
מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 
 
 
 

02/02/2021 זרכמ
דף מס':     001 'ב בלש - ביזכ תנוכש

(שדח עטק) תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש 10 הנבמ
רדג תוריקו ךמת תוריק 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ד ג  ת ו ר י ק ו  ך מ ת  ת ו ר י ק  20 ק ר פ       
      

דבוכ - םיכמות תוריק 'חי                            02.0010
      
, הבוג לכב ,02-ב ןוטבמ דבוכ - םיכמות תוריק     02.0030
'בע :ללוכ .טקל ןבא/תיארפ ןבאמ םיבכרומ      
ןבא ,םירפת ,םיזקנ ,דוסי ,הביצח/הריפח      
יולימ ,ןויז תוזאפ םע ןוטבמ ריק שאר דוביע      
תעירי/השבי הינבמ זקנ ,ריקה בגב ירלונרג      
לכו  , ךרוצה תדימב ןבל טלמ ,לוחיכ ,זוקינ      
טרופמכ ריקה עוציב ךרוצל תודובעה רתי      
הינב תללוכ הדובעה ריחמ .טרפמבו תוינכתב      

 35,400.00   590.00    60.00 . םינפ וד ק"מ   
      
פ"צשב 03-ב ןוטבמ םייק דבוכ ריק תהבגה     02.0075
שאר דוביע ללוכ , ךרוצה תדימב יוביע ללוכ      
תוברל תושרדנה תונכהה לכו  ל"נכ ריק      
,םיצוק תסנכהו חודיק ,הפיטש ,יוקינ ,תותיס      
יולימ, םיזקנ , הביצח/הריפח,ריק שאר ןויז      
לכה  , ןבל טלמב לוחיכ , ריקה בגב ירלונרג      
תומוקמב םינפ-וד תיינב ללוכ טרפה יפל      

 11,800.00   590.00    20.00 .םישורדה ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 47,200.00 רדג תוריקו ךמת תוריק 20 כ"הס  
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../002 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     002 'ב בלש - ביזכ תנוכש

(שדח עטק) תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
8.1 ק ר פ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
וד ,מ"מ 05 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ     08.01.0125

 30,600.00    17.00 1,800.00 .יתבכש רטמ   
      
וד ,מ"מ 08 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ     08.01.0130

 18,000.00    20.00   900.00 .יתבכש רטמ   
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.01.0140
ןומיס מ"מ 5.3 ןפוד יבועב מ"מ 011 רטוק      
טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק רב      

  6,600.00    30.00   220.00 . ינקת ןומיס רטמ   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0215
י"ת יפל 521B הסכמ ללוכ ,מ"ס 001 קמועב      

 68,172.00 1,311.00    52.00 'פמוק .489  
      
לע הנקתה רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     08.01.0275
םיחתפ ךותיח תרנצה יוליג ללוכ תמייק תרנצ      

  1,412.00   353.00     4.00 'פמוק .ךרוצו הדימב .ןוטב תנקתהו תרנצב  
      
רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.01.0280
ללוכ ןקלוו תקציימ יושע הרקב אתל הסכמ      
בותיכהו הקיציב עובט הייריעה/הצעומה למס      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמהלע יטנוולרה      
יפל 984 י"ת יפל 052C הסכמה ןקלוותקציימ      

 21,792.00   454.00    48.00 'פמוק .שיבכה ילושב הנקתהל ,עוציב טרפ  
      
תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.01.0325
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקת      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחו יולימ ,לוח      
09 דעקמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      

 45,000.00    50.00   900.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס רטמ   
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל תפסות     08.01.0335
09 םוקמב( מ"ס 051 קמועל דע הריפחה      

    800.00    20.00    40.00 .)מ"ס רטמ   
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש\הכרדמ תחיתפ     08.01.0375
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ      
ליבש/הכרדמה ןוקית ,חקפמה תויחנה יפל      
וא ףוציר ללוכ ותומדקל בצמה תרזחהו      

  4,455.00    81.00    55.00 .טלפסא רטמ   
      
      
      

196,831.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../003 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     003 'ב בלש - ביזכ תנוכש

(שדח עטק) תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

196,831.00 מהעברה      
      
      
לוורש רובע, דומעל ןוטב דוסי ריחמל תפסות     08.01.0425
הקראה דיג תלחשהל ףסונ לוורשו לבכל ףסונ      

  4,550.00   182.00    25.00 'פמוק .הקראהל  
      
ןוטבמ קוצי 'מ 5-4 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0440
תקראה ללוכ .מ"ס 08/06/06 תודימב 03 - ב      

  5,445.00   605.00     9.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
      
ןוטבמ קוצי 'מ 8 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0450
ללוכ ,מ"ס 001/08/08 תודימב 03 -ב      

 12,432.00   777.00    16.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי תקראה  
      
'מ 4 מ לש הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ     08.01.0520

    806.00   403.00     2.00 'פמוק .רזוח שומישל 'מ 8 דע  
      
ללוכ םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.01.0530
ותפילש דוסיה ביבסמ הביצח הריפח      
02 לש תובכשב רוב תמיתס תוברל עקרקהמ      
לש תופיפצל דע הבטרהב קודיה ךות מ"ס      
הרויש םוקמל ןוטבה דוסי תלבוהו .89%      

    404.00   202.00     2.00 'פמוק .טלפסא וא ףוציר ינוקית תוברל.חקפמה  
      
ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.01.0535
שיבכה ןוקית , הלעתה יולימו הביצח/הריפח      
רב ןומיס תוברל . ותומדקל בצמה תרזחהו      

  4,830.00   161.00    30.00 . עוציבטרפ יפל.םילוורשה תווצק לש אמייק רטמ   
      
תלחשה ללוכה היזכרמ וא םייק דומעל רוביח     08.01.0560

  1,209.00   403.00     3.00 'פמוק .תווצקב םטוויחו םילבכ  
      
ותומדקלƒבצמהƒתרזחהוƒםייקƒשיבכƒתיצח     08.01.0565

  3,630.00   121.00    30.00 .םוקישו רוסינ ללוכ רטמ   
      
תרצות קבד םע םוחב ץווכתמ לוורשמ הפומ     08.01.0655
    E3 01 ךתחב ךומנ חתמ לבכל ע"ש ואX5 דע  

  1,362.00   454.00     3.00 'פמוק .61X5 תשוחנ וא םוינמולא.  
231,499.00 8.1 קרפ 10.80 כ"הס  

      
8.2 ק ר פ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
טרפ יפל תננגוסמ תיביטרוקד הדיחי עורז     08.02.0485
ףיעס 80 טרפמ יפלו ןימזמה תשירדו םגד      

 16,872.00   888.00    19.00 'פמוק .דחא סנפ רובע 155080  
      
      
      

 16,872.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../004 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     004 'ב בלש - ביזכ תנוכש

(שדח עטק) תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,872.00 מהעברה      
      
      
טרפ יפל תננגוסמ תיביטרוקד הלופכ עורז     08.02.0490
יפלו ןימזמה תשירדו. םיסנפ ינש רובע.      

