
הסדנה תקלחמ ן א 'ג  ת י ב  ת י מ ו ק מ  ה צ ע ו מ
0222089-40:לט  09942 דוקימ  ןא'ג תיב       
 

15/06/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 2202-41 זרכמ- תויתשתו םישיבכ חותיפ תודובע

םישיבכ חותיפ 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ש י ב כ  ח ו ת י פ  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       
ת ו נ ו ש       
      
תחנה ךרוצל רוסינ י"ע טלפסא שיבכ תחיתפ     51.1.340
יאת ןוגכ , אוהשלכ קמועב  חטש תויתשת      
תורוניצל ביבסמ ררבנ יולימ עוציבו  תרוקב      
מ"ס 02 יבועב א 'גוס עצמ תבכש ללוכ      

 82,500.00   110.00   750.00 .טלפסאה תבכש תקדוהמ ר"מ   
 82,500.00 תונוש קוריפו הנכה תודובע 1.15 כ"הס  

      
ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  6.15 ק ר פ  ת ת       
      
םע 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     51.6.010
מ"ס 05 רטוק 3 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא      
52.2 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

165,000.00   500.00   330.00 רזוח רטמ   
      
םע 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     51.6.020
מ"ס 05 רטוק 3 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא      
52.3 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

 26,000.00   520.00    50.00 רזוח רטמ   
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.028

  9,200.00   460.00    20.00 .'מ 0.2 דע קמועב  3 גרד רטמ   
      
םע 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     51.6.030
מ"ס 05 רטוק 3 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא      
52.4 דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

 30,000.00   600.00    50.00 רזוח רטמ   
      
םע 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     51.6.040
מ"ס 05 רטוק 3 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא      
52.5 דעו 'מ 52.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

 35,000.00   700.00    50.00 רזוח רטמ   
      
םע 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     51.6.050
מ"ס 05 רטוק 3 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא      
52.6 דעו 'מ 52.5 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

 37,500.00   750.00    50.00 רזוח רטמ   
      
      
      

302,700.00 6.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כבישם ותשתיות 2022-1   .../002 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב



הסדנה תקלחמ ן א 'ג  ת י ב  ת י מ ו ק מ  ה צ ע ו מ
0222089-40:לט  09942 דוקימ  ןא'ג תיב       
 

15/06/2022
דף מס':     002 2202-41 זרכמ- תויתשתו םישיבכ חותיפ תודובע

םישיבכ חותיפ 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
302,700.00 מהעברה      

      
      
םע 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     51.6.060
מ"ס 05 רטוק 3 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא      
52.7 דעו 'מ 52.6 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

 40,000.00   800.00    50.00 רזוח רטמ   
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     51.6.070
עוקיש את םע ,מ"ס 021/001 םינפ תודימב      
004D )04 ןיממ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו      
לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 52.1      

 31,800.00 5,300.00     6.00 רזוח יולימו 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     51.6.080
עוקיש את םע ,מ"ס 041/021 םינפ תודימב      
004D )04 ןיממ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו      
לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.3 דעו 'מ 52.2      

 12,000.00 6,000.00     2.00 רזוח יולימו 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     51.6.090
עוקיש את םע ,מ"ס 041/041 םינפ תודימב      
004D )04 ןיממ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו      
לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.4 דעו 'מ 52.3      

 13,400.00 6,700.00     2.00 רזוח יולימו 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     51.6.100
עוקיש את םע ,מ"ס 051/051 םינפ תודימב      
004D )04 ןיממ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו      
לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.5 דעו 'מ 52.4      

 14,400.00 7,200.00     2.00 רזוח יולימו 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     51.6.110
עוקיש את םע ,מ"ס 051/051 םינפ תודימב      
004D )04 ןיממ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו      
לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.6 דעו 'מ 52.5      

 15,200.00 7,600.00     2.00 רזוח יולימו 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     51.6.120
עוקיש את םע ,מ"ס 051/051 םינפ תודימב      
004D )04 ןיממ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו      
לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.7 דעו 'מ 52.6      

 18,000.00 9,000.00     2.00 רזוח יולימו 'חי   
      

447,500.00 6.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כבישם ותשתיות 2022-1   .../003 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב



הסדנה תקלחמ ן א 'ג  ת י ב  ת י מ ו ק מ  ה צ ע ו מ
0222089-40:לט  09942 דוקימ  ןא'ג תיב       
 

15/06/2022
דף מס':     003 2202-41 זרכמ- תויתשתו םישיבכ חותיפ תודובע

םישיבכ חותיפ 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
447,500.00 מהעברה      

      
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     51.6.130
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ      
וא ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל      
הדבכ לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש      

 22,500.00 2,500.00     9.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא 'חי   
470,000.00 זוקינ תודובע 6.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

552,500.00 םישיבכ חותיפ 15 כ"הס  
קובץ: כבישם ותשתיות 2022-1   .../004 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב



הסדנה תקלחמ ן א 'ג  ת י ב  ת י מ ו ק מ  ה צ ע ו מ
0222089-40:לט  09942 דוקימ  ןא'ג תיב       
 

15/06/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     004 2202-41 זרכמ- תויתשתו םישיבכ חותיפ תודובע

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

םישיבכ חותיפ 15 קרפ    
   

                 82,500.00 תונוש קוריפו הנכה תודובע 1.15 קרפ תת   
   

                470,000.00 זוקינ תודובע 6.15 קרפ תת   
   

   552,500.00 םישיבכ חותיפ 15 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

   552,500.00 החנה בושיחל םוכס  
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: כבישם ותשתיות 2022-1 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב


