקיצימ הנותחת      
הטישב עובצ הרואתה דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
ללוכו דומעה תעיבצ ללוכ דומעה ריחמ.רונתב יולק תיטטסורטקלא      
. תו/ עורז      

קובץ: מוסיקה שלב ב   .../035 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     035 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

תרושקתו הרואת למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     08.2.039

204,446 2,725.95  75.00 פמוק .'מ 5  ךרואב 720.2.80 ףיעס  
      
הדלפמ יושע )"הננב"( ףפוכמ ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח ץבאב לובט      
לכו םוינימולא תקיצימ הנותחת תחלצ ,תלד ,תלדל חתפ ,דומעה      
דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
דומעה ריחמ .רונתב יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ הרואתה      
. תו/ עורז ללוכו דומעה תעיבצ ללוכ      
      
יושע ,תדדוב עורז )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.2.249

69,949.90 3,041.30  23.00 פמוק .רטמ 5 הבוגב 732.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ  
      
הדלפמ יושע הלופכ עורז )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.2.252

19,947.52 4,986.88   4.00 פמוק .רטמ 5 הבוגב 732.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
הדלפמ יושע הלופכ עורז )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.2.288

70,396.83 7,821.87   9.00 פמוק .רטמ 9 הבוגב 732.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
יושע תשלושמ עורז )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.2.291

11,212.74 11,213   1.00 פמוק .רטמ 9 הבוגב 732.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ  
      
טרופמכ מ"מ 003  רטוק לעב יביטרוקד וא/ו ןנגוסמ הרואת דומע     08.2.324
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ יושע ,טרפמ וא/ו תינכתב      

6,414.00 1,069.00   6.00 פמוק .רטמ3.1 הבוגב 123.2.80  
      
ם י ר ז י ב א ו  ם י ל ב כ  ם י ש ג מ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
.תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
      
טרפמהמ ערוג וניאו ,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח ינקתמל ידרשמ ןיבה      
תאצוהב םיחותפ םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
.הז זרכמל דחוימה טרפמהו ש"בהשמ      
      
,רתוי םיטרופמ םירבסהו דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה טרפמב טוריפ האר      
      
.רחא דויצ אלו זרכמב ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
      
לש תולוגרפב םייקה תמגודכ שעותמ םיעקש ןורא - תורש תדוקנ     08.3.020
רטוקב לבומ ר"ממ 5*61 ךתחב םיכילומ תוברלו  הרובגה קראפ      
יזאפ-דח עקת תיב :הספוקב םיאבה םירזיבאהו  חפ ןורא ,מ"מ 08      
עקת תיב .)2( םיינש :תומכ .םילוגע םיניפ השולש רפמא 61 י"ת      
.)1( דחא :תומכ .EEC 76PI םילוגע םיניפ 5 רפמא 61 יזאפ תלת      
ז"אמ .דחא )1( :תומכ א"מ 03 תושיגר רפמא 4*52 תחפ רסממ      
.דחא )1( :תומכ .רפמא 3*52 ז"אמ .דחא )1( :תומכ .רפמא 3*61      
ללוכ. תינכותב טרופמכ ,דחא )1( :תומכ .רפמא 1*61 ז"אמ      
ריחמב הלולכה , םיליפורפ תרגסמ וא תינוגימ יבג לע הנקתה      

15,900.00 5,300.00   3.00 פמוק הדיחיה  
      
םישגמ      

קובץ: מוסיקה שלב ב   .../036 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     036 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

תרושקתו הרואת למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
3CB -ו 2CB םגד םיקדהמ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
,ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,רשואמ ע"ש וא IXEGOS תרצות      
חטבמ ללוכ,הקראה ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ ללוכ      
רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ ,CA01X2, AK01 יבטוק וד יטמוטוא יצח      
הקראה גרוב ,עקתה תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ      
.תוקראה ירוביחו      
      
.טרפ יפלו 70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     08.3.042

29,932.00 267.25 112.00 פמוק 08.3.036  
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     08.3.045

1,710.40 342.08   5.00 פמוק 08.3.036  
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת יפוג העבראל םירזיבא שגמ     08.3.051

 566.57 566.57   1.00 פמוק 08.3.036  
      
תשוחנ םילבכ      
      
,הלעתב החנה וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא חול וא רזבא ךותב תורבחתה      
יוהיזל ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ ילענ ,םהינימל      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה      
      
.טרפ יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.3.081

24,915.80   9.62 2,590.00 רטמ 750.3.80 ףיעס  
      
יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.3.126

130,122  50.24 2,590.00 רטמ .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס  
      
הקראה      
      
וא/ו עקרקב הריפחב חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש תורוניצב לחשומ      
רוביח עוציבל תושורדה תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה      
      
טרפ יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
לכ ללוכ ר"ממ 53 ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.3.336

71,976.10  27.79 2,590.00 רטמ 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
העוקת 'מ 3 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.3.387
קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב תיכנא      

8,541.30 854.13  10.00 פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס 06  
      
תטישב םיפושח הקראה יכילומ לש ינקת רוביח רובע תפסות     08.3.414
    DLEWDAC, םיכילומה לש תומכ לכבו שרדנכ דיג ךתח לכב  

20,182.72 171.04 118.00 פמוק .רוביחב  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../037 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     037 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

תרושקתו הרואת למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תונוש      
      
תוגורעב  רואמ ידומעב דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.3.444
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב רשאו העונת יא  ,םיפצש      
ףונה לכירדא תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה . תיננגה      
יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה דומעה עבצב  רונתב  עבצו      

75,520.00 640.00 118.00 פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג ללוכ דוסיה  
      
רונתב עובצ ,ןוולוגמ 2" רוניצמ הרואת דומעל דיחי הנגה הקעמ     08.3.450

3,955.30 395.53  10.00 רדח .ןוטב תודוסי תוברל עקרקב סלופמו בצומ  
      
ש"בהשמ י"ע רשואמה קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.3.459

8,540.22 2,846.74   3.00 פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע לע ח"וד  תקפנהו  
      
ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     08.3.465
תוניקתל קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב םייוקילה ןוקית      
,טרפמבשרדנל םאתהבו למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה      
תואצות םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת תריסמ תוברל      

3,207.00 1,069.00   3.00 פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו הקידבה  
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמהמ ערוג וניאו ,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח ינקתמל ידרשמ ןיבה      
תאצוהב םיחותפ םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
הז זרכמל דחוימה טרפמהו ש"בהשמ      
      
,רתוי םיטרופמ םירבסהו דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה טרפמב טוריפ האר      
      
.רחא דויצ אלו זרכמב ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
      
יפוג ןאובי/ןרצימ חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג תשיכר לע םידיעמה הרואתה      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת ללוכ הז זרכמב      
.T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
םירזיבאה לכו ,תוירחא ,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל םישורדה      
      
הכמסה תדועת ילעב הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו יוניבה דרשמ רגאמב םימושרה      
.דרשמה רתאב תנכדעתמה      
      
ע"ווש וא 'מ"עב םיסדנהמ דערוא' תרבח ירצומ      
      
08.4.148 תרצותמ M ACSOT םגד W001 ,דל תובוחרו תרואת ףוג    
    DELK לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,םיסדנהמ דע רוא י"ע קוושמה  

62,632.71 2,020.41  31.00 'חי .8100.400.80 ףיעס יפל שרדנה  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../038 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     038 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

תרושקתו הרואת למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרצותמ M ACSOT םגד W051 ,דל תובוחרו תרואת ףוג     08.4.154
    DELK לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,םיסדנהמ דע רוא י"ע קוושמה  

24,223.54 2,202.14  11.00 'חי .8100.400.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תרצות DEL ASEM תמגוד W08 ,דל תובוחר תרואת ףוג     08.4.155
    GNITHGIL REPOOC-NOTAE םיסדנהמ דע רוא י"ע קוושמה,  

184,402 2,458.70  75.00 'חי .8100.400.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא  
      
ת י נ מ ז  ה ר ו א ת  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
בוחרב תינמזה הרואתה תכרעמ תנקתה תא םילשהל ןלבקה לע      
תכרעמ , תמייקה בוחרה תרואת תא קתני םרטב  ילאינבי      
דע ןלבקה ידי לע טקיורפה ךשמ לכ קזחותת תינמזה הרואתה      
לכ ךרואל הניקתה םתלעפהו םישדחה םידומעה תנקתה רמגל      
. ילאינבי בוחר      
      
