
ןדמוא
 

30/10/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     001 חותפ    4V   שמש תיב םידלי  ינג 6ו  תסנכ תיב

חותפ תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ  י ט נ מ ל א  40.60 ק ר פ  ת ת       
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 1-פמ טירפ י"פע מ"ס 022/021 תודימב רעש 'חי  06.04.0010
      
011 הבוג 063+004 ךרואב שפשפ רעשו רדג     06.04.0020

  3,500.00 3,500.00     1.00 3-פמ טירפ י"פע מ"ס 'חי   
      
מ"ס 011 הבוג 064 ךרואב שפשפ רעשו רדג     06.04.0030

    375.00   375.00     1.00 4-פמ טירפ י"פע 'חי   
      
503+001+503 ךרואב שפשפ רעשו רדג     06.04.0040

  3,500.00 3,500.00     1.00 5-פמ טירפ י"פע מ"ס 011 הבוג 'חי   
      
011 הבוג 071+595 ךרואב שפשפ רעשו רדג     06.04.0050

  4,000.00 4,000.00     1.00 6-פמ טירפ י"פע מ"ס 'חי   
      
טירפ י"פע מ"ס 032 ךרואב תכתמ הקעמ     06.04.0060

  9,200.00 2,300.00     4.00 7-פמ 'חי   
      
טירפ י"פע מ"ס 642 ךרואב תכתמ הקעמ     06.04.0070

  5,000.00 2,500.00     2.00 7-פמ 'חי   
      
טירפ י"פע מ"ס 121 ךרואב תכתמ הקעמ     06.04.0080

  2,200.00 1,100.00     2.00 7-פמ 'חי   
      
מ"ס 085+016 ךרואב תכתמ הקעמ     06.04.0090

 11,000.00 11,000.00     1.00 8-פמ טירפ י"פע מ"ס 061 הבוגב 'חי   
      
011 הבוג מ"ס 016 ךרואב שפשפ םע הקעמ     06.04.0100

  2,500.00 2,500.00     1.00 9-פמ טירפ י"פע מ"ס 'חי   
      
הבוג מ"ס 844+644 ךרואב שפשפ םע הקעמ     06.04.0110

  4,500.00 4,500.00     1.00 01-פמ טירפ י"פע מ"ס 011 'חי   
      
טירפ י"פע מ"ס 061 הבוג 052 ךרואב הקעמ     06.04.0120

  2,250.00 2,250.00     1.00 11-פמ 'חי   
      

 60,000.00 10,000.00     6.00 31-פמ טירפ י"פע קחשמ ןקתמ 'חי  06.04.0140
      
טירפ י"פע ינקת  גופס + יטטניס אשד  יחטשמ     06.04.0150

 11,115.00    65.00   171.00 41-פמ ר"מ   
      

  3,600.00   900.00     4.00 51-פמ טירפ י"פע שא יוביכ ןורא 'חי  06.04.0160
      

125,240.00 40.60.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: בית כנסת  ו6 גני  י   .../002 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

30/10/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     002 חותפ    4V   שמש תיב םידלי  ינג 6ו  תסנכ תיב

חותפ תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
125,240.00 מהעברה      

      
      

  8,450.00   650.00    13.00 61-פמ טירפ י"פע רדג רטמ  06.04.0170
      

 15,600.00   650.00    24.00 71-פמ טירפ י"פע תכתמ הקעמ רטמ  06.04.0180
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 81-פמ טירפ י"פע הייקשה תכרעמ שאר 'חי  06.04.0190
      