  6,414.00 1,069.00     6.00 'פמוק טרפמ  
      

    999.00   333.00     3.00 'פמוק . 'מ 5 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.02.0515
      

 12,870.00   585.00    22.00 'פמוק . 'מ 01 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.02.0520
      
5.2 דעו 'מ 1 - מ ךרואב תועורז לש העיבצ     08.02.0530

  5,550.00   222.00    25.00 'פמוק .תועבורמ וא תושלושמ תולופכ תודיחי. 'מ  
      
קלחב תוגורעהו םיפצשב ןוטבה דוסי תעיבצ     08.02.0545
עבצב וא דומעה עבצב עקרקל לעמ טלובה      

    126.00    42.00     3.00 'פמוק .רחא  
 42,831.00 8.2 קרפ 20.80 כ"הס  

      
8.3 ק ר פ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
לע תנקתומ םינבא יודיי ינפב הנגה תשר     08.03.0140
ימבתודימב תנבלוגמ תשרה , סנפה      
    52Xתטישב ןבלוגמ ילג טוחמ היושע מ"מ  
הפיקיהב תקזוחמ היהת תשרה ,ברעו יתש      
מ"מ 002 מ רתוי אל תוד52L ליפורפ י"ע      
םירופיצ תסינכ תעינמל תידדצ תשר ללוכ      
עבצב עבצת תשרה .סנפל תשרה ןיב ןוניקל      

  6,572.00   212.00    31.00 'פמוק ריהב  
      
הבכו ךילומ יתלב רמוחמ יושע םירזיבא שגמ     08.03.0150
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל דימע וילאמ      
םע א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
תורונ 1ל דעוימ)דחא לודומ לעב( ספא קותינ      
י"ת יפל םיעבצב םיקדהמ טוו 07 - 004 לש      
.ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      

  5,984.00   272.00    22.00 'פמוק יטווחמו  
      
וד יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.03.0155
- 2 ל ,ספא קותינ םע א"ק 01 'א 01 יבטוק      

  2,058.00   343.00     6.00 'פמוק .טלפמוק - טוו 07 - 004 לש תורונ  
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0215
    )EPLX( גוסמ YX2N61 ךתחבX4 ר"ממ  

 36,000.00    40.00   900.00 .ל"נכ רטמ   
      
      
      
      

 50,614.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../005 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     005 'ב בלש - ביזכ תנוכש

(שדח עטק) תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 50,614.00 מהעברה      
      
      
דוסי ללוכ רואמל רפמא 04X3 ל היזכרמ     08.03.0390
דרפנ את םע ןיירושמ רטסאילופ ןוראו ןוטבמ      
םירזיבא ,ילמשחה דויצה לכ ללוכ .ח"חל      
היזכרמה הניקת הלעפהל םישורדה םירמוחו      

 18,154.00 18,154.00     1.00 'פמוק .  
      
הרואת תיזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     08.03.0415
דוסיה לזרבל ךתורמ ןבלוגמ הדלפ ספ ללוכ      
ספבו היזכרמה סיסב לש דוסיה ןויצל רבוחמו      

    303.00   303.00     1.00 'פמוק .חולב _______ ןבלאמ הדלפ  
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.03.0485
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

 22,500.00    25.00   900.00 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
      
ןוטב תחוש תללוכה הקראה תדורטקלא     08.03.0510
ןוטיבמ הסכימ םע 06 קמועב מ"ס 04 רטוקב      
    521B הדלפ טומ תוברל .984 י"ת יפל  
ךילומו ,רטמ 3 קמועב מ"מ 91 רטוקב ןוולוגמ      
ןיב רוביחל תשוחנ ר"ממ 05תשוחנ      
הקראה וא ספא ליית ןיבל הדורטקלאה      
CVP הטעמ םע ךילומה( .תיליע תשרב      

  8,172.00   908.00     9.00 'פמוק רוביחב רוחש  
      
לכ ללוכ יתכתמ םימ רוניצל הקראה     08.03.0520
את ללוכ םישורדה םירוביחהו םירזיבאה      
06 רטוקב אתה . הביצח/הריפח םורט ןוטבמ      
רוח ,ןוטבמ תיעקרק םע מ"ס 06 קמועו מ"ס      
טלפמוק העיבצו טוליש ,הסכמ ,םימ זוקינ      

    656.00   656.00     1.00 'פמוק .ל"נכ  
      
יפל ,םילגד 2 הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.03.0590
התואמ רצוימ 555080 ףיעס 80 טרפמ      

  2,525.00   101.00    25.00 'פמוק .טרפ יפל לכה דומעה ומכ תכתמ  
      
ידומעב דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.03.0595
רשאו העונת יא ,םיפצש תוגורעב רואמ      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
עבורמ וא לוגע היהי יוסכה . תיננגה      
עבצב רונתב עבצו ףונה לכירדא תויחנהיפל      
יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח יוסכה דומעה      

  6,050.00   242.00    25.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג ללוכ דוסיה  
      
      
      
      
      

108,974.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../006 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     006 'ב בלש - ביזכ תנוכש

(שדח עטק) תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

108,974.00 מהעברה      
      
      
ןירושמ עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.03.0600
וד יטמטוא יצח םרז קספמ תפסות תוברל      
לע דחא לודומ לעב א"ק 01 'א 61 יבטוק      
5.2X3 רוביח לבכו םירזיבא שגמ      
םוטיא תוברל עקת תיבל דעו שגמהמר"ממ      
ימ תרידח תעינמל ןוקיליס י"ע רוביחה רוזא      

  3,775.00   151.00    25.00 'פמוק טלפמוק - .םשג  
      
דוסי תביצח ללוכ םייק דומעל תורבחתיה     08.03.0645
םילוורש תסנכה רחאל הביצחה ןוקיתו ןוטבה      

  2,118.00   706.00     3.00 'פמוק .חוקיפה תשירד יפל ת"ממ תפסות ללוכ  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.03.0650
לע ח"וד תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      
- 1 'חי רואמה ןקתב הרואתה ןקתמ תדימע      

  3,026.00 3,026.00     1.00 3500. 'חי   
      
יפל 'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0655

  3,800.00    76.00    50.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תויחנה ע"ש   
      
יפל 'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0660

  3,300.00    66.00    50.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תויחנה ע"ש   
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.03.0665
למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

  3,227.00 3,227.00     1.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה ןתמו  
128,220.00 8.3 קרפ 30.80 כ"הס  

      
8.7 ק ר פ  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.07.0200
הבוג מ"ס 061 םינפ בחור : תודימב למשח      
קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      
סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 05      

  3,832.00 1,916.00     2.00 'פמוק .סוליפו  
      
למשחל תפתושמ הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.0220
בחור :תודימב "םיבהל" תמגודכ תרושקתו      
תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 022 םינפ      
ללוכ מ"ס 04 קמוע ,מ"ס 522 )עקרקל      
תציחמ ,ןויז ,סוליפו סוסיב,הביצח/ הריפח      
80 טרפמ יפל. עוצב טרפ יפל לכה הדרפה      
בג לולכי תרושקתה את.י"חח לש םיטרדנטסו      

  5,042.00 2,521.00     2.00 'פמוק ץע  
      
      

  8,874.00 70.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../007 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     007 'ב בלש - ביזכ תנוכש

(שדח עטק) תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,874.00 מהעברה      
      
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.07.0290
תרבח לש םילבכ רובע הנכומ הריפחב      
ללוכ .ץניא 4 לש רטוקב רוניצה .למשח      
הכישמ טוח ,למשח 'בח ינסחממ הלבוה      
80 טרפמ יפל ינקת ןומיס טרסו מ"מ8ןוליינמ      

    900.00     9.00   100.00 .62080 ףיעס רטמ   
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.07.0300
תרבח לש םילבכ רובע הנכומ הריפחב      
ללוכ .ץניא 6 לש רטוקב רוניצה .למשח      
הכישמ טוח ,למשח 'בח ינסחממ הלבוה      
80 טרפמ יפל ינקת ןומיס טרסו מ"מ8ןוליינמ      

  1,300.00    13.00   100.00 .טרפ יפל 62080 ףיעס רטמ   
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.07.0310
תרבח לש םילבכ רובע הנכומ הריפחב      
ללוכ .ץניא 8 לש רטוקב רוניצה .למשחה      
הכישמ טוח ,למשח 'בח ינסחממ הלבוה      
80 טרפמ יפל .ינקת ןומיס טרסו מ"מ8ןוליינמ      

  1,500.00    15.00   100.00 .טרפ יפל 62080 ףיעס רטמ   
      
םויס לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס עוצב     08.07.0320
)םילוורשה( םייעקרק תתה םירבעמה תווצק      
80 טרפמ יפל ק"ת לבכ וא י"חח רובע ונכוהש      
EDAM.צ עוציב יטרפ יפלו 382080 ףיעס      
.תרנצה םויס תווצק לש תוטנידרואוקה ןוי-      

  4,236.00   353.00    12.00 'פמוק SA תינכותב ךמסומ דדומ י"ע  
      
תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.07.0340
קוחב שרדנכ י"חח לש ךומנ חתמ ילבכ םע      
תינדי שושיג ,הריפח ,םילוורש ללוכ למשחה      
עוצב 'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועל      

  1,612.00   403.00     4.00 'פמוק .טרפ יפל לכה תוימרתו תוינכמתונגה  
 18,422.00 8.7 קרפ 70.80 כ"הס  

