
מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016 תויומכ בתכ
דף מס':     154 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

זוקינו חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ש ו  ם י ח ט ש מ  15.04 ק ר פ  ת ת       
      
רתאב קוצי , מ"ס 01 יבועב 02-ב ןוטב יחטשמ     40.51.0010

  2,025.80   202.58    10.00 םיקשימ ללוכ ,קלח דוביע ,לזרבה ןויז ללוכ ר"מ   
      
02-ב ןוטב ,רתאב קוצי טילונרג ליבש וא חטשמ     40.51.0020
הנוילע הקיציו לזרבה ןויז ללוכ , מ"ס 01 יבועב      
םינטק לחנה יקחלב ברועמ ןוטבמ מ"ס 2 יבועב      

  3,668.30   366.83    10.00 ןבל ןווגב ר"מ   
      
ן ו ט ב  ת ו ר ו ג ח ו  ת ו ג ר ד מ  25.04 ק ר פ  ת ת       
      
71/53 ךתחב 02 -ב ןוטבמ תוימורט תוגירדמ     40.52.0020
תוברל ,עבצ םע ןווגב הקלחה דגנ ץרוחמ מ"ס      
ןויזו קדוהמ עצמ ,םישלושמ םע ןוטב חטשמ      

  4,161.00   416.10    10.00 ןוטבה רטמ   
      

  3,285.00    65.70    50.00 מ"ס 01/02 תודימב הייומס ןוטב תרוגח רטמ  40.52.0060
      
ת ו ב ח ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  35.04 ק ר פ  ת ת       
      
תוינבלמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0310
02/02 תודימב תויעובר וא מ"ס 02/01 תודימב      
ןווג ) עצמ ללוכ אל ( מ"ס 5 לוח תוברל מ"ס      

            101.84 רופא ר"מ           
      
סיסב לע -ינועבצ ןווגב םינבאב ףוציר ףא , ל"נכ     40.53.0311

 64,386.00   107.31   600.00 רופא טלמ ר"מ   
      
) םיספ וא תוטילב םע( םירוויעל ןומיס ןבא     40.53.2501
תודידמב , היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב      
טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווגב , מ"ס 6/02/02      

  4,489.60   224.48    20.00 רופא ר"מ   
      
ם ו ח י ת ו  ן ג  , ה פ ש  י נ ב א  45.04 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל מ"ס 001/52/71 תודידמב הפש ןבא     40.54.0021

 68,985.00    91.98   750.00 ינועבצ ןווגב ,ןוטב תנעשמו דוסי רטמ   
      
001/32/32 תודידמב  תעפושמ העונת יא ןבא     40.54.0030
וא/ו רופא ןווג , ןוטב תנעשמו דוסי תוברל מ"ס      

  7,008.00    87.60    80.00 רופא טלמ סיסב לע ינועבצ רטמ   
      
דוסי תוברל מ"ס 001/02/01 תודידמב  ןג ןבא     40.54.0040

  4,106.50    82.13    50.00 עבצ ןווג , ןוטב תנעשמו רטמ   
      
      
      

קובץ: 19-16   .../155 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     155 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

זוקינו חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תודימב הקלחו המוטק תיעופיש ןג ןבא     40.54.0043
, ןוטב תנעשמו דוסי תוברל מ"ס 05/03/02      

  2,409.00   120.45    20.00 עבצ ןווגב רטמ   
      
תודידמב היצח רבעמל תכמנומ הפש ןבא     40.54.0061
ןווג , ןוטב תנעשמו דוסי תוברל מ"ס 05/51/32      

  9,198.40   114.98    80.00 עבצ רטמ   
      
תודימב תיעופיש וד וא דח הלעת ןבא     40.54.0081

  1,861.60    93.08    20.00 ןוטב תבשות תוברל מ"ס 05/01/03 רטמ   
      
מ"ס 74/04 תודימב בכר תסינכל הפש ןבא     40.54.0100

  1,752.00   175.20    10.00 רופא ןווג תויתניפ םינבא תוברל רטמ   
      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ן ו נ י ג  ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  11.14 ק ר פ  ת ת       
      
( חטשב רוזיפ תוברל , ןוניגל המיאתמ המדא     41.11.0200

  2,053.25    82.13    25.00 ) הנטק תומכ ר"מ   
      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  01.15 ק ר פ  ת ת       
      
תקתעה וא הריקע ,התירכ לכ עצובי אל :הרעה      
ףוגה לש בתכבו שארמ רושיא אלל ץע לכ      
.ךמסומה      
      
08 רטוק דעבויב וא םימ םיאת הבוג תמאתה     51.10.0220

  4,927.50   492.75    10.00 מ"ס 03 דע הבוגל  מ"ס 'חי   
      

  2,628.00   328.50     8.00 תותשר 2 הטילק את קוריפ 'חי  51.10.0240
      

  9,858.00    16.43   600.00 מ"ס 8 דע יבועב ןוטב/טלפסא תעסימ קוריפ ר"מ  51.10.0400
      

  1,445.40    72.27    20.00 מ"ס 01 דע יבועב ןייוזמ ןוטב תעסימ קוריפ ר"מ  51.10.0405
      
מ"ס 5-2 יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.10.0407

 77,088.00    17.52  4400.00 ר"מ 0001 דע ריחמ ר"מ   
      

  7,230.00    12.05   600.00 מ"ס 01 דע יבועב טלפסא הצק רוסינ רטמ  51.10.0432
      

 14,016.00    17.52   800.00 ןייונפו הפש ינבא קוריפ רטמ  51.10.0440
      
םתחנהו  )םיגוסה לכמ( ןגו הפש ינבא קוריפ     51.10.0450

  3,285.00    65.70    50.00 שדחמ רטמ   
      

  5,586.00    18.62   300.00 תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ ר"מ  51.10.0460
      
      

קובץ: 19-16   .../156 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     156 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

זוקינו חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.רזוח שומישל  תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ     51.10.0466

  6,570.00    65.70   100.00 שדחמ ןתהחנהו ר"מ   
      

             65.70 לגר יכלוהל תוחיטב הקעמ קוריפ רטמ          51.10.0500
      

  4,927.80    82.13    60.00 רזוח שומישל קוריפ ףא , ל"נכ רטמ  51.10.0502
      

  6,570.00   109.50    60.00 קרופש לגר יכלהל תוחיטב הקעמ תנקתה רטמ  51.10.0503
      

    657.00    65.70    10.00 טילונרג וא/ו ןוטב תוגרדמ קוריפ רטמ  51.10.0560
      
תוברל , ) ינוריע גוסמ( רורמת םע דומע קוריפ     51.10.0900

    657.00   109.50     6.00 שדח דוסי 'חי   
      
לע ( רורמת דומע לש שדחמ הנקתהו קוריפ     51.10.0910

  2,190.00   219.00    10.00 דוסיהו רורמתה תוברל ) רחא דומע 'חי   
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  02.15 ק ר פ  ת ת       
      
רתאב רוזיפ הלבוה הסמעה תוברל הריפח     51.20.0010

  2,738.00    27.38   100.00 הדובעה ק"מ   
      
דע הבוגב יולימ וא/ו הריפח  י"ע םיחטש רושיי     51.20.0020

  7,120.00    14.24   500.00 . הדובעה רתאב מ"ס 05 ר"מ   
      

  4,658.00     5.48   850.00 ) תיתש קודיה ( תירוקמ דוסי עקרק קודיה ר"מ  51.20.0120
      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  - ה ל י ל ס  03.15 ק ר פ  ת ת       
      

