
ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     001 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
שונאי 48393 הנחת 'סמ 10 קרפ      
2 קא'צרוק שונאי :בוחר לטפסוי/ק'צרוק      
      
תידיימה הביבסה 100.10 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     01.001.0010
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     01.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודג וניאש קחרמבו  
  1,750.00 תידיימה הביבסה 100.10 כ"הס  

      
הנחתה לגד 200.10 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     01.002.0010
לדוג  בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תושיגנ ןקת י"פע תויתואה  
    600.00 הנחתה לגד 200.10 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 300.10 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     01.003.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 300.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     002 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןהכ ילא/יזבש 01493:הנחת 'סמ 20 קרפ      
25 יזבש :בוחר      
      
תידיימה הביבסה 100.20 קרפ תת      
      
05 -כ .הכרדמה הצקל בורק דומע תקתעה     02.001.0010
לכו ןוטב דוסי תוברל הכרדמה הצקמ מ"ס      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק תושרדנה ףוצירה תודובע  
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     02.001.0020
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     02.001.0040
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
  3,250.00 תידיימה הביבסה 100.20 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 200.20 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     02.002.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 200.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     003 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
זופתה/לבויה  80493 :הנחת 'סמ 30 קרפ      
93 ג"מ :בוחר      
      
תידיימה הביבסה 100.30 קרפ תת      
      
-כ .הכרדמה הצקל  הנחתה דומע תתקתעה     03.001.0010
ןוטב דוסי תוברל הכרדמה הצקמ מ"ס 05      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק שדחמ ףוציר תבכרהו קוריפ  
      
מ"ס 031ל הליבומה הכרדמה בחור  תלדגה     03.001.0020
לכה הכרדמ ןבא םיקוריפ םיפוציר ללוכ      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
תושירד יפל תודימב הנחתל ברעממ  ףוציר     03.001.0030
ןבא תובלתשמ םינבא תוברל םיכנל תושיגנ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה הפש  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     03.001.0040
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
  5,150.00 תידיימה הביבסה 100.30 כ"הס  

      
הנחתה לגד 200.30 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     03.002.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ  
    600.00 הנחתה לגד 200.30 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 300.30 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     03.003.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 300.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     004 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
49393 :הנחת 'סמ 40 קרפ      
5 ג"מ :בוחר תורדתסהה/ג"מ      
      
תידיימה הביבסה 100.40 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     04.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.40 כ"הס  

      
הנחתה לגד 200.40 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     04.002.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ  
    600.00 הנחתה לגד 200.40 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 300.40 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     04.003.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 300.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     005 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י"חא 39393 :הנחת רפסמ 50 קרפ      
3 רקד י"חא :בוחר ברועה/רקד      
      
תידיימה הביבסה 100.50 קרפ תת      
      
05 -כ .הכרדמה הצקל בורק דומע תקתעה     05.001.0010
לכו ןוטב דוסי תוברל הכרדמה הצקמ מ"ס      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק תושרדנה ףוצירה צודובע  
      
מ"ס 031ל הליבומה הכרדמה בחור תלדגה     05.001.0020
לכה הכרדמ ןבא םיקוריפ םיפוציר ללוכ      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
031 לש רבעמ תריציו החיתמ לבכ תקתעה     05.001.0030

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק מ"ס  
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     05.001.0040
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     05.001.0050
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
  6,650.00 תידיימה הביבסה 100.50 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 200.50 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     05.002.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 200.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     006 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
30493 :הנחת רפסמ 60 קרפ      
זראה :בוחר גדלשה/זראה      
      
תידיימה הביבסה 100.60 קרפ תת      
      
רושיג  םילושכממ יונפ הנחתה חטש תנכה     06.001.0010
ףוציר י"ע ץע תמוגב הבוג שרפה ינפ ךלע      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק תושיגנ ןקת י"פע הרואת דומע ןומיסו  
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     06.001.0020
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     06.001.0040
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
  3,550.00 תידיימה הביבסה 100.60 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 200.60 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     06.002.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 200.60 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.60 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     06.003.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ  
    600.00 הנחתה לגד 300.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     007 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לילכ/זראה 35693 :הנחת רפסמ 70 קרפ      
14 זראה :בוחר שרוחה      
      
תידיימה הביבסה 100.70 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     07.001.0010
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     07.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
  1,750.00 תידיימה הביבסה 100.70 כ"הס  

      
הנחתה לגד 200.70 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     07.002.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ  
    600.00 הנחתה לגד 200.70 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 300.70 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     07.003.0010
ןקת י"פע מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק תושיגנ  
    850.00 םיישושימ םיטלש 300.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     008 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
265 /םילקדה תורדש :הנחת 80 קרפ      
תורדש :בוחר 89403 :הנחת רפסמ      
םילקד      
      
תידיימה הביבסה 100.80 קרפ תת      
      
05 -כ .הכרדמה הצקל בורק דומע תקתעה     08.001.0010
הבכרהו דומע קוריפ ללוכ הכרדמה הצקמ מ"ס      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ףוציר ינוקיתו ןוטב דוסי םע  
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     08.001.0020
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     08.001.0040
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
  3,150.00 תידיימה הביבסה 100.80 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 200.80 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     08.002.0010
ןקת י"פע מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק תושיגנ  
    850.00 םיישושימ םיטלש 200.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     009 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
265 /םילקדה תורדש :הנחת 90 קרפ      
תורדש :בוחר 37873 :הנחת רפסמ      
םילקד      
      
תידיימה הביבסה 100.90 קרפ תת      
      
.הכרדמה הצקל בורק דומעה םוקימ תקתעה     09.001.0010
ןוטב דוסי תוברל הכרדמה הצקמ מ"ס 05 -כ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק תושרדנה ףוצירה תודובע לכו  
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     09.001.0020
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     09.001.0040
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודג וניאש קחרמבו  
  3,250.00 תידיימה הביבסה 100.90 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 200.90 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     09.002.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 200.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     010 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפסמ בורחה/םירדהה :הנחת 01 קרפ      
31 בורחה :בוחר 00593 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.01 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     10.001.0040
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.01 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 200.01 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     10.002.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 200.01 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.01 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     10.003.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ  
    600.00 הנחתה לגד 300.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     011 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןרוצ סדה/ןרוצ םירדהה :הנחת 11 קרפ      
01 םירדהה :בוחר 99493 :הנחת רפסמ      
      
תידיימה הביבסה 100.11 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     11.001.0040
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.11 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 200.11 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     11.002.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 200.11 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.11 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     11.003.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ  
    600.00 הנחתה לגד 300.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     012 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
המקשה/ןרוצ םירדהה :הנחת 21 קרפ      
:בוחר 48953 :הנחת רפסמ ןרוצ      
1םירדהה      
      
תידיימה הביבסה 100.21 קרפ תת      
      
.הכרדמה הצקל בורק דומעה םוקימ תקתעה     12.001.0010
ןוטב דוסי תוברל הכרדמה הצקמ מ"ס 05 -כ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק תושרדנה ףוצירה תודובע תודובע לכו  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     12.001.0040
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
  1,750.00 תידיימה הביבסה 100.21 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 200.21 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     12.002.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 200.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     013 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
:הנחת רפסמ לצרה :הנחת 31 קרפ      
ןוהט .י תניפ לצרה :בוחר 51493      
      
תידיימה הביבסה 100.31 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     13.001.0040
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.31 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 200.31 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     13.002.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 200.31 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.31 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     13.003.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ  
    600.00 הנחתה לגד 300.31 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     014 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפסמ רהדת/לצרה :הנחת 41 קרפ      
5 לצרה :בוחר 61493 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.41 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     14.001.0040
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.41 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.41 קרפ תת      
      
מ"ס 05-54 הבוגב לספס הבכרהו הקפסא     14.002.0010
יפל בשומ ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ םע      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד  
      
םילגלג אסכל יונפ חטש תנכה     14.002.0020
תודובע לכ תוברל מ"ס 021X08 תודימב      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק תושרדנה ףוצירה  
  3,300.00 סובוטואה תנחת 200.41 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.41 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     14.003.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ  
    600.00 הנחתה לגד 300.41 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.41 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     14.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     015 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תואטגה ידרומ/לצרה :הנחת 51 קרפ      
92לצרה :בוחר 71493 :הנחת רפסמ      
      
תידיימה הביבסה 100.51 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     15.001.0010
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     15.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
  1,750.00 תידיימה הביבסה 100.51 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.51 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     15.002.0010
תובלתשמ םינבא קוריפ ללוכ  הנחתל  הכרדמ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע ףוציר ינוקיתו  
      
ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ הבכרהו הקפסא     15.002.0020

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד יפל בשומ  
  2,000.00 סובוטואה תנחת 200.51 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.51 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     15.003.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ  
    600.00 הנחתה לגד 300.51 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.51 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     15.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     016 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תואטגה ידרומ/לצרה :הנחת 61 קרפ      
83לצרה :בוחר 81493 :הנחת רפסמ      
      
תידיימה הביבסה 100.61 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     16.001.0010
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     16.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
  1,750.00 תידיימה הביבסה 100.61 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.61 קרפ תת      
      
ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ הבכרהו הקפסא     16.002.0020