      
ם י ג י ר ח  99.80 ק ר פ  ת ת       
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.99.0010
תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הננב גוסמ ינוק      
דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע דוסי      
םירזיבאה לכו םירזיבא יאת 2-ל הנכה      
םע עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
דומעה דנז לוורש תוברל רחבנה הרואתה ףוג      

 27,300.00 3,900.00     7.00 'פמוק 'מ 0.4 הבוגב  
      

 83,200.00 5,200.00    16.00 'פמוק 'מ 0.8 דומעה הבוג ךא ל"נכ 08.99.0020
110,500.00 99.80.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../008 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     008 'ב בלש - ביזכ תנוכש

(שדח עטק) תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

110,500.00 מהעברה      
      
      
ינקית 'מ 0.4 הבוגב "הקטגור" הרואת דומע     08.99.0030
לובט הננב גוסמ ינוק לוגע ךתח לעב הדלפמ      
ןיב םיקוזיח םע דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב      
םירזיבא יאת 2-ל הנכה דומעה ףוגל הדלפה      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו      
לוורש תוברל הרואתה ףוג םע עורזה רוביחלו      

 11,600.00 5,800.00     2.00 'פמוק דנז  
      
DEL תייגולונכטב יביטרוקד הרואת ףוג     08.99.0040
רטסאילופ תקבא עובצ םוינימולא תקיצימ      
)KNIS TAEH( תינבומ רוריק תכרעמ רונתב      
הביבס תרוטרפמטב יברימ םוח רוזיפל      
    03_C- דעPבצC_םוינימולא תקיצי תלד  
,םיינכמ םילכב שומיש אלל ריצ לע תחתפנ      
RAB THGIL 04+ תכרע תיטפוא תכרעמ      
    CITPO 66 תומיטא תגרדבPI םידל תללוכה  
רוא עSDELIMUL SPILIH תרצות      
    0003K0004 08-07 עבצ תריסמ IRC  
תרצות רביירד תועש 00005 םייח ךרוא      
    ECNAVDA SPILIHP הנגה לופכ דודיב  
רטסאילופ רומיג הנקתה םאתמ םיקרב דגנ      
DEL MUIDEM םגד ןימזה תשירדיפל ןווגב      
    W79 תרצות דל GNITHGIL REPOOC -  

154,000.00 5,500.00    28.00 לשומ םידלה דויצה לכו רביירדה ללוכ דערוא 'חי   
      

 12,900.00 4,300.00     3.00 W05 ךא ל"נכ 'חי  08.99.0050
      
םגד( 'מ 0.4 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.99.0060
021/001/001 03 -ב ןוטבמ קוצי )"הקטוגור"      
ילוורשו דוסי יגריב דוסי תקראה ללוכ מ"ס      

  1,940.00   970.00     2.00 'פמוק רבעמ  
      

  5,000.00   250.00    20.00 ףונמ לע בכר לש ע"ש ע"ש  08.99.0070
      
0071 תרצות DEL, 76PI הרואת ףוג     08.99.0080
    ,NGISED DEL W2X21 רביירד ללוכ ןמול  
ללוכ ןוטבב העוקש שרדנכ םוטא ללידכו קפס      

 11,700.00 3,900.00     3.00 'פמוק ןוטבה תקיצי  
      
יוריקבהפצה תרואתל DEL ןגומ הרואת ףוג     08.99.0090
    FLOOD VFS-LED ,700mA ,94W  
    ONISIV שגמ( תנגומ הספוק ללוכ דערוא  

 22,800.00 3,800.00     6.00 'פמוק )םירזיבא  
      
לע "האיצי" רובע עובצ ןבלוגמ "אבס לקמ"     08.99.0100

  5,000.00   200.00    25.00 הנטנא/המלצמל הרואת דומע יבג 'חי   
      

335,440.00 99.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../009 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     009 'ב בלש - ביזכ תנוכש

(שדח עטק) תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש 10 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

335,440.00 מהעברה      
      
      
ללוכ A52X3 ח"ח תאמ למשח רוביח תנמזה     08.99.0110
ןכו 5% ינלבק חוור ףורצב םולשתה עוציב      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק תומלצמ רוביחל םישורדה םימואתה  
342,940.00 םיגירח 99.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

763,912.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../010 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     010 'ב בלש - ביזכ תנוכש

(שדח עטק) תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש 10 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
רתאב קוצי םילספ תבצהל 03-ב ןוטב חטשמ     40.01.0050
תכתורמ לזרב תשר ללוכ ,מ"ס 01 יבועב      
ינפ תקלחה ,מ"ס 02/02 לכ מ"מ 8 רטוק      

  4,655.00   133.00    35.00 .םיקשימ תוברל קוריסו ןוטבה ר"מ   
      
מ"ס 5-01 יבועב תיארפ תיעבט ןבאב ףוציר     40.01.0170

  9,981.00   221.80    45.00 .טיט ללוכ. תיפולקיצ אמגודב ר"מ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0190
,02/01 ,תינבלמ גוסמ עבצ ספסוחמ רמגב      

202,500.00    81.00 2,500.00 . תינכת יפל ע"וש וא 02/02 ר"מ   
      
,מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0210
, 02/01 ,תינבלמ גוסמ עבצ ספסוחמ רמגב      

 11,700.00    90.00   130.00 .תינכת יפל , ע"וש וא 02/02 ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

  2,820.00   141.00    20.00 .דוסי ר"מ   
      
םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.01.0410
תמגודכ ןבל ןווג תוברל מ"ס 6/02/02      

  5,420.00   271.00    20.00 .ע"ש וא ןייטשרקא ר"מ   
      
םוחיתל 02/02 היומס הרוגח רובע תפסות     40.01.0450

  1,040.00    26.00    40.00 תובלתשמ םינבאמ ףוציר רטמ   
      
העונת לגעמב הרטעל המורט הפש ןבא     40.01.0540
םוטיקו םירסייפס םע מ"ס 05/52/52 תודימב      

  5,610.00   102.00    55.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תואפב ןטק רטמ   
      
ללוכ 03-ב ןוטבמ העונת יא הצק שאר     40.01.0570
ןליתאילופ תועירי ןויזה רודיסו הקפסא      
יא סוידר .ןוטבה ינפ תקלחהו ,תחתמ      

  2,250.00   375.00     6.00 .'מ 5.1 ילמיסקמ 'חי   
      
תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0640
דוסי ללוכ ריחמה( . מ"ס 71/001/52      

 91,000.00    70.00 1,300.00 .)ןוטב תנעשמו רטמ   
      
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     40.01.0650
דוסי ללוכ ריחמה ( . מ"ס 32/001/32      

  2,950.00    59.00    50.00 .) ןוטב תנעשמו רטמ   
339,926.00 10.04.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../011 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     011 'ב בלש - ביזכ תנוכש

(שדח עטק) תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש 10 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

339,926.00 מהעברה      
      
      
העונת יאל 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0660
דוסי ללוכ ריחמה( .מ"ס 32/52/32 תודימב      

    970.00    97.00    10.00 .)ןוטב תנעשמו רטמ   
      
העונת יאל 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0670
דוסי ללוכ ריחמה( .מ"ס 32/05/32 תודימב      

    350.00    70.00     5.00 ).ןוטב תנעשמו רטמ   
      
רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.01.0680
.רופא ןווגב מ"ס 51/05/32 תודימב היצח      

  2,010.00    67.00    30.00 .)ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה( רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.01.0700

 47,500.00    50.00   950.00 )ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה( .רופא רטמ   
      
תודימב המורט תיעופיש וד הלעת ןבא     40.01.0760
דוסי ללוכ( .רופא ןווגב מ"ס 01/05/03      

 12,800.00    64.00   200.00 .) ןוטב תנעשמו רטמ   
      
,001/001 תודימב עבורמ ץעל המוג םוחית     40.01.0800
רטוק תוימורט םינבא 4 מ יושע עבצ ןווגב      

  7,267.00   559.00    13.00 'פמוק .מ"ס 08 ימינפ  
410,823.00 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 כ"הס  