 28,470.00   142.35   200.00 קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ ק"מ  51.30.0010
      
רוזיפ תוברל 'א גוס ם"וגאמ תיתשת תבכש     51.30.0030

 11,169.00   186.15    60.00 קודיהו ק"מ   
      
ט ל פ ס א  - ה ל י ל ס  04.15 ק ר פ  ת ת       
      
1 לש רועישב תינמוטיב  היסלומיאב דוסי יופיצ     51.40.0011

  1,645.00     3.29   500.00 ר"מ/רטיל ר"מ   
      
לש רועישב תינמוטיב  היסלומיאב החאמ יופיצ     51.40.0014

  9,636.00     2.19  4400.00 ר"מ/רטיל 52.0 ר"מ   
      
6 יבועב ) 1"( טלפסא ןוטבמ תרשקמ הבכש     51.40.0023

 29,565.00    59.13   500.00 קודיהו רוזיפ תוברל מ"ס ר"מ   
      
( טלפסא ןוטבמ םישיבכב הנוילע תאשונ הבכש     51.40.0043

183,084.00    41.61  4400.00 קודיהו רוזיפ תוברל , מ"ס 4 יבועב ) 4/3  " ר"מ   
      

  9,582.50    38.33   250.00 שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  51.40.0210
      
      

קובץ: 19-16   .../157 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     157 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

זוקינו חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ס י פ ת  ת ו ח ו ש  46.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 08*05 תודימב ,02-ב ןוטבמ ישאר ןטלוק     51.64.0010
תרגסמ  ,לזרב תשר םע 'מ 52.1דע  קמועבו      

 27,594.00 3,942.00     7.00 תקצי הפש ןבאו 'חי   
      
מ"ס 08*05 תודימב ,02-ב ןוטבמ ידיצ ןטלוק     51.64.0030
תרגסמ  ,לזרב תשר םע 'מ 06.0 דע קמועבו      

 19,929.00 2,847.00     7.00 תקצי הפש ןבאו 'חי   
      
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ה ר ק ב  ת ו ח ו ש ל  ת ו פ ס ו ת  34.75 ק ר פ  ת ת       
      
תרגסמ םע  לזרב תקיצי ןוטב בלושמ הסכמ     57.43.0510
ןיממ , םייק רטוקב החושל מ"ס 05 רטוקב      

  7,588.35 1,084.05     7.00 ןוט 004D 04 'חי   
      
מ"ס 06 רטוקב תרגסמ םע הקיצי לזרב הסכמ     57.43.0600

 12,264.00 1,533.00     8.00 ןוט 004D 04  ןיממ , םייק רטוקב החושל 'חי   
      
תובלתשמ םינבא םע ףוצירב עבורמ הסכמ     57.43.0750
החושל מ"ס 05/05  תודימ לזרב  תקיצימ      

  2,628.00 1,314.00     2.00 ןוט 521B 5.21 ןיממ , םייק רטוקב 'חי   
      
ן י ו ז מ  ן ו ט ב מ  ת ו ר ו נ י צ  15.75 ק ר פ  ת ת       
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורונצ     57.51.0011
םטא םע ע"ש וא לייטורדיה וא "M-טירקונגמ"      
םיחנומ מ"ס 04 רטוק 5 גרד רכזה לע ינקת      

 16,753.50   558.45    30.00 52.1-דע קמועב עקרקב רטמ   
      
ל ו ח  ת פ י ט ע  , ת ו ל ע ת  י ו ל י מ  25.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ע ק ר ק  ת ת  ת ו י ת ש ת  ן ו מ י ס ו       
      
וקודיהו )ירלונרג( ררבנ אבומ יולימ רמוח יולימ     57.52.0010
דעו תרנצל  לוח דופיר לעמ הלעתב תובכשב      
ללוכ שיבכה הנבמ לש ררבנ יולימ תיתחתל      

  5,475.00   109.50    50.00 רופח רמוח ףדוע קוליס ק"מ   
      
ן י נ ב  י ל ע ו פ  ע "ש  06 ק ר פ       
      
י ר י ח מ  - ן י נ ב  י ל ע ו פ  ע "ש  01.06 ק ר פ  ת ת       
י ש א ר  ן ל ב ק       
      

  8,213.00    82.13   100.00 יעוצקמ ןינב לעופ ע"ש  60.10.0010
      

  7,118.00    71.18   100.00 תושפ וינב לעופ ע"ש  60.10.0020
      
      

קובץ: 19-16   .../158 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     158 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

זוקינו חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י נ כ מ  ד ו י צ  ת ר י כ ש ל  ע "ש  03.06 ק ר פ  ת ת       
ם י מ  ת ו י ל כ י מ ו  א ש מ  ב כ ר  , י ס ד נ ה       
      

  2,365.20   295.65     8.00 ע"ש וא L-051 םגד - ס"כ 072-022 ינפוא העי ע"ש  60.30.0090
      
ףכו ילוארדיה שיטפ םע ס"כ 06 ינפוא ןורפחמ     60.30.0160

 13,140.00   219.00    60.00 5991-מ  B.C.J  4,3  םגד - מ"ס 06-04-02 ע"ש   
      
שיטפ מ"ס 04-02  ףכ + ילחז ןורפחמ ינימ     60.30.0170

  5,256.00   219.00    24.00 0991 -מ בו'גלפ םגד - עקרק חדקמו הריבש ע"ש   
      

  4,927.50 4,927.50     1.00 הלבוה ללוכ הנטק תפצרקמ ע"י  60.30.0211
      

  5,475.00 2,737.50     2.00 םיריצ ינש הניכר תיאשמ ע"י  60.30.0400
      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  99 ק ר פ       
      
ת ו פ ס ו נ  ת ו ד ו ב ע  10.99 ק ר פ  ת ת       
      
םייקל שדח ףוציר ןיב רפתב םייק ףוצירל רוביח     99.01.0010
ןבא תחנהל דומצב םייק ףוציר ךרואל ןוקית וא      

 32,850.00    32.85  1000.00 שדח הפש רטמ   
      
הילע ןבא / הפש ןבא תחנהל ריחמ תפסות     99.01.0020
יולימ ללוכ תומייק תועסמב הלעת ןבא וא בכרל      

  8,215.00    16.43   500.00 טלפסאב ץירח רטמ   
      
לש )'מ 5.2 דע ( רצק עטק לש ריהז קוריפ     99.01.0030
, ךותיח ללוכ מ"ס 04 רטוקב ןוטב תורוניצ      

  3,558.75   711.75     5.00 'פמוק שדח ןטלוק םוקמל המאתהו רוביח  
      
דע ( רצק עטק לש  שדחמ החנהו ריהז קוריפ     99.01.0040
ללוכ מ"ס 04 רטוקב ןוטב תורוניצ לש )'מ 5.2      

  2,847.00 1,423.50     2.00 'פמוק שדח ןטלוק םוקמל המאתהו רוביח , ךותיח  
      
הנקתה ךרוצל 4"  םייק םימ וקב הגמוא עוציב     99.01.0050
תרנצ תקפסה תללוכ הדובעה . זוקינ ינטלוק      
לכ , תובכש 3 תיתשורח הפיטע םע תותשקו      
, םישרדנה םירודיסהו םומואיתה , םירמוחה      
םימ דיגאת תושירד יפל הדובע , םימ תוקפסה      