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד יפל בשומ  
    600.00 סובוטואה תנחת 200.61 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.61 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     16.003.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ  
    600.00 הנחתה לגד 300.61 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.61 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     16.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.61 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     017 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
:הנחת רפסמ הצעומ :הנחת 71 קרפ      
9 יבצ ןב קחצי .דש :בוחר 22493      
      
תידיימה הביבסה 100.71 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     17.001.0010
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     17.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
  1,750.00 תידיימה הביבסה 100.71 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.71 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     17.002.0010
תובלתשמ םינבא קוריפ ללוכ  הנחתל  הכרדמ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע ףוציר ינוקיתו  
      
ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ הבכרהו הקפסא     17.002.0020

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד יפל םייק בשומ  
  2,000.00 סובוטואה תנחת 200.71 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.71 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     17.003.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ  
    600.00 הנחתה לגד 300.71 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.71 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     17.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.71 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     018 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
'סמ םעה דחא/יבצ ןב:הנחת 81 קרפ      
22יבצ ןב קחצי.דש :בוחר 12493 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.81 קרפ תת      
      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק תושיגנ ןקת י"פע הרואת דומע ןומיס 18.001.0010
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     18.001.0020
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     18.001.0040
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
  2,000.00 תידיימה הביבסה 100.81 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.81 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     18.002.0010
תובלתשמ םינבא קוריפ ללוכ  הנחתל  הכרדמ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע ףוציר ינוקיתו  
      
מ"ס 05-54 הבוגב לספס הבכרהו הקפסא     18.002.0020
יפל בשומ ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ םע      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק םייק לספס קוריפ ללוכ  םיכנל תושיגנ תושירד  
  3,600.00 סובוטואה תנחת 200.81 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.81 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     18.003.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ  
    600.00 הנחתה לגד 300.81 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.81 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     18.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.81 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     019 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
:הנחת רפסמ האפרמ :הנחת 91 קרפ      
83יבצ ןב קחצי.דש :בוחר 02493+32403      
      
תידיימה הביבסה 100.91 קרפ תת      
      
הרואת דומע,הפשא חפ לש הבכרהו הקפסא     19.001.0010

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק סנפו טוויח דוסי ללוכ  
      
הילעל הפש ןבאל דע רבעמ ליבש תרשכה     19.001.0020
םינבא ףוציר ,קודה ,הריפח ללוכ ,סובוטואל      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .שרדנשמ לכו  תובלתשמ  
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     19.001.0030
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     19.001.0040
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
  8,750.00 תידיימה הביבסה 100.91 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.91 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     19.002.0010
תובלתשמ םינבא קוריפ ללוכ  הנחתל  הכרדמ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע ףוציר ינוקיתו  
      
ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ הבכרהו הקפסא     19.002.0020

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד יפל םייק  בשומ  
  2,000.00 סובוטואה תנחת 200.91 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.91 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     19.003.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ  
    600.00 הנחתה לגד 300.91 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.91 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     19.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.91 כ"הס  

      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     020 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןב קחצי.דש 91493 'חת 02 קרפ      
ןב קחצי.דש :'חר דלוס הטיירנה/יבצ      
94יבצ      
      
תידיימה הביבסה 100.02 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     20.001.0010
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     20.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודג וניאש קחרמבו  
  1,750.00 תידיימה הביבסה 100.02 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.02 קרפ תת      
      
ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ הבכרהו הקפסא     20.002.0020

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד יפל םייק  בשומ  
    600.00 סובוטואה תנחת 200.02 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.02 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     20.003.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ  
    600.00 הנחתה לגד 300.02 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.02 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     20.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.02 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     021 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןב קחצי .דש 88393:'חת 12 קרפ      
קא'צרוק שונאי 'חר ק'צרוק שונאי/יבצ      
    20  
      
תידיימה הביבסה 100.12 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     21.001.0010
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     21.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודג וניאש קחרמבו  
  1,750.00 תידיימה הביבסה 100.12 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.12 קרפ תת      
      
מ"ס 05-54 הבוגב לספס הבכרהו הקפסא     21.002.0020
יפל בשומ ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ םע      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק םייק לספס קוריפ ללוכ  םיכנל תושיגנ תושירד  
  2,200.00 סובוטואה תנחת 200.12 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.12 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     21.003.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ  
    600.00 הנחתה לגד 300.12 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.12 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     21.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.12 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     022 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
'סמ ק'צרוק שונאי/ןודרוג:הנחת 22 קרפ      
5ק'צרוק שונאי :'חר 78393 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.22 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     22.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודג וניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.22 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.22 קרפ תת      
      
ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ הבכרהו הקפסא     22.002.0020

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד יפל םייק  בשומ  
    600.00 סובוטואה תנחת 200.22 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.22 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     22.003.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ  
    600.00 הנחתה לגד 300.22 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.22 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     22.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     023 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפסמ ןומימ/לטפסוי :הנחת 32 קרפ      
5 לטפסוי :בוחר 38393 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.32 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     23.001.0010
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     23.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודג וניאש קחרמבו  
  1,750.00 תידיימה הביבסה 100.32 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.32 קרפ תת      
      
מ"ס 05-54 הבוגב לספס הבכרהו הקפסא     23.002.0020
יפל בשומ ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ םע      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק םייק לספס קוריפ ללוכ םיכנל תושיגנ תושירד  
  2,200.00 סובוטואה תנחת 200.32 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.32 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     23.003.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ  
    600.00 הנחתה לגד 300.32 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.32 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     23.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     024 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפסמ ןומימ/לטפסוי :הנחת 42 קרפ      
12 ןומימ :בוחר 90743 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.42 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     24.001.0010
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     24.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודג וניאש קחרמבו  
  1,750.00 תידיימה הביבסה 100.42 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.42 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     24.002.0010
תובלתשמ םינבא קוריפ ללוכ  הנחתל  הכרדמ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע ףוציר ינוקיתו  
      
ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ הבכרהו הקפסא     24.002.0020

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד יפל םייק בשומ  
  2,000.00 סובוטואה תנחת 200.42 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.42 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     24.003.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ  
    600.00 הנחתה לגד 300.42 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.42 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     24.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.42 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     025 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
:הנחת רפסמ רנרב/ןודרוג :הנחת 52 קרפ      
51 ןודרוג :בוחר 68393      
      
תידיימה הביבסה 100.52 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     25.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודג וניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.52 כ"הס  

      
הנחתה לגד 200.52 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     25.002.0010
לדוג בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תושיגנ ןקת י"פע תויתואה  
    600.00 הנחתה לגד 200.52 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 300.52 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     25.003.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 300.52 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     026 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפסמ רפונה/ןודרוג :הנחת 62 קרפ      
4 ןודרוג :בוחר 31403 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.62 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     26.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודג וניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.62 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.62 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     26.002.0010
תובלתשמ םינבא קוריפ ללוכ  הנחתל  הכרדמ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע ףוציר ינוקיתו  
      
ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ הבכרהו הקפסא     26.002.0020

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד יפל םייק בשומ  
  2,000.00 סובוטואה תנחת 200.62 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.62 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     26.003.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ  
    600.00 הנחתה לגד 300.62 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.62 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     26.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.62 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     027 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפסמ ןוסלנצכ/ןודרוג :הנחת 72 קרפ      
7 ןוסלנצכ :בוחר 28393 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.72 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     27.001.0010
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     27.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודג וניאש קחרמבו  
  1,750.00 תידיימה הביבסה 100.72 כ"הס  

      
הנחתה לגד 200.72 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     27.002.0010
לדוג בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תושיגנ ןקת י"פע תויתואה  
    600.00 הנחתה לגד 200.72 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 300.72 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     27.003.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 300.72 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     028 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפסמ ירחסמ זכרמ :הנחת 82 קרפ      
3 יזבש :בוחר 29393 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.82 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     28.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.82 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.82 קרפ תת      
      
מ"ס 05-54 הבוגב לספס הבכרהו הקפסא     28.002.0020
יפל בשומ ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ םע      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק םייק לספס קוריפ ללוכ  םיכנל תושיגנ תושירד  
  2,200.00 סובוטואה תנחת 200.82 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 300.82 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     28.003.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 300.82 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     029 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפסמ ינבא הידעס/יזבש :הנחת 92 קרפ      
81 יזבש :בוחר 69393 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.92 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     29.001.0010
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     29.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודג וניאש קחרמבו  
  1,750.00 תידיימה הביבסה 100.92 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.92 קרפ תת      
      
מ"ס 05-54 הבוגב לספס הבכרהו הקפסא     29.002.0020
יפל בשומ ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ םע      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק םייק לספס קוריפ ללוכ  םיכנל תושיגנ תושירד  
  2,200.00 סובוטואה תנחת 200.92 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.92 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     29.003.0010
לדוג בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תושיגנ ןקת י"פע תויתואה  
    600.00 הנחתה לגד 300.92 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.92 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     29.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.92 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     030 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפסמ הדוהי רב/יזבש :הנחת 03 קרפ      
52 יזבש :בוחר 79393 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.03 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     30.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.03 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.03 קרפ תת      
      
מ"ס 05-54 הבוגב לספס הבכרהו הקפסא     30.002.0020
יפל בשומ ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ םע      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק םייק לספס קוריפ ללוכ  םיכנל תושיגנ תושירד  
  2,200.00 סובוטואה תנחת 200.03 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.03 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     30.003.0010
לדוג  בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תושיגנ ןקת י"פע תויתואה  
    600.00 הנחתה לגד 300.03 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.03 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     30.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.03 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     031 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
:הנחת רפסמ יזבש/ג"מ :הנחת 13 קרפ      
36 יזבש :בוחר 11493      
      
תידיימה הביבסה 100.13 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     31.001.0010
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     31.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודג וניאש קחרמבו  
  1,750.00 תידיימה הביבסה 100.13 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.13 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     31.002.0010
תובלתשמ םינבא קוריפ ללוכ  הנחתל  הכרדמ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע ףוציר ינוקיתו  
      
םילגלג אסכל יונפ חטש תנכה     31.002.0020
תודובע לכ תוברלמ"ס 021X08 תודימב      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק תושרדנה ףוצירה  
      
ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ הבכרהו הקפסא     31.002.0030

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד יפל םייק בשומ  
  3,400.00 סובוטואה תנחת 200.13 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     032 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפסמ ג"מ/הירגסמ :הנחת 23 קרפ      
05 ג"מ :בוחר 90493 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.23 קרפ תת      
      
תוברל מ"ס 031 בחורל רבעמ תבחרה     32.001.0010
ובא קודיה םיעצמ ףוצירה תודובע לכ      
חפ תבכרה תוברל םישרדנה םיקוריפו הפש      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה הרואת דומע הפשא  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     32.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודג וניאש קחרמבו  
  7,850.00 תידיימה הביבסה 100.23 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.23 קרפ תת      
      
ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ הבכרהו הקפסא     32.002.0020

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד יפל םייק בשומ  
      
ללוכ מ"ס 011-כ תיזחב רבעמ בחור תנכה     32.002.0030
ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא קוריפ      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע לוח ףוציר  
  1,900.00 סובוטואה תנחת 200.23 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.23 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     32.003.0010
לדוג  בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תושיגנ ןקת י"פע תויתואה  
    600.00 הנחתה לגד 300.23 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.23 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     32.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.23 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     033 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפסמ ןהכ ילא/ג"מ :הנחת 33 קרפ      
81 ג"מ :בוחר 35403 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.33 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     33.001.0010
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     33.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודג וניאש קחרמבו  
  1,750.00 תידיימה הביבסה 100.33 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.33 קרפ תת      
      
ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ הבכרהו הקפסא     33.002.0020

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד יפל בשומ  
    600.00 סובוטואה תנחת 200.33 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.33 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     33.003.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ  
    600.00 הנחתה לגד 300.33 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.33 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     33.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.33 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     034 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
'סמ תורדתסהה/יקסניטוב'ז :'חת 43 קרפ      
8יקסניטוב'ז :בוחר 98393 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.43 קרפ תת      
      
קוריפ ללוכ םילגלג אסכל הכרדמ תכמנה     34.001.0010
ףוציר ינוקיתו הפש ינבאו תובלתשמ םינבא      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע לוח  
      
חטשל המודכו תוינדא ,רוזחימ ינקתמ תקתעה     34.001.0020
הכרדמה בחור תנכהו  חקפמה תושיגד יפל      
ףוצירה ינוקית לכ ללוכ מ"ס 031-כ הליבומה      

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק םישרדנה  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     34.001.0030
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודג וניאש קחרמבו  
  2,800.00 תידיימה הביבסה 100.43 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.43 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     34.002.0010
תובלתשמ םינבא קוריפ ללוכ  הנחתל  הכרדמ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע ףוציר ינוקיתו  
      
ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ הבכרהו הקפסא     34.002.0020

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד יפל םייק בשומ  
      
ללוכ מ"ס 011-כ תיזחב רבעמ בחור תנכה     34.002.0030
ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא קוריפ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע לוח ףוציר  
  3,200.00 סובוטואה תנחת 200.43 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.43 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     34.003.0010
לדוג  בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תושיגנ ןקת י"פע תויתואה  
    600.00 הנחתה לגד 300.43 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.43 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     34.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.43 כ"הס  

      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     035 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפסמ תורדתסהה/ןולאה :הנחת 53 קרפ      
51 תורדתסהה :בוחר 19393 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.53 קרפ תת      
      
המודכו תיכוכז תוזירא רוזחימ ינקתמ תקתעה     35.001.0020
בחור תנכהו חקפמה תושיגד יפל חטשל      
לכ תוברל מ"ס 031-כ הליבומה הכרדמה      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק םישרדנה ףוצירה ינוקית  
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     35.001.0030
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     35.001.0040
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודג וניאש קחרמבו  
  2,950.00 תידיימה הביבסה 100.53 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.53 קרפ תת      
      
ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ הבכרהו הקפסא     35.002.0020

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד יפל םייק בשומ  
    600.00 סובוטואה תנחת 200.53 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.53 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     35.003.0010
לדוג  בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תושיגנ ןקת י"פע תויתואה  
    600.00 הנחתה לגד 300.53 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.53 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     35.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.53 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     036 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תורדתסהה/רקד י"חא :הנחת 63 קרפ      
תורדתסהה :בוחר 09393 :הנחת רפסמ      
    22  
      
תידיימה הביבסה 100.63 קרפ תת      
      
הרואת דומע,הפשא יחפ לש הבכרהו הקפסא     36.001.0010

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה טוויח  
      
,סובוטואל  הילעל הפש ןבאל דע רבעמ ליבש     36.001.0020

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .שרדנשמ לכו ףוציר ,קודה ,הריפח ללוכ  
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     36.001.0030
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     36.001.0040
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
  8,750.00 תידיימה הביבסה 100.63 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.63 קרפ תת      
      
מ"ס 05-54 הבוגב לספס הבכרהו הקפסא     36.002.0020
יפל בשומ ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ םע      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק םייק לספס קוריפ ללוכ  םיכנל תושיגנ תושירד  
  2,200.00 סובוטואה תנחת 200.63 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.63 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     36.003.0010
לדוג  בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תושיגנ ןקת י"פע תויתואה  
    600.00 הנחתה לגד 300.63 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.63 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     36.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.63 כ"הס  

      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     037 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפסמ חופתה/םידרוה :הנחת 73 קרפ      
םידרוה :בוחר 15693 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.73 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     37.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודג וניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.73 כ"הס  

      
הנחתה לגד 200.73 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     37.002.0010
לדוג  בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תושיגנ ןקת י"פע תויתואה  
    600.00 הנחתה לגד 200.73 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 300.73 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     37.003.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 300.73 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     038 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפסמ דקשה/םידרוה :הנחת 83 קרפ      
94 םידרוה :בוחר 55693 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.83 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     38.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודג וניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.83 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.83 קרפ תת      
      
מ"ס 05-54 הבוגב לספס הבכרהו הקפסא     38.002.0020
יפל בשומ ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ םע      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק םייק לספס קוריפ ללוכ  םיכנל תושיגנ תושירד  
  2,200.00 סובוטואה תנחת 200.83 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.83 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     38.003.0010
לדוג  בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תושיגנ ןקת י"פע תויתואה  
    600.00 הנחתה לגד 300.83 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.83 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     38.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.83 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     039 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפסמ שבדה קנוי/םידרוה :הנחת 93 קרפ      
4 םידרוה :בוחר 08393 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.93 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     39.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודג וניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.93 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.93 קרפ תת      
      
ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ הבכרהו הקפסא     39.002.0020

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד יפל םייק  בשומ  
      
ללוכ מ"ס 011-כ תיזחב רבעמ בחור תנכה     39.002.0030
ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא קוריפ      

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע לוח ףוציר  
  1,850.00 סובוטואה תנחת 200.93 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 300.93 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     39.003.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 300.93 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../040 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     040 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םידרוה/םילקדה תורדש :הנחת 04 קרפ      
94 םידרוה :בוחר 65693 :הנחת רפסמ      
      
תידיימה הביבסה 100.04 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     40.001.0010
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     40.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודג וניאש קחרמבו  
  1,750.00 תידיימה הביבסה 100.04 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.04 קרפ תת      
      
ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ הבכרהו הקפסא     40.002.0020

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד יפל םייק  בשומ  
    600.00 סובוטואה תנחת 200.04 כ"הס  

      
הקבדמ יטלש 300.04 קרפ תת      
      
הניפב הקבדמ טלש לש הבכרהו הקפסא     40.003.0010

    250.00   250.00     1.00 'פמוק שיבכהמ הקוחר הנוילע  
    250.00 הקבדמ יטלש 300.04 כ"הס  

      
הנחתה לגד 400.04 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     40.004.0010
לדוג  בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ      

                      1.00 'פמוק תושיגנ ןקת י"פע תויתואה  
הנחתה לגד 400.04 כ"הס            

      
םיישושימ םיטלש 500.04 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     40.005.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    600.00 םיישושימ םיטלש 500.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../041 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     041 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפסמ שרוחה לילכ/זראה :הנחת 14 קרפ      
זראה :בוחר 13693 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.14 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     41.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.14 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.14 קרפ תת      
      
מ"ס 05-54 הבוגב לספס הבכרהו הקפסא     41.002.0020
יפל בשומ ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ םע      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק םייק לספס קוריפ ללוכ  םיכנל תושיגנ תושירד  
      
םילגלג אסכל יונפ חטש תנכה     41.002.0030
ינוקית לכ תוברל מ"ס 021X08 תודימב      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק םישרדנה ףוצירה  
  3,400.00 סובוטואה תנחת 200.14 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.14 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     41.003.0010
לדוג  בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תושיגנ ןקת י"פע תויתואה  
    600.00 הנחתה לגד 300.14 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.14 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     41.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../042 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     042 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפסמ ףזישה/זראה :הנחת 24 קרפ      
4 זראה :בוחר 18393 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.24 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     42.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.24 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.24 קרפ תת      
      
מ"ס 05-54 הבוגב לספס הבכרהו הקפסא     42.002.0020
יפל בשומ ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ םע      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק םייק לספס קוריפ ללוכ  םיכנל תושיגנ תושירד  
      
םילגלג אסכל יונפ חטש תנכה     42.002.0030
ינוקית לכ תוברל מ"ס 021X08 תודימב      

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק םישרדנה ףוצירה  
  3,450.00 סובוטואה תנחת 200.24 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.24 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     42.003.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ  
    600.00 הנחתה לגד 300.24 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.24 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     42.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../043 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     043 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
גדלשה/זראה :הנחת 34 קרפ      
40493 :הנחת רפסמ םימקישה/זראה      
63 זראה :בוחר      
      
תידיימה הביבסה 100.34 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     43.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.34 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.34 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     43.002.0010
תובלתשמ םינבא קוריפ ללוכ  הנחתל  הכרדמ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע ףוציר ינוקיתו  
      
מ"ס 05-54 הבוגב לספס הבכרהו הקפסא     43.002.0020
יפל בשומ ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ םע      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק םייק לספס קוריפ ללוכ  םיכנל תושיגנ תושירד  
      
םילגלג אסכל יונפ חטש תנכה     43.002.0030
ינוקית לכ תוברל מ"ס 021X08 תודימב      

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק םישרדנה ףוצירה  
  4,850.00 סובוטואה תנחת 200.34 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.34 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     43.003.0010
לדוג  בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תושיגנ ןקת י"פע תויתואה  
    600.00 הנחתה לגד 300.34 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.34 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     43.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.34 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../044 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     044 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םירופיצה/זראה 20493:'חת 44 קרפ      
61 זראה :'חר סוטפילקאה/זראה      
      
תידיימה הביבסה 100.44 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     44.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.44 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.44 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     44.002.0010
תובלתשמ םינבא קוריפ ללוכ  הנחתל  הכרדמ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע ףוציר ינוקיתו  
      
מ"ס 05-54 הבוגב לספס הבכרהו הקפסא     44.002.0020
יפל בשומ ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ םע      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק םייק לספס קוריפ ללוכ  םיכנל תושיגנ תושירד  
      
םילגלג אסכל יונפ חטש תנכה     44.002.0030
ינוקית לכ תוברל מ"ס 021X08 תודימב      

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק םישרדנה ףוצירה  
      
ללוכ מ"ס 011-כ תיזחב רבעמ בחור תנכה     44.002.0040
ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא קוריפ      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע לוח ףוציר  
  6,150.00 סובוטואה תנחת 200.44 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 300.44 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     44.003.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 300.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../045 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     045 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפסמ םימקש/ה זראה :הנחת 54 קרפ      
זראה :בוחר 50493 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.54 קרפ תת      
      
רושיג  םילושכממ יונפ הנחתה חטש תנכה     45.001.0010
ףוציר י"ע ץע תמוגב הבוג שרפה ינפ לע      

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק תושיגנ ןקת י"פע הרואת דומע ןומיסו  
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     45.001.0020
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     45.001.0040
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
  3,000.00 תידיימה הביבסה 100.54 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 200.54 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     45.002.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגבב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 200.54 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.54 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     45.003.0010

    600.00   600.00     1.00 'פמוק בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ  
    600.00 הנחתה לגד 300.54 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../046 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     046 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
'סמ ןוליאה/ןורשה בל ךרד :'חת 64 קרפ      
2ןורשה בל ךרד :בוחר 12593 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.64 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     46.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.64 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.64 קרפ תת      
      
מ"ס 05-54 הבוגב לספס הבכרהו הקפסא     46.002.0020
יפל בשומ ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ םע      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק םייק לספס קוריפ ללוכ  םיכנל תושיגנ תושירד  
      
םילגלג אסכל יונפ חטש תנכה     46.002.0030
ינוקית לכ תוברל מ"ס 021X08 תודימב      

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק םישרדנה ףוצירה  
  3,450.00 סובוטואה תנחת 200.64 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 300.64 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     46.003.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 300.64 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../047 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     047 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
'סמ ןפגה/ןורשה בל ךרד :הנחת 74 קרפ      
23ןורשה בל ךרד :'חר 59493 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.74 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     47.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.74 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.74 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     47.002.0010
תובלתשמ םינבא קוריפ ללוכ  הנחתל  הכרדמ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע ףוציר ינוקיתו  
      
ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ הבכרהו הקפסא     47.002.0020

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד יפל םייק בשומ  
  2,000.00 סובוטואה תנחת 200.74 כ"הס  

      
הנחתה לגד 300.74 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     47.003.0010
לדוג  בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תושיגנ ןקת י"פע תויתואה  
    600.00 הנחתה לגד 300.74 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 400.74 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     47.004.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 400.74 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: רחובות   .../048 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     048 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תיזה/ןורשה בל ךרד :הנחת 84 קרפ      
תיזה :בוחר 89493 :הנחת רפסמ      
      
תידיימה הביבסה 100.84 קרפ תת      
      
רושיג  םילושכממ יונפ הנחתה חטש תנכה     48.001.0010
ףוציר י"ע ץע תמוגב הבוג שרפה ינפ ךלע      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק תושיגנ ןקת י"פע הרואת דומע ןומיסו  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     48.001.0040
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
  1,550.00 תידיימה הביבסה 100.84 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.84 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     48.002.0010
תובלתשמ םינבא קוריפ ללוכ  הנחתל  הכרדמ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע ףוציר ינוקיתו  
      
ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ הבכרהו הקפסא     48.002.0020

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד יפל םייק בשומ  
  3,600.00 סובוטואה תנחת 200.84 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 300.84 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     48.003.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 300.84 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../049 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     049 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןרוצ ןפגה/ןרוצ םירדהה :הנחת 94 קרפ      
17 םירדהה :בוחר 79493 :הנחת רפסמ      
      
תידיימה הביבסה 100.94 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     49.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.94 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.94 קרפ תת      
      
מ"ס 05-54 הבוגב לספס הבכרהו הקפסא     49.002.0020
יפל בשומ ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ םע      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק םייק לספס קוריפ ללוכ  םיכנל תושיגנ תושירד  
      
םילגלג אסכל יונפ חטש תנכה     49.002.0030
ינוקית לכ תוברל מ"ס 021X08 תודימב      

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק םישורדה ףוצירה  
  3,450.00 סובוטואה תנחת 200.94 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 300.94 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     49.003.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 300.94 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../050 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     050 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
המקשה/ןרוצ םירדהה :הנחת 05 קרפ      
המקשה :בוחר 39493 :הנחת רפסמ ןרוצ      
      
תידיימה הביבסה 100.05 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     50.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.05 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.05 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     50.002.0010
תובלתשמ םינבא קוריפ ללוכ  הנחתל  הכרדמ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע ףוציר ינוקיתו  
      
ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ הבכרהו הקפסא     50.002.0020

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד יפל םייק בשומ  
  2,000.00 סובוטואה תנחת 200.05 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 300.05 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     50.003.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 300.05 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../051 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     051 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפסמ בלודה/תונליאה :הנחת 15 קרפ      
02 בלודה :בוחר 69493 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.15 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     51.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.15 כ"הס  

      
הנחתה לגד 200.15 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     51.002.0010
לדוג  בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תושיגנ ןקת י"פע תויתואה  
    600.00 הנחתה לגד 200.15 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 300.15 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     51.003.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 300.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../052 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     052 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפסמ בלודה/תונליאה :הנחת 25 קרפ      
69 תונליאה :בוחר 91593 :הנחת      
      
תידיימה הביבסה 100.25 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     52.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.25 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.25 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     52.002.0010
תובלתשמ םינבא קוריפ ללוכ  הנחתל  הכרדמ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע ףוציר ינוקיתו  
      
ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ הבכרהו הקפסא     52.002.0020

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד יפל םייק בשומ  
  2,000.00 סובוטואה תנחת 200.25 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 300.25 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     52.003.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 300.25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../053 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     053 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
קחצי .דש 66983 :'חת 35 קרפ      
ןיבר קחצי .דש םיקמעה תנשוש/ןיבר      
      
תידיימה הביבסה 100.35 קרפ תת      
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     53.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודגוניאש קחרמבו  
    350.00 תידיימה הביבסה 100.35 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.35 קרפ תת      
      
ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ הבכרהו הקפסא     53.002.0020

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד יפל םייק בשומ  
    600.00 סובוטואה תנחת 200.35 כ"הס  

      
הקבדמ יטלש 300.35 קרפ תת      
      
הניפב הקבדמ טלש לש הבכרהו הקפסא     53.003.0010

    250.00   250.00     1.00 'פמוק שיבכהמ הקוחר הנוילע  
    250.00 הקבדמ יטלש 300.35 כ"הס  

      
הנחתה לגד 400.35 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     53.004.0010
לדוג  בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תושיגנ ןקת י"פע תויתואה  
    600.00 הנחתה לגד 400.35 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 500.35 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     53.005.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 500.35 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../054 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     054 06.07.2016

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
קחצי.דש76983 :'חת 45 קרפ      
קחצי .דש :'חר םיקמעה תנשוש/ןיבר      
11ןיבר      
      
תידיימה הביבסה 100.45 קרפ תת      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     54.001.0010
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
קוריפ ללוכ מ"ס 71-51 לש ףס פ"ע רושיגו      
לוח ףוציר ינוקיתו הפש ןבאו תובלתשמ םינבא      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע  
      
תוחפל )תרגסמ תעיבצ( תוכרעיה תבחר     54.001.0020
מ"ס 002 -ו הכרדמהךרואל מ"ס 052 תודימב      
סובוטואה תעגה ןוויכמ.הכרדמה בחורל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הנחתהמ מ"ס 075 -מ לודג וניאש קחרמבו  
  1,750.00 תידיימה הביבסה 100.45 כ"הס  

      
סובוטואה תנחת 200.45 קרפ תת      
      
ינפמ מ"ס 42-81 די תנעשמ הבכרהו הקפסא     54.002.0020

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד יפל םייק בשומ  
    600.00 סובוטואה תנחת 200.45 כ"הס  

      
הקבדמ יטלש 300.45 קרפ תת      
      
הניפב הקבדמ טלש לש הבכרהו הקפסא     54.003.0010

    250.00   250.00     1.00 'פמוק שיבכהמ הקוחר הנוילע  
    250.00 הקבדמ יטלש 300.45 כ"הס  

      
הנחתה לגד 400.45 קרפ תת      
      
תושירד יפל הנחתה לגד לש הבכרהו הקפסא     54.004.0010
לדוג  בוהצ לע רוחש - ןווג - םיכנל תושיגנ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תושיגנ ןקת י"פע תויתואה  
    600.00 הנחתה לגד 400.45 כ"הס  

      
םיישושימ םיטלש 500.45 קרפ תת      
      
ישושימ בתכב טלש לש הבכרהו הקפסא     54.005.0010

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"ס 051-021 הבוגב ליירבו  
    850.00 םיישושימ םיטלש 500.45 כ"הס  

      
      
      
      
      

249,800.00 םיכנל תושיגנ כ"הס
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: רחובות   .../055 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     055 06.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ     
    
לטפסוי/ק'צרוק שונאי 48393 הנחת 'סמ 10 קרפ      
2 קא'צרוק שונאי :בוחר         
    

                               1,750.00 תידיימה הביבסה 100.10 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 200.10 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 300.10 קרפ תת    
    

                  3,200.00 לטפסוי/ק'צרוק שונאי 48393 הנחת 'סמ 10 כ"הס                
2 קא'צרוק שונאי :בוחר         
    
יזבש :בוחר ןהכ ילא/יזבש 01493:הנחת 'סמ 20 קרפ      
   52      
    

                               3,250.00 תידיימה הביבסה 100.20 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 200.20 קרפ תת    
    

                  4,100.00 :בוחר ןהכ ילא/יזבש 01493:הנחת 'סמ 20 כ"הס                
25 יזבש         
    
ג"מ :בוחר זופתה/לבויה  80493 :הנחת 'סמ 30 קרפ      
   39      
    

                               5,150.00 תידיימה הביבסה 100.30 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 200.30 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 300.30 קרפ תת    
    

                  6,600.00 :בוחר זופתה/לבויה  80493 :הנחת 'סמ 30 כ"הס                
93 ג"מ         
    
:בוחר תורדתסהה/ג"מ 49393 :הנחת 'סמ 40 קרפ      
5 ג"מ         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.40 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 200.40 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 300.40 קרפ תת    
    

                  1,800.00 :בוחר תורדתסהה/ג"מ 49393 :הנחת 'סמ 40 כ"הס                
5 ג"מ         

 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../056 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     056 06.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ברועה/רקד י"חא 39393 :הנחת רפסמ 50 קרפ      
3 רקד י"חא :בוחר         
    

                               6,650.00 תידיימה הביבסה 100.50 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 200.50 קרפ תת    
    

                  7,500.00 ברועה/רקד י"חא 39393 :הנחת רפסמ 50 כ"הס                
3 רקד י"חא :בוחר         
    
:בוחר גדלשה/זראה 30493 :הנחת רפסמ 60 קרפ      
זראה         
    

                               3,550.00 תידיימה הביבסה 100.60 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 200.60 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.60 קרפ תת    
    

                  5,000.00 :בוחר גדלשה/זראה 30493 :הנחת רפסמ 60 כ"הס                
זראה         
    
שרוחה לילכ/זראה 35693 :הנחת רפסמ 70 קרפ      
14 זראה :בוחר         
    

                               1,750.00 תידיימה הביבסה 100.70 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 200.70 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 300.70 קרפ תת    
    

                  3,200.00 שרוחה לילכ/זראה 35693 :הנחת רפסמ 70 כ"הס                
14 זראה :בוחר         
    
:הנחת רפסמ 265 /םילקדה תורדש :הנחת 80 קרפ      
םילקד תורדש :בוחר 89403         
    

                               3,150.00 תידיימה הביבסה 100.80 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 200.80 קרפ תת    
    

                  4,000.00 :הנחת רפסמ 265 /םילקדה תורדש :הנחת 80 כ"הס                
םילקד תורדש :בוחר 89403         

 
 
 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../057 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     057 06.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

:הנחת רפסמ 265 /םילקדה תורדש :הנחת 90 קרפ      
םילקד תורדש :בוחר 37873         
    

                               3,250.00 תידיימה הביבסה 100.90 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 200.90 קרפ תת    
    

                  4,100.00 :הנחת רפסמ 265 /םילקדה תורדש :הנחת 90 כ"הס                
םילקד תורדש :בוחר 37873         
    
:הנחת רפסמ בורחה/םירדהה :הנחת 01 קרפ      
31 בורחה :בוחר 00593         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.01 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 200.01 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.01 קרפ תת    
    

                  1,800.00 :הנחת רפסמ בורחה/םירדהה :הנחת 01 כ"הס                
31 בורחה :בוחר 00593         
    
רפסמ ןרוצ סדה/ןרוצ םירדהה :הנחת 11 קרפ      
01 םירדהה :בוחר 99493 :הנחת         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.11 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 200.11 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.11 קרפ תת    
    

                  1,800.00 רפסמ ןרוצ סדה/ןרוצ םירדהה :הנחת 11 כ"הס                
01 םירדהה :בוחר 99493 :הנחת         
    
רפסמ ןרוצ המקשה/ןרוצ םירדהה :הנחת 21 קרפ      
1םירדהה :בוחר 48953 :הנחת         
    

                               1,750.00 תידיימה הביבסה 100.21 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 200.21 קרפ תת    
    

                  2,600.00 רפסמ ןרוצ המקשה/ןרוצ םירדהה :הנחת 21 כ"הס                
1םירדהה :בוחר 48953 :הנחת         

 
 
 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../058 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     058 06.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

:בוחר 51493 :הנחת רפסמ לצרה :הנחת 31 קרפ      
ןוהט .י תניפ לצרה         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.31 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 200.31 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.31 קרפ תת    
    

                  1,800.00 :בוחר 51493 :הנחת רפסמ לצרה :הנחת 31 כ"הס                
ןוהט .י תניפ לצרה         
    
61493 :הנחת רפסמ רהדת/לצרה :הנחת 41 קרפ      
5 לצרה :בוחר         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.41 קרפ תת    
    

                               3,300.00 סובוטואה תנחת 200.41 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.41 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.41 קרפ תת    
    

                  5,100.00 61493 :הנחת רפסמ רהדת/לצרה :הנחת 41 כ"הס                
5 לצרה :בוחר         
    
:הנחת רפסמ תואטגה ידרומ/לצרה :הנחת 51 קרפ      
92לצרה :בוחר 71493         
    

                               1,750.00 תידיימה הביבסה 100.51 קרפ תת    
    

                               2,000.00 סובוטואה תנחת 200.51 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.51 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.51 קרפ תת    
    

                  5,200.00 :הנחת רפסמ תואטגה ידרומ/לצרה :הנחת 51 כ"הס                
92לצרה :בוחר 71493         
    
:הנחת רפסמ תואטגה ידרומ/לצרה :הנחת 61 קרפ      
83לצרה :בוחר 81493         
    

                               1,750.00 תידיימה הביבסה 100.61 קרפ תת    
    

                                 600.00 סובוטואה תנחת 200.61 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.61 קרפ תת    
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../059 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     059 06.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.61 קרפ תת    
    

                  3,800.00 :הנחת רפסמ תואטגה ידרומ/לצרה :הנחת 61 כ"הס                
83לצרה :בוחר 81493         
    
:בוחר 22493 :הנחת רפסמ הצעומ :הנחת 71 קרפ      
9 יבצ ןב קחצי .דש         
    

                               1,750.00 תידיימה הביבסה 100.71 קרפ תת    
    

                               2,000.00 סובוטואה תנחת 200.71 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.71 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.71 קרפ תת    
    

                  5,200.00 :בוחר 22493 :הנחת רפסמ הצעומ :הנחת 71 כ"הס                
9 יבצ ןב קחצי .דש         
    
12493 :הנחת 'סמ םעה דחא/יבצ ןב:הנחת 81 קרפ      
22יבצ ןב קחצי.דש :בוחר         
    

                               2,000.00 תידיימה הביבסה 100.81 קרפ תת    
    

                               3,600.00 סובוטואה תנחת 200.81 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.81 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.81 קרפ תת    
    

                  7,050.00 12493 :הנחת 'סמ םעה דחא/יבצ ןב:הנחת 81 כ"הס                
22יבצ ןב קחצי.דש :בוחר         
    
:הנחת רפסמ האפרמ :הנחת 91 קרפ      
83יבצ ןב קחצי.דש :בוחר 02493+32403         
    

                               8,750.00 תידיימה הביבסה 100.91 קרפ תת    
    

                               2,000.00 סובוטואה תנחת 200.91 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.91 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.91 קרפ תת    
    

                 12,200.00 :הנחת רפסמ האפרמ :הנחת 91 כ"הס                
83יבצ ןב קחצי.דש :בוחר 02493+32403         

 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../060 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     060 06.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

דלוס הטיירנה/יבצ ןב קחצי.דש 91493 'חת 02 קרפ      
94יבצ ןב קחצי.דש :'חר         
    

                               1,750.00 תידיימה הביבסה 100.02 קרפ תת    
    

                                 600.00 סובוטואה תנחת 200.02 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.02 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.02 קרפ תת    
    

                  3,800.00 דלוס הטיירנה/יבצ ןב קחצי.דש 91493 'חת 02 כ"הס                
94יבצ ןב קחצי.דש :'חר         
    
ק'צרוק שונאי/יבצ ןב קחצי .דש 88393:'חת 12 קרפ      
02 קא'צרוק שונאי 'חר         
    

                               1,750.00 תידיימה הביבסה 100.12 קרפ תת    
    

                               2,200.00 סובוטואה תנחת 200.12 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.12 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.12 קרפ תת    
    

                  5,400.00 ק'צרוק שונאי/יבצ ןב קחצי .דש 88393:'חת 12 כ"הס                
02 קא'צרוק שונאי 'חר         
    
:הנחת 'סמ ק'צרוק שונאי/ןודרוג:הנחת 22 קרפ      
5ק'צרוק שונאי :'חר 78393         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.22 קרפ תת    
    

                                 600.00 סובוטואה תנחת 200.22 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.22 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.22 קרפ תת    
    

                  2,400.00 :הנחת 'סמ ק'צרוק שונאי/ןודרוג:הנחת 22 כ"הס                
5ק'צרוק שונאי :'חר 78393         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../061 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     061 06.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

38393 :הנחת רפסמ ןומימ/לטפסוי :הנחת 32 קרפ      
5 לטפסוי :בוחר         
    

                               1,750.00 תידיימה הביבסה 100.32 קרפ תת    
    

                               2,200.00 סובוטואה תנחת 200.32 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.32 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.32 קרפ תת    
    

                  5,400.00 38393 :הנחת רפסמ ןומימ/לטפסוי :הנחת 32 כ"הס                
5 לטפסוי :בוחר         
    
90743 :הנחת רפסמ ןומימ/לטפסוי :הנחת 42 קרפ      
12 ןומימ :בוחר         
    

                               1,750.00 תידיימה הביבסה 100.42 קרפ תת    
    

                               2,000.00 סובוטואה תנחת 200.42 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.42 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.42 קרפ תת    
    

                  5,200.00 90743 :הנחת רפסמ ןומימ/לטפסוי :הנחת 42 כ"הס                
12 ןומימ :בוחר         
    
68393 :הנחת רפסמ רנרב/ןודרוג :הנחת 52 קרפ      
51 ןודרוג :בוחר         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.52 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 200.52 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 300.52 קרפ תת    
    

                  1,800.00 68393 :הנחת רפסמ רנרב/ןודרוג :הנחת 52 כ"הס                
51 ןודרוג :בוחר         
    
31403 :הנחת רפסמ רפונה/ןודרוג :הנחת 62 קרפ      
4 ןודרוג :בוחר         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.62 קרפ תת    
    

                               2,000.00 סובוטואה תנחת 200.62 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.62 קרפ תת    
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../062 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     062 06.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.62 קרפ תת    
    

                  3,800.00 31403 :הנחת רפסמ רפונה/ןודרוג :הנחת 62 כ"הס                
4 ןודרוג :בוחר         
    
28393 :הנחת רפסמ ןוסלנצכ/ןודרוג :הנחת 72 קרפ      
7 ןוסלנצכ :בוחר         
    

                               1,750.00 תידיימה הביבסה 100.72 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 200.72 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 300.72 קרפ תת    
    

                  3,200.00 :הנחת רפסמ ןוסלנצכ/ןודרוג :הנחת 72 כ"הס                
7 ןוסלנצכ :בוחר 28393         
    
29393 :הנחת רפסמ ירחסמ זכרמ :הנחת 82 קרפ      
3 יזבש :בוחר         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.82 קרפ תת    
    

                               2,200.00 סובוטואה תנחת 200.82 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 300.82 קרפ תת    
    

                  3,400.00 29393 :הנחת רפסמ ירחסמ זכרמ :הנחת 82 כ"הס                
3 יזבש :בוחר         
    
:הנחת רפסמ ינבא הידעס/יזבש :הנחת 92 קרפ      
81 יזבש :בוחר 69393         
    

                               1,750.00 תידיימה הביבסה 100.92 קרפ תת    
    

                               2,200.00 סובוטואה תנחת 200.92 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.92 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.92 קרפ תת    
    

                  5,400.00 :הנחת רפסמ ינבא הידעס/יזבש :הנחת 92 כ"הס                
81 יזבש :בוחר 69393         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../063 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     063 06.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

:הנחת רפסמ הדוהי רב/יזבש :הנחת 03 קרפ      
52 יזבש :בוחר 79393         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.03 קרפ תת    
    

                               2,200.00 סובוטואה תנחת 200.03 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.03 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.03 קרפ תת    
    

                  4,000.00 :הנחת רפסמ הדוהי רב/יזבש :הנחת 03 כ"הס                
52 יזבש :בוחר 79393         
    
11493 :הנחת רפסמ יזבש/ג"מ :הנחת 13 קרפ      
36 יזבש :בוחר         
    

                               1,750.00 תידיימה הביבסה 100.13 קרפ תת    
    

                               3,400.00 סובוטואה תנחת 200.13 קרפ תת    
    

                  5,150.00 11493 :הנחת רפסמ יזבש/ג"מ :הנחת 13 כ"הס                
36 יזבש :בוחר         
    
90493 :הנחת רפסמ ג"מ/הירגסמ :הנחת 23 קרפ      
05 ג"מ :בוחר         
    

                               7,850.00 תידיימה הביבסה 100.23 קרפ תת    
    

                               1,900.00 סובוטואה תנחת 200.23 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.23 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.23 קרפ תת    
    

                 11,200.00 90493 :הנחת רפסמ ג"מ/הירגסמ :הנחת 23 כ"הס                
05 ג"מ :בוחר         
    
35403 :הנחת רפסמ ןהכ ילא/ג"מ :הנחת 33 קרפ      
81 ג"מ :בוחר         
    

                               1,750.00 תידיימה הביבסה 100.33 קרפ תת    
    

                                 600.00 סובוטואה תנחת 200.33 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.33 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.33 קרפ תת    
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../064 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     064 06.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                  3,800.00 35403 :הנחת רפסמ ןהכ ילא/ג"מ :הנחת 33 כ"הס                
81 ג"מ :בוחר         
    
:הנחת 'סמ תורדתסהה/יקסניטוב'ז :'חת 43 קרפ      
8יקסניטוב'ז :בוחר 98393         
    

                               2,800.00 תידיימה הביבסה 100.43 קרפ תת    
    

                               3,200.00 סובוטואה תנחת 200.43 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.43 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.43 קרפ תת    
    

                  7,450.00 :הנחת 'סמ תורדתסהה/יקסניטוב'ז :'חת 43 כ"הס                
8יקסניטוב'ז :בוחר 98393         
    
:הנחת רפסמ תורדתסהה/ןולאה :הנחת 53 קרפ      
51 תורדתסהה :בוחר 19393         
    

                               2,950.00 תידיימה הביבסה 100.53 קרפ תת    
    

                                 600.00 סובוטואה תנחת 200.53 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.53 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.53 קרפ תת    
    

                  5,000.00 :הנחת רפסמ תורדתסהה/ןולאה :הנחת 53 כ"הס                
51 תורדתסהה :בוחר 19393         
    
:הנחת רפסמ תורדתסהה/רקד י"חא :הנחת 63 קרפ      
22 תורדתסהה :בוחר 09393         
    

                               8,750.00 תידיימה הביבסה 100.63 קרפ תת    
    

                               2,200.00 סובוטואה תנחת 200.63 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.63 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.63 קרפ תת    
    

                 12,400.00 רפסמ תורדתסהה/רקד י"חא :הנחת 63 כ"הס                
22 תורדתסהה :בוחר 09393 :הנחת         

 
 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../065 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     065 06.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

:הנחת רפסמ חופתה/םידרוה :הנחת 73 קרפ      
םידרוה :בוחר 15693         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.73 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 200.73 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 300.73 קרפ תת    
    

                  1,800.00 :הנחת רפסמ חופתה/םידרוה :הנחת 73 כ"הס                
םידרוה :בוחר 15693         
    
55693 :הנחת רפסמ דקשה/םידרוה :הנחת 83 קרפ      
94 םידרוה :בוחר         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.83 קרפ תת    
    

                               2,200.00 סובוטואה תנחת 200.83 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.83 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.83 קרפ תת    
    

                  4,000.00 :הנחת רפסמ דקשה/םידרוה :הנחת 83 כ"הס                
94 םידרוה :בוחר 55693         
    
:הנחת רפסמ שבדה קנוי/םידרוה :הנחת 93 קרפ      
4 םידרוה :בוחר 08393         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.93 קרפ תת    
    

                               1,850.00 סובוטואה תנחת 200.93 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 300.93 קרפ תת    
    

                  3,050.00 :הנחת רפסמ שבדה קנוי/םידרוה :הנחת 93 כ"הס                
4 םידרוה :בוחר 08393         
    
רפסמ םידרוה/םילקדה תורדש :הנחת 04 קרפ      
94 םידרוה :בוחר 65693 :הנחת         
    

                               1,750.00 תידיימה הביבסה 100.04 קרפ תת    
    

                                 600.00 סובוטואה תנחת 200.04 קרפ תת    
    

                                 250.00 הקבדמ יטלש 300.04 קרפ תת    
    

הנחתה לגד 400.04 קרפ תת                                           
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../066 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     066 06.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                                 600.00 םיישושימ םיטלש 500.04 קרפ תת    
    

                  3,200.00 רפסמ םידרוה/םילקדה תורדש :הנחת 04 כ"הס                
94 םידרוה :בוחר 65693 :הנחת         
    
:הנחת רפסמ שרוחה לילכ/זראה :הנחת 14 קרפ      
זראה :בוחר 13693         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.14 קרפ תת    
    

                               3,400.00 סובוטואה תנחת 200.14 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.14 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.14 קרפ תת    
    

                  5,200.00 :הנחת רפסמ שרוחה לילכ/זראה :הנחת 14 כ"הס                
זראה :בוחר 13693         
    
18393 :הנחת רפסמ ףזישה/זראה :הנחת 24 קרפ      
4 זראה :בוחר         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.24 קרפ תת    
    

                               3,450.00 סובוטואה תנחת 200.24 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.24 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.24 קרפ תת    
    

                  5,250.00 18393 :הנחת רפסמ ףזישה/זראה :הנחת 24 כ"הס                
4 זראה :בוחר         
    
רפסמ םימקישה/זראה גדלשה/זראה :הנחת 34 קרפ      
63 זראה :בוחר 40493 :הנחת         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.34 קרפ תת    
    

                               4,850.00 סובוטואה תנחת 200.34 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.34 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.34 קרפ תת    
    

                  6,650.00 םימקישה/זראה גדלשה/זראה :הנחת 34 כ"הס                
63 זראה :בוחר 40493 :הנחת רפסמ         

 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../067 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     067 06.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םירופיצה/זראה 20493:'חת 44 קרפ      
61 זראה :'חר סוטפילקאה/זראה         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.44 קרפ תת    
    

                               6,150.00 סובוטואה תנחת 200.44 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 300.44 קרפ תת    
    

                  7,350.00 םירופיצה/זראה 20493:'חת 44 כ"הס                
61 זראה :'חר סוטפילקאה/זראה         
    
:הנחת רפסמ םימקש/ה זראה :הנחת 54 קרפ      
זראה :בוחר 50493         
    

                               3,000.00 תידיימה הביבסה 100.54 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 200.54 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.54 קרפ תת    
    

                  4,450.00 :הנחת רפסמ םימקש/ה זראה :הנחת 54 כ"הס                
זראה :בוחר 50493         
    
:הנחת 'סמ ןוליאה/ןורשה בל ךרד :'חת 64 קרפ      
2ןורשה בל ךרד :בוחר 12593         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.64 קרפ תת    
    

                               3,450.00 סובוטואה תנחת 200.64 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 300.64 קרפ תת    
    

                  4,650.00 :הנחת 'סמ ןוליאה/ןורשה בל ךרד :'חת 64 כ"הס                
2ןורשה בל ךרד :בוחר 12593         
    
:הנחת 'סמ ןפגה/ןורשה בל ךרד :הנחת 74 קרפ      
23ןורשה בל ךרד :'חר 59493         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.74 קרפ תת    
    

                               2,000.00 סובוטואה תנחת 200.74 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 300.74 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 400.74 קרפ תת    
    

                  3,800.00 :הנחת 'סמ ןפגה/ןורשה בל ךרד :הנחת 74 כ"הס                
23ןורשה בל ךרד :'חר 59493         

 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../068 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     068 06.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

:הנחת רפסמ תיזה/ןורשה בל ךרד :הנחת 84 קרפ      
תיזה :בוחר 89493         
    

                               1,550.00 תידיימה הביבסה 100.84 קרפ תת    
    

                               3,600.00 סובוטואה תנחת 200.84 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 300.84 קרפ תת    
    

                  6,000.00 :הנחת רפסמ תיזה/ןורשה בל ךרד :הנחת 84 כ"הס                
תיזה :בוחר 89493         
    
רפסמ ןרוצ ןפגה/ןרוצ םירדהה :הנחת 94 קרפ      
17 םירדהה :בוחר 79493 :הנחת         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.94 קרפ תת    
    

                               3,450.00 סובוטואה תנחת 200.94 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 300.94 קרפ תת    
    

                  4,650.00 רפסמ ןרוצ ןפגה/ןרוצ םירדהה :הנחת 94 כ"הס                
17 םירדהה :בוחר 79493 :הנחת         
    
רפסמ ןרוצ המקשה/ןרוצ םירדהה :הנחת 05 קרפ      
המקשה :בוחר 39493 :הנחת         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.05 קרפ תת    
    

                               2,000.00 סובוטואה תנחת 200.05 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 300.05 קרפ תת    
    

                  3,200.00 רפסמ ןרוצ המקשה/ןרוצ םירדהה :הנחת 05 כ"הס                
המקשה :בוחר 39493 :הנחת         
    
:הנחת רפסמ בלודה/תונליאה :הנחת 15 קרפ      
02 בלודה :בוחר 69493         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.15 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 200.15 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 300.15 קרפ תת    
    

                  1,800.00 :הנחת רפסמ בלודה/תונליאה :הנחת 15 כ"הס                
02 בלודה :בוחר 69493         

 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../069 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     069 06.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

:הנחת רפסמ בלודה/תונליאה :הנחת 25 קרפ      
69 תונליאה :בוחר 91593         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.25 קרפ תת    
    

                               2,000.00 סובוטואה תנחת 200.25 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 300.25 קרפ תת    
    

                  3,200.00 :הנחת רפסמ בלודה/תונליאה :הנחת 25 כ"הס                
69 תונליאה :בוחר 91593         
    
םיקמעה תנשוש/ןיבר קחצי .דש 66983 :'חת 35 קרפ      
ןיבר קחצי .דש         
    

                                 350.00 תידיימה הביבסה 100.35 קרפ תת    
    

                                 600.00 סובוטואה תנחת 200.35 קרפ תת    
    

                                 250.00 הקבדמ יטלש 300.35 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 400.35 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 500.35 קרפ תת    
    

                  2,650.00 תנשוש/ןיבר קחצי .דש 66983 :'חת 35 כ"הס                
ןיבר קחצי .דש םיקמעה         
    
םיקמעה תנשוש/ןיבר קחצי.דש76983 :'חת 45 קרפ      
11ןיבר קחצי .דש :'חר         
    

                               1,750.00 תידיימה הביבסה 100.45 קרפ תת    
    

                                 600.00 סובוטואה תנחת 200.45 קרפ תת    
    

                                 250.00 הקבדמ יטלש 300.45 קרפ תת    
    

                                 600.00 הנחתה לגד 400.45 קרפ תת    
    

                                 850.00 םיישושימ םיטלש 500.45 קרפ תת    
    

                  4,050.00 םיקמעה תנשוש/ןיבר קחצי.דש76983 :'חת 45 כ"הס                
11ןיבר קחצי .דש :'חר         

   249,800.00 םיכנל תושיגנ 72 כ"הס                            
 
 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: רחובות   .../070 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     070 06.07.2016