םיינמזה םידומעה תבצה םוקימו דעומ תא ןמזתל ןלבקה לע      
איהש לכ תפסות םלושת אל הרקמ לכב . הדובעה יבלשל םאתהב      
קותינו רוביח רובע וא , הדובעה ךלהמב םידומע דוינ רובע      
יוניפו קוריפ םיללוכ הדיחיה יריחמ , טקיורפה ךלהמב תכרעמה      
. תודובעה םויסב תינמזה הרואתה תכרעמ      
      
םע 'מ 1X1X1 תודימב ץעמ הרואת דומעל סיסבכ ןוטב תייבוק     08.5.020
,המרה תוינזוא ,דומעל הדלפ רוניצ ללוכ ,ןבל עבצב תומוטק תוניפ      
הדובעה םויס רחאל קוריפ תוברל ,תוינכותלו טרפמל םאתהב      

10,904.70 726.98  15.00 'חי .ןלבקה ינסחמל הלבוהו  
      
תוברל ,ןוטב תייבוקב וא עקרקב הנקתהל ,'מ 01 הבוגב ץע דומע     08.5.030

11,075.10 738.34  15.00 'חי . ןלבקה ינסחמל הלבוהו הדובעה םויס רחאל קוריפ  
      
07 ךתחב הדלפמ רוזש לית ללוכ 'מ 01 הבוגב ץע דומעל ןגוע     08.5.040
,בוהצ יטסלפ יוסיכ ,תועבט קש יקדהמ ,הציב דדבמ ןקתה ,ר"ממ      
הנקתהל םישורדה רזע ירמוחו ירזיבא לכ , ןוטב תיבוקמ  ןוטב ןדא      
הלבוהו הדובעה םויס רחאל קוריפ תוברל ,ץע דומעל ןגועה לש      

2,158.20 431.64   5.00 פמוק .ןלבקה ינסחמל  
      
שיבכ תרואת ףוג לש ינמז שומישל הנקתהו הלבוה הקפסא     08.5.050
    W052 ללוכ  מ"את ירבחמ ללוכ ,ש"בהשמ י"ע רשואמ םגדמ ג"לנ  
םיילניגרוא הקלדה ירזיבא ללוכ ,W052 תירלובוט ג"לנ תרונ      
הדובעה םויס רחאל ת"וג קוריפ תוברל ,ל"נה םגדל ורשואש      

12,778.95 851.93  15.00 'חי .ןלבקה ינסחמל הלבוהו  
      
לכ ללוכ ,תיליע תשרב ר"ממ 52X4 ךתחב םוינימולאמ מ"את לבכ     08.5.060
,םוינימולאמ מ"את ילבכ רוביחל םיינקיתה םירבחמהו םירזיבאה      
דויצ לכו דומע שארב םירוביח תואספוקב רוביחל ץוחנה לכ תוברל      
מ"אתה תשר קוזיחל םישורדה םירזיבאה לכו שורדה רזעה      
הלבוהו הדובעה םויס רחאל קוריפ תוברל ,הרוביחו התרישק      

11,925.00  39.75 300.00 רטמ .ןלבקה ינסחמל  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../039 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     039 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

תרושקתו הרואת למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
למשח סדנהמ ידי לע תינמז הרואתל ילמשחה ןקתמה תקידב     08.5.070
רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב      
תריסמ תוברל ,למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל קדובה      
רושיאו הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      

1,931.06 1,931.06   1.00 פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל  
      

 583.00 583.00   1.00 פמוק היזכרמ / םייק הרואת דומעל תינמז הרואת תכרעמ רוביח 08.5.080
      
תינמז בוחר תרואת תלועפ יאו ילאינבי בוחר תכשחה ןיגב סנק     08.5.090

-5,000.00 -5,000   1.00 'חי בוחרה ראוי אל וב הליל לכ רובע סנקה. ןלבקה תודובעמ האצותכ  
      
י "ח ח ל  ת ו ד ו ב ע  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןלבקה לע ,י"חח לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע םישרדנה םינותנב ןכדעתהל      
      
.הדיחי יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
      
לש  םילבכ  רובע הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.7.018
למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו ץניא 6 רטוקב רוניצה  י"חח      
ףיעס( ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 7.7      

23,194.50  66.27 350.00 רטמ .)תרנצ תקפסמ אל י"חחו הדימב לעפוי הז  
      
ת ו מ ל צ מ ל  ת י ת ש ת  8.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב ,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     08.8.048
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס יספ םע ,תיעקרק תת      

13,205.00  13.90 950.00 רטמ שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש  
      
ימינפ רטוקב  שרדנה לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.8.168
984 י"ת יפל 521B גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס 08      

16,997.10 1,699.71  10.00 פמוק .  
      
תרגסמ רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.8.199
י"ת יפל 521B תכתממ קוצי לוגע הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ      

4,811.00 481.10  10.00 פמוק .תיתשתה גוס תעבטהו תושרה למס תוברל .984  
      
ת ו נ ו ש  9.80 ק ר פ  ת ת       
      
ריחמה ,םירטמ 9 דע  הבוגב הרואת דומע שארב סנפ תפלחה     08.9.002

5,558.80 277.94  20.00 'חי . דרפנב םלושי סנפה , שדחמ רוביח ללוכ הפלחהה רובע  
      
עבצ גוס רתאב םייקה ןווגב הבוג לכב םייק הרואת דומע תעיבצ     08.9.003
    22-DF  ללוכ .. ע"וש וא רובמט לש ןוטרמה וא ידו תחא העיבצ  

8,124.40 203.11  40.00 'חי . עבצב דומעה רופסמ שודיח  
      

10,200.00 340.00  30.00 'חי , ןמוא רגסמ ידי לע הרואת דומע תיתלד ןוקית 08.9.004
      

1,667.64 277.94   6.00 'חי קוליס ללוכ לדוג לכב הרואת דומע דוסי קוריפ 08.9.005
      
הרואת דומעמ קותינ וא םייק הרואת דומע וא היזכרמל תורבחתה     08.9.006

2,822.16 470.36   6.00 'חי תושורדה תודובעה לכ ללוכ םייק  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../040 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     040 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

תרושקתו הרואת למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץצח רודיסו הסכמ ןוטיב ללוכ מ"ס 08 רטוק םייק הרקב את ןויקנ     08.9.007

5,620.78 255.49  22.00 'חי תיתחתב  
      
םאתהב םייק הרקב אתל B 521  תקוצי הסכמ תנקתהו הקפסה     08.9.009

6,734.70 962.10   7.00 'חי רתאב םימייקה םיסכמל  
      
ללוכ גוס לכמ קזב בוג לש גוס לכמ תרגסמ תפלחהו המאתה     08.9.010
ללוכ 03-ב  ןייוזמ ןוטב י"ע 'מ 7.0 דע ךרוצה תדימב תוהבגה      
ןוטיב ללוכ ,ותומדקל חטשה תרזחהו אתל ביבסמ הריפח      
תלבוה תוברל 'ךרוצה תדימב בוגה גג ןוקיתו השדחה תרגסמה      

14,606.76 521.67  28.00 פמוק .הדובעה רתאל ןסחמהמ השדחה תרגסמה  
      
םירטמ 9 דע הבוגב הרואת דומע לש תרזוח הנקתה + קוריפ     08.9.013

14,356.67 844.51  17.00 'חי 'פמוק   שרדנה לככ סנפהו םילבכה  רוביחו  קותינ ללוכ  
      
י"ע עקרקהמ ותאצוה ,אוהש רטוק לכב םייק רבעמ את קוריפ     08.9.020

4,276.00 427.60  10.00 פמוק .חקפמה הרויש םוקמל ותרבעהו הביצח וא/ו הריפח  
      
דוסיה ךרד לבכה תרדחה ללוכ   םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.9.030
,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח תוברל םירזיבאה אתל דעו      
דוסיב רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל הרידח/הביצח      
ןוטב ינוקית ,הקראה ךילומ רוביח ,טוויח ,שגמ תפלחה ,םייק      

3,313.90 662.78   5.00 פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו  
1,572,500 8 קרפ 80 כ"הס  
1,572,500 תרושקתו הרואת למשח כ"הס

קובץ: מוסיקה שלב ב   .../041 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     041 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

