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27/04/2022 . תויומכ בתכ
דף מס':     002 רשנ - ןועבג ס"יב תוליבי תותיכ רצח חותיפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  01.80 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 09 קמוע םילבכל תולעת תביצח/תריפח     08.10.0010
5 לש לוח תובכש יתש ללוכ מ"ס 05 בחור      
יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תחא לכ מ"ס      

 12,000.00    60.00   200.00 ותומדקל חטשה ינפ תרזחהו רטמ   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.10.0020
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
קוצי הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      
,הצעומה למס םע ןקלוו הקיצי יתב תרצות      
דועי טוליש ללוכ ןוט 8 סמועל ינוניב גוסמ      

  4,950.00 1,650.00     3.00 .תרוקיבה את 'חי   
 16,950.00 רפע תודובע 01.80 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ  02.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 57 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.20.0010

  4,000.00    20.00   200.00 רוביחה ירמוח לכ תוברל הכישמ לבח םע רטמ   
      
לבח םע מ"מ 57 רטוק םייטסלפ תורוניצ     08.20.0020
,מ"מ 8 רטוקב רוזש ןליפורפילופמ הכישמ      
,"קזב" 'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע      
לכ תוברל הנכומ הריפחב םיחנומ ,5.31 ע"קי      

  2,800.00    28.00   100.00 רוביחה ירמוח רטמ   
  6,800.00 םיליבומ 02.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  03.80 ק ר פ  ת ת       
      
01x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0010
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  7,800.00    65.00   120.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
,ר"ממ 52 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.30.0020
לע וא/ו רוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב םינומט      

  2,160.00    36.00    60.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס רטמ   
      

    640.00     8.00    80.00 .7TAC םיבשחמ תרושקת לבכ רטמ  08.30.0030
      
יטפוא לבכ טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא     08.30.0040
D.256.G T-UTI םיביס 6 תימינפ הנקתהל      
    m 521/9 edoM elgniS הטעמו RFFH,  
לבכה ebuT thgiT הנבמ ,ralveK יקוזיח      
לעב היהיו יכנא סמועב קוזיחל םיטנמלא ליכי      

  1,280.00    16.00    80.00 .םיטעמה ןיב ralveK תבכיש ללוכ  הטעמ רטמ   
      
      
      
      

 11,880.00 03.80 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 090   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



27/04/2022
דף מס':     003 רשנ - ןועבג ס"יב תוליבי תותיכ רצח חותיפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,880.00 מהעברה      
      
      
םילנפל ןשע/שא  יולג תזכר ןיב טוויחל לבכ     08.30.0050
ר"ממ 0.1 ךתחב ידיג 4 ךילומ  היושע םינשמ      
ללוכ ריחמה .0221 י"תל םאתהב ךילומל      
תוברל םייקה ס"היב הנבמב הדובעה עוציב      
תיטסוקא הרקת לעמ וא/ו ןוררימ רוניצב רבעמ      
רדחב תמייק ןשע יוליג תזכרל תורבחתהל דע      

  1,500.00    10.00   150.00 להנמ 'קנ   
 13,380.00 םיכילומו םילבכ 03.80 כ"הס  

      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוינכתהו תונקתה יפל דוסי תוקראה     08.40.0010
,רושיגה תעבט עוציב תוברל תונכדועמה      
ספ ,רבוע דוסי ןיאש םיעטקב ןוטב יוסיכ      
תואיצי ,םילאיצנטופה תאוושה ספל רוביחה      
יפל םינוש םיתוריש תקראהל תואיציו ץוחה      

  2,325.00    15.50   150.00 קוחה ר"מ   
      
ץוחה תואיצי רובע ריקה לע תואספוק     08.40.0020

  4,176.00   348.00    12.00 טולישהו םירוביחה תוברל ,דוסיה תקראהמ 'חי   
      
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.40.0030
םיגרב ללוכ מ"מ 04X4  ךתחב תיטילורטקלא      

  1,560.00   520.00     3.00 קוחכ םירוביחו טולש זילפ תועבטו 'חי   
  8,061.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 כ"הס  