מ"ס 802/055 תודימב םימ דמל תכתמ תפפר     06.04.0200

  8,000.00 8,000.00     1.00 91-פמ טירפ י"פע 'חי   
      
טירפ י"פע מ"ס 002 הבוגב תידסומ רדג     06.04.0210

 35,750.00   550.00    65.00 02-פמ רטמ   
      
טירפ י"פע מ"ס 082 הבוגב תידסומ רדג     06.04.0220

    850.00   850.00     1.00 12-פמ רטמ   
      
טירפ י"פע מ"ס 011 הבוגב תידסומ רדג     06.04.0230

  9,000.00   450.00    20.00 22-פמ רטמ   
      
טירפ י"פע מ"ס 081-531 הבוגב תידסומ רדג     06.04.0240

  1,800.00   600.00     3.00 32-פמ 'חי   
      
טירפ י"פע מ"ס 002/531 תודימב שפשפ     06.04.0250

  5,000.00 2,500.00     2.00 42-פמ 'חי   
      
טירפ י"פע מ"ס 032/531 תודימב שפשפ     06.04.0260

  6,000.00 3,000.00     2.00 52-פמ 'חי   
      

  3,300.00   550.00     6.00 62-פמ טירפ י"פע המילשמ רדג רטמ  06.04.0270
      

 10,000.00   400.00    25.00 72-פמ טירפ י"פע הנגה תריגס רטמ  06.04.0280
      

    800.00   800.00     1.00 82-פמ טירפ י"פע הטסורינמ די זחאמ 'חי  06.04.0290
232,790.00 חותיפ יטנמלא 40.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

232,790.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: בית כנסת  ו6 גני  י   .../003 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

30/10/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     003 חותפ    4V   שמש תיב םידלי  ינג 6ו  תסנכ תיב

חותפ תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ   ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ תוריקה עוצב , ןוטבמ   דבוכ תוריק     40.02.0005
יופיח ללוכ   ןוטב 'בע , רזוח יולימ , הריפח      
. תוינכותה י"פע טלפמוק לכה םיזוקנו   ןבא      

  8,000.00   800.00    10.00 . םימייק תוריק ימוקש תוברל ק"מ   
      
ללוכ תוריקה עוצב , ןוטבמ  ךמת תוריק     40.02.0010
ןויז לזרבו   ןוטב 'בע , רזוח יולימ , הריפח      
רמג . תוינכותה י"פע טלפמוק לכה םיזוקנו      

 12,500.00 1,250.00    10.00 . םימייק תוריק ימוקש תוברל . ףושח ןוטב ק"מ   
      
ךמת ריק ג"ע     הנבמה תמגודב ןבא    יופיח      40.02.0020

 17,500.00   350.00    50.00 .  לוחיכו , תשר תוברל ר"מ   
      
תשר תוברל ןבא לש   םינפ וד יופיח תפסות     40.02.0025

  1,500.00   150.00    10.00 ריקל ןוגיעו  ןויז ר"מ   
      

 10,000.00   200.00    50.00 מ"ס 52 דע בחורב ךמת ריק ג"ע ןבא גניפוק רטמ  40.02.0030
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 . טלפמוק  קזב רליפ 'חי  40.02.0050
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 למשח תרבח רליפ  'חי  40.02.0060
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 . ישאר םימ דמ רובע רליפ  'חי  40.02.0070
      
ןויז לזרב תוברל    ימוגל תיתשתכ  ןוטב תפצר     40.02.0080

 25,000.00   200.00   125.00 מ"ס 51 יבועב  ר"מ   
 79,000.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.04 כ"הס  

      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  60.04 ק ר פ  ת ת       
      
רומיגב לגועמ שאר ,מ"ס 05/03/51  ןג ןבא     40.06.0265

  1,425.00    95.00    15.00 ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ,והשלכ רטמ   
      
םינבאמ 6191 י"ת י"פע הרהזא יחטשמ     40.06.0295
תמגודב ליבומ ספ תוברלו מ"ס 02/02 תודימב      

  3,000.00   500.00     6.00 ע"ש וא ןוטסרקא ר"מ   
      
תוברל   לכירדאה י"פע תבלתשמ  ןבאב ףוצר     40.06.0338

 42,750.00    95.00   450.00 מ"ס 5 יבועב  לוח עצמ ר"מ   
 47,175.00 תוגרדמו םיפוציר 60.04 כ"הס  

      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: בית כנסת  ו6 גני  י   .../004 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

30/10/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     004 חותפ    4V   שמש תיב םידלי  ינג 6ו  תסנכ תיב

חותפ תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ל ו ג ר פ  03.04 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל לכירדאה יטרפ י"פע לצ יחטשו הלוגרפ      40.30.0010

 12,500.00   250.00    50.00 . םישרדנה תודוסיהו םידומעה לכ ר"מ   
 12,500.00 תולוגרפ 03.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

138,675.00 חותיפ  תודובע 04 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: בית כנסת  ו6 גני  י   .../005 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

30/10/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     005 חותפ    4V   שמש תיב םידלי  ינג 6ו  תסנכ תיב