614 פ"צש 90 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב םע( םירוויעל ןומיס ןבא     40.1.903
טרפ יפל  תוחנומ  'הנבל טינרג' רמגב ,מ"ס 6/02/02 תודימב      
תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה.תינכתו      
טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא      

4,515.60 150.52  30.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב  
      
תובלתשמ םינבאב חותיפה ירוזאב םיליבש ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.921
21/21ו 81/21  לדוגב מ"ס 6 יבועב"תילטסונ" סופיטמ תוינועבצ      
)הינב תרוצ( תורושה תוחנומ 'קיתע םודא' לייטקוק ןווגב מ"ס      
לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .רוחש ןווגב תובצנ םיילושו ךרואל      
רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ      

97,650.00 105.00 930.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .דרפנב ובשוחי  
      
םוח ןווגב מ"ס 001/02/01 לדוג תיננג הפש ןבא עוציבו הקפסא     40.1.931
תחתמ מ"ס1הבוגב ,ףוציר ילוש תכימתל ,ןוטב בגו סיסב לע ,ריהב      
םיסוידר רובע מ"ס 52  לש םיטנמגס  רוסינ ללוכ ףוצירה ינפל      
טרפב טרופמה לכו םיעצמ ,ןוטב בגו סיסב ללוכ 'מ 5.2 מ םינטק      

30,526.60  51.74 590.00 רטמ .'מ יפל םולשתו הדידמ .טרפמבו  
      
םוח ןווגב מ"ס 05/02/01 לדוגב  לגועמ שאר ןג ןבא עוציבו הקפסא     40.1.933
לעמ מ"ס5 הבוגב ,ןוניג תוגורע תולובגב ףוציר ילוש תכימתל ,ההכ      
םיסוידר רובע מ"ס 52 לש םיטנמגס רוסינ ללוכ ,ףוצירה ינפל      
טרפב טרופמה לכו םיעצמ ,ןוטב בגו סיסב ללוכ 'מ 5.2 מ םינטק      

2,069.60  51.74  40.00 רטמ .'מ יפל םולשתו הדידמ .טרפמבו  
      

3,572.10   5.67 630.00 רטמ עבצ רובע ןג ןבאל תפסות 40.1.935
      
06/06 תובלתשמל לזרב תקצימ עבורמ הסכמ תנקתהו הקפסא     40.1.990
ףוציר תמאתה ךרוצל ע"וש וא "ןייטשרקא" 'צות 0326197 "6קמ      
ףוצירה הבוגל תורגסמה תמאתה תללוכ הדובעה .תוחוש ביבס      
הדידמ .ילירקא קבד תפסותב3:1  ןוטב-טיטב ןרוביחו ןביבס      

4,500.00 900.00   5.00 'חי .'חי יפל םולשתו  
142,834 רתאה חותיפ 04 כ"הס  

      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ה ל י ת ש ל  ע ק ר ק  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
04 קמועל חוחיתו שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.1.002
.חטש ינפ רושייו ר"מל רטיל 02 טסופמוק תענצהו תקפסא ,מ"ס      

10,950.00   6.00 1,825.00 ר"מ .םיינדיו םיינכמ םילכב שומיש ללוכ ריחמה  
      
תימוקמה המדאל תמאתומה )ןג תמדא( תאבומ הליתשל עקרק     41.1.004

29,600.00  80.00 370.00 ק"מ .עקרק תקידב ללוכ ריחמה .רושייו רוזיפ ללוכ  
      
רתאמ וא רתאהמ תרשואמ )ןג תמדא(  תימוקמ הליתשל עקרק     41.1.005

9,250.00  25.00 370.00 ק"מ .עקרק תקידב ללוכ ריחמה .רושייו רוזיפ ללוכ    ריעב רחא  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../042 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     042 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

614 פ"צש 90 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
שרדנה יפל הדעת הרבדה .םיבשע תליטקל רשואמ רמוחב סוסיר     41.1.048

3,650.00   2.00 1,825.00 ר"מ .)לוחכה רפסה( יללכה טרפמב  
      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
רזוח יוסיכו הריפח ללוכ תרנצה ריחמ      
      

5,773.50  12.83 450.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.065
      

1,346.80  19.24  70.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.070
      

5,772.00  28.86 200.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.075
      

22,932.00  35.28 650.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.080
      

4,800.00  48.00 100.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.085
      
,ע"ש וא ןד ןענ וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.2.144

13,651.00   3.74 3,650.00 רטמ .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ , 'מ 3.0- 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1  
      

2,680.92  60.93  44.00 'חי .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 41.2.165
      
שימג רוניצ וא.5.21 גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     41.2.235

2,405.00  48.10  50.00 רטמ רטוקה ותואב  
      
תמאות היפ ללוכ ע"ש וא רטנה לש I-02 םגד החיג ריטממ     41.2.265

19,242.00 160.35 120.00 'חי .ומוקמל ריטממה רוביחו היקשהה תינכותל  
      
י"ע לעפומ תולעפה אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     41.2.310
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ יפל היקשה רקב      
,םיננסמ ינש,רטמורדיה וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
,ע"וש וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל תסו,ץחל ןיטקמ      
רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ      

8,260.00 8,260.00   1.00 פמוק ע"וש/ןוסאלפ גוסמ םירלודומ  
      
ףוגמ תללוכה 2" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.360
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

5,880.00 1,470.00   4.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
ףוגמ תללוכה 1 2/1" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.365
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

1,848.00 924.00   2.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
ףוגמ תללוכה 1" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.370
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

 680.00 680.00   1.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
וא ,"ןגסלפ"/דראג םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     41.2.410
דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג יפל תודימ ,רשואמ ע"ש      
ןוטב תקיצי ,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל חוור      

7,483.00 7,483.00   1.00 פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל תושורדה תודובעה לכו לקוסל  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../043 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     043 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

614 פ"צש 90 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.2.430
לכה ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג ,הריפח ,םימ -דמ      

8,017.50 8,017.50   1.00 פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל  
      
,ע"וש וא םגא וא הלורוטומ תרצות תולעפה 8-ל הייקשה בשחמ     41.2.448
, רבצמ , ןעטמ ללוכ , ריעב תמייקה קוחרמ הלעפה תכרעמ םאות      
הניעטל ירטקלאוטופ אתל רוביח ,בשחמה קפס י"ע םיקפוסמש      
C - 45 גוסמ הנגה ןוראב ,בשחמה קפס י"ע קפוסמש ,תיראלוס      
,הייקשהה ןורא דצל יולת לע וא ןוטב תקיצי לע הלופכ הליענ לעב      

13,469.40 13,469   1.00 פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא ללוכ  
      
ה ע י ט נ ו  ה ל י ת ש  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
ינפ רושייו חוחית - ללוכ ריחמה . היוקוק ןזמ ךרדמל אשד ידברמ     41.3.012
,םתענצהו סמת יטיא ,טסופמוק ,ימיכ - םינשד תענצה רוזיפ ,חטש      

45,900.00  27.00 1,700.00 ר"מ .התחנה תייקשהו קודיה ,הסירפ םיקיזמב לופיט ,חטש ינפ רושיי  
      

8,400.00  12.00 700.00 'חי .ק"מס 008 - חפנב לכימב ,3 לדוג ,םייתנש-בר םיחמצ 41.3.028
      

49,680.00  18.00 2,760.00 'חי .רטיל 5.2 - חפנב לכימב , 4 לדוג ,םייתנש-בר םיחמצ 41.3.032
      

9,660.00  28.00 345.00 'חי .רטיל 5.2 - חפנב לכימ , 4 לדוג ,רערע גוסהמ םיחמצ 41.3.034
      

21,560.00 490.00  44.00 'חי 'ג הצובק - תוחפל 5.8 לדוג םיצע וא םיבכרומ םיצע 41.3.080
312,891 היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס  

      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
,דצ לכב הלופכ לגר ,ץע + לזרב תקיצימ לספס תנקתהו הקפסא     42.2.151
םחש'  תרצות 5801 ט"קמ  "םי-לג" יגוז םגד ,'מ 67.1 ךרוא      

48,498.45 2,309.45  21.00 'חי .'חי יפל םולשתו הדידמ .ע"ש וא "אכירא  
      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  4.24 ק ר פ  ת ת       
      
םגד םירק םימל השיגנ הייזרב לש ןוטב דוסי לע הנקתהו הקפסא     42.4.901
,תונובמ תוכירב יתש ללוכ," תוקורי תוברת תוניפ" תרצות "קיפא"      
ללוכ , הקראהו למשחל רוביח ללוכ , םיפוגמו ןוניס תכרעמ  ללוכ      
תחוש לא רבוחמ זוקינ תאצוה רונצ תנקתה ללוכו םימ תקפסא      
  םישורדה תודובעו םירזבא ,םירמוחה לכ ללוכ ,הבורקה בויבה    
לכ ללוכ ריחמה .ןרציה תויחנה יפל הדובעה לש םלשומ עוציבל      

32,524.00 16,262   2.00 'חי .טלפמוק הדיחי יפל ל"נה  
      
גאטיראה םגד הפצירל םינגועמ םינותפשא לש הנקתהו הקפסא     42.4.902

6,071.55 2,023.85   3.00 'חי . ןוולוגמ לכימ םע.ע"וש וא " ינברוא טוהיר" תרצות  עבורמ  
87,094.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס  

קובץ: מוסיקה שלב ב   .../044 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     044 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

614 פ"צש 90 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
םגד רונתב העובצו תנוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב תבצועמ הכבס רדג     44.1.020
/ המדאב תודוסי וא ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל םורד הקעמ      

8,447.20 422.36  20.00 רטמ . ןוטב תפצר  
8,447.20 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
םירדלוב יוניפ ,תלוספ יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.025

3,950.00   3.95 1,000.00 ר"מ .קוליסו יוניפ תוברל היחמצ תדרוהו  
      
את הסכמ לש )הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.1.220

2,135.30 427.06   5.00 'חי .אוהש רטוק לכב תרוקיב  
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      

8,552.00  21.38 400.00 ק"מ .רשואמ הכיפש רתאל םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הסמעה הריפח 51.2.005
      

9,834.80  21.38 460.00 ק"מ תשרדנ תומכ לכב עקרק יגוס לכב הריפח 51.2.020
      

4,579.20   2.88 1,590.00 ר"מ .ףושיח/הריפח רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה 51.2.160
      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל ,מ"ס 02 דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.010

46,947.60 130.41 360.00 ק"מ .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ קודיהב קודיהה  
      
יבועב תובכשב רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.020
שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ      
  שומיש רשואי אל .)קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה טרפמב    

76,968.00  64.14 1,200.00 ק"מ . רזחוממ רמוחב  
      

1,128.60   1.71 660.00 ר"מ ר''מ/רטיל 2.1-8.0 לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ 51.3.110
      
'א גוס טאגרגא מ"ס 4 יבועב מ"מ 91 צ"אתמ טלפסא יחטשמ     51.3.120

17,641.80  26.73 660.00 ר"מ 01-86GP ןמוטיב  
      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  6.15 ק ר פ  ת ת       
      
תבכש , תיתש קודיה , הריפח ללוכ )פאר - פיר( זוקינל ןבא ףוציר     51.6.820
לוחיכ ללוכ , מ"ס 51 יבועב ןיוזמ ןוטבו , מ"ס 02 יבועב קדוהמ עצמ      

4,938.75 197.55  25.00 ר"מ ףקיהב ןיוזמ ןוטב תרוגחו  
176,676 חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 כ"הס  
727,942 614 פ"צש כ"הס

קובץ: מוסיקה שלב ב   .../045 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     045 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

714 פ"צש 01 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב םע( םירוויעל ןומיס ןבא     40.1.903
טרפ יפל  תוחנומ  'הנבל טינרג' רמגב ,מ"ס 6/02/02 תודימב      
תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה.תינכתו      
טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא      

3,763.00 150.52  25.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב  
      
תובלתשמ םינבאב חותיפה ירוזאב םיליבש ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.921
21/21ו 81/21  לדוגב מ"ס 6 יבועב"תילטסונ" סופיטמ תוינועבצ      
)הינב תרוצ( תורושה תוחנומ 'קיתע םודא' לייטקוק ןווגב מ"ס      
לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .רוחש ןווגב תובצנ םיילושו ךרואל      
רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ      

100,388 129.20 777.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .דרפנב ובשוחי  
      
םוח ןווגב מ"ס 001/02/01 לדוג תיננג הפש ןבא עוציבו הקפסא     40.1.931
תחתמ מ"ס1הבוגב ,ףוציר ילוש תכימתל ,ןוטב בגו סיסב לע ,ריהב      
םיסוידר רובע מ"ס 52  לש םיטנמגס  רוסינ ללוכ ףוצירה ינפל      
טרפב טרופמה לכו םיעצמ ,ןוטב בגו סיסב ללוכ 'מ 5.2 מ םינטק      

24,835.20  51.74 480.00 רטמ .'מ יפל םולשתו הדידמ .טרפמבו  
      

2,721.60   5.67 480.00 רטמ עבצ רובע ןג ןבאל תפסות 40.1.935
      
06/06 תובלתשמל לזרב תקצימ עבורמ הסכמ תנקתהו הקפסא     40.1.990
ףוציר תמאתה ךרוצל ע"וש וא "ןייטשרקא" 'צות 0326197 "6קמ      
ףוצירה הבוגל תורגסמה תמאתה תללוכ הדובעה .תוחוש ביבס      
הדידמ .ילירקא קבד תפסותב3:1  ןוטב-טיטב ןרוביחו ןביבס      

4,500.00 900.00   5.00 'חי .'חי יפל םולשתו  
136,208 רתאה חותיפ 04 כ"הס  

      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ה ל י ת ש ל  ע ק ר ק  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
04 קמועל חוחיתו שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.1.002
.חטש ינפ רושייו ר"מל רטיל 02 טסופמוק תענצהו תקפסא ,מ"ס      

6,630.00   6.00 1,105.00 ר"מ .םיינדיו םיינכמ םילכב שומיש ללוכ ריחמה  
      
תימוקמה המדאל תמאתומה )ןג תמדא( תאבומ הליתשל עקרק     41.1.004

18,400.00  80.00 230.00 ק"מ .עקרק תקידב ללוכ ריחמה .רושייו רוזיפ ללוכ  
      
רתאמ וא רתאהמ תרשואמ )ןג תמדא(  תימוקמ הליתשל עקרק     41.1.005

5,750.00  25.00 230.00 ק"מ .עקרק תקידב ללוכ ריחמה .רושייו רוזיפ ללוכ    ריעב רחא  
      
שרדנה יפל הדעת הרבדה .םיבשע תליטקל רשואמ רמוחב סוסיר     41.1.048

2,210.00   2.00 1,105.00 ר"מ .)לוחכה רפסה( יללכה טרפמב  
      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
רזוח יוסיכו הריפח ללוכ תרנצה ריחמ      

קובץ: מוסיקה שלב ב   .../046 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     046 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

714 פ"צש 01 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
3,207.50  12.83 250.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.065

      
2,886.00  19.24 150.00 רטמ .01 גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.070

      
2,886.00  28.86 100.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.075

      
8,820.00  35.28 250.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.080

      
2,400.00  48.00  50.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.085

      
,ע"ש וא ןד ןענ וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.2.144

8,265.40   3.74 2,210.00 רטמ .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ , 'מ 3.0- 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1  
      

1,279.53  60.93  21.00 'חי .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 41.2.165
      
שימג לוורש וא.5.21 גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     41.2.235

2,405.00  48.10  50.00 רטמ רטוק ותואב  
      
תמאות היפ ללוכ ע"ש וא רטנה לש I-02 םגד החיג ריטממ     41.2.265

4,329.45 160.35  27.00 'חי .ומוקמל ריטממה רוביחו היקשהה תינכותל  
      
ףוגמ תללוכה 2" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.360
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

1,470.00 1,470.00   1.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
ףוגמ תללוכה 1 2/1" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.365
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

 924.00 924.00   1.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
ףוגמ תללוכה 1" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.370
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

 680.00 680.00   1.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
ה ע י ט נ ו  ה ל י ת ש  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
ינפ רושייו חוחית - ללוכ ריחמה . היוקוק ןזמ ךרדמל אשד ידברמ     41.3.012
,םתענצהו סמת יטיא ,טסופמוק ,ימיכ - םינשד תענצה רוזיפ ,חטש      

44,010.00  27.00 1,630.00 ר"מ .התחנה תייקשהו קודיה ,הסירפ םיקיזמב לופיט ,חטש ינפ רושיי  
      

13,080.00  12.00 1,090.00 'חי .ק"מס 008 - חפנב לכימב ,3 לדוג ,םייתנש-בר םיחמצ 41.3.028
      