  2,737.50 2,737.50     1.00 'פמוק . תמלשומ הדובעל שרדנה לכו ינוריע בויבו  
      
ןבא וק יוכישל םאתהב הכרדמב םיצע תקתעה     99.01.0060

  3,066.00   438.00     7.00 . אלמ םתטלקהל לופיטו םונורגא רושיאב הפש 'חי   
      
שדח םוקמל ותרבעה ללוכ תיז ץע ךא , ל"נכ     99.01.0070

  1,642.50 1,642.50     1.00 הייריעה תויחנה יפל 'חי   
      
שיבכב הדבכ הרקתל הלוגע הרקת תפלחה     99.01.0080

  2,190.00 1,095.00     2.00 'פמוק מ"ס 001 רטוקב תמייק תרוקיב אתל  
      

קובץ: 19-16   .../159 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     159 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

זוקינו חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ט ש מ ל  ב צ ק ה  30.99 ק ר פ  ת ת       
      

 65,700.00 65,700.00     1.00 םיתתאלו הרטשמל בצקה 'חי  99.03.0010
      
ם י י נ מ ז  ה ע ו נ צ  י ר ד ס ה  40.99 ק ר פ  ת ת       
      

240,691.95 240,691.95     1.00 'פמוק םיינמז העונת ירדסה 99.04.0001
      
ה ל י ל  ת ו ד ו ב ע  50.99 ק ר פ  ת ת       
      

264,762.24 264,762.24     1.00 'פמוק הליל תודובע תפסות 99.05.0001
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,381,680.14 זוקינו חותיפ תודובע כ"הס
קובץ: 19-16   .../160 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     160 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

רוזמרל תויתשת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ז מ ר  ת ו י ת ש ת  01 ק ר פ       
      
ת ו ר ו נ צ ו  ם י ל ב כ  30.01 ק ר פ  ת ת       
      
טוח ללוכ מ,מ 08 רטוק  הטלוו ירושרש רוניצ      10.03.0010

  4,209.00    42.09   100.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
קזב ןקת מ"מ 011 רטוקב חישק   CVP  רוניצ     10.03.0050
הכישמ טוח ,יוסיכ ,הריפח ללוכ םישיבכ תויצחב      

 37,881.00    84.18   450.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      

 16,836.00    56.12   300.00 מ"מ 57 רטוקב םלוא , ל"נכ רטמ  10.03.0060
      
ם י ר ו ב י ח  ת ו כ י ר ב  ת ו פ ו מ  70.01 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו       
      
מ"ס 08 קמועב 08 רטוקב םירוביח תוכירב     10.07.0080

 40,124.92 1,823.86    22.00 .ןוט 52 ןוטב הסכמ ללוכ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 99,050.92 רוזמרל תויתשת כ"הס
קובץ: 19-16   .../161 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     161 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

ךרד ירזיבאו העיבצ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ך ר ד  י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  30 ק ר פ       
      
י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  20.30 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד       
      

 13,679.25   210.45    65.00 ינוריע גוסמ ךרד ירורמתל דומע 'חי  03.02.0010
      

  9,469.50   126.26    75.00 דומע אלל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת 'חי  03.02.0030
      
,מ"ס 03 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     03.02.0160

    684.00     6.84   100.00 אלמ בוהצ/ןבל רטמ   
      
,מ"ס 01 בחורב הכרדה וא הדרפה וק תעיבצ     03.02.0200

  5,652.00     3.14  1800.00 ),108 918,308( אלמ בוהצ/ןבל רטמ   
      
דע מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     03.02.0210

  5,612.00    28.06   200.00 )518( מ"ס 52 ר"מ   
      
118( םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     03.02.0220

 10,688.00    26.72   400.00 810,) ר"מ   
      

    533.20    53.32    10.00 לופכ ץח תעיבצ 'חי  03.02.0250
      

  1,544.40    77.22    20.00 דדוב ץח תעיבצ 'חי  03.02.0260
      

  9,435.00     6.29  1500.00 ),618 ,818 ,115 215( הפש ינבא תעיבצ רטמ  03.02.0290
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 57,297.35 ךרד ירזיבאו העיבצ כ"הס
קובץ: 19-16   .../162 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     162 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

םירוזמר תנקתה 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ו ז מ ר  ת נ ק ת ה ל  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ל  ת ו נ ו ר א  50.01 ק ר פ  ת ת       
      
רתאב קוצי , הקלדה תייזכרמל ןוטבמ דוסי     10.05.0210
תשר ללוכ מ"ס 07/05/071 תודימב 02-ב גוסמ      
01 רטוקב עלוצמ לזרבמ הנותחתו הנוילע ןויז      
לש הקפסאילבכל םילוורש םע מ"ס 02 לכ מ"מ      

  2,059.70 2,059.70     1.00 .שרדנה רטוקבו רפסמב רואמ ילבכו ח"ח 'חי   
      
ם י ג י ר ח  99 ק ר פ       
      
ם י ר ו ז מ ר  ת נ ק ת ה ל  ת ו ד ו ב ע  10.99 ק ר פ  ת ת       
.ם י ש ד ח       
      
ןורא ללוכ למשח אתו ינורטקלא הרקב ןונגנמ     99.01.0010
דדמנה ןוטב דוסי לע ןקתומ ןיירושמ רטסאילופמ      
תושירדה לכ ללוכ שרדנכ ותלעפהו דרפנב      
לכ לע דחוימה ינכטה טרפמב תוטרופמה      

 51,465.00 51,465.00     1.00 'פמוק .2 סופיטמ היהי ןונגנמה .טלפמוק ויחפסנ  
      
לעופה )תכתמ לד( יתארשה האלול יאלג ץורע     99.01.0020
ןקתומ ,סוחיל שיבג םע רדת תדידמ תטישב      
םיקדהמ ,טוויח ללוכ ןונגנמה ןוראב לייוכמו      
רפסמ .םישרדנה רזעה יקלח לכו ץיוודנס יטלשו      
םיסיטרכה רפסמב תולת אלל םיצורעה תודיחי      

  7,270.80   908.85     8.00 'פמוק .םישרדנה םיינורטקלאה  
      
תינבלמ/תקזוחמ תינבלמ/הליגר - האלול עוציב     99.01.0030
חטשמ ץירח רוסינ ללוכ ,"בנז" םע תקזוחמ      
תנקתהו תקפסא .מ"ס 01 דע קמועב טלפסאה      
תחושל דע - האלולה לש תורוניצו םילבכ      
טלפסא תחיתפ ללוכ דרפנב תדדמנה םירוביח      
,הפש ןבאב חודיק וא/ו הכרדמ ףוציר וא/ו      
קמועל הביצח וא/ו הריפחו שרדייו הדימב      
אתל דע האלולהמ תרנצה תחנהל שרדנה      
חטשמ ןוקיתו םוטיא ללוכ בורקה רבעמה      
תועיבשל הנקתהה רמגב הפש ינבאו טלפסאה      
ינכטה טרפמה יפל עצובי לכה חקפמה ןוצר      

 43,800.00    54.75   800.00 .צ.ע.מ תושירדו רטמ   
      
יאלג תואלול רוביחל םוטא יסקופא רבחמ     99.01.0040

  3,942.00   328.50    12.00 .רבעמ תוחושב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 19-16   .../163 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     163 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

םירוזמר תנקתה 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תמצוע תרבגהו השלחהל תורוא םעמע     99.01.0050
י"ע לעפוי םעמעה .םירוזמרה יסנפב הרואתה      
,ןונגנמה ןוראב ןקתויש ןועש וא ירטקלאוטופ את      
-ל דע יתגרדה היהי הרואתה תמצועב יונישה      
ללוכ ,תילנימונה הרואתה תמצועמ םיזוחא 05      
,למשחה חולב םישורדה םירזיבאהו טוויחה לכ      