חותפ תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י נ ו צ י ח  ת ו כ ר ע מ  75 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ר נ צ - ת ו נ ו ע מ   10.75 ק ר פ  ת ת       
ת י נ ו צ י ח       
      
רפת אלל י"ת יפל תנוולוגמ הדלפ תרנצ     57.01.0010
רטוקב ,המדאב םיחנומה הגרבהב םיבכרומ      
י"תל םימיאתמ םירזיבא תבכרה - :תוברל 2"      
,םתמיתסו םיצירחו םיחתפ בוציח,םילוורש -      
,עקרקה קודיהו יוסיכ - ,הריפח וא/ו הביצח      
מ"ס 01 יבועב יקנ תונויד לוחב יוסיכו דופיר      
תינוציח תיתשורח הפיטעו ימינפ ןוטב יופיצ      

  5,920.00   148.00    40.00 LAG-CPA  "תורבא" תרצות רטמ   
      
םימל רפת אלל 04 לוידקס םינבלוגמ תורוניצ     57.01.0020
םיחפס תוברל    1 4/1" רוטוקב םירקו םימח      
םע מ"ס 08 דע קמועב עקרקב םינקתומ      
CPA תמגודכ  תינוציח  תיטסלפ הפיטע      

  4,200.00   140.00    30.00 ע"ש וא וירט רטמ   
      
תיטלפסא הפיטע םע ,הדלפ תורונצמ םימ וק     57.01.0030
חנומ ימינפ טלמ יופיצו  ץוחב C.V.P וא      
תפיטע  םע  'מ 52.1 דע קמועב עקרקב      

  8,400.00   210.00    40.00 23/5X"3" רטוק ,לוח  דופירו רטמ   
      

  2,760.00   230.00    12.00 3" רטוקב ל"נה תרנצל םירזיבא 'חי  57.01.0040
      
תיטלפסא הפיטע םע ,הדלפ תורונצמ םימ וק     57.01.0050
חנומ ימינפ טלמ יופיצו  ץוחב C.V.P וא      
תפיטע  םע  'מ 52.1 דע קמועב עקרקב      

 18,900.00   270.00    70.00 "23/5X"4 רטוק ,לוח  דופירו רטמ   
      

  7,020.00   270.00    26.00 4" רטוקב ל"נה תרנצל םירזיבא 'חי  57.01.0060
      
'מטא 61 .ע.ל 4" רטוקב םינבא תדוכלמ     57.01.0070

  4,300.00 4,300.00     1.00 םיידגנ םינגואו ןגוא רבחמ תוברל 'חי   
      
'מטא 61 .ע.ל ,3" רטוקב ,רזוח לא םותסש     57.01.0080

  5,400.00 2,700.00     2.00 םיידגנ םינגואו ןגוא םע 'חי   
      
'מטא 61 .ע.ל ,4" רטוקב ,רזוח לא םותסש     57.01.0090

  5,400.00 2,700.00     2.00 םיידגנ םינגואו ןגוא םע 'חי   
      

  8,000.00 8,000.00     1.00 2" / 4/3" בלושמ םימ דמ 'חי  57.01.0100
      
      

 70,300.00 10.75.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: בית כנסת  ו6 גני  י   .../006 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

30/10/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     006 חותפ    4V   שמש תיב םידלי  ינג 6ו  תסנכ תיב

חותפ תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 70,300.00 מהעברה      

      
      
רבוחמ ןגואמו 3" םיינוציח שא יוביכ יזרב     57.01.0110
,ןוגיעל ןוטב שוג ,ףקז  תוברל ,הגרבהב      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק 4/3" ןג זרבו ץרוטש דמצמ  
      

  1,260.00 1,260.00     1.00 3" )הקידב( שא יוביכ זרב 'חי  57.01.0120
      
םימ תוכרעמ לש הקידבל ינויזיולט םוליצ     57.01.0130
חודו ואדיול הרבעה תוברל זוקינו בויב      

  4,400.00 2,200.00     2.00 .טרופמ ע"י   
      
1 2/1"   זרב תוברל תכרעמ שארל הנכה     57.01.0140

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק חותיפה לעמ 'מ 5.0 טלובה רוניצו ח"זמ  
      
ללוכ 3X2" ינוציח רזוח לא ללוכ הקנסה זרב     57.01.0150

  2,520.00 1,260.00     2.00 2/1" רטוקב ןג זרב 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ     57.01.0160

