
מ"עב ריוא גוזימ תוכרעמ -טבמ
1050339-770:סקפ 0050339-770:לט םהוש 5 תלוביש

 

21/12/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 םוירוטידואו יבול- הווחא תללכמ

ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ג ו ז י מ  ת כ ר ע מ  51 ק ר פ       
      
ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
תילמשח תיצלטסניא ללוכ ןגזמה ריחמ      
םיבעמ ןיב םימלשומ זג תרנצ ירוביחו דוקיפו      
חול, טטסומרט תנקתה, ריואב לופיט תדיחיל      
א"טיל זוקינ ןופיס רוביח, קוחרמ הלעפה      
תלבק . גגב דויצ תדמעהו םיפונמ תודובע,      
םיריחמה.ןאוביה רושיאבו ןיקת תלעופ תכרעמ      
תלבקל דע םינקתה ןוכמ תנמזה םיללוכ      
.1001 ןקת הדועת      
      
סופיטמ ריואב לופיט תדיחי תנקתהו הקפסה     15.01.0020
    XD  וא "זגראה" תמגוד םומיח וא רוריקל  
תקופתל רשואמ ע"ווש וא מ.ק.מ וא "סירוא"      
ריוא תקיפס, H/UTB 000,234 לש רוריק      
    MFC 00021 לודג ףונמ תודובע*:תוברל *  
לעמ םג( ןוגג םע 2" יבוע SD םוינמולא הנבמ      
ינשל תכסכוסמ ח"ש 6 הללוס * )למשח חול      
ןרצי( םינורטקלא םימותסשו זג ילגעמ      
    FRV(*חול* רדת תסוו םע דייאמ יחופמ עונמ  
חולל האיצי םע FRV דוקיפ יסיטרכו למשח      
הלקת-הלועפ תוירונ( קוחרמ הלעפה      
לעמ ןקתומ אספוקב 'פמט שגר* )טטסומרטו      
םישימג םירוביח * טוויח ללוכ רזוח ריוא סירת      
הנזה לבכ טוויח * זוקינל ןופיס רוביח*תולעתל      
םירבחמו הכראה ללוכ אטיה חולל תמייק      
יפל תמלשומ הלועפל לכה .שרדייו הדימב      

 75,000.00 75,000.00     1.00 'פמוק )UHA-1( תוינכותו ינכט טרפמ  
      
תמלשומ FRV יוביע תדיחי הנקתהו הקפסה     15.01.0030
לש רוריק תקופתל "םוח תבאשמ" סופיטמ      
    H/UTB 002,012 ישיבוצימ" תרצות",  
ריחמה .גנוסמס וא ןיקייד , GL , "הבישוט      
ללוכ  זג תרנצ תורבחתה, ףונמ תודובע ללוכ      
דוקיפו למשח תכרעמ ,םיוולנה םירזיבאה לכ      
םע דוקיפו למשח תונזה רוביח,הרקבו      
יולימ ,ןרפואינמ תודיער ימלוב,םיבעמלםיטקופ      
ראותמכ תמלשומ הלועפל שרדנה לכו זג      

 70,000.00 35,000.00     2.00 'פמוק .תוינכותבו טרפמב  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

145,000.00 10.51 קרפ תתב הרבעהל
002/...   AC 1464 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ריוא גוזימ תוכרעמ -טבמ
1050339-770:סקפ 0050339-770:לט םהוש 5 תלוביש

 
21/12/2021
דף מס':     002 םוירוטידואו יבול- הווחא תללכמ

ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
145,000.00 מהעברה      

      
      
וקו למשח, זג תרנצ הנקתהו הקפסא     15.01.0040
UHA-1 ריואב לופיט תדיחי ןיב תרושקת      
לכב תינכות יפל FRV יוביע תודיחי יתשל      
םע מ"מ 31 יבוע סקלפמראב תדדובמ רטוק      
דודיבו )8/7" רטוק דע( ספליסו הזג תשובחת      
ללוכ )הלעמו 1 8/1"-מ( מ"מ 91 יבועב ל"נכ      
ךותב דוקיפ ילבכו תרנצ,ןקנחב תומחלה      
םילניגרוא םילצפמ, הסכמ םע חפ תולעת      
יוקינ תוברל רטוק לכב םיקלחמו      
זג יולימ םוקאו ,ISP 006 ץחל תקידב,הפיטש,      
תדובע לע דויצה קפסמ רושיא תלבק, שרדנכ      
ןקתמה לש תמלשומ הדובעל לכה, תרנצה      
01-כ ךרואב תרנצה .טרפמב שרדנכו      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .)הדידמ אלל( טלפמוק ריחמ וניה ריחמה רטמ  
      
A יטגרנא גוריד יליע ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.01.0500
ע"וש וא ןארידת , הרטקלא תרצות תמגוד      
H/UTB 00872 לש רוריק תקופתל רשואמ      
למשחו זג תרנצ ירוביח :תוברל )יזאפ תלת(      
אלל( טלפמוק ריחמב רטמ 21-כ ךרואב      
דודיב*ריקל ןבלוגמ היילת ןקתמ* )הדידמ      
תחירמו הזג תשובחת םע ץוחב תרנצ      
ריחמב לכב.זוקינו למשח ירוביח,גגילופ      

 17,000.00 8,500.00     2.00 'פמוק .טלפמוק  
167,000.00 דויצ 10.51 כ"הס  

      
ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
גגב א"טי רוביחל תולעת תנקתהו הקפסה     15.02.0010
מ"מ 9.0 דע יבועב ןבלב עובצ ןוולוגמ חפמ      
2" ימינפ יטסוקא דודיב ללוכ      
דגנ םינוגג:תוברל טסאקד םירפת המיטאו      
רזוח ריואו הקפסה תולעתל תורבחתה, םשג      
טלפמוק ריחמב לכה .םיקוזיחו םילתמ ,גגב      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .תוינכותו ינכט טרפמ יפל. הדידמ אלל  
      
01" דע רטוקב ןבלוגמ חפמ תעבט תנקתה     15.02.0020

  1,200.00   100.00    12.00 .םלואב תומייק תולעתב 'חי   
      
ןבלוגמ חפמ לדוג לכב יתרקת רזפמל םאתמ      15.02.0030

  4,320.00   180.00    24.00 1" ימרט דודיב םע 'חי   
      
1001 ןקת יפל דודיב םע תירושרש הלעת     15.02.0040

  8,000.00    80.00   100.00 01" רטוקב רטמ   
      
      
      

 33,520.00 20.51 קרפ תתב הרבעהל
003/...   AC 1464 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ריוא גוזימ תוכרעמ -טבמ
1050339-770:סקפ 0050339-770:לט םהוש 5 תלוביש

 
21/12/2021
דף מס':     003 םוירוטידואו יבול- הווחא תללכמ

ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 33,520.00 מהעברה      

      
      
תסוו םע "21X 21" תודימב יתרקת רזפמ     15.02.0050
עובצ םוינמולאמ 06/06 הטלפ ףילחמב תומכ      
"סרפלטמ" תמגוד לכירדא תויחנה יפל ןווגב      

  8,400.00   350.00    24.00 WB-40. 'חי   
      
ינדי תוסיוו רפמד ללוכ חצ ריוא םשג דגנ סירת     15.02.0060

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק מ"ס 08/06 תודימב  
      
מ"ס 081X061 תודימב  רזוח ריוא סירת     15.02.0070

  2,500.00 2,500.00     1.00 . םייק ץע ןווגב עובצ םוינמולאמ 'חי   
 45,820.00 ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 כ"הס  

      
ה ר ק ב ו  ל מ ש ח  ת כ ר ע מ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
תדמעב קוחרמ הלעפה לנאפ הנקתהו הקפסא     15.03.0010
טטסומרט* :ללוכ םלואה לש הרקב      
יוביע תדיחי לכל הלקת-הלועפ תוירונ* הלעפה      
תירונו )הבעמב שבי עגמל טווחמ(      
דוקיפ ילבכ הסירפ* דייאמל הלקת-הלועפ      
לנאפל יוביעה תודיחיו הדיחיהמ  טוויחו      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .תמלשומ הלועפל לכה.קוחרמ הלעפה  
      
יוביע תודיחיב שבי עגמ הנקתהו הקפסא     15.03.0020
לכל הלקת-הלועפ תוירונ היצקידניא תלבקל       

  2,600.00 1,300.00     2.00 'פמוק .הדיחי  
      
תנקתהו הקפסה-ןימזמה תטלחהל היצפוא     15.03.0030
לוקוטורפ םאתמ םע CDD הרקב תכרעמ      
אטיהמ םינותנ תלבקו הטילשל חותפ סבדומ      
:ללוכ הקזחא להנמ בשחמל גגב םיבעמהו      
םיבעמהו אטיה לש תונומת םע םיכסמ      
לש הסמעה יזוחאל תויצקדניא*      
תוחול* תורוטרפמטל תויצקדניא*םיבעמה      
שרדנה לכו טוויחו תרושקת לבכ תסירפ*םינמז      

 35,000.00 35,000.00     1.00 'פמוק .תוינכותהו ינכטה טרפמב  
      
השדחה אטיה חולל םייק הנזה לבכ רוביח     15.03.0040
שרדייו הדימב.שרדנה לכו םירבחמ ללוכ      
לולכ היהי הז לבכה תא ףילחהל וא ךיראהל      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .ריחמב  
      
הריסמ יקית 3 תנכה, תוסיוו,הצרה, הלעפה     15.03.0050
תלבק םוימ םינש שלש ךשמל תוירחאו      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .ןנכתמה י"ע ןקתמה  
 52,600.00 הרקבו למשח תכרעמ 30.51 כ"הס  

      
      
      

004/...   AC 1464 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ריוא גוזימ תוכרעמ -טבמ
1050339-770:סקפ 0050339-770:לט םהוש 5 תלוביש

 
21/12/2021
דף מס':     004 םוירוטידואו יבול- הווחא תללכמ

ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
םוירוטידואב דיינ םוגיפ תדמעהו הקפסה     15.04.0001
םינוש תומוקמב הבכרהו קוריפ ללוכ      
21-כ  הרקת ירזפמה לכ קוריפ  תבוטל םלואב      
42 תנקתהו  )הדידמ אלל טלפמוק( םירזפמ      
םירושרש םע םימאתמ ללוכ םישדח םירזפמ      

 40,000.00 40,000.00     1.00 'פמוק . תומייק תולעתל רוביחל  
      
הקפסה תולעת ללוכ גגב ג'קפ תדיחי קוריפ     15.04.0002
יוניפו דוקיפו הנזה לבכ קותינ , רזוח ריואו      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק ריחמב לכה . השרומ תלוספ רתאל  
 50,000.00 תונוש 40.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

315,420.00 ריוא גוזימ תכרעמ 51 כ"הס  
005/...   AC 1464 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ריוא גוזימ תוכרעמ -טבמ
1050339-770:סקפ 0050339-770:לט םהוש 5 תלוביש

 

21/12/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     005 םוירוטידואו יבול- הווחא תללכמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ    
   

                167,000.00 דויצ 10.51 קרפ תת   
   

                 45,820.00 ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 קרפ תת   
   

                 52,600.00 הרקבו למשח תכרעמ 30.51 קרפ תת   
   

                 50,000.00 תונוש 40.51 קרפ תת   
   

   315,420.00 ריוא גוזימ תכרעמ 51 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

   315,420.00  יללכ כ"הס  
     53,621.40 מ"עמ %71  
    369,041.40 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

AC 1464 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה


