
הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

30/06/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 תולילמ בשומ ןוטב יליבשו הינח

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ל י י ט  ן ו ט ב  ל י ב ש  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ל י ב ש  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
קוצי תוכרדמו םיליבשל 03-ב ןוטב חטשמ     01.1.010
לזרב תשר תוברל ,מ"ס 51 יבועב רתאב      
תקלחה ,מ"ס 02/02 לכ מ"מ 8 רטוק תכתורמ      

368,000.00     200.00 1,840.000 טרפה יפל םירוסינו םיקשימו ןוטבה ינפ ר"מ   
      
1 לע הלוע וניאש קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.1.020

 42,000.00      50.00   840.000 ק"מ 001 דע תומכל 'מ ק"מ   
      
02-51 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.1.030
הבצחממ קפוסי עצמה ,רקובמ קודיהו מ"ס      

117,600.00     140.00   840.000 .תרשואמ ק"מ   
      
וא/ו )הריפח תיעקרק( תיתש לש רקובמ קודיה     01.1.040

 11,040.00       6.00 1,840.000 םייעבט עקרק ינפ ר"מ   
538,640.00 ליבש 1.10 כ"הס  
538,640.00 תלייט ןוטב ליבש תודובע 10 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םיליבומ      
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ      
.80 טרפמ יפל ינקת ןומיס טרסו      
      
גוס לכב םיפיפכ\םיחישק למשח ילבכ רבעמל      
.רטוקו      

1.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 07.00.51.31   .../002 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

30/06/2022
דף מס':     002 תולילמ בשומ ןוטב יליבשו הינח

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     02.1.100
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

 24,500.00      35.00   700.000 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
םילוורש      
      
םונגמ ירושרש רוניצמ  שיבכ תייצחל לוורש     02.1.145
הנכומ הריפחב ע"ש וא" 4 רטוקב םודא קזוחמ      
תופומו ,םיירוקמ םיטרדנטס םיריבעמ תוברל      
הפיח תוישעת והילא תרצות תמגודכ תוירוקמ      
רחא רטוקל דחא רטוקמ  רבעמ ירוביח ללוכ      
רב ינקת  ןומיסו ןומיס טרס ,הכישמ טוח ללוכ      

    900.00      45.00    20.000 .לוורש תווצקב יעקרק לע אמייק רטמ   
      
הרקב יאת      
      
קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     02.1.215

  2,622.00   1,311.00     2.000 'פמוק .984  י"ת יפל 521B הסכמ ללוכ ,מ"ס 001  
      
יולימו תוריפח      
      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
.רוניצ ללוכ אל      
      
.51080,41080 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
םילכב  םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     02.1.310
לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב      
    "C.V.P 4 םע תולטצה תודוקנב חישק  

 25,900.00      37.00   700.000 .למשחה קוח יפל תורחא תאירק תוכרעמ רטמ   
      
תודוסי      
      
יגרב תוברל ,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
שרדנכ רבעמ ילוורשו דוסי תקראהו דוסי      
.עוציבה יטרפב      
      
      
      
      
      

 53,922.00 1.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 07.00.51.31   .../003 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

30/06/2022
דף מס':     003 תולילמ בשומ ןוטב יליבשו הינח

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 53,922.00 מהעברה      
      
      
תרכשה  ןלבקה ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
םושר רוטקורטסנוקו סוסיב סדנהמ יתורש      
לש תודוסי ןונכתב ןויסינ לעב םינבמ רודמב      
ילארשי ןקת לע םינותנה תא ,רואמ ידומע      
ןנכתמ ךרד םידומעה ןרצימ ןלבקה לבקי      
.למשחה      
      
תנכה ,רובה לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש      
ראש לכו דוסי תקראה םיכתורמו םירבוחמ      
יפל .טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה      
.עוציב טרפ יפל .25080 ףיעס 80 טרפמ      
      
ןוטבמ קוצי 'מ 5-4 הבוגב הרואת דומעל דוסי     02.1.440
תקראה ללוכ .מ"ס 08/06/06 תודימב 03 - ב      

 27,225.00     605.00    45.000 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
      
ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     02.1.535
קוריפ,רוסינ,הלעתה  יולימו הביצח/הריפח      
ותומדקל בצמה תרזחהו שיבכה ןוקית ,טלפסא      
תווצק לש אמייק רב ןומיס תוברל .      