61,020.00  18.00 3,390.00 'חי .רטיל 5.2 - חפנב לכימב , 4 לדוג ,םייתנש-בר םיחמצ 41.3.032
      

7,000.00  28.00 250.00 'חי .רטיל 5.2 - חפנב לכימ , 4 לדוג ,רערע גוסהמ םיחמצ 41.3.034
      

14,700.00 490.00  30.00 'חי 'ג הצובק - תוחפל 5.8 לדוג םיצע וא םיבכרומ םיצע 41.3.080
212,353 היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס  

קובץ: מוסיקה שלב ב   .../047 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     047 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

714 פ"צש 01 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
,דצ לכב הלופכ לגר ,ץע + לזרב תקיצימ לספס תנקתהו הקפסא     42.2.151
םחש'  תרצות 5801 ט"קמ  "םי-לג" יגוז םגד ,'מ 67.1 ךרוא      

27,713.40 2,309.45  12.00 'חי .'חי יפל םולשתו הדידמ .ע"ש וא "אכירא  
      
יושע לספסה .ץע בכרמ םע לאירא םגדמ לספס תנקתהו הקפסא     42.2.161
לספסה לגר :הנקתה .מס 03264X06X תודימב עיגמ .ץעו ןוטבמ      
.ע"ש וא "אכירא םחש' תרצות 8209 ט"קמ עקרקב תנטובמ      

25,500.00 5,100.00   5.00 'חי .'חי יפל םולשתו הדידמ  
      
"אכירא םחש" לש ע"ש וא "תנעשמ םע הגנ" תמגודכ ןוטב לספס     42.2.940

23,094.50 2,309.45  10.00 'חי מ"ס 001 רטוקב ע"ש וא  
      
42.2.950 ןיוזמ 04-ב ןוטבמ הבישיל 'םיקולח'/םילספס עוציבו הקפסא    
לכו הזר ןוטב תבכשו הריפח ללוכ עוש וא אכירא םחש תרצות      
'חי 3 יפל ל"נה לכ ללוכ םולשתו הדידמ .טרפמבו טרפב טרופמה      

9,350.00 4,675.00   2.00 'חי טלפמוק  
      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  4.24 ק ר פ  ת ת       
      
םגד םירק םימל השיגנ הייזרב לש ןוטב דוסי לע הנקתהו הקפסא     42.4.901
,תונובמ תוכירב יתש ללוכ," תוקורי תוברת תוניפ" תרצות "קיפא"      
ללוכ , הקראהו למשח רוביח ללוכ , םיפוגמו ןוניס תכרעמ  ללוכ      
תחוש לא רבוחמ זוקינ תאצוה רונצ תנקתה ללוכו םימ תקפסא      
םישורדה תודובעו םירזבא ,םירמוחה לכ ללוכ ,הבורקה בויבה      
לכ ללוכ ריחמה .ןרציה תויחנה יפל הדובעה לש םלשומ עוציבל      

16,262.00 16,262   1.00 'חי .טלפמוק הדיחי יפל ל"נה  
      
גאטיראה םגד הפצירל םינגועמ םינותפשא לש הנקתהו הקפסא     42.4.902

8,095.40 2,023.85   4.00 'חי . ןוולוגמ לעימ םע .ע"וש וא "  ינברוא טוהיר" תרצות  עבורמ  
      
ת ו ל ו ג ר פ  6.24 ק ר פ  ת ת       
      
ויהי תורוקהו םידומעה .  טרפל םאתהב הלוגרפ תיינבו הקפסא      42.6.130
יקלח לכ מ"מ 2 יבוע בקונמ חפמ הלוגרפה יוריק ,הדלפ יליפורפמ      
דוסיה ,לכירדאה תריחבל עבצב רונתב םיעובצו םינבלוגמ תכתמה      
תא ללוכ ריחמה .יוריק ר"מ יפל םולשתו הדידמ .  ןיוזמ ןוטבמ      
לע "גניוורד פוש" רוציי תינכות תנכה  . סוסיבה תודובע לכו דוסיה      
רוטקורטסנוק ידי לע דוסיה ןונכתו  לכירדאה רושיאל דע ןרציה ידי      

82,464.00 1,718.00  48.00 ר"מ .הדיחיה ריחמב םילולכ , ןלבקה םעטמ  
192,479 ץוח טוהיר 24 כ"הס  

קובץ: מוסיקה שלב ב   .../048 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     048 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

714 פ"צש 01 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
םגד רונתב העובצו תנוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב תבצועמ הכבס רדג     44.1.020
/ המדאב תודוסי וא ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל "םורד הקעמ"      

5,068.32 422.36  12.00 רטמ . ןוטב תפצר  
5,068.32 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
םירדלוב יוניפ ,תלוספ יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.025

13,943.50   3.95 3,530.00 ר"מ .קוליסו יוניפ תוברל היחמצ תדרוהו  
      
את הסכמ לש )הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.1.220

2,135.30 427.06   5.00 'חי .אוהש רטוק לכב תרוקיב  
      
לש עבורמ תרוקיב את הסכמ לש )הכמנה/ההבגה( הבוג תמאתה     51.1.230

 985.84 492.92   2.00 'חי . אתה ןויקנו רותיא ללוכ .אוהש  לדוג לכב י"חח  
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      

7,269.20  21.38 340.00 ק"מ .רשואמ הכיפש רתאל םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הסמעה הריפח 51.2.005
      
רחאל קר םלושי ,םירחא לש תלוספ תנמטה  רובע הרגא םולשת     51.2.010
תודועת תגצהו הדידמ ךמס לעו בתכבו שארמ חקפמה לש היחנה      

27,200.00  80.00 340.00 ק"מ . הנמטה  
      

5,986.40  21.38 280.00 ק"מ תשרדנ תומכ לכ עקרק יגוס לכב הריפח 51.2.020
      

1,670.40   2.88 580.00 ר"מ .ףושיח/הריפח רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה 51.2.160
      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל ,מ"ס 02 דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.010

23,473.80 130.41 180.00 ק"מ .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ קודיהב קודיהה  
      
יבועב תובכשב רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.020
שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ      
  שומיש רשואי אל .)קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה טרפמב    

28,863.00  64.14 450.00 ק"מ .רזחוממ רמוחב  
      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  6.15 ק ר פ  ת ת       
      
תבכש , תיתש קודיה , הריפח ללוכ )פאר - פיר( זוקינל ןבא ףוציר     51.6.820
לוחיכ ללוכ , מ"ס 51 יבועב ןיוזמ ןוטבו , מ"ס 02 יבועב קדוהמ עצמ      

4,938.75 197.55  25.00 ר"מ ףקיהב ןיוזמ ןוטב תרוגחו  
116,466 חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 כ"הס  
662,575 714 פ"צש כ"הס

קובץ: מוסיקה שלב ב   .../049 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     049 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

214 פ"צש 11 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב םע( םירוויעל ןומיס ןבא     40.1.903
טרפ יפל  תוחנומ  'הנבל טינרג' רמגב ,מ"ס 6/02/02 תודימב      
תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה.תינכתו      
טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא      

3,763.00 150.52  25.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב  
      
תובלתשמ םינבאב חותיפה ירוזאב םיליבש ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.921
21/21ו 81/21  לדוגב מ"ס 6 יבועב"תילטסונ" סופיטמ תוינועבצ      
)הינב תרוצ( תורושה תוחנומ 'קיתע םודא' לייטקוק ןווגב מ"ס      
לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .רוחש ןווגב תובצנ םיילושו ךרואל      
רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ      

142,120 129.20 1,100.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .דרפנב ובשוחי  
      
םוח ןווגב מ"ס 001/02/01 לדוג תיננג הפש ןבא עוציבו הקפסא     40.1.931
תחתמ מ"ס1הבוגב ,ףוציר ילוש תכימתל ,ןוטב בגו סיסב לע ,ריהב      
םיסוידר רובע מ"ס 52  לש םיטנמגס  רוסינ ללוכ ףוצירה ינפל      
טרפב טרופמה לכו םיעצמ ,ןוטב בגו סיסב ללוכ 'מ 5.2 מ םינטק      

