
ףונ תולכירדא - ןזור ברימ
3110859-40 :לט 5262912 לאימרכ 15022 .ד.ת

 

21/10/2021 זרכמ
דף מס':     001 שדח חסונ דחואמ החפשמה קראפ

יפונ חותיפ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

2 ק ר פ  20 ק ר פ       
      
1.2 ק ר פ  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבוגב ,02-ב ןוטבמ דבוכ - םיכמות תוריק     02.1.030
:ללוכ .טקל ןבא/תיארפ ןבאמ םיבכרומ ,'מ 0.4      
דוביע ,םירפת ,םיזקנ ,דוסי ,הביצח/הריפח 'בע      
יולימ ,ריקה תיזח תמגודכ ןבאב ריק שאר      
תעירי/השבי הינבמ זקנ ,ריקה בגב ירלונרג      
תודובעה רתי לכו ןבל טנמצב לוחיכ ,זוקינ      
,טרפמל םאתהב לכה .ריקה עוציב ךרוצל      
תוארוהלו רוטקורטסנוק יטרפו 1-1 'סמ טרפל      

                   20.00 רתאב חקפמה ק"מ   
1.2 קרפ 1.20 כ"הס          

      
2.2 ק ר פ  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןבאמ .מ"ס 04 לש ללוכ יבועב "ןויקינ" רדג ריק     02.2.025
גוס .ןבל טנמצב לוחיכ ללוכ טקל וא תיארפ      
דוסיל הריפח ,ןויז ללוכ ריחמה .03-ב ןוטבה      
םינפ וד יופיצ ,רזוח יולימ ,דוסיה תקיציו ריקה      
םע ןוטבמ ךבדנ ,ינשה דצב מ"ס 52 דע      
001 דע ריקה הבוג ,םיזקנ ,םירפת ,תוזאפ      
לכה .הכרדמ/יפוס עקרק סלפממ דדמייו מ"ס      
יטרפו 2-1 'סמ טרפל ,טרפמל םאתהב      

                   50.00 רתאב חקפמה תוארוהלו רוטקורטסנוק רטמ   
2.2 קרפ 2.20 כ"הס          

      
4.2 ק ר פ  4.20 ק ר פ  ת ת       
      
תיארפ/תובכש ןבאמ )גניפוק( שאר יכבדנ     02.4.040
ללוכ ,מ"ס 7-8 הארנ יבוע - מ"ס 04 דע בחורב      
טרפל ,טרפמל םאתהב לכה .ןבל טנמצב לוחיכ      
תוארוהלו רוטקורטסנוק יטרפו 2-1 ,1-1 'סמ      

                   70.00 רתאב חקפמה רטמ   
      
,תיארפ ןבאב דבוכ תוריקל םינפ וד יופיח     02.4.050
טרפל ,טרפמל םאתהב לכה .יעבט ןבאה דוביע      
תוארוהלו רוטקורטסנוק יטרפו 2-1 ,1-1 'סמ      

                   20.00 רתאב חקפמה ר"מ   
4.2 קרפ 4.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

2 קרפ 20 כ"הס          
002/...   KPM NOF 5 :קובץ 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ תולכירדא - ןזור ברימ
3110859-40 :לט 5262912 לאימרכ 15022 .ד.ת

 
21/10/2021
דף מס':     002 שדח חסונ דחואמ החפשמה קראפ

יפונ חותיפ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

8 ק ר פ  80 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
80 קרפ "לוחכה רפס"ב בותכהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה טרפמהו      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םירוביחו קוריפ תודובע      
      
תימוקמה תושרה םע םואתב ועצובי תודובעה      
קותינ ללוכ םישרדנה תוחיטבה יללכ לכ יפלו      
,םיסנפה ,דומעה תא לולכי קוריפה ,חתמהמ      
דויצה ,דומעה לע ןקתומה דויצ לכו ,תועורזה      
.חקפמה הרויש םוקמל לבוי קרופש      
      
,םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.1.456
תלוספ ףוסיא רתאל ותרבעהו ותאצוה      
תייחנה יפל ,תוכמסומה תויושרה י''ע רשואמה      
םתומדקל חטשה ינפ תרזחה ללוכ ,חקפמה      
תוברל תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמיולימב      

                    6.00 'פמוק .ףוציר וא/ו טלפסא ןוקית  
      
8-4 הבוגב הדלפמ םייק הרואת דומע קוריפ     08.1.462
ללוכ ,ויביכרמ לכו םיסנפ ,תועורז ללוכ ,'מ      
,םדודיבו הנזהה לבכו למשח ירוביח קוריפ      

                    1.00 'פמוק .חקפמה הרויש םוקמל  ותרבעהו  
      
הדלפמ הרואת דומע לש שדחמ הבכרהו קוריפ     08.1.471
ירוביח ,םיסנפ ,תועורז תוברל 'מ 8-4 הבוגב      
דומעה תנקתהו םדודיבו הנזהה לבכ ,למשח      
רובע( רתאה םוחתב רחא סיסב לע      
,דומעה סוליפ תוברל )דרפנב םלושיסיסבה      

                    6.00 'פמוק טלפמוק ותלעפהו ורוביח  
      
ימחתמל הזירכו הרואת תכרעמ עוציב     08.1.999
לכ ללוכ ,םיפסונה טרופסהו םיקחשמה      

                    1.00 'פמוק ינושאר ןדמוא - תודובעהו םיביכרה  
1.8 קרפ 1.80 כ"הס          

      
      
      
      

8 קרפ 80 כ"הס          
003/...   KPM NOF 5 :קובץ 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ תולכירדא - ןזור ברימ
3110859-40 :לט 5262912 לאימרכ 15022 .ד.ת

 
21/10/2021
דף מס':     003 שדח חסונ דחואמ החפשמה קראפ

יפונ חותיפ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
דע יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
קוצי ,ה'גנינ לולסמ םחתמל 03-ב ןוטב חטשמ     40.1.050
לזרב תשר ללוכ ,מ"ס 21 יבועב רתאב      
ינפ תקלחהו מ"ס 02/02 לכ 8 רטוק תכתורמ      

                  360.00 .םיקשימ תוברל קורס ןוטבה ר"מ   
      
רמג ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.270
םאתהב לכה .ע"ש וא "ופי" גוסמ ינועבצ      
חקפמה תוארוהלו 1-2 'סמ טרפל ,טרפמל      

                  125.00 רתאב ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
בחורב ,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      

                   15.00 .דוסי תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 ר"מ   
      
6/02/02 םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.1.410
וא ןייטשרקא תמגודכ  ןבל ןווג תוברל מ"ס      

                   10.00 .ע"ש ר"מ   
      
6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.420
זקנמ ףוצירל ןוטס-וקא ןבא סופיטמ מ"ס      
העירי תוברל ע"ש וא ןייטשרקא תרצות      
ר"מ\םרג 003 לש ילמינימ לקשמב תינכטואיג      
תזקנמ תאשונ הבכש ,תיתשה ג"ע תחנומ      
מ"מ 52-4 גורידב סג ץצחמ מ"ס 02 יבועב      
גורידב קד ץצח מ"ס 5 יבועב תרשיימ הבכשו      
,טרפמל םאתהב לכה .ףוצירל תחתמ מ"מ 6-2      

                  300.00 רתאב חקפמה תוארוהלו 4-2 ,1-2 'סמ טרפל ר"מ   
      
ןוטס וקא סופיטמ זקנמ ףוציר ריחמל תפסות     40.1.430
ריחמה סגה ץצחה תבכש יבוע תלדגה רובע      
לכה .הבכשה יבועב םיפסונ מ"ס 5 לכל      
4-2 ,1-2 'סמ טרפל ,טרפמל םאתהב      

                  300.00 רתאב חקפמה תוארוהלו ר"מ   
      
לכה .תוינועבצ תובלתשמ םינבא רובע תפסות     40.1.440
4-2 ,1-2 'סמ טרפל ,טרפמל םאתהב      

                  300.00 רתאב חקפמה תוארוהלו ר"מ   
      
םוחיתו ןג ,הפש ינבא      
      
      

1.04.1 קרפ תתב הרבעהל        
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ףונ תולכירדא - ןזור ברימ
3110859-40 :לט 5262912 לאימרכ 15022 .ד.ת

 
21/10/2021
דף מס':     004 שדח חסונ דחואמ החפשמה קראפ

יפונ חותיפ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תנעשמו דוסי םיללוכ ןגו הפש ינבא יפיעס      
םינבאל םג ףקת ,)היומס הרוגח( ןוטב      
.תויתשק      
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.1.700
לכה .ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה .רופא      
4-2 ,2-2 ,1-2 'סמ טרפל ,טרפמל םאתהב      

                  200.00 רתאב חקפמה תוארוהלו רטמ   
1.04 קרפ 1.04 כ"הס          

      
2.04 ק ר פ  2.04 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 הבוג דע תויזגרא העלסמ ינבא תרוש     40.2.030
י"פע שרדנכ הדובעהו םירמוחה לכ ללוכ      
'סמ טרפל ,טרפמל םאתהב לכה .תינכותה      

                  100.00 רתאב חקפמה תוארוהלו 3-1 רטמ   
2.04 קרפ 2.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

04 קרפ 04 כ"הס          
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ףונ תולכירדא - ןזור ברימ
3110859-40 :לט 5262912 לאימרכ 15022 .ד.ת

 
21/10/2021
דף מס':     005 שדח חסונ דחואמ החפשמה קראפ

יפונ חותיפ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

14 ק ר פ  14 ק ר פ       
      
1.14 ק ר פ  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
רחאלו תימוקמה המדאל תמאתומ ןג תמדא     41.1.013
תומכ רובע( חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב      

                  200.00 )ק"מ 51 לעמ ק"מ   
      
רוזיפ ללוכ רחא רוקמ וא ל"קק לש םזג קסר     41.1.100

                  400.00 מ"ס 01 לש הבכשב רושייו ר"מ   
1.14 קרפ 1.14 כ"הס          

      
2.14 ק ר פ  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
הריפח םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
םירוביחה לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו      
,הדובעה עוציבל םישרדנה םירזיבאהו      
תתהתרנצה ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ      
ירזיבאב אלו דמצמב ויהי תיעקרק לעו תיעקרק      
.ןש      
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

                   20.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.2.200
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     41.2.235

                   10.00 12.5. רטמ   
2.14 קרפ 2.14 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

14 קרפ 14 כ"הס          
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ףונ תולכירדא - ןזור ברימ
3110859-40 :לט 5262912 לאימרכ 15022 .ד.ת

 
21/10/2021
דף מס':     006 שדח חסונ דחואמ החפשמה קראפ

יפונ חותיפ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

24 ק ר פ  24 ק ר פ       
      
5.24 ק ר פ  5.24 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוגו תלוספמ יקנ םי לוח רוזיפו הקפסא     42.5.080
תוניפל ,ןקתה תשירדכ )חולמ אל( םירז      

                   10.00 .מ"ס 04 לש ילמינימ הבוגב תומייק םיקחשמ ק"מ   
5.24 קרפ 5.24 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

24 קרפ 24 כ"הס          
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ףונ תולכירדא - ןזור ברימ
3110859-40 :לט 5262912 לאימרכ 15022 .ד.ת

 
21/10/2021
דף מס':     007 שדח חסונ דחואמ החפשמה קראפ

יפונ חותיפ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

                1,400.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     51.1.030

                    1.00 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
םתנסחאו םיעלסה ןוימ העלסמ לש ריהז קוריפ     51.1.070

                   50.00 .חקפמה הרויש םוקמל ר"מ   
      
םידומע ינש לע ןקתומה תכתמ רעש קוריפ     51.1.180
יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ תוברל      

                    1.00 .קוליסו 'חי   
1.15 קרפ 1.15 כ"הס          

      
2.15 ק ר פ  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע לש הבוגל םיחטש לש רקובמ קודיהו רושיי     51.2.180
רמוח( תובכשב יולימ וא/ו הריפחב מ"ס 04      

                  900.00 .)'חיה ריחמב לולכ יולימה ר"מ   
2.15 קרפ 2.15 כ"הס          

      
3.15 ק ר פ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

                  360.00 .וטשאא דייפידומ יפל %001 ק"מ   
3.15 קרפ 3.15 כ"הס          

      
      
      

15 קרפ 15 כ"הס          
יפונ חותיפ כ"הס        
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ףונ תולכירדא - ןזור ברימ
3110859-40 :לט 5262912 לאימרכ 15022 .ד.ת

 
21/10/2021
דף מס':     008 שדח חסונ דחואמ החפשמה קראפ

ה'גנינ ינקתמ לולסמ 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

24 ק ר פ  24 ק ר פ       
      
5.24 ק ר פ  5.24 ק ר פ  ת ת       
      
חטשה תודימ ןניה ןלהל תוניוצמה תודימה      
ןקתמה תודימ אלו ןקתמה רובע שרדנה      
      
ףיעס האר ימוג חטשמל סיסבכ ןוטב חטשמ      
1 הנבמב 050.1.04      
      
םיעצמ קודיהו רוזיפ י"ע הקיציל חטשמ תנכה      
1 הנבמב 15 קרפ האר      
      
םגד םיקחשמ ינקתמל יתוחיטב יטתניס אשד     42.5.090
,ע"ש וא "טרופס ןטילופ" תרצות "סארג-ילופ"      
יתיתפ הנותחת הבכש .תובכש יתשמ בכרומה      
    RBS םיגימצ תלוספ אלל( מ"ס 4-1 לדוגב(,  
לוח יולימ םע יטתניס אשד -הנוילע הבכש      
םאתהב הנתשמ RBS-ה תבכש יבוע ,טקיליס      
הליפנ הבוג תלבטו םינקתמה ןרצי תוארוהל      
ללוכ ריחמה .םינקתה ןוכמ י"ע תרשואמ      

                  360.00 חטשמל םינקתה ןוכמ רושיאו הנקתה ,הלבוה ר"מ   
      
ידי לע ןקתויו ןנכותי .ה'גנינ ינקתמ לולסמ     42.5.100
תורדגהל תמאותה רשוכ ינקתמ תרבח      
61 לולכי םינקתמה לולסמ .דחוימה טרפמבש      
ילמינימ ללוכ חטשב היהיו םינקתמ /םיעטקמ      
חטשמ תא ללוכ וניא ריחמה .ר"מ 063 לש      
םינגועמ וילא ןוטבה חטשמ ,תוחיטבה      
תא ,ורובע תושרדנה רפעה תודובעו םינקתמה      
רשא תורחאה תודובעה לכו יפקיהה רודיגה      
.דרפנב ודדמיי הלא ,לולסמה ףקיהב ושרדיי      
רושיא תאו הנקתההו הלבוהה תא ללוכ ריחמה      
עבקיי םינקתמה ןרצי .םינקתמל םינקתה ןוכמ      
הדמעה תינכת גיצי ןלבקה .ןימזמה י"ע תיפוס      
ףוריצב ודי לע םיעצומה םינקתמה לש      
רחבי ןימזמה ,ןימזמה רושיאל גולטק/תונומת      
,תוארנ ,תוכיאל םאתהב םינקתמה גוס תא      

                    1.00 'פמוק .ב"ויכו קזוח ,תוילנויצקנופ  
5.24 קרפ 5.24 כ"הס          
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ףונ תולכירדא - ןזור ברימ
3110859-40 :לט 5262912 לאימרכ 15022 .ד.ת

 
21/10/2021
דף מס':     009 שדח חסונ דחואמ החפשמה קראפ

ה'גנינ ינקתמ לולסמ 2 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

6.24 ק ר פ  6.24 ק ר פ  ת ת       
      
ןליתאילופ גיראמ םישרפמ גוסמ הללצה     42.6.060
ילמינימ יבוע ,V.U תנגהו ההובג תוסיחדב      
תועצמאב ןקתומ .הללצה 59-09% ,מ"מ 5.1      
דע םיהבגב 8"-6" רטוקב הדלפ ידומעמ םילבכ      
סוסיב .רונתב םיעובצו םינוולוגמ 'מ 8      
הדובעה .עקרקה יאנתל םאתהב םידומעה      
ןונכת ללוכ ריחמהו עוציב ןונכת הניה      
בושיח גיצהל שי עוציב ינפל ,יביטקורטסנוק      
.חור יסמוע תוברל סוסיבו היצקורטסנוק      
יביכרלו ןרציל י"ת ירושיא גיצהל שרדיי ןלבקה      

                  400.00 .הללצמה ר"מ   
6.24 קרפ 6.24 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

24 קרפ 24 כ"הס          
ה'גנינ ינקתמ לולסמ כ"הס        
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ףונ תולכירדא - ןזור ברימ
3110859-40 :לט 5262912 לאימרכ 15022 .ד.ת

