
24/01/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 שדח- הראע םישיבכ דוביר זרכמ

רקס רו'ח 5-6 'סמ שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15 ק ר פ  150 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  100.150 ק ר פ  ת ת       
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     051.001.0030

    648.00   216.00     3.00 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     051.001.0220

    399.50   399.50     1.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     051.001.0330

    150.00    15.00    10.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
)הדלפ/ןוטב( אוהש רמוח לכמ הקעמ קוריפ     051.001.0410

    500.00    50.00    10.00 .חקפמה הרויש םוקמל המירע וא קוליס ללוכ רטמ   
      
001 דע רטוקב )ןוטבמ( זוקינ רוניצ קוריפ     051.001.0480
לכו הריפח ללוכ 'מ 4 דע קמועב מ"ס      

  1,452.00   242.00     6.00 .קוליסו יוניפ תוברל תושורדה תודובעה רטמ   
  3,149.50 1.15 קרפ 100.150 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  200.150 ק ר פ  ת ת       
      
רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו יופינ ןוימ     051.002.0010
םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו םירדלוב      
יוניפו הסמעה דרפנב תלוספה םוריע ,שרדנ      
קר רשואי םולשת .רשואמ הכיפש רתאל      
רתאה דדומ י"ע םורעמה תדידמ רחאל      

  3,420.00    60.00    57.00 .יוניפה ינפל זוחמה רושיא תלבקו ק"מ   
      

  4,600.00    23.00   200.00 .עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח ק"מ  051.002.0070
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     051.002.0160

  1,755.00     2.70   650.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
לש הבוגל םיחטש לש רקובמ קודיהו רושיי     051.002.0180
תובכשב יולימ וא/ו הריפחב מ"ס 04 דע      

  4,550.00     7.00   650.00 .)'חיה ריחמב לולכ יולימה רמוח( ר"מ   
 14,325.00 2.15 קרפ 200.150 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  300.150 ק ר פ  ת ת       
      
51 דע הבכש יבועב תוכרדמב  'א גוס עצמ     051.003.0030
יפל 001% לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס      

 15,860.00   122.00   130.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   
 15,860.00 3.15 קרפ 300.150 כ"הס  

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 
 
 
 
 
 

קובץ: עארה-ערערה   .../002 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



24/01/2022
דף מס':     002 שדח- הראע םישיבכ דוביר זרכמ

רקס רו'ח 5-6 'סמ שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
6.15 ק ר פ  600.150 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     051.006.0176

  6,784.80 1,130.80     6.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     051.006.0828
תדלפ ללוכ.תוינכתב טרופמל םאתהב ןייוזמ      

  8,295.00 1,382.50     6.00 .ןויז ק"מ   
 15,079.80 6.15 קרפ 600.150 כ"הס  
 48,414.30 15 קרפ 150 כ"הס  

      
25 ק ר פ  250 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  100.250 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     052.001.0200

 21,180.00    35.30   600.00 .01-07GP        ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
 21,180.00 1.25 קרפ 100.250 כ"הס  

      
2.25 ק ר פ  200.250 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     052.002.0010

    960.00     1.60   600.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
    960.00 2.25 קרפ 200.250 כ"הס  

 22,140.00 25 קרפ 250 כ"הס  
      
ת ו נ ו ש  990 ק ר פ       
      
99 ק ר פ  ת ת  900.990 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 021/021 םינפ תודימב תעבורמ החוש     099.009.0900
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 13,000.00 6,500.00     2.00 .'מ 57.2 'חי   
 13,000.00 99 קרפ תת 900.990 כ"הס  
 13,000.00 תונוש 990 כ"הס  
 83,554.30 רקס רו'ח 5-6 'סמ שיבכ כ"הס

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: עארה-ערערה   .../003 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



24/01/2022
דף מס':     003 שדח- הראע םישיבכ דוביר זרכמ

הרערע-תארהדלא-41 'סמ שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2 ק ר פ  200 ק ר פ       
      
