
מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

16/08/2016 תויומכ בתכ
דף מס':     132 הבר לחנ םיינפוא ליבש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
וניאו ,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
דחוימה טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג      
.הז זרכמל      
      
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      
      
תירושרש תרנצ      
    ****************************************  
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0095
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

    550.00    11.00    50.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0100
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

    825.00    16.50    50.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
תוחפל מ"מ 2 ןפוד יבוע הרוגס חפ תולעת     08.01.0105
תעיבק י"פע עבצב עובצו ןבלוגמ לזרבמ םילבכל      
םילבכ יקיזחמ ללוכ ,הסכמ ללוכ חקפמה      
- מ"ס 04 לכ קחרמב ונקתוי רשא - םיילניגרוא      
ןינבה לש הרקתלו ריקל קוזיחו היילת ירזיבאו      
001*001 תודימב הלעת .תוחפל רטמ 5.1 לכ      
יתמצ ,הדירי ,היילע תותשק ללוכ ריחמה .מ"מ      

 23,100.00    66.00   350.00 .תוינכת י"פע ,הבכרה ירזיבאו T רטמ   
      
םילוורש      
    ***************************************  
      
      
      
      

קובץ: 21-16   .../133 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

16/08/2016
דף מס':     133 הבר לחנ םיינפוא ליבש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0155
ןומיס טרס ללוכ מ"מ 6.3 ןפוד יבוע מ"מ 011      
םויס תודוקנב אמייק רב יעקרק לע ןומיסו ינקת      

    165.00    33.00     5.00 .שיבכה הצקל רבעמ רטמ 1 דע םילוורשה רטמ   
      
הרקב יאת      
      
ןוטבמ הסכמה הביצח/הריפח ללוכ ריחמה      
ףיעס 80 טרפמ יפל טלפמוק ינוניב גוסמ      
.עוציב טרפ יפלו 282080      
    ****************************************  
      
קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0215

  1,442.10 1,442.10     1.00 'פמוק .984  י"ת יפל 521B הסכמ ללוכ ,מ"ס 001  
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0255
ללוכ ,984 י"ת יפל 052C ןיממ הסכמו הרקית      
הסכמה תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס      

    388.30   388.30     1.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא תיקסיפ ג"ע  
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.01.0270
למס  ללוכ  ןקלוו תקציימ יושע הרקב אתל      
בותיכהו הקיציב  עובט  הייריעה/הצעומה      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמהלע יטנוולרה      
יפל  984 י"ת יפל 521B הסכמה ןקלוו תקציימ      

    222.20   222.20     1.00 'פמוק .הכרדמב הנקתהל , עוציב טרפ  
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.01.0280
למס  ללוכ  ןקלוו תקציימ יושע הרקב אתל      
בותיכהו הקיציב  עובט  הייריעה/הצעומה      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמהלע יטנוולרה      
יפל  984 י"ת יפל 052C הסכמה ןקלוו תקציימ      

    499.40   499.40     1.00 'פמוק .שיבכה ילושב הנקתהל ,עוציב טרפ  
      
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      
    ***************************************  
      
תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.01.0325
,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקת      
קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחו יולימ       
מ"ס 09 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע      

 22,000.00    55.00   400.00 .מ"ס 06-04 בחורו רטמ   
      
      

קובץ: 21-16   .../134 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

16/08/2016
דף מס':     134 הבר לחנ םיינפוא ליבש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םילבכ וא תרנצל הלעת לש הביצח וא הריפח     08.01.0330
לושכמ תחתמ וא לעמ עקרקה יגוס לכב      
זג,קלד תרנצ םימ תרנצ ,קזב וק ,םימ ריבעמ(      
,לושכמה לש ובחורל מ"ס 04 בחורב )...וכו      
ןוטב תקיצי ללוכ תירושרש תרנצ תחנהל      
טלפמוק ,תוינכותל םאתהב תרנצה תנגהל      
למשחה קוחב שרדנכ תוחיטב יקחרמבו      

    244.20   244.20     1.00 'פמוק .תינכדעה ותרודהמב  
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל תפסות     08.01.0335
)מ"ס 09 םוקמב( מ"ס 051 קמועל דע הריפחה      

  1,100.00    22.00    50.00 . רטמ   
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש\הכרדמ תחיתפ     08.01.0375
ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
יפל עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח      
תרזחהו ליבש/הכרדמה ןוקית ,חקפמה תויחנה      

     89.10    89.10     1.00 .טלפסא וא ףוציר ללוכ ותומדקל בצמה רטמ   
      
3.8 ק ר פ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
וניאו ,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
  למשח ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג    
.הז זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80      
      
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      
      
תשוחנ םילבכ      
      

 14,850.00    59.40   250.00 ר"ממ 61X5 ךתחבYX2N  גוסמ  )EPLX( לבכ רטמ  08.03.0200
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.03.0210
    )EPLX(YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
אל ריחמה ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל      

 19,140.00    63.80   300.00 .רוניצ ללוכ רטמ   
      
      
      

קובץ: 21-16   .../135 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

16/08/2016
דף מס':     135 הבר לחנ םיינפוא ליבש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.03.0215
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

  5,500.00    27.50   200.00 .םידומעל הרידח רטמ   
      

  3,080.00     8.80   350.00 .ר"ממ 61 רוזשו יולג תשוחנ ךילומ רטמ  08.03.0220
      
תויזכרמ      
      
ןגומ ןיירושמ רטסאילופ ןוראב רואמ תויזכרמ      
    VU טרפ יפל הרוקמ ןוטב תחמוגב תונגומו.  
    ***************************************  
      
ןוטבמ דוסי ללוכ רואמל רפמא 08X3 ל היזכרמ     08.03.0400

 27,764.00 27,764.00     1.00 'פמוק .ל"נכ  ןיירושמ רטסאילופ ןוראו  
      
מ"ס 001 בחורב רואמ תיזכרמל את תפסות     08.03.0410
- לא ינורטקלא דוקיפ רובע  ןוטב סיסב ללוכ      

    887.70   887.70     1.00 'פמוק .דויצ אלל יטוח  
      
רטוקב ןוטב תחוש תללוכה הקראה תדורטקלא     08.03.0510
521B ןוטיבמ הסכימ םע 06 קמועב מ"ס 04      
רטוקב ןוולוגמ הדלפ טומ תוברל .984 י"ת יפל      
05 תשוחנ ךילומו  ,רטמ 3  קמועב מ"מ 91      
ליית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל תשוחנ ר"ממ      
םע ךילומה( .תיליע תשרב הקראה וא ספא      

    998.80   998.80     1.00 'פמוק .)ספאל רוביחב רוחש CVP הטעמ  
      
akeT :םגד תיריק הנקתהל  DEL הרואת ףוג.     08.03.0910
    I  תרצות inizzuGI יושע הרואתה ףוג  
יגרב, תמסוחמ תיכוכז, םוינימולא תגוסגסמ      
תדעוימה תירטמיס המוקע לעב.הטסורינ      
, 66PI, 7009 L.A.R.םיינפוא יליבש תראהל      
, k0003 רביירד יטלומ , 90KI , לופכ דודיב      
    ml0081 ,   w22-w71 תרושקת םע רביירד  
המאתהב דמוע. ןנכתמה תשירד יפל ילאד      
םוהיז תעינמל רתויב םירימחמה םיטרדנטסל      

 65,835.00 3,135.00    21.00 .ירווא 'חי   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0939
    )EPLX(  גוסמ  YX2N5.1 ךתחבX2 ר"ממ  

    165.00     5.50    30.00 .ל"נכ רטמ   
      
הרקתב וא/ו הרקתב תיזאפ דח רואמ תדוקנ     08.03.0940
תולעתב וא/ו ט"החת ריק לע וא/ו תכמנומ      
תועצמאב "ןורירמ" וא/ו "נפ" רונצב ,םירזיבא      
אלש( ר"ממ 3*)YX2N )5.2-5.1 גוסמ םילבכ      
קספמ ללוכ ,חולה דעו הדוקנהמ )דרפנב ודדמי      
וא/ו ט"החת ראומ ןצחל וא/ו ףילחמ/לופכ/דיחי      
האיציל דע הלעתהמ תורוניצ תמלש ללוכ,ט"הע      

  2,772.00   132.00    21.00 .תוחפל מ"מ 61 רטוקב רוניצה,הקיציהמ 'קנ   
      
      
      

קובץ: 21-16   .../136 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

16/08/2016
דף מס':     136 הבר לחנ םיינפוא ליבש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יאלג ללוכ ריחמה ,תוחכונ/העונת יאלג תדוקנ     08.03.0950
לכה .תיזכרמ הרקב תכרעמל םאות טוויחו      

    825.00   275.00     3.00 .טלפמוק 'קנ   
      
רוביחו רבעמ תואספוק לש הנקתהו הקפסא     08.03.0960
הנקתהל מ"ס 51*51*01 תודימב רטסאילופמ      
םיקדהמ ללוכ ,תולעת דיל ,ריקב ,הרקתב      
.תודוקנה תרגסמב תודדמנ אלש ,םירזבאו      
אלו ,םיגרב תועצמאב ורגסי תואספוקה יסכמ      
וא/ו ןורגיטנא ימטא ללוכ ריחמה .הציחלב      

  1,617.00    77.00    21.00 .תולעתלו תרנצל תורבחתה ירזיבא 'חי   
      
ח ו ת י פ ו  ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
10 10.15 ק ר פ  ת ת       
      
םירשג תחת רבעמה חטשו לחנה קיפא יוקינ      51.01.0010
דע וידיצ ינשמ םיליבשהו קיפאה בחור לכ ללוכ      
יתחתה רבעמה ךרוא . םייקה ןוטבה יוליג      
יוקינ ללוכ . רטמ 51-כ בחור , רטמ 052-כ      
הלעמב  םיפסונ רטמ 001 קחרמל לחנה קיפא      
רבעמה םוחתב . יתחתה רבעמהמ דרומבו      
.)טקבוב ןוגכ( םיכומנ םילכב הדובעה יתחתה      
רשואמ םוקמל רמוחה קוליס תללוכ הדובעה      
.ןלבקה לש תידעלבה תוירחאב,תויושרה י"ע      
רחאל ןלבקה תכרעהב טלפמוק יפל הדידמה      

 55,000.00 55,000.00     1.00 'פמוק .םינלבק רויס תרגסמב חטשב רוקיב  
      
םייק ןוטב חטשמ לש ןוילע הצק יוניפו קוריפ     51.01.0020
ןבאה ףוציר תוברל , תינכת יפל עופישב      

  6,600.00    55.00   120.00 חטש יפל הדידמה .וידיצב )פרפיר( ר"מ   
      
םייק ןוטב ריקב ר"מ 5 דע חטשב חתפ תצירפ      51.01.0030

  7,700.00 7,700.00     1.00 'פמוק דבלב רוסינב, מ"ס 03-כ יבועב  
      
עטקמב 'מ 5.1 דע קמועל חטשב הריפח     51.01.0040

  6,600.00    66.00   100.00 םיננכותמ םיהבג יפל יחרזמה ק"מ   
      
םינבא ירבש י"ע הנבמה תיתחת בוציי תבכש      51.01.0050
דע השיבכ תוברל מ"ס 51-5 רטוקב ןוטבו      
חטשה תפצה תללוכ הדובעה.תועיקשה תריצע      
רזוחו השיבכו ןבא ירבש תבכש םושיי,םימב      

  4,950.00   165.00    30.00 לעופב עצובש ןבאה חפנ יפל הדידמה.הלילח ק"מ   
      
04 ירעזמ יבועב תוכרדמו םישיבכל 'א גוס עצמ     51.01.0060
מ"ס 02 לש תובכשב קודיה תוברל מ"ס      

 14,300.00   143.00   100.00 והשאא דיפידומ 89% לש תופיפצל ק"מ   
      
תחתמ מ"מ 3.0 יבועב ןליטאילופ תועירי עצמ     51.01.0070

  1,650.00    16.50   100.00 ןוטב ליבשל ר"מ   
      
      

קובץ: 21-16   .../137 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

16/08/2016
דף מס':     137 הבר לחנ םיינפוא ליבש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

עצמ ג"ע קוצי מ"ס 51 יבועב 03-ב ןוטב ליבש     51.01.0080
 11,880.00   198.00    60.00 קרוסמ רמג תוברל תוינכתב טרפ יפל ןליטאילופ ר"מ   

      
רוביח"ו שדחה ליבשה ידיצב )פרפיר( ןבא ףוציר     51.01.0090
םימייקה םיעופישלו םיהבגל "םאתומ      
, תיתש  קודה תללוכ הדובעה.םיננכותמהו      
ןבא תעבטהו, מ"ס 51 יבועב 'א גוס עצמ תבכש      
תשר םע מ"ס 01 יבועב ןוטב תבכשב שבד      
ןוטבהשכ מ"ס 51/51 לכ מ"מ 5 רטוק תכתורמ      

 60,500.00   242.00   250.00 ןיידע ירט ר"מ   
      
ףיעס יפל, הלגתהש ןוטבה ליבש חטשמ יוקינ     51.01.0100
י"ע,וינפ לע  והשלכ ךולכילמ,ליעל 0100.10.15      

  3,300.00     5.50   600.00 ךרוצה יפל הדלפ תשרבמו קזח םימ םרז ר"מ   
      
לע תינכתו טרפמ יפל ילירקא קבד תחירמ     51.01.0110
ינפל, שבי אוהשכ, יקנהו םייקה ןוטבה חטשמ      
03-מ רתוי אל ךא )ההבגה( ןוטבה ליבש תקיצי      

  6,600.00    11.00   600.00 שדחה ןוטבה תסירפ ינפל תוקד ר"מ   
      
.ג.ב םיחורמ מ"מ 8 רטוק,עלוצמ לזרבמ םיצוק     51.01.0120
מ"ס 03 לכ חודקב םירדחומו ע"ווש וא 2 דנוב      

132,000.00    22.00  6000.00 תינכתב טרפ יפל 'חי   
      
51/51 לכ מ"מ5 רטוק תכתורמ הדלפ תשר     51.01.0130
ןוטב ינפמ מ"ס 3 דע לש קחרמב תנקתומ      
םוקימ עוביקל םילספס תללוכ תומכה.ליבשה      

 16,500.00 5,500.00     3.00 תשרה ןוט   
      
ןוטב ג"ע קוצי מ"ס 51 יבועב 03-ב ןוטב ליבש     51.01.0140
ךרוא יעטקב הקיציה,קרוסמ רמג תוברל םייק      

132,000.00   220.00   600.00 ןיגוריסל םיבלשב 'מ 81 לש ר"מ   
      
דתימ לזרב םע, יבחור יביטקורטסנוק רפת     51.01.0150

 19,250.00   550.00    35.00 תינכתב טרפ יפל 'מ 81 לכ,םוטאו רטמ   
      
חול י"ע  ליבשל ןוטב ריק ןיב הדרפה רפת     51.01.0160
קיטסמב רפתה םוטיא תוברל מ"ס 2"רקלק"      

  7,590.00    33.00   230.00 ירמוטסלא רטמ   
      
םיושע מ"ס 03 הבוגב םישימג םינודומע     51.01.0170
ירבעמב םינקתומה םינודומע  גוסמ ןטרואילופ      
לחנה דצל ליבשה ילושב, ל"וח תרצות,םיביתנ      
- ליבשה ןוטבל םיחודק םיגרבב םירבוחמ      
ןנכתמה תטלחהל - תומכהמ 05% הפולח      

 33,000.00   132.00   250.00 ןימזמהו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 21-16   .../138 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

16/08/2016
דף מס':     138 הבר לחנ םיינפוא ליבש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םע, מ"ס 03 הבוג 8" רטוק תכתממ םינודומע     51.01.0180
תבשותב ןוטבל םינגועמ , ךתורמ לגועמ הסכמ      
תכתמה יטנמלא לכ ,  טרפ יפל םיגרבו      
םיספ ללוכ ,שארמ םיעובצו םחב םינוולוגמ      
05% הפולח - .תינכתב טרפ יפל , םירהוז      

 82,500.00   330.00   250.00 ןימזמהו ןנכתמה תטלחהל - תומכהמ 'חי   
      
םוסחמכ מ"ס 06 הבוגב ךא ל"נכ תכתמ דומע     51.01.0190
םיינזוא םע ,קוריפ רשפאמה טרפ ללוכ , בכר      

    880.00   440.00     2.00 טרפ יפל , לוענמל 'חי   
      
091X08 לדוגב תכתממ תוחיטב תוארוה טלש     51.01.0200
טלשה הנבמ ללוכ  טרפמו טרפ יפל מ"ס      
תילטיגיד הספדה ,הנקתה , תנוולוגמ הדלפמ      
דע םייק ןוטב ריקב ןוגיעו הדמעה ללוכ ,תינועבצ      