 
21/10/2021
דף מס':     010 שדח חסונ דחואמ החפשמה קראפ

רודיגו ןג טוהיר 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

24 ק ר פ  24 ק ר פ       
      
1.24 ק ר פ  1.24 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
םג לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ      
.רונתב      
      
חטש וא ןגב תוגהנתה טלש תנקתהו הקפסא     42.1.020
לכה .תכתמ חולו תכתמ יליפורפמ יושע ירוביצ      
תוארוהלו 3-4 'סמ טרפל ,טרפמל םאתהב      

                    2.00 רתאב חקפמה ר"מ   
1.24 קרפ 1.24 כ"הס          

      
2.24 ק ר פ  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
ןוולוגמ ,'מ 2 ךרואב תבקונמ תכתממ לספס     42.2.060
'סמ טרפל ,טרפמל םאתהב לכה .רונתב עובצו      

                   10.00 רתאב חקפמה תוארוהלו 1-4 'חי   
      
לפוטמ ץע תוחולמ הבישי תכרעמ     42.2.080
מ"ס 091X57 תודימב ןחלוש )היצנגרפמיא(      
טרפל ,טרפמל םאתהב לכה .דצ ילספס ינשו      

                    5.00 'פמוק רתאב חקפמה תוארוהלו 4-4 'סמ  
2.24 קרפ 2.24 כ"הס          

      
4.24 ק ר פ  4.24 ק ר פ  ת ת       
      
אלל רונתב עובצ בקונמו ןוולוגמ חפמ ןותפשא     42.4.030
מ"ס 04 רטוקב סיסב אלל לכימ תודימ ,הסכמ      
'סמ טרפל ,טרפמל םאתהב לכה .מ"ס 06 הבוג      

                    5.00 רתאב חקפמה תוארוהלו 2-4 'חי   
4.24 קרפ 4.24 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

24 קרפ 24 כ"הס          
011/...   KPM NOF 5 :קובץ 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ תולכירדא - ןזור ברימ
3110859-40 :לט 5262912 לאימרכ 15022 .ד.ת

 
21/10/2021
דף מס':     011 שדח חסונ דחואמ החפשמה קראפ

רודיגו ןג טוהיר 3 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

44 ק ר פ  44 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ 'מ 2 הבוגב תבצועמ הכבס רדג     44.1.030
ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל רונתב העובצו      
םאתהב לכה .ןוטב תפצר/המדאב תודוסי וא      
חקפמה תוארוהלו 3-3 'סמ טרפל ,טרפמל      

                   60.00 רתאב רטמ   
      
2 הבוגבו 'מ 00.2 בחורב יפנכ וד שפשיפ רעש     44.1.075
םע לזרב תרגסמ ,רונתב עובצו ןוולוגמ 'מ      
םייטורח םיריצ ללוכ תכתורמ תשר תאולימ      
ןטובמו ןגועמ .היילת לוענמו ןותחתו ןוילע לעונ      
4-3 'סמ טרפל ,טרפמל םאתהב לכה .עקרקב      

                    2.00 רתאב חקפמה תוארוהלו 'חי   
      
וא "בלושמ שרגמ" םגד טרופס שרגמל רדג     44.1.150
ליפורפמ םידומע .'מ 0.4 הבוגב ע"ש      
,תיביטרוקד הפיכ םע 'מ 0.3 לכ 6.2/07/07      
רטוקב הדלפמ מ"מ 05/002 תכתורמ תשר      
4-מ יזפרט ךתחב החשקה תרוק,מ"מ 5.4      
תורוק 3-ו מ"מ 5.4 רטוקב השק הדלפ יטוח      
2.2/04/06 ינבלמ ליפורפמ םידומעה ןיב בחור      
.רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ רדגה .מ"מ      
5-3 'סמ טרפל ,טרפמל םאתהב לכה      

                   30.00 רתאב חקפמה תוארוהלו רטמ   
1.44 קרפ 1.44 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

44 קרפ 44 כ"הס          
רודיגו ןג טוהיר כ"הס        

012/...   KPM NOF 5 :קובץ 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ תולכירדא - ןזור ברימ
3110859-40 :לט 5262912 לאימרכ 15022 .ד.ת

