
מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

םי תב ימ
בויבהו םימה תשר םוקישו חותיפ תודובע תרגסמ זרכמ - םי תב

פרויקט: 128-17-513
A2 מהדורה

 

10/07/2019 תרגסמ זרכמ
דף מס':     001 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
      

    450.00   450.00     1.00 .גוס לכמ םיצע תריקע 'חי  41.01.0010
      

    300.00   300.00     1.00 .גוס לכמ םיצע תתירכ 'חי  41.01.0020
      
עקרקהמ 'מ 1 הבוגב עזגה רטוקש םיצע םוזיג     41.01.0030

    220.00   220.00     1.00 הלעמו מ"ס 01 אוה 'חי   
      
םוחתב יפולח םוקמל גוס לכמ םיצע תקתעה     41.01.0040

    600.00   600.00     1.00 תימוקמה תושרה 'חי   
      
יווילב 'מ 7 דע הבוגב ינוניב רגוב ץע תקתעה     41.01.0050
םילופיטה לכ תוברל שדחמ ותליתשו םונורגא      

  3,460.00 3,460.00     1.00 םישורדה 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 ןג תמדא לש רושייו רוזיפ ,הקפסא ק"מ  41.01.0060
      
,םידברמב אשד לש רוזיפו הקפסא ,הלבוה     41.01.0070

     27.00    27.00     1.00 ןימזמה תייחנה י"פע ןז לכמ ר"מ   
      
טנמלא םע מ"ס X 001 מ"ס 001 ץעל חתפ     41.01.0080

    250.00   250.00     1.00 'פמוק הבוג  
      

     35.00    35.00     1.00 היח רדג / םיחיש קוליסו תריקע / םוזיג רטמ  41.01.0090
      
םיצעה יעזג וקל ךנואמב םיצע ישרוש ךותיח     41.01.0100
,תננכותמה הכרדמה ינפמ מ"ס 05 קמועל דעו      

    139.00   139.00     1.00 ץע רפ וניה הדיחיה ריחמ .קוליס ללוכ 'חי   
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     41.01.0110
6 לע הלוע וניא ךא רטמ 3 לע הלועה הבוגב      
םוזיג ללוכ( מ"ס 02 דע 01 עזג רטוקבו רטמ      
הכיפש רתאל יוניפו )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע      

    508.00   508.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
      
      
      

  6,039.00 10.14 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     002 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,039.00 מהעברה      
      
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     41.01.0120
03 לש עזג רטוקבו רטמ 6 לע הלועה הבוגב      
יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 04 דע      

  1,143.00 1,143.00     1.00 רשואמ הכיפש רתאל יוניפו )םזגה 'חי   
      
לע היקשהל תכרעמ שאר לש ריהז קוריפ     41.01.0130
ינסחל ותרבעהו םירזיבא זגרא תוברל וירזיבא      
ללוכ ,)דבלב ןימזמה תטלחה י"פע( הייריעה      
לכב שומיש .תמייק תרנצ לש הריגס / קותינ      
עוציבל דע םישרדנ םירזיבא / םירמוחה      

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק תלוספה קוליס ללוכ הדיחיה ריחמ .םלשומ  
      
לע היקשהל תכרעמ שאר לש ריהז קוריפ     41.01.0140
םוקמל ותקתעהו םירזיבא זגרא תוברל וירזיבא      
קותינ ללוכ )דבלב ןימזמה תטלחה י"פע( שדח      
לכב שומיש .תמייק תרנצ לש הריגס /      
עוציבל דע םישרדנ םירזיבא / םירמוחה      

  1,617.00 1,617.00     1.00 'פמוק תלוספה קוליס ללוכ הדיחיה ריחמ .םלשומ  
 10,049.00 םיקוריפו ןוניג תודובע 10.14 כ"הס  
 10,049.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  

      
ת ו כ ר ד מ ו  ם י ש י ב כ  י נ ו ק י ת  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר ו  ק ו ר י פ  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
לא תלוספה חוליש םיללוכ םיקוריפה יריחמ      
תוברל אוהש קחרמ לכב השרומ תלוספ רתא      
ינסחמל הרבעה וא/ו תורגא םולשתו הלבוה      
חוקיפה תויחנה יפל לכה , הנימזמה תושרה      
      
02 דע קמועב חטשהמ היחמיצ תרסהו ףושיח     51.01.0010

      7.00     7.00     1.00 מ"ס ר"מ   
      

     13.00    13.00     1.00 גוס לכמ םוחית/ הפש ןבא קוליסו קורפ רטמ  51.01.0020
      
הפש ןבא לש שדחמ הנקתהו ריהז קורפ     51.01.0030

     45.00    45.00     1.00 ךרוצה יפל העיבצו גוס לכמ תמייק רטמ   
      
יפל גוס לכמ הפש ןבא הנקתהו הקפסא קורפ     51.01.0040

     70.00    70.00     1.00 ךרוצה יפל העיבצו םייקה רטמ   
      
גוס לכמ תוגרדמ לש שדחמ הנקתהו קוריפ     51.01.0050

    200.00   200.00     1.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ   
      

    335.00 10.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     003 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    335.00 מהעברה      
      
      

     15.00    15.00     1.00 גוס לכמ תובלתשמ םינבא קוליסו קורפ ר"מ  51.01.0060
      
היאר ידבכ םישנאל ןומיס ןבא תנקתה     51.01.0070

    220.00   220.00     1.00 אוהש לכ גוסמ תויולבגומ םע םישנאלו ר"מ   
      
ףוציר יחטשמ לש הנקתהו הקפסא קוריפ     51.01.0080
אוהשלכ גוסמ תובלתשמ םינבאמ םישדח      
ללוכ הדובעה ףוסב ותומדקל בצמה תרזחהו      
םלשומ עוציבל שורדה לכו קודיהו , לוח ,עצמ      

    135.00   135.00     1.00 הדובעה לש ר"מ   
      
םיגוסה לכמ ןוטב יחטשמ לש ןוקיתו קוריפ     51.01.0090

    225.00   225.00     1.00 םיגוסה לכמ ןיוזמ ןוטב ללוכ מ"ס 01 דע יבועב ר"מ   
      
עבצ לכב טילונרג חטשמ לש ןוקיתו קוריפ     51.01.0100

    405.00   405.00     1.00 ) םייק םא ןויז ללוכ( .גוסו ר"מ   
      
ףוציר יחטשמ לש הנקתהו הקפסא קוריפ     51.01.0110
תיסיסבה הקימרקה תולע( לדוג לכב הקימרקמ      

    135.00   135.00     1.00 )ר"מ\ח"ש 04 ר"מ   
      
םשג ימ ןטלוק לש שדחמ הנקתהו ריהז קורפ     51.01.0120

    400.00   400.00     1.00 .)תותשרו תורגסמ ,הפש ינבא( 'חי   
      
הנוקיתו תפצורמ העסמ / הכרדמ תחיתפ     51.01.0130
קוריפ ללוכ בויב וא/ו םימ יווק תחנה תרגסמב      
,ש.א לש שדחמ החנהו קוריפ ,ףוצרה לש ריהז      
קדוהמ עצמ ,תובכשב רקובמ יולימ ,ןוסחא      
לכו םדוקה הנבמה יפל רקובמ קודיהב      
.ותומדקל בצמה תרזחהל תושרדנה תודובעה      
ךרוא תלפכמב יטרואית בחור יפל הדידמה      

     90.00    90.00     1.00 .העצובש תרנצה ר"מ   
      
יבוע לכב טלפסאמ העסמ / הכרדמ תחיתפ     51.01.0140
וא/ו םימ יווק תחנה תרגסמב הנוקיתו  אוהש      
קוריפ ,וקוריפו טלפסאה רוסינ ללוכ בויב      
,תובכשב רקובמ יולימ ,ש.א לש שדחמ החנהו      
,ןמוטיב סוסיר ,רקובמ קודיהב קדוהמ עצמ      
גוסמ טלפסא קודיהו רוזיפ ,תורבחתה קשימ      
תודובעה לכו םדוקה הנבמה יפל יבועו      
הדידמה .ותומדקל בצמה תרזחהל תושרדנה      
תרנצה ךרוא תלפכמב יטרואית בחור יפל      

    150.00   150.00     1.00 .העצובש ר"מ   
      
      

  2,110.00 10.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     004 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,110.00 מהעברה      
      
      
תקיצימ דצ ןבא לש הנקתהו הקפסא ,קוריפ     51.01.0150
תורגסמ ,הפש ינבא( םשג ימ ןטלוקל לזרב      

    400.00   400.00     1.00 .)תותשרו 'חי   
      
תרגסמו תשר לש הנקתהו הקפסא קוריפ     51.01.0160

  1,200.00 1,200.00     1.00 )ןוט 04 ( ןטלוקל 'חי   
      
ראומ טלש / תרושקת / הרואת דומע קוריפ     51.01.0170

    243.00   243.00     1.00 )םינגוע ללוכ( 'חי   
      
ראומ טלש / תרושקת / הרואת דומע קוריפ     51.01.0180

    485.00   485.00     1.00 )תשר ללוכ אל( שדחמ ותנקתהו )םינגוע ללוכ( 'חי   
      

     58.00    58.00     1.00 תורוניצמ תוחיטב הקעמ קוליסו קוריפ רטמ  51.01.0190
      
הכלוה / תוחיטב הקעמ לש ריהז קוריפ     51.01.0200
ותקתעה וא ףוציר תודובע רמגב ותנקתהו      

    116.00   116.00     1.00 רחא םוקמל רטמ   
      
:ןוגכ ,ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש קוליסו קוריפ     51.01.0210

    150.00   150.00     1.00 'דכו בכר םוסחמ ,ןותפשא ,ץיצע ,לספס 'חי   
      
:ןוגכ ,ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש ריהז קוריפ     51.01.0220
ותנקתהו 'דכו םינותפשא ,םיציצע ,םילספס      
ותקתעה וא/ו ףוצירה עוציב רחאל שדחמ      

    266.00   266.00     1.00 דוסי עוציב ללוכ רחא םוקמל 'חי   
      
תוברל( טולישו רורמת ידומע קוליסו קוריפ     51.01.0230

     63.00    63.00     1.00 ןימזמה ןסחמל םתרבעה וא )רורמתה 'חי   
      

    180.00   180.00     1.00 שדחמ ותנקתהו טלש / רורמת דומע קוריפ 'חי  51.01.0240
      

    127.00   127.00     1.00 םידומע ינש לע םידומעו םיטלש קוריפ 'חי  51.01.0250
      

    318.00   318.00     1.00 םידומע ינש לע םירורמתו םיטלש תקתעה 'חי  51.01.0260
      
םייוניפו םידדוב קחשמ ינקתמ לש ריהז קוריפ     51.01.0270
תלוספ יוניפ רתאל וא/ו הייריעה ןסחמל      
יפ לע הביבסה תנגהל דרשמה ידי לע רשואמ      
רתאה יוקינ תללוכ הדובעה .חקפמה תטלחה      

    250.00   250.00     1.00 .תלוספ לכ יוניפו 'חי   
      
      
      
      

  5,966.00 10.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     005 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,966.00 מהעברה      
      
      
לכל תבלושמ קחשמ ינקתמ לש ריהז קוריפ     51.01.0280
וילא םירבוחמה םיטנמלאה לכ לע לדגמ      
יוניפ רתאל וא/ו הייריעה ןסחמל היוניפו      
הביבסה תנגהל דרשמה ידי לע רשואמ תלוספ      
יוקינ תללוכ הדובעה .חקפמה תטלחה יפ לע      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .תלוספ לכ יוניפו רתאה  
      
"סיפה לעפמ" לש הריכמ תונחת תקתעה     51.01.0290
ללוכ תושרה תייחנה יפ לע שדח םוקימל      
לומ םואת ךות תרושקתו למשח יווק תקתעה      

  4,447.00 4,447.00     1.00 'פמוק סיפה לעפמו למשחה תרבח ,"קזב" יגיצנ  
      
,קיטסלפ( והשלכ רמוח רוזחמ ילכימ תקתעה     51.01.0300

    693.00   693.00     1.00 חוקיפה תייחנה יפ לע שדח םוקימל ,)חפ ,ריינ 'חי   
      
וא והשלכ גוסמ תשר רדג קוליסו קוריפ     51.01.0310

     21.00    21.00     1.00 תושרה ינסחמל הרבעה ר"מ   
      
הנקתה ללוכ והשלכ גוסמ תשר רדג קוריפ     51.01.0320
,חקפמה הרויש םוקמל התקתעה וא שדחמ      

    116.00   116.00     1.00 ךרוצה תדימב תומלשה תוברל ר"מ   
      
הנקתה ללוכ והשלכ גוסמ תכתמ רדג קוריפ     51.01.0330

    226.00   226.00     1.00 חקפמה הרויש םוקמל התקתעה וא שדחמ רטמ   
      
תמגודכ( סובוטוא תנחת הנבמ לש ריהז קוריפ     51.01.0340
קוליסו קוריפ תוברל )ע"וש וא "הידמ רטסופ"      
ותקתעהו למשחה תנזה קותינו תודוסיה      

  5,082.00 5,082.00     1.00 למשחל רוביחו תודוסי תוברל שדח םוקמל 'חי   
      
וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוליסו קוריפ     51.01.0350

     20.00    20.00     1.00 תוכרדמ תפלחה תודובע תרגסמב ןוטב תרוגח רטמ   
      
51 דע יבועב ןיוזמ ןוטב חטשמ קוליסו קוריפ     51.01.0360

    150.00   150.00     1.00 מ"ס ר"מ   
      
ןייוזמ ןוטב חטשמ קוליסו קוריפל ריחמ תפסות     51.01.0370
רוסינ רובע מ"ס 02 דעו מ"ס 51 לעמ יבועב      

    263.00   263.00     1.00 ןוטבה ר"מ   
      
םינבאמ וא טלפסאמ הטאה יספ קוליסו קוריפ     51.01.0380

     29.00    29.00     1.00 תובלתשמ ר"מ   
      
תרגסמב והשלכ גוסמ ףוציר קוליסו קוריפ     51.01.0390

     21.00    21.00     1.00 תוכרדמ תפלחה תודובע ר"מ   
 18,234.00 10.15 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1390-513   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     006 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 18,234.00 מהעברה      
      
      
גוסמ "לותח יניע" ןומיס ירותפכ קוליסו קוריפ     51.01.0400

     18.00    18.00     1.00 והשלכ 'חי   
      
,חקפמה רושיאב ,םירחא לש תלוספ יוניפ     51.01.0410
דדומ  י"ע תלוספ חפנ תדידמל םאתהב      
,הריפח )ןלבקה ןובשח לע דדומה תולע(ךמסומ      
ללוכ אל ריחמה .קחרמ לכל הלבוה ,הסמעה      
תודועתל  םאתהב ומלושי רשא םילטהו תורגא      

     40.00    40.00     1.00 .סמ תינובשח תגצהו הליקש ק"מ   
 18,292.00 ףוצירו קוריפ תודובע 10.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
05 הבוג דע יולימ / הריפח י"ע םיחטש רושיי     51.02.0010

      5.00     5.00     1.00 מ"ס ר"מ   
      

      3.00     3.00     1.00 רקובמ תיתש קודיה ר"מ  51.02.0020
      
חוחיט ,םייק עצמ תשירח תוברל ךרד תרוצ     51.02.0030
,דבלב חקפמה תשירד יפ לע רקובמ קודיהו      
תולובג תבחרהל תשרופמ השירד יפ לע םלושי      

     10.00    10.00     1.00 .הדובעה ר"מ   
      
גרודמו יקנ ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     51.02.0040
תולעת יולימל יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      
תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב תובכשב      
רופחה רפעה קוליס תוברל תילאמיסכמ      
יוסיכו דופירל רבעמ( דחוימה טרפמל םאתהב      
יפל קר ,)שיבכה עצמ תיתחתל דעו רוניצה      

     68.00    68.00     1.00 חקפמהמ בתכב הארוה ק"מ   
      
םאתומ , יקנו ררבנ ימוקמ רמוחמ אבומ יולימ     51.02.0050
תובכשב תולעת יולימל  טרפמה תושירדל      
תילאמיסכמ תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב      
טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס תוברל      
דעו רוניצה יוסיכו דופירל רבעמ( דחוימה      
בתכב הארוה יפל קר ,)שיבכה עצמ תיתחתל      

     40.00    40.00     1.00 חקפמהמ ק"מ   
      
קודיהב תובכשב תולעת יולימל תונויד לוח     51.02.0060
קוליס תוברל %89 לש תופיפצל דע הבטרהבו      
רבעמ( דחוימה טרפמל םאתהב רופחה רפעה      
תיתחת עצמל רבעמו רוניצה יוסיכו דופירל      

    100.00   100.00     1.00 )שיבכה ק"מ   
    226.00 20.15 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1390-513   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     007 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    226.00 מהעברה      
      
      
קודיהב תובכשב תולעת יולימל 'א גוס עצמ     51.02.0070
קוליס תוברל %89 לש תופיפצל דע הבטרהבו      
רבעמ( דחוימה טרפמל םאתהב רופחה רפעה      
תיתחת עצמל רבעמו רוניצה יוסיכו דופירל      

    126.00   126.00     1.00 )שיבכה ק"מ   
    352.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
ת ו ע ס י מ ב  ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  30.15 ק ר פ  ת ת       
)ת ו כ ר ד מ ו  ם י ש י ב כ (      
      
לכ קוליסו יוניפ םיללוכ  םיפיעסה יריחמ      
רשואמ תלוספ רתאל היחמצ/תלוספ/רמוח      
. קחרמ לכב      
      
םיליבש ,תוכרדמ , שיבכב קוריפה חטש בושיח      
.יטרואתה הלעתה בחורל םאתהב היהי      
      
גוסמ ויהי ןלבקה י"ע וקפוסיש טלפסא-ןוטב לכ      
תוקידב םעו םירשואמ םילעפממ קרו "א"      
.תורשואמ תומדקומ      
      
גוס לכמ תינמוטיב היסלומאב סוסירו הקפסה      
הלולכ היהית חקפמה תושירדל םאתהב      
.טלפסא תודובע עוציבל הדיחיה יריחמב      
      
מ"ס 02 לש תובכש יתשב רוזיפו עצמ תקפסא     51.03.0010
תובכש עוציב .דרפנב תקדוהמו תבטרומ א"כ      
יתשב )תימולוד ןבא( תבורעתמ טלפסא      
ינמוטיב סוסיר ללוכ  מ"ס 8 לוכ יבועב תובכש      
לדוג תרשקמ הבכש( הבכש לכ קודיהו      
יאלמיסקמ  לדוג תאשונ הבכש 1" ילאמיסקמ      