      
ם י י ק  ח ו ל  06.80 ק ר פ  ת ת       
      
רפמא 04X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0010
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

    850.00   850.00     1.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
    850.00 םייק חול 06.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  07.80 ק ר פ  ת ת       
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     08.70.0070
    )C.I( 002 קמועב מ"מ 053/005 תודימב  
םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ      

  1,200.00   400.00     3.00 )רזע ירמוחו 'חי   
  1,200.00 םירזיבא 07.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ו ק נ  09.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ םייק ןקתימב ךמסומ יאלמשח לש ע"ש     08.90.0010

  1,600.00    80.00    20.00 םייק למשח חולב טוויח ע"ש   
      
      
      

  1,600.00 09.80 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 090   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



27/04/2022
דף מס':     004 רשנ - ןועבג ס"יב תוליבי תותיכ רצח חותיפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,600.00 מהעברה      
      
      
טוויח ללוכ םייק ןקתימב יולג ןלבק לש ע"ש     08.90.0020

    800.00    80.00    10.00 םייק למשח חולב ע"ש   
  2,400.00 תונושו תודוקנ 09.80 כ"הס  
 49,641.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  

      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
םיפדוע יוניפו ןויקינ תוברל יללכ חטש ףושיח     40.01.0010

  2,000.00     4.00   500.00 . רשואמ ךפש םוקמל ר"מ   
      
לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ     40.01.0020
ןג ןבא קוריפ תוברל ,מ"ס 02 דעו מ"ס 01      

 12,500.00    25.00   500.00 .שרדנש לככ הפש/ ר"מ   
      
תפצר וא תמייק תפצורמ הכרדמ תחיתפ      40.01.0030
למשחו םימ תויתשת תרבעה ךרוצל ןוטב      
רוזחש ,החיתפה ינפלש בצמל התרזחהו      
דע קמועבו מ"ס 08 דע בחורב ,ןוטבה /ףוצירה      

  3,600.00   180.00    20.00 תויתשת רבעמ ךרוצל ,'מ 0.1 רטמ   
      
מ"ס 01 לעמ יבועב ןיוזמ ןוטב תעסימ קוריפ      40.01.0040

  2,000.00   100.00    20.00 מ"ס 52 דעו ר"מ   
      
ללוכ 'מ 5.2 דע הבוגב תכתמ תורדג קוריפ     40.01.0050

    900.00    45.00    20.00 .תורוב יולימו תודוסי יקוריפ רטמ   
 21,000.00 הנכה תודובע 10.04 כ"הס  

      
י ו ל י מ ו  ה ר י פ ח  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
אוהש עלס/עקרק גוס לכב הביצח וא הריפח     40.02.0010
זוכיר תוברל ןונכתה פ"ע םישרדנה םיהבגל      
רמוחה יוניפ וא/ו יולימל רזוח שומישל רמוחה      
תבלתשמ ןבא קוריפ (.השרומ רתאל רופחה      

  8,750.00    35.00   250.00 ) דרפנב תמלושמ טלפסא תעיסמ וא/ו תמייק ק"מ   
      
פ"ע לכה . הריפח תיתחת וא תיתש קודיה     40.02.0020

  2,500.00     5.00   500.00 .עקרקה ץעוי תויחנה ר"מ   
      
תגרדל קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ     40.02.0050
רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ .89% תופיפצ      

 22,500.00   150.00   150.00 89%. תופיפצ תגרדל קודיהו ק"מ   
      
      
      
      
      
      

 33,750.00 20.04 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 090   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



27/04/2022
דף מס':     005 רשנ - ןועבג ס"יב תוליבי תותיכ רצח חותיפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 33,750.00 מהעברה      
      
      
,תויושרה י"ע השרומ רתאל הרגא םולשת     40.02.0051
םניאש ןינב תלוספו רפע יפדוע תנמטה רובע      
תרחא רמאנ אלש יאנתבו ,יולימל םימיאתמ      
חקפמל רושיא תגצהב הנתומ םולשתה .הזוחב      
יוניפה תויולע .לעופב הנמטהה עוציב לע      
תודובעב תוללכנ השרומה רתאל הלבוההו      
ןניא ןכלו ,תלוספהו רפעה יפדוע ורצונ ןניגבש      
םירקמ רובע וניא הז ףיעס( .ףיעסב תוללכנ      
תלוספ וא/ו תברועמ תלוספ תנמטה לש      
תדדמנ ןמטומה רמוחה תומכ .)תיתיישעת      

  4,800.00    80.00    60.00 ק"מב ק"מ   
 38,550.00 יולימו הריפח 20.04 כ"הס  

      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
תא םיללוכ תובלתשמ םינבאב ףוציר יפיעס      
תא םיללוכ םניאו ,מ"ס 5 יבועב לוחה תבכש      
ודדמיש ,ןוטב תרוגחו עצמ ,תיתשה קודיה      
.דרפנב      
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0005
תויעובר וא מ"ס 02/01 תודימב תוינבלמ      
אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב      
ןבל טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג ,)עצמ ללוכ      

 24,000.00   160.00   150.00 לייטקוק ינווג וא/ו ןבל ןווג וא/ו )ןוטס רפוס( ר"מ   
      
ןמפלו לש רופא ןווגב מ"ס01/02/001 ןג ןבא     40.03.0020

  2,800.00    80.00    35.00 .ןוטב תרוגח/דוסי תוברל .ע"ש וא רטמ   
      
ילירקא ינועבצ טכילש ללוכ ץוח חיט עוציב     40.03.0100
לע לכירדאה תריחבל ןווגב, ינוניב םקרמ      
עוציב דע לוכה , רדג תוריק      

  9,000.00   150.00    60.00 .ןימזמה רושיאב קר עוציבה .םלשומ ר"מ   
 35,800.00 ףוציר תודובע 30.04 כ"הס  

      
ר ד ג  ת ו ר י ק  40.04 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 02 בחור 'מ 0.1 דע הבוגב רדג ריק עוציב     40.04.0010
סלפמ רשאכ .מ"ס 02/06 רבוע דוסי תוברל      
ללוכ ריחמה ,חותיפה ינפ לעמ +03 שאר      
ללוכ ריחמה ,רזוח יולימו דוסיל הריפח עוציב      

  9,000.00 1,800.00     5.00 . ק"מ/ג"ק 06 לזרב ןויז ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      

  9,000.00 40.04 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 090   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



27/04/2022
דף מס':     006 רשנ - ןועבג ס"יב תוליבי תותיכ רצח חותיפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,000.00 מהעברה      
      
      
םייק דבוכ ריק לעמ ןיוזמ ןוטבמ הרוגח עוציב     40.04.0020
י"ע ןוגיעו לזרב ןויז תוברל מ"ס 03/04 ךתחב      
מ"מ 41 רטוק עלוצמ לזרב תרדחהו חודיק      
שארל מ"ס 52 לוכ תורוש יתשב מ"ס 07 ךרוא      

  8,000.00 2,000.00     4.00 .םייק ריק ק"מ   
 17,000.00 רדג תוריק 40.04 כ"הס  
112,350.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס  

      
ן ג  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ה י ר   10.24 ק ר פ  ת ת       
      
המילב גפוס יתטניס אשד תנקתהו תקפסא     42.01.0010
ןווגמ 03% ללוכה "טפוס יפטראמס"      
תחתמ ,תושרה תריחב י"פע ,םיבוציע      
,'מ 3 לעמ הליפנ הבוג ,קחשמ ינקתמל      

 28,000.00   280.00   100.00 .ע"ש ואזוע אשד 'בח תרצות ר"מ   
      
תרצות תנעשמ םע "ןגעמ" םגד תכתמ לספס     42.01.0020

  6,000.00 2,000.00     3.00 'מ 7.1 ךרואב ע"ש וא אכירא םחש 'חי   
      
ע"ש וא אכירא םחש לש 'רמת' םגד ןותפשא     42.01.0070

  1,868.00   934.00     2.00 ןוולוגמ חפמ ימינפ לכימ ללוכ ,ןרוא ץעמ 'חי   
      
רצוימ S-700 טקמ "יהלד"םגד בלושמ ןקתמ     42.01.0080
רושיאו תריחבל .ע"ש וא ןומצע 'בח י"ע      