38,805.00  51.74 750.00 רטמ .'מ יפל םולשתו הדידמ .טרפמבו  
      

4,252.50   5.67 750.00 רטמ עבצ רובע ןג ןבאל תפסות 40.1.935
      
06/06 תובלתשמל לזרב תקצימ עבורמ הסכמ תנקתהו הקפסא     40.1.990
ףוציר תמאתה ךרוצל ע"וש וא "ןייטשרקא" 'צות 0326197 "6קמ      
ףוצירה הבוגל תורגסמה תמאתה תללוכ הדובעה .תוחוש ביבס      
הדידמ .ילירקא קבד תפסותב3:1  ןוטב-טיטב ןרוביחו ןביבס      

4,500.00 900.00   5.00 'חי .'חי יפל םולשתו  
193,440 רתאה חותיפ 04 כ"הס  

      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ה ל י ת ש ל  ע ק ר ק  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
04 קמועל חוחיתו שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.1.002
.חטש ינפ רושייו ר"מל רטיל 02 טסופמוק תענצהו תקפסא ,מ"ס      

22,032.00   6.00 3,672.00 ר"מ .םיינדיו םיינכמ םילכב שומיש ללוכ ריחמה  
      
תימוקמה המדאל תמאתומה )ןג תמדא( תאבומ הליתשל עקרק     41.1.004

60,000.00  80.00 750.00 ק"מ .עקרק תקידב ללוכ ריחמה .רושייו רוזיפ ללוכ  
      
רתאמ וא רתאהמ תרשואמ )ןג תמדא(  תימוקמ הליתשל עקרק     41.1.005

18,750.00  25.00 750.00 ק"מ .עקרק תקידב ללוכ ריחמה .רושייו רוזיפ ללוכ    ריעב רחא  
      
שרדנה יפל הדעת הרבדה .םיבשע תליטקל רשואמ רמוחב סוסיר     41.1.048

3,000.00   2.00 1,500.00 ר"מ .)לוחכה רפסה( יללכה טרפמב  
      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
רזוח יוסיכו הריפח ללוכ תרנצה ריחמ      

קובץ: מוסיקה שלב ב   .../050 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     050 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

214 פ"צש 11 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15,396.00  12.83 1,200.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.065

      
7,696.00  19.24 400.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.070

      
14,430.00  28.86 500.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.075

      
12,348.00  35.28 350.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.080

      
7,200.00  48.00 150.00 רטמ .01 גרד מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.085

      
,ע"ש וא ןד ןענ וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.2.144

18,700.00   3.74 5,000.00 רטמ .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ , 'מ 3.0- 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1  
      

4,265.10  60.93  70.00 'חי .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 41.2.165
      
שימג רוניצ וא.5.21 גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     41.2.235

4,810.00  48.10 100.00 רטמ רטוק ותואב  
      
תמאות היפ ללוכ ע"ש וא רטנה לש I-02 םגד החיג ריטממ     41.2.265

15,233.25 160.35  95.00 'חי .ומוקמל ריטממה רוביחו היקשהה תינכותל  
      
י"ע לעפומ תולעפה אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     41.2.310
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ יפל היקשה רקב      
,םיננסמ ינש,רטמורדיה וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
,ע"וש וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל תסו,ץחל ןיטקמ      
רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ      

16,520.00 8,260.00   2.00 פמוק ע"וש/ןוסאלפ גוסמ םירלודומ  
      
ףוגמ תללוכה 2" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.360
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

7,350.00 1,470.00   5.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
ףוגמ תללוכה 1 2/1" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.365
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

4,620.00 924.00   5.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
ףוגמ תללוכה 1" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.370
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

1,360.00 680.00   2.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
וא ,"ןגסלפ"/דראג םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     41.2.410
דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג יפל תודימ ,רשואמ ע"ש      
ןוטב תקיצי ,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל חוור      

14,966.00 7,483.00   2.00 פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל תושורדה תודובעה לכו לקוסל  
      
ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.2.430
לכה ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג ,הריפח ,םימ -דמ      

16,035.00 8,017.50   2.00 פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../051 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     051 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

214 פ"צש 11 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,ע"וש וא םגא וא הלורוטומ תרצות תולעפה 8-ל הייקשה בשחמ     41.2.448
  רבצמ , ןעטמ ללוכ  , ריעב תמייקה קוחרמ הלעפה תכרעמ םאות    
הניעטל ירטקלאוטופ אתל רוביח ,בשחמה קפס י"ע םיקפוסמש,      
C - 45 גוסמ הנגה ןוראב ,בשחמה קפס י"ע קפוסמש ,תיראלוס      
,הייקשהה ןורא דצל יולת לע וא ןוטב תקיצי לע הלופכ הליענ לעב      

26,938.80 13,469   2.00 פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא ללוכ  
      
ה ע י ט נ ו  ה ל י ת ש  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
ינפ רושייו חוחית - ללוכ ריחמה .היוקוק ןזמ ךרדמל אשד ידברמ     41.3.012
,םתענצהו סמת יטיא ,טסופמוק ,ימיכ - םינשד תענצה רוזיפ ,חטש      

32,670.00  27.00 1,210.00 ר"מ .התחנה תייקשהו קודיה ,הסירפ םיקיזמב לופיט ,חטש ינפ רושיי  
      

60,000.00  12.00 5,000.00 'חי .ק"מס 008 - חפנב לכימב ,3 לדוג ,םייתנש-בר םיחמצ 41.3.028
      

21,600.00  18.00 1,200.00 'חי .רטיל 5.2 - חפנב לכימב , 4 לדוג ,םייתנש-בר םיחמצ 41.3.032
      

22,400.00  28.00 800.00 'חי .רטיל 5.2 - חפנב לכימ , 4 לדוג ,רערע גוסהמ םיחמצ 41.3.034
      

34,300.00 490.00  70.00 'חי 'ג הצובק - תוחפל 5.8 לדוג םיצע וא םיבכרומ םיצע 41.3.080
462,620 היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס  

      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
03-ב ןוטבמ ,ןבא יופיחב הבישי יזגראו םילספס עוציבו הקפסא     42.2.090
.טרפמבו טרפב טרופמה לכו הזר ןוטב תבכשו הריפח ללוכ ןיוזמ      
ןבאמ גניפוקו קד שיתלט דוביעב ןומר ןבא יופיח ללוכ :יופיחה      

58,522.50 1,147.50  51.00 רטמ .'מ יפל ל"נה לכ ללוכ םולשתו הדידמ .מ"ס 7 יבועב תשטולמ  
      
,דצ לכב הלופכ לגר ,ץע + לזרב תקיצימ לספס תנקתהו הקפסא     42.2.151
םחש'  תרצות 5801 ט"קמ  "םי-לג" יגוז םגד ,'מ 67.1 ךרוא      

34,641.75 2,309.45  15.00 'חי .'חי יפל םולשתו הדידמ .ע"ש וא "אכירא  
      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  4.24 ק ר פ  ת ת       
      
םגד םירק םימל השיגנ הייזרב לש ןוטב דוסי לע הנקתהו הקפסא     42.4.901
,תונובמ תוכירב יתש ללוכ," תוקורי תוברת תוניפ" תרצות "קיפא"      
ללוכ , הקראהו למשח רוביח ללוכ , םיפוגמו ןוניס תכרעמ  ללוכ      
תחוש לא רבוחמ זוקינ תאצוה רונצ תנקתה ללוכו םימ תקפסא      
םישורדה תודובעו םירזבא ,םירמוחה לכ ללוכ ,הבורקה בויבה      
לכ ללוכ ריחמה .ןרציה תויחנה יפל הדובעה לש םלשומ עוציבל      

16,262.00 16,262   1.00 'חי .טלפמוק הדיחי יפל ל"נה  
      
גאטיראה םגד הפצירל םינגועמ םינותפשא לש הנקתהו הקפסא     42.4.902

8,095.40 2,023.85   4.00 'חי . ןוולגמ לכימ םע .ע"וש וא " ינברוא טוהיר" תרצות  עבורמ  
117,522 ץוח טוהיר 24 כ"הס  

קובץ: מוסיקה שלב ב   .../052 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     052 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

214 פ"צש 11 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
םגד רונתב העובצו תנוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב תבצועמ הכבס רדג     44.1.020
/ המדאב תודוסי וא ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל םורד הקעמ      

95,031.00 422.36 225.00 רטמ . ןוטב תפצר  
95,031.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
םירדלוב יוניפ ,תלוספ יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.025

20,935.00   3.95 5,300.00 ר"מ .קוליסו יוניפ תוברל היחמצ תדרוהו  
      
תיב תוברל ,םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     51.1.030

1,154.50 230.90   5.00 'חי .קוליסו יוניפ ללוכ 'מ 0.1 דע קמועב םישרושה  
      
)יולימו תיתשת ,עצמ ,טלפסא( תוכרדמו םישיבכ הנבמ קוריפ     51.1.125

21,010.00  21.01 1,000.00 ר"מ .הריהז הריפחב מ"ס 08 דע קמועב  
      
את הסכמ לש )הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.1.220

4,270.60 427.06  10.00 'חי .אוהש רטוק לכב תרוקיב  
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      

19,242.00  21.38 900.00 ק"מ .רשואמ הכיפש רתאל םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הסמעה הריפח 51.2.005
      
רחאל קר םלושי ,םירחא לש תלוספ תנמטה  רובע הרגא םולשת     51.2.010
תודועת תגצהו הדידמ ךמס לעו בתכבו שארמ חקפמה לש היחנה      

24,000.00  80.00 300.00 ק"מ . הנמטה  
      

12,828.00  21.38 600.00 ק"מ תשרדנ תומכ לכב עקרק יגוס לכב הריפח 51.2.020
      

4,320.00   2.88 1,500.00 ר"מ .ףושיח/הריפח רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה 51.2.160
      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל ,מ"ס 02 דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.010

39,123.00 130.41 300.00 ק"מ .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ קודיהב קודיהה  
      
יבועב תובכשב רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.020
שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ      
רמוח תוברל .)קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה טרפמב      

143,032  64.14 2,230.00 ק"מ .הביבסה תנגהל דרשמה י"ע רשואמה לעפממ רזחוממ  
      

 649.80   1.71 380.00 ר"מ ר''מ/רטיל 2.1-8.0 לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ 51.3.115
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../053 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     053 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

214 פ"צש 11 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
'א גוס טאגרגא מ"ס 4 יבועב מ"מ 91 צ"אתמ טלפסא יחטשמ     51.3.120

10,157.40  26.73 380.00 ר"מ 01-86GP ןמוטיב  
300,722 חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 כ"הס  

1,169,336 214 פ"צש כ"הס
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../054 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב םע( םירוויעל ןומיס ןבא     40.1.903
טרפ יפל  תוחנומ  'הנבל טינרג' רמגב ,מ"ס 6/02/02 תודימב      
תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה.תינכתו      
טרופמה יפל ,דרפנב ובשוחי רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא      

4,515.60 150.52  30.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .םישיבכ תינכתב  
      
תובלתשמ םינבאב חותיפה ירוזאב םיליבש ףוציר עוציבו הקפסא     40.1.921
21/21ו 81/21  לדוגב מ"ס 6 יבועב"תילטסונ" סופיטמ תוינועבצ      
)הינב תרוצ( תורושה תוחנומ 'קיתע םודא' לייטקוק ןווגב מ"ס      
לוח תבכש עוציב תללוכ הדובעה .רוחש ןווגב תובצנ םיילושו ךרואל      
רשא -םיעצמ תבכש לע ףוצירה ינבא תחנהו מ"ס 4 יבועב יקנ      

81,396.00 129.20 630.00 ר"מ .ר"מ יפל םולשתו הדידמ .דרפנב ובשוחי  
      
םוח ןווגב מ"ס 001/02/01 לדוג תיננג הפש ןבא עוציבו הקפסא     40.1.931
תחתמ מ"ס1הבוגב ,ףוציר ילוש תכימתל ,ןוטב בגו סיסב לע ,ריהב      
םיסוידר רובע מ"ס 52  לש םיטנמגס  רוסינ ללוכ ףוצירה ינפל      
טרפב טרופמה לכו םיעצמ ,ןוטב בגו סיסב ללוכ 'מ 5.2 מ םינטק      

15,004.60  51.74 290.00 רטמ .'מ יפל םולשתו הדידמ .טרפמבו  
      
םוח ןווגב מ"ס 05/02/01 לדוגב  לגועמ שאר ןג ןבא עוציבו הקפסא     40.1.933
לעמ מ"ס5 הבוגב ,ןוניג תוגורע תולובגב ףוציר ילוש תכימתל ,ההכ      
םיסוידר רובע מ"ס 52 לש םיטנמגס רוסינ ללוכ ,ףוצירה ינפל      
טרפב טרופמה לכו םיעצמ ,ןוטב בגו סיסב ללוכ 'מ 5.2 מ םינטק      

5,691.40  51.74 110.00 רטמ .'מ יפל םולשתו הדידמ .טרפמבו  
      

2,268.00   5.67 400.00 רטמ עבצ רובע ןג ןבאל תפסות 40.1.935
      
06/06 תובלתשמל לזרב תקצימ עבורמ הסכמ תנקתהו הקפסא     40.1.990
ףוציר תמאתה ךרוצל ע"וש וא "ןייטשרקא" 'צות 0326197 "6קמ      
ףוצירה הבוגל תורגסמה תמאתה תללוכ הדובעה .תוחוש ביבס      
הדידמ .ילירקא קבד תפסותב3:1  ןוטב-טיטב ןרוביחו ןביבס      

1,800.00 900.00   2.00 'חי .'חי יפל םולשתו  
110,676 רתאה חותיפ 04 כ"הס  

      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ה ל י ת ש ל  ע ק ר ק  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
04 קמועל חוחיתו שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.1.002
.חטש ינפ רושייו ר"מל רטיל 02 טסופמוק תענצהו תקפסא ,מ"ס      

9,120.00   6.00 1,520.00 ר"מ .םיינדיו םיינכמ םילכב שומיש ללוכ ריחמה  
      
תימוקמה המדאל תמאתומה )ןג תמדא( תאבומ הליתשל עקרק     41.1.004

24,000.00  80.00 300.00 ק"מ .עקרק תקידב ללוכ ריחמה .רושייו רוזיפ ללוכ  
      
רתאמ וא רתאהמ תרשואמ )ןג תמדא(  תימוקמ הליתשל עקרק     41.1.005

7,750.00  25.00 310.00 ק"מ .עקרק תקידב ללוכ ריחמה .רושייו רוזיפ ללוכ    ריעב רחא  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../055 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
שרדנה יפל הדעת הרבדה .םיבשע תליטקל רשואמ רמוחב סוסיר     41.1.048

3,040.00   2.00 1,520.00 ר"מ .)לוחכה רפסה( יללכה טרפמב  
      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
רזוח יוסיכו הריפח ללוכ תרנצה ריחמ      
      

5,773.50  12.83 450.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.065
      

13,053.60  35.28 370.00 רטמ . 01 גרד מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.080
      
,ע"ש וא ןד ןענ וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.2.144

11,369.60   3.74 3,040.00 רטמ .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ , 'מ 3.0- 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1  
      

1,706.04  60.93  28.00 'חי .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 41.2.165
      

1,443.00  48.10  30.00 רטמ .5.21 גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש 41.2.235
      
תמאות היפ ללוכ ע"ש וא רטנה לש I-02 םגד החיג ריטממ     41.2.265

6,093.30 160.35  38.00 'חי .ומוקמל ריטממה רוביחו היקשהה תינכותל  
      
י"ע לעפומ תולעפה אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     41.2.310
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ יפל היקשה רקב      
,םיננסמ ינש,רטמורדיה וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
,ע"וש וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל תסו,ץחל ןיטקמ      
רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ      

8,260.00 8,260.00   1.00 פמוק ע"וש/ןוסאלפ גוסמ םירלודומ  
      
ףוגמ תללוכה 2" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.360
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

2,940.00 1,470.00   2.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
ףוגמ תללוכה 1" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.370
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

 680.00 680.00   1.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
וא ,"ןגסלפ"/דראג םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     41.2.410
דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג יפל תודימ ,רשואמ ע"ש      
ןוטב תקיצי ,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל חוור      

7,483.00 7,483.00   1.00 פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל תושורדה תודובעה לכו לקוסל  
      
ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.2.430
לכה ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג ,הריפח ,םימ -דמ      

8,017.50 8,017.50   1.00 פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל  
      
,ע"וש וא םגא וא הלורוטומ תרצות תולעפה 8-ל הייקשה בשחמ     41.2.448
, רבצמ , ןעטמ ללוכ , ריעב תמייקה קוחרמ הלעפה תכרעמ םאות      
הניעטל ירטקלאוטופ אתל רוביח ,בשחמה קפס י"ע םיקפוסמש      
C - 45 גוסמ הנגה ןוראב ,בשחמה קפס י"ע קפוסמש ,תיראלוס      
,הייקשהה ןורא דצל יולת לע וא ןוטב תקיצי לע הלופכ הליענ לעב      