  9,900.00 3,300.00     3.00 טרפמו  טרפ יפל םלשומ רמג 'חי   
      
הנקתהו ןוטב דוסי רובע ל"נכ טלשל תפסות     51.01.0210

  2,200.00 2,200.00     1.00 טרפמו טרפ יפל, ירוחא ריק אלל 'חי   
      
לחנה קיפאב תימוקמ המדא תללוסמ רכס     51.01.0220
רטמ 1 הבוגב בויב תולקת לש הרקמב םוגיאל      
רטמ 51-כ( קיפאה בחור לכל קיפאה תיתחתמ      
לחנה דרומב דחאו לחנה הלעמב דחא,  )ךרוא      
דרומב רטמ 001-כ( יתחתה רבעמהמ      
תויושרו ןנכתמה י"ע רשואיש םוקימב )רבעמהמ      

 11,000.00 5,500.00     2.00 'פמוק .זוקינהו לחנה  
      
ת ו י מ ו י ו  י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
0.06 קרפ תת      
      
הרקמל תודעוימ הז קרפ תודובע - 0 קרפ תת      
תלעפהל . שארמ היופצ אלו תדחוימ הדובע לש      
שארמ היחנה לבקל שי י'גר תודובע יפיעס      
. חקפמהמ בתכב      
      
הלבוה ללוכ ,ליעפמ ללוכ 059 לפוש הדובע םוי     60.0010

  3,740.00 1,870.00     2.00 . ונממו רתאל ע"י   
      
ללוכ , ליעפמ ללוכ BCJ ןורפחמ הדובע םוי     60.0020

  3,300.00 1,650.00     2.00 . ונממו רתאל הלבוה ע"י   
      
ק"מ 51 ,ךפהתמ זגרא םע תיאשמ הדובע םוי     60.0030

  3,300.00 1,650.00     2.00 .גהנה ללוכ ע"י   
      
הלבוה ללוכ , 922 )רגאב( רפחמ הדובע םוי     60.0040

  5,500.00 2,750.00     2.00 . ונממו רתאל ע"י   
      

  3,960.00 1,980.00     2.00 .ונממו רתאל הלבוה ללוכ , טקבוב הדובע םוי ע"י  60.0050
      
      

קובץ: 21-16   .../139 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

16/08/2016
דף מס':     139 הבר לחנ םיינפוא ליבש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    770.00   385.00     2.00 לעופ הדובע םוי ע"י  60.0060
      

  1,760.00   880.00     2.00 הדובע להנמ הדובע םוי ע"י  60.0070
      

  5,500.00 2,750.00     2.00 חטשב םידדומ תצובק הדובע םוי ע"י  60.0080
      
הנמטה רתאל ק"מ 51 תלוספ תיאשמ יוניפ     60.0090
תורגא ,חטשה ןויקינ ,יוניפ ,הסמעה ללוכ , יושר      

  3,300.00 1,650.00     2.00 . ךכב ךורכה לכו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 21-16   .../140 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

16/08/2016 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     140 הבר לחנ םיינפוא ליבש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשח 80 קרפ    
   

                 50,625.30 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת   
   

                143,434.50 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת   
   

   194,059.80 למשח 80 כ"הס               
   
חותיפו הלילס תודובע 15 קרפ    
   

                625,900.00 10 10.15 קרפ תת   
   

   625,900.00 חותיפו הלילס תודובע 15 כ"הס               
   
תוימויו י'גר תודובע 06 קרפ    
   

    31,130.00 תוימויו י'גר תודובע 06 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 21-16   .../141 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןיעה שארל תילכלכה הרבחה
1621839-30:סקפ 8723839-30:לט  ןיעה שאר 11 הדובעה
 

16/08/2016
דף מס':     141 הבר לחנ םיינפוא ליבש

  
קרפ ךס  
   194,059.80 למשח 80 קרפ  

  
   625,900.00 חותיפו הלילס תודובע 15 קרפ  

  
    31,130.00 תוימויו י'גר תודובע 06 קרפ  

 
  

לכה ךס  
   851,089.80 החנה בושיחל םוכס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 21-16 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