      
ה ע ל ס מ  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
טרפה יפל ,תויזגרא םינבאמ העלסמ     40.02.0010
הדובעהו םירמוחה לכ ללוכ ריחמה .טרפימהו      
הזר ןוטב תוברל סדנהמה תוינכתב שרדנכ      
.הליתשל המדא יסיכו תוינכטואיג תועירי      
דע לש הבוגל עצובי .יללכה טרפמהי דדמי      
עצבל שי ךכמ בר הבוגל דבלב 'מ 5.2      
העלסמ ןנכתל וא המרב םע הדרפה      

  6,060.00   303.00    20.00 .תיביטקורטסנוק ר"מ   
  6,060.00 העלסמ 20.04 כ"הס  

      
04.6 ק ר פ  60.04 ק ר פ  ת ת       
      
תפסותב הלועמ ביטמ ןג תמדא יולימ     40.06.0040
03 יבוע ,םנודל ק"מ 02 לש תומכב טסופמוק      
רוזיפ ללוכ ,דחוימה טרפמה יפל וא מ"ס      

 11,660.00    53.00   220.00 .םיננכותמ םיהבג יפל ןוניגה חטשב רושייו ק"מ   
 11,660.00 04.6 קרפ 60.04 כ"הס  

      
      

428,543.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס  
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../012 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     012 'ב בלש - ביזכ תנוכש

(שדח עטק) תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש 10 הנבמ
ישרגמו בוחרה םוחתב ,מ"ס 02 דע רטוקב םייק ץע לש שדחמ הליתשו ה 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י ק  ץ ע  ל ש  ש ד ח מ  ה ל י ת ש ו  ה  24 ק ר פ       
ב ו ח ר ה  ם ו ח ת ב  ,מ "ס  02 ד ע  ר ט ו ק ב       
י ש ר ג מ ו       
      
0.24 ק ר פ  ת ת  00.24 ק ר פ  ת ת       
      
0.24 קרפ תת      
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
.רונתב      

0.24 קרפ תת 00.24 כ"הס            
      
24.2 ק ר פ  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
"ןגעמ" םגד ,ץעו תכתמ בולישב שגנומ לספס     42.02.0030
,'מ 2 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" 'צותמ      

 15,544.00 1,943.00     8.00 הנקתהו הלבוה ללוכ .רונתב עובצו ןוולוגמ 'חי   
 15,544.00 24.2 קרפ 20.24 כ"הס  

      
24.4 ק ר פ  40.24 ק ר פ  ת ת       
      
רונתב עובצ בקונמו ןוולוגמ חפמ ןותפשא     42.04.0030
04 רטוקב סיסב אלל לכימ תודימ ,הסכמ אלל      

  2,262.00   754.00     3.00 .מ"ס 06 הבוג מ"ס 'חי   
  2,262.00 24.4 קרפ 40.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 17,806.00 ישרגמו בוחרה םוחתב ,מ"ס 02 דע רטוקב םייק ץע לש שדחמ הליתשו ה 24 כ"הס  
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../013 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     013 'ב בלש - ביזכ תנוכש

(שדח עטק) תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש 10 הנבמ
44 קרפ 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

44 ק ר פ  44 ק ר פ       
      
44.1 ק ר פ  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.01.0010
,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      

 10,380.00   346.00    30.00 .תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ רטמ   
 10,380.00 44.1 קרפ 10.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 10,380.00 44 קרפ 44 כ"הס  
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../014 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     014 'ב בלש - ביזכ תנוכש

(שדח עטק) תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
0.15 ק ר פ  ת ת  00.15 ק ר פ  ת ת       
      
לכ קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה יריחמ      
רשואמ הכיפש רתאל היחמצ/תלוספ/רמוח      
טעמל ,חקפמה רושיאבו והשלכ קחרמב      
.ךרוצה תדימב הרגא םולשת      
      
יחטשל הרבעהו הלבוה םיללוכ ע"ע יריחמ      
קחרמ לכב רשואמ הכיפש רתאל וא/ו יולימ      
רוזיפו טקיורפה לש עוציב תולובגמ שרדייש      
.חקפמה רושיאבו תובכשב      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
רובע תפסות ,םיגירח םירקמל ךרוצה תדימב      
מ"ק 1 לכל היחמצ/תלוספ/רמוח תלבוה      
,הזוחב שרדנהמ םיהובגה הלבוה יקחרמל      
.מ"ק/ק"מל ? 02.1      
      
וא ר"מ 002 דע חטש :הרדגה -לבגומ חטש      
קודיה ןפוא וא/ו רטמ 4 מ ןטק חטשה בחורש      
. תדחוימ השירד י"פע      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה םוסרפ      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ      
      
גוס לכמ תלוספ תנמטה ןיגב הרגא תפסות      
תטלחהל ק"מ/? 09-05 הנמטמב אוהש      
.םימיאתמ תלוספ ירתא ינותנ ךמס לע זוחמה      
תפסות רובע ק"מל הגירח תולע לש הרקמב      
,רפע תודובע וא ,תלוספ תנמטה ןיגב הרגא      
רובע םלושי אל .םימיאתמ םיכמסמ גיצהל שי      
דרשמה י"ע רשואמ וניאש םוקמב הנמטה      
.תימוקמה תושרהו הביבסה תנגהל      
      
תורגאה רובע דרפנב ןלבק חוור םלושי      
.5% לש רועשב      
      
      
      

00.15.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../015 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     015 'ב בלש - ביזכ תנוכש

(שדח עטק) תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תדרפהו יופינ ,ןוימ רחאל רשואי תלוספ יוניפ      
,םינבאו םירדלוב רפע יפדועמ תלוספה      
םוריע ,שרדנ םא םיידי תדובע תוברל      
רתאה דדומ י"ע התדידמו דרפנב תלוספה      
הדידמה .יוניפה ינפל זוחמה רושיאתלבקו      
.ק"מב םולשתהו      

0.15 קרפ תת 00.15 כ"הס            
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.01.0010
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

    555.00     3.70   150.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.01.0110

    140.00     7.00    20.00 . קוליסו יוניפ תוברל שרדייש ר"מ   
      
תיתשת ,עצמ( תוכרדמו םישיבכ הנבמ קוריפ     51.01.0120
.הריהז הריפחב מ"ס 08 דע יבועב )יולימו      

    300.00    15.00    20.00 .2 קרפ תת האר ק"מב הדידמל הריפח רובע ר"מ   
      

    200.00    10.00    20.00 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  51.01.0130
      

  1,950.00    39.00    50.00 .שדחמ התחנהו תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  51.01.0140
      
לכמ תבלתשמ ןבאמ ליבשו תוכרדמ קוריפ     51.01.0150

    840.00    28.00    30.00 )שדחה שיבכ רוזאב (קוליסו יוניפ תוברל גוס ר"מ   
      
י"לע הסכמ לש מ"ס 03 הבוגל דע תהבגה     51.01.0190
רטוק לכב תרוקיב את ןורווצה תהבגהה      

 16,135.00   461.00    35.00 .אוהש 'חי   
      
תותשרלש מ"ס 03 הבוגל דע תהבגה     51.01.0191
לש ןוטב הנבמ תהבגהה י"לע םינטלוק      

    704.00   352.00     2.00 . טלוקה 'חי   
      
תבשות ללוכ תרוקיב תחוש הסכמ תפלחה     51.01.0200
04 שיבכ תבשותו הסכמל םימייק )תעבט(      

  2,927.70   975.90     3.00 .מ"ס 06 רטוקב ןוט 'חי   
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.01.0220

 15,960.00   420.00    38.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.01.0330

    240.00    12.00    20.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      

 39,951.70 10.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../016 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     016 'ב בלש - ביזכ תנוכש

(שדח עטק) תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 39,951.70 מהעברה      
      
      
תוברל, תורטמה לכל םייק טלפסא רוסינ     51.01.0331
תלוספ רתאל טלפסאה תויראש קוליס      

    270.00     9.00    30.00 רשואמ רטמ   
      
קזוח לעב מ"נחב( MSLC גוסמ ןוטבמ יולימ     51.01.0390
הז ףיעס .והשלכ לדוגב םיאת ףקיהב )הובג      
שי ךכל רבעמ ,ק"מ 001 לש תומכ דע לבגומ      

  9,390.00   313.00    30.00 .504.1.15 ףיעסב שמתשהל ק"מ   
      
)הדלפ/ןוטב( אוהש רמוח לכמ הקעמ קוריפ     51.01.0410

    880.00    44.00    20.00 .חקפמה הרויש םוקמל המירע וא קוליס ללוכ רטמ   
      
ללוכ,קוליסו יוניפ תוברל הרקב את קוריפ     51.01.0430
תבורעתב רצונה רובה יולימו רוניצה םוטיא      