  3,285.00   273.75    12.00 'פמוק .טלפמוק  
      
,דומע וא/ו - ןונגנמ ןוראל הקראה תדורטקלא     99.01.0060
5.4 קמועבו מ"מ 91 רטוקב ןוולוגמ הדלפ טומ      
רוביחל קורי/בוהצ CVP ר"ממ 52 ךילומ ,רטמ      
חפ טלשו ,ןונגנמה ןורא ןיבל הדורטקלא ןיב      

    985.50   492.75     2.00 ."קתנל אל - הקראה" - ימינפ 'חי   
      
םירוזמרל ןונגנמל למשח תנזה וק עוציב     99.01.0070
םואת ללוכ י"חח דומע וא הרואת תזכרממ      
לבכ ,י"חחל תוינכות תשגה ,י"חח לש רושיאו      
    01X5 YX2N יתבכש וד ירושרש רוניצב לחשומ  

  3,285.00    65.70    50.00 .רזעה דויצ לכו הקראה ךילומ ,מ"מ 001 רטוקב רטמ   
      
רפמא 04 יבטוק וד ישאר יטמוטוא יצח חיטבמ     99.01.0080
    AK51 ללוכ ןונגנמב וא רואמ תזכרמב ןקתומ  
,הנזה לבכ ,רוביחל םיקדהמ יוסיכ ,חיטבמל ספ      

    164.25   164.25     1.00 .טלפמוק רזעה ירמוח לכו שרדנכ טוליש 'חי   
      
03 תושיגר לעב A04 יבטוק וד תחפ רסממ     99.01.0090

    383.25   383.25     1.00 .רפמאילימ 'חי   
      
********םירורמתו םירוזמר תכרעמ*******      
      
תיתחת הבוג ,ןוולוגמ ,ליגר רוזמר דומע     99.01.0110
ללוכ ,'מ 5.2 העונת יא/הכרדמה לעמ םיסנפה      

 14,892.00 1,861.50     8.00 .טלפמוק ,תינכתל םאתהב ,ןוטב דוסי 'חי   
      
תיתחת הבוג ,ןוולוגמ ,הבגומ רוזמר דומע     99.01.0120
ללוכ ,'מ 5.3 העונת יא/הכרדמה לעמ םיסנפה      

  4,161.00 2,080.50     2.00 .טלפמוק ,תינכתל םאתהב ,ןוטב דוסי 'חי   
      
טוש עורזל הנכה םע ,ןוולוגמ ,רוזמר דומע     99.01.0140
קוזיחל םיגרב ללוכ ,'מ 5.5 דע 'מ 0.3 ךרואב      
םאתהב ,ןוטב דוסי ללוכ ,רזע דויצ ,עורזה      

  6,570.00 1,642.50     4.00 .טלפמוק ,תינכתל 'חי   
      

  2,628.00 1,314.00     2.00 .'מ 0.3 ךרואב טוש עורז 'חי  99.01.0160
      

  1,533.00 1,533.00     1.00 .'מ 0.4 ךרואב טוש עורז 'חי  99.01.0170
      

  1,861.50 1,861.50     1.00 .'מ 0.5 ךרואב טוש עורז 'חי  99.01.0175
      
      
      
      

קובץ: 19-16   .../164 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     164 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

םירוזמר תנקתה 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
העונתל רוזמר סנפ תכרעמ תנקתהו הקפסא     99.01.0180
קורי ,בוהצ ,םודא םיעבצ 21" תושדע רטוקב      
י"ע רשואמה DEL תייגולונכט לע ססובמה      
ואו דומעל רוביח ירזיבא ללוכו הרובחתה דרשמ      
רוביחל םיילגרו תויחצמ , תושדע עורזל      

 57,816.00 4,818.00    12.00 'פמוק .תומלשב  
      
ר"הל רוזמר סנפ תכרעמ תנקתהו הקפסא     99.01.0190
לע ססובמה קורי , םודא 8" תושדע רטוק      
דרשמ י"ע תרשואמה  DEL תייגולונכט      
,עורזל ואו דומעל רוביח ירזיבא ללוכו הרובחתה      
רוביחל םיילגרו תויחצמ, תויומד, תושדע      

 51,246.00 2,847.00    18.00 'פמוק .תומלשב  
      
בהבהמ רוזמר סנפ תכרעמ תנקתהו הקפסא     99.01.0200
לע ססובמה בוהצ  עבצ 21" השדע רטוקב 8-ה      
דרשמ י"ע תרשואמה  DEL תייגולונכט      
,עורזל ואו דומעל רוביח ירזיבא ללוכו הרובחתה      
רוביחל םיילגרו תויחצמ , תויומד , תושדע      

  3,832.50 1,916.25     2.00 'פמוק .תומלשב  
      
תקידבל ילמינימ םרזל הרקב 'חי תפלחה     99.01.0210

  5,913.00   492.75    12.00 'פמוק .הרונב םידלה תוניקת  
      
"היאר תולבגמ" םע  לגר יכלוהל םמזמז     99.01.0220
יוניש תייצקנופ ללוכו חקפמה י"ע רשואמה      
לכו ,יתביבסה שערל סחיב םוזמזה תמצוע      
שרדנה רזעה דויצו םירזיבאה םירוביחה      
ןוצר תועיבש יפל טלפמוק תמלשומ הנקתהל      

 49,275.00 2,737.50    18.00 .חקפמה 'חי   
      

  7,621.20 1,270.20     6.00 'פמוק יטנגמ ינורטקלא ןשייח תנקתהו הקפסא 99.01.0230
      
,ר"הל DEL יסנפ רובע ימצע םעמע תפסות     99.01.0231
םילכה תונכהה לכ ללוכ 05% דע םועמע      

  8,672.40   722.70    12.00 'פמוק .טלפמוק לכה .םיוולינה םירזיבאהו  
      
,ר"הל DEL יסנפ רובע ימצע םעמע תפסות     99.01.0232
םילכה תונכהה לכ ללוכ 05% דע םועמע      

  7,292.70   405.15    18.00 'פמוק .טלפמוק לכה .םיוולינה םירזיבאהו  
      
םיבהבהמ DEL סנפ רובע ימצע םעמע תפסות     99.01.0233
םילכה תונכהה לכ ללוכ 05% דע םועמע ,8-ה      

  1,007.40   251.85     4.00 'פמוק .טלפמוק לכה .םיוולינה םירזיבאהו  
      
העונת יסנפ תכרעמ לעמ ראומ היירוה רורמת     99.01.0234
תייגולונכט לע ססובמה ,טוליש ללוכ ,בכר ילכל      
    DEL ללוכו הרובחתה דרשמ י"ע תרשואמה  
,תויומד ,תוע ,עורזל ואו דומעל רוביח ירזיבא      

 21,681.00 1,806.75    12.00 'פמוק .טלפמוק ,תומלשב רוביחל םיילגרו תויחצמ  
      
      

קובץ: 19-16   .../165 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     165 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

םירוזמר תנקתה 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
גוס לכמ 44-א לגר ךלוה ןצחל טלש רורמת     99.01.0235

  1,379.70   229.95     6.00 'פמוק .חקפמה י"ע שרדייש  
      
ןהו ןרציה לעפמב ןה ותקידבו ןונגנמה תלעפה     99.01.0236

  2,299.50 2,299.50     1.00 'פמוק .העונת סדנהמ י"ע רתאב  
      
לש ילמשחו יזיפ םייק בצמ תוינכות תנכה     99.01.0237
רבוחמה הרואת ןקתמל תמייק הרואת תכרעמ      
ץבוקב ושגוי תוינכותה, תחא הרואת תיזכרמל      