    130.00   130.00     1.00 ''1/2 ר"מ   
      
5 יבועב תרשקמ הבכש טנמצ טלפסא דוביר     51.03.0020
לדוג טימולוד ןבא םע  תבורעתמ  מ''ס      

     43.00    43.00     1.00 קודיהו רוזיפ תוברל 4/3'' ילמיסקמ ר"מ   
      
8 יבועב תרשקמ הבכש טנמצ טלפסא דוביר     51.03.0030
לדוג טימולוד ןבא םע  תבורעתמ  מ''ס      

     80.00    80.00     1.00 קודיהו רוזיפ תוברל 1'' ילמיסקמ ר"מ   
      
טלפסא ןוטבמ םישיבכב הנוילע תאשונ הבכש     51.03.0040
לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ מ"ס 3  יבועב      

     60.00    60.00     1.00 קודיהו רוזיפ תוברל 2/1'' ילאמיסקמ ר"מ   
    313.00 30.15 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1390-513   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
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10/07/2019
דף מס':     008 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    313.00 מהעברה      
      
      
טלפסא ןוטבמ םישיבכב הנוילע תאשונ הבכש     51.03.0050
לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ מ"ס 5 יבועב      

     55.00    55.00     1.00 קודיהו רוזיפ תוברל 4/3'' ילאמיסקמ ר"מ   
      
01 יבועב תרשקמ הבכש טנמצ טלפסא דוביר     51.03.0060

    110.00   110.00     1.00 1'' ילאמיסקמ לדוג מ"ס ר"מ   
      
טלפסא ןוטבמ םישיבכב הנוילע תאשונ הבכש     51.03.0061
לדוג טימולד םע ןבא תבורעתמ הנתשמ יבועב      

    284.00   284.00     1.00 קודיהו רוזיפ תוברל 2/1" ילמיסקמ ןוט   
      
טלפסא ןוטבמ םישיבכב הנוילע תאשונ הבכש     51.03.0062
לדוג טימולד םע ןבא תבורעתמ הנתשמ יבועב      

    272.00   272.00     1.00 קודיהו רוזיפ תוברל 4/3" ילמיסקמ ןוט   
      
םוקמב תלזב גוסמ ןבא רובע טלפסאל תפסות     51.03.0063

     84.00    84.00     1.00 טימולוד ןוט   
      
לכב  םייק טלפסא תכרדמ / תעסימ ףוצרק     51.03.0070

     17.00    17.00     1.00 מ"ס 01 דע יבוע ר"מ   
      

    125.00   125.00     1.00 מ"ס 5 יבועב ינמז ןוקיתל 4/3'' רק טלפסא ר"מ  51.03.0080
      

    750.00   750.00     1.00 ילגעמ-טלפסאמ הטאה ספ רטמ  51.03.0090
      
וק תחנה רחאל ונוקיתו אשד חטשמ  תחיתפ     51.03.0100
תרזחהו קוריפ תוברל קמוע לכב בויב /םימ      

     68.00    68.00     1.00 ךרוצה תדימב הייקשה תכרעמ רטמ   
  2,078.00 )תוכרדמו םישיבכ( תועסימב טלפסא תודובע 30.15 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
אוהש גוס לכמ תורוניצ לעמ ןיוזמ ןוטב תנגה     51.04.0030

    750.00   750.00     1.00 .ללוכ 42" -מ םילודג םירטקבו ק"מ   
      
,םימ תרנצל תובשותל וא ,ןוגיעל ןוטב ישוג     51.04.0040

  1,103.00 1,103.00     1.00 ןויז אלל ק"מ   
      
,םימ תרנצל תובשותל וא ,ןוגיעל ןוטב ישוג     51.04.0050

  1,470.00 1,470.00     1.00 ןויז ללוכ ק"מ   
      
      
      
      

  3,323.00 40.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
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10/07/2019
דף מס':     009 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,323.00 מהעברה      
      
      
MSLC -ב החוש וא רוניצ ביבס הריפח יולימ     51.04.0060
בתכב תויחנה י"פע ,תושקתה זרזמ ףסות םע      
לש קוליסו יוניפ ללוכ ריחמה ,חקפמה לש      

    300.00   300.00     1.00 רופחה רמוחה ק"מ   
      
ב החוש וא רוניצ ביבס הריפח יולימל תפסות     51.04.0070
    MSLC םוקמב ,תורשקתה זרזמ ףסות אלל  

    280.00   280.00     1.00 לוח וא/ו םיעצמ ק"מ   
  3,903.00 ןוטב תודובע 40.15 כ"הס  
 24,625.00 תוכרדמו םישיבכ ינוקית תודובע 15 כ"הס  

      
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
י ו ו ק ב  ם י צ ו צ י פ  ן ו ק י ת  10.75 ק ר פ  ת ת       
ב ו י ב ל  ה ק י נ ס       
      
ללוכ תמייק תרנצב בויב תליזנ וא ץוציפ ןוקית     57.01.0010
תריגס( ץוציפה רוזיאמ בויבה קותינו זוקינ      
ףותישו םואיתב )הליזנה תקספהל םיפוגמ      
וא ץוציפה רוזא רותיאו הריפח .דיגאתה      
ךרוצל שרדייש לככ רוזיאה תריפח ,הליזנה      
ךותיח , השדחה תרנצה תנקתהו ןוקיתה      
לש ךותירב רוביח ,תמייקה תרנצה תמאתהו      
לכ ללוכ ) 'מ 0.5 דע ךרוא ( שדחה רוניצה      
תקידב ,רוניצה תפיטע ,םישרדנה םירזיבאה      
בויבה תרנצ יפוגמ תחיתפ ,בויב ץחלל וקה      
תרזחה תללוכ הדובעה .ןוקיתה ינפל הקתונש      
תלוספ יוניפ תוברל ץוציפה ינפל ובצמל חטשה      
רטוק .ןימזמה י"ע השרומ רתאל תויראשו      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .2'' רוניצ  
      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק .4'' רטוק רובע ל"נכ 57.01.0020
      

  2,800.00 2,800.00     1.00 'פמוק .6'' רטוק רובע ל"נכ 57.01.0030
      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .8'' רטוק רובע ל"נכ 57.01.0040
      

  4,200.00 4,200.00     1.00 'פמוק .01'' רטוק רובע ל"נכ 57.01.0050
      

  4,600.00 4,600.00     1.00 'פמוק .21'' רטוק רובע ל"נכ 57.01.0060
      

  5,300.00 5,300.00     1.00 'פמוק .61'' רטוק רובע ל"נכ 57.01.0070
      

  5,800.00 5,800.00     1.00 'פמוק .02'' רטוק רובע ל"נכ 57.01.0080
 30,200.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1390-513   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/07/2019
דף מס':     010 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 30,200.00 מהעברה      
      
      

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק .42'' רטוק רובע ל"נכ 57.01.0090
      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק .82'' רטוק רובע ל"נכ 57.01.0100
      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק .03'' רטוק רובע ל"נכ 57.01.0110
      
החוש לש םוטיאו חויט ,םוגפ ןוטב ןוקית     57.01.0120
החוש תרקת ןיב חוורמ תמיתס ללוכ ,תמייק      

    290.00   290.00     1.00 ןוטבב הנוילע הילוחל תמייק 'חי   
      

    100.00   100.00     1.00 "T" רוביח וא הרובק החוש רותיא 'חי  57.01.0130
      
הרקב את הקחרהו קוריפ,ףושיח ,הריפח     57.01.0140

  1,500.00 1,500.00     1.00 הלבוה ללוכ ,תלוספ רתאל 'חי   
      
קמועב מ"ס 001-521 רטוק םייק ב.ת לוטיב     57.01.0150
סונוק תריבש ,הסכמ קוריפ :ללוכ ,מ 52.3 דע      
יולימ , תורוניצה לש ןוטבב המיתס, הרקת וא      
וקודיהו ,א גוס עצמ וא לוחב אתה םינפ      

    950.00   950.00     1.00 הבטרהב 'חי   
 54,040.00 בויבל הקינס יווקב םיצוציפ ןוקית 10.75 כ"הס  

      
ב ו י ב  י ו ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
הקפסא ,הלבוה תללוכ בויב תורוניצ תחנה      
םיידיב( הביצחו הריפח :ללוכ ,תורוניצ תחנהו      
רוניצל ביבסמ לוח תפיטע ,)םיינכמ םילכב וא      
רמוחב קדוהמו רזוח יולימו טרדנטסל םאתהב      
דע מ"ס 02 לש תובכשב רשואמ ימוקמ      
יביכרמ לכ ,הכרדמה/שיבכה הנבמ תיתחתל      
רמוחה יפדוע .טרפמה יפל תודובעהו םירמוחה      
רשואמ תלוספ רתאל וקחרוי תלוספהו רופחה      
ללוכ )ףסונ םולשת אללו קחרמ תלבגה אלל(      
,תורוניצב םיכפש תמירז בקע הדובעב םיישק      
עוציבל תושורדה הביאשו הייטה תוברל      
ינשמ ךומיתו םידחוימ םינופיד ,שביב הדובעה      
י"פע וקה תחנה רשפאיש ןפואב ,וקה ידיצ      
דרשמ לש תוחיטבה תויחנהו ןרציה תויחנה      
תוקידב ,םיקקפ ,רודיג ללוכ ,הדובעה      
תומיטאו תויטטסורדיה      
      
CVP תרנצ      
      
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1390-513   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/07/2019
דף מס':     011 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ויהי רטמ 52.4 קמוע דע ,חישק  CVP תורוניצ      
    8-NS "םיקמועב תורוניצ ;488 י"ת יפל "הבע  
,01 גרדמ ץחל תורוניצ ויהי ,רטמ 52.6-62.4      
235 י"ת יפל      
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0010

    150.00   150.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0020
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    160.00   160.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0030
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    175.00   175.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0040
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    195.00   195.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0050
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    215.00   215.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0060
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    245.00   245.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0070
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    280.00   280.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0080
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    350.00   350.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     57.02.0090
52.5 דע 67.4 מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

    395.00   395.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0100
57.5 דעו רטמ 62.5 מ לודגה קמועב עקרקב      

    495.00   495.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
      

  2,660.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     012 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,660.00 מהעברה      
      
      
מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     57.02.0110
52.6 דע 67.5 מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

    595.00   595.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0120

    180.00   180.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0130
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    190.00   190.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0140
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    205.00   205.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0150
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    225.00   225.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0160
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    245.00   245.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0170
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    275.00   275.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0180
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    310.00   310.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 522 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0190
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    405.00   405.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 522 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0200
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    450.00   450.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 522 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0210
57.5 דעו רטמ 62.5 מ לודגה קמועב עקרקב      

    550.00   550.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
      
      

  6,290.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     013 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,290.00 מהעברה      
      
      
מ"מ 522 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     57.02.0220
52.6 דע 67.5 מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

    650.00   650.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0230

    240.00   240.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0240
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    250.00   250.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0250
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    265.00   265.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0260
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    285.00   285.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0270
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    300.00   300.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0280
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    335.00   335.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0290
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    370.00   370.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 082 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0300
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    540.00   540.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 082 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0310
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    585.00   585.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 082 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0320
57.5 דעו רטמ 62.5 מ לודגה קמועב עקרקב      

    685.00   685.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
      
      

 10,795.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     014 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,795.00 מהעברה      
      
      
מ"מ 082 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     57.02.0330
52.6 דע 67.5 מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

    785.00   785.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( .רטמ רטמ   
      
מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     57.02.0340

    340.00   340.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ רטמ   
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0350
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    350.00   350.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0360
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    365.00   365.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0370
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    385.00   385.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0380
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    405.00   405.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0390
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    435.00   435.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0400
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    470.00   470.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0410
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    590.00   590.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0420
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    635.00   635.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0430
57.5 דעו רטמ 62.5 מ לודגה קמועב עקרקב      

    735.00   735.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
      
      

 16,290.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     015 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,290.00 מהעברה      
      
      
מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     57.02.0440
52.6 דע 67.5 מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

    835.00   835.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0450

    420.00   420.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0460
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    430.00   430.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 553 קטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0470
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    445.00   445.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0480
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    465.00   465.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0490
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    485.00   485.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0500
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    515.00   515.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0510
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    550.00   550.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0520
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    700.00   700.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0530
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    750.00   750.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0540
57.5 דעו רטמ 62.5 מ לודגה קמועב עקרקב      

    850.00   850.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
      
      

 22,735.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     016 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 22,735.00 מהעברה      
      
      
מ"מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     57.02.0550
52.6 דע 67.5 מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

    950.00   950.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0560

    530.00   530.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0570
57.1 דעו רטמ 52.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    550.00   550.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 004 קטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0580
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    570.00   570.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0590
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    590.00   590.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0600
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    620.00   620.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0610
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    650.00   650.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0620
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    685.00   685.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0630
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    835.00   835.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0640
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

    885.00   885.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0650
57.5 דעו רטמ 62.5 מ לודגה קמועב עקרקב      

    985.00   985.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
      
      

 30,585.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     017 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 30,585.00 מהעברה      
      
      
מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     57.02.0660
52.6 דע 67.5 מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

  1,085.00 1,085.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0670

    700.00   700.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0680
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    720.00   720.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0690
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    740.00   740.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0700
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    760.00   760.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0710
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    790.00   790.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0720
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    830.00   830.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0730
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    880.00   880.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0740
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,055.00 1,055.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0750
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,105.00 1,105.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0760
57.5 דעו רטמ 62.5 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,205.00 1,205.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
      
      

 40,455.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     018 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 40,455.00 מהעברה      
      
      
מ"מ 054 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     57.02.0770
52.6 דע 67.5 מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

  1,305.00 1,305.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0780

    830.00   830.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0790
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    850.00   850.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0800
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    870.00   870.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0810
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    890.00   890.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0820
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    920.00   920.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0830
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

    960.00   960.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0840
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,010.00 1,010.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0850
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,260.00 1,260.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0860
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,320.00 1,320.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0870
57.5 דעו רטמ 62.5 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,420.00 1,420.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
      
      

 52,090.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     019 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 52,090.00 מהעברה      
      
      
מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     57.02.0880
52.6 דע 67.5 מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

  1,520.00 1,520.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 036 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0890

  1,220.00 1,220.00     1.00 .רטמ 57.1 קמוע דע עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 036 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0900
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,240.00 1,240.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 036 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0910
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,260.00 1,260.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 036 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0920
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,290.00 1,290.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 036 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0930
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,330.00 1,330.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 036 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0940
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,380.00 1,380.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 036 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0950
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,730.00 1,730.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 036 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0960
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,780.00 1,780.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 036 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0970
57.5 דעו רטמ 62.5 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,880.00 1,880.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
מ"מ 036 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     57.02.0980
52.6 דע 67.5 מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

  1,980.00 1,980.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 017 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0990

  2,160.00 2,160.00     1.00 .רטמ 57.1 קמוע דע עקרקב רטמ   
 70,860.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1390-513   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     020 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 70,860.00 מהעברה      
      
      
חנומ מ"מ 017 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.1000
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

  2,180.00 2,180.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 017 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.1010
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

  2,210.00 2,210.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 017 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.1020
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

  2,250.00 2,250.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 017 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.1030
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

  2,290.00 2,290.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 017 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.1040
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

  2,340.00 2,340.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 017 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.1050
57.4 דעו רטמ 62.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

  2,390.00 2,390.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 017 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.1060
52.5 דעו רטמ 67.4 מ לודגה קמועב עקרקב      

  2,450.00 2,450.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 017 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.1070
57.5 דעו רטמ 62.5 מ לודגה קמועב עקרקב      

  2,550.00 2,550.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( רטמ רטמ   
      
מ"מ 017 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     57.02.1080
52.6 דע 67.5 מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

  2,650.00 2,650.00     1.00 )235 י"ת יפל ,01 גרד( .רטמ רטמ   
      
םיקמועב רוניצה גרד תלדגה רובע תפסות      
'מ 62.4 מ םינטקה      
      
רובע מ"מ 061  רטוקב תורונצ ריחמל תפסות     57.02.1100

     10.00    10.00     1.00 8NS םוקמב 01 גרדב CVP רוניצ תקפסה רטמ   
      
רובע מ"מ 522  רטוקב תורונצ ריחמל תפסות     57.02.1110

     50.00    50.00     1.00 8NS םוקמב 01 גרדב CVP רוניצ תקפסה רטמ   
      

 92,230.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     021 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 92,230.00 מהעברה      
      
      
רובע מ"מ 082  רטוקב תורונצ ריחמל תפסות     57.02.1120

     65.00    65.00     1.00 8NS םוקמב 01 גרדב CVP רוניצ תקפסה רטמ   
      
רובע מ"מ 513  רטוקב תורונצ ריחמל תפסות     57.02.1130

     80.00    80.00     1.00 8NS םוקמב 01 גרדב CVP רוניצ תקפסה רטמ   
      
רובע מ"מ 553  רטוקב תורונצ ריחמל תפסות     57.02.1140

     90.00    90.00     1.00 8NS םוקמב 01 גרדב CVP רוניצ תקפסה רטמ   
      
רובע מ"מ 004  רטוקב תורונצ ריחמל תפסות     57.02.1150

    105.00   105.00     1.00 8NS םוקמב 01 גרדב CVP רוניצ תקפסה רטמ   
      
רובע מ"מ 054  רטוקב תורונצ ריחמל תפסות     57.02.1160

    120.00   120.00     1.00 8NS םוקמב 01 גרדב CVP רוניצ תקפסה רטמ   
      
רובע מ"מ 005  רטוקב תורונצ ריחמל תפסות     57.02.1170

    170.00   170.00     1.00 8NS םוקמב 01 גרדב CVP רוניצ תקפסה רטמ   
      
רובע מ"מ 036  רטוקב תורונצ ריחמל תפסות     57.02.1180

    300.00   300.00     1.00 8NS םוקמב 01 גרדב CVP רוניצ תקפסה רטמ   
      
רובע מ"מ 017  רטוקב תורונצ ריחמל תפסות     57.02.1190

    550.00   550.00     1.00 8NS םוקמב 01 גרדב CVP רוניצ תקפסה רטמ   
      
ןליתאילופ תרנצ      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1210
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 061 רטוק      
52.1 קמוע דע עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ      

    210.00   210.00     1.00 .רזוח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1220
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 061 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.1 דעו 'מ 62.1      

    220.00   220.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1230
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 061 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.2 דעו 'מ 67.1      

    235.00   235.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
      

 94,375.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     022 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 94,375.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1240
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 061 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.2 דעו 'מ 62.2      

    255.00   255.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1250
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 061 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.3 דעו 'מ 67.2      

    275.00   275.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1260
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 061 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.3 דעו 'מ 62.3      

    305.00   305.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1270
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 061 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.4 דעו 'מ 67.3      

    340.00   340.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1280
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 061 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.4 דעו 'מ 62.4      

    380.00   380.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1290
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 061 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.5 דעו 'מ 67.4      

    425.00   425.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1300
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 061 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.5 דעו 'מ 62.5      

    525.00   525.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
      
      
      

 96,880.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     023 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 96,880.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1310
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 061 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.6 דעו 'מ 67.5      

    625.00   625.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1320
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 061 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.6 דעו 'מ 62.6      

    760.00   760.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1330
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 061 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.7 דעו 'מ 67.6      

    860.00   860.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1340
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 061 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.7 דעו 'מ 62.7      

    960.00   960.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1350
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 061 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.8 דעו 'מ 67.7      

  1,060.00 1,060.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1360
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 081 רטוק      
52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ      

    245.00   245.00     1.00 .רזוח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1370
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 081 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1      

    255.00   255.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
      
      
      

101,645.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     024 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

101,645.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1380
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 081 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1      

    270.00   270.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1390
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 081 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2      

    290.00   290.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1400
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 081 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2      

    310.00   310.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1410
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 081 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3      

    340.00   340.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1420
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 081 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3      

    375.00   375.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1430
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 081 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4      

    415.00   415.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1440
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 081 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4      

    460.00   460.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
      
      
      

104,105.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     025 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

104,105.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1450
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 081 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.5 דעו 'מ 62.5      

    570.00   570.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1460
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 081 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.6 דעו 'מ 67.5      

    670.00   670.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1470
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 081 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.6 דעו 'מ 62.6      

    817.00   817.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1480
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 081 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.7 דעו 'מ 67.6      

    917.00   917.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1490
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 081 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.7 דעו 'מ 62.7      

  1,017.00 1,017.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1500
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 081 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.8 דעו 'מ 67.7      

  1,117.00 1,117.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1510
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 002 רטוק      
52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ      

    290.00   290.00     1.00 .רזוח רטמ   
      
      
      
      

109,503.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     026 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

109,503.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1520
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 002 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1      

    300.00   300.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1530
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 002 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1      

    315.00   315.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1540
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 002 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2      

    335.00   335.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1550
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 002 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2      

    360.00   360.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1560
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 002 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3      

    390.00   390.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1570
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 002 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3      

    430.00   430.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1580
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 002 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4      

    470.00   470.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
      
      
      

112,103.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../027 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     027 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

112,103.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1590
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 002 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4      

    510.00   510.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1600
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 002 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.5 דעו 'מ 62.5      

    610.00   610.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1610
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 002 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.6 דעו 'מ 67.5      

    710.00   710.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1620
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 002 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.6 דעו 'מ 62.6      

    867.00   867.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1630
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 002 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.7 דעו 'מ 67.6      

    967.00   967.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1640
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 002 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.7 דעו 'מ 62.7      

  1,067.00 1,067.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1650
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 002 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.8 דעו 'מ 67.7      

  1,167.00 1,167.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
      
      
      

118,001.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../028 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     028 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

118,001.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1660
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 522 רטוק      
52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ      

    340.00   340.00     1.00 .רזוח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1670
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 522 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1      

    350.00   350.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1680
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 522 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1      

    365.00   365.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1690
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 522 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2      

    385.00   385.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1700
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 522 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2      

    405.00   405.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1710
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 522 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3      

    435.00   435.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1720
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 522 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3      

    470.00   470.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
      
      
      

120,751.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../029 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     029 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

120,751.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1730
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 522 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4      

    510.00   510.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1740
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 522 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4      

    555.00   555.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1750
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 522 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.5 דעו 'מ 62.5      

    655.00   655.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1760
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 522 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.6 דעו 'מ 67.5      

    755.00   755.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1770
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 522 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.6 דעו 'מ 62.6      

    914.00   914.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1780
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 522 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.7 דעו 'מ 67.6      

  1,014.00 1,014.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1790
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 522 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.7 דעו 'מ 62.7      

  1,114.00 1,114.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
      
      
      

126,268.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../030 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     030 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

126,268.00 מהעברה      
      
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1800
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 522 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.8 דעו 'מ 67.7      

  1,214.00 1,214.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1810
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 052 רטוק      
52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ      

    400.00   400.00     1.00 .רזוח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1820
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 052 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1      

    410.00   410.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1830
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 052 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1      

    425.00   425.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1840
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 052 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2      

    445.00   445.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1850
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 052 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2      

    465.00   465.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1860
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 052 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3      

    495.00   495.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
      
      
      

130,122.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../031 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     031 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

130,122.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1870
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 052 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3      

    530.00   530.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1880
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 052 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4      

    570.00   570.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1890
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 052 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4      

    615.00   615.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1900
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 052 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.5 דעו 'מ 62.5      

    715.00   715.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1910
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 052 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.6 דעו 'מ 67.5      

    815.00   815.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1920
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 052 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.6 דעו 'מ 62.6      

    935.00   935.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1930
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 052 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.7 דעו 'מ 67.6      

  1,035.00 1,035.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
      
      
      

135,337.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../032 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     032 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

135,337.00 מהעברה      
      
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1940
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 052 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.7 דעו 'מ 62.7      

  1,135.00 1,135.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1950
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 052 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.8 דעו 'מ 67.7      

  1,235.00 1,235.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1960
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 082 רטוק      
52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ      

    480.00   480.00     1.00 .רזוח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1970
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 082 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1      

    490.00   490.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1980
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 082 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1      

    505.00   505.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.1990
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 082 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2      

    525.00   525.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2000
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 082 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2      

    545.00   545.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
      
      
      

140,252.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../033 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     033 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

140,252.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2010
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 082 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3      

    575.00   575.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2020
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 082 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3      

    610.00   610.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2030
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 082 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4      

    650.00   650.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2040
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 082 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4      

    695.00   695.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2050
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 082 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.5 דעו 'מ 62.5      

    795.00   795.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2060
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 082 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.6 דעו 'מ 67.5      

    895.00   895.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2070
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 082 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.6 דעו 'מ 62.6      

  1,110.00 1,110.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
      
      
      

145,582.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../034 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     034 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

145,582.00 מהעברה      
      
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2080
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 082 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.7 דעו 'מ 67.6      

  1,210.00 1,210.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2090
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 082 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.7 דעו 'מ 62.7      

  1,310.00 1,310.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2100
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 082 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.8 דעו 'מ 67.7      

  1,410.00 1,410.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2110
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 513 רטוק      
52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ      

    560.00   560.00     1.00 .רזוח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2120
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 513 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1      

    570.00   570.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2130
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 513 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1      

    585.00   585.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2140
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 513 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2      

    605.00   605.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
      
      
      

151,832.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../035 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     035 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

151,832.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2150
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 513 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2      

    630.00   630.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2160
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 513 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3      

    655.00   655.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2170
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 513 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3      

    690.00   690.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2180
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 513 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4      

    730.00   730.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2190
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 513 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4      

    775.00   775.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2200
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 513 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.5 דעו 'מ 62.5      

    875.00   875.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2210
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 513 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.6 דעו 'מ 67.5      

    975.00   975.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
      
      
      

157,162.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../036 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     036 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

157,162.00 מהעברה      
      
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2220
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 513 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.6 דעו 'מ 62.6      

  1,227.00 1,227.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2230
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 513 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.7 דעו 'מ 67.6      

  1,327.00 1,327.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2240
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 513 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.7 דעו 'מ 62.7      

  1,427.00 1,427.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2250
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 513 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.8 דעו 'מ 67.7      

  1,527.00 1,527.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2260
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 553 רטוק      
52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ      

    680.00   680.00     1.00 .רזוח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2270
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 553 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1      

    695.00   695.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2280
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 553 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1      

    715.00   715.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
      
      
      

164,760.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../037 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     037 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

164,760.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2290
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 553 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2      

    735.00   735.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2300
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 553 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2      

    765.00   765.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2310
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 553 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3      

    800.00   800.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2320
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 553 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3      

    840.00   840.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2330
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 553 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4      

    885.00   885.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2340
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 553 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4      

    935.00   935.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2350
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 553 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.5 דעו 'מ 62.5      

  1,035.00 1,035.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
      
      
      

170,755.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../038 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     038 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

170,755.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2360
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 553 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.6 דעו 'מ 67.5      

  1,135.00 1,135.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2370
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 553 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.6 דעו 'מ 62.6      

  1,416.00 1,416.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2380
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 553 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.7 דעו 'מ 67.6      

  1,516.00 1,516.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2390
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 553 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.7 דעו 'מ 62.7      

  1,616.00 1,616.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2400
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 553 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.8 דעו 'מ 67.7      

  1,716.00 1,716.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2410
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 004 רטוק      
52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ      

    830.00   830.00     1.00 .רזוח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2420
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 004 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1      

    845.00   845.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
      
      
      

179,829.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../039 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     039 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

179,829.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2430
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 004 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1      

    865.00   865.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2440
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 004 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2      

    885.00   885.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2450
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 004 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2      

    915.00   915.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2460
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 004 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3      

    950.00   950.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2470
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 004 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3      

    990.00   990.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2480
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 004 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4      

  1,035.00 1,035.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2490
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 004 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4      

  1,085.00 1,085.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
      
      
      

186,554.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../040 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     040 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

186,554.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2500
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 004 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.5 דעו 'מ 62.5      

  1,185.00 1,185.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2510
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 004 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.6 דעו 'מ 67.5      

  1,285.00 1,285.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2520
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 004 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.6 דעו 'מ 62.6      

  1,617.00 1,617.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2530
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 004 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.7 דעו 'מ 67.6      

  1,717.00 1,717.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2540
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 004 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.7 דעו 'מ 62.7      

  1,817.00 1,817.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2550
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 004 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.8 דעו 'מ 67.7      

  1,917.00 1,917.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2560
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 054 רטוק      
52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ      

  1,010.00 1,010.00     1.00 .רזוח רטמ   
      
      
      
      

197,102.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../041 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     041 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

197,102.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2570
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 054 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1      

  1,030.00 1,030.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2580
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 054 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1      

  1,050.00 1,050.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2590
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 054 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2      

  1,070.00 1,070.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2600
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 054 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2      

  1,100.00 1,100.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2610
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 054 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3      

  1,135.00 1,135.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2620
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 054 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3      

  1,175.00 1,175.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2630
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 054 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4      

  1,220.00 1,220.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
      
      
      

204,882.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../042 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     042 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

204,882.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2640
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 054 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4      

  1,270.00 1,270.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2650
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 054 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.5 דעו 'מ 62.5      

  1,370.00 1,370.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2660
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 054 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.6 דעו 'מ 67.5      

  1,470.00 1,470.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2670
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 054 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.6 דעו 'מ 62.6      

  1,868.00 1,868.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2680
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 054 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.7 דעו 'מ 67.6      

  1,968.00 1,968.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2690
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 054 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.7 דעו 'מ 62.7      

  2,068.00 2,068.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2700
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 054 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.8 דעו 'מ 67.7      

  2,168.00 2,168.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
      
      
      

217,064.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../043 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     043 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

217,064.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2710
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 005 רטוק      
52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .רזוח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2720
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 005 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1      

  1,220.00 1,220.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2730
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 005 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1      

  1,240.00 1,240.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2740
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 005 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2      

  1,270.00 1,270.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2750
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 005 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2      

  1,300.00 1,300.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2760
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 005 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3      

  1,335.00 1,335.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2770
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 005 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3      

  1,375.00 1,375.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
      
      
      

226,004.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../044 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     044 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

226,004.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2780
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 005 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4      

  1,420.00 1,420.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2790
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 005 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4      

  1,470.00 1,470.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2800
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 005 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.5 דעו 'מ 62.5      

  1,570.00 1,570.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2810
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 005 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.6 דעו 'מ 67.5      

  1,670.00 1,670.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2820
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 005 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.6 דעו 'מ 62.6      

  2,128.00 2,128.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2830
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 005 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.7 דעו 'מ 67.6      

  2,228.00 2,228.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2840
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 005 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.7 דעו 'מ 62.7      

  2,328.00 2,328.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
      
      
      

238,818.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../045 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     045 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

238,818.00 מהעברה      
      
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2850
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 005 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.8 דעו 'מ 67.7      

  2,428.00 2,428.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2860
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 065 רטוק      
52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ      

  1,440.00 1,440.00     1.00 .רזוח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2870
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 065 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1      

  1,460.00 1,460.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2880
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 065 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1      

  1,480.00 1,480.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2890
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 065 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2      

  1,510.00 1,510.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2900
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 065 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2      

  1,540.00 1,540.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2910
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 065 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3      

  1,570.00 1,570.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
      
      
      

250,246.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../046 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     046 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

250,246.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2920
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 065 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3      

  1,615.00 1,615.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2930
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 065 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4      

  1,660.00 1,660.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2940
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 065 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4      

  1,715.00 1,715.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2950
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 065 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.5 דעו 'מ 62.5      

  1,815.00 1,815.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2960
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 065 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.6 דעו 'מ 67.5      

  1,915.00 1,915.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2970
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 065 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.6 דעו 'מ 62.6      

  2,471.00 2,471.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2980
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 065 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.7 דעו 'מ 67.6      

  2,571.00 2,571.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
      
      
      

264,008.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../047 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     047 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

264,008.00 מהעברה      
      
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.2990
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 065 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.7 דעו 'מ 62.7      

  2,671.00 2,671.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3000
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 065 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.8 דעו 'מ 67.7      

  2,771.00 2,771.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3010
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 036 רטוק      
57.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ      

  1,780.00 1,780.00     1.00 .רזוח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3020
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 036 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1      

  1,800.00 1,800.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3030
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 036 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2      

  1,820.00 1,820.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3040
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 036 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2      

  1,850.00 1,850.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3050
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 036 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3      

  1,890.00 1,890.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
      
      
      

278,590.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../048 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     048 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

278,590.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3060
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 036 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3      

  1,940.00 1,940.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3070
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 036 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3080
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 036 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4      

  2,070.00 2,070.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3090
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 036 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.5 דעו 'מ 62.5      

  2,170.00 2,170.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3100
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 036 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.6 דעו 'מ 67.5      

  2,270.00 2,270.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3110
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 036 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.6 דעו 'מ 62.6      

  3,021.00 3,021.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3120
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 036 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.7 דעו 'מ 67.6      

  3,121.00 3,121.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
      
      
      

295,182.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../049 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     049 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

295,182.00 מהעברה      
      
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3130
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 036 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.7 דעו 'מ 62.7      

  3,221.00 3,221.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3140
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 036 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.8 דעו 'מ 67.7      

  3,321.00 3,321.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3150
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 017 רטוק      
57.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ      

  2,190.00 2,190.00     1.00 .רזוח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3160
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 017 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1      

  2,210.00 2,210.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3170
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 017 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2      

  2,240.00 2,240.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3180
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 017 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2      

  2,280.00 2,280.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3190
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 017 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3      

  2,330.00 2,330.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
      
      
      

312,974.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../050 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     050 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

312,974.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3200
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 017 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3      

  2,390.00 2,390.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3210
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 017 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4      

  2,460.00 2,460.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3220
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 017 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4      

  2,540.00 2,540.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3230
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 017 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.5 דעו 'מ 62.5      

  2,640.00 2,640.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3240
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 017 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.6 דעו 'מ 67.5      

  2,740.00 2,740.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3250
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 017 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.6 דעו 'מ 62.6      

  3,563.00 3,563.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3260
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 017 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.7 דעו 'מ 67.6      

  3,663.00 3,663.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
      
      
      

332,970.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../051 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     051 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

332,970.00 מהעברה      
      
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3270
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 017 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.7 דעו 'מ 62.7      

  3,763.00 3,763.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3280
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 017 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.8 דעו 'מ 67.7      

  3,863.00 3,863.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3290
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 008 רטוק      
57.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ      

  2,900.00 2,900.00     1.00 .רזוח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3300
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 008 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1      

  2,920.00 2,920.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3310
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 008 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2      

  2,950.00 2,950.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3320
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 008 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2      

  2,990.00 2,990.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3330
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 008 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3      

  3,040.00 3,040.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
      
      
      

355,396.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../052 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     052 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

355,396.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3340
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 008 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3      

  3,100.00 3,100.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3350
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 008 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4      

  3,170.00 3,170.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3360
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 008 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4      

  3,250.00 3,250.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3370
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 008 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.5 דעו 'מ 62.5      

  3,350.00 3,350.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3380
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 008 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.6 דעו 'מ 67.5      

  3,450.00 3,450.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3390
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 008 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.6 דעו 'מ 62.6      

  4,595.00 4,595.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3400
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 008 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.7 דעו 'מ 67.6      

  4,695.00 4,695.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
      
      
      

381,006.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../053 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     053 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

381,006.00 מהעברה      
      
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3410
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 008 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.7 דעו 'מ 62.7      

  4,795.00 4,795.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3420
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 008 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.8 דעו 'מ 67.7      

  4,895.00 4,895.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3430
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 009 רטוק      
57.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ      

  3,110.00 3,110.00     1.00 .רזוח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3440
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 009 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1      

  3,130.00 3,130.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3450
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 009 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2      

  3,160.00 3,160.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3460
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 009 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2      

  3,200.00 3,200.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3470
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 009 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3      

  3,250.00 3,250.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
      
      
      

406,546.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../054 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     054 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

406,546.00 מהעברה      
      
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3480
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 009 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3      

  3,310.00 3,310.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3490
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 009 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4      

  3,380.00 3,380.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3500
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 009 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
תודובע ללוכ ,רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4      

  3,460.00 3,460.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3510
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 009 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.5 דעו 'מ 62.5      

  3,560.00 3,560.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
01 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3520
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 009 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.6 דעו 'מ 67.5      

  3,660.00 3,660.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3530
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 009 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.6 דעו 'מ 62.6      

  4,825.00 4,825.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3540
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 009 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.7 דעו 'מ 67.6      

  4,925.00 4,925.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
      
      
      

433,666.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../055 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     055 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

433,666.00 מהעברה      
      
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3550
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 009 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 57.7 דעו 'מ 62.7      

  5,025.00 5,025.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
5.21 גרד ,EP-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.02.3560
י"ת י"פע םירצוימ , מ"מ 009 רטוק      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע ללוכ ,רטמ 52.8 דעו 'מ 67.7      

  5,125.00 5,125.00     1.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
םוקמב 5.21 גרדב רוניצ תקפסה רובע תפסות      
'מ 62.6 מ םינטקה  םיקמועב 01 גרד      
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3580
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 061 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,5.21 גרד      

      0.15     0.15     1.00 'פמוק . 15%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3590
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 081 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,5.21 גרד      

      0.17     0.17     1.00 'פמוק . 17%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3600
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 002 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,5.21 גרד      

      0.17     0.17     1.00 'פמוק . 17%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3610
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 522 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,5.21 גרד      

      0.19     0.19     1.00 'פמוק . 19%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3620
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 052 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,5.21 גרד      

      0.19     0.19     1.00 'פמוק . 19%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3630
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 082 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,5.21 גרד      

      0.18     0.18     1.00 'פמוק . 18%  
      

443,817.05 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../056 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     056 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

443,817.05 מהעברה      
      
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3640
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 513 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,5.21 גרד      

      0.18     0.18     1.00 'פמוק . 18%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3650
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 004 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,5.21 גרד      

      0.18     0.18     1.00 'פמוק . 18%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3660
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 054 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,5.21 גרד      

      0.18     0.18     1.00 'פמוק . 18%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3670
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 005 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,5.21 גרד      

      0.17     0.17     1.00 'פמוק . 17%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3680
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 065 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,5.21 גרד      

      0.18     0.18     1.00 'פמוק . 18%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3690
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 036 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,5.21 גרד      

      0.20     0.20     1.00 'פמוק . 20%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3700
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 017 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,5.21 גרד      

      0.18     0.18     1.00 'פמוק . 18%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3710
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 008 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,5.21 גרד      

      0.17     0.17     1.00 'פמוק . 17%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3720
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 009 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,5.21 גרד      

      0.29     0.29     1.00 'פמוק . 29%  
      

443,818.78 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../057 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     057 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

443,818.78 מהעברה      
      
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3730
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 061 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,61 גרד      

      0.30     0.30     1.00 'פמוק . 30%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3740
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 081 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,61 גרד      

      0.18     0.18     1.00 'פמוק . 18%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3750
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 002 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,61 גרד      

      0.17     0.17     1.00 'פמוק . 17%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3760
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 522 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,61 גרד      

      0.33     0.33     1.00 'פמוק . 33%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3770
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 052 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,61 גרד      

      0.33     0.33     1.00 'פמוק . 33%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3780
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 082 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,61 גרד      

      0.32     0.32     1.00 'פמוק . 32%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3790
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 513 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,61 גרד      

      0.29     0.29     1.00 'פמוק . 29%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3800
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 004 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,61 גרד      

      0.14     0.14     1.00 'פמוק . 14%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3810
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 054 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,61 גרד      

      0.32     0.32     1.00 'פמוק . 32%  
      

443,821.16 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../058 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     058 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

443,821.16 מהעברה      
      
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3820
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 005 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,61 גרד      

      0.32     0.32     1.00 'פמוק . 32%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3830
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 065 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,61 גרד      

      0.32     0.32     1.00 'פמוק . 32%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3840
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 036 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,61 גרד      

      0.33     0.33     1.00 'פמוק . 33%  
      
גוסמ ןליתאילופ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.3850
    001-EP, רוניצ רובע מ"מ 017 רטוקב 01 גרד  
לש תפסות .הריפחה קמוע י"פע ,61 גרד      

      0.16     0.16     1.00 'פמוק . 16%  
      
בויבל הדלפ תרנצ      
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.3870
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      

    343.00   343.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב חנומ סוחד ןוטב רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.3880
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    360.00   360.00     1.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.3890
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    376.00   376.00     1.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.3900
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    360.00   360.00     1.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ   
      
      
      
      
      

445,261.29 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../059 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     059 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

445,261.29 מהעברה      
      
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.3910
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    372.00   372.00     1.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.3920
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    393.00   393.00     1.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.3930
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    415.00   415.00     1.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.3940
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    437.00   437.00     1.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.3950
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    458.00   458.00     1.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.3960
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.5 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    558.00   558.00     1.00 .רטמ 57.5 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.3970
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.5 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    658.00   658.00     1.00 .רטמ 52.6 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.3980
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.6 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    758.00   758.00     1.00 .רטמ 57.6 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.3990
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.6 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    858.00   858.00     1.00 .רטמ 52.7 דעו רטמ   
      

450,168.29 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../060 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     060 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

450,168.29 מהעברה      
      
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4000
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.7 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    958.00   958.00     1.00 .רטמ 57.7 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4010
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.7 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,058.00 1,058.00     1.00 .רטמ 52.8 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4020
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      

    382.00   382.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב חנומ סוחד ןוטב רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4030
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    403.00   403.00     1.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4040
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    425.00   425.00     1.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4050
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    458.00   458.00     1.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4060
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    490.00   490.00     1.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4070
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    524.00   524.00     1.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4080
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    557.00   557.00     1.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ   
      
      

455,423.29 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../061 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     061 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

455,423.29 מהעברה      
      
      
םע 23/5" ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4090
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    600.00   600.00     1.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4100
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    643.00   643.00     1.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4110
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.5 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    743.00   743.00     1.00 .רטמ 57.5 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4120
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.5 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    843.00   843.00     1.00 .רטמ 52.6 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4130
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.6 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    943.00   943.00     1.00 .רטמ 57.6 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4140
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.6 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,043.00 1,043.00     1.00 .רטמ 52.7 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4150
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.7 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,143.00 1,143.00     1.00 .רטמ 57.7 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4160
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.7 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,243.00 1,243.00     1.00 .רטמ 52.8 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4170
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      

    403.00   403.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב חנומ סוחד ןוטב רטמ   
      
      

463,027.29 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../062 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     062 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

463,027.29 מהעברה      
      
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4180
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    425.00   425.00     1.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4190
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    447.00   447.00     1.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4200
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    479.00   479.00     1.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4210
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    513.00   513.00     1.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4220
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    546.00   546.00     1.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4230
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    578.00   578.00     1.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4240
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    621.00   621.00     1.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4250
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    667.00   667.00     1.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4260
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.5 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    767.00   767.00     1.00 .רטמ 57.5 דעו רטמ   
      

468,070.29 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../063 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     063 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

468,070.29 מהעברה      
      
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4270
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.5 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    867.00   867.00     1.00 .רטמ 52.6 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4280
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.6 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    967.00   967.00     1.00 .רטמ 57.6 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4290
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.6 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,067.00 1,067.00     1.00 .רטמ 52.7 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4300
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.7 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,167.00 1,167.00     1.00 .רטמ 57.7 דעו רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4310
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.7 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,267.00 1,267.00     1.00 .רטמ 52.8 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4320
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      

    468.00   468.00     1.00 . רטמ 52.1 דע קמועב חנומ סוחד ןוטב רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4330
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    490.00   490.00     1.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4340
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    511.00   511.00     1.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4350
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    544.00   544.00     1.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ   
      
      

475,418.29 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../064 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     064 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

475,418.29 מהעברה      
      
      
םע 61/3" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4360
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    577.00   577.00     1.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4370
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    621.00   621.00     1.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4380
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    664.00   664.00     1.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4390
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    710.00   710.00     1.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4400
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    752.00   752.00     1.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4410
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.5 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    852.00   852.00     1.00 .רטמ 57.5 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4420
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.5 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    952.00   952.00     1.00 .רטמ 52.6 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4430
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.6 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,052.00 1,052.00     1.00 .רטמ 57.6 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4440
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.6 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,152.00 1,152.00     1.00 .רטמ 52.7 דעו רטמ   
      

482,750.29 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../065 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     065 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

482,750.29 מהעברה      
      
      
םע 61/3" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4450
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.7 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,252.00 1,252.00     1.00 .רטמ 57.7 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4460
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.7 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,352.00 1,352.00     1.00 .רטמ 52.8 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4470
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      

    528.00   528.00     1.00 . רטמ 52.1 דע קמועב חנומ סוחד ןוטב רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4480
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    550.00   550.00     1.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4490
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    583.00   583.00     1.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4500
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    616.00   616.00     1.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4510
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    659.00   659.00     1.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ   
      
םע 61/3" ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4520
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    702.00   702.00     1.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ   
      
םע 61/3" ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4530
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    746.00   746.00     1.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ   
      
      

489,738.29 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../066 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     066 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

489,738.29 מהעברה      
      
      
םע 61/3" .ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4540
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    791.00   791.00     1.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4550
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    844.00   844.00     1.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4560
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.5 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    944.00   944.00     1.00 .רטמ 57.5 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4570
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.5 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,044.00 1,044.00     1.00 .רטמ 52.6 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4580
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.6 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,144.00 1,144.00     1.00 .רטמ 57.6 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4590
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.6 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,244.00 1,244.00     1.00 .רטמ 52.7 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4600
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.7 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,344.00 1,344.00     1.00 .רטמ 57.7 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4610
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.7 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,444.00 1,444.00     1.00 .רטמ 52.8 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 41" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4620
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      

    555.00   555.00     1.00 . רטמ 52.1 דע קמועב חנומ סוחד ןוטב רטמ   
      
      

499,092.29 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../067 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     067 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

499,092.29 מהעברה      
      
      
םע 61/3" .ד.ע 41" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4630
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    578.00   578.00     1.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 41" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4640
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    611.00   611.00     1.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 41" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4650
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    654.00   654.00     1.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 41" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4660
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    697.00   697.00     1.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ   
      
םע 61/3" ד.ע 41" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4670
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    741.00   741.00     1.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ   
      
םע 61/3" ד.ע 41" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4680
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    796.00   796.00     1.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 41" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4690
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    850.00   850.00     1.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 41" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4700
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    904.00   904.00     1.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 41" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4710
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.5 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,004.00 1,004.00     1.00 .רטמ 57.5 דעו רטמ   
      

505,927.29 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../068 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     068 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

505,927.29 מהעברה      
      
      
םע 61/3" .ד.ע 41" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4720
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.5 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,104.00 1,104.00     1.00 .רטמ 52.6 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 41" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4730
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.6 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,204.00 1,204.00     1.00 .רטמ 57.6 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 41" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4740
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.6 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,304.00 1,304.00     1.00 .רטמ 52.7 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 41" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4750
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.7 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,404.00 1,404.00     1.00 .רטמ 57.7 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 41" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4760
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.7 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,504.00 1,504.00     1.00 .רטמ 52.8 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 61" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4770
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      

    687.00   687.00     1.00 . רטמ 52.1 דע קמועב חנומ סוחד ןוטב רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 61" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4780
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    715.00   715.00     1.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 61" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4790
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    742.00   742.00     1.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 61" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4800
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    784.00   784.00     1.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ   
      
      

515,375.29 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../069 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     069 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

515,375.29 מהעברה      
      
      
םע 61/3" .ד.ע 61" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4810
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    828.00   828.00     1.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ   
      
םע 61/3" ד.ע 61" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4820
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    872.00   872.00     1.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ   
      
םע 61/3" ד.ע 61" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4830
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    926.00   926.00     1.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 61" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4840
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    981.00   981.00     1.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 61" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4850
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,036.00 1,036.00     1.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 61" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4860
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.5 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,136.00 1,136.00     1.00 .רטמ 57.5 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 61" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4870
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.5 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,236.00 1,236.00     1.00 .רטמ 52.6 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 61" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4880
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.6 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,336.00 1,336.00     1.00 .רטמ 57.6 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 61" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4890
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.6 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,436.00 1,436.00     1.00 .רטמ 52.7 דעו רטמ   
      

525,162.29 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../070 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     070 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

525,162.29 מהעברה      
      
      
םע 61/3" .ד.ע 61" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4900
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.7 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,536.00 1,536.00     1.00 .רטמ 57.7 דעו רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 61" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4910
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.7 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,636.00 1,636.00     1.00 .רטמ 52.8 דעו רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 81" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4920
סוחד ןוטב הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      

    845.00   845.00     1.00 . רטמ 52.1 דע קמועב חנומ רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 81" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4930
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    873.00   873.00     1.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 81" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4940
סוחד ןוטב הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב חנומ      

    905.00   905.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 81" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4950
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    938.00   938.00     1.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 81" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4960
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    982.00   982.00     1.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ   
      
םע 4/1" ד.ע 81" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4970
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,037.00 1,037.00     1.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ   
      
םע 4/1" ד.ע 81" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4980
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,091.00 1,091.00     1.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ   
      
      

535,005.29 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../071 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     071 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

535,005.29 מהעברה      
      
      
םע 4/1" .ד.ע 81" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.4990
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,145.00 1,145.00     1.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 81" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.5000
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,199.00 1,199.00     1.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 81" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.5010
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.5 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,299.00 1,299.00     1.00 .רטמ 57.5 דעו רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 81" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.5020
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.5 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,399.00 1,399.00     1.00 .רטמ 52.6 דעו רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 81" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.5030
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.6 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,499.00 1,499.00     1.00 .רטמ 57.6 דעו רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 81" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.5040
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.6 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,599.00 1,599.00     1.00 .רטמ 52.7 דעו רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 81" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.5050
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.7 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,699.00 1,699.00     1.00 .רטמ 57.7 דעו רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 81" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.5060
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.7 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,799.00 1,799.00     1.00 .רטמ 52.8 דעו רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 02" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.5070
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      

    957.00   957.00     1.00 . רטמ 52.1 דע קמועב חנומ סוחד ןוטב רטמ   
      
      

547,600.29 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../072 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     072 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

547,600.29 מהעברה      
      
      
םע 4/1" .ד.ע 02" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.5080
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

    992.00   992.00     1.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 02" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.5090
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.1 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,023.00 1,023.00     1.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 02" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.5100
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,079.00 1,079.00     1.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 02" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.5110
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.2 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,133.00 1,133.00     1.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ   
      
םע 4/1" ד.ע 02" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.5120
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.3 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,187.00 1,187.00     1.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ   
      
םע 4/1" ד.ע 02" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.5130
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב חנו סוחד ןוטב      

  1,209.00 1,209.00     1.00 .רטמ 52.4 רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 02" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.5140
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,264.00 1,264.00     1.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 02" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.5150
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.4 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,341.00 1,341.00     1.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 02" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.5160
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.5 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,441.00 1,441.00     1.00 .רטמ 57.5 דעו רטמ   
      

558,269.29 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../073 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     073 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

558,269.29 מהעברה      
      
      
םע 4/1" .ד.ע 02" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.5170
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.5 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,541.00 1,541.00     1.00 .רטמ 52.6 דעו רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 02" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.5180
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.6 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,641.00 1,641.00     1.00 .רטמ 57.6 דעו רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 02" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.5190
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.6 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,741.00 1,741.00     1.00 .רטמ 52.7 דעו רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 02" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.5200
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.7 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,841.00 1,841.00     1.00 .רטמ 57.7 דעו רטמ   
      
םע 4/1" .ד.ע 02" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.02.5210
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.7 מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

  1,941.00 1,941.00     1.00 .רטמ 52.8 דעו רטמ   
      
ימינפ יופיצ םע בויב רוניצל ריחמ תפסות     57.02.5220
רטוקב סוחד ןוטבמ ינוציח יופיצו הנימולאמ      

     55.00    55.00     1.00 )CPA-4( "וירט" תפיטע  רובע 4"-6" רטמ   
      
ימינפ יופיצ םע בויב רוניצל ריחמ תפסות     57.02.5230
רטוקב סוחד ןוטבמ ינוציח יופיצו הנימולאמ      

     75.00    75.00     1.00 )CPA-4( "וירט" תפיטע  רובע 8"-01" רטמ   
      
ימינפ יופיצ םע בויב רוניצל ריחמ תפסות     57.02.5240
רטוקב סוחד ןוטבמ ינוציח יופיצו הנימולאמ      

    120.00   120.00     1.00 )CPA-4( "וירט" תפיטע  רובע 02"-21" רטמ   
      
ימינפ יופיצ םע בויב רוניצל ריחמ תתחפה     57.02.5250
רטוקב סוחד ןוטבמ ינוציח יופיצו הנימולאמ      
דבלב )CPA-3( "וירט" תפיטע  רובע 4"-6"      

    -28.00   -28.00     1.00 סוחד ןוטב אלל רטמ   
      
      
      
      

567,196.29 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../074 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     074 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

567,196.29 מהעברה      
      
      
ימינפ יופיצ םע בויב רוניצל ריחמ תתחפה     57.02.5260
רטוקב סוחד ןוטבמ ינוציח יופיצו הנימולאמ      
דבלב )CPA-3( "וירט" תפיטע  רובע 8"-01"      

    -17.00   -17.00     1.00 סוחד ןוטב אלל רטמ   
      
ימינפ יופיצ םע בויב רוניצל ריחמ תתחפה     57.02.5270
רטוקב סוחד ןוטבמ ינוציח יופיצו הנימולאמ      
דבלב )CPA-3( "וירט" תפיטע  רובע 02"-21"      

    -20.00   -20.00     1.00 סוחד ןוטב אלל רטמ   
      
רובע 6"-4" רטוקב הדלפ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.5280

     26.00    26.00     1.00 23/5"  םוקמב 61/3" ןפוד יבוע רטמ   
      
01"-8" רטוקב הדלפ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.5290

     43.00    43.00     1.00 23/5"  םוקמב 61/3" ןפוד יבוע רובע רטמ   
      
41"-21" רטוקב הדלפ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.5300

     65.00    65.00     1.00 23/5"  םוקמב 61/3" ןפוד יבוע רובע רטמ   
      
81"-61" רטוקב הדלפ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.5310

     87.00    87.00     1.00 23/5"  םוקמב 61/3" ןפוד יבוע רובע רטמ   
      
רובע 02" רטוקב הדלפ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.5320

     87.00    87.00     1.00 23/5" םוקמב 61/3" ןפוד יבוע רטמ   
      
רובע 6" רטוקב הדלפ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.5330

     77.00    77.00     1.00 23/5"  םוקמב 4/1" ןפוד יבוע רטמ   
      
01"-8" רטוקב הדלפ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.5340

     99.00    99.00     1.00 23/5"  םוקמב 4/1" ןפוד יבוע רובע רטמ   
      
41"-21" רטוקב הדלפ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.5350

    131.00   131.00     1.00 23/5"  םוקמב 4/1" ןפוד יבוע רובע רטמ   
      
81"-61" רטוקב הדלפ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.5360

    164.00   164.00     1.00 23/5"  םוקמב 4/1" ןפוד יבוע רובע רטמ   
      
רובע 02" רטוקב הדלפ רוניצל ריחמ תפסות     57.02.5370

    195.00   195.00     1.00 23/5" םוקמב 4/1" ןפוד יבוע רטמ   
568,133.29 בויב יווק 20.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 1390-513   .../075 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     075 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

)ב ו י ב ( ם י ת ב  י ר ו ב י ח  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
רוניצ ללוכ דיתעב דדוב תיב רוביחל הנכה     57.03.0010
תמיתס ,שרגמה ךות לא הבורק החושמ בויב      
וילעו תיווז לזרב י"ע ןומיסו קקפב רוניצה הצק      
,שרגמה 'סמ תיבותיכ םע חפ טלש ךתורמ      

    908.00   908.00     1.00 .רוניצה קמועו "בויב" 'חי   
      
061 רטוק ,שרגמל דדוב בויב רוביחל הנכה     57.03.0020
NS-8 גוסמ .C.V.P רוניצ 'מ 3 תוברל ,מ"מ      
רוניצה הצק לש תינמז המיתס ,לוח תפיטע םע      

