
759345515 .פ.ח ינוריע בוציעו ףונ תולכירדא )א( רא
1906746-40 :לט ןועבט תירק 1 םידקשה
 
7102 רבמצד ןוריחמ יפ לע

תרשע תעבג חותיפ ןדמוא
 

20/05/2020

 
דף מס':     001 חותיפ ןדמוא

תרשע תעבג 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ל ל כ  10 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
רדגומה חטשב תודובעל סחייתמ ןדמואה      
.ךכמ עמתשמה לכ לע יגולואיכרא חטשכ      
      
ונובשח לע םלשל ןלבקה לע יכ רהבומ      
ידי לע ושרדייש םולשת וא הרגא לכ ,ידעלבה      
ךרוצלו רתיה תלבק ךרוצל ,תוקיתעה תושר      
תאז לכו ,תוקיתעה תושר ידי לע חוקיפ עוציב      
.זרכמה יכמסמב טרופמל םאתהב      
      
.טוליש ללוכ וניא ןדמואה      
      
תוחיטבה תרדסהל יארחא עצבמה ןלבקה      
תעינמו,טוליש ,רודיג ,תוברל תודובעה חטשב      
.םינכשל םיעגפמ      
      
םירתאל םזגו תלוספ יוניפ םיללוכ םיריחמה      
הצעומה לש טופיש חטשל ץוחמ םירשואמ      
.םילטיהו תורגא םולשת תוברל      

)זוכיר ףדל הרבעהל( יללכ 10 כ"הס            
      
ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
-ר ד ג  ת ו ר י ק ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  2.20 ק ר פ  ת ת       
ן י י ו ז מ  ן ו ט ב       
      
גוסמ ירכרוכ ןוטב ינבאמ 2+1 'סמ ךמת תוריק     02.2.900
מ"ס 52 בחורב ,ע"ש וא "רונמ ירטנאק ינבא"      
,סוליפ ןתפמ ,הריפח תוברל ,'מ 1 הבוגבו      
תקבדהו מ"ס 51 יבועב קדוהמ עצמ תבכש      
הדובע ללוכ ,יטנמצ קבדב םינבאה      

 41,800.00   440.00    95.00 .5 'סמ ילכירדא טרפ פ"ע.הקפסאו רטמ   
      
תוגרדמ ידיצ ךמות ריק ,3 'סמ ךמת ריק - ל"נכ     02.2.901

  8,800.00   440.00    20.00 .2 'סמ טרפ פ"ע .ןוטבמ ישאר ליבש ךרואל רטמ   
      
תוגרדמ ידיצ ךמות ריק ,4 'סמ ךמת ריק - ל"נכ     02.2.905

  4,400.00   440.00    10.00 .5 'סמ טרפ פ"ע ליוסילופ ליבש ךרואל רטמ   
קובץ: גבעת עשרת   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



759345515 .פ.ח ינוריע בוציעו ףונ תולכירדא )א( רא
1906746-40 :לט ןועבט תירק 1 םידקשה
 
7102 רבמצד ןוריחמ יפ לע

תרשע תעבג חותיפ ןדמוא
 

20/05/2020
דף מס':     002 חותיפ ןדמוא

תרשע תעבג 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א ר  י כ ב ד נ ו  ם י י ו פ י ח  4.20 ק ר פ  ת ת       
)ג נ י פ ו ק (      
      
ןוטב יחיראמ ךמת ריקל )גניפוק(שאר יכבדנ     02.4.900
5.72 בחורב ע"ש וא "רונמ ירטנק ינבא" גוסמ      
ריחמ ,רשי רדג ריקל מ"ס 5.7 יבועבו מ"ס      
יטנמצ קבדב הקבדה תוברל ,א"מ/? 56 דוסי      
'סמ טרפ פ"ע ע"ש וא "S2-ET2C גוסמ שימג      

  8,400.00   120.00    70.00 5. רטמ   
      
ךמת ריקל )"גניפוק"( שאר יכבדנל תפסות     02.4.905
ףיעסב טרופמכ "רונמ ירטנאק ינבא" גוסמ      
וקב שאר יכבדנ עוציב רובע 2410.070.04      

  6,300.00    90.00    70.00 .5 'סמ טרפ פ"ע לגועמ רטמ   
 69,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ם י פ ו צ י ר  04 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
5 דע לוחה תבכש תא םיללוכ ףוצירה יפיעס      
.מ"ס      
      
תבצוימ המדאמ םיליבש ,ליוסילופ יליבש     40.1.903
%3 תירמילופ הלילס תבורעתמ םייושע      
קודיה תוברל מ"ס 6 יבועב תחא הבכש,      
'סמ ילכירדא טרפו תינכת יפל ,בציימ תזתהו      