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

םיכנל תושיגנ 72 הנבמ    
   

                  3,200.00 שונאי :בוחר לטפסוי/ק'צרוק שונאי 48393 הנחת 'סמ 10 קרפ   
2 קא'צרוק        
   

                  4,100.00 25 יזבש :בוחר ןהכ ילא/יזבש 01493:הנחת 'סמ 20 קרפ   
   

                  6,600.00 93 ג"מ :בוחר זופתה/לבויה  80493 :הנחת 'סמ 30 קרפ   
   

                  1,800.00 5 ג"מ :בוחר תורדתסהה/ג"מ 49393 :הנחת 'סמ 40 קרפ   
   

                  7,500.00 י"חא :בוחר ברועה/רקד י"חא 39393 :הנחת רפסמ 50 קרפ   
3 רקד        
   

                  5,000.00 זראה :בוחר גדלשה/זראה 30493 :הנחת רפסמ 60 קרפ   
   

                  3,200.00 זראה :בוחר שרוחה לילכ/זראה 35693 :הנחת רפסמ 70 קרפ   
  41      
   

                  4,000.00 89403 :הנחת רפסמ 265 /םילקדה תורדש :הנחת 80 קרפ   
םילקד תורדש :בוחר        
   

                  4,100.00 37873 :הנחת רפסמ 265 /םילקדה תורדש :הנחת 90 קרפ   
םילקד תורדש :בוחר        
   

                  1,800.00 :בוחר 00593 :הנחת רפסמ בורחה/םירדהה :הנחת 01 קרפ   
31 בורחה        
   

                  1,800.00 99493 :הנחת רפסמ ןרוצ סדה/ןרוצ םירדהה :הנחת 11 קרפ   
01 םירדהה :בוחר        
   

                  2,600.00 :הנחת רפסמ ןרוצ המקשה/ןרוצ םירדהה :הנחת 21 קרפ   
1םירדהה :בוחר 48953        
   

                  1,800.00 .י תניפ לצרה :בוחר 51493 :הנחת רפסמ לצרה :הנחת 31 קרפ   
ןוהט        
   

                  5,100.00 לצרה :בוחר 61493 :הנחת רפסמ רהדת/לצרה :הנחת 41 קרפ   
   

                  5,200.00 71493 :הנחת רפסמ תואטגה ידרומ/לצרה :הנחת 51 קרפ   
92לצרה :בוחר        
   

                  3,800.00 81493 :הנחת רפסמ תואטגה ידרומ/לצרה :הנחת 61 קרפ   
83לצרה :בוחר        
   

                  5,200.00 ןב קחצי .דש :בוחר 22493 :הנחת רפסמ הצעומ :הנחת 71 קרפ   
9 יבצ        
   

                  7,050.00 .דש :בוחר 12493 :הנחת 'סמ םעה דחא/יבצ ןב:הנחת 81 קרפ   
22יבצ ןב קחצי        
   

                 12,200.00 :בוחר 02493+32403 :הנחת רפסמ האפרמ :הנחת 91 קרפ   
83יבצ ןב קחצי.דש        

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
קובץ: רחובות   .../071 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     071 06.07.2016

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                  3,800.00 .דש :'חר דלוס הטיירנה/יבצ ןב קחצי.דש 91493 'חת 02 קרפ   

94יבצ ןב קחצי        
   

                  5,400.00 שונאי 'חר ק'צרוק שונאי/יבצ ןב קחצי .דש 88393:'חת 12 קרפ   
02 קא'צרוק        
   

                  2,400.00 :'חר 78393 :הנחת 'סמ ק'צרוק שונאי/ןודרוג:הנחת 22 קרפ   
5ק'צרוק שונאי        
   

                  5,400.00 :בוחר 38393 :הנחת רפסמ ןומימ/לטפסוי :הנחת 32 קרפ   
5 לטפסוי        
   

                  5,200.00 ןומימ :בוחר 90743 :הנחת רפסמ ןומימ/לטפסוי :הנחת 42 קרפ   
  21      
   

                  1,800.00 ןודרוג :בוחר 68393 :הנחת רפסמ רנרב/ןודרוג :הנחת 52 קרפ   
  15      
   

                  3,800.00 ןודרוג :בוחר 31403 :הנחת רפסמ רפונה/ןודרוג :הנחת 62 קרפ   
   

                  3,200.00 :בוחר 28393 :הנחת רפסמ ןוסלנצכ/ןודרוג :הנחת 72 קרפ   
7 ןוסלנצכ        
   

                  3,400.00 יזבש :בוחר 29393 :הנחת רפסמ ירחסמ זכרמ :הנחת 82 קרפ   
   

                  5,400.00 :בוחר 69393 :הנחת רפסמ ינבא הידעס/יזבש :הנחת 92 קרפ   
81 יזבש        
   

                  4,000.00 :בוחר 79393 :הנחת רפסמ הדוהי רב/יזבש :הנחת 03 קרפ   
52 יזבש        
   

                  5,150.00 36 יזבש :בוחר 11493 :הנחת רפסמ יזבש/ג"מ :הנחת 13 קרפ   
   

                 11,200.00 ג"מ :בוחר 90493 :הנחת רפסמ ג"מ/הירגסמ :הנחת 23 קרפ   
  50      
   

                  3,800.00 81 ג"מ :בוחר 35403 :הנחת רפסמ ןהכ ילא/ג"מ :הנחת 33 קרפ   
   

                  7,450.00 :בוחר 98393 :הנחת 'סמ תורדתסהה/יקסניטוב'ז :'חת 43 קרפ   
8יקסניטוב'ז        
   

                  5,000.00 :בוחר 19393 :הנחת רפסמ תורדתסהה/ןולאה :הנחת 53 קרפ   
51 תורדתסהה        
   

                 12,400.00 09393 :הנחת רפסמ תורדתסהה/רקד י"חא :הנחת 63 קרפ   
22 תורדתסהה :בוחר        
   

                  1,800.00 :בוחר 15693 :הנחת רפסמ חופתה/םידרוה :הנחת 73 קרפ   
םידרוה        
   

                  4,000.00 :בוחר 55693 :הנחת רפסמ דקשה/םידרוה :הנחת 83 קרפ   
94 םידרוה        

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
קובץ: רחובות   .../072 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     072 06.07.2016

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                  3,050.00 :בוחר 08393 :הנחת רפסמ שבדה קנוי/םידרוה :הנחת 93 קרפ   

4 םידרוה        
   

                  3,200.00 65693 :הנחת רפסמ םידרוה/םילקדה תורדש :הנחת 04 קרפ   
94 םידרוה :בוחר        
   

                  5,200.00 :בוחר 13693 :הנחת רפסמ שרוחה לילכ/זראה :הנחת 14 קרפ   
זראה        
   

                  5,250.00 זראה :בוחר 18393 :הנחת רפסמ ףזישה/זראה :הנחת 24 קרפ   
   

                  6,650.00 :הנחת רפסמ םימקישה/זראה גדלשה/זראה :הנחת 34 קרפ   
63 זראה :בוחר 40493        
   

                  7,350.00 :'חר סוטפילקאה/זראה םירופיצה/זראה 20493:'חת 44 קרפ   
61 זראה        
   

                  4,450.00 :בוחר 50493 :הנחת רפסמ םימקש/ה זראה :הנחת 54 קרפ   
זראה        
   

                  4,650.00 :בוחר 12593 :הנחת 'סמ ןוליאה/ןורשה בל ךרד :'חת 64 קרפ   
2ןורשה בל ךרד        
   

                  3,800.00 :'חר 59493 :הנחת 'סמ ןפגה/ןורשה בל ךרד :הנחת 74 קרפ   
23ןורשה בל ךרד        
   

                  6,000.00 89493 :הנחת רפסמ תיזה/ןורשה בל ךרד :הנחת 84 קרפ   
תיזה :בוחר        
   

                  4,650.00 79493 :הנחת רפסמ ןרוצ ןפגה/ןרוצ םירדהה :הנחת 94 קרפ   
17 םירדהה :בוחר        
   

                  3,200.00 :הנחת רפסמ ןרוצ המקשה/ןרוצ םירדהה :הנחת 05 קרפ   
המקשה :בוחר 39493        
   

                  1,800.00 :בוחר 69493 :הנחת רפסמ בלודה/תונליאה :הנחת 15 קרפ   
02 בלודה        
   

                  3,200.00 :בוחר 91593 :הנחת רפסמ בלודה/תונליאה :הנחת 25 קרפ   
69 תונליאה        
   

                  2,650.00 קחצי .דש םיקמעה תנשוש/ןיבר קחצי .דש 66983 :'חת 35 קרפ   
ןיבר        
   

                  4,050.00 .דש :'חר םיקמעה תנשוש/ןיבר קחצי.דש76983 :'חת 45 קרפ   
11ןיבר קחצי        
   

   249,800.00 םיכנל תושיגנ 72 כ"הס               
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
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ןרוצ-המידק סובוטוא תונחתל ןדמוא
 

17/07/2016
דף מס':     073 06.07.2016

  
הנבמ ךס  

   249,800.00 םיכנל תושיגנ 72 הנבמ  
 

  
לכה ךס  

   249,800.00  יללכ כ"הס  
     42,466.00 מ"עמ %71  
    292,266.00 מ"עמ ללוכ כ"הס  

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                                

ךיראת                                   
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