1.2 ק ר פ  100.200 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגב ,02-ב ןוטבמ דבוכ - םיכמות תוריק     002.001.0020
שיטלט דוביעב ןבאמ םיבכרומ ,'מ 0.4 דע      
,דוסי ,הביצח/הריפח 'בע :ללוכ םיכבדנב      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע ,םירפת ,םיזקנ      
זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו תוזאפ      
םינבאה תרישק ,זוקינ תעירי/השבי הינבמ      
ךרוצל תודובעה רתי לכו לוחיכ ,הרישק תשרו      

 32,542.00   614.00    53.00 .טרפמבו תוינכתב טרופמכ ריקה עוציב ק"מ   
 32,542.00 1.2 קרפ 100.200 כ"הס  
 32,542.00 2 קרפ 200 כ"הס  

      
15 ק ר פ  150 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  100.150 ק ר פ  ת ת       
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     051.001.0030

  2,376.00   216.00    11.00 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
הנתשמ יבועב ןיוזמ ןוטב יחטשמ קוריפ     051.001.0090

 43,435.00   124.10   350.00 .חטשהמ תלוספה קוליס ללוכ ר"מ   
      
ןיוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק תוסירהו קוריפ     051.001.0460

  5,140.00   128.50    40.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,תודוסיהו ק"מ   
 50,951.00 1.15 קרפ 100.150 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  200.150 ק ר פ  ת ת       
      

  6,900.00    23.00   300.00 .עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח ק"מ  051.002.0070
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     051.002.0160

  2,997.00     2.70 1,110.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
לש הבוגל םיחטש לש רקובמ קודיהו רושיי     051.002.0180
תובכשב יולימ וא/ו הריפחב מ"ס 04 דע      

  7,770.00     7.00 1,110.00 .)'חיה ריחמב לולכ יולימה רמוח( ר"מ   
 17,667.00 2.15 קרפ 200.150 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  300.150 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תוכרדמב  'א גוס עצמ     051.003.0030
יפל 001% לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס 51      

 32,940.00   122.00   270.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   
 32,940.00 3.15 קרפ 300.150 כ"הס  
101,558.00 15 קרפ 150 כ"הס  

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 
 
 
 

קובץ: עארה-ערערה   .../004 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



24/01/2022
דף מס':     004 שדח- הראע םישיבכ דוביר זרכמ

הרערע-תארהדלא-41 'סמ שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
25 ק ר פ  250 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  100.250 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     052.001.0200

 42,360.00    35.30 1,200.00 .01-07GP        ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
 42,360.00 1.25 קרפ 100.250 כ"הס  

      
2.25 ק ר פ  200.250 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     052.002.0010

  1,920.00     1.60 1,200.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
  1,920.00 2.25 קרפ 200.250 כ"הס  
 44,280.00 25 קרפ 250 כ"הס  
178,380.00 הרערע-תארהדלא-41 'סמ שיבכ כ"הס

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: עארה-ערערה   .../005 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



24/01/2022
דף מס':     005 שדח- הראע םישיבכ דוביר זרכמ

)ס"נתמ(הראע-72 שיבכ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2 ק ר פ  200 ק ר פ       
      
1.2 ק ר פ  100.200 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגב ,02-ב ןוטבמ דבוכ - םיכמות תוריק     002.001.0020
שיטלט דוביעב ןבאמ םיבכרומ ,'מ 0.4 דע      
,דוסי ,הביצח/הריפח 'בע :ללוכ םיכבדנב      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע ,םירפת ,םיזקנ      
זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו תוזאפ      
םינבאה תרישק ,זוקינ תעירי/השבי הינבמ      
ךרוצל תודובעה רתי לכו לוחיכ ,הרישק תשרו      

 27,630.00   614.00    45.00 .טרפמבו תוינכתב טרופמכ ריקה עוציב ק"מ   
 27,630.00 1.2 קרפ 100.200 כ"הס  
 27,630.00 2 קרפ 200 כ"הס  

      
04 ק ר פ  040 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  100.040 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     040.001.0190
,02/01 ,תינבלמ גוסמ עבצ ספסוחמ רמגב      

  6,480.00    81.00    80.00 . תינכת יפל ע"וש וא 02/02 ר"מ   
      
תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     040.001.0640
.)ל"נכ( ,מ"ס 51/001/03 , 71/001/52      

  2,800.00    70.00    40.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     040.001.0700

  3,872.00    48.40    80.00 .ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה .רופא רטמ   
 13,152.00 1.04 קרפ 100.040 כ"הס  
 13,152.00 04 קרפ 040 כ"הס  

      
44 ק ר פ  440 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  100.440 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגב לזרב ידומע םע תכתורמ תשר רדג     044.001.0050
ריק שארל ןגועמ רונתב עובצו ןוולוגמ 'מ 0.2      
יפל ןוטב תפצרב / המדאב תודוסי םע וא      

 17,730.00   354.60    50.00 . טרפ רטמ   
 17,730.00 1.44 קרפ 100.440 כ"הס  
 17,730.00 44 קרפ 440 כ"הס  

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: עארה-ערערה   .../006 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



24/01/2022
דף מס':     006 שדח- הראע םישיבכ דוביר זרכמ

)ס"נתמ(הראע-72 שיבכ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15 ק ר פ  150 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  100.150 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     051.001.0025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

  6,660.00     3.70 1,800.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     051.001.0030

  6,480.00   216.00    30.00 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
ללוכ הנתשמ יבועב ןיוזמ ןוטב יחטשמ קוריפ     051.001.0090

  2,482.00   124.10    20.00 .חטשהמ תלוספה קוליס ר"מ   
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     051.001.0220

  1,598.00   399.50     4.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
1 דע יבועב טלפסא  לש ןידע ףוצרק/סופסיח5     051.001.0500

  1,000.00     5.00   200.00 .קוליסו יוניפ ,אוטא7ט תוברל מ"ס ר"מ   
 18,220.00 1.15 קרפ 100.150 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  200.150 ק ר פ  ת ת       
      
רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו יופינ ןוימ     051.002.0010
םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו םירדלוב      
יוניפו הסמעה דרפנב תלוספה םוריע ,שרדנ      
קר רשואי םולשת .רשואמ הכיפש רתאל      
רתאה דדומ י"ע םורעמה תדידמ רחאל      

  2,500.00    25.00   100.00 .יוניפה ינפל זוחמה רושיא תלבקו ק"מ   
      

 12,650.00    23.00   550.00 . עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח ק"מ  051.002.0070
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     051.002.0160

  4,860.00     2.70 1,800.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
 20,010.00 2.15 קרפ 200.150 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  300.150 ק ר פ  ת ת       
      
51 דע הבכש יבועב תוכרדמב  'א גוס עצמ     051.003.0030
יפל 001% לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס      

 61,000.00   122.00   500.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   
      
רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     051.003.0110
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      
תוברל .)קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      
דרשמה י"ע רשואמה לעפממ רזחוממ רמוח      

 12,000.00    60.00   200.00 .הביבסה תנגהל ק"מ   
 73,000.00 3.15 קרפ 300.150 כ"הס  

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 
 
 
 

קובץ: עארה-ערערה   .../007 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



24/01/2022
דף מס':     007 שדח- הראע םישיבכ דוביר זרכמ

)ס"נתמ(הראע-72 שיבכ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
9.15 ק ר פ  900.150 ק ר פ  ת ת       
      
תמרל ידדצ דח הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ     051.009.0160

 21,336.00   177.80   120.00 . PSE0.2 סופיטמ N-2 המילב רטמ   
 21,336.00 9.15 קרפ 900.150 כ"הס  
132,566.00 15 קרפ 150 כ"הס  

      
25 ק ר פ  250 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  100.250 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     052.001.0200

 70,600.00    35.30 2,000.00 .01-07GP        ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
 70,600.00 1.25 קרפ 100.250 כ"הס  

      
2.25 ק ר פ  200.250 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     052.002.0010

  3,200.00     1.60 2,000.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
  3,200.00 2.25 קרפ 200.250 כ"הס  
 73,800.00 25 קרפ 250 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  990 ק ר פ       
      