  3,427.35 3,427.35     1.00 'פמוק .םיעה 3 ללוכ תוחפל 0002 דקוטוא בשחוממ  
      
***************םילבכ תכרעמ***********      
      
קספמ ללוכ םירוזמרל ישאר קספמ תספוק     99.01.0240
הוולנ דויצו תישאר החטבאל רפמא 1X04 ישאר      
הספוקה .הספוקב ןקתומ תמלשומ הנקתהל      
םע ,56PI ,מ"ס 03*02*51 תודימב הדלפמ      
ןוולוגמ הדלפ ליפורפ ללוכ ריחמה .הלופכ הענ      
ןקתות וילע מ"מ 5 ד"ע ,מ"ס U( 01*01( עבורמ      

    514.65   514.65     1.00 'פמוק ,ליפורפה ךרואלו ןוילע יוסיכ ללוכ ,הספוקה  
      
םינומט ,מ"מ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     99.01.0250

  8,050.00    23.00   350.00 .תורוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב רטמ   
      
ךתחב )ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     99.01.0260
    5x5.1 לע םיחנומ הנבמל םיעובק ר"ממ  

  4,434.00    14.78   300.00 .תורוניצב םילחשומ וא תומלוס רטמ   
      
ר"ממ 21x5.1 ךתחב   YX2N גוסמ םילבכ     99.01.0270
םילחשומ וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      

  6,022.50    24.09   250.00 .תורוניצב רטמ   
      
ר"ממ 42x5.1 ךתחב  YX2N גוסמ םילבכ     99.01.0280
םילחשומ וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      

 16,975.00    33.95   500.00 .תורוניצב רטמ   
      
ר"ממ 5x01 ךתחב  YX2N גוסמ םילבכ     99.01.0290
םילחשומ וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      

  4,161.00    41.61   100.00 .תורוניצב רטמ   
      
,מ"מ 52 ךתחב C.V.P םידדובמ תשוחנ יכילומ     99.01.0300

  4,270.50    28.47   150.00 .תורוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב םינומט רטמ   
      
גוסמ םיתמצ ןיב קורי לג םואתל הנזה םילבכ     99.01.0310
תוינכת תושירד יפל םידיג תומכב תרושקת      
הברזר םידיג 03 + תפסותב העונתה סדנהמ      
םירוביחה ללוכ הטרופש תרנצב לתשומ      

  8,760.00    43.80   200.00 .FDM יגלפ תרזעב םירוזמרה ינונגנמב רטמ   
      
      
      
      

קובץ: 19-16   .../166 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     166 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

םירוזמר תנקתה 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וא XAOC גוסמ םיאלגל הנזה ילבכ תכרעמ     99.01.0311
5.2 ךתחב םיכילומ םע ךכוסמ רשואמ ע"ש      
ןיב ,דרפנב הטרופש תרנצב לחשומ ,ר"ממ      
האלולה יכילומ ןיבל םירוזמרל הרקב ןונגנמ      
טלפמוק ,םירוביחל תופומ ללוכ ,רבעמה יאוות      

    479.61   479.61     1.00 'פמוק .תמוצל  
      
םירוזמרה ןקתמל תמוצב תונואת חוטיב     99.01.0312

  2,857.95 2,857.95     1.00 .תוירחאה תנש ךלהמב תומלשב 'חי   
      
ימד ללוכ המע םואתו למשחה תרבחל הרזע     99.01.0320
דע היתוארוה יפ"ע שרדנה לכו ןקתמה תקידב      

  2,190.00 2,190.00     1.00 'פמוק .הנומה תלבקל  
      
ןקתמ תקידבל קדוב למשח סדנהמ תנמזה     99.01.0330
תריסמ ללוכ ,למשחה קוח יפ לע  םירוזמר      
תואצות םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      

  2,190.00 2,190.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל רושיאו הקידבה  
      
שרדנה דויצה לכו ץח תלגע ללוכ החטבא תווצ     99.01.0340
ירדסהל ךירדמה תרבוחב םימישרתה יפל      
- תוינוריע ןיב םיכרדב תודובע ירתאב העונת      

  6,570.00 3,285.00     2.00 'פמוק הליל תודובע - תועש 21 ע"י  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

437,224.96 םירוזמר תנקתה כ"הס
קובץ: 19-16   .../167 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     167 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

הרואת 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל ק ד  ך ו ת מ  - ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת  י נ ק ת מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הרואת ףוג רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.01.0010
קותינ םע ז"אמ תוברל ,טוו 004 דע הרונ םע      
רוביחו הקראה גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה      
הרואתה ףוגל שגמה ןיב רוביחה ילבכ ,הקראה      

  6,351.00   317.55    20.00 .טלפמוק 'חי   
      
הרואת ףוג רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.01.0020
קותינ םע ז"אמ תוברל ,טוו 004 דע הרונ םע      
רוביחו הקראה גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה      
הרואתה ףוגל שגמה ןיב רוביחה ילבכ ,הקראה      

  1,576.80   394.20     4.00 .הרואת יפוג 2 רובע .טלפמוק 'חי   
      
הרואת ףוג רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.01.0030
קותינ םע ז"אמ תוברל ,טוו 004 דע הרונ םע      
רוביחו הקראה גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה      
הרואתה ףוגל שגמה ןיב רוביחה ילבכ ,הקראה      

    492.75   492.75     1.00 .הרואת יפוג 3 רובע .טלפמוק 'חי   
      
ה ר ק ב  י א ת  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את     08.02.0020
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

 13,140.00 1,642.50     8.00 .תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי   
      

    876.00   438.00     2.00 .ןוט 04-ל םיאתמ הסכמ רובע ל"נל תפסות 'חי  08.02.0030
      
ם י נ ו מ  ת ו ח ו ל ל  ן ו ט ב  ת ו ח מ ו ג  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
,למשח תרבח הנומ חול רובע ןוטב תחמוג     08.03.0010
052 ינוציח הבוגו מ"ס 56X002 םינפ תודימב      
תרבח תושירד יפל הנקתהו הריפח תוברל מ"ס      

  3,504.00 3,504.00     1.00 .למשח 'חי   
      
ן ו ט ב  י ס י ס ב ו  ת ו ר י פ ח  11.80 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 001 קמוע םילבכל הביצח וא\ו הריפח     08.11.0010
קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח יוסיכו עצמ תוברל      

 22,338.00    37.23   600.00 .יפוס רטמ   
      

  8,869.50    98.55    90.00 .םנוקיתו םיטלפסא תחיתפ רטמ  08.11.0050
      
YX2N ת ש ו ח נ  י ל ב כ  13.80 ק ר פ  ת ת       
      

 56,064.00    70.08   800.00 .YX2N61X5 ךתחב YX2N תשוחנ לבכ רטמ  08.31.0230
      

קובץ: 19-16   .../168 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     168 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

הרואת 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י י ו ל ג  ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  53.80 ק ר פ  ת ת       
      

 26,280.00    32.85   800.00 .הלעתב חנומ ףושח ר"ממ 53 תשוחנ ךילומ רטמ  08.35.0030
      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.40.0010
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
םירזיבא תוברל ,עקרקב תיכנא םיעוקת      

  2,540.40   317.55     8.00 .םיירוקמ 'חי   
      
םע ,מ"ס 05 רטוק ןוטב רוניצמ תרוקיב תחוש     08.40.0020

  3,766.80   470.85     8.00 .הכרדמב הנקתהל הסכמ 'חי   
      
ם י ג י ר ח  99 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת  י נ ק ת מ  10.99 ק ר פ  ת ת       
      
+  םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קורפ     99.01.0001
לכו טוויח + תועורז + םיסנפ + ומצע דומעה      
ללוכ ,'מ 51 דע הבוגב הרואת דומעמ שרדנה      
.הייריעה ינסחמל םתרזחהו דויצ יזגרא ,תועורז      
תחא עורז ללוכה 1 דומע קוריפל 'פמוק ריחמ      

 41,062.50 1,642.50    25.00 .רתוי וא דחא סנפו רתוי וא 'חי   
      
,הנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה .הרואת ידומע      
לבכ ,הריגס יגרבו תותלד םע םירזיבא את      
תוירחא םע רונתב יולק עבצ ,תותלדה תרישקל      
.םינש שולשל ןלבקה      
      
,'מ 21 הבוגב הדלפ דומעל 02-ב ןוטבמ תודוסי     99.01.0020
םיינבלוגמ דוסי יגרב 4 תנקתהו תקפסה תוברל      
ילוורש 3-2 ,םיינוולוגמ םימוא 8 ,4/1-1" רטוקב      
002/001/001 תודימב דוסיה .2" רטוקב הסינכ      
רוטקורטסנוקה י"ע רשואמ רחא וא מ"ס      
לזרבמ הנותחתו הנוילע תשרמ ןויז ,לעפמהו      
.מ"ס 02 תצבשמב מ"מ 01 רטוקב עלוצמ      

 26,006.25 1,040.25    25.00 .עקרקה קודיהו יוסיכ ,עקרקה יגוס לכב הריפח 'חי   
      
21 הבוגב ,ןמותמ וא ינוק ןוולוגמ הרואת דומע     99.01.0050
51/005/006 תודימב הנותחת הטלפ ,םירטמ      
י"ע רשואמ ע"ש וא הסדנה ה.ל.פ תמגודכ .מ"ס      
לעפמהמ ירוקמ טוטרש שיגי ןלבקה .ןנכתמה      

 84,862.50 3,394.50    25.00 .רוצייה תלחתה ינפל למשחה סדנהמ רושיאל 'חי   
      
דע הבוגבו אוהש גוס לכמ הרואת דומע תעיבצ     99.01.0100
רומיגב רופא  LAR 6009 ןווגב עבצב 'מ 21      

 31,481.25 1,259.25    25.00 .לכירדאה תטלחה יפל רחא וא טמ יתכתמ 'חי   
      
      
      

קובץ: 19-16   .../169 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     169 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

הרואת 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הבוגב הדלפ דומע לש רוביחו הנקתה ,הבצה     99.01.0101

 41,062.50 1,642.50    25.00 .'מ 21 'חי   
      
םיקחרמב סופיט יבלש טס רובע ריחמ תפסות     99.01.0105
םינקתומה,הבוג 'מ 21 דומע לע םישרדנה      
ונה הפ עיפומה ריחמה .ףוציר ינפמ 'מ 4 הבוגמ      

 13,687.50   547.50    25.00 'פמוק .טלפמוק דחא דומעל סופיט יבלש טס רובע  
      
תרצות , RABMA-3 םגדמ בוחר תרואת ףוג     99.01.0110
    rederhcS  תקיצימ יושע ,ןנכתמה י"ע רשואמ  
  PI 66-יטפוא את תומיטא תגרד לעב םוינימולא    
, 5791 רוטקלפר  66PI - דויצה את תומיטאו ,      
םלהב הדימע תמסוחמ תיכוכז םע רוא רזפמ      
טאו 052 דיילה לטמ תורונל הלעפה דויצ .ימרט      
תשרדנה הרונה לש ןיקת לועפתל םאותה      
הנארבממ ללוכ .ףלשנ שגמ יבג לע בכרומ      
הדובעה ךלהמב םוחו ריוא תאיצי תרשפאמה      
.הרונה יוביכ רחאל םוהיז לש הסינכ תענומו      
ךרואל תודימעל תיטאטסורטקלא העיבצב עובצ      
דיילה לטמ תרונ ללוכ ,םישק הביבס יאנתב ןמז      
לע הנקתה רובע .K0004 רואה עבצ.טוו 052      
לע הרואת תלבקל רטמ 21 הבוגב םידומע יבג      
ףוג .שארמ השענש בשחוממ בושיח יפ      
העיבצה( היריעה תושירד י"פע ןווגב הרואתה      
קפסו עצומה הרואתה ףוג.)"לוקופא" טרפמ יפל      
תושירדה לכב דומעל םיבייח ,עצומ ת"ג      
לע ססובמהו ב"צמה ינכטה טרפמב תועיפומה      
ןאובי .ןיעה שאר תיריעו ןוכישה דרשמ תושירד      

 79,770.75 2,573.25    31.00 .ןנכתמה ידי לע רשואמ ע"ש וא טייליטיס 'חי   
      
DEL תרואת ףוג-ב ףוגה תפלחהל תפסות     99.01.0121
םזיה תטלחהל - רוא תמצוע התוא לעב      

 72,981.75 2,354.25    31.00 .למשחה ץעוי רושיאבו 'חי   
      
הבוגב הרואת ידומע ג"ע סנפ לש טוויחו הנקתה     99.01.0125

 10,183.50   328.50    31.00 .'מ 21 'חי   
      
,2" רטוקב 1 הרואת ףוגל תנלווגמ עורז     99.01.0160

 16,425.00   821.25    20.00 .םח ץבאב הלובט ,דומעה שארב תרדחומ 'חי   
      
,2" רטוקב הרואת יפוג 2-ל תנלווגמ עורז     99.01.0161

  5,256.00 1,314.00     4.00 .םח ץבאב הלובט ,דומעה שארב תרדחומ 'חי   
      
,2" רטוקב הרואת יפוג 3-ל תנלווגמ עורז     99.01.0162

  1,971.00 1,971.00     1.00 .םח ץבאב הלובט ,דומעה שארב תרדחומ 'חי   
      
דעל אוהש גוס לכמ הרואת דומעל עורז תעיבצ     99.01.0174
רומיגב רופא  LAR 6009 עבצב םיסנפ 3-      

 12,318.75   492.75    25.00 .לכירדאה תייחנה יפל רחא וא - טמ יתכתמ 'חי   
      
      
      

קובץ: 19-16   .../170 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     170 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

הרואת 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןוולוגמ לזרבמ לגד קיזחמ רובע ריחמ תפסות     99.01.0480

  5,475.00   219.00    25.00 .הרואת דומעל לופכ/דיחי עובצו 'חי   
      
.דומע לע הנגה ןקתמ עוציב רובע ריחמ תפסות     99.01.0500

  2,628.00   657.00     4.00 .2" רטוקב לזרב תורוניצמ בכרומ ןקתמה 'חי   
      
הרואת דומע לש ןוטב דוסיב הרידח עוציב     99.01.0600
לבכל תופעתסה רובע הקלדה תיזכרמל ךיישה      
,הריפח ללוכ ,ר"ממ 61X5 דע ךתחב ףסונ      
חתפבש שגמה דע לבכה  תלחשה ,הביצח      

  1,095.00 1,095.00     1.00 .שרדנה רוביחו דומעה 'חי   
      
ת ו ר ו נ צ ו  ם י ל ב כ  30.99 ק ר פ  ת ת       
      
תודובע םיללוכ םילבכו םילוורש, תרנצ תודובע      
,קודיהו יוסיכ ,החנה ,םיידיב הריפח םג ,הריפח      
.תלוספו הריפח יפדוע יוניפ ללוכ      
      
הקלח תימינפ ןפוד - יתבכש וד ירושרש רוניצ     99.03.0020
טרסו הכישמ טוח ללוכ 2" רטוקב ,)הרבוק(      

 49,284.00    27.38  1800.00 .ינקת ןומיס רטמ   
      
הקלח תימינפ ןפוד - יתבכש וד ירושרש רוניצ     99.03.0021
טרסו הכישמ טוח ללוכ 4" רטוקב ,)הרבוק(      

  2,628.00    43.80    60.00 .ינקת ןומיס רטמ   
      
טרסו הכישמ טוח ללוכ 4" רטוקב  C.V.P רוניצ     99.03.0041

  4,106.50    82.13    50.00 .ינקת ןומיס רטמ   
      
וא C.V.P רוניצב לחשומ YX2N52+05*3 לבכ     99.03.0301
לכ ללוכ הרופח הלעתב )הרבוק( ירושרש      

  2,190.00   109.50    20.00 .)ןקתמל תישאר הנזה( םישורדה םירוביחה רטמ   
      
52 ךתחב C.V.P דודיב ללוכ תשוחנ ךילומ     99.03.0302
ירושרש וא C.V.P רוניצב לחשומ ,ר"ממ      
םירוביחה לכ ללוכ הרופח הלעתב )הרבוק(      

    481.80    24.09    20.00 .)ןקתמל תישאר הנזה( םישורדה רטמ   
      
רובע ר"ממ 5.2X2 ךתחב שימג ןרפואנ לבכ     99.03.0303

 24,642.00    27.38   900.00 .ILAD דוקיפ רטמ   
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ל  ת ו נ ו ר א  40.99 ק ר פ  ת ת       
      
למשח תונורא      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 19-16   .../171 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     171 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

הרואת 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יושע תובוחרל רואמ תייזכרמ לש הנבמ חול     99.04.0020
עבצב עובצ ,מ"מ 5.2 יבועב ןוולוגמ חפמ      
רובע תונכהה לכ םע ,רונתב ףורש "ןוטרמה"      
,תותלד תיזחב ,םילנפ תרוצב יונב דויצ תבכרה      
ןוגגב דייוצמ ,קבאו םימל ןגומ ,הליענ ןקתה תוידי      
לכ ללוכ ,מ"ס 06 דע קמועב ,תינוציח הנקתהל,      
םירשגמ ,םיקדהמ , הריבצ יספ : שרדנה דויצה      

 10,950.00 2,737.50     4.00 .'וכו ר"מ   
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ל  ם י ר ז י ב א  60.99 ק ר פ  ת ת       
      
למשח תוחולל םירזיבא      
      
BBA תמגודכ יטמוטוא יצח סופיטמ םרז קספמ     99.06.0370
תימרת הנגהו רצק דגנ תיטנגמ הנגה ללוכ      
וילע ביכרהל ןתינו רתי םרז ינפב תוסיול תנתינ      
ילנימונ םרז .קוחרמ דוקיפ י"ע הקספהל םילילס      

  2,025.75 2,025.75     1.00 רפמאוליק 51 רצק םרזו 'א 001X3 'חי   
      
הנגה םע , רפמא 52X1 דע יטמוטוא יצח ז"פמ     99.06.0450
העובק תימרט הנגהו רצק םרז דגנ תיטנגמ      
וליק 01 רצק ימרזב דמוע ,רתי םרז ינפב      

  1,971.00    65.70    30.00 .)ריהמ וא ההשומ( רפמא- 'חי   
      
01 ק"ז ,ספא קותינ םע רפמא 52X1 דע ז"אמ     99.06.0470

  1,445.40   240.90     6.00 א"ק 'חי   
      

  3,613.50   328.50    11.00 א"ק 01 ק"ז רפמא 52X3 דע יזאפ תלת ז"אמ 'חי  99.06.0490
      
הנגה םע רפמא 36X3 דע יזאפ תלת ז"אמ     99.06.0500
העובק תימרט הנגהו רצק םרז דגנ תיטנגמ      
וא ההשומ( ,רצק ימרזב דמוע ,רתי םרז ינפב      

    766.50   383.25     2.00 )ריהמ 'חי   
      
רזע יעגמ ינש םע והי םינעגמ.םירסממו םינעגמ      
.הפילשל םלוכ ויהי םירסממ .תוחפל      
      
ךרע הווש וא EG תרצות רפמא 61X3 ןעגמ     99.06.0890

  1,182.60   197.10     6.00 .רשואמ 'חי   
      
ךרע הווש וא EG תרצות רפמא 03X3 ןעגמ     99.06.0910

    886.95   295.65     3.00 .רשואמ 'חי   
      

    547.50   547.50     1.00 .םיבצמ 7 ררוב 'חי  99.06.0920
      

  1,642.50   821.25     2.00 .תועש 84ל יוביג ללוס ללוכ ילטיגיד תבש ןועש 'חי  99.06.0930
      

    657.00   657.00     1.00 .לצוטופ את 'חי  99.06.0940
      

  1,095.00   273.75     4.00 םיעגמ 4 דוקיפ רסממ 'חי  99.06.0950
      

קובץ: 19-16   .../172 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     172 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

הרואת 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תפרוצמ המכס פ"ע ILAD הטילשו דוקיפ תדיחי     99.06.0960
דבוע ,טווחמ ,ןכומ - למשחה חול תינכתל      

 16,425.00 16,425.00     1.00 'פמוק .שומישל ןכומו 'פמוק תנכותמו  
      
ץ ו ח  ח ט ש ו  ט ל פ ס א  41.99 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל םימייק םיחטשמב טלפסא ינוקית     99.14.0010
יולימ תמלשה ,םיילוש ךותיח וא/ו ןוקית ,אוטאיט      
5 יבועב טלפסא ןוטב עוציב תוברל וקודיהו עצמ      

 15,768.00   175.20    90.00 ר"מ 0.1-כ ובשוחי ר"מ 0.1 דע םינוקית .מ"ס ר"מ   
      
)םיטלפסא( םייק שיבכ הנבמ רוסינ/ךותיח     99.14.0170

  2,956.50    32.85    90.00 מ"ס 01 קמועל רטמ   
      
שומישל םיגוסה לכמ תופצרמ לש ינדי קוריפ     99.14.0460

 22,998.00    38.33   600.00 .רזוח ר"מ   
      
ת ו נ ו ש  51.99 ק ר פ  ת ת       
      
ךמסומ קדוב י"ע למשחה ןקתמ תקידב     99.15.0010
לופיטה לכ ללוכ ,ןקתמה רובח לדוגל םיאתמה      
ללוכ ,הקידבל רשקב תושרדנה תודובעהו      

  2,737.50 2,737.50     1.00 'פמוק .תרוקיב תנמזהו למשח תרבח לומ םואית  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

763,067.50 הרואת כ"הס
קובץ: 19-16   .../173 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     173 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

רנטרפ תויטפוא תויתשת תקתעה 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      

174,105.00 174,105.00     1.00 'פמוק תרושקת יווק תקתעהל בצקה 01.01.0010
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

174,105.00 רנטרפ תויטפוא תויתשת תקתעה כ"הס
קובץ: 19-16   .../174 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     174 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

זוקינו חותיפ תודובע 10 הנבמ     
    
יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

                               5,694.10 םיליבשו םיחטשמ 15.04 קרפ תת    
    

                               7,446.00 ןוטב תורוגחו תוגרדמ 25.04 קרפ תת    
    

                              68,875.60 תובחתשמ םינבאב ףוציר 35.04 קרפ תת    
    

                              95,320.50 םוחיתו ןג , הפש ינבא 45.04 קרפ תת    
    

                177,336.20 יפונ חותיפ 04 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                               2,053.25 ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 11.14 קרפ תת    
    

                  2,053.25 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                             147,635.70 קוריפו הנכה תודובע 01.15 קרפ תת    
    

                              14,516.00 רפע תודובע 02.15 קרפ תת    
    

                              39,639.00 תויתשתו םיעצמ - הלילס 03.15 קרפ תת    
    

                             233,512.50 טלפסא - הלילס 04.15 קרפ תת    
    

                              47,523.00 הסיפת תוחוש 46.15 קרפ תת    
    

                482,826.20 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
    
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ      
    

                              22,480.35 הרקב תוחושל תופסות 34.75 קרפ תת    
    

                              16,753.50 ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ 15.75 קרפ תת    
    

                               5,475.00 ןומיסו לוח תפיטע , תולעת יולימ 25.75 קרפ תת    
תויעקרק תת תויתשת            
    

                 44,708.85 לועיתו בויב םימ יווק 75 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 19-16   .../175 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     175 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןינב ילעופ ע"ש 06 קרפ      
    

                              15,331.00 ישאר ןלבק יריחמ - ןינב ילעופ ע"ש 01.06 קרפ תת    
    

                              31,163.70 בכר , יסדנה ינכמ דויצ תריכשל ע"ש 03.06 קרפ תת    
םימ תוילכימו אשמ            
    

                 46,494.70 ןינב ילעופ ע"ש 06 כ"הס                
    
תונוש תודובע 99 קרפ      
    

                              57,106.75 תופסונ תודובע 10.99 קרפ תת    
    

                              65,700.00 הרטשמל בצקה 30.99 קרפ תת    
    

                             240,691.95 םיינמז העונצ ירדסה 40.99 קרפ תת    
    

                             264,762.24 הליל תודובע 50.99 קרפ תת    
    

                628,260.94 תונוש תודובע 99 כ"הס                
 1,381,680.14 זוקינו חותיפ תודובע 10 כ"הס                            

    
רוזמרל תויתשת 20 הנבמ     
    
רוזמר תויתשת 01 קרפ      
    

                              58,926.00 תורונצו םילבכ 30.01 קרפ תת    
    

                              40,124.92 תונושו םירוביח תוכירב תופומ 70.01 קרפ תת    
    

                 99,050.92 רוזמר תויתשת 01 כ"הס                
    99,050.92 רוזמרל תויתשת 20 כ"הס                            

    
ךרד ירזיבאו העיבצ 30 הנבמ     
    
ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 30 קרפ      
    

                              57,297.35 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 20.30 קרפ תת    
    

                 57,297.35 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 30 כ"הס                
    57,297.35 ךרד ירזיבאו העיבצ 30 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 19-16   .../176 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     176 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םירוזמר תנקתה 40 הנבמ     
    
םירוזמר תנקתהל תודובע 01 קרפ      
    

                               2,059.70 למשח תוחולל תונורא 50.01 קרפ תת    
    

                  2,059.70 םירוזמר תנקתהל תודובע 01 כ"הס                
    
םיגירח 99 קרפ      
    

                             435,165.26 .םישדח םירוזמר תנקתהל תודובע 10.99 קרפ תת    
    

                435,165.26 םיגירח 99 כ"הס                
   437,224.96 םירוזמר תנקתה 40 כ"הס                            

    
הרואת 50 הנבמ     
    
לקד ךותמ - למשח 80 קרפ      
    

                               8,420.55 ץוח תרואת ינקתמ 10.80 קרפ תת    
    

                              14,016.00 הרקב יאת 20.80 קרפ תת    
    

                               3,504.00 םינומ תוחולל ןוטב תוחמוג 30.80 קרפ תת    
    

                              31,207.50 ןוטב יסיסבו תוריפח 11.80 קרפ תת    
    

                              56,064.00 YX2N תשוחנ ילבכ 13.80 קרפ תת    
    

                              26,280.00 םייולג תשוחנ יכילומ 53.80 קרפ תת    
    

                               6,307.20 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 קרפ תת    
    

                145,799.25 לקד ךותמ - למשח 80 כ"הס                
    
םיגירח 99 קרפ      
    

                             446,267.25 ץוח תרואת ינקתמ 10.99 קרפ תת    
    

                              83,332.30 תורונצו םילבכ 30.99 קרפ תת    
    

                              10,950.00 למשח תוחולל תונורא 40.99 קרפ תת    
    

                              32,258.70 למשח תוחולל םירזיבא 60.99 קרפ תת    
    

                              41,722.50 ץוח חטשו טלפסא 41.99 קרפ תת    
    

                               2,737.50 תונוש 51.99 קרפ תת    
    

                617,268.25 םיגירח 99 כ"הס                
 
 

קובץ: 19-16   .../177 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     177 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

   763,067.50 הרואת 50 כ"הס                            
    
רנטרפ תויטפוא תויתשת תקתעה 60 הנבמ     
    
תונוש תודובע 10 קרפ      
    

                             174,105.00 תונוש תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                174,105.00 תונוש תודובע 10 כ"הס                
   174,105.00 רנטרפ תויטפוא תויתשת תקתעה 60 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 19-16   .../178 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     178 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

זוקינו חותיפ תודובע 10 הנבמ    
   

                177,336.20 יפונ חותיפ 04 קרפ   
   

                  2,053.25 היקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                482,826.20 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
   

                 44,708.85 לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ   
   

                 46,494.70 ןינב ילעופ ע"ש 06 קרפ   
   

                628,260.94 תונוש תודובע 99 קרפ   
   

 1,381,680.14 זוקינו חותיפ תודובע 10 כ"הס               
   
רוזמרל תויתשת 20 הנבמ    
   

                 99,050.92 רוזמר תויתשת 01 קרפ   
   

    99,050.92 רוזמרל תויתשת 20 כ"הס               
   
ךרד ירזיבאו העיבצ 30 הנבמ    
   

                 57,297.35 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 30 קרפ   
   

    57,297.35 ךרד ירזיבאו העיבצ 30 כ"הס               
   
םירוזמר תנקתה 40 הנבמ    
   

                  2,059.70 םירוזמר תנקתהל תודובע 01 קרפ   
   

                435,165.26 םיגירח 99 קרפ   
   

   437,224.96 םירוזמר תנקתה 40 כ"הס               
   
הרואת 50 הנבמ    
   

                145,799.25 לקד ךותמ - למשח 80 קרפ   
   

                617,268.25 םיגירח 99 קרפ   
   

   763,067.50 הרואת 50 כ"הס               
   
רנטרפ תויטפוא תויתשת תקתעה 60 הנבמ    
   

                174,105.00 תונוש תודובע 10 קרפ   
   

   174,105.00 רנטרפ תויטפוא תויתשת תקתעה 60 כ"הס               
 
 
 

קובץ: 19-16   .../179 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

14/08/2016
דף מס':     179 למע/הכאלמה תמוצב העונת ירדסה

  
הנבמ ךס  

 1,381,680.14 זוקינו חותיפ תודובע 10 הנבמ  
  

    99,050.92 רוזמרל תויתשת 20 הנבמ  
  

    57,297.35 ךרד ירזיבאו העיבצ 30 הנבמ  
  

   437,224.96 םירוזמר תנקתה 40 הנבמ  
  

   763,067.50 הרואת 50 הנבמ  
  

   174,105.00 רנטרפ תויטפוא תויתשת תקתעה 60 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
 2,912,425.87  יללכ כ"הס  

    495,112.40 מ"עמ %71  
  3,407,538.27 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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