13,469.40 13,469   1.00 פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא ללוכ  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../056 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ט נ ו  ה ל י ת ש  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
ינפ רושייו חוחית - ללוכ ריחמה  היוקוק ןזמ ךרדמל אשד ידברמ     41.3.012
,םתענצהו סמת יטיא ,טסופמוק ,ימיכ - םינשד תענצה רוזיפ ,חטש      

26,190.00  27.00 970.00 ר"מ .התחנה תייקשהו קודיה ,הסירפ םיקיזמב לופיט ,חטש ינפ רושיי  
      

1,344.00  12.00 112.00 'חי .ק"מס 008 - חפנב לכימב ,3 לדוג ,םייתנש-בר םיחמצ 41.3.028
      

74,700.00  18.00 4,150.00 'חי .רטיל 5.2 - חפנב לכימב , 4 לדוג ,םייתנש-בר םיחמצ 41.3.032
      

3,416.00  28.00 122.00 'חי .רטיל 5.2 - חפנב לכימ , 4 לדוג ,רערע גוסהמ םיחמצ 41.3.034
      

13,720.00 490.00  28.00 'חי 'ג הצובק - תוחפל 5.8 לדוג םיצע וא םיבכרומ םיצע 41.3.080
243,569 היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס  

      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
,דצ לכב הלופכ לגר ,ץע + לזרב תקיצימ לספס תנקתהו הקפסא     42.2.151
םחש'  תרצות 5801 ט"קמ  "םי-לג" יגוז םגד ,'מ 67.1 ךרוא      

27,713.40 2,309.45  12.00 'חי .'חי יפל םולשתו הדידמ .ע"ש וא "אכירא  
      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  4.24 ק ר פ  ת ת       
      
םגד םירק םימל השיגנ הייזרב לש ןוטב דוסי לע הנקתהו הקפסא     42.4.901
,תונובמ תוכירב יתש ללוכ," תוקורי תוברת תוניפ" תרצות "קיפא"      
ללוכ  , הקראהו למשח רוביח ללוכ, םיפוגמו ןוניס תכרעמ  ללוכ      
תחוש לא רבוחמ זוקינ תאצוה רונצ תנקתה ללוכו םימ תקפסא      
םישורדה תודובעו  םירזבא ,םירמוחה לכ ללוכ ,הבורקה בויבה      
לכ ללוכ ריחמה .ןרציה תויחנה יפל הדובעה לש םלשומ עוציבל      

16,262.00 16,262   1.00 'חי .טלפמוק הדיחי יפל ל"נה  
      
גאטיראה םגד הפצירל םינגועמ םינותפשא לש הנקתהו הקפסא     42.4.902

8,095.40 2,023.85   4.00 'חי .  ןוולוגמ לכימ םע .ע"וש וא " ינברוא טוהיר" תרצות עבורמ  
52,070.80 ץוח טוהיר 24 כ"הס  

      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
יפל רונתב העובצו תנוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב תבצועמ הכבס רדג     44.1.020

6,335.40 422.36  15.00 רטמ . ןוטב תפצר / המדאב תודוסי וא ריק שאר לע תנגועמ טרפ  
6,335.40 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
םירדלוב יוניפ ,תלוספ יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.025

14,615.00   3.95 3,700.00 ר"מ .קוליסו יוניפ תוברל היחמצ תדרוהו  
קובץ: מוסיקה שלב ב   .../057 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     057 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

604 פ"צש  21 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
את הסכמ לש )הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.1.220

4,270.60 427.06  10.00 'חי .אוהש רטוק לכב תרוקיב  
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      

8,552.00  21.38 400.00 ק"מ .רשואמ הכיפש רתאל םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הסמעה הריפח 51.2.005
      

12,828.00  21.38 600.00 ק"מ תשרדנ תומכ לכב עקרק יגוס לכב הריפח 51.2.020
      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל ,מ"ס 02 דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.010

59,988.60 130.41 460.00 ק"מ .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ קודיהב קודיהה  
      

 607.05   1.71 355.00 ר"מ ר''מ/רטיל 2.1-8.0 לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ 51.3.110
      
'א גוס טאגרגא מ"ס 4 יבועב מ"מ 91 צ"אתמ טלפסא יחטשמ     51.3.120

9,489.15  26.73 355.00 ר"מ 01-86GP ןמוטיב  
110,350 חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 כ"הס  
523,001 604 פ"צש  כ"הס

קובץ: מוסיקה שלב ב   .../058 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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22/02/2023 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     058 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

ילאינבי בוחר ללוכ ינופצ םחתמ 10 הנבמ    
   

          2,465,345.90 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

          833,814.25 היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

           67,320.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

           19,447.20 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

          680,417.38 חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 קרפ   
   

          270,397.70 טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

4,336,742.43 ילאינבי בוחר ללוכ ינופצ םחתמ 10 כ"הס            
   
יזכרמ םחתמ 20 הנבמ    
   

          2,280,814.80 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

          465,648.85 היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

           67,320.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

           19,447.20 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

          666,680.52 חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 קרפ   
   

          487,375.35 טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

3,987,286.72 יזכרמ םחתמ 20 כ"הס            
   
יזכרמ םחתמ ןוינח 30 הנבמ    
   

          316,029.50 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע :20 קרפ 20 קרפ   
   

          160,644.30 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

          161,445.35 היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

          403,971.40 חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 קרפ   
   

           76,650.00 טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

1,118,740.55 יזכרמ םחתמ ןוינח 30 כ"הס            
   
ימורד םחתמ 40 הנבמ    
   

          3,372,451.80 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

          866,701.60 היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

           67,320.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   
 

קובץ: מוסיקה שלב ב   .../059 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     059 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

           23,670.80 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

          1,405,460.20 חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 קרפ   
   

          554,803.30 טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

6,290,407.70 ימורד םחתמ 40 כ"הס            
   
תרושקתו הרואת למשח 80 הנבמ    
   

          1,572,499.67 8 קרפ 80 קרפ   
   

1,572,499.67 תרושקתו הרואת למשח 80 כ"הס            
   
614 פ"צש 90 הנבמ    
   

          142,833.90 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

          312,891.12 היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

           87,094.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

            8,447.20 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

          176,676.05 חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 קרפ   
   

727,942.27 614 פ"צש 90 כ"הס            
   
714 פ"צש 01 הנבמ    
   

          136,208.20 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

          212,352.88 היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

          192,479.30 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

            5,068.32 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

          116,466.19 חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 קרפ   
   

662,574.89 714 פ"צש 01 כ"הס            
   
214 פ"צש 11 הנבמ    
   

          193,440.50 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

          462,620.15 היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

          117,521.65 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

           95,031.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

          300,722.50 חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 קרפ   
 
 

קובץ: מוסיקה שלב ב   .../060 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     060 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

1,169,335.80 214 פ"צש 11 כ"הס            
   
604 פ"צש  21 הנבמ    
   

          110,675.60 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

          243,568.94 היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

           52,070.80 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

            6,335.40 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

          110,350.40 חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 קרפ   
   

523,001.14 604 פ"צש  21 כ"הס            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מוסיקה שלב ב   .../061 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

22/02/2023
דף מס':     061 םי"פצש חותיפו  תובוחר ףוציר תודובע הקיסומה תנוכש

  
הנבמ ךס  

4,336,742.43 ילאינבי בוחר ללוכ ינופצ םחתמ 10 הנבמ  
  

3,987,286.72 יזכרמ םחתמ 20 הנבמ  
  

1,118,740.55 יזכרמ םחתמ ןוינח 30 הנבמ  
  

6,290,407.70 ימורד םחתמ 40 הנבמ  
  

1,572,499.67 תרושקתו הרואת למשח 80 הנבמ  
  

727,942.27 614 פ"צש 90 הנבמ  
  

662,574.89 714 פ"צש 01 הנבמ  
  

1,169,335.80 214 פ"צש 11 הנבמ  
  

523,001.14 604 פ"צש  21 הנבמ  
 

  
לכה ךס  

20,388,531.17  יללכ כ"הס  
 3,466,050.30 מ"עמ %71  
 23,854,581.47 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מוסיקה שלב ב 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


