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

19/09/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 הדקוש תלייט ןוטב ליבש

      
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      

 94,000.00     200.00   470.000 טרפה יפל םירוסינו םיקשימו ןוטבה ינפ ר"מ   
      
1 לע הלוע וניאש קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.1.020

 13,250.00      50.00   265.000 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      

 37,100.00     140.00   265.000 ק"מ 052 דע לש תומכל וניה ריחמה .תרשואמ ק"מ   
      
וא/ו )הריפח תיעקרק( תיתש לש רקובמ קודיה     01.1.040

  4,800.00       6.00   800.000 םייעבט עקרק ינפ ר"מ   
149,150.00 ליבש 1.10 כ"הס  

      
ת ו נ כ ה  2.10 ק ר פ  ת ת       
      

 19,250.00      55.00   350.000 תלוספה יוניפו ןויזה תוברל ןוטב ליבש קוריפ ר"מ  01.2.010
 19,250.00 תונכה 2.10 כ"הס  

      
ת ו ב ל ת ש מ  3.10 ק ר פ  ת ת       
      
דוסי תוברל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     01.3.010

 68,000.00      68.00 1,000.000 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו רטמ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     01.3.020
תויעובר וא מ"ס 02/01 תודימב תוינבלמ      
אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב      

 61,250.00      98.00   625.000 ןבל תוברל ,)עצמ ללוכ ר"מ   
      
1 לע הלוע וניאש קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.3.021

 12,500.00      50.00   250.000 ק"מ 001 דע תומכל 'מ ק"מ   
      
02-51 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.3.030
הבצחממ קפוסי עצמה ,רקובמ קודיהו מ"ס      

 35,000.00     140.00   250.000 ק"מ 052 דע לש תומכל וניה ריחמה .תרשואמ ק"מ   
      
וא/ו )הריפח תיעקרק( תיתש לש רקובמ קודיה     01.3.040

  7,200.00       6.00 1,200.000 םייעבט עקרק ינפ ר"מ   
      
      

183,950.00 3.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12.00.51.14   .../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
 

19/09/2022
דף מס':     002 הדקוש תלייט ןוטב ליבש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

183,950.00 מהעברה      
      
      
תודימב תעפושמ וא הרשי הבחר הפש ןבא     01.3.050
,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל ,מ"ס 05/52/03      

 12,672.00     176.00    72.000 רופא טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג רטמ   
196,622.00 תובלתשמ 3.10 כ"הס  
365,022.00 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      
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     02.1.100
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

  8,750.00      35.00   250.000 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
םילוורש      
      
      
      
      
      
      
      

  8,750.00 1.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12.00.51.14   .../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
 

19/09/2022
דף מס':     003 הדקוש תלייט ןוטב ליבש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,750.00 מהעברה      
      
      
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  

  9,250.00      37.00   250.000 .למשחה קוח יפל תורחא תאירק תוכרעמ רטמ   
      
תודוסי      
      
יגרב תוברל ,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
שרדנכ רבעמ ילוורשו דוסי תקראהו דוסי      
.עוציבה יטרפב      
      
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      
      
      
      
      

 21,522.00 1.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12.00.51.14   .../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
 

19/09/2022
דף מס':     004 הדקוש תלייט ןוטב ליבש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,522.00 מהעברה      
      
      
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      

 10,890.00     605.00    18.000 '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  
 34,425.00 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      
      
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      
      
      

2.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 12.00.51.14   .../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
 

19/09/2022
דף מס':     005 הדקוש תלייט ןוטב ליבש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןב לש 6727 ילופמא םגד ינקת הרואת דומע     02.2.035
עובצ 'מ 2.3 הבוגב לזרב תקיצימ ע"וש וא רוח      

 60,300.00   3,350.00    18.000 '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      

 60,300.00 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      
      
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      

3.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 12.00.51.14   .../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
 

19/09/2022
דף מס':     006 הדקוש תלייט ןוטב ליבש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
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      

  5,760.00     320.00    18.000 '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  

 12,500.00      50.00   250.000 .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      

  6,250.00      25.00   250.000 .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  
      
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  
      
      
      
      

 26,814.00 3.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12.00.51.14   .../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
 

19/09/2022
דף מס':     007 הדקוש תלייט ןוטב ליבש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 26,814.00 מהעברה      
      
      
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      

 56,700.00   3,150.00    18.000 .)דומעה 'חי   
 83,514.00 הרואת ירזיבא 3.20 כ"הס  
178,239.00 למשח תודובע 20 כ"הס  

      
ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  30 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  1.30 ק ר פ  ת ת       
      