9 ק ר פ  ת ת  900.990 ק ר פ  ת ת       
      

    850.00   850.00     1.00 .רעש קוליסו קוריפ 'חי  099.009.0900
    850.00 9 קרפ תת 900.990 כ"הס  
    850.00 תונוש 990 כ"הס  

265,728.00 )ס"נתמ(הראע-72 שיבכ כ"הס
00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: עארה-ערערה   .../008 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



24/01/2022
דף מס':     008 שדח- הראע םישיבכ דוביר זרכמ

הראע-4 'סמ שיבכ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2 ק ר פ  200 ק ר פ       
      
1.2 ק ר פ  100.200 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגב ,02-ב ןוטבמ דבוכ - םיכמות תוריק     002.001.0020
שיטלט דוביעב ןבאמ םיבכרומ ,'מ 0.4 דע      
,דוסי ,הביצח/הריפח 'בע :ללוכ םיכבדנב      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע ,םירפת ,םיזקנ      
זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו תוזאפ      
םינבאה תרישק ,זוקינ תעירי/השבי הינבמ      
ךרוצל תודובעה רתי לכו לוחיכ ,הרישק תשרו      

 18,420.00   614.00    30.00 .טרפמבו תוינכתב טרופמכ ריקה עוציב ק"מ   
 18,420.00 1.2 קרפ 100.200 כ"הס  
 18,420.00 2 קרפ 200 כ"הס  

      
04 ק ר פ  040 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  100.040 ק ר פ  ת ת       
      
קלחומו יולג ןוטב( 03-ב ןוטבמ תוגרדמ     040.001.0090
מ"ס 51 יבועב עפושמ ןוטב חטשמ לע )קורס      
61/04 דע ךתחב םישלושמו  )ריחמב לולכ(      
52 יבועב קדוהמ עצמ ,תיתשה קודיה ,מ"ס      

  6,380.00   255.20    25.00 .שרדנכ ןוטבה ןויזו מ"ס רטמ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     040.001.0190
,02/01 ,תינבלמ גוסמ עבצ ספסוחמ רמגב      

  9,720.00    81.00   120.00 . תינכת יפל ע"וש וא 02/02 ר"מ   
      
תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     040.001.0640
.)ל"נכ( ,מ"ס 51/001/03 , 71/001/52      

  5,600.00    70.00    80.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה רטמ   
      
םוחית רובע תינועבצ המוטק תיעופיש ןג ןבא     040.001.0740
תלגועמ הניפ תודיחי תוברל 'ודכו תוגורע      
531 תיוז ,תולעמ 09 תיוז,)לגעמ 8/1(      
ריחמה .ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות תולעמ      

  3,327.00   110.90    30.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ רטמ   
 25,027.00 1.04 קרפ 100.040 כ"הס  
 25,027.00 04 קרפ 040 כ"הס  

      
15 ק ר פ  150 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  100.150 ק ר פ  ת ת       
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     051.001.0030

  1,944.00   216.00     9.00 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
חטשהמ ןקוליסו תומייק תועלסמ קוריפ     051.001.0060

  2,772.00    39.60    70.00 .חקפמה תוארוה יפל םוקמל ר"מ   
  4,716.00 100.150.40 קרפ תתב הרבעהל

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 

קובץ: עארה-ערערה   .../009 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



24/01/2022
דף מס':     009 שדח- הראע םישיבכ דוביר זרכמ

הראע-4 'סמ שיבכ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,716.00 מהעברה      

      
      
ללוכ הנתשמ יבועב ןיוזמ ןוטב יחטשמ קוריפ     051.001.0090

  4,343.50   124.10    35.00 .חטשהמ תלוספה קוליס ר"מ   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     051.001.0110

  7,700.00     7.00 1,100.00 .קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     051.001.0220

  2,397.00   399.50     6.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
ןיוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק תוסירהו קוריפ     051.001.0460

  7,710.00   128.50    60.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,תודוסיהו ק"מ   
 26,866.50 1.15 קרפ 100.150 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  200.150 ק ר פ  ת ת       
      
רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו יופינ ןוימ     051.002.0010
םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו םירדלוב      
יוניפו הסמעה דרפנב תלוספה םוריע ,שרדנ      
קר רשואי םולשת .רשואמ הכיפש רתאל      
רתאה דדומ י"ע םורעמה תדידמ רחאל      

  2,100.00    60.00    35.00 .יוניפה ינפל זוחמה רושיא תלבקו ק"מ   
      

 16,100.00    23.00   700.00 .עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח ק"מ  051.002.0070
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     051.002.0160

  3,780.00     2.70 1,400.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
לש הבוגל םיחטש לש רקובמ קודיהו רושיי     051.002.0180
תובכשב יולימ וא/ו הריפחב מ"ס 04 דע      

  9,800.00     7.00 1,400.00 .)'חיה ריחמב לולכ יולימה רמוח( ר"מ   
 31,780.00 2.15 קרפ 200.150 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  300.150 ק ר פ  ת ת       
      
51 דע הבכש יבועב תוכרדמב  'א גוס עצמ     051.003.0030
יפל 001% לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס      

 54,900.00   122.00   450.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   
 54,900.00 3.15 קרפ 300.150 כ"הס  

      
6.15 ק ר פ  600.150 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     051.006.0032
םוכיסל אל   359.90     5.00 .'מ 0.2 דע קמועב 4 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     051.006.0132
םוכיסל אל   764.70    60.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב 4 גרד רטמ   

600.150.40 קרפ תתב הרבעהל          
00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג

 
 
 

קובץ: עארה-ערערה   .../010 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



24/01/2022
דף מס':     010 שדח- הראע םישיבכ דוביר זרכמ

הראע-4 'סמ שיבכ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     051.006.0536
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      
םוכיסל אל 6,600.00     2.00 .'מ 57.2 'חי   
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     051.006.0664
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ      
ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל      
לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא      
תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ      
םוכיסל אל 1,952.70     1.00 .984 י"ת 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     051.006.0668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  
םוכיסל אל 1,686.10     2.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   

6.15 קרפ 600.150 כ"הס            
113,546.50 15 קרפ 150 כ"הס  

      
25 ק ר פ  250 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  100.250 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את;     052.001.0090

 46,500.00    31.00 1,500.00 .01-86GP     ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
 46,500.00 1.25 קרפ 100.250 כ"הס  

      
2.25 ק ר פ  200.250 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     052.002.0010

  2,400.00     1.60 1,500.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      

 10,872.00   151.00    72.00 ."2/1 צ"את טלפסאמ הטאה יספ ר"מ  052.002.0070
 13,272.00 2.25 קרפ 200.250 כ"הס  
 59,772.00 25 קרפ 250 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  990 ק ר פ       
      
99 ק ר פ  ת ת  900.990 ק ר פ  ת ת       
      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק ןוטבמ הנבמ קוריפ 099.009.0900
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק תוגרדמ תסירה 099.009.0910
      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק שדחמ התבכרהו הככס הנבמ קוריפ 099.009.0930
  9,000.00 900.990.40 קרפ תתב הרבעהל

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 
 

קובץ: עארה-ערערה   .../011 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



24/01/2022
דף מס':     011 שדח- הראע םישיבכ דוביר זרכמ

הראע-4 'סמ שיבכ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,000.00 מהעברה      

      
      
ויתודוסיו וידומע לע בכרל רעש לש ריהז קוריפ     099.009.0950

  4,500.00 1,500.00     3.00 שדחה ומוקמב ותנקתהו 'חי   
 13,500.00 99 קרפ תת 900.990 כ"הס  
 13,500.00 תונוש 990 כ"הס  
230,265.50 הראע-4 'סמ שיבכ כ"הס

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: עארה-ערערה   .../012 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



24/01/2022
דף מס':     012 שדח- הראע םישיבכ דוביר זרכמ

הראע-'ב בלש-4 'סמ שיבכ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15 ק ר פ  150 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  100.150 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     051.001.0025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      
םוכיסל אל     3.70   500.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
ללוכ הנתשמ יבועב ןיוזמ ןוטב יחטשמ קוריפ     051.001.0090
םוכיסל אל   124.10    10.00 .חטשהמ תלוספה קוליס ר"מ   
      
