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10/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 םידלל הרואת יפוג תפלחה

תורעה 00 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ע ה  00 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  1.00 ק ר פ  ת ת       
      
ההבוגב הדובעה יביכרמ לכ תא לולכת העצהה      
הדובעל יעצמא לכ רובע תפסות לבקתת אל      
םירשואמ םידבועה לכו ,המרה לס ללוכ הבוגב      
.הבוגב הדובעל      
      
התעד לוקיש יפ לע רוחבל הלוכי הצעומה      
סנפה ,ףוגה לש ילכרדאה בוציעה תא ידעלבה      
תושיר 4ב תוחפה לכב ןקתוה עצומה      
.םינש 8-ל תוירחאו תוילפצנומ      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
ללוכ הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
.T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      

תורעה 1.00 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תורעה 00 כ"הס            
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10/01/2021
דף מס':     002 םידלל הרואת יפוג תפלחה

למשח ינקתמ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ץ ו ח  - ם י ד ל  ת ר ו א ת  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
תמגוד תובוחרו םישיבכ תראהל דל תרואת ףוג     08.1.016
,ע"ש וא K3 לופכ דודיב "00021 סונוו שעג"      

300,000.00 1,000.00   300.00 .םלשומ ןקתומ 'חי   
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     08.1.287
הרואת דומע ,'מ 9 וא 8 ךרואב שרדנה לכ ללוכ      
09 ןוילע רטוק לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת(      
תוברל םח ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ      
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ      
ךותב םירזבא שגמ, תלדל חתפ ,דומעה      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד ,דומעה      
הרואתה דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה      

 89,900.00 2,900.00    31.00 'פמוק .רונתב יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ  
389,900.00 ץוח - םידל תרואת 1.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
םינומט ,ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ      08.3.056
םלוס לע וא/ו רוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ      
היולג תשוחנמ הקראה ךילומ ע"ש וא "הכרא"      
לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב חנומ הרוזשו      
ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש תורוניצב      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל הרידח      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוציבל תושורדה      

 23,000.00    23.00 1,000.00 .וגוס רטמ   
      
תובוחר תרואת ףוג רוביחו הנקתהו קוריפ     08.3.312
תרבח דומע לע וא ינוריע דומע לע רשואמ      
םע םואת ללוכ ,'מ 01-3 דע הבוגב למשחה      

 45,000.00   150.00   300.00 .הצעומה יאלמשח 'חי   
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     08.3.330
ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ ,שרדנה      
IXEGOS תרצות 3CB -ו 2CB םגד םיקדהמ      
,ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,רשואמ ע"ש וא      
ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ ללוכ      
יבטוק וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה      
    CA01X2, AK01, רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ  
תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ      

  7,130.00   230.00    31.00 'פמוק .תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה  
      
וא ךתורמ 'מ 1 דע ךרואב 2" ,בוחר סנפל עורז     08.3.340

 60,000.00   200.00   300.00 'פמוק .םיפופיכ  
      
      

135,130.00 3.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: החלפת גופי תאורה   .../003 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ ן א 'ג  ת י ב  ת י מ ו ק מ  ה צ ע ו מ
0222089-40:לט  09942 דוקימ  ןא'ג תיב       
 

10/01/2021
דף מס':     003 םידלל הרואת יפוג תפלחה

למשח ינקתמ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
135,130.00 מהעברה      

      
      
ללוכ ר"ממ 5.1X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.3.351
הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ ,שרדנה לכ      
ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה וא רוניצב      
םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא חול וא רזבא      
ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ ילענ ,םהינימל      
לע םינומיסהו לבכה יוהיזל ןומיס ,תווצקה      

  2,030.00     7.00   290.00 .לבכה יכילומ רטמ   
      
PI-56 םימ ןגומ םוקמ 4 חול     08.3.360

 10,800.00    36.00   300.00 .מ"ס5.7/41/11 תודימב 'חי   
      
וד "לגוט" וא "טקפ" סופיטמ דוקיפ יקספמ     08.3.370

 15,000.00    50.00   300.00 רפמא 01 םייבטוק 'חי   
      

 30,000.00   100.00   300.00 .2"  עורזל םאתמ 'חי  08.3.380
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.3.414
תוצווכתמ תולצפמ תויפוס ללוכ שרדנה לכ      
הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ ,)"תופפכ"(      
ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה וא רוניצב      
םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא חול וא רזבא      
ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ ילענ ,םהינימל      
לע םינומיסהו לבכה יוהיזל ןומיס ,תווצקה      

 40,000.00    40.00 1,000.00 .לבכה יכילומ רטמ   
      
שרדנה לכ ללוכ רואמל רפמא 04X3 היזכרמ     08.3.573
ינפל ןוטב חטשמו ןוטב תחמוג ללוכ ,טרפ יפל      
תינכות יפל היזכרמל דוסי תוברל היזכרמה      
ןיירושמ רטסאילופמ רואמ תייזכרמ .טלפמוק      
יספ למשחה תרבחל דרפנ את ללוכ VU ןגומ      
,טוליש ,טוויח ,םיקדהמ ,םידדבמ,הריבצ      
,םילבכל הסינכ ירודיס ,דסמ תרגסמ ,םיקוזיח      
ראש לכו העיבצ ,ךרוצה תדימב רורווא יסירת      
,חולה תמלשהל םישורדה םירמוחהו תודובעה      
,הבצה ,הלבוה ללוכו ותלעפהו ורוביח      
למשח תרבחל םולשת ללוכ ריחמה ,הנקתהו      

 75,000.00 25,000.00     3.00 'פמוק .הקידבו הנומ הנקתה  
307,960.00 םירזיבא 3.80 כ"הס  
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10/01/2021
דף מס':     004 םידלל הרואת יפוג תפלחה

למשח ינקתמ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר י פ ח  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה      
      
021X08X08,תודימב ,הרואת דומעל דוסי     08.4.271
ילוורש ,הריפח :תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס      
יגרב ,ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ      
ידצב םיללחה יולימ ,תויקסידו םימוא ,ןוגיע      
דוסיהו דוסיה תטלפ ןיב חוורמה יולימ ,דוסיה      

 23,870.00   770.00    31.00 .טלפסא יופיצו 'חי   
      
תוברל תרנצ תחנה רובע ליבש/הכרדמ תחיתפ     08.4.348
קמועב ןוטב/טלפסא תריבש, ךותיח ,רוסינ      
חטשב ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה      
ינאכמ ילכ לכב הביצחו הריפח ,ליבש/הכרדמה      
001דע קמועל םיידי תדובע תוברל שרדייש      
יטרס,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 04 דע בחורו מ"ס      
,'א גוס עצמ תובכשב הריפחה יולימ ,ןומיס      
ותומדקל בצמה תרזחה ליבש/הכרדמ ןוקית      

  8,100.00    60.00   135.00 .תרנצה תוצק לש אמייק רב ןומיסו רטמ   
      
תוברל תרנצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.4.351
םייק ןוטב/טלפסא תריבשו ךותיח ,רוסינ      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
ינאכמ ילכ לכב הביצחו הריפח ,םישיבכ חטשב      
001 דע קמועל םיידי תדובע תוברל שרדייש      
יוסיכו דופיר ,מ"ס 04 דע בחורבו מ"ס      
עצמ תובכשב הריפחה יולימ ,ןומיס יטרס,לוח      
ותומדקל בצמה תרזחה ,שיבכה ןוקית ,'א גוס      
לש אמייק רב ןומיסו ,טלפסא תבכש ללוכ      

 59,500.00    70.00   850.00 .תרנצה תוצק רטמ   
 91,470.00 הריפח 4.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

789,330.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
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10/01/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     005 םידלל הרואת יפוג תפלחה

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

תורעה 00 קרפ    
   

תורעה 1.00 קרפ תת                             
   

תורעה 00 כ"הס                            
   
למשח ינקתמ 80 קרפ    
   

                389,900.00 ץוח - םידל תרואת 1.80 קרפ תת   
   

                307,960.00 םירזיבא 3.80 קרפ תת   
   

                 91,470.00 הריפח 4.80 קרפ תת   
   

   789,330.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

   789,330.00 החנה בושיחל םוכס  
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

לוגיע תחנה   
 כ"הס   

מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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