  1,176.00   588.00     2.00 . )הובג קזוח לעב מ"נחב( MSLC 'חי   
      
יוניפ תוברל אוהש גוס לכמ תשר רדג קוריפ     51.01.0440

    240.00    24.00    10.00 .קוליסו רטמ   
      
ןיוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק תוסירהו קוריפ     51.01.0460

    384.00   128.00     3.00 .קוליסו יוניפ תוברל ק"מ   
      
ןיוזמ אל ןוטבמ דבוכ תוריק תוסירהו קוריפ     51.01.0470

    320.00    64.00     5.00 .קוליסו יוניפ תוברל ק"מ   
      
מ''ס 0.01-0.0 הנתשמ יבועב טלפסא ףוצרק     51.01.0510

    560.00     7.00    80.00 .קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל ר"מ   
      
תוחיטב הקעמ לש הקתעהו ריהז קוריפ     51.01.0901
,םידומעהו םיביכרה לכ תוברל רזוח שומישו      
שרדנש לככ םינוקיתו רמוח תמלשה      
הנוסחאו שדחהיאוותב הקעמה תמלשהל      

  1,500.00    75.00    20.00 .ךרוצה תדימב ינמזה רטמ   
      
51/5.1 לדוגב חטש ןטלוק לש הבוג תמאתה     51.01.0902

    900.00   900.00     1.00 . טרפו הלעת ימורל םאתהב 'מ 'חי   
 55,571.70 קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../017 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     017 'ב בלש - ביזכ תנוכש

(שדח עטק) תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל( םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הריפח      51.02.0005
תורגא ללוכ רשואמ הכיפש רתאל )היחמצ      
ןוימו יופינ רחאל שרדיש קחרמ לכל הנמטה      
רתא לא )םירחא לש( תלוספ קוליס וא/ו.רמוחה      
תוברל תושרה תולובגל ץוחמ השרומ הנמטה      
, םהינימל תורגאו הלבוה, הסמעה ,הריפח      
רחאלו חקפמהמ בתכב הארוה י"פע עוציב      
םרט ךמסומ דדומ תדידמ י"פע תויומכה בושיח      
רתא לש תודועת גיצהל ןלבקה לע . עוציבה      
רזחומש רמוחה תויומכ תא תוחיכומה קוליסה      
תוינובשחו תולבוהה יטרפ תוברל קלוס /      

 25,000.00    50.00   500.00 םולשתה תא תוחיכומה ק"מ   
      
,עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.02.0020
יולימכ רזוח שומיש ךרוצל ,רופח רמוחב לופיט      
, יופינו ןוימ ללוכ ,הקוסעת רוזיאב וא/ו רתאב      
יולימ תרדגהלו תמאתהו ךרוצה הרקמב הסירג      
תלבוה תוברל ,יללכה טרפמה יפל ררבנ      
רוזאל וא/ו רתאב יולימה רוזאל רמוחה      
טקייורפה להנמ הרויש םוקימל וא/ו הקוסעת      
תולובגל ץוחמ וקוליס וא/ו תושרה םוחתב      
.והשלכ קחרמב רשואמ הכיפש רתאל רתאה      
קודיהומ"ס 02 דע יבועב תובכשב רוזיפ      
לכה.15 קרפ יללכ טרפמ יפל יולימל רקובמ      

  7,500.00    25.00   300.00 .בתכב חטשב חקפמה רושיאב ק"מ   
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

  4,860.00     2.70 1,800.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
דע קמועל םימייק םיעצמ ינפ חוחיתו השירח     51.02.0190
ריחמה .רקובמ קודיהו סוליפ רושיי מ"ס01      

 21,700.00     6.20 3,500.00 .יולימב רזוח שומישו הריפח יפדוע יוניפ ללוכ ר"מ   
 59,060.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
ר ר ב נ  ר מ ו ח מ  א ב ו מ  י ו ל י מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

146,400.00   122.00 1,200.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
51 דע הבכש יבועב תוכרדמב 'א גוס עצמ     51.03.0030
יפל 001% לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס      

 51,240.00   122.00   420.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   
197,640.00 ררבנ רמוחמ אבומ יולימ 30.15 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../018 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     018 'ב בלש - ביזכ תנוכש

(שדח עטק) תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0032

 14,400.00   360.00    40.00 .'מ 0.2 דע קמועב 4 גרד רטמ   
      
םירטקב זוקינ רוניצ רוביח רובע תפסות     51.06.0496

  4,525.20   754.20     6.00 'פמוק .םייק אתל מ"ס 08 דע םינוש  
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     51.06.0664
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ      
ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל      
לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא      
תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ      

 29,355.00 1,957.00    15.00 .984 י"ת 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.06.0668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ  

 25,290.00 1,686.00    15.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
04 לש םירטקב זוקינ יווק לש הפיטשו יוקינ     51.06.0748
דע אוה םולשתה .ללוכ מ"ס 001 דע מ"ס      

  1,775.00 1,775.00     1.00 .הדובע םויל רוניצ יוקינ ךרוא 'מ 006 ע"י   
      

  9,250.00   185.00    50.00 .)פאר - פיר( זוקינל ןבא ףוציר ר"מ  51.06.0820
      
03/52 לדוגב םירדלובב זוקינ תלעת בוציי     51.06.0900
ץצחמ מ"ס 51 יבעב ןנסמ לע םיחנומ מ"ס      
ינכטואיג דבב ףוטע מ"ס 5-3 לדוגב גרדומ      
. ר"מ/ר"ג 052 לקשמב גורוא יתליב      
, תיתש קודיה ,רפע תודובע : תללוכהדובעה      

  5,700.00   190.00    30.00 טרפל םאתהב לכה, ןיוזמ ןוטב תורוגח ר"מ   
 90,295.20 זוקינו לועית תודובע 60.15 כ"הס  

      
ר ו ר מ ת ו  ה ע י ב צ  90.15 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.09.0030

  1,584.00   198.00     8.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.09.0040

  1,232.00   154.00     8.00 .דומע אלל 'חי   
      
21 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0050

  1,050.00     3.00   350.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( .אלמ ןבל ,מ"ס רטמ   
      
מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.09.0060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52 דע      

    660.00    22.00    30.00 .)וטנ העיבצ ר"מ   
  4,526.00 90.15.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../019 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     019 'ב בלש - ביזכ תנוכש

(שדח עטק) תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,526.00 מהעברה      
      
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.09.0070
העיבצ יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל      

    750.00    25.00    30.00 .)וטנ ר"מ   
      

     66.00    33.00     2.00 .דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.09.0080
      

  5,000.00     5.00 1,000.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.09.0110
 10,342.00 רורמתו העיבצ 90.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

412,908.90 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../020 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     020 'ב בלש - ביזכ תנוכש

(שדח עטק) תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש 10 הנבמ
טלפסא תודובע 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  10.25 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     52.01.0090

124,000.00    31.00 4,000.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     52.01.0200

156,000.00    39.00 4,000.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב 91 צ"את     52.01.0220

 49,500.00   330.00   150.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
329,500.00 טלפסא תודובע 10.25 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.02.0010

  6,400.00     1.60 4,000.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     52.02.0025

  8,250.00     1.50 5,500.00 ר''מ/רטיל 5.0 לש ר"מ   
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.02.0040

    330.00    22.00    15.00 .רוסינ ללוכ רטמ   
      
גוסמ 5.21 צ"את טלפסאמ הטאה יספ     52.02.0370
דעו 'מ 0.4 לש בחורב תיתשק תישושבג      
תוטיט : תללוכ הדובעה .מ"ס 01 דע הבוגל      
טלפסאב הצירח ןש,טלפסאה ינפ ףוצוריקו      
5.0-4.0 רועשב ןמוטיבסוסיר ,םייק      
יבועב תאשונ טלפסא תבכש ,ר"מ/רטיל      
העיבצ, ספה ידיצ 2-מ לותח יניע , הנתשמ      

  6,160.00 1,232.00     5.00 . רורמתו 'חי   
 21,140.00 תונוש 20.25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

350,640.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס  
2,031,389.90 (שדח עטק) תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש כ"הס

קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../021 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     021 'ב בלש - ביזכ תנוכש

םיפ"צש - תויתשתו חותיפ תמלשה 20 הנבמ
2 קרפ 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2 ק ר פ  20 ק ר פ       
      
2.1 ק ר פ  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
םיבכרומ 02  -ב ןוטבמ דבוכ - םיכמות תוריק     02.01.0030
'בע :ללוכ .טקל ןבא/תיארפ ןבאמ      
דוביע ,םירפת ,םיזקנ ,דוסי ,הביצח/הריפח      
תקיצי וא ריקה תיזח תמגודכ ןבאב ריק שאר      
יולימ ,לכירדאה תריחבל ןייוזמ ןוטבמ הרוגח      
תעירי/השבי הינבמ זקנ ,ריקה בגב ירלונרג      
יפל םינפ-וד תיינב , ןבל טלמב לוחיכ ,זוקינ      
ריקה עוציב ךרוצל תודובעה רתי לכו ךרוצה      

472,000.00   590.00   800.00 .טרפמבו תוינכתב טרופמכ ק"מ   
472,000.00 2.1 קרפ 10.20 כ"הס  

      
2.2 ק ר פ  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
.מ"ס 05-04 לש ללוכ יבועב הבישי/ןויקינ ריק     02.02.0025
.ןבל טנמצב לוחיכ ללוכ טקל וא תיארפ ןבאמ      
הריפח ,ןויז ללוכ ריחמה .03-ב ןוטבה גוס      
יופיצ ,רזוח יולימ ,דוסיה תקיציו ריקה דוסיל      
שאר רמג ,ינשה דצב מ"ס 52 דע םינפ וד      
תריחבל ןייוזמ ןוטב תרוגח וא ןבאב ריק      
06 דע ריקה הבוג ,םיזקנ ,םירפת ,לכירדאה      
לכה .הכרדמ/יפוס עקרק סלפממ דדמייו מ"ס      

 53,500.00   535.00   100.00 .טרפ יפל רטמ   
 53,500.00 2.2 קרפ 20.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

525,500.00 2 קרפ 20 כ"הס  
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../022 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     022 'ב בלש - ביזכ תנוכש

םיפ"צש - תויתשתו חותיפ תמלשה 20 הנבמ
04 קרפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
04.1 ק ר פ  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
,תוכרדמ תובחר ,םיליבשל 03-ב ןוטב חטשמ     40.01.0050
לזרב תשר ללוכ ,מ"ס 01 יבועב רתאב קוצי      
ןוטב ינפו מ"ס 02/02 לכ 8 רטוק תכתורמ      

  7,974.00   132.90    60.00 .םיקשימ תוברל קורס רמגב ר"מ   
      
קלחומו יולג ןוטב( 03-ב ןוטבמ תוגרדמ     40.01.0090
מ"ס 51 יבועב עפושמ ןוטב חטשמ לע )קורס      
61/04 דע ךתחב םישלושמו )ריחמב לולכ(      
52 יבועב קדוהמ עצמ ,תיתשה קודיה ,מ"ס      

 20,416.00   255.20    80.00 .שרדנכ ןוטבה ןויזומ"ס רטמ   
      
יבועב עפושמ ןוטב חטשמ לע ןבא תוגרדמ     40.01.0150
דע ךתחב םישלושמו )ריחמב לולכ( מ"ס 51      
,תתוסמ ינבלמ ןבאה דוביע ,מ"ס 71/04      
מ"ס 52 יבועב קדוהמ עצמ ,תיתשה קודיה      

 11,799.00   262.20    45.00 .שרדנכ ןוטבהןויזו רטמ   
      
מ"ס 5-01 יבועב תיארפ תיעבט ןבאב ףוציר     40.01.0170

 13,308.00   221.80    60.00 .טיט ללוכ. תיפולקיצ אמגודב ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

  7,040.00   140.80    50.00 .דוסי ר"מ   
      
םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.01.0410
תמגודכ ןבל ןווג תוברל מ"ס 6/02/02      

  2,710.00   271.00    10.00 .ע"ש וא ןייטשרקא ר"מ   
      
םוחיתו ןג ,הפש ינבא      
      
ןיבש תודימב תינריג תובכש ןבאמ הפש ןבא     40.01.0620
תודובעה לכו ןוטב דוסי ללוכ ,מ"ס 04 ל 02      
,חותיפה תוינכתל םאתהב לכה .תושרדנה      

 28,000.00    70.00   400.00 רתאב חקפמה תוארוהו טרפה רטמ   
      
      

 91,247.00 10.04.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../023 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     023 'ב בלש - ביזכ תנוכש

םיפ"צש - תויתשתו חותיפ תמלשה 20 הנבמ
04 קרפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 91,247.00 מהעברה      
      
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.01.0700

  5,324.00    48.40   110.00 .ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה .רופא רטמ   
 96,571.00 04.1 קרפ 10.04 כ"הס  

      
04.2 ק ר פ  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
טרפה יפל ,תויזגרא םינבאמ העלסמ     40.02.0010
הדובעהו םירמוחה לכ ללוכ ריחמה .טרפמהו      
המדא יסיכ תוברל סדנהמה תוינכתב שרדנכ      
עצובי .יללכה טרפמה יפל דדמי .הליתשל      
שי ךכמ בר הבוגל דבלב 'מ 5.2 דעלש הבוגל      
העלסמ ןנכתל וא המרב םע הדרפה עצבל      

  6,060.00   303.00    20.00 .תיביטקורטסנוק ר"מ   
      
04 הבוג דע תויזגרא העלסמ ינבא תרוש     40.02.0030
י"פע שרדנכ הדובעהו םירמוחה לכ ללוכ מ"ס      

 18,120.00   151.00   120.00 .תינכותה רטמ   
 24,180.00 04.2 קרפ 20.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

120,751.00 04 קרפ 04 כ"הס  
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../024 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     024 'ב בלש - ביזכ תנוכש

םיפ"צש - תויתשתו חותיפ תמלשה 20 הנבמ
24 קרפ 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

24 ק ר פ  24 ק ר פ       
      
24.2 ק ר פ  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
"ןגעמ" םגד ,ץעו תכתמ בולישב שגנומ לספס     42.02.0060
,'מ 2 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" 'צותמ      

 15,544.00 1,943.00     8.00 הנקתהו הלבוה ללוכ .רונתב עובצו ןוולוגמ 'חי   
 15,544.00 24.2 קרפ 20.24 כ"הס  

      
24.4 ק ר פ  40.24 ק ר פ  ת ת       
      
רונתב עובצ בקונמו ןוולוגמ חפמ ןותפשא     42.04.0030
04 רטוקב סיסב אלל לכימ תודימ ,הסכמ אלל      

  3,016.00   754.00     4.00 מ"ס 06 הבוג מ"ס 'חי   
  3,016.00 24.4 קרפ 40.24 כ"הס  

      
24.5 ק ר פ  50.24 ק ר פ  ת ת       
      
חטשה תודימ ןניה ןלהל תוניוצמה תודימה      
.ןקתמה תודימ אלו ןקתמה רובע שרדנה      
      
ץעמ םייושע ויהי תולוגרפו קחשמ ינקתמ      
תנוולגמ תכתמ וא/ו )היצנגרפמיא( לפוטמ      
חטש תשירדב יטסלפ וא/ו רונתב העובצו      
. תוחיטב חווטל      
      
םיעצמ קודיהו רוזיפ י"ע הקיציל חטשמ תנכה      
.15 קרפ האר      
      
םגד םיקחשמ ינקתמל יתוחיטב יטתניס אשד     42.05.0090
,ע"ש וא "טרופס ןטילופ" תרצות "סארגילופ"      
הנותחת הבכש .תובכש יתשמ בכרומה      
תלוספ אלל( מ"ס 4-1 לדוגב RBS יתיתפ      
םע יטתניס אשד -הנוילע הבכש ,)םיגימצ      
RBS-ה תבכש יבוע ,טקיליס לוח יולימ      
םינקתמה ןרצי תוארוהל םאתהב הנתשמ      
ןוכמ י"ע תרשואמ הליפנ הבוג תלבטו      