1 דע יבועב טלפסא  לש ןידע ףוצרק/סופסיח     051.001.0500
םוכיסל אל     5.00   200.00 .קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל מ"ס ר"מ   

1.15 קרפ 100.150 כ"הס            
      
2.15 ק ר פ  200.150 ק ר פ  ת ת       
      
רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו יופינ ןוימ     051.002.0010
םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו םירדלוב      
יוניפו הסמעה דרפנב תלוספה םוריע ,שרדנ      
קר רשואי םולשת .רשואמ הכיפש רתאל      
רתאה דדומ י"ע םורעמה תדידמ רחאל      
םוכיסל אל    60.00    70.00 .יוניפה ינפל זוחמה רושיא תלבקו ק"מ   
      
דע קמועל םימייק םיעצמ ינפ חוחיתו השירח     051.002.0190
ריחמה .רקובמ קודיהו סוליפ רושיי מ"ס01      
םוכיסל אל     6.20 2,000.00 .יולימב רזוח שומישו הריפח יפדוע יוניפ ללוכ ר"מ   

2.15 קרפ 200.150 כ"הס            
      
3.15 ק ר פ  300.150 ק ר פ  ת ת       
      
51 דע הבכש יבועב תוכרדמב  'א גוס עצמ     051.003.0030
יפל 001% לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס      
םוכיסל אל   122.00   200.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   

3.15 קרפ 300.150 כ"הס            
      
9.15 ק ר פ  900.150 ק ר פ  ת ת       
      
תמרל ידדצ דח הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ     051.009.0160
םוכיסל אל   177.80   110.00 . PSE0.2 סופיטמ N-2 המילב רטמ   

9.15 קרפ 900.150 כ"הס            
15 קרפ 150 כ"הס            

      
25 ק ר פ  250 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  100.250 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     052.001.0200
םוכיסל אל    35.30 2,000.00 .01-07GP        ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   

1.25 קרפ 100.250 כ"הס            
00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג

 
 

קובץ: עארה-ערערה   .../013 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



24/01/2022
דף מס':     013 שדח- הראע םישיבכ דוביר זרכמ

הראע-'ב בלש-4 'סמ שיבכ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2.25 ק ר פ  200.250 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     052.002.0010
םוכיסל אל     1.60 2,000.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   

2.25 קרפ 200.250 כ"הס            
25 קרפ 250 כ"הס            
הראע-'ב בלש-4 'סמ שיבכ כ"הס          

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: עארה-ערערה   .../014 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



24/01/2022
דף מס':     014 שדח- הראע םישיבכ דוביר זרכמ

הראע-ב/א בלש-61 'סמ שיבכ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15 ק ר פ  150 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  100.150 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     051.001.0025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

  1,406.00     3.70   380.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     051.001.0030

  1,080.00   216.00     5.00 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
  2,486.00 1.15 קרפ 100.150 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  200.150 ק ר פ  ת ת       
      
רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו יופינ ןוימ     051.002.0010
םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו םירדלוב      
יוניפו הסמעה דרפנב תלוספה םוריע ,שרדנ      
קר רשואי םולשת .רשואמ הכיפש רתאל      
רתאה דדומ י"ע םורעמה תדידמ רחאל      

 24,000.00    60.00   400.00 .יוניפה ינפל זוחמה רושיא תלבקו ק"מ   
      
דע קמועל םימייק םיעצמ ינפ חוחיתו השירח     051.002.0190
ריחמה .רקובמ קודיהו סוליפ רושיי מ"ס01      

  7,440.00     6.20 1,200.00 .יולימב רזוח שומישו הריפח יפדוע יוניפ ללוכ ר"מ   
 31,440.00 2.15 קרפ 200.150 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  300.150 ק ר פ  ת ת       
      
51 דע הבכש יבועב תוכרדמב  'א גוס עצמ     051.003.0030
יפל 001% לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס      

 17,080.00   122.00   140.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   
 17,080.00 3.15 קרפ 300.150 כ"הס  
 51,006.00 15 קרפ 150 כ"הס  