    900.00   900.00     1.00 . ידועי קקפב 'חי   
      
002 רטוק ,שרגמל דדוב בויב רוביחל הנכה     57.03.0030
NS-8 גוסמ .C.V.P רוניצ 'מ 3 תוברל ,מ"מ      
רוניצה הצק לש תינמז המיתס ,לוח תפיטע םע      

  1,050.00 1,050.00     1.00 'פמוק .ידועי קקפב   
      
052 רטוק ,שרגמל דדוב בויב רוביחל הנכה     57.03.0040
NS-8 גוסמ .C.V.P רוניצ 'מ 3 תוברל ,מ"מ      
רוניצה הצק לש תינמז המיתס ,לוח תפיטע םע      

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק .ידועי קקפב  
      
וילעו תיווז לזרב י"ע שרגמל בויב רוביח ןומיס     57.03.0050
, שרגמה 'סמ תיבותיכ םע חפ טלש ךתורמ      

    151.00   151.00     1.00 .רוניצה קמועו "בויב" 'חי   
      

     97.00    97.00     1.00 שרגמל םייק בויב רוביח הצקב קקפ תנקתה 'חי  57.03.0060
      
תקצי וא  C.V.P-מ שדח בויב רונצ רוביח     57.03.0070
ללוכ  הנבממ תמייק בויב תאיציל 6" רטוקב      

    261.00   261.00     1.00 'פמוק תמייקה האיציה קוריפ  
      
י"ע 21"-4" רטוקב םייק בויב וק תמיסח     57.03.0080
םיאת תנקתה ךרוצל בויבה תביאשו םיקקפ      

    381.00   381.00     1.00 'פמוק םישדח  
      
י"ע 41"-42"  רטוקב םייק בויב וק תמיסח     57.03.0090
םיאת תנקתה ךרוצל בויבה תביאשו םיקקפ      

    636.00   636.00     1.00 'פמוק םישדח  
      
דבב קמוע לכבו רטוק לכב בויב תרנצ תפיטע     57.03.0100
לש F-023 תמגודכ ר"מ/'רג 002 ינכטואיג      

     18.00    18.00     1.00 ע"ש וא "הטלוו" ר"מ   
      
      
      
      

  5,752.00 30.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../076 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     076 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,752.00 מהעברה      
      
      
בויב תורוניצ לש תווצק ינש ןיב רוביח עוציב     57.03.0110
061 םירטקב רטוק בר וא "סוארק" רבחמ י"ע      
רוביחה עוציב , ןותנה קומע לכב מ"מ 002-      

  1,500.00 1,500.00     1.00 ןרציה תוארוה יפל 'חי   
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 מ"מ 513-052 םירטקב ל"נכ 'חי  57.03.0120
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 מ"מ 004-553 םירטקב ל"נכ 'חי  57.03.0130
      

  3,200.00 3,200.00     1.00 מ"מ 005-054 םירטקב ל"נכ 'חי  57.03.0140
      

  4,000.00 4,000.00     1.00 מ"מ 017-036 םירטקב ל"נכ 'חי  57.03.0150
 18,952.00 )בויב( םיתב ירוביח 30.75 כ"הס  

      
ת ר נ צ  ץ ו פ י נ  40.75 ק ר פ  ת ת       
      
תטישב 4" רטוקב םייק בויב וק תפלחה     57.04.0010
01 גרד ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה      
    )001EP( 521 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות  
,רשואמ  ןלבק י"ע ,'מ 2 לש קמוע דע מ"מ      
רוביח( הפלחהה םותב וקה םוליצ ללוכ      

    824.00   824.00     1.00 )דרפנב ודדמי םידוביע וא/ו תוחושל רטמ   
      
תטישב  6" רטוקב םייק בויב וק תפלחה     57.04.0020
01 גרד ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה      
    )001EP( 081 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות  
,רשואמ ןלבק  י"ע ,'מ 2 לש קמוע דע מ"מ      
רוביח( הפלחהה םותב וקה םוליצ ללוכ      

  1,044.00 1,044.00     1.00 )דרפנב ודדמי םידוביע וא/ו תוחושל רטמ   
      
תטישב 8" רטוקב םייק בויב וק תפלחה     57.04.0030
01 גרד ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה      
    )001EP( 522 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות  
ללוכ ,רשואמ ןלבק י"ע ,'מ 2 לש קמוע דע מ"מ      
וא/ו תוחושל רוביח( הפלחהה םותב וקה םוליצ      

  1,208.00 1,208.00     1.00 )דרפנב ודדמי םידוביע רטמ   
      
תטישב 01" רטוקב םייק בויב וק תפלחה     57.04.0040
01 גרד ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה      
    )001EP( 082 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות  
ללוכ ,רשואמ ןלבק י"ע ,'מ 2 לש קמוע דע מ"מ      
וא/ו תוחושל רוביח( הפלחהה םותב וקה םוליצ      

  1,331.00 1,331.00     1.00 )דרפנב ודדמי םידוביע רטמ   
      

  4,407.00 40.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../077 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     077 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,407.00 מהעברה      
      
      
תטישב 21" רטוקב םייק בויב וק תפלחה     57.04.0050
RDS-71 ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה      
    001-EP 004 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות  
,'מ 2 לש קמוע דע םייקה רוניצה יאוותב מ"מ      
,המירז ףקעמ עוציב תוברל ,רשואמ ןלבק י"ע      
םלשומ עוציבל םישרדנה םירמוחה לכו יוקינ      
ירחאו ינפל וקה םוליצ ללוכ ,תרנצה שודיח לש      
ודדמי םידוביע וא/ו תוחושל רוביח( עוציבה      

  2,100.00 2,100.00     1.00 )דרפנב רטמ   
      
תטישב 41" רטוקב םייק בויב וק תפלחה     57.04.0060
RDS-71 ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה      
    001-EP 004 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות  
,'מ 2 לש קמוע דע םייקה רוניצה יאוותב מ"מ      
,המירז ףקעמ עוציב תוברל ,רשואמ ןלבק י"ע      
םלשומ עוציבל םישרדנה םירמוחה לכו יוקינ      
ירחאו ינפל וקה םוליצ ללוכ ,תרנצה שודיח לש      
ודדמי םידוביע וא/ו תוחושל רוביח( עוציבה      

  2,200.00 2,200.00     1.00 )דרפנב רטמ   
      
תטישב 41" רטוקב םייק בויב וק תפלחה     57.04.0070
RDS-71 ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה      
    001-EP 054 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות  
,'מ 2 לש קמוע דע םייקה רוניצה יאוותב מ"מ      
,המירז ףקעמ עוציב תוברל ,רשואמ ןלבק י"ע      
םלשומ עוציבל םישרדנה םירמוחה לכו יוקינ      
ירחאו ינפל וקה םוליצ ללוכ ,תרנצה שודיח לש      
ודדמי םידוביע וא/ו תוחושל רוביח( עוציבה      

  2,600.00 2,600.00     1.00 )דרפנב רטמ   
      
תטישב 61" רטוקב םייק בויב וק תפלחה     57.04.0080
RDS-71 ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה      
    001-EP 054 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות  
,'מ 2 לש קמוע דע םייקה רוניצה יאוותב מ"מ      
,המירז ףקעמ עוציב תוברל ,רשואמ ןלבק י"ע      
םלשומ עוציבל םישרדנה םירמוחה לכו יוקינ      
ירחאו ינפל וקה םוליצ ללוכ ,תרנצה שודיח לש      
ודדמי םידוביע וא/ו תוחושל רוביח( עוציבה      

  2,720.00 2,720.00     1.00 )דרפנב רטמ   
      
      
      
      
      
      

 14,027.00 40.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../078 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/07/2019
דף מס':     078 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,027.00 מהעברה      
      
      
תטישב 81" רטוקב םייק בויב וק תפלחה     57.04.0090
RDS-71 ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה      
    001-EP 005 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות  
,'מ 2 לש קמוע דע םייקה רוניצה יאוותב מ"מ      
,המירז ףקעמ עוציב תוברל ,רשואמ ןלבק י"ע      
םלשומ עוציבל םישרדנה םירמוחה לכו יוקינ      
ירחאו ינפל וקה םוליצ ללוכ ,תרנצה שודיח לש      
ודדמי םידוביע וא/ו תוחושל רוביח( עוציבה      

  3,200.00 3,200.00     1.00 )דרפנב רטמ   
      
וקה תפלחה רובע ל"נה םיפיעסל תפסות     57.04.0100

    151.00   151.00     1.00 'מ 4 לש קמוע דע 'מ 2 לעמ םיקמועב רטמ   
      
וקה תפלחה רובע ל"נה םיפיעסל תפסות     57.04.0110

    229.00   229.00     1.00 'מ 6 לש קמוע דע 'מ 4 לעמ םיקמועב רטמ   
      
וקה רטוק תלדגה רובע םיפיעסל תפסות     57.04.0120

    151.00   151.00     1.00 )2"+( הלעמ יפלכ תחא "הגרדמ"ב םייקה רטמ   
 17,758.00 תרנצ ץופינ 40.75 כ"הס  

      
ת ר נ צ  ל ו ו ר י ש  50.75 ק ר פ  ת ת       
      
הקפסא ,הלבוה םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תווצקה תריגסו םילדנס תוברל .הנקתהו      
      
,קמוע לכבו 6" רטוקב םייק בויב וק לווריש     57.05.0010
קוליס ,יוקינ ,םינויזיולט םימוליצ ,תופיטש ללוכ      
,ךרוצה תדימב םייקה רוניצה ןוקית ,םילושכמ      
,הביאש דויצ ללוכ םיכפש תמירז יפקעמ עוציב      
םירמוחה דויצה לכו םיינמז הקינס יווק      

  1,000.00 1,000.00     1.00 תמלשומ הדובע תלבקל םישרדנה תודובעהו רטמ   
      
,קמוע לכבו 8" רטוקב םייק בויב וק לווריש     57.05.0020
קוליס ,יוקינ ,םינויזיולט םימוליצ ,תופיטש ללוכ      
,ךרוצה תדימב םייקה רוניצה ןוקית ,םילושכמ      
,הביאש דויצ ללוכ םיכפש תמירז יפקעמ עוציב      
םירמוחה דויצה לכו םיינמז הקינס יווק      

  1,120.00 1,120.00     1.00 תמלשומ הדובע תלבקל םישרדנה תודובעהו רטמ   
      
      
      
      
      
      

  2,120.00 50.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../079 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/07/2019
דף מס':     079 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,120.00 מהעברה      
      
      
,קמוע לכבו 01" רטוקב םייק בויב וק לווריש     57.05.0030
קוליס ,יוקינ ,םינויזיולט םימוליצ ,תופיטש ללוכ      
,ךרוצה תדימב םייקה רוניצה ןוקית ,םילושכמ      
,הביאש דויצ ללוכ םיכפש תמירז יפקעמ עוציב      
םירמוחה דויצה לכו םיינמז הקינס יווק      

  1,220.00 1,220.00     1.00 תמלשומ הדובע תלבקל םישרדנה תודובעהו רטמ   
      
,קמוע לכבו 21" רטוקב םייק בויב וק לווריש     57.05.0040
קוליס ,יוקינ ,םינויזיולט םימוליצ ,תופיטש ללוכ      
,ךרוצה תדימב םייקה רוניצה ןוקית ,םילושכמ      
,הביאש דויצ ללוכ םיכפש תמירז יפקעמ עוציב      
םירמוחה דויצה לכו םיינמז הקינס יווק      

  1,340.00 1,340.00     1.00 תמלשומ הדובע תלבקל םישרדנה תודובעהו רטמ   
      
,קמוע לכבו 41" רטוקב םייק בויב וק לווריש     57.05.0050
קוליס ,יוקינ ,םינויזיולט םימוליצ ,תופיטש ללוכ      
,ךרוצה תדימב םייקה רוניצה ןוקית ,םילושכמ      
,הביאש דויצ ללוכ םיכפש תמירז יפקעמ עוציב      
םירמוחה דויצה לכו םיינמז הקינס יווק      

  1,450.00 1,450.00     1.00 תמלשומ הדובע תלבקל םישרדנה תודובעהו רטמ   
      
,קמוע לכבו 61" רטוקב םייק בויב וק לווריש     57.05.0060
קוליס ,יוקינ ,םינויזיולט םימוליצ ,תופיטש ללוכ      
,ךרוצה תדימב םייקה רוניצה ןוקית ,םילושכמ      
,הביאש דויצ ללוכ םיכפש תמירז יפקעמ עוציב      
םירמוחה דויצה לכו םיינמז הקינס יווק      
.תמלשומ הדובע תלבקל םישרדנה תודובעהו      

  1,760.00 1,760.00     1.00 רטמ 001 לעמ תומכל וניה ריחמה רטמ   
      
,קמוע לכבו 81" רטוקב םייק בויב וק לווריש     57.05.0070
קוליס ,יוקינ ,םינויזיולט םימוליצ ,תופיטש ללוכ      
,ךרוצה תדימב םייקה רוניצה ןוקית ,םילושכמ      
,הביאש דויצ ללוכ םיכפש תמירז יפקעמ עוציב      
םירמוחה דויצה לכו םיינמז הקינס יווק      
.תמלשומ הדובע תלבקל םישרדנה תודובעהו      

  2,020.00 2,020.00     1.00 רטמ 001 לעמ תומכל וניה ריחמה רטמ   
      
תלדגה רובע בויב יוק לווריש ריחמל תפסות     57.05.0080
לכ ללוכ 81'' לעמ  2" לש תוציפקב רטוק      

    110.00   110.00     1.00 לייעל ראותמה רטמ   
 10,020.00 תרנצ לווריש 50.75 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: 1390-513   .../080 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/07/2019
דף מס':     080 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב  י נ ק ת מ  60.75 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ בויבה ינקתמ לש הדיחיה יריחמ      
הנקתהו הקפסא ,הלבוה      
      
ןוטבה תוחוש יריחמ ,םיטרדנטס םיטרפ האר      
יקלח לכ ןיב םוטיא םג רתיה ןיב םיללוכ      
תועצמאב םימ תורידח דגנכ רטוק לכב החושה      
תמגודכ ימוג םטאו "טסלפוטיא" םטא      
ןכ ומכ .החושל תרנצה רוביחב "ביבוטיא"      
הדימב תינוק הנוילע היילוח םיריחמה םיללוכ      
.שרדנו      
      
תוקוצי ןוטב תוחוש עצבל שרדיו הדימב      
תוחושה יריחמל םאתהב היהי םריחמ ,רתאב      
תוימורט תוילוחמ      
      
הדבכ הרקת םע ,םיימורט הרקב תוחוש      
תוילוח ,תימורט תיתחת :ללוכ , ןוט 04 סמועל      
תוילוח ןיב רוביחל ימוג ימטא ,ןוטב      
לכב  "ביבוטיא" ימטא ,טסלפוטיא-ןוטב      
,)קי'צנב( דוביע תוברל .החושהמ תואציה      
04 סמועל תקצי לזרבמ הסכמ ,הדירי יבלש      
,984 י"תל מ"ס 06 רטוקב םוט 5.21 וא  ןוט      
הסכמה זכרמב דיגאתה למס תעבטה םע      
,הסכמה לע "בויב" החושה דועיי בותיכו      
רגס ללוכ תרוקיבה הסכמ לעמ םתעיבק      
הרקתל ביבסמ ןיוזמ ןוטב תרוגח ,הליענ      
וא/ו הריפח ,קדוהמ עצמ חטשמ ,הסכמלו      
לש יפוסה הבוגל הסכמה תמאתהו הביצח      
דע לוח יולימו )ריחמ תפסות אלל( שיבכה      
ההבגה ןוראווצ ,שיבכה הנבמ תיתחת םורל      
רזעה תודובע לכ ,ןיוזמ ןוטבמ מ"ס 03 'סקמ      
תורקב יאת ןומיס ,הליענ ירודיס ,תושורדה      
ידיצ ינשמ ךומיתו םידחוימ םינופיד ,טרפה יפל      
לש תוחיטבה תויחנה י"פע תרוקיבה תחוש      
.הנקתהו הלבוה ,הקפסא ללוכ .הדובעה דרשמ      
      
08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.06.0010
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  2,218.00 2,218.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.06.0020
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  2,804.00 2,804.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B 'חי   
      
      
      

  5,022.00 60.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../081 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/07/2019
דף מס':     081 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,022.00 מהעברה      
      
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0030
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  3,115.00 3,115.00     1.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1 מ קמועב 521B 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0040
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  3,552.00 3,552.00     1.00 .רטמ 52.2 דעו 'מ 67.1 מ קמועב 521B 'חי   
      
001  רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0050
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  3,987.00 3,987.00     1.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 מ קמועב 521B 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0060
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  3,515.00 3,515.00     1.00 .רטמ 57.1 דע קמועב 004D 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0070
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  4,082.00 4,082.00     1.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 מ קמועב 004D 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0080
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  4,673.00 4,673.00     1.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 מ קמועב 004D 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0090
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  5,296.00 5,296.00     1.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2 מ קמועב 004D 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0100
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  5,920.00 5,920.00     1.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3 מ קמועב 004D 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0110
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  8,595.00 8,595.00     1.00 .רטמ 52.2 דע קמועב 004D 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0120
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  9,405.00 9,405.00     1.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 מ קמועב 004D 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0130
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

 10,268.00 10,268.00     1.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2 מ קמועב 004D 'חי   
      
      

 67,430.00 60.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../082 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 67,430.00 מהעברה      
      
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0140
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

 11,318.00 11,318.00     1.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3 מ קמועב 004D 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0150
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

 12,474.00 12,474.00     1.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3 מ קמועב 004D 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0160
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
57.4 דעו רטמ 62.4 מ קמועב 004D גוסמ      

 14,175.00 14,175.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0170
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
52.5 דעו רטמ 67.4 מ קמועב 004D גוסמ      

 16,670.00 16,670.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0180
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
57.5 דעו רטמ 62.5 מ קמועב 004D גוסמ      

 19,316.00 19,316.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0190
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
00.6 דעו רטמ 67.5 מ קמועב 004D גוסמ      

 21,807.00 21,807.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
081 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0200
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  9,900.00 9,900.00     1.00 .רטמ 52.2 דע קמועב 004D 'חי   
      
081 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0210
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

 10,830.00 10,830.00     1.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 מ קמועב 004D 'חי   
      
081 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0220
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

 12,000.00 12,000.00     1.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2 מ קמועב 004D 'חי   
      
081 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0230
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

 13,150.00 13,150.00     1.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3 מ קמועב 004D 'חי   
      
      

209,070.00 60.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../083 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     083 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

209,070.00 מהעברה      
      
      
081 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0240
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

 14,350.00 14,350.00     1.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3 מ קמועב 004D 'חי   
      
081 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0250
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
57.4 דעו רטמ 62.4 מ קמועב 004D גוסמ      

 15,820.00 15,820.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
081 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0260
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
52.5 דעו רטמ 67.4 מ קמועב 004D גוסמ      

 17,920.00 17,920.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
081 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0270
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
57.5 דעו רטמ 62.5 מ קמועב 004D גוסמ      

 20,020.00 20,020.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
081 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0280
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
00.6 דעו רטמ 67.5 מ קמועב 004D גוסמ      

 22,080.00 22,080.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0290
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

 11,206.00 11,206.00     1.00 .רטמ 52.2 דע קמועב 004D 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0300
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

 12,246.00 12,246.00     1.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 מ קמועב 004D 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0310
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

 13,735.00 13,735.00     1.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2 מ קמועב 004D 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0320
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

 14,976.00 14,976.00     1.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3 מ קמועב 004D 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0330
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

 16,217.00 16,217.00     1.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3 מ קמועב 004D 'חי   
      
      

367,640.00 60.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../084 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     084 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

367,640.00 מהעברה      
      
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0340
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
57.4 דעו רטמ 62.4 מ קמועב 004D גוסמ      

 17,459.00 17,459.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0350
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
52.5 דעו רטמ 67.4 מ קמועב 004D גוסמ      

 19,169.00 19,169.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0360
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
57.5 דעו רטמ 62.5 מ קמועב 004D גוסמ      

 20,728.00 20,728.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0370
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
52.6 דעו רטמ 67.5 מ קמועב 004D גוסמ      

 22,354.00 22,354.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0380
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
57.6 דעו רטמ 62.6 מ קמועב 004D גוסמ      

 24,300.00 24,300.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0390
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
52.7 דעו רטמ 67.6 מ קמועב 004D גוסמ      

 27,450.00 27,450.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0400
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
57.7 דעו רטמ 62.7 מ קמועב 004D גוסמ      

 30,600.00 30,600.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.06.0410
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
52.8 דעו רטמ 67.7 מ קמועב 004D גוסמ      

 33,750.00 33,750.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
רובע ,מ"ס 002 רטוקב הרקב תחושל תפסות     57.06.0420
,'מ 6 לעמש קמועב ,אתה הנבמ קוזיחו יוביע      
תרשרשו תוחיטב הקעמ םע םיטסדופ תפסוה      

 13,650.00 13,650.00     1.00 'פמוק הטסורינמ לצופמ םלוס תנקתהו הטסורינמ  
      

577,100.00 60.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../085 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     085 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

577,100.00 מהעברה      
      
      
ללוכ ,םייק .ב.ת ךותב הטסורינמ םלוס תפסוה     57.06.0430
תוריקל םיקוזיח ,םינשי הדירי יבלש קוריפ      
םיעבונה םיישק לע תורבגתהו הפצרלו      

    840.00   840.00     1.00 .םייקה אתב םיכפש תמירזמ רטמ   
      
ןוט 04 סמועל הרקתו הסכמל  תופסות      
קמועב תוחושב      
      
רובע מ"ס 08 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.06.0450

    624.00   624.00     1.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.06.0460

    680.00   680.00     1.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 521 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.06.0470

    794.00   794.00     1.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 051 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.06.0480

  1,021.00 1,021.00     1.00 .004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 081 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.06.0490

  1,700.00 1,700.00     1.00 .004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 002 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.06.0500

  2,400.00 2,400.00     1.00 .004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 08 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.06.0510
םע ,ןוטב + ןליתאילופ תבלושמ סיסב תילוח      

    624.00   624.00     1.00 רטוק לכב תואיציו תוסינכ 'חי   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.06.0520
םע ,ןוטב +  ןליתאילופ תבלושמ  סיסב  תילוח      

    749.00   749.00     1.00 .רטוק לכב תואיציו תוסינכ 'חי   
      
רובע מ"ס 521 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.06.0530
םע ,ןוטב +  ןליתאילופ תבלושמ  סיסב  תילוח      

    873.00   873.00     1.00 .רטוק לכב תואיציו תוסינכ 'חי   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.06.0540
םע ע"ש וא "סייברקא" תדבועמ תיתחת      

  1,184.00 1,184.00     1.00 6"-8" תואיציו תוסינכ 'חי   
      
רובע מ"ס 521 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.06.0550
םע ע"ש וא "סייברקא" תדבועמ תיתחת      

  1,246.00 1,246.00     1.00 6"-01" תואיציו תוסינכ 'חי   
589,835.00 60.75 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1390-513   .../086 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     086 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

589,835.00 מהעברה      
      
      
רובע מ"ס 051 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.06.0560
םע ע"ש וא "סייברקא" תדבועמ תיתחת      

  1,360.00 1,360.00     1.00 6"-21" תואיציו תוסינכ 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     57.06.0570
עבורמ וא מ"ס 05 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

    397.00   397.00     1.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     57.06.0580
עבורמ וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

    454.00   454.00     1.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי   
      
06 רטוקב לזרב תקצימ הסכמל ריחמ תתחפה     57.06.0590
מ"ס 06/06 לדוגב עבורמ הסכמ רובע מ"ס      

    -55.00   -55.00     1.00 םיפצורמ םיחטשל 'חי   
      
06 רטוקב לזרב תקצימ הסכמל ריחמ תתחפה     57.06.0600
וא תיציפק הליענו ריצ םע הסכמ רובע מ"ס      

   -168.00  -168.00     1.00 004D ןיממ ע"ש 'חי   
      
רגס רובע הרקב אתל הסכמ ריחמל תפסות     57.06.0610

    137.00   137.00     1.00 052C וא D 004 ןיממ הסכמל הליענ 'חי   
      
למס רובע הרקב את לש הסכמ ריחמל תפסות     57.06.0620
יושע, תדעוימה תיתשתהו ותימוקמה תושרה      

    162.00   162.00     1.00 ןוטבה הסכמב עבטומ תקציי וא הזנורב 'חי   
      
08 רטוקב ןליתאילופמ בויבל הרקב תחוש     57.06.0630
וא "תיפוח" תמגוד רטמ 52.1 דע קמועבו מ"ס      

  1,883.00 1,883.00     1.00 ןכומ תיעקרק בוציע ללוכ ע"ש 'חי   
      
001 רטוקב ןליתאילופמ בויבל הרקב תחוש     57.06.0640
רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1 מ קמועבו מ"ס      
תיעקרק בוציע ללוכ ע"ש וא "תיפוח" תמגוד      

  2,128.00 2,128.00     1.00 ןכומ 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ןליתאילופמ הרקב תחוש     57.06.0650
תמגוד רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 מ קמועבו      

  2,470.00 2,470.00     1.00 ןכומ תיעקרק בוציע ללוכ ע"ש וא "תיפוח" 'חי   
      
מ"ס 08 רטוקב ןליתאילופ תחושל תפסות     57.06.0660
גוסמ מ"ס 05 רטוקב ןוטב הסכמו הרקת רובע      

    749.00   749.00     1.00 B125. 'חי   
      
      

599,352.00 60.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../087 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     087 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

599,352.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 08 רטוקב ןליתאילופ תחושל תפסות     57.06.0670
גוסמ מ"ס 05 רטוקב ןוטב הסכמו הרקת רובע      

    903.00   903.00     1.00 C250 'חי   
      
מ"ס 08 רטוקב ןליתאילופ תחושל תפסות     57.06.0680
גוסמ מ"ס 05 רטוקב ןוטב הסכמו הרקת רובע      

  1,246.00 1,246.00     1.00 D400. 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ןליתאילופ תחושל תפסות     57.06.0690
גוסמ מ"ס 06 רטוקב ןוטב הסכמו הרקת רובע      

  1,246.00 1,246.00     1.00 B125 . 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ןליתאילופ תחושל תפסות     57.06.0700
גוסמ מ"ס 06 רטוקב ןוטב הסכמו הרקת רובע      

  1,393.00 1,393.00     1.00 C250 . 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ןליתאילופ תחושל תפסות     57.06.0710
גוסמ מ"ס 06 רטוקב ןוטב הסכמו הרקת רובע      

  1,557.00 1,557.00     1.00 D400 'חי   
      
רטוקב בויב וק רוביחל הרקב אתב הנכה     57.06.0720

    373.00   373.00     1.00 ביבוטיא םטאו חודיק ללוכ ,דיתעב 4"-6" 'חי   
      
רטוקב בויב וק רוביחל הרקב אתב הנכה     57.06.0730

    561.00   561.00     1.00 ביבוטיא םטאו חודיק ללוכ ,דיתעב 8"-21" 'חי   
      
רטוקב בויב וק רוביחל הרקב אתב הנכה     57.06.0740

    749.00   749.00     1.00 ביבוטיא םטאו חודיק ללוכ ,דיתעב 41"-61" 'חי   
      
רטוקב בויב וק רוביחל הרקב אתב הנכה     57.06.0750

    996.00   996.00     1.00 ביבוטיא םטאו חודיק ללוכ ,דיתעב 81"-02" 'חי   
      
החושב תולטובמ תואיציו תוסינכ תמיתס     57.06.0760
5 דע לש המיתס רובע הדיחיה ריחמ ,תמייק      

    380.00   380.00     1.00 'פמוק תואיצי/תוסינכ  
      
לכב םייק וק לע החוש תינב רובע תפסות     57.06.0770
תוברל בויב ימ םימרוז וב רטוק לכבו קמוע      
תפצה תעינמל םישורדה םירדסהה לכ עוציב      

  1,496.00 1,496.00     1.00 .הדובעה ןמזב החושה 'חי   
      
      
      
      
      

610,252.00 60.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../088 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     088 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

610,252.00 מהעברה      
      
      
קמוע לכב תמייק החוש תפלחה רובע תפסות     57.06.0780
תוברל בויב ימ םימרוז ובש וק לע רטוק לכבו      
תפצה תעינמל םישורדה םירדסהה לכ עוציב      

  2,243.00 2,243.00     1.00 הדובעה ןמזב החושה 'חי   
      
םירטקב תרוקיב אתב הסכמ + הרקת תכמנה     57.06.0790
ללוכ מ"ס 52 לש הבוגל דע ,מ"ס 001-08      
תחתש הילוחה תותיס ,תמיקה הרקתה קורפ      
הרקתה תבכרהו שורדה הבוגה דע הרקתל      

    685.00   685.00     1.00 .קקפה הבוגב םימואת ללוכ  ןוטיב ללוכ שדחמ 'חי   
      
םירטקב תרוקיב אתב הסכמ + הרקת תכמנה     57.06.0800
ללוכ מ"ס 52 לש הבוגל דע ,מ"ס 051-521      
תחתש הילוחה תותיס ,תמיקה הרקתה קורפ      
הרקתה תבכרהו שורדה הבוגה דע הרקתל      

    935.00   935.00     1.00 .קקפה הבוגב םימואת ללוכ  ןוטיב ללוכ שדחמ 'חי   
      
סופיטמ תרוקיב אתב הסכמ + הרקת תכמנה     57.06.0810
52 לש הבוגל דע  מ"ס  521-001 רטוקב ינוק      
הילוחה קורפ ,תמיקה הרקתה קורפ ללוכ מ"ס      
תינוקה הילוחל תחתש הילוחה תותיס ,תינוקה      
הילוחה לש שדחמ הבכרהו שורדה הבגה דע      
םימואת ללוכ ,ןוטיב ללוכ ,הרקתהו תינוקה      

  1,246.00 1,246.00     1.00 .קקפה הבוגב 'חי   
      
הבוגה דע תרוקיב את לש קקפ תכמנה     57.06.0820
הרקתה קורפ אלל  ירשפאה  ילאמיסכמה      
קורפ ללוכ )ןוראוצ לע םיבכרומה םיקקפ רובע(      
שורדה הבוגל דע ןוראוצה תותיס םיקה קקפה      

    437.00   437.00     1.00 .קקפהו תעבטה לש שדחמ הבכרהו 'חי   
      
אלל( רטוק לכב תרוקיב את לש קקפ תהבגה     57.06.0830
ללוכ מ"ס 02 לש הבוגל דע  )הרקתה תהבגה      
ןיוזמ ןוטבמ ןוראוצ  תינב  ,םיקה קקפה קוריפ      

    499.00   499.00     1.00 .קקפה לש שדחמ הבכרהו 'חי   
      
םיק תרוקיב את לש קקפ + הרקת תהבגה     57.06.0840
מ"ס 66 לש  הבוגל  דע מ"ס 08 רטוקב      
הרקתה  קורפ ללוכ הילוח תפסוה תועצמאב      
שדחמ הבכרה ,הילוח תפסוה ,םימיקה קקפהו      

    996.00   996.00     1.00 .קקפה הבוג תמאתהו קקפהו הרקתה לש 'חי   
      
      
      
      

617,293.00 60.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../089 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     089 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

617,293.00 מהעברה      
      
      
םיק תרוקיב את לש קקפ + הרקת תהבגה     57.06.0850
מ"ס 66 לש הבוגל  דע מ"ס 001 רטוקב      
הרקתה  קורפ ללוכ הילוח תפסוה תועצמאב      
שדחמ הבכרה ,הילוח תפסוה ,םימיקה קקפהו      

  1,246.00 1,246.00     1.00 .קקפה הבוג תמאתהו קקפהו הרקתה לש 'חי   
      
םיק תרוקיב את לש קקפ + הרקת תהבגה     57.06.0860
מ"ס 05 לש הבוגל  דע מ"ס 521 רטוקב      
הרקתה  קורפ ללוכ הילוח תפסוה תועצמאב      
שדחמ הבכרה ,הילוח תפסוה ,םימיקה קקפהו      

  1,496.00 1,496.00     1.00 .קקפה הבוג תמאתהו קקפהו הרקתה לש 'חי   
      
םיק תרוקיב את לש קקפ + הרקת תהבגה     57.06.0870
מ"ס 05 לש הבוגל  דע מ"ס 051 רטוקב      
הרקתה  קורפ ללוכ הילוח תפסוה תועצמאב      
שדחמ הבכרה ,הילוח תפסוה ,םימיקה קקפהו      

  1,869.00 1,869.00     1.00 .קקפה הבוג תמאתהו קקפהו הרקתה לש 'חי   
      
קוריפ רובע החוש תהבגה ריחמל תפסות     57.06.0880

    284.00   284.00     1.00 השדחה הילוחה לעמ התרזחהו תינוק הילוח 'חי   
      
למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     57.06.0890
ללוכ 521B גוסמ מ"ס 05 רטוקב היריעה      

    996.00   996.00     1.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ 'חי   
      
למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     57.06.0900
ללוכ 052C גוסמ מ"ס 05 רטוקב היריעה      

  1,167.00 1,167.00     1.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ 'חי   
      
למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     57.06.0910
ללוכ 521B גוסמ מ"ס 06 רטוקב היריעה      

  1,133.00 1,133.00     1.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ 'חי   
      
למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     57.06.0920
ללוכ 052C גוסמ מ"ס 06 רטוקב היריעה      

  1,370.00 1,370.00     1.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ 'חי   
      
למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     57.06.0930
ללוכ 004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב היריעה      

  1,496.00 1,496.00     1.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ 'חי   
      
אתל 521B גוסמ מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמ     57.06.0940

    624.00   624.00     1.00 םייקה תפלחה ללוכ הרקב 'חי   
      
      

628,974.00 60.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../090 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     090 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

628,974.00 מהעברה      
      
      
אתל 052C גוסמ מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמ     57.06.0950

    810.00   810.00     1.00 םייקה תפלחה ללוכ הרקב 'חי   
      
אתל 521B גוסמ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמ     57.06.0960

  1,059.00 1,059.00     1.00 םייקה תפלחה ללוכ הרקב 'חי   
      
אתל 052C גוסמ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמ     57.06.0970

  1,246.00 1,246.00     1.00 םייקה תפלחה ללוכ הרקב 'חי   
      
אתל 004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמ     57.06.0980

  1,370.00 1,370.00     1.00 םייקה תפלחה ללוכ הרקב 'חי   
      
סמועל מ"ס 08 רטוקב הרקב אתל הרקת     57.06.0990
ללוכ מ"ס 05 וא 06 רוא חתפ םע ינוניב      

    624.00   624.00     1.00 םייקה תפלחה 'חי   
      
דבכ סמועל מ"ס 08 רטוקב הרקב אתל הרקת     57.06.1000
תפלחה ללוכ מ"ס 05 וא 06 רוא חתפ םע      

    722.00   722.00     1.00 םייקה 'חי   
      
סמועל מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל הרקת     57.06.1010
ללוכ מ"ס 05 וא 06  רוא חתפ םע ינוניב      

    779.00   779.00     1.00 םייקה תפלחה 'חי   
      
סמועל מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל הרקת     57.06.1020
תפלחה ללוכ מ"ס 05 וא 06 רוא חתפ םע דבכ      

    979.00   979.00     1.00 םייקה 'חי   
      
סמועל מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל הרקת     57.06.1030
ללוכ מ"ס 05 וא 06 רוא חתפ םע ינוניב      

  1,121.00 1,121.00     1.00 םייקה תפלחה 'חי   
      
סמועל מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל הרקת     57.06.1040
תפלחה ללוכ מ"ס 05 וא 06 רוא חתפ םע דבכ      

  1,246.00 1,246.00     1.00 םייקה 'חי   
      
סמועל מ"ס 051 רטוקב הרקב אתל הרקת     57.06.1050
ללוכ מ"ס 05 וא 06 רוא חתפ םע ינוניב      

  1,785.00 1,785.00     1.00 םייקה תפלחה 'חי   
      
סמועל מ"ס 051 רטוקב הרקב אתל הרקת     57.06.1060
תפלחה ללוכ מ"ס 05 וא 06 רוא חתפ םע דבכ      

  2,499.00 2,499.00     1.00 םייקה 'חי   
      
      

643,214.00 60.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../091 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     091 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

643,214.00 מהעברה      
      
      
6"-4" רטוקב בויב וק רובח רובע תפסות     57.06.1070
יוליג ,הריפח ללוכ קמוע לכב תמייק החושל      
לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה      

    873.00   873.00     1.00 .שרדנה יפ 'חי   
      
8"-01" רטוקב בויב וק רובח רובע תפסות     57.06.1080
יוליג ,הריפח ללוכ קמוע לכב תמייק החושל      
לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה      

  1,121.00 1,121.00     1.00 .שרדנה יפ 'חי   
      
21"-41" רטוקב בויב וק רובח רובע תפסות     57.06.1090
יוליג ,הריפח ללוכ קמוע לכב תמייק החושל      
לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה      