 
21/10/2021
דף מס':     012 שדח חסונ דחואמ החפשמה קראפ

םימייק קנאטפ ישרגמ רודיג 4 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

44 ק ר פ  44 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ 'מ 2 הבוגב תבצועמ  הכבס רדג     44.1.030
ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל רונתב העובצו      

                  180.00 .ןוטב תפצר / המדאב תודוסי וא רטמ   
      
'מ 2 הבוגבו 'מ 01.1 בחורב שפשיפ רעש     44.1.070
תאולימ םע לזרב תרגסמ ,רונתב עובצו ןוולוגמ      
ןוילע לעונ םייטורח םיריצ ללוכ תכתורמ תשר      
ןטובמו ןגועמ .היילת לוענמו ןותחתו      

                    3.00 .'מ 03.1 ינקת חתפ בחור .עקרקב 'חי   
      
,הדלפמ תכתורמ תשר רדגמ יפנכ וד רעש     44.1.160
תושירדל המאתהב תודימב םוריח בכרל      

                    1.00 .חותיפה תינכתלו הייריעה 'חי   
1.44 קרפ 1.44 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

44 קרפ 44 כ"הס          
םימייק קנאטפ ישרגמ רודיג כ"הס        
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ףונ תולכירדא - ןזור ברימ
3110859-40 :לט 5262912 לאימרכ 15022 .ד.ת

 

21/10/2021 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     013 שדח חסונ דחואמ החפשמה קראפ

  
כ"הס  

יפונ חותיפ 1 הנבמ   
  
2 קרפ 20 קרפ    
  
1.2 קרפ 1.20 קרפ תת     
  
2.2 קרפ 2.20 קרפ תת     
  
4.2 קרפ 4.20 קרפ תת     
  
2 קרפ 20 כ"הס    
  
8 קרפ 80 קרפ    
  
1.8 קרפ 1.80 קרפ תת     
  
8 קרפ 80 כ"הס    
  
04 קרפ 04 קרפ    
  
1.04 קרפ 1.04 קרפ תת     
  
2.04 קרפ 2.04 קרפ תת     
  
04 קרפ 04 כ"הס    
  
14 קרפ 14 קרפ    
  
1.14 קרפ 1.14 קרפ תת     
  
2.14 קרפ 2.14 קרפ תת     
  
14 קרפ 14 כ"הס    
  
24 קרפ 24 קרפ    
  
5.24 קרפ 5.24 קרפ תת     
  
24 קרפ 24 כ"הס    
  
15 קרפ 15 קרפ    
  
1.15 קרפ 1.15 קרפ תת     
  
2.15 קרפ 2.15 קרפ תת     
  
3.15 קרפ 3.15 קרפ תת     
  
15 קרפ 15 כ"הס    
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ףונ תולכירדא - ןזור ברימ
3110859-40 :לט 5262912 לאימרכ 15022 .ד.ת

 
21/10/2021
דף מס':     014 שדח חסונ דחואמ החפשמה קראפ

  
כ"הס  

יפונ חותיפ 1 כ"הס   
  
ה'גנינ ינקתמ לולסמ 2 הנבמ   
  
24 קרפ 24 קרפ    
  
5.24 קרפ 5.24 קרפ תת     
  
6.24 קרפ 6.24 קרפ תת     
  
24 קרפ 24 כ"הס    
ה'גנינ ינקתמ לולסמ 2 כ"הס   
  
רודיגו ןג טוהיר 3 הנבמ   
  
24 קרפ 24 קרפ    
  
1.24 קרפ 1.24 קרפ תת     
  
2.24 קרפ 2.24 קרפ תת     
  
4.24 קרפ 4.24 קרפ תת     
  
24 קרפ 24 כ"הס    
  
44 קרפ 44 קרפ    
  
1.44 קרפ 1.44 קרפ תת     
  
44 קרפ 44 כ"הס    
רודיגו ןג טוהיר 3 כ"הס   
  
םימייק קנאטפ ישרגמ רודיג 4 הנבמ   
  
44 קרפ 44 קרפ    
  
1.44 קרפ 1.44 קרפ תת     
  
44 קרפ 44 כ"הס    
םימייק קנאטפ ישרגמ רודיג 4 כ"הס   
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ףונ תולכירדא - ןזור ברימ
3110859-40 :לט 5262912 לאימרכ 15022 .ד.ת

 
21/10/2021
דף מס':     015 שדח חסונ דחואמ החפשמה קראפ

  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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