, מ"ס 03 יבועב הלועמ ביטמ ןג תמדאב יולימ     03.1.010
םיהבג יפל ןוניג יחטשב רושייו רוזיפ ללוכ      

 17,500.00      35.00   500.000 םיננכותמ ק"מ   
      
מ"ס 02-01 רטוק יופיחל רוחש ינועבצ סג ףוט     03.1.020
תנכה ללוכ מ"ס 01   הבכיש הבוגב רזופי      

  1,800.00      40.00    45.000 . תינמוטיב הכירי תסירפו חטש ר"מ   
 19,300.00 עקרק יופיחו ןג תמדא 1.30 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  2.30 ק ר פ  ת ת       
      
,יוסיכהו הריפחה תא םיללוכ תרנצה יריחמ      
םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה לכ תא ןכ ומכ      
לכ.ו"כו U ירבחמ , םירבחמ,הדובעה עוציבל      
תיליע ןהו תיעקרק ןה תרנצה לש םירוביחה      
שומיש לכ היהי אל הז טקיורפב.םידמצמ ויהי      
.והשלכ גוסמ ןש ירבחמב      
      

  7,000.00      28.00   250.000 01 גרד 36 ןאלתילופ רוניצ רטמ  03.2.010
      

  5,000.00      25.00   200.000 01 גרד 05 ןאלתילופ רוניצ רטמ  03.2.020
      

  1,350.00      18.00    75.000 01 גרד 23 ןאלתילופ רוניצ רטמ  03.2.030
      

  1,600.00      16.00   100.000 01 דרד 52 ןאלתילופ רוניצ רטמ  03.2.040
      
ללוכ 0.1 לכ ש/ל .2 מ"ער תסוומ םוח ףוטפיט     03.2.050

  1,250.00       5.00   250.000 םירבחמו םיבציימ רטמ   
      

  4,400.00       5.50   800.000 'מ 05.0 לכ ךא ל"נכ םוח ףוטפיט רטמ  03.2.060
      
      
      

 20,600.00 2.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12.00.51.14   .../008 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
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19/09/2022
דף מס':     008 הדקוש תלייט ןוטב ליבש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 20,600.00 מהעברה      
      
      
תייקשהל תופטפט 01 םע 61 רוניצמ תעבט     03.2.070

    600.00      25.00    24.000 םיבציימו םירבחמ ללוכ םיצע 'חי   
 21,200.00 היקשה תודובע 2.30 כ"הס  

      
ם י ל ו ו ר ש  3.30 ק ר פ  ת ת       
      
לוורשה ,הנמטה,הריפח ללוכ םילוורשה ריחמ      
רוניצה תלחשה ןכ ומכ.הריגסו לוחב יוסיכ      
לוורשב      
      
שיבכ רוסינו תוובלתשמ םע הכרדמ תחיתפ     03.3.020
לש קמועל 2" תכתמ לוורש חינהל מ"ע טלפסא      
ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ריחמה.מ"ס 05      
לוח ללוכ תובלתשמב ףוציר, טלפסא ללוכ      

  1,700.00     170.00    10.000 .מ"ס 05 החיתפה בחור.קודיהו רטמ   
  1,700.00 םילוורש 3.30 כ"הס  

      
ג ר א ו  ב ש ח מ ,ת כ ר ע מ  ש א ר  5.30 ק ר פ  ת ת       
ה נ ג ה       
      
לעפומ הרטמהו ףוטפיטל 5.1" תכרעמ שאר     03.5.010
טרפ יפל ע"וש וא ןוקלג 'צות C.D.6  ןוקלג י"ע      

  6,300.00   6,300.00     1.000 'פמוק ףרוצמ  
      
'צות 0521/2 תכרעמ שארל הנגה ןורא     03.5.020
תונפד ןיב ויהי מ"ס 51, ע"וש וא טיילרוא      
ללוכ ריחמה.הקוזחתל תכרעמה שארו ןוראה      
לע ןקתוי לקוסה, ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס      

  3,200.00   3,200.00     1.000 'פמוק .לוענמ ללוכ ןוראה, ןוטב תיקיציב  
  9,500.00 הנגה גראו בשחמ,תכרעמ שאר 5.30 כ"הס  

      
ם י נ ו ש  ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ב ע  6.30 ק ר פ  ת ת       
      
יוליג,הריפח-ללוכה םימה רוקמל רוביח     03.6.010
הדובע לכו םיפוגמו םירושיא,םימואת,תרנצה      
ירודכ ףוגמ םע םימ רוקמ תנקתהל תשרדנה      

  2,500.00   2,500.00     1.000 'פמוק .2"  
      
'רבח לש תיטמוטוא ףוטפיט תוחולש תפיטש     03.6.020
לש הנגה זרא ללוכ ע"ןש וא "מ"עב ןייל ןייר"      

    840.00     280.00     3.000 'פמוק ע"וש וא "מ"עב ןייל ןייר" 'רבח  
  3,340.00 םינוש םירזיבאו תודובע 6.30 כ"הס  
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19/09/2022
דף מס':     009 הדקוש תלייט ןוטב ליבש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ל י ת ש ,ם י צ ע  ת ע י ט נ  7.30 ק ר פ  ת ת       
א ש ד  ת ח נ ה ו  ם י ל י ת ש       
      
תרבוחה יפל היחמצה ביטו לדוגל תורדגה      
לש " יונ תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש תואלקחה דרשמ תאצוהב . ןויצע בקעי      
תסדנהל הקלחמה)מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תוננג,חמוצה      
      
יולימו רובה תריפח ללוכ םיליתשה ריחמ      
תומכב טסופמוק םע תברועמ תיננג המדאב      
לדוג םיליתש, 4  לדוג םיליתשב ץע/ל 5.1 לש      
.ץע/ל 5.0 תומכב טסופמוק 3      
      
השולשל הטילק תוירחא םיללוכ םיחמצה לכ      
.בולביל דע םישדוח      
      
01-ב בחרה רובה תריפח ללוכ םיצעה ריחמ      
תיננג המדאב יולימ, שוגה לש דצ לכמ מ"ס      
רטיל 01 לש תומכב טסופמןק םע תברועמה      
ןשדב ץע/רג 051 לש תומכב ןשדב ןושידו ץעל      
ץע לכל תוכומס 2.שדוח 21-ל יטיא רורחשל      
תינימשב תורושקה      
      
לכמימ 3 לדוג םפיחמצ לש הליתשו הקפסא     03.7.060

 14,400.00       8.00 1,800.000 . 'ל 1 יפנ 'חי   
      
3 לכמימ 4 לדוג םיחמצ לש הליתשו הקפסא     03.7.070

  7,200.00      16.00   450.000 .'ל 'חי   
      
עזג רטוק- 9 לדוג פיצע תעיטנו הקפסא     03.7.080
עזגה הלעמה מ"ס 02 דודמ 3"-5.3"      
ץע 'מ 0.2 ילמינימ לוציפ הבוג.עקרקהמ      
וא תוחפל 'ל 001 לכמימ , הפיו חתןפמ      

 11,520.00     480.00    24.000 .םהינשל ההז םולשתה , עקרקהמ 'חי   
 33,120.00 אשד תחנהו םיליתש תליתש,םיצע תעיטנ 7.30 כ"הס  
 88,160.00 ןוניג תודובע 30 כ"הס  
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19/09/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     010 הדקוש תלייט ןוטב ליבש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

תלייט ןוטב ליבש תודובע 10 קרפ    
   

                149,150.00 ליבש 1.10 קרפ תת   
   

                 19,250.00 תונכה 2.10 קרפ תת   
   

                196,622.00 תובלתשמ 3.10 קרפ תת   
   

   365,022.00 תלייט ןוטב ליבש תודובע 10 כ"הס               
   
למשח תודובע 20 קרפ    
   

                 34,425.00 ץוח תרואתל תונכה 1.20 קרפ תת   
   

                 60,300.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.20 קרפ תת   
   

                 83,514.00 הרואת ירזיבא 3.20 קרפ תת   
   

   178,239.00 למשח תודובע 20 כ"הס               
   
ןוניג תודובע 30 קרפ    
   

                 19,300.00 עקרק יופיחו ןג תמדא 1.30 קרפ תת   
   

                 21,200.00 היקשה תודובע 2.30 קרפ תת   
   

                  1,700.00 םילוורש 3.30 קרפ תת   
   

                  9,500.00 הנגה גראו בשחמ,תכרעמ שאר 5.30 קרפ תת   
   

                  3,340.00 םינוש םירזיבאו תודובע 6.30 קרפ תת   
   

                 33,120.00 אשד תחנהו םיליתש תליתש,םיצע תעיטנ 7.30 קרפ תת   
   

    88,160.00 ןוניג תודובע 30 כ"הס               
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19/09/2022
דף מס':     011 הדקוש תלייט ןוטב ליבש

  
קרפ ךס  
   365,022.00 תלייט ןוטב ליבש תודובע 10 קרפ  

  
   178,239.00 למשח תודובע 20 קרפ  

  
    88,160.00 ןוניג תודובע 30 קרפ  

 
  

לכה ךס  
   631,421.00 החנה בושיחל םוכס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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