  1,610.00     161.00    10.000 . עוציב טרפ יפל.םילוורשה רטמ   
      
תלחשה ללוכה היזכרמ וא םייק דומעל רוביח     02.1.560

    403.00     403.00     1.000 'פמוק .תווצקב םטוויחו םילבכ  
 83,160.00 ץוח תרואתל תונכה 1.20 כ"הס  

      
ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  2.20 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      

2.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 07.00.51.31   .../004 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

30/06/2022
דף מס':     004 תולילמ בשומ ןוטב יליבשו הינח

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
ןב לש 6727 ילופמא םגד ינקת הרואת דומע     02.2.035
עובצ 'מ 2.3 הבוגב לזרב תקיצימ ע"וש וא רוח      

117,000.00   2,600.00    45.000 'פמוק ןימזמה תריחבל ןווג רונתב  
      
תועורז      
      
מ"ס ____ךרואב תשלושמ/לופכ/הדיחי עורז      
םאתומ רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ היושע      
דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל      
.טרפ יפל 155080 ףיעס 80 טרפמ יפל הרואת      
      
העיבצ      
      
תועורז/ הרואתה ידומע לש רונתב העיבצ      
ןווגב 'מ__ דע הבוגב דומעל תנבלוגמ הדלפמ      
    LAR ) תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה  
לע רוהט רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ      
ילארשי ,ןקת יפל העיצב ,תנבלוגמ הדלפ      
תלבק תוברל תנוולוגמ הדלפ לע העיבצל      
העיבצה לע בתכב םינש 5 ל תוירחא      

117,000.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.20 כ"הס  
      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  3.20 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      

3.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 07.00.51.31   .../005 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

30/06/2022
דף מס':     005 תולילמ בשומ ןוטב יליבשו הינח

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמ הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
הבכו  ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     02.3.150
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
םע א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
תורונ 1 ל דעוימ)דחא לודומ לעב(  ספא קותינ      
י"ת  יפל  םיעבצב  םיקדהמ טוו 07 - 004 לש      
.ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      

 14,400.00     320.00    45.000 'פמוק יטווחמו  
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמתלצפמב      
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     02.3.220
    )EPLX(  גוסמYX2N  61 ךתחבX5 ר"ממ  

 35,000.00      50.00   700.000 .ל"נכ רטמ   
      
הקראה      
      
י"ע לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
רוביח בייחי וכותיח וכותיח אלל  ולופיק      
. ןלבקה ידי לע דלוודקב      
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     02.3.485
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

 17,500.00      25.00   700.000 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
      
תונוש      
      
ךרד לבכה תרדחה ללוכ םייק דומעל תורבחתה     02.3.625
הריפח תוברל םירזיבאה אתל  דעו  דוסיה      
מ"מ  08  ףסונ ירושרש לוורש תסנכה הביצח      
ת"מאמתפסותו ןוטב ינוקיתו םייק דוסיב רטוק      
לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזפ תלת      
חטשב םידרוי תופעתסהבו  הדימ( רתוי ןטקה      

    504.00     504.00     1.000 'פמוק .) לבכה ךתח  
      
      

 67,404.00 3.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 07.00.51.31   .../006 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

30/06/2022
דף מס':     006 תולילמ בשומ ןוטב יליבשו הינח

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 67,404.00 מהעברה      
      
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     02.3.665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

  1,800.00   1,800.00     1.000 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
      
0202HB סואסידוא םגד ףוג תנקתהו הקפסא     02.3.900
SV רבירד טאוו 04 דל ע"ש וא רוח ןב לש      
לש עבצ ותואב ( K0004  הבווש ולסוו      

117,000.00   2,600.00    45.000 .)דומעה 'חי   
186,204.00 הרואת ירזיבא 3.20 כ"הס  
386,364.00 למשח תודובע 20 כ"הס  

      
ה י נ ח  30 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  1.30 ק ר פ  ת ת       
      
רמגב ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     03.1.190
,תינבלמ גוסמ ןבל תוברל עבצ ספסוחמ      

 34,300.00      98.00   350.000 . תינכת יפל ע"וש וא 02/02 ,02/01 ר"מ   
      
52/02 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     03.1.470
תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס      

 14,008.00      68.00   206.000 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     03.1.700

 10,416.00      56.00   186.000 )ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה(  .רופא רטמ   
 58,724.00 1.04 קרפ 1.30 כ"הס  

      
3.14 ק ר פ  2.30 ק ר פ  ת ת       
      
םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     03.2.310
'מ 3 לעמ הבוגבו מ"ס 04-02 עזג רטוקב      
תושרדנה תונכהה לכ ללוכ תושרה םוחתב      

    900.00     450.00     2.000 .ףרוצמה טרפמה  י"פע 'חי   
    900.00 3.14 קרפ 2.30 כ"הס  

      
1.15 ק ר פ  3.30 ק ר פ  ת ת       
      
םיגוסמ תלוספ לש הסמעהו םוריע ,ףוסיא     03.3.020
רתאל התלבוהו )םירדלובו היחמצ ללוכ( םינוש      
הרויש םוקמל קוליס וא/ו רשואמ הכיפש      
עצובת( מ"ק 51 דע לש קחרמל חקפמה      