143,400.00   239.00   600.00 .םינקתה ר"מ   
      
'צותמ "הנאווה" םגד שגנומ בלושמ ןקתמ     42.05.0100

 57,000.00 57,000.00     1.00 'פמוק הנקתהו הלבוה ללוכ .ע"ש וא "קראפ תינג"  
      
תינג" 'צותמ "ןאידירמ" םגד םירטסקא ןקתמ     42.05.0110

 43,000.00 43,000.00     1.00 'פמוק הנקתהו הלבוה ללוכ .ע"ש וא "קראפ  
      
'צותמ "םוסמוס בוחר" םגד תוליעפ לולסמ     42.05.0120

 15,500.00 15,500.00     1.00 'פמוק הנקתהו הלבוה ללוכ .ע"ש וא "קראפ תינג"  
      

258,900.00 50.24.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../025 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     025 'ב בלש - ביזכ תנוכש

םיפ"צש - תויתשתו חותיפ תמלשה 20 הנבמ
24 קרפ 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

258,900.00 מהעברה      
      
      
תשק" םגד םיבשומ השמח תודנדנ ןקתמ     42.05.0130
ןקתמה .ע"ש וא "קראפ תינג" 'צותמ "ןנעב      
"רופיצ ןק" בשומ ,תוטועפ יבשומ ינש ללוכ      
םיביכרה לכ ללוכ .םידלי יבשומ ינשו      

 27,000.00 27,000.00     1.00 'פמוק הנקתהו הלבוה ,םיבשומה ,םישרדנה  
      
תינג" 'צותמ 7/605010 ט"קמ ץיפק תויומד     42.05.0140

 11,000.00 5,500.00     2.00 'פמוק הנקתהו הלבוה ללוכ .ע"ש וא "קראפ  
      
תינג" 'צותמ "הליחז תרהנמ" םגד ןקתמ     42.05.0150

 21,000.00 21,000.00     1.00 'פמוק הנקתוה הלבוה ללוכ .ע"ש וא "קראפ  
317,900.00 24.5 קרפ 50.24 כ"הס  

      
24.6 ק ר פ  60.24 ק ר פ  ת ת       
      
ןליטאילופ גיראמ םישרפמ גוסמ הללצה     42.06.0060
ילמינימ יבוע ,V.U תנגהו ההובג תוסיחדב      
תועצמאב ןקתומ .הללצה 59-09% ,מ"מ 5.1      
םיהבגב 8"-6" רטוקב הדלפ ידומעמ םילבכ      
סוסיב .רונתב םיעובצו םינוולוגמ 'מ8 דע      
הדובעה .עקרקה יאנתל םאתהב םידומעה      
גיצהל שי עוציב ינפל ,עוציב ןונכת הניה      
יסמוע תוברל סוסיבו היצקורטסנוק בושיח      
הרואת ישגמל םיחתפ תנכה ללוכ ריחמה .חור      
תויחנהל םאתהב הרואת יפוג םוקימל םיחתפו      

 58,500.00   195.00   300.00 .לכירדאה ר"מ   
 58,500.00 24.6 קרפ 60.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

394,960.00 24 קרפ 24 כ"הס  
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../026 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     026 'ב בלש - ביזכ תנוכש

םיפ"צש - תויתשתו חותיפ תמלשה 20 הנבמ
44 קרפ 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

44 ק ר פ  44 ק ר פ       
      
44.1 ק ר פ  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.01.0010
,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      

138,000.00   345.00   400.00 . תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ רטמ   
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     44.01.0080
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      

 35,560.00   177.80   200.00 טרפ יפל תוריקל רוביח רטמ   
173,560.00 44.1 קרפ 10.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

173,560.00 44 קרפ 44 כ"הס  
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../027 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     027 'ב בלש - ביזכ תנוכש

םיפ"צש - תויתשתו חותיפ תמלשה 20 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
15.1 ק ר פ  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.01.0025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

  4,810.00     3.70 1,300.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
  4,810.00 15.1 קרפ 10.15 כ"הס  

      
15.2 ק ר פ  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
,עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.02.0050
יולימכ רזוח שומיש ךרוצל ,רופח רמוחב לופיט      
, יופינו ןוימ ללוכ ,הקוסעת רוזיאב וא/ו רתאב      
יולימ תרדגהלו תמאתהו ךרוצה הרקמב הסירג      
תלבוה תוברל ,יללכה טרפמה יפל ררבנ      
רוזאל וא/ו רתאב יולימה רוזאל רמוחה      
טקייורפה להנמ הרויש םוקימל וא/ו הקוסעת      
תולובגל ץוחמ וקוליס וא/ו תושרה םוחתב      
.והשלכ קחרמב רשואמ הכיפש רתאל רתאה      
קודיהומ"ס 02 דע יבועב תובכשב רוזיפ      
לכה.15 קרפ יללכ טרפמ יפל יולימל רקובמ      

 45,000.00    25.00 1,800.00 .בתכב חטשב חקפמה רושיאב ק"מ   
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

  3,780.00     2.70 1,400.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
לש הבוגל םיחטש לש רקובמ קודיהו רושיי     51.02.0180
תובכשב יולימ וא/ו הריפחב מ"ס 04 דע      

  4,305.00     7.00   615.00 .)'חיה ריחמב לולכ יולימה רמוח( ר"מ   
 53,085.00 15.2 קרפ 20.15 כ"הס  

      
15.3 ק ר פ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 67,100.00   122.00   550.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
 67,100.00 15.3 קרפ 30.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

124,995.00 15 קרפ 15 כ"הס  
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../028 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     028 'ב בלש - ביזכ תנוכש

םיפ"צש - תויתשתו חותיפ תמלשה 20 הנבמ
25 קרפ 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

25 ק ר פ  25 ק ר פ       
      
25.1 ק ר פ  10.25 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 5.21 צ"את     52.01.0250

 18,000.00    30.00   600.00 01-86GP. ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
 18,000.00 25.1 קרפ 10.25 כ"הס  

      
25.2 ק ר פ  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.02.0010

    960.00     1.60   600.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
    960.00 25.2 קרפ 20.25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 18,960.00 25 קרפ 25 כ"הס  
1,358,726.00 םיפ"צש - תויתשתו חותיפ תמלשה כ"הס

קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../029 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     029 'ב בלש - ביזכ תנוכש

תועיטנו היקשה 30 הנבמ
14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

14 ק ר פ  14 ק ר פ       
      
14.1 ק ר פ  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
רחאלו תימוקמה המדאל תמאתומ ןג תמדא     41.01.0013
רובע( חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב      

 30,210.00    53.00   570.00 )ק"מ 51 לעמ תומכ ק"מ   
 30,210.00 14.1 קרפ 10.14 כ"הס  

      
14.2 ק ר פ  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

    720.00     6.00   120.00 6 גרד מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0055
      

  2,420.00    11.00   220.00 6 גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0065
      

  3,960.00    12.00   330.00 01 גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0105
      

 14,400.00    18.00   800.00 01 גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0110
      

  3,105.00    27.00   115.00 01 גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0115
      

  2,640.00    33.00    80.00 01 גרד מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0120
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.02.0145
,'מ 8.0-6.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

  3,750.00     3.00 1,250.00 עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.02.0150
,'מ 0.2-0.1 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

  3,724.00     2.80 1,330.00 עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  3,392.00    53.00    64.00 תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.02.0160
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    860.00    43.00    20.00 01 גרדב מ"מ 09 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.0210
      

 38,971.00 20.14.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../030 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     030 'ב בלש - ביזכ תנוכש

תועיטנו היקשה 30 הנבמ
14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 38,971.00 מהעברה      
      
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     41.02.0235

  8,100.00    45.00   180.00 12.5 רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     41.02.0240

  1,400.00    70.00    20.00 12.5 רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     41.02.0255

 16,900.00   130.00   130.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
הרטמהו ףוטפטל 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     41.02.0315
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמינש,רטמורדיה      
תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש/י.ר.א      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ ימל      

  4,539.00 4,539.00     1.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ גוסמ  
      
הרטמהו ףוטפטל 1" רטוקב תכרעמ שאר     41.02.0320
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזבאו,הייזרבו דוקיפ      

  3,026.00 3,026.00     1.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב ,דרוקר      

  1,372.00   686.00     2.00 'פמוק רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב ,דרוקר      

  2,096.00   524.00     4.00 'פמוק רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     41.02.0390

    840.00   140.00     6.00 'פמוק תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      

 77,244.00 20.14.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../031 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     031 'ב בלש - ביזכ תנוכש

תועיטנו היקשה 30 הנבמ
14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 77,244.00 מהעברה      
      
      
םולב "טיילרוא" 0461/2 תכרעמ שארל ןורא     41.02.0415
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

 10,000.00 5,000.00     2.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2/1" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.02.0425
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 1      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

 12,000.00 6,000.00     2.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
םימוטא ויהי הייקשהה יבשחמ זראמ /ןורא      
םימל      
      
RX 4/4-CD ויפרוקס םגד הייקשה בשחמ     41.02.0450
ללוכ ,ע"וש םגא לסיריא וא ,הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפוליחל      
הלופכ הליענ לעב C-45 גוסמ הנגה ןוראב      
ללוכ ,הייקשהה ןורא לע וא ןוטב תקיצי לע      

 17,000.00 8,500.00     2.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     41.02.0470

  2,800.00   350.00     8.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
119,044.00 14.2 קרפ 20.14 כ"הס  

      
14.3 ק ר פ  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תוננגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
1-ל תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב      
.הנש      
      
      
      

30.14.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../032 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     032 'ב בלש - ביזכ תנוכש

תועיטנו היקשה 30 הנבמ
14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

 15,750.00     4.50 3,500.00 .'וכו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     41.03.0050
ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש      
איצמהל שי .םנודל ב"וק 02 לש תומכב      
טסופמוקה קפס לש יוטיחה לע רושיא      
טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל וריבעהלו      
עוציבל שרדנה לכ ללוכ ריחמה .רתאל      
ירמוחו םיינכמ םילכב שומיש ןוגכ הדובעה      

  6,000.00     3.00 2,000.00 .ןושיד ר"מ   
      
טפסופ רפוס םרג 08 לש תומכב דוסי ןושיד     41.03.0055
ריחמה .םנודל ירולכ ןגלשא ג"ק 001 ו םנודל      
שומיש ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ      

  6,000.00     3.00 2,000.00 . הענצהו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
:N בכרה לעב סמת יטיא ימיכ ןשד תפסות     41.03.0060
    K:P הייחמצה גוסל שארמ רשואמו עודי  
ע"ש וא ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ שרדנה      

  4,000.00     2.00 2,000.00 .םנודל ג"ק 05 / ר"מל םרג 05 לש תומכב ר"מ   
      
לכימ ,4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0110

 28,800.00    16.00 1,800.00 .תיקש וא ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
םיטרדנטס תרדגה" יפ לע - םיצע תעיטנ      
תואלקחה דרשמ ,יונלו תוננגל םיצע יליתשל      
"6102 ,רפכה חותיפו      
      
- 5.7 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0157
הלעמב מ"ס 02 דודמ : מ"מ 53 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 5.2 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
וא ,תוחפל רטיל 52 חפנב לכיממ .הפיו      

 19,200.00   300.00    64.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ 'חי   
 79,750.00 14.3 קרפ 30.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

229,004.00 14 קרפ 14 כ"הס  
229,004.00 תועיטנו היקשה כ"הס

קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../033 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 
 
 
 

02/02/2021 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     033 'ב בלש - ביזכ תנוכש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש 10 הנבמ     
(שדח עטק)       
    
רדג תוריקו ךמת תוריק 20 קרפ      
    

                 47,200.00 רדג תוריקו ךמת תוריק 20 כ"הס                
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                             231,499.00 8.1 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                              42,831.00 8.2 קרפ 20.80 קרפ תת    
    

                             128,220.00 8.3 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

                              18,422.00 8.7 קרפ 70.80 קרפ תת    
    

                             342,940.00 םיגירח 99.80 קרפ תת    
    

                763,912.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             410,823.00 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                               6,060.00 העלסמ 20.04 קרפ תת    
    

                              11,660.00 04.6 קרפ 60.04 קרפ תת    
    

                428,543.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
02 דע רטוקב םייק ץע לש שדחמ הליתשו ה 24 קרפ      
ישרגמו בוחרה םוחתב ,מ"ס         
    

0.24 קרפ תת 00.24 קרפ תת                                           
    

                              15,544.00 24.2 קרפ 20.24 קרפ תת    
    

                               2,262.00 24.4 קרפ 40.24 קרפ תת    
    

                 17,806.00 דע רטוקב םייק ץע לש שדחמ הליתשו ה 24 כ"הס                
ישרגמו בוחרה םוחתב ,מ"ס 02         

 
 
 
 
 
 

קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../034 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     034 'ב בלש - ביזכ תנוכש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

44 קרפ 44 קרפ      
    

                              10,380.00 44.1 קרפ 10.44 קרפ תת    
    

                 10,380.00 44 קרפ 44 כ"הס                
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

0.15 קרפ תת 00.15 קרפ תת                                           
    

                              55,571.70 קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                              59,060.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                             197,640.00 ררבנ רמוחמ אבומ יולימ 30.15 קרפ תת    
    

                              90,295.20 זוקינו לועית תודובע 60.15 קרפ תת    
    

                              10,342.00 רורמתו העיבצ 90.15 קרפ תת    
    

                412,908.90 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                
    
טלפסא תודובע 25 קרפ      
    

                             329,500.00 טלפסא תודובע 10.25 קרפ תת    
    

                              21,140.00 תונוש 20.25 קרפ תת    
    

                350,640.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס                
 2,031,389.90 עטק) תויתשתו חותיפ תמלשה - ביזכ תנוכש 10 כ"הס                            

(שדח       
    
םיפ"צש - תויתשתו חותיפ תמלשה 20 הנבמ     
    
2 קרפ 20 קרפ      
    

                             472,000.00 2.1 קרפ 10.20 קרפ תת    
    

                              53,500.00 2.2 קרפ 20.20 קרפ תת    
    

                525,500.00 2 קרפ 20 כ"הס                
    
04 קרפ 04 קרפ      
    

                              96,571.00 04.1 קרפ 10.04 קרפ תת    
    

                              24,180.00 04.2 קרפ 20.04 קרפ תת    
    

                120,751.00 04 קרפ 04 כ"הס                
 
 
 

קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../035 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     035 'ב בלש - ביזכ תנוכש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

24 קרפ 24 קרפ      
    

                              15,544.00 24.2 קרפ 20.24 קרפ תת    
    

                               3,016.00 24.4 קרפ 40.24 קרפ תת    
    

                             317,900.00 24.5 קרפ 50.24 קרפ תת    
    

                              58,500.00 24.6 קרפ 60.24 קרפ תת    
    

                394,960.00 24 קרפ 24 כ"הס                
    
44 קרפ 44 קרפ      
    

                             173,560.00 44.1 קרפ 10.44 קרפ תת    
    

                173,560.00 44 קרפ 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                               4,810.00 15.1 קרפ 10.15 קרפ תת    
    

                              53,085.00 15.2 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                              67,100.00 15.3 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                124,995.00 15 קרפ 15 כ"הס                
    
25 קרפ 25 קרפ      
    

                              18,000.00 25.1 קרפ 10.25 קרפ תת    
    

                                 960.00 25.2 קרפ 20.25 קרפ תת    
    

                 18,960.00 25 קרפ 25 כ"הס                
 1,358,726.00 םיפ"צש - תויתשתו חותיפ תמלשה 20 כ"הס                            

    
תועיטנו היקשה 30 הנבמ     
    
14 קרפ 14 קרפ      
    

                              30,210.00 14.1 קרפ 10.14 קרפ תת    
    

                             119,044.00 14.2 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                              79,750.00 14.3 קרפ 30.14 קרפ תת    
    

                229,004.00 14 קרפ 14 כ"הס                
   229,004.00 תועיטנו היקשה 30 כ"הס                            

 
 
 

קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב   .../036 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהו לוהינ דעיל םתיא
6953028-40:סקפ 5953028-40:לט רשנ 71 הליסמה 'חר
 

02/02/2021
דף מס':     036 'ב בלש - ביזכ תנוכש

  
לכה ךס  

 3,619,119.90  יללכ כ"הס  
    615,250.38 מ"עמ %71  
  4,234,370.28 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: שכונת_כזיב_-_שלב_ב 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