 25,000.00 25,000.00     1.00 .דבלב ןימזמה 'חי   
 60,868.00 ןג טוהיר  10.24 כ"הס  

      
ת ו ל ל צ ה ו  י ו ר י ק  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
לש תועיריב קחשמה ינקתמל הללצהו יוריק     42.02.0010
וא/ו הללצה ישרפמ ע"ש וא " ti revoc " 'בח      
לכ תוברל ,הנרבממ וא/ו החיתמ תועירי      
היצקורטסנוקה ידומע ,תוחיתמה ,תורישקה      
יפל םיכתחהו םירטקה לכבו םיעובצו םינוולגמ      
םתעיבצ תוברל(  היצקורטסנוק ץעוי רושיא      
הריפח ללוכ ריחמה)לכירדאה י"ע רחביש ןווגב      
ןונכת ללוכ ,עקרקל ןוגיעו ןיוזמ ןוטבמ תודוסיו      
י"ע סוסיבהו םידומעה ,העיריה תבצה      
רושיא תלבקו ןלבקה םעטמ רוטקורטסנוק      
ןקת רושיא לעב היהי העיריה גוס ,חקפמה      
092 לעמ העירקל קזוח תלעב העיריה .שא      
,ךוניחה דרשמ תושירדב תדמוע ,ר"מ/ג"ק      
טרפמב רומאכו לכירדאה תריחב יפל ןווגה      

 21,000.00   420.00    50.00 דחוימה ר"מ   
      
      
      

 21,000.00 20.24 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 090   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



27/04/2022
דף מס':     007 רשנ - ןועבג ס"יב תוליבי תותיכ רצח חותיפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,000.00 מהעברה      
      
      
הדלפ תייצקורטסנוקמ הלוגרפ עוציבו ןונכת     42.02.0020
טנוברקילופמ םייתבכש בר תוחולב ךוכיס ללוכ      
תמגוד מ"מ 21 יבועבו מ"ס 06 בחורב      
ןונכת תללוכ הדובעה , ע"ש וא "ןולפנד"      
תאשונ הייצקורטסנוק תודוסי תוברל ,עוציבו      
םיעובצו םינוולוגמ ויהי הדלפה יביכר לכ .יוריק      
ינשב תוחפל ויהי טנוברקילופ יביכר רונתב      
ןלבקה .VU ידימעו לכירדאה תריחבל םיעבצ      
רמגב תולוגרפל רוטקורטסנוק רושיא קפסי      

 81,000.00   900.00    90.00 .)הלוגרפה לש לע לטיה יפל הדידמה( .עוציבה ר"מ   
102,000.00 תוללצהו יוריק 20.24 כ"הס  
162,868.00 ןג טוהיר 24 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  44 ק ר פ       
      
ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
, רטמ 0.2 הבוגב הדלפמ תידסומ רדג     44.01.0010
תריחב יפל LAR ןווג רונת עובצו ןוולוגמ      
ילרוא תורדג תרבח לש "ןויצ " םגד לכירדאה      

 57,040.00   620.00    92.00 .עקרקב וא ריק יבג לע סוסיב ללוכ . ע"ש וא רטמ   
 57,040.00 רדג 10.44 כ"הס  

      
ר ע ש  20.44 ק ר פ  ת ת       
      
תורדג לש ןויצ רעש תמגודיפנכ-וד הדלפ רעש     44.02.0020
,'מ 0.2 הבוגו 'מ 4.2 בחורב ע"ש וא ילרוא      
גולטק יפ לע רעשה ןווג  .רונתב עובצו ןוולוגמ      
    LAR. חירבו קתר לוענמ ,סוסיב ללוכ ריחמה  

  6,000.00 6,000.00     1.00 .ןותחת 'חי   
      
לש ןויצ רעש תמגוד יפנכ-דח הדלפ רעש     44.02.0030
ןוולוגמ ,'מ 2.1 בחורב  .ע"ש וא ילרוא תורדג      
ןווג .טרפ יפל לכה .'מ 2 הבוג .רונתב עובצו      
,סוסיב ללוכ ריחמה .LAR גולטק יפ לע רעשה      

  6,400.00 3,200.00     2.00 .ןותחת חירבו קתר לוענמ 'חי   
      
תודימב שפשפ רעש תנקתהו הקפסא     44.02.0040
"  'בח לש "תרנכ " רעש תמגוד מ"ס 011/001      

  7,200.00 1,800.00     4.00 . רונת עובצ ןוולוגמ. ע"ש וא " ילרוא תורדג  'חי   
 19,600.00 רעש 20.44 כ"הס  
 76,640.00 תורגסמ 44 כ"הס  
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קובץ: 090   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



27/04/2022
דף מס':     008 רשנ - ןועבג ס"יב תוליבי תותיכ רצח חותיפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ ו  ט ל פ ס א  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועשב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     51.03.0001

  1,750.00     3.50   500.00 .ר"מ/רטיל 08.0 ר"מ   
      
מ"ס 5 יבועב טלפסא ןוטבמ תרשקמ הבכש     51.03.0002
91 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      
רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ,)4/3"( מ"מ      

 27,500.00    55.00   500.00 .קודיהו ר"מ   
      
טלפסא ןוטבמ םישיבכב הנוילע תאשונ הבכש     51.03.0003
לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ מ"ס 3 יבועב      
GP ןמוטיב ,)2/1"( מ"מ 5.21 ילמיסקמ      

 32,500.00    65.00   500.00 .קודיהו רוזיפ תוברל ,01-86 ר"מ   
      
,מ"ס 001/52/71 תודימב שיבכל הפש ןבא     51.03.0004

  4,500.00    90.00    50.00 .רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל רטמ   
 66,250.00 חותיפו טלפסא 30.15 כ"הס  
 66,250.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ם י מ  י ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
יבוע ,2" רטוק 'ב גרד םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     57.01.0010
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע ,מ"מ 56.3 ןפוד      
וא "4 וירט" תמגוד יתבכש תלת לוחש      
    "LAG-CPA" םיחנומ ,301 י"ת יפל ,ע"ש וא  
,םיחפס תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב      

  6,825.00   195.00    35.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע רטמ   
      
וקל 2" רטוק הדלפ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0020
תודובע תוברל ,2" רטוק הדלפ רוניצמ םייק      
וקל רוביח ,וקה זוקינ ,םייקה וקה יוליגל הריפח      
רבעמ ,ךותיר תועצמאב םייקה      
אל ,)דמצמ( ךותירל הפומ/תשק/ףקז/רטוק      
םירזיבאהו תודובעה תוברל ,תופעתסה ללוכ      
בצמה תרזחהו ,םלשומ רוביחל םישרדנה      

  1,400.00 1,400.00     1.00 .ותומדקל 'חי   
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     57.01.0030
,ריק לע ןקתומה ,)דרפנב דדמנה( סלגרביפ      
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
םע ישומיש בר ,2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש      
שימג רוניצ םע ןולגלג ,1" ירודכ זרב ,2" דמצמ      
םימה וקל רוביח ,'מ 03 ךרואב 4/3" רטוק      

  2,100.00 2,100.00     1.00 .םלשומ ןקתומ ,יוהיזל "שא" טולישו 'חי   
      

    300.00   300.00     1.00 ג"ק 6 השבי הקבא יפטמ 'חי  57.01.0040
 10,625.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 090   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



27/04/2022
דף מס':     009 רשנ - ןועבג ס"יב תוליבי תותיכ רצח חותיפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,625.00 מהעברה      
      
      
תלד םע סלגרביפמ שא יוביכ דויצל ןורא     57.01.0050
ריקל רבוחמ ,מ"ס 03/08/021 תודימב ,תלעונ      
יוביכ יפטמ ינשו 4/3" ןולגלג תנקתהל דעוימ(      