  1,370.00 1,370.00     1.00 .שרדנה יפ 'חי   
      
41"-81" רטוקב בויב וק רובח רובע תפסות     57.06.1100
יוליג ,הריפח ללוכ קמוע לכב תמייק החושל      
לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה      

  1,620.00 1,620.00     1.00 .שרדנה יפ 'חי   
      
02"-42" רטוקב בויב וק רובח רובע תפסות     57.06.1110
יוליג ,הריפח ללוכ קמוע לכב תמייק החושל      
לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה      

  2,118.00 2,118.00     1.00 .שרדנה יפ 'חי   
      
.םיאתל םוטיא תודובע רובע ריחמ תפסות     57.06.1120
אתה תיתחת ,אתה תונפד יוקינ תוברל      
ירמוח תמסהל חטשה תנכהו הרקתהו      
םידוביע ,אתה תונפד תעיבצ ,ןגמ/םוטיאה      
יתשב תוצמוח דימע יסקופא רמוחב הרקיתו      
רובע .ןורקימ 005 לש ללוכ יבועב תובכש      

    500.00   500.00     1.00 קמוע לכב ,מ"ס 001 רטוקב םיאת 'חי   
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 מ"ס 521 רטוקב םיאת רובע ,ל"נכ 'חי  57.06.1130
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 מ"ס 051 רטוקב םיאת רובע ,ל"נכ 'חי  57.06.1140
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 מ"ס 002 רטוקב םיאת רובע ,ל"נכ 'חי  57.06.1150
      
      
      
      
      
      
      

660,316.00 60.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../092 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     092 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

660,316.00 מהעברה      
      
      
לכב מ"ס 001 דע רטוקב בויב יאת םוטיא     57.06.1160
3 י"ע ,םימ ראב לש ןגמ סוידר רוזאב ,קמוע      
תיביכר-וד תיטנמצ תבורעת לש תובכש      
רמוח תאמגודכ,ר"מ/ג"ק 3-כ ללוכ לקשמב      
ע"וש וא "תימרכ" תרבח לש 205 'סמ םוטיא      
תוילוח ירוביח ביבס תינויציח ןוטב תרוגחו      

  2,140.00 2,140.00     1.00 'פמוק םיאתה  
      

  2,375.00 2,375.00     1.00 'פמוק מ"ס 521 רטוקב םיאת רובע ,ל"נכ 57.06.1170
      

  2,610.00 2,610.00     1.00 'פמוק מ"ס 051 רטוקב םיאת רובע ,ל"נכ 57.06.1180
      

  3,080.00 3,080.00     1.00 'פמוק מ"ס 002 רטוקב םיאת רובע ,ל"נכ 57.06.1190
      
מ והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ     57.06.1200

    624.00   624.00     1.00 חקפמה תטלחה יפל EP וא CVP 'חי   
      
ןוטב תפיטע םע מ"מ 061 רטוקב ינוציח לפמ     57.06.1210

    600.00   600.00     1.00 .'מ 2 דע קמועב ןיוזמ 'חי   
      
ןוטב תפיטע םע מ"מ 061 רטוקב ינוציח לפמ     57.06.1220

    800.00   800.00     1.00 .'מ 2 לעמ קמועב ןייוזמ 'חי   
      
ןוטב תפיטע םעמ"מ 002 רטוקב ינוציח לפמ     57.06.1230

    750.00   750.00     1.00 .'מ 2 דע קמועב ןייוזמ 'חי   
      
ןוטב תפיטע םע מ"מ 002 רטוקב ינוציח לפמ     57.06.1240

    950.00   950.00     1.00 .'מ 2 לעמ קמועב ןייוזמ 'חי   
      
ןוטב תפיטע םע מ"מ 052 רטוקב ינוציח לפמ     57.06.1250

    900.00   900.00     1.00 .'מ 2 דע קמועב ןיוזמ 'חי   
      
ןוטב תפיטע םע נ"מ 052 רטוקב ינוציח לפמ     57.06.1260

  1,100.00 1,100.00     1.00 .'מ 2 לעמ קמועבו ןייוזמ 'חי   
      
ןוטב תפיטע םע מ"מ 513 רטוקב ינוציח לפמ     57.06.1270

  1,000.00 1,000.00     1.00 .'מ 2 דע קמועב ןייוזמ 'חי   
      
2 לעמ קמועבו מ"מ 513 רטוקב ינוציח לפמ     57.06.1280

  1,200.00 1,200.00     1.00 .'מ 'חי   
      
      
      
      
      

678,445.00 60.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../093 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     093 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

678,445.00 מהעברה      
      
      
7RDS וא חישק CVP תורוניצמ ינוציח לפמ      
    01NP 001 EPDH ,"גוסמ "הבע "PORD"  
מ םירזיבא, ןיוזמ ןוטב תפיטע:ללוכ, ע"ווש ןוא      
    CVP אתה תיתחתב לעתימ דוביעו  
      
ןוטב תפיטע םע מ"מ 061 רטוקב ינוציח לפמ     57.06.1300

  1,059.00 1,059.00     1.00 .'מ 2 דע קמועב ןיוזמ 'חי   
      
ןוטב תפיטע םע מ"מ 061 רטוקב ינוציח לפמ     57.06.1310

  1,370.00 1,370.00     1.00 .'מ 2 לעמ קמועב ןייוזמ 'חי   
      
ןוטב תפיטע םעמ"מ 002 רטוקב ינוציח לפמ     57.06.1320

  1,246.00 1,246.00     1.00 .'מ 2 דע קמועב ןייוזמ 'חי   
      
ןוטב תפיטע םע מ"מ 002 רטוקב ינוציח לפמ     57.06.1330

  1,745.00 1,745.00     1.00 .'מ 2 לעמ קמועב ןייוזמ 'חי   
      
ןוטב תפיטע םע מ"מ  052רטוקב ינוציח לפמ     57.06.1340

  1,557.00 1,557.00     1.00 .'מ 2 דע קמועב ןיוזמ 'חי   
      
ןוטב תפיטע םע נ"מ 052 רטוקב ינוציח לפמ     57.06.1350

  1,932.00 1,932.00     1.00 .'מ 2 לעמ קמועבו ןייוזמ 'חי   
      
ןוטב תפיטע םע מ"מ 513 רטוקב ינוציח לפמ     57.06.1360

  1,869.00 1,869.00     1.00 .'מ 2 דע קמועב ןייוזמ 'חי   
      
2 לעמ קמועבו מ"מ 513 רטוקב ינוציח לפמ     57.06.1370

  2,243.00 2,243.00     1.00 .'מ 'חי   
      
ללוכ ןוטב ריק ךרד רטוק לכב בויב רונצ רבעמ     57.06.1380

    624.00   624.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחה  
      
ללוכ ןבא ריק ךרד רטוק לכב בויב רוניצ רבעמ     57.06.1390

    624.00   624.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחה  
      
ללוכ הסרט /ןבא רדג ךרד בויב רוניצ רבעמ     57.06.1400

    624.00   624.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחה  
      
וא תשר רדג ךרד רטוק לכב בויב רוניצ רבעמ     57.06.1410

    355.00   355.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ לית רדג  
      
61 הדובע ץחלל 2" רטוקב בויבל ריוא םותסש     57.06.1420
םגד ".י.ר.א" תמגוד 2" ףקזו זרב ללוכ 'מטא      

  4,797.00 4,797.00     1.00 .ע"ש וא D-020 'חי   
      

698,490.00 60.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../094 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     094 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

698,490.00 מהעברה      
      
      
61 הדובע ץחלל 3" רטוקב בויבל ריוא םותסש     57.06.1430
םגד ".י.ר.א" תמגוד ףקזו זרב ללוכ 'מטא      

  4,984.00 4,984.00     1.00 .ע"ש וא D-020 'חי   
      
'מטא 61 ץחלל 4" רטוקב בויבל ריוא םותסש     57.06.1440
,תלוקשמ עורז ,טלוב ריצ ,ןגואמ חתפ םע      

  6,044.00 6,044.00     1.00 שרדנה לכו ןגואמ רבחמ 'חי   
      
'מטא 61 ץחלל 4" רטוקב בויבל ריוא םותסש     57.06.1450
,תלוקשמ עורז ,טלוב ריצ ,ןגואמ חתפ םע      

  5,276.00 5,276.00     1.00 שרדנה לכו ןגואמ רבחמ 'חי   
      
'מטא 61 ץחלל 6" רטוקב בויבל ריוא םותסש     57.06.1460
,תלוקשמ עורז ,טלוב ריצ ,ןגואמ חתפ םע      

  7,439.00 7,439.00     1.00 שרדנה לכו ןגואמ רבחמ 'חי   
      
61 ץחלל 8" רטוקב בויבל רזוח לא םותסש     57.06.1470
םגד ".י.ר.א" תמגוד ףקזו זרב ללוכ 'מטא      

  9,608.00 9,608.00     1.00 .ע"ש וא D-020 'חי   
      
םינפ תודימב ןייוזמ ןוטבמ בקר רוב תיינב     57.06.1480
ללוכ 'מ 02.1 לש לזונ קמועבו רטמ 0.1/0.2      

 14,330.00 14,330.00     1.00 'פמוק .םיסכמו םירזיבא  
      
0.3/0.6 םינפ תודימב ןייוזמ ןוטבמ בקר רוב     57.06.1490
םירזיבא ללוכ 'מ 04.1 לש לזונ קמועבו רטמ      

 27,416.00 27,416.00     1.00 'פמוק .םיסכמו  
      
תודימב ןליתאילופמ בקר רוב תנקתהו תקפסא     57.06.1500

  6,232.00 6,232.00     1.00 'פמוק .'מ 00.1 לש לזונ קמועבו 'מ 02.1/06.1 םינפ  
      
תודימב ןליתאילופמ בקר רוב תנקתהו תקפסא     57.06.1510

  7,788.00 7,788.00     1.00 'פמוק .'מ 00.1 לש לזונ קמועבו 'מ 02.1/08.2 םינפ  
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק ולוטיבו לוחב הגיפס חודיק/ רוב תמיתס 57.06.1520
      
תודובע :ללוכ ,םימייק םיאת הבוג תמאתה     57.06.1530
,הרקת תריבש אלל םישורד םירמוח ,רפע      

    330.00   330.00     1.00 'פמוק יפוס הבוג דע הסכמ וא תשר  
      
1 יבועו מ"ס 01 לש בחורב םודא הרהזא טרס     57.06.1540
'בח לש טרדנטס יפל תורוקמ וק תייצחב מ"מ      
"SNOTGNIDDOB" 'בח תמגוד ,תורוקמ      

      9.00     9.00     1.00 ע"ש וא 150 גוסמ רטמ   
789,946.00 בויב ינקתמ 60.75 כ"הס  

      
קובץ: 1390-513   .../095 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     095 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו פ י ד  70.75 ק ר פ  ת ת       
      
הקמועש ןופיד תכרעמ רובע  תפסות ןתנת אל      
'מ 5.3 מ ןטק      
      
ןופיד תודובע רובע רוניצה ריחמל תפסות     57.07.0010
תוכימת תכרעמ תועצמאב 'מ 5.3 לעמ קמועב      
תרצות ,"METSYS LIAR EDILS"  תמגודכ      
    "WTL"  וא "UABREV  SE" - וא הינמרג K  
    XOB SGNIRK001-S, תרצות UABREV  

    800.00   800.00     1.00 רשואמ ע"ש וא הינמרג SE רטמ   
      
ןוטב תופיטע      
      
לכבו 6"-4" רטוקב תורונצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.07.0050

    133.00   133.00     1.00 .ןויזה ללוכ ,קמוע רטמ   
      
21"-8" רטוקב תורוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע     57.07.0060

    206.00   206.00     1.00 .ןויזה ללוכ ,קמוע לכבו רטמ   
      
61"-41" רטוקב תורוניצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.07.0070

    333.00   333.00     1.00 .ןויזה ללוכ קמוע לכבו רטמ   
      
81"-02" רטוקב תורוניצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.07.0080

    415.00   415.00     1.00 .ןויזה ללוכ קמוע לכבו רטמ   
      
42"-82" רטוקב תורוניצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.07.0090

    540.00   540.00     1.00 .ןויזה ללוכ קמוע לכבו רטמ   
  2,427.00 ןופיד 70.75 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ת ו פ י ט ע  80.75 ק ר פ  ת ת       
      
לכבו 6"-4" רטוקב תורונצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.08.0010

    133.00   133.00     1.00 .ןויזה ללוכ ,קמוע רטמ   
      
21"-8" רטוקב תורוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע     57.08.0020

    206.00   206.00     1.00 .ןויזה ללוכ ,קמוע לכבו רטמ   
      
61"-41" רטוקב תורוניצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.08.0030

    333.00   333.00     1.00 .ןויזה ללוכ קמוע לכבו רטמ   
      
81"-02" רטוקב תורוניצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.08.0040

    415.00   415.00     1.00 .ןויזה ללוכ קמוע לכבו רטמ   
      
42"-82" רטוקב תורוניצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.08.0050

    540.00   540.00     1.00 .ןויזה ללוכ קמוע לכבו רטמ   
  1,627.00 ןוטב תופיטע 80.75 כ"הס  

1,462,903.29 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס  
קובץ: 1390-513   .../096 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     096 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

)ת ו י מ ו י ( י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
)ר נ י י ט י ר ( ת ו מ י ת ס  ת ח י ת פ  10.06 ק ר פ  ת ת       
ת ר נ צ  ם ו ל י צ ו  ה פ י ט ש       
      
תפיטש ,םיווקבו תוחושב תומיתס תחיתפ     60.01.0010

 55,000.00 55,000.00     1.00 ב"צויכו ןיכפוש תורוב תביאש ,םיווק שדוח  
      
6"-21" לש םירטקב גוס לכמ בויב יווק םוליצ     60.01.0020
ואדיו תמלצמ תועצמאב )מ"מ 513-061(      
ינפל וקה תפיטש ללוכ ,תטלק + ח"וד תקפסאו      
05 וק םומינימשכ א"מ 1 יפל ריחמה .םוליצ      
םולשתה ,א"מ 05-מ רצק וקהו הדימב( א"מ      
.)א"מ 05 יפל אהי      
םוליצ דחא הדובע םויב שקבל תוכזה ןימזמל*      
יפל השעי םומינימה בושיחו םירתא רפסמב וק      

     40.00    40.00     1.00 .םירתאה רפסמ לש וקה יכרוא רוביח רטמ   
      
לעמ םירטקב גוס לכמ בויב תרנצל ל"נכ     60.01.0030

     80.00    80.00     1.00 .ללוכ )מ"מ 553( 41" רטמ   
      
א"מ 1 יפל ריחמה .בויב יווק תפיטש     60.01.0040
-מ רצק וקהו הדימב( א"מ 05 וק םומינימשכ      

     30.00    30.00     1.00 .)א"מ 05 יפל אהי םולשתה ,א"מ 05 רטמ   
 55,150.00 תרנצ םוליצו הפיטש )רנייטיר( תומיתס תחיתפ 10.06 כ"הס  

      
ם ד א  ח כ  ת ד ו ב ע  20.06 ק ר פ  ת ת       
      

     74.00    74.00     1.00 יעוצקמ לעופ תדובע ע"ש  60.02.0010
      

     63.00    63.00     1.00 יעוצקמ יתלב לעופ תדובע ע"ש  60.02.0020
      

    163.00   163.00     1.00 תורוניצ תחנהו ךותירל )םישנא 2( תווצ תדובע ע"ש  60.02.0030
      
תוברל תורוניצ תחנה )םישנא 2( תווצ תדובע     60.02.0040

    189.00   189.00     1.00 תכתר ע"ש   
      

  2,100.00 2,100.00     1.00 הדידמ תווצ תדובע ע"י  60.02.0050
      

    184.00   184.00     1.00 ק"מ 51 הניכר תיאשמ תדובע ע"ש  60.02.0060
      

    231.00   231.00     1.00 ףונמ םע ק"מ 51 הניכר תיאשמ תדובע ע"ש  60.02.0070
      

    194.00   194.00     1.00 ליבקמ וא B.C.J-4 ןורפחמ תדובע ע"ש  60.02.0080
      
וא "טקבוב" גוסמ ינפוא ןורפחמ ינימ תדובע     60.02.0090

    168.00   168.00     1.00 ליבקמ ע"ש   
  3,366.00 20.06 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1390-513   .../097 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     097 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,366.00 מהעברה      
      
      
וא 059 רליפרטק ינפוא )לפוש( העי תדובע     60.02.0100

    221.00   221.00     1.00 ליבקמ ע"ש   
      
וא 559 רליפרטק ילחז )לפוש( העי תדובע     60.02.0110

    247.00   247.00     1.00 ליבקמ ע"ש   
      

    236.00   236.00     1.00 ליבקמ וא G21 )רדיירגרוטומ( תסלפמ תדובע ע"ש  60.02.0120
      
וא 523 רליפרטק ילחז ילוארדיה רפחמ תדובע     60.02.0130

    341.00   341.00     1.00 )הריבש שיטפו ףכ םע( ליבקמ ע"ש   
      

    299.00   299.00     1.00 ןוט 02-51 ינפוא ילוארדיה רפחמ תדובע ע"ש  60.02.0140
      
הטלפ / "גמוב" ןטק ינדי שבכמ תדובע     60.02.0150

    100.00   100.00     1.00 ליבקמ וא תינויצרביו ע"ש   
      
"גמוב" ןוט 21-01 ענוממ טטור שבכמ תדובע     60.02.0160

    152.00   152.00     1.00 ליבקמ וא ע"ש   
      
םישיטפ ללוכ )רוסרפמוק( סחדמ תדובע     60.02.0170

    142.00   142.00     1.00 ליעפמו ע"ש   
      

    184.00   184.00     1.00 תוחפל ק"מ 51 םימ תילכימ תדובע ע"ש  60.02.0180
      

    131.00   131.00     1.00 הלגע + רוטקרט תדובע ע"ש  60.02.0190
      

     95.00    95.00     1.00 ליעפמ ללוכ )וגנוק( ילמשח שיטפ תדובע ע"ש  60.02.0200
      

    168.00   168.00     1.00 ליעפמ ללוכ 6" המדא חדקמ תדובע ע"ש  60.02.0210
      
תוברל )"לודג טס"( טלפסא תצובק תדובע     60.02.0220

 15,750.00 15,750.00     1.00 שורדה לכו ינורטקלא רשיניפ , םישבכמ ע"י   
      
תוברל )"ןטק טס"( טלפסא תצובק תדובע     60.02.0230

 12,075.00 12,075.00     1.00 שורדה לכו ינורטקלא רשיניפ , םישבכמ ע"י   
      
סיסב לע הלודג תינורטקלא תפצרקמ תדובע     60.02.0240

 11,550.00 11,550.00     1.00 רק ע"י   
      
סיסב לע הנטק תינורטקלא תפצרקמ תדובע     60.02.0250

  9,240.00 9,240.00     1.00 רק ע"י   
      
      
      
      

 54,297.00 20.06 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../098 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/07/2019
דף מס':     098 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 54,297.00 מהעברה      
      
      
םישיבכ יוקנל באוש "שיבכ אטאטמ" תדובע     60.02.0270

  2,783.00 2,783.00     1.00 תלוספה קוליס ללוכ ע"י   
 57,080.00 םדא חכ תדובע 20.06 כ"הס  
112,230.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס  

      
ם י ח ו ד י ק  16 ק ר פ       
      
ם י ח ו ד י ק  10.16 ק ר פ  ת ת       
      
תרנצ גרד ,הדלפה ילוורש יבועו גוס      
םיליגר םייקפוא םיחודיקב הגוסו ןליתאילופה      
/ חקפמה / ןנכתמה תשירד י"פע ויהי םישימגו      
גרד תא תונשל תוכזה הרומש ןימזמל( ןימזמה      
)הדיחיה ריחמב יוניש אלל רוניצה גוס ,רוניצה      
      
ץופינ תדובע / יקפוא חודיקל תורוב 2 תריפח     61.01.0010
םישושיג תוברל רבעמה ידיצ ינשב תונגראתהו      
דע רטוקב תורוניצ רובע ,עקרקה יגוס לכב      
ללוכ ריחמה .ימוקמ רמוחמ רזוח יולימו 63"      
קמוע .ושרדייש תוקיציהו ןופידה תכרעמ תא      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .רטמ 4 דע רובה  
      
ץופינ תדובע / יקפוא חודיקל תורוב 2 תריפח     61.01.0020
םישושיג תוברל רבעמה ידיצ ינשב תונגראתה      
דע רטוקב תורוניצ רובע ,עקרקה יגוס לכב      
ללוכ ריחמה .ימוקמ רמוחמ רזוח יולימו 63"      
קמוע .ושרדייש תוקיציהו ןופידה תכרעמ תא      

 22,000.00 22,000.00     1.00 'פמוק .רטמ 6 דעו רטמ 4 לעמ רובה  
      
ץופינ תודובע / יקפוא חודיקל תורוב 2 תריפח     61.01.0030
םישושיג תוברל רבעמה ידיצ ינשב תונגראתהו      
דע רטוקב תורוניצ רובע ,עקרקה יגוס לכב      
ללוכ ריחמה .ימוקמ רמוחמ רזוח יולימו 63"      
קמוע .ושרדייש תוקיציהו ןופידה תכרעמ תא      

 28,000.00 28,000.00     1.00 'פמוק .רטמ 8 דעו רטמ 6 לעמ רובה  
      
ץופינ תדובע / יקפוא חודיקל תורוב 2 תריפח     61.01.0040
םישושיג תוברל רבעמה ידיצ ינשב תונגראתהו      
דע רטוקב תורוניצ רובע ,עקרקה יגוס לכב      
ללוכ ריחמה .ימוקמ רמוחמ רזוח יולימו 63"      
קמוע .ושרדייש תוקיציהו ןופידה תכרעמ תא      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק .רטמ 01 דעו רטמ 8 לעמ רובה  
      
      

115,000.00 10.16 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../099 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     099 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

115,000.00 מהעברה      
      
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0050
    001-EP ךרואב מ"מ 011 דע רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

    325.00   325.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0060
    001-EP ךרואב מ"מ 061 רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

    480.00   480.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0070
    001-EP ךרואב מ"מ 002  רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא  ,חודיקה      

    605.00   605.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0080
    001-EP ךרואב מ"מ 052  רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

    715.00   715.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0090
    001-EP ךרואב מ"מ 513  רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

  1,044.00 1,044.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0100
    001-EP ךרואב מ"מ 553 רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

  1,208.00 1,208.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0110
    001-EP ךרואב מ"מ 004 רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

  1,208.00 1,208.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
      
      
      

120,585.00 10.16 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../100 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     100 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

120,585.00 מהעברה      
      
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0120
    001-EP ךרואב מ"מ 054 רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא  ,חודיקה      

  1,318.00 1,318.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0130
    001-EP ךרואב מ"מ 005 רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא  ,חודיקה      

  1,593.00 1,593.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0140
    001-EP ךרואב מ"מ 065 רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

  1,820.00 1,820.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0150
    001-EP ךרואב מ"מ 036 רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

  2,080.00 2,080.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0160
    001-EP ךרואב מ"מ 017 רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

  2,990.00 2,990.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0170
    001-EP ךרואב מ"מ 008 רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

  3,705.00 3,705.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0180
    001-EP מ"מ 008 לעמ  רטוקב ע"וש וא  
,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו ךרואב      
תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה עוציב      
םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רוב      

      5.00     5.00     1.00 ]הדיחיה ריחמ X מ"מב רוניצה רטוק : הבצהל[ מ"מ   
      
      
      

134,096.00 10.16 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../101 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     101 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

134,096.00 מהעברה      
      
      
רובע רטוק לכב יקפוא חודיק ריחמל תפסות     61.01.0190
X ךרוא : הבצהל ףיצרו השק עלסב עוציב      

     75.00    75.00     1.00 ]הדיחי ריחמ %     
      
הדלפ לוורש תסנכהו  עקרקב יקפוא חודיק     61.01.0200
.אוהש קמוע לכבו 8"-21" רטוקב רטוקב      
,חודיקה עוצב ,לוורשה תקפסא ללוכ ריחמה      
ללוכ ןכ  ומכ .'וכו םילדנס ,םינדא רונצ תלחשה      

  1,428.00 1,428.00     1.00 .םישורדה םימואיתה לכ עוצב תא ריחמה רטמ   
      
הדלפ לוורש תסנכהו עקרקב יקפוא חודיק     61.01.0210
.אוהש קמוע  לכבו  41"-81" רטוקב  רטוקב      
,חודיקה עוצב ,לוורשה תקפסא ללוכ ריחמה      
ללוכ ןכ  ומכ .'וכו םילדנס ,םינדא רונצ תלחשה      

  1,758.00 1,758.00     1.00 .םישורדה םימואיתה לכ עוצב תא ריחמה רטמ   
      
הדלפ לוורש תסנכהו  עקרקב יקפוא חודיק     61.01.0220
.אוהש קמוע לכבו 02"-42" רטוקב  רטוקב      
,חודיקה עוצב ,לוורשה תקפסא ללוכ ריחמה      
ללוכ ןכ  ומכ .'וכו םילדנס ,םינדא רונצ תלחשה      

  2,307.00 2,307.00     1.00 .םישורדה םימואיתה לכ עוצב תא ריחמה רטמ   
      
הדלפ לוורש תסנכהו  עקרקב יקפוא חודיק     61.01.0230
.  אוהש קמוע לכבו  62"-82" רטוקב  רטוקב      
,חודיקה עוציב ,לוורשה תקפסא ללוכ ריחמה      
ןכ ומכ .'וכו םילדנס  ,םינדא ,רונצ תלחשה      
םימואיתה לכ עוציב תא ריחמה ללוכ      

  3,406.00 3,406.00     1.00 .םישורדה רטמ   
      
הדלפ לוורש תסנכהו עקרקב יקפוא חודיק     61.01.0240
.  אוהש קמוע לכבו  03"-23" רטוקב  רטוקב      
,חודיקה עוציב ,לוורשה תקפסא ללוכ ריחמה      
ןכ ומכ .'וכו םילדנס  ,םינדא ,רונצ תלחשה      
םימואיתה לכ עוציב תא ריחמה ללוכ      

  4,066.00 4,066.00     1.00 .םישורדה רטמ   
      
רובע רטוק לכב יקפוא חודיק ריחמל תפסות     61.01.0250
ךרוא : הבצהל[ ףיצרו השק עלסב עוציב      

     75.00    75.00     1.00 ]001 / הדיחי ריחמ X רטמב( %     
      
רובע רטוק לכב יקפוא חודיק ריחמל תפסות     61.01.0260
%2 דע קייודמ ינויצטיברג עופישב עוציב      

     50.00    50.00     1.00 ]הדיחי ריחמ X ךרוא : הבצהל[ %     
      
      

147,261.00 10.16 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1390-513   .../102 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

10/07/2019
דף מס':     102 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

147,261.00 מהעברה      
      
      
רובע רטוק לכב יקפוא חודיק ריחמל תפסות     61.01.0270
%2 לעמ קייודמ ינויצטיברג עופישב עוציב      

     25.00    25.00     1.00 ]הדיחי ריחמ X ךרוא : הבצהל[ %     
      
רובע רטוק לכב יקפוא חודיק ריחמל תפסות     61.01.0280
X ךרוא : הבצהל[ ףיצרו השק עלסב עוציב      

     75.00    75.00     1.00 ]הדיחי ריחמ %     
      
/ יס.יו.יפ תרנצ יפיעס יריחמל התחפה     61.01.0290
יא רובע מ"מ 061-002 םירטקב תיטסלפ      
םיקפוא םיחודיקב יוסיכו החנה , הריפח עוציב      

    -52.00   -52.00     1.00 םישיבכ תויצחבו רטמ   
      
/ יס.יו.יפ תרנצ יפיעס יריחמל התחפה     61.01.0300
יא רובע מ"מ 052-513 םירטקב תיטסלפ      
םיקפוא םיחודיקב יוסיכו החנה , הריפח עוציב      

    -78.00   -78.00     1.00 םישיבכ תויצחבו רטמ   
      
/ יס.יו.יפ תרנצ יפיעס יריחמל התחפה     61.01.0310
יא רובע מ"מ 553-054 םירטקב תיטסלפ      
םיקפוא םיחודיקב יוסיכו החנה , הריפח עוציב      

   -104.00  -104.00     1.00 םישיבכ תויצחבו רטמ   
      
/ יס.יו.יפ תרנצ יפיעס יריחמל התחפה     61.01.0320
יא רובע מ"מ 005-036 םירטקב תיטסלפ      
םיקפוא םיחודיקב יוסיכו החנה , הריפח עוציב      

   -130.00  -130.00     1.00 םישיבכ תויצחבו רטמ   
146,997.00 םיחודיק 10.16 כ"הס  
146,997.00 םיחודיק 16 כ"הס  

      
ם ו ה ת  י מ  26 ק ר פ       
      
ם ו ה ת  י מ  ת ב י א ש  10.26 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ םניא ןלהלש םוהת ימ תביאש יריחמ      
םימה תושרל םילטיהו תורגא םולשת      
תוירוזא תויתשתלו      
      
תדיינ הלובט הבאשמב םוהת ימ תביאש     62.01.0010
העש/ק"מ 001 לש קפסהב ,תוחותפ תוביאשל      
תלבוה תוברל ,רטמ 001 דע לש הקינסו      
אללו הנקתה ,תונגראתה ,דויצהו הבאשמה      
.םימי 5 דע לש הדובעל ,למשח תקפסאו רוביח      

  3,000.00 3,000.00     1.00 )ע"ש 42 = ע"י 1( ע"י   
  3,000.00 10.26 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1390-513   .../103 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/07/2019
דף מס':     103 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,000.00 מהעברה      
      
      
תדיינ הלובט הבאשמב םוהת ימ תביאש     62.01.0020
העש/ק"מ 001 לש קפסהב ,תוחותפ תוביאשל      
תלבוה תוברל ,רטמ 001 דע לש הקינסו      
אללו הנקתה ,תונגראתה ,דויצהו הבאשמה      
.םימי 5 לעמ הדובעל ,למשח תקפסאו רוביח      

  1,800.00 1,800.00     1.00 )ע"ש 42 = ע"י 1( ע"י   
      
תדיינ הלובט הבאשמב םוהת ימ תביאש     62.01.0030
העש/ק"מ 001 לש קפסהב ,תוחותפ תוביאשל      
תלבוה תוברל ,רטמ 001 דע לש הקינסו      
אללו הנקתה ,תונגראתה ,דויצהו הבאשמה      
שדוח לש הדובעל ,למשח תקפסאו רוביח      

 30,000.00 30,000.00     1.00 )ע"ש 42 = ע"י 1( .םימי שדוח  
      
תדיינ הלובט הבאשמב םוהת ימ תביאש     62.01.0040
העש/ק"מ 051 לש קפסהב ,תוחותפ תוביאשל      
תלבוה תוברל ,רטמ 06 דע לש הקינסו      
אללו הנקתה ,תונגראתה ,דויצהו הבאשמה      
.םימי 5 דע לש הדובעל ,למשח תקפסאו רוביח      

  3,500.00 3,500.00     1.00 )ע"ש 42 = ע"י 1( ע"י   
      
תדיינ הלובט הבאשמב םוהת ימ תביאש     62.01.0050
העש/ק"מ 051 לש קפסהב ,תוחותפ תוביאשל      
תלבוה תוברל ,רטמ 06 דע לש הקינסו      
אללו הנקתה ,תונגראתה ,דויצהו הבאשמה      
.םימי 5 לעמ הדובעל ,למשח תקפסאו רוביח      

  2,000.00 2,000.00     1.00 )ע"ש 42 = ע"י 1( ע"י   
      
תדיינ הלובט הבאשמב םוהת ימ תביאש     62.01.0060
העש/ק"מ 051 לש קפסהב ,תוחותפ תוביאשל      
תלבוה תוברל ,רטמ 06 דע לש הקינסו      
אללו הנקתה ,תונגראתה ,דויצהו הבאשמה      
שדוח לש הדובעל ,למשח תקפסאו רוביח      

 35,000.00 35,000.00     1.00 )ע"ש 42 = ע"י 1( .םימי שדוח  
      
)םיטחמ( העובק הבאשמב םוהת ימ תביאש     62.01.0070
לש קפסהב ,)stnioP lleW( טניופליוו תטיש      
06 דע ךרואב הקיניה תכרעמו העש/ק"מ 002      
הבאשמה תלבוה תוברל ,'מ 4 דע קמועבו 'מ      
רוביח אללו הנקתה ,תונגראתה ,דויצהו      
1( .םימי 5 דע לש הדובעל ,למשח תקפסאו      

  3,500.00 3,500.00     1.00 )ע"ש 42 = ע"י ע"י   
      
      
      

 78,800.00 10.26 קרפ תתב הרבעהל
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10/07/2019
דף מס':     104 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 78,800.00 מהעברה      
      
      
)םיטחמ( העובק הבאשמב םוהת ימ תביאש     62.01.0080
לש קפסהב ,)stnioP lleW( טניופליוו תטיש      
06 דע ךרואב הקיניה תכרעמו העש/ק"מ 002      
הבאשמה תלבוה תוברל ,'מ 4 דע קמועבו 'מ      
רוביח אללו הנקתה ,תונגראתה ,דויצהו      
ע"י 1( .םימי 5 לעמ הדובעל ,למשח תקפסאו      

  1,200.00 1,200.00     1.00 )ע"ש 42 = ע"י   
      
)םיטחמ( העובק הבאשמב םוהת ימ תביאש     62.01.0090
לש קפסהב ,)stnioP lleW( טניופליוו תטיש      
06 דע ךרואב הקיניה תכרעמו העש/ק"מ 002      
הבאשמה תלבוה תוברל ,'מ 4 דע קמועבו 'מ      
רוביח אללו הנקתה ,תונגראתה ,דויצהו      
1( .םימי שדוח לש הדובעל ,למשח תקפסאו      

 35,000.00 35,000.00     1.00 )ע"ש 42 = ע"י שדוח  
115,000.00 םוהת ימ תביאש 10.26 כ"הס  
115,000.00 םוהת ימ 26 כ"הס  
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םי תב ימ
בויבהו םימה תשר םוקישו חותיפ תודובע תרגסמ זרכמ - םי תב

פרויקט: 128-17-513
A2 מהדורה

 

10/07/2019 )זוכיר( תרגסמ זרכמ
דף מס':     105 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

היקשהו ןוניג 14 קרפ    
   

                 10,049.00 םיקוריפו ןוניג תודובע 10.14 קרפ תת   
   

    10,049.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס               
   
תוכרדמו םישיבכ ינוקית תודובע 15 קרפ    
   

                 18,292.00 ףוצירו קוריפ תודובע 10.15 קרפ תת   
   

                    352.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת   
   

                  2,078.00 )תוכרדמו םישיבכ( תועסימב טלפסא תודובע 30.15 קרפ תת   
   

                  3,903.00 ןוטב תודובע 40.15 קרפ תת   
   

    24,625.00 תוכרדמו םישיבכ ינוקית תודובע 15 כ"הס               
   
בויבו םימ תודובע 75 קרפ    
   

                 54,040.00 בויבל הקינס יווקב םיצוציפ ןוקית 10.75 קרפ תת   
   

                568,133.29 בויב יווק 20.75 קרפ תת   
   

                 18,952.00 )בויב( םיתב ירוביח 30.75 קרפ תת   
   

                 17,758.00 תרנצ ץופינ 40.75 קרפ תת   
   

                 10,020.00 תרנצ לווריש 50.75 קרפ תת   
   

                789,946.00 בויב ינקתמ 60.75 קרפ תת   
   

                  2,427.00 ןופיד 70.75 קרפ תת   
   

                  1,627.00 ןוטב תופיטע 80.75 קרפ תת   
   

 1,462,903.29 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס               
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10/07/2019
דף מס':     106 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

)תוימוי( י'גר תודובע 06 קרפ    
   

                 55,150.00 תרנצ םוליצו הפיטש )רנייטיר( תומיתס תחיתפ 10.06 קרפ תת   
   

                 57,080.00 םדא חכ תדובע 20.06 קרפ תת   
   

   112,230.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס               
   
םיחודיק 16 קרפ    
   

                146,997.00 םיחודיק 10.16 קרפ תת   
   

   146,997.00 םיחודיק 16 כ"הס               
   
םוהת ימ 26 קרפ    
   

                115,000.00 םוהת ימ תביאש 10.26 קרפ תת   
   

   115,000.00 םוהת ימ 26 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 1390-513   .../107 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/07/2019
דף מס':     107 2A הרודהמ -תרגסמ זרכמ - בויבה תשר תקזחא

  
קרפ ךס  
    10,049.00 היקשהו ןוניג 14 קרפ  

  
    24,625.00 תוכרדמו םישיבכ ינוקית תודובע 15 קרפ  

  
 1,462,903.29 בויבו םימ תודובע 75 קרפ  

  
   112,230.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 קרפ  

  
   146,997.00 םיחודיק 16 קרפ  

  
   115,000.00 םוהת ימ 26 קרפ  

 
  

לכה ךס  
 1,871,804.29  יללכ כ"הס  

    318,206.73 מ"עמ %71  
  2,190,011.02 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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