  4,000.00      40.00   100.000 .)םוריע רחאל יוניפל תומכה תדידמ ק"מ   
      

  4,000.00 3.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 07.00.51.31   .../007 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

30/06/2022
דף מס':     007 תולילמ בשומ ןוטב יליבשו הינח

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,000.00 מהעברה      
      
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     03.3.030

  1,750.00     350.00     5.000 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
ללוכ הנתשמ יבועב ןיוזמ ןוטב יחטשמ קוריפ     03.3.090

  6,400.00      80.00    80.000 .חטשהמ תלוספה קוליס ר"מ   
      

    800.00      16.00    50.000 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  03.3.130
      
ותבכרהו תבלתשמ ןבא גוסמ ףוציר קוריפ     03.3.160

  2,915.00      53.00    55.000 .שדחמ ר"מ   
      
רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     03.3.190

  1,410.00     470.00     3.000 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש 'חי   
 17,275.00 1.15 קרפ 3.30 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  4.30 ק ר פ  ת ת       
      

 19,550.00      23.00   850.000 .ק"מ 000,2 דע עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  03.4.020
      
ק"תת תויתשת רותיאל הריהז שושיג תריפח     03.4.152
תדובע ,ה"מצ ילכ תללוכה ,עקרק יגוס לכב      

  1,875.00      75.00    25.000 'מ 5.1 דע קמועל ,ךרוצה תדימב םיידי רטמ   
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     03.4.160

  4,950.00       3.00 1,650.000 .ףושיח/הריפח ר"מ   
 26,375.00 2.15 קרפ 4.30 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  5.30 ק ר פ  ת ת       
      
תובכשב רזופמ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     03.5.040
קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב      
15 קרפ יללכה טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ      

 12,540.00      57.00   220.000 )קודיהה ללוכ ריחמה( ק"מ   
      
-מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     03.5.120
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס 51      

 93,940.00     122.00   770.000 .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ ק"מ   
106,480.00 3.15 קרפ 5.30 כ"הס  

      
4.15 ק ר פ  6.30 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 91 צ"את     03.6.200

 46,200.00      42.00 1,100.000 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      

 46,200.00 6.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 07.00.51.31   .../008 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

30/06/2022
דף מס':     008 תולילמ בשומ ןוטב יליבשו הינח

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 46,200.00 מהעברה      
      
      

  3,300.00       3.00 1,100.000 .ר"מ/ג"ק 1 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ  03.6.380
 49,500.00 4.15 קרפ 6.30 כ"הס  

      
9.15 ק ר פ  7.30 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     03.7.030

    510.00     170.00     3.000 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     03.7.040

    360.00     120.00     3.000 .דומע אלל 'חי   
      
,מ"ס 21 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     03.7.050

    870.00       3.00   290.000 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( .אלמ ןבל רטמ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     03.7.070

     88.00      22.00     4.000 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ר"מ   
      

    240.00       4.00    60.000 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  03.7.110
  2,068.00 9.15 קרפ 7.30 כ"הס  

261,322.00 הינח 30 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 07.00.51.31   .../009 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

30/06/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     009 תולילמ בשומ ןוטב יליבשו הינח

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

תלייט ןוטב ליבש תודובע 10 קרפ    
   

                538,640.00 ליבש 1.10 קרפ תת   
   

   538,640.00 תלייט ןוטב ליבש תודובע 10 כ"הס               
   
למשח תודובע 20 קרפ    
   

                 83,160.00 ץוח תרואתל תונכה 1.20 קרפ תת   
   

                117,000.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.20 קרפ תת   
   

                186,204.00 הרואת ירזיבא 3.20 קרפ תת   
   

   386,364.00 למשח תודובע 20 כ"הס               
   
הינח 30 קרפ    
   

                 58,724.00 1.04 קרפ 1.30 קרפ תת   
   

                    900.00 3.14 קרפ 2.30 קרפ תת   
   

                 17,275.00 1.15 קרפ 3.30 קרפ תת   
   

                 26,375.00 2.15 קרפ 4.30 קרפ תת   
   

                106,480.00 3.15 קרפ 5.30 קרפ תת   
   

                 49,500.00 4.15 קרפ 6.30 קרפ תת   
   

                  2,068.00 9.15 קרפ 7.30 קרפ תת   
   

   261,322.00 הינח 30 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 07.00.51.31   .../010 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

30/06/2022
דף מס':     010 תולילמ בשומ ןוטב יליבשו הינח

  
קרפ ךס  
   538,640.00 תלייט ןוטב ליבש תודובע 10 קרפ  

  
   386,364.00 למשח תודובע 20 קרפ  

  
   261,322.00 הינח 30 קרפ  

 
  

לכה ךס  
 1,186,326.00 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 07.00.51.31 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