    800.00   800.00     1.00 )דרפנב םימלושמה 'חי   
 11,425.00 םימ יווק 10.75 כ"הס  
 11,425.00 תונושו םימ יוק 75 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  99 ק ר פ       
      
ם י ר ו ר מ ת  10.99 ק ר פ  ת ת       
      
השיג שיבכב תוינמז תודובע עוציבל בצקה     99.01.0010
ללוכה םיינמז העונת ירדסה עוציב תוברל      
העונת ירורמת לש שדחמ הנקתהו קוריפ      
תרושקת/למשח ילבכב לופיט ,םימייק      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק . 'וכו םיציע םוזיג  
 50,000.00 םירורמת 10.99 כ"הס  
 50,000.00 תונוש 99 כ"הס  
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_____________________________

ךיראת      ןלבק תמתוחו המיתח ,םש
 

קובץ: 090   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



27/04/2022 )זוכיר( . תויומכ בתכ
דף מס':     010 רשנ - ןועבג ס"יב תוליבי תותיכ רצח חותיפ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשח ינקתמ 80 קרפ    
   

                 16,950.00 רפע תודובע 01.80 קרפ תת   
   

                  6,800.00 םיליבומ 02.80 קרפ תת   
   

                 13,380.00 םיכילומו םילבכ 03.80 קרפ תת   
   

                  8,061.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 קרפ תת   
   

                    850.00 םייק חול 06.80 קרפ תת   
   

                  1,200.00 םירזיבא 07.80 קרפ תת   
   

                  2,400.00 תונושו תודוקנ 09.80 קרפ תת   
   

    49,641.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס               
   
חותיפ תודובע 04 קרפ    
   

                 21,000.00 הנכה תודובע 10.04 קרפ תת   
   

                 38,550.00 יולימו הריפח 20.04 קרפ תת   
   

                 35,800.00 ףוציר תודובע 30.04 קרפ תת   
   

                 17,000.00 רדג תוריק 40.04 קרפ תת   
   

   112,350.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס               
   
ןג טוהיר 24 קרפ    
   

                 60,868.00 ןג טוהיר  10.24 קרפ תת   
   

                102,000.00 תוללצהו יוריק 20.24 קרפ תת   
   

   162,868.00 ןג טוהיר 24 כ"הס               
   
תורגסמ 44 קרפ    
   

                 57,040.00 רדג 10.44 קרפ תת   
   

                 19,600.00 רעש 20.44 קרפ תת   
   

    76,640.00 תורגסמ 44 כ"הס               
   
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ    
   

                 66,250.00 חותיפו טלפסא 30.15 קרפ תת   
   

    66,250.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס               
 
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 090   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



27/04/2022
דף מס':     011 רשנ - ןועבג ס"יב תוליבי תותיכ רצח חותיפ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

תונושו םימ יוק 75 קרפ    
   

                 11,425.00 םימ יווק 10.75 קרפ תת   
   

    11,425.00 תונושו םימ יוק 75 כ"הס               
   
תונוש 99 קרפ    
   

                 50,000.00 םירורמת 10.99 קרפ תת   
   

    50,000.00 תונוש 99 כ"הס               
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קובץ: 090   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



27/04/2022
דף מס':     012 רשנ - ןועבג ס"יב תוליבי תותיכ רצח חותיפ

  
קרפ ךס  
    49,641.00 למשח ינקתמ 80 קרפ  

  
   112,350.00 חותיפ תודובע 04 קרפ  

  
   162,868.00 ןג טוהיר 24 קרפ  

  
    76,640.00 תורגסמ 44 קרפ  

  
    66,250.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ  

  
    11,425.00 תונושו םימ יוק 75 קרפ  

  
    50,000.00 תונוש 99 קרפ  

 
  

לכה ךס  
   529,174.00  יללכ כ"הס  

     89,959.58 מ"עמ %71  
    619,133.58 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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_____________________________

ךיראת      ןלבק תמתוחו המיתח ,םש
 

קובץ: 090 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה


