
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       
 

09/12/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 תולוכש תוחפשמ קראפ

ןא'ג תיב - תולוכש תוחפשמ קראפ 10 הנבמ
תורעה 00 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ע ה  00 ק ר פ       
      
ת ו ר ד ג  1.00 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע עצובי םנוסחאו ) W הקעמ( תורדגה קוריפ      
.הצעומה ידבוע      

תורדג 1.00 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תורעה 00 כ"הס            
קובץ: פארק משפחות שכולות   .../002 4434889-40 )2.71.40(  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       
 

09/12/2021
דף מס':     002 תולוכש תוחפשמ קראפ

ןא'ג תיב - תולוכש תוחפשמ קראפ 10 הנבמ
למשח - 80 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  - 80 ק ר פ  80 ק ר פ       
      
ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  -1.8 ק ר פ  1.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
תובוחרו םישיבכ תראהל דל תרואת ףוג     08.1.016
K3 לופכ דודיב "00021 סונוו שעג" תמגוד      

 15,600.00 1,300.00    12.00 .םלשומ ןקתומ ,ע"ש וא 'חי   
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.1.061
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 5.1X3 ךתחב      
םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב      

    900.00     9.00   100.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ   
      
תובוחר תרואת ףוג רוביחו הנקתהו קוריפ     08.1.062
תרבח דומע לע וא ינוריע דומע לע רשואמ      
םע םואת ללוכ ,'מ 01-3 דע הבוגב למשחה      

  3,600.00   300.00    12.00 'פמוק .הצעומה יאלמשח  
      
וד "לגוט" וא "טקפ" סופיטמ דוקיפ יקספמ     08.1.063

    600.00    50.00    12.00 רפמא 01 םייבטוק 'חי   
      
הדלפמ היושע מ"ס 051 ךרואב הלופכ עורז     08.1.064
ללוכ 'מ 01-6 הבוגב םייק דומע לע הנקתהל      

  6,120.00   510.00    12.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
 26,820.00 ץוח תרואתל תונכה -1.8 קרפ 1.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 26,820.00 למשח - 80 קרפ 80 כ"הס  
קובץ: פארק משפחות שכולות   .../003 4434889-40 )2.71.40(  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       
 

09/12/2021
דף מס':     003 תולוכש תוחפשמ קראפ

ןא'ג תיב - תולוכש תוחפשמ קראפ 10 הנבמ
חותיפ - תוגרדמו םיפוציר - 10 קרפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

- ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  - 10 ק ר פ  04 ק ר פ       
ח ו ת י פ       
      
ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ  ת ת  2.04 ק ר פ  ת ת       
ר פ ע       
      
םיליבשל תיתש לש רקובמ קודיהו רושיי     40.2.010
- + תונקיידל דע רפע תודובע רחאל תוכרדמו      

  1,440.00     3.00   480.00 .מ"ס 1 ר"מ   
      
קמועל חטשב תיללכ הביצח וא/ו הריפח     40.2.020
רתאב שומישל רמוחה םוריע ללוכ והשלכ      
רתאל רתונה רמוחה יוניפו שרדנה ללכ      
רמוחב שומיש תימוקמה תושרה יע השרומ      

  6,000.00    40.00   150.00 .יולימ ךרוצל רתאה ךותב הריפחה ק"מ   
      
יחטשב מ"ס 03  יבועב  תיננג המדא תבכש     40.2.060
ללוכ םיצעה תורובל 'מ 1 קמועבו ןוניגה      
םיעופישל ,ןוניג יחטשב רושייו רוזיפ      

  7,000.00    35.00   200.00 .םישרדנה ק"מ   
      
חטשב היחמצ תדרוהו תלוספ יוקינ ,ףושיח     40.2.061

  3,200.00     4.00   800.00 חותיפה ר"מ   
 17,640.00 רפע תודובע 20.10 קרפ תת 2.04 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  30.10 ק ר פ  ת ת  3.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ת ש ת ו       
      
יבוע .תובכשב תובחרו םיליבשב 'א גוס עצמ     40.3.010
קודיהה רחאל 'סקמ מ"ס 02 דע הבכש      
תשרדנ תופיפצ תגרד לכל רקובמ קודיהב      

 13,000.00   130.00   100.00 .תרשואמ הבצחממ ,והשאא דייפידומ יפל ק"מ   
      
יבוע .תובכשב תובחרו םיליבשב 'א גוס עצמ     40.3.011
קודיהה רחאל 'סקמ מ"ס 02 דע הבכש      
תשרדנ תופיפצ תגרד לכל רקובמ קודיהב      
רמוח ,והשלכ יבועב ,והשאא דייפידומ יפל      

  3,250.00    65.00    50.00 ימוקימ ק"מ   
 16,250.00 תויתשתו םיעצמ 30.10 קרפ תת 3.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק משפחות שכולות   .../004 4434889-40 )2.71.40(  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       
 

09/12/2021
דף מס':     004 תולוכש תוחפשמ קראפ

ןא'ג תיב - תולוכש תוחפשמ קראפ 10 הנבמ
חותיפ - תוגרדמו םיפוציר - 10 קרפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ף ו צ י ר  50.10 ק ר פ  ת ת  5.04 ק ר פ  ת ת       
ה פ ש  י נ ב א ו       
      
"1 תישפוח הרוטנ" םגד תירכרוכ ינבאב ףוציר     40.5.010
,מ"ס 7 יבועב ע"ש וא "2 תישפוח הרוטנ" וא      
82/61, 42/61, 02/61, 61/61, תודימב      
    32/40, 32/32, 24/48, 24/40 24/32, 16/32,  
,)עצמ ללוכ אל( מ"ס 5 לוח תוברל מ"ס 84/23      

 84,000.00   175.00   480.00 תתוסמ רמגב ר"מ   
      

 63,000.00    90.00   700.00 .גנותיא תרצות 001/02/01 ןג ןבא רטמ  40.5.020
      
תודימב רטמ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.5.030
שירח תמגודכ םוטיקו םירסייפס םע 02/52      

  7,200.00    90.00    80.00 .ע"ש וא ןייטשרקא לש רטמ   
154,200.00 הפש ינבאו ףוציר 50.10 קרפ תת 5.04 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  60.10 ק ר פ  ת ת  6.04 ק ר פ  ת ת       
ם י כ מ ו ת       
      
דע הבוגבו מ"ס 02 יבועב ןוטבמ ךמות ריק     40.6.010

 75,000.00 1,500.00    50.00 .תודוסי ללוכ ,ןויז תדלפ ללוכ רטמ 5.1 ק"מ   
      
ינבא תרוש - המב םוחית ץוח יפמא רובע     40.6.020
םייעבט ,םיאבומ עלס ישוגמ העלסמ      
,מ"ס 001/06/08 עצוממ לדוגב ,םיחישקו      
ךרוצל הריפח תוברל ,ק"מ 5.0 -כ חפנב      
םיעלסה ןיב חוורמ .םיעלסל תבשות תחנה      
02 יבועב תימוקמ עקרק יולימב ,'מ 5.0 דע      

 13,300.00   190.00    70.00 .ףרוצמ ךתח יפל מ"ס רטמ   
 88,300.00 םיכמות תוריק 60.10 קרפ תת 6.04 כ"הס  

      
ה ל י ל ס  70.10 ק ר פ  ת ת  7.04 ק ר פ  ת ת       
ט ל פ ס א ו       
      
5.1 לש רועישב )דוסי יופיצ( ,רמיירפ סוסיר     40.7.020

    250.00     2.50   100.00 .ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
לש תבורעתמ תאשונ הבכשל טלפסא ןוטב     40.7.030
" טגרגא לדוג ,מ"ס 5 יבועב 'א גוס טגרגא      

  3,840.00    48.00    80.00 8/3. ר"מ   
  4,090.00 טלפסאו הלילס 70.10 קרפ תת 7.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק משפחות שכולות   .../005 4434889-40 )2.71.40(  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       
 

09/12/2021
דף מס':     005 תולוכש תוחפשמ קראפ

ןא'ג תיב - תולוכש תוחפשמ קראפ 10 הנבמ
חותיפ - תוגרדמו םיפוציר - 10 קרפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש   80.10 ק ר פ  ת ת  8.04 ק ר פ  ת ת       
      
וא "ןוליא" םגד די דעסמ םע לספס -שיגנ     40.8.020
,מ"ס 08 הבוגו מ"ס 95/091 תודימב ,ע"ש      
לספסה ילגר םע דחי םיקוצי דיה ידעסמ      
לספסה בשומ .לזרב תקצימ םייושעו      

  2,120.00 1,060.00     2.00 םיעובצ ןרוא ץע תוחולמ תנעשמהו 'חי   
      
םחש" תרצות "רשג" םגד רשג ילספס     40.8.030
,מ"ס 562 ךרואב ,ע"ש וא "אכירא      
תנוולוגמ תכתממ היושע היצקורטסנוקה      

 12,000.00 4,000.00     3.00 .ץע תוחול הפוחמו 'חי   
      
,רטיל 05 חפנב תררוחמ תכתממ ןותפשא     40.8.040

  2,700.00   900.00     3.00 ע"ש וא "קראפ תינג" םגד 'חי   
      
"סדה" 'בח תרצות "ןיירוא" םגד היזרב -שיגנ     40.8.065
זכרמ ,תקוש ,היתשל תויפ 2 תוברל ,ע"ש וא      
ללוכ קלחומ ןוטבמ היושע הרקבו לועפת      
זרבמ היזרבה רוביח רובע םימ תרנצ רוביח      

  5,600.00 5,600.00     1.00 'פמוק .מ"מ 61 ןליתילופ תורוניצ - ישאר  
      
םגד תוחיטב הקעמ - קראפה םוחית רובע     40.8.070
העובצו תנוולוגמ הדלפ תכתממ, 'תרניכ'      
ןוטיבו ןוגיע ללוכ ,מ"ס 021 הבוג רונתב      
וא 'ילרוא תורדג' תרצות .תוריקל וא עקרקל      

 73,500.00   350.00   210.00 .תינכותו םיטרפ י"פע .ע"ווש רטמ   
      
ללוכ רזייל ךותיחב תכתממ החצנה יטנמלא     40.8.100

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .החצנה תבותכו ןורכיז עלס  
      
שיבכה ךרואל םיטרפ םיבכרל תוינח ןומיס     40.8.200

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .הייצח ירבעמ ינשו  
114,920.00 תונוש  80.10 קרפ תת 8.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

395,400.00 חותיפ - תוגרדמו םיפוציר - 10 קרפ 04 כ"הס  
קובץ: פארק משפחות שכולות   .../006 4434889-40 )2.71.40(  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       
 

09/12/2021
דף מס':     006 תולוכש תוחפשמ קראפ

ןא'ג תיב - תולוכש תוחפשמ קראפ 10 הנבמ
חותיפ - הייקשהו ןוניג תודובע - 20 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  - 20 ק ר פ  14 ק ר פ       
ח ו ת י פ  -      
      
ה י י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ .הייקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ .יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתה תרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

  7,150.00    13.00   550.00 .6 גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.1.065
      

  4,340.00    14.00   310.00 .6 גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.1.070
      

  2,200.00    20.00   110.00 .6 גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.1.075
      

    900.00    30.00    30.00 .61 גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.1.139
      

  1,400.00    35.00    40.00 .61 גרד מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.1.140
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.1.144
,'מ 5.0-3.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

  2,700.00     6.00   450.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

    480.00    40.00    12.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.1.160
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

  1,350.00    45.00    30.00 .01 גרדב מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ לוורש רטמ  41.1.200
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב C.V.P לוורש     41.1.235

  1,800.00    45.00    40.00 12.5. רטמ   
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     41.1.270
הייקשהה תינכתל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

 12,150.00    90.00   135.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      
PM גוסמ היפ רובע ל"נה םיזתמל תפסות     41.1.275

  4,860.00    36.00   135.00 .0003-0001 הרדס 'חי   
      

    800.00    40.00    20.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  41.1.280
      

 40,130.00 1.14.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק משפחות שכולות   .../007 4434889-40 )2.71.40(  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       
 

09/12/2021
דף מס':     007 תולוכש תוחפשמ קראפ

ןא'ג תיב - תולוכש תוחפשמ קראפ 10 הנבמ
חותיפ - הייקשהו ןוניג תודובע - 20 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 40,130.00 מהעברה      
      
      
תכרעמ ישאר      
      
.תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
רטוקה יפל תולעפהה תא ףיסוהל שי      
.תינכתב      
      
הרטמהו ףוטפטל 1" רטוקב תכרעמ שאר     41.1.320
,תומכ יפל הייקשה רקב י"ע תולעפה אלל      
,הזנורבמ ישאר ילוארדיה ףוגמ ,ץחל דמ ללוכ      
ינש ,רטמורדיה וא ילמשח טלפ םע םימ דמ      
ריווא ררחשמ ,ץחל תסו ,ץחל ןיטקמ ,םיננסמ      
,ןוסכלא ףוגמ ,ע"ש וא י.ר.א תמגודכ בלושמ      
,הייזרבו דוקיפ ימל האיצי 4/3" ןג זרב      

  6,052.00 3,026.00     2.00 'פמוק .ע"ש/ןואסלפ גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.1.370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב ,דרוקר      

  5,764.00   524.00    11.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     41.1.390

  1,540.00   140.00    11.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
םולב "טיילרוא" 0011/2 תכרעמ שארל ןורא     41.1.405
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  7,000.00 3,500.00     2.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
רוניצמ 1" רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.1.420
יוליג ,הריפח ,םימ דמ ללוכ ,םייק םימ      
יפל לכה ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה      

  8,000.00 4,000.00     2.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד  
      
בושחמ תכרעמ      
      

  1,900.00   950.00     2.00 .ןמז יפל לעופה ימוקמ CD-6 בשחמ 'חי  41.1.480
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     41.1.500

    660.00   330.00     2.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
      

 71,046.00 1.14.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק משפחות שכולות   .../008 4434889-40 )2.71.40(  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       
 

09/12/2021
דף מס':     008 תולוכש תוחפשמ קראפ

ןא'ג תיב - תולוכש תוחפשמ קראפ 10 הנבמ
חותיפ - הייקשהו ןוניג תודובע - 20 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 71,046.00 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.1.530

  3,300.00 1,650.00     2.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
 74,346.00 הייקשה תודובע 1.14 כ"הס  

      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תוננג חמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
1-ל  תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב      
.הנש      
      
שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.2.040
ללוכ ריחמה  .רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

  5,895.00     4.50 1,310.00 .'וכו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     41.2.050
ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש      
איצמהל שי .םנודל ב"וק 02 לש תומכב      
טסופמוקה קפס לש יוטיח לע רושיא      
טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל וריבעהלו      
עוציבל שרדנה לכ ללוכ ריחמה .רתאל      
ירמוחו םיינכמ םילכב שומיש ןוגכ הדובעה      

  3,930.00     3.00 1,310.00 .ןושיד ר"מ   
      
ויוקיק ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     41.2.072
רושיא לבקל שי .חקפמה/ןנכתמה י"ע שרדנה      
תא ללוכ ריחמה .אשדה רוקמ לע חקפמהמ      
- הליתש םורט םישרדנה םילופיטה לכ      
טסופמוקל שאר ינשד ,עקרק יקיזמ תרבדה      
- הליתש רחאל םישרדנה םילופיטה לכו      

 22,800.00    19.00 1,200.00 .הצרמה ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב קודיה ר"מ   
      
לכימ ,3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.2.100

  7,160.00     8.00   895.00 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
      
      

 39,785.00 2.14.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק משפחות שכולות   .../009 4434889-40 )2.71.40(  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       
 

09/12/2021
דף מס':     009 תולוכש תוחפשמ קראפ

ןא'ג תיב - תולוכש תוחפשמ קראפ 10 הנבמ
חותיפ - הייקשהו ןוניג תודובע - 20 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 39,785.00 מהעברה      
      
      
04 עזג רטוק - 8 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.2.160
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ מ"מ      
2 םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 05 חפנב לכיממ .דלש יפנע      

  3,600.00   300.00    12.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ 'חי   
 43,385.00 העיטנו ןוניג 2.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

117,731.00 חותיפ - הייקשהו ןוניג תודובע - 20 קרפ 14 כ"הס  
539,951.00 ןא'ג תיב - תולוכש תוחפשמ קראפ כ"הס

קובץ: פארק משפחות שכולות   .../010 4434889-40 )2.71.40(  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       
 

09/12/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     010 תולוכש תוחפשמ קראפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןא'ג תיב - תולוכש תוחפשמ קראפ 10 הנבמ     
    
תורעה 00 קרפ      
    

תורדג 1.00 קרפ תת                                           
    

תורעה 00 כ"הס                                          
    
למשח - 80 קרפ 80 קרפ      
    

                              26,820.00 ץוח תרואתל תונכה -1.8 קרפ 1.80 קרפ תת    
    

                 26,820.00 למשח - 80 קרפ 80 כ"הס                
    
חותיפ - תוגרדמו םיפוציר - 10 קרפ 04 קרפ      
    

                              17,640.00 רפע תודובע 20.10 קרפ תת 2.04 קרפ תת    
    

                              16,250.00 תויתשתו םיעצמ 30.10 קרפ תת 3.04 קרפ תת    
    

                             154,200.00 הפש ינבאו ףוציר 50.10 קרפ תת 5.04 קרפ תת    
    

                              88,300.00 םיכמות תוריק 60.10 קרפ תת 6.04 קרפ תת    
    

                               4,090.00 טלפסאו הלילס 70.10 קרפ תת 7.04 קרפ תת    
    

                             114,920.00 תונוש  80.10 קרפ תת 8.04 קרפ תת    
    

                395,400.00 חותיפ - תוגרדמו םיפוציר - 10 קרפ 04 כ"הס                
    
חותיפ - הייקשהו ןוניג תודובע - 20 קרפ 14 קרפ      
    

                              74,346.00 הייקשה תודובע 1.14 קרפ תת    
    

                              43,385.00 העיטנו ןוניג 2.14 קרפ תת    
    

                117,731.00 חותיפ - הייקשהו ןוניג תודובע - 20 קרפ 14 כ"הס                
   539,951.00 ןא'ג תיב - תולוכש תוחפשמ קראפ 10 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: פארק משפחות שכולות   .../011 4434889-40 )2.71.40(  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       
 

09/12/2021
דף מס':     011 תולוכש תוחפשמ קראפ

  
לכה ךס  

   539,951.00 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
 

קובץ: פארק משפחות שכולות 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