      
25 ק ר פ  250 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  100.250 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     052.001.0200

 45,890.00    35.30 1,300.00 .01-07GP        ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
 45,890.00 1.25 קרפ 100.250 כ"הס  

      
2.25 ק ר פ  200.250 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     052.002.0010

  2,080.00     1.60 1,300.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
  2,080.00 2.25 קרפ 200.250 כ"הס  
 47,970.00 25 קרפ 250 כ"הס  
 98,976.00 הראע-ב/א בלש-61 'סמ שיבכ כ"הס
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קובץ: עארה-ערערה   .../015 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



24/01/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     015 שדח- הראע םישיבכ דוביר זרכמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

רקס רו'ח 5-6 'סמ שיבכ 10 הנבמ    
   

                 48,414.30 15 קרפ 150 קרפ   
   

                 22,140.00 25 קרפ 250 קרפ   
   

                 13,000.00 תונוש 990 קרפ   
   

    83,554.30 רקס רו'ח 5-6 'סמ שיבכ 10 כ"הס               
   
הרערע-תארהדלא-41 'סמ שיבכ 20 הנבמ    
   

                 32,542.00 2 קרפ 200 קרפ   
   

                101,558.00 15 קרפ 150 קרפ   
   

                 44,280.00 25 קרפ 250 קרפ   
   

   178,380.00 הרערע-תארהדלא-41 'סמ שיבכ 20 כ"הס               
   
)ס"נתמ(הראע-72 שיבכ 30 הנבמ    
   

                 27,630.00 2 קרפ 200 קרפ   
   

                 13,152.00 04 קרפ 040 קרפ   
   

                 17,730.00 44 קרפ 440 קרפ   
   

                132,566.00 15 קרפ 150 קרפ   
   

                 73,800.00 25 קרפ 250 קרפ   
   

                    850.00 תונוש 990 קרפ   
   

   265,728.00 )ס"נתמ(הראע-72 שיבכ 30 כ"הס               
   
הראע-4 'סמ שיבכ 40 הנבמ    
   

                 18,420.00 2 קרפ 200 קרפ   
   

                 25,027.00 04 קרפ 040 קרפ   
   

                113,546.50 15 קרפ 150 קרפ   
   

                 59,772.00 25 קרפ 250 קרפ   
   

                 13,500.00 תונוש 990 קרפ   
   

   230,265.50 הראע-4 'סמ שיבכ 40 כ"הס               
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קובץ: עארה-ערערה   .../016 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



24/01/2022
דף מס':     016 שדח- הראע םישיבכ דוביר זרכמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

הראע-'ב בלש-4 'סמ שיבכ 50 הנבמ    
   

15 קרפ 150 קרפ                             
   

25 קרפ 250 קרפ                             
   

הראע-'ב בלש-4 'סמ שיבכ 50 כ"הס                            
   
הראע-ב/א בלש-61 'סמ שיבכ 60 הנבמ    
   

                 51,006.00 15 קרפ 150 קרפ   
   

                 47,970.00 25 קרפ 250 קרפ   
   

    98,976.00 הראע-ב/א בלש-61 'סמ שיבכ 60 כ"הס               
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קובץ: עארה-ערערה   .../017 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



24/01/2022
דף מס':     017 שדח- הראע םישיבכ דוביר זרכמ

  
הנבמ ךס  
    83,554.30 רקס רו'ח 5-6 'סמ שיבכ 10 הנבמ  

  
   178,380.00 הרערע-תארהדלא-41 'סמ שיבכ 20 הנבמ  

  
   265,728.00 )ס"נתמ(הראע-72 שיבכ 30 הנבמ  

  
   230,265.50 הראע-4 'סמ שיבכ 40 הנבמ  

  
הראע-'ב בלש-4 'סמ שיבכ 50 הנבמ               

  
    98,976.00 הראע-ב/א בלש-61 'סמ שיבכ 60 הנבמ  

 
  

לכה ךס  
   856,903.80  יללכ כ"הס  

    145,673.65 מ"עמ %71  
  1,002,577.45 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: עארה-ערערה 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