 52,500.00   150.00   350.00 .הדובע ללוכ ,'סנוק תויחנה י"פעו ,7 ר"מ   
      
חטשמ ,ןג תתיכ םחתמב ליוסילופ תבחר     40.1.904
הלילס תבורעתמ יושע תבצוימ המדאמ      
מ"ס 6 יבועב תחא הבכש, %3 תירמילופ      
טרפ י"פע .בציימ תזתהו קודיה תוברל      
ללוכ ,'סנוק תייחנה י"פעו  7 'סמ ילכירדא      

 14,400.00   150.00    96.00 .הדובע ר"מ   
      
תתיכ םחתמב 03-ב ןוטב תבחר תקיצי     40.1.905
תוברל קלחומ וא קרוסמ רמגב ,תיפצת      
ג"ע ,מ"ס02-51 יבועב רתאב קוצי ,םיקשימ      
י"פע ,ןויז לזרב תשר ללוכ ,'א גוס קדוהמ עצמ      
'סנוק תייחנה י"פעו 1 'סמ ילכירדא טרפ      

 10,000.00   250.00    40.00 .ורושיאבו ר"מ   
קובץ: גבעת עשרת   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



759345515 .פ.ח ינוריע בוציעו ףונ תולכירדא )א( רא
1906746-40 :לט ןועבט תירק 1 םידקשה
 
7102 רבמצד ןוריחמ יפ לע

תרשע תעבג חותיפ ןדמוא
 

20/05/2020
דף מס':     003 חותיפ ןדמוא

תרשע תעבג 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וא קרוסמ רמגב 03-ב ןוטב תובחר 3 תקיצי     40.1.906
יבועב רתאב קוצי ,םיקשימ תוברל קלחומ      
תשר ללוכ ,'א גוס קדוהמ עצמ ג"ע ,מ"ס02-51      
י"פעו 1 'סמ ילכירדא טרפ י"פע ,ןויז לזרב      

 10,000.00   250.00    40.00 .'סנוק תייחנה ר"מ   
      
רמגב 03-ב ןוטבמ 'מ 6.1 בחורב הפמר תקיצי     40.1.907
רתאב קוצי,םיקשימ תוברל קלחומ וא קרוסמ      
גוס קדוהמ עצמ ג"ע,מ"ס 02 ילמינימ יבועב      
תייחנה י"פעו 4 'סמ ילכרידא טרפ פ"ע ,'א      

 21,250.00   250.00    85.00 .ורושיאבו 'סנוק ק"מ   
      
ןוטבמ ,6.1 בחורב םיישאר ןוטב יליבש תקיצי     40.1.908
,םיקשימ תוברל קלחומ וא קרוסמ רמגב 03-ב      
קדוהמ עצמ ג"ע ,מ"ס02-51 יבועב רתאב קוצי      
ילכירדא טרפ פ"ע ,ןויז לזרב תשר ללוכ ,'א גוס      

240,000.00   250.00   960.00 .'סנוק תייחנה י"פעו 1  'סמ ר"מ   
      
ןוטבמ ,03.1 בחורב םיידדצ ןוטב יליבש תקיצי     40.1.909
,םיקשימ תוברל קלחומ וא קרוסמ רמגב 03-ב      
קדוהמ עצמ ג"ע ,מ"ס02-51 יבועב רתאב קוצי      
ילכירדא טרפ פ"ע ,ןויז לזרב תשר ללוכ ,'א גוס      

 33,750.00   250.00   135.00 .'סנוק תייחנה י"פעו 1 'סמ ר"מ   
      
תעל ןתינש ילכירדא טרפ י"פע ןוטבב תועבטה     40.1.910

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .עוציב  
      
,ןג תתיכ תבחרב תילאנוגילופ ןבאב ףוציר     40.1.916
לוחיכ ,םיווש אל םיקישימב ,תונתשמ תודימב      
'סמ הלדגה תינכות האר ,ןבאה רושימב אלמ      

  5,000.00   250.00    20.00 3. ר"מ   
      
תודימב ,הסינכ תבחרב תילאנוגילופ ןבא     40.1.917
אלמ לוחיכ ,םיווש אל םיקישימב ,תונתשמ      

  1,750.00   250.00     7.00 .6 'סמ הלדגה תינכות האר ,ןבאה רושימב ר"מ   
      
קוצי ,ימוג חטשמל סיסבכ 03-ב ןוטב חטשמ     40.1.918
תשר ללוכ , מ"ס01 לש ילמינימ יבועב רתאב      
תקלחהו מ"ס 02/02 לכ 8 רטוק תכתורמ לזרב      
תייחנה י"פע ,םיקשימ תוברל קורס ןוטבה ינפ      

  4,651.50   132.90    35.00 .'סנוק ר"מ   
קובץ: גבעת עשרת   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



759345515 .פ.ח ינוריע בוציעו ףונ תולכירדא )א( רא
1906746-40 :לט ןועבט תירק 1 םידקשה
 
7102 רבמצד ןוריחמ יפ לע

תרשע תעבג חותיפ ןדמוא
 

20/05/2020
דף מס':     004 חותיפ ןדמוא

תרשע תעבג 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,מ"ס 01-8 יבועב ינועבצ ימוג חטשמ תקיצי     40.1.919
ןוטב ףצרמ(. םינקתמה ןרצי תוארוהל םאתהב      
.)דרפינב תמלושמ ימוגה חטשמל  תיתשתכ      

 18,900.00   270.00    70.00 .3, 4, 5 'סמ והלדגה תינכות האר ר"מ   
      
גוסמ "ליוסילופ" תובחרל םוינמולא םחות     40.1.920
    EGDETLAHPSA םיעצמ יליבש ידדצ ינשמ,  
'סמ טרפ האר ,ע"ש וא ןורנג תרבח תרצות      

  1,640.00    82.00    20.00 13. רטמ   
      
גוסמ םיצע תומוגל םוינמולא םחות     40.1.921
    EGDETLAHPSA , וא ןורנג תרבח תרצות  

    492.00    82.00     6.00 . 31 'סמ טרפ האר ,ע"ש רטמ   
      
גוסמ םיעצמ יליבשל םוינמולא םחות     40.1.922
    EGDETLAHPSA ליבשה ידדצ ינשמ ,  
'סמ טרפ האר ,ע"ש וא ןורנג תרבח תרצות      

 38,540.00    82.00   470.00 13. רטמ   
      
"רונמ ירטנאק" ינבאמ תובכרומ תוגרדמ     40.1.925
הבוגב םור ,ע"ש וא "הקירמא קולב" תרצות      
מ"ס 52 בחורב הרוש לכ( ןבא תורוש יתש      
)גניפוק( שאר ךבדנמ חלש ,)מ"ס 51 הבוגו      
םינבאה תקבדה תוברל ,מ"ס 7/23/06 תודימב      
וא "2S-ET2C " גוסמ שימג יטנמצ קבדב      
דוסי ,מ"ס 02 יבועב קדוהמ עצמ תבכש ,ע"ש      

 13,650.00   390.00    35.00 .2 'סמ טרפ פ"ע ,02-ב ןוטב תנעשמו רטמ   
      
'סמ טרפ פ"ע ,ליוסילופ יליבשל תוגרדמ -ל"נכ     40.1.926

  7,800.00   390.00    20.00 2. 'חי   
      
םע מ"ס 01/01 םירוויעל ןומיס ןבאב ףוציר     40.1.930
:ט"קמ מ"ס 6 יבועב, רופא ןווגב תוטילב      

    165.00     3.30    50.00 .ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ,0071 'חי   
      
מ"ס 02/02 םירוויעל ןומיס ןבאב ףוציר     40.1.931
:ט"קמ ,מ"ס 6 יבועב, רופא ןווגב תוטילב םע      

  5,500.00    10.00   550.00 .ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות ,17961 'חי   
489,988.50 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיפוציר 04 כ"הס  

קובץ: גבעת עשרת   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



759345515 .פ.ח ינוריע בוציעו ףונ תולכירדא )א( רא
1906746-40 :לט ןועבט תירק 1 םידקשה
 
7102 רבמצד ןוריחמ יפ לע

תרשע תעבג חותיפ ןדמוא
 

20/05/2020
דף מס':     005 חותיפ ןדמוא

תרשע תעבג 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו נ י ג ו  ה י י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
המדאל תמאתומ מ"ס 03 יבועב ןג תמדא     41.1.013
רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו תימוקמה      

 40,280.00    53.00   760.00 )ק"מ 51 לעמ תומכ רובע( חטשב ק"מ   
      
ה י י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
: ללוכ 01 גרד מ"מ 57 רטוקב ןליתילופ רוניצ     41.2.010
- "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא      
רוקממ .יוסיכו "םיסלפ" וא םירוחש םירזיבא      

  1,350.00    45.00    30.00 .תכרעמה שארל םימה רטמ   
      
:ללוכ .6 גרד מ"מ 05 רטוקב ןליתילופ רוניצ     41.2.020
"ןואסלפ" ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא      

  9,900.00    22.00   450.00 .יוסיכו "םיסלפ" וא רטמ   
      
מ"מ 04 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.2.030

  3,400.00    17.00   200.00 6 גרד רטמ   
      
מ"מ 23 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.2.040

 21,000.00    14.00 1,500.00 6 גרד רטמ   
      
מ"מ 61 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.2.050

    600.00    10.00    60.00 6 גרד רטמ   
      
ילרגטניא ףוטפט רוניצ - םיחיש ףוטפט     41.2.060
תפטפט ללוכ .מ"מ 61  רטוקב תסוומ      
.'מ 3.0 - 0.1 םיחוורמב ש/ל 6.1 הקיפסב      
רוביח ,הבכרה ,רמוח תקפסא :ללוכ ריחמה      
מ"מ 23 רטוקב םיזקנמו םיקלחמ םיווקל      
.'מ 2 לכ םיבציימ .ע"ש וא "ןואסלפ" ידמצמב      
םירבחמ .)לעפמ ותואמ היהי ףוטפטה לכ(      
הווש וא "ןואסלפ 61M" ףוטפטה תוחולש ןיב      

 27,600.00     6.00 4,600.00 .תוכיא רטמ   
קובץ: גבעת עשרת   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



759345515 .פ.ח ינוריע בוציעו ףונ תולכירדא )א( רא
1906746-40 :לט ןועבט תירק 1 םידקשה
 
7102 רבמצד ןוריחמ יפ לע

תרשע תעבג חותיפ ןדמוא
 

20/05/2020
דף מס':     006 חותיפ ןדמוא

תרשע תעבג 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ףוטפט רוניצמ תעבט  - ץעל ףוטפט     41.2.070
ללוכ .מ"מ 61 רטוקב תסוומ ילרגטניא      
3.0 םיחוורמב ש/ל 5.3    הקיפסב תפטפט      
.ץעל םיבציימ 3 .ע"ש וא "ןואסלפ" ידמצמ .'מ      
תעבט תרוצב רוניצה .תופטפט 01 - ץעל      
ירבחמ ,תויליחתב שמתשהל ןיא .ץעה ביבס      
עקרקב הנומט היהת תעבטה.םיבכורו ןש      

  1,575.00    45.00    35.00 .מ"ס 01 קמועב 'חי   
      
םימ ץחלל ןליתילופ רוניצמ יושעה לוורש     41.2.080
,הריפח :ללוכ .01  גרד מ"מ 011 רטוקב      
,קודיה ,יוסיכ ,רוניצה תלחשה ,הבכרה      

 22,500.00    90.00   250.00 .ןומיסו ותומדקל בצמה תרזחה רטמ   
      
ןליתילופ רוניצמ יושעה לוורש םלוא ,ל"נכ     41.2.090

  1,350.00    45.00    30.00 .01 גרד מ"מ 57 רטוקב םימ ץחלל רטמ   
      
,םירזיבא :ללוכ 1 2/1" רטוקב תכרעמ שאר     41.2.100
.מ"מ 05 רטוקב רוביח ירזיבאו םיפוגמ      
תושורדה תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה      
םימה רוקמל ורוביחו תכרעמ שאר תנקתהל      
לש הניקת הלעפהל תופסונה תודובעה לכו      

 11,000.00 11,000.00     1.00 .תכרעמה 'חי   
      
וא "2212 םגד טיילרוא" תכרעמ שארל ןורא     41.2.110
תיכוכז יביס לש הפישח יא ללוכ .תוכיא הווש      
לקוס ,הבכרה ,הקפסא :ללוכ םינש 01 -ל      

  7,000.00 7,000.00     1.00 .טרפל םאתהב לוענמו 'חי   
      
ללוכ . I.S.G ןוקלג גוסמ היקשה בשחמ     41.2.120
שורדה לכו תוללוס ,הנקתה ,הקפסא      

  7,000.00 7,000.00     1.00 .הניקת הלעפהל 'חי   
      
ללוכ .בשחמה גוסל םאתומה CD דיאונולוס     41.2.130
לולכה םידיאונולוס לנפ לע הבכרה ,הקפסא      
שארלו בשחמל רוביחו הדיחיה ריחמב      

  2,800.00   350.00     8.00 .תכרעמה 'חי   
      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.3.040
לכ ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
םילכב שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה      

 11,340.00     4.50 2,520.00 .'וכו םיינכמ ר"מ   
קובץ: גבעת עשרת   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



759345515 .פ.ח ינוריע בוציעו ףונ תולכירדא )א( רא
1906746-40 :לט ןועבט תירק 1 םידקשה
 
7102 רבמצד ןוריחמ יפ לע

תרשע תעבג חותיפ ןדמוא
 

20/05/2020
דף מס':     007 חותיפ ןדמוא

תרשע תעבג 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     41.3.050
ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש      
רושיא איצמהל שי .םנודל ב"וק 02 לש תומכב      
וריבעהלו טסופמוקה קפס לש  יוטיחה לע      
ריחמה .רתאל טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל      
שומיש ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ      

  7,965.00     3.00 2,655.00 .ןושיד ירמוחו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     41.3.055
יחטשב רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר      

 15,980.00     2.00 7,990.00 .חותיפ יחטשבו ןוניג ר"מ   
      
K;P;N בכרה לעב סמת יטיא ימיכ ןשד תפסות     41.3.060
שרדנה הייחמצה גוסל שארמ רשואמו עודי       
לש תומכב ע"ש וא ןיערגה לש ןירגיטלומ גוסמ      

  5,310.00     2.00 2,655.00 .םנודל ג"ק 05/ר"מל םרג 05 ר"מ   
      
לכימ , 3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.3.100

 40,000.00     8.00 5,000.00 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
רטיל 01-6 לדוג םיחיש לש העיטנו הקפסא     41.3.130

 19,200.00    48.00   400.00 לכימ חפנ 'חי   
      
רטוק - 9 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     41.3.175
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ 36 עזג      
,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3 םומינימ      

 22,940.00   620.00    37.00 .ריחמ ותואבעקרקהמ וא ,תוחפל 'חי   
      
תרבח תרצות תועקפו רב יחרפ תבורעת     41.3.910

  9,200.00 9,200.00     1.00 'פמוק ע"ש וא "רחש ןב םיערז"  
      
יביסנטניא ןוניג םנוד 6.1 לש הקזחא שדוח     41.3.955
אל ,יללכה טרפמהו ןימזמה תויחנהל םאתהב      
ןבל ןויקינ ללוכ אלו םימ רובע םולשת ללוכ      

 12,000.00 1,200.00    10.00 )הפשא יוקינ( שדוח  
      
יביסנטסקא ןוניג םנוד 6 לש הקזחא שדוח     41.3.960
,יללכה טרפמהו ןימזמה תויחנהל םאתהב      
ןבל ןויקינ ללוכ אלו םימ רובע םולשת ללוכ אל      

  9,000.00   900.00    10.00 )הפשא יוקינ( שדוח  
      
לוגע ץע תוטוממ םיריעצ םיצעל ץעמ תוכמות     41.3.965
חטשב םיצעל הדובע ללוכ מ"ס 8 רטוקב טורח      

 14,625.00   325.00    45.00 .ןנוגמ 'חי   
324,915.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוניגו הייקשה תודובע 14 כ"הס  

קובץ: גבעת עשרת   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



759345515 .פ.ח ינוריע בוציעו ףונ תולכירדא )א( רא
1906746-40 :לט ןועבט תירק 1 םידקשה
 
7102 רבמצד ןוריחמ יפ לע

תרשע תעבג חותיפ ןדמוא
 

20/05/2020
דף מס':     008 חותיפ ןדמוא

תרשע תעבג 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו ח ר  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
םע 5+4 'סמ תובחרב יתשק יאמצע לספס     42.2.900
םיאתומ רטוק ,די ידעסמ 2 ,בג תנעשמ      
, 'מ 2כ ךרוא מ"ס 05 בשומ קמוע ,תישיא      
לגר ,תנוולגמ תכתמ 'סנוקב בגו בשומ סיסב      
יופיח ,רונתב העובצו רזיילב הכותר לופכ      
תכתמה ןווג .קובמב ץעמ יזפרט בגו בשומ      
ןיישקלוק ןומל תרצות ,לכירדאה תריחבל ץעהו      

 11,040.00 5,520.00     2.00 .5 'סמו 4 'סמ הלדגה תינכות האר ,ע"ש וא 'חי   
      
אלל 5+4 'סמ תובחרב יתשק יאמצע לספס     42.2.901
,תישיא םיאתומ רטוק ,די ידעסמו בג תנעשמ      
בשומ סיסב ,'מ 2כ ךרוא מ"ס 05 בשומ קמוע      
הכותר לופכ לגר ,תנוולגמ תכתמ 'סנוקב בגו      
יזפרט בגו בשומ יופיח ,רונתב העובצו רזיילב      
תריחבל ץעהו תכתמה ןווג .קובמב ץעמ      
האר  ,ע"ש וא ןיישקלוק ןומל תרצות ,לכירדאה      

 20,800.00 4,160.00     5.00 .5 'סמו 4 'סמ הלדגה תינכות 'חי   
      
תילמרופ-א הבישיל הכומנ הבישי תכרעמ     42.2.910
.עקרקל ןוגיע ללוכ ץע תורוקו לזרב תקיצימ      
האר,ע"ש וא 2861 ט"קמ אכירא םחש תרצות      

  8,400.00 4,200.00     2.00 .01 'סמ טרפ 'חי   
      
קוצי ןוטבמ ,ןג תתיכ םחתמל הבישי תוגרדמ     42.2.915
רמג ,03-ב ןוטב ,מ"ס 54/05 תודימב רתאב      
.ןויזו תוניפ םוטיק ,םירפת ללוכ קלחומ ןוילע      
תוחול תבלושמ תכתממ הבישי םיחטשמ ללוכ      
תינורקע תינכת האר .מ"ס  5.5 יבועב ץע      
תעל רבעות תילכירדא תינכת )3 'סמ הלדגה(      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .רוטקורטסנוק תויחנה פ"ע ןוגיע .עוציב  
      
,הללצהו תיפצת םחתמל הבישי תוגרדמ     42.2.916
ןוטב ,מ"ס 09/53 תודימב רתאב קוצי ןוטבמ      
םוטיק ,םירפת ללוכ קלחומ ןוילע רמג ,03-ב      
ידומע ןוגיעל ושמשי תוגרדמה .ןויזו תוניפ      
תבלושמ תכתממ הבישי חטשמ ללוכ .הללצה      
תינכת האר .ע"ש וא  OSOM גוסמ ץע תוחול      
תינכת פ"ע עוציבה .)2 'סמ הלדגה( תינורקע      
תויחנה פ"ע ןוגיע .עוציב תעל רשואתש      

 22,000.00 22,000.00     1.00 'פמוק .רוטקורטסנוק  
קובץ: גבעת עשרת   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



759345515 .פ.ח ינוריע בוציעו ףונ תולכירדא )א( רא
1906746-40 :לט ןועבט תירק 1 םידקשה
 
7102 רבמצד ןוריחמ יפ לע

תרשע תעבג חותיפ ןדמוא
 

20/05/2020
דף מס':     009 חותיפ ןדמוא

תרשע תעבג 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וא ןורדג תרצות ,םידליל ןטק ל"קק ןחלוש     42.2.920
מ"ס 001 :בחור ; מ"ס 09 :ךרוא :תודימ ,ע"ש      
74 :)ןוילע חטשמ( ןחלוש בחורמ"ס 05 :הבוג ;      
וא ןורדג תרצות,מ"ס 91 :לספס בחורמ"ס      
תינכות האר ,הנקתהו הלבוה ללוכ ,ע"ש      

  2,001.00   667.00     3.00 .3 'סמ הלדגה 'חי   
      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  4.24 ק ר פ  ת ת       
      
,ע"ש וא אכירא םחש תרצות "לילג" היזרב     42.4.900
.ילאדנו יטנא )39( ןגומ ןצחל םע ,1052: ט"קמ      
תדרפנ הכירב ,םייטמוטוא הקיפס יתסוו םע      
אלל יוקינל "לע ןנסמ" ללוכה ישאר ףוגמל      
:הנקתה .זוקינ תכירב ללוכ .הסכמ םע ,קוריפ      
היזרבה הבוג עקרקב ןטובמ היזרבה סיסב      
טרפ האר .הנקתהו הלבוה ללוכ ,מ"ס 08-06      

  3,510.00 3,510.00     1.00 .8 'סמ 'חי   
      
וא אכירא םחש תרצות םיבלכל "תקרב" היזרב     42.4.901
,מ"ס 111:בחור ,מ"ס 06 :ךרוא :תודימ,  ,ע"ש      
הלבוה ללוכ , 4602 :ט"קמ ,מ"ס 97 :הבוג      

  6,394.00 6,394.00     1.00 .21 'סמ טרפ האר .הנקתהו 'חי   
      
אכירא םחש תרצות "ץע ןימסי" םגד ןותפשא     42.4.905
.הקפסאו הלבוה ללוכ , 9303 :ט"קמ ,ע"ש וא      

  8,455.00 1,691.00     5.00 .9 'סמ טרפ האר 'חי   
 92,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בוחר טוהיר 24 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
ת ו ק ע מ  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
,'מ 3.1 הבוגבו 'מ 01.1 בחורב  שפשיפ רעש     44.1.070
תרגסמ ,רונתב עובצו ןוולוגמ  "יזר'ג וינ" םגד      
םיריצ ללוכ תכתורמ תשר תאולימ םע לזרב      
לוענמו ןותחתו ןוילע לעונ םייטורח      
הדוהי תרצות.עקרקב ןטובמו ןגועמ.היילת      

  2,662.90 2,662.90     1.00 .ע"ש וא תורדג 'חי   
      
תינכת יפל ,תופמרהמ קלחו תוגרדמל די זחאמ     44.1.080
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ ,תילכירדא      
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      

 13,335.00   177.80    75.00 .3 'סמ טרפ פ"ע ,תוריקל רוביח רטמ   
קובץ: גבעת עשרת   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



759345515 .פ.ח ינוריע בוציעו ףונ תולכירדא )א( רא
1906746-40 :לט ןועבט תירק 1 םידקשה
 
7102 רבמצד ןוריחמ יפ לע

תרשע תעבג חותיפ ןדמוא
 

20/05/2020
דף מס':     010 חותיפ ןדמוא

תרשע תעבג 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הדלפ תשרמ 'מ 3.1 הבוגב הדרפה רדג     44.1.900
אלל 'סנוק י"פע ןוגיע ,"יזר'ג וינ" םגד ,תכתורמ      
תרצות ,תוקיתעה תושר רושיאבו הריפח      
,הנקתהו הדובע ללוכ ,ע"ש וא תורדג הדוהי      

 26,625.00   213.00   125.00 .11 'סמ טרפ פ"ע רטמ   
 42,622.90 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוקעמו תורדג 44 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.904
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

  9,324.00     3.70 2,520.00 .הליתש ירוזאב קוליסו יוניפ ר"מ   
      
ירוזיאב םיחטש לש רקובמ קודיהו רושיי     51.1.905
וא/ו הריפחב מ"ס 05 דע לש הבוגל חותיפה      
ריחמב לולכ יולימה רמוח( תובכשב יולימ      
י"ע רשואמ תויהל יולימה רמוח לע .)'חיה      

 22,274.00     3.70 6,020.00 .חקפמה ר"מ   
      
םתזזה ,םיעלסה ןוימ העלסמ לש ריהז קוריפ     51.1.915
הרויש םוקמל םתנסחא וא םקוליס ,חטשב      
י"פע ,שרדנה םוקימל םתרזחהו חקפמה      

  1,394.40    58.10    24.00 .חטשב לכירדא תויחנה ר"מ   
      
יוניפו חטשה יוקינ ללוכ הייחמצ לוליד/ו תרסה     51.1.920

 30,160.00 30,160.00     1.00 'פמוק .רשואמ יוניפ רתאל םוקמל ותלבוה ,םזגה  
      
תוברל ,םיצע ימדג לש הריקע וא/ו התירכ     51.1.925

  3,243.00   141.00    23.00 .קוליסו יוניפ ללוכ םישרוש 'חי   
      
רומישל םימייק םיצעה לכל ףונ בוציעו םוזיג     51.1.930
דומצ יווילו ץועי ללוכ ריחמה .םזג יוניפ ללוכ      

 29,150.00 29,150.00     1.00 'פמוק .םונורגא לש  
      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
02 הבכש יבוע ,תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.010
לש רקובמ וניה קודיהה .קודיה רחאל מ"ס      

 83,750.00   125.00   670.00 .וטשאא דייפידומ יפל %001  ק"מ   
קובץ: גבעת עשרת   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



759345515 .פ.ח ינוריע בוציעו ףונ תולכירדא )א( רא
1906746-40 :לט ןועבט תירק 1 םידקשה
 
7102 רבמצד ןוריחמ יפ לע

תרשע תעבג חותיפ ןדמוא
 

20/05/2020
דף מס':     011 חותיפ ןדמוא

תרשע תעבג 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תובכשב רזופמ ,חקפמ י"ע רשואמ אבומ יולימ     51.3.140
קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב      
טרפמה יפל תשרדנ תופיפצ תגרד לכל רקובמ      
הלבוה ,הסמעה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      

180,600.00    60.00 3,010.00 . )קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל ק"מ   
359,895.40 )זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  

      
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י נ ק ת מ ו  ם י מ  י ו ו ק  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.1.058
23/5" ןפוד יבוע 3" רטוקב ךותירל הדח הזאפ      
תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע      
עקרקב חנומ טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש      

 33,260.00   166.30   200.00 קמוע לכל רדח   
      
ףיקז לע 3" רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.1.402
הריבש ןקתמ תוברל 4" רטוקב יתשורח      

  2,928.60 2,928.60     1.00 'פמוק .טרפל םאתהב  
 36,188.60 )זוכיר ףדל הרבעהל( בויבו םימ יווק 75 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  06 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  1.06 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ע"ש וא זירוטפ תרצות הללצה ישרפמ     60.1.900
מ"ס 06 בחורב ןוטב ילספסב יעקרק לע סוסיב      
העובק הניה הללצהה .מ"ס 54 הבוגב      
ןונכת ללוכ ריחמה ,קוריפב ךרוצ אלל      
םעטמ היצקורטסנוק סדנהמ רושיאו      
פ"עו 2 'סמ הלדגה תינכות האר .ןלבקה      

 90,000.00   450.00   200.00 .ורושיאו 'סנוק תויחנה ר"מ   
      
6.1X5.4 תודימב זוקינ תלעת לעמ ץע ןורשג     60.1.901
גוסמ ץעמ ,תילכירדא תינכת פ"ע 'מ      
    "OSAD". ץעל לופיט ללוכ ריחמה  
תובכש 3-ב עובצו םיקיזמ דגנ היצנגרפמיאב      
הנקתהל תודובעה לכו סוסיב ללוכ ,קד ןמש      
פ"ע ,ע"ש וא גולירט תרבח תרצות הבכרהו      

 21,000.00 21,000.00     1.00 'פמוק .6 'סמ טרפ  
      
יקולח ,וופיד ,הריפחו היוותה -זוקינ תלעת     60.1.905
י"פע הלעתה תיינב ךרוצל שרדנה לכו ,לחנ      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .זוקינ ץעוי תויחנה  
קובץ: גבעת עשרת   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



759345515 .פ.ח ינוריע בוציעו ףונ תולכירדא )א( רא
1906746-40 :לט ןועבט תירק 1 םידקשה
 
7102 רבמצד ןוריחמ יפ לע

תרשע תעבג חותיפ ןדמוא
 

20/05/2020
דף מס':     012 חותיפ ןדמוא

תרשע תעבג 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,מ"ס 6-81 דיחא רטוקב םילוגע ןרוא ץע ידומע     60.1.920
תרצות ,םידומע יאצח וא ,'מ 6-5 אלמ ךרואב      
81 רטוקל סחייתמ ריחמה( .ע"ש וא גולירט      
תינכות האר ,הקפסאו הלבוה ללוכ ,)מ"ס      

  9,576.00    84.00   114.00 .3 'סמ הלדגה רטמ   
      
רובע ,ןוגיעו רוסינ ללוכ ,ץעב תודחוימ תודובע     60.1.925
ףיעסב טרופש יפכ םילוגע ןרוא ץע ידומע      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק 60.1.925  
      
:הבוג:תודימ : תודימב " תבהלש" םגד תחלצ     60.1.935
אכירא םחש תרצות ,מ"ס 021 :ךרוא ,מ"ס 82      
הלדגה תינכות האר ,2801 :ט"קמ ,ע"ש וא      

  2,250.00 2,250.00     1.00 .3 'סמ 'חי   
147,826.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 06 כ"הס  

1,563,736.40 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרשע תעבג כ"הס
קובץ: גבעת עשרת   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



759345515 .פ.ח ינוריע בוציעו ףונ תולכירדא )א( רא
1906746-40 :לט ןועבט תירק 1 םידקשה
 
7102 רבמצד ןוריחמ יפ לע

תרשע תעבג חותיפ ןדמוא
 

20/05/2020 )זוכיר( 
דף מס':     013 חותיפ ןדמוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תרשע תעבג 10 הנבמ     
    
יללכ 10 קרפ      
    

תורעה 1.10 קרפ תת                                           
    

יללכ 10 כ"הס                                          
    
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                              55,000.00 ןוטב -רדג תוריקו םיכמות תוריק 2.20 קרפ תת    
ןייוזמ            
    

                              14,700.00 )גניפוק( שאר יכבדנו םייופיח 4.20 קרפ תת    
    

                 69,700.00 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םיפוציר 04 קרפ      
    

                             489,988.50 תוגרדמו םיליבש ףוציר 1.04 קרפ תת    
    

                489,988.50 םיפוציר 04 כ"הס                
    
ןוניגו הייקשה תודובע 14 קרפ      
    

                              40,280.00 עקרק יופיח 1.14 קרפ תת    
    

                             117,075.00 הייקשה תודובע 2.14 קרפ תת    
    

                             167,560.00 העיטנו ןוניג 3.14 קרפ תת    
    

                324,915.00 ןוניגו הייקשה תודובע 14 כ"הס                
    
בוחר טוהיר 24 קרפ      
    

                              74,241.00 הבישי תוכרעמו םילספס 2.24 קרפ תת    
    

                              18,359.00 תויזרבו םינותפשא 4.24 קרפ תת    
    

                 92,600.00 בוחר טוהיר 24 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: גבעת עשרת   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



759345515 .פ.ח ינוריע בוציעו ףונ תולכירדא )א( רא
1906746-40 :לט ןועבט תירק 1 םידקשה
 
7102 רבמצד ןוריחמ יפ לע

תרשע תעבג חותיפ ןדמוא
 

20/05/2020
דף מס':     014 חותיפ ןדמוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              42,622.90 תוקעמ 1.44 קרפ תת    
    

                 42,622.90 תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                              95,545.40 קוריפו הנכה תודובע 1.15 קרפ תת    
    

                             264,350.00 אבומ יולימו םיעצמ 3.15 קרפ תת    
    

                359,895.40 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                
    
בויבו םימ יווק 75 קרפ      
    

                              36,188.60 םימ ינקתמו םימ יווק 1.75 קרפ תת    
    

                 36,188.60 בויבו םימ יווק 75 כ"הס                
    
תונוש 06 קרפ      
    

                             147,826.00 תונוש 1.06 קרפ תת    
    

                147,826.00 תונוש 06 כ"הס                
 1,563,736.40 תרשע תעבג 10 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: גבעת עשרת   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



759345515 .פ.ח ינוריע בוציעו ףונ תולכירדא )א( רא
1906746-40 :לט ןועבט תירק 1 םידקשה
 
7102 רבמצד ןוריחמ יפ לע

תרשע תעבג חותיפ ןדמוא
 

20/05/2020
דף מס':     015 חותיפ ןדמוא

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

תרשע תעבג 10 הנבמ    
   

יללכ 10 קרפ                             
   

                 69,700.00 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                489,988.50 םיפוציר 04 קרפ   
   

                324,915.00 ןוניגו הייקשה תודובע 14 קרפ   
   

                 92,600.00 בוחר טוהיר 24 קרפ   
   

                 42,622.90 תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                359,895.40 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

                 36,188.60 בויבו םימ יווק 75 קרפ   
   

                147,826.00 תונוש 06 קרפ   
   

 1,563,736.40 תרשע תעבג 10 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: גבעת עשרת   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



759345515 .פ.ח ינוריע בוציעו ףונ תולכירדא )א( רא
1906746-40 :לט ןועבט תירק 1 םידקשה
 
7102 רבמצד ןוריחמ יפ לע

תרשע תעבג חותיפ ןדמוא
 

20/05/2020
דף מס':     016 חותיפ ןדמוא

  
הנבמ ךס  

 1,563,736.40 תרשע תעבג 10 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
 1,563,736.40 תפסות/החנה בושיחל םוכס  

     78,186.82 בצ"מ 5%   
  1,641,923.22  יללכ כ"הס  

        -0.14 לוגיע תחנה  
 1,641,923.08  כ"הס  

    279,126.92 מ"עמ %71  
  1,921,050.00 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: גבעת עשרת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