  6,600.00 2,200.00     3.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה", SRT/LRT 'חי   
      
תרנצ יעטק תוברל ,4" רטוק יליע "למג"     57.01.0170
ירזיבא , תולעמ 09 תויוז  'מ 6 דע ךרואב      
    "T", ,למג"ה תעיבצו םכותיר ,רטוק ירבעמ"  
)םימותסשו םיפוגמ ןוגכ םירזיבא אלל(      

  3,300.00 3,300.00     1.00 םלשומ ןקתומ ,םימ וקל רוביח תוברל 'חי   
      
וקל 3"-4" רטוק הדלפמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0180
תושורדה תודובעה לכ  םע  ,4"  רטוק םייק      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .תומלשב 'חי   
 93,380.00 תינוציח םימ תרנצ- תונועמ  10.75 כ"הס  

      
- ל ו ע י ת ו  ב ו י ב - ת ו נ ו ע מ  20.75 ק ר פ  ת ת       
ם י א ת ו  ת ר נ צ       
      
NS-8 גוסמ בויבל הבע יס.יו.יפ תורוניצ      
)488 י"ת יפל רצוימ(      
      
מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0020

  9,030.00   150.50    60.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ רטמ   
      
מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0030
דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

  4,020.00   160.80    25.00 .רטמ 57.1 רטמ   
      

 13,050.00 20.75.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: בית כנסת  ו6 גני  י   .../007 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

30/10/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     007 חותפ    4V   שמש תיב םידלי  ינג 6ו  תסנכ תיב

חותפ תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 13,050.00 מהעברה      

      
      
מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0040

  8,122.50   180.50    45.00 .52.1 דע קמועב עקרקב חנומ עקרקב חנומ רטמ   
      
מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.02.0050
דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

  5,700.00   190.00    30.00 .רטמ 57.1 רטמ   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.02.0060
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
טרוק ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 08      
יבלש , )ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
"טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו ישאר      
דע קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא      

 18,000.00 3,000.00     6.00 'מ 52.1 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.02.0070
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
יבלש , )ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05 טרוק      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
"טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו ישאר      
דע קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'מ 52.1 'חי   
      
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב תוחוש ךא ,ל"נכ     57.02.0080

  5,200.00 5,200.00     1.00 'מ 52.2 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע םשג ימ תוחוש     57.02.0090
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 08      
יבלש , )ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
"טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו ישאר      
דע קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא      

 12,000.00 3,000.00     4.00 'מ 52.1 'חי   
      
לזרב תרגסמ םע הלוגע תשר תכבש הסכמ     57.02.0100

  2,320.00   580.00     4.00 'פמוק 521C  ןיממ 06 רטוקב ,זוקינ אתל ,הקיצי  
      

 67,842.50 20.75.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: בית כנסת  ו6 גני  י   .../008 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

30/10/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     008 חותפ    4V   שמש תיב םידלי  ינג 6ו  תסנכ תיב

חותפ תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 67,842.50 מהעברה      

      
      
תיתחת דוביע תוברל םייק .ב.תל תורבחתה     57.02.0110

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק שדחמ  
      
תיתחת דוביע תוברל םייק .נ.תל תורבחתה     57.02.0120

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק שדחמ  
      

    430.00   430.00     1.00 'פמוק ןוט 8 םוקמב ןוט 52 הסכמ רובע תפסות 57.02.0130
      
םע בלושמה .ב.תל הסכמ רובע תפסות     57.02.0140
תרצותמ 66 למרכ תמגודכ םייקה ףוצירה      
הסכמ םוקמב ,מ"ס 06/06 תודימב "ןמפלוו"      

  1,120.00   560.00     2.00 'פמוק ליגר  
      
ע"ש וא "תיפוח" תרצות ןמוש דירפמ את     57.02.0150
וא/ו הריפח ללוכ רשואמ רטיל 0021 חפנב      
י"ת יפל הסכמ , עקרקה קודיהו יוסיכ הביצח      
םע המאתהל ההבגה ינרווצ ללוכ 984      

  6,800.00 6,800.00     1.00 'פמוק חותיפה  
      
יפל תילעמ ריפ/םינגזמ יזקנל לוחליח רוב     57.02.0160

    900.00   900.00     1.00 'פמוק מ"ס 021 דע קמועב תוינכותב טרפ  
 79,492.50 םיאתו תרנצ - לועיתו בויב- תונועמ 20.75 כ"הס  

      
ם י מ  ת ר נ צ -  ת ס נ כ  ת י ב  01.75 ק ר פ  ת ת       
ת י נ ו צ י ח       
      
רפת אלל י"ת יפל תנוולוגמ הדלפ תרנצ     57.10.0010
רטוקב ,המדאב םיחנומה הגרבהב םיבכרומ      
י"תל םימיאתמ םירזיבא תבכרה - :תוברל 2"      
,םתמיתסו םיצירחו םיחתפ בוציח,םילוורש -      
,עקרקה קודיהו יוסיכ - ,הריפח וא/ו הביצח      
מ"ס 01 יבועב יקנ תונויד לוחב יוסיכו דופיר      
תינוציח תיתשורח הפיטעו ימינפ ןוטב יופיצ      

  7,400.00   148.00    50.00 LAG-CPA  "תורבא" תרצות רטמ   
      
תיטלפסא הפיטע םע ,הדלפ תורונצמ םימ וק     57.10.0030
חנומ ימינפ טלמ יופיצו  ץוחב C.V.P וא      
תפיטע  םע  'מ 52.1 דע קמועב עקרקב      

 10,500.00   210.00    50.00 23/5X"3" רטוק ,לוח  דופירו רטמ   
      

  2,760.00   230.00    12.00 3" רטוקב ל"נה תרנצל םירזיבא 'חי  57.10.0040
      
      

 20,660.00 01.75.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: בית כנסת  ו6 גני  י   .../009 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

30/10/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     009 חותפ    4V   שמש תיב םידלי  ינג 6ו  תסנכ תיב

חותפ תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 20,660.00 מהעברה      

      
      
תיטלפסא הפיטע םע ,הדלפ תורונצמ םימ וק     57.10.0050
חנומ ימינפ טלמ יופיצו  ץוחב C.V.P וא      
תפיטע  םע  'מ 52.1 דע קמועב עקרקב      

 21,600.00   270.00    80.00 "23/5X"4 רטוק ,לוח  דופירו רטמ   
      

  7,020.00   270.00    26.00 4" רטוקב ל"נה תרנצל םירזיבא 'חי  57.10.0060
      
'מטא 61 .ע.ל 4" רטוקב םינבא תדוכלמ     57.10.0070

  4,300.00 4,300.00     1.00 םיידגנ םינגואו ןגוא רבחמ תוברל 'חי   
      
'מטא 61 .ע.ל ,3" רטוקב ,רזוח לא םותסש     57.10.0080

  5,400.00 2,700.00     2.00 םיידגנ םינגואו ןגוא םע 'חי   
      
'מטא 61 .ע.ל ,4" רטוקב ,רזוח לא םותסש     57.10.0090

  5,400.00 2,700.00     2.00 םיידגנ םינגואו ןגוא םע 'חי   
      

  8,000.00 8,000.00     1.00 2" / 4/3" בלושמ םימ דמ 'חי  57.10.0100
      
רבוחמ ןגואמו 3" םיינוציח שא יוביכ יזרב     57.10.0110
,ןוגיעל ןוטב שוג ,ףקז  תוברל ,הגרבהב      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק 4/3" ןג זרבו ץרוטש דמצמ  
      

  1,260.00 1,260.00     1.00 3" )הקידב( שא יוביכ זרב 'חי  57.10.0120
      
םימ תוכרעמ לש הקידבל ינויזיולט םוליצ     57.10.0130
חודו ואדיול הרבעה תוברל זוקינו בויב      

  4,400.00 2,200.00     2.00 .טרופמ ע"י   
      
1 2/1"   זרב תוברל תכרעמ שארל הנכה     57.10.0140

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק חותיפה לעמ 'מ 5.0 טלובה רוניצו ח"זמ  
      
ללוכ 3X2" ינוציח רזוח לא ללוכ הקנסה זרב     57.10.0150

  2,520.00 1,260.00     2.00 2/1" רטוקב ןג זרב 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ     57.10.0160

  6,600.00 2,200.00     3.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה", SRT/LRT 'חי   
      
תרנצ יעטק תוברל ,4" רטוק יליע "למג"     57.10.0170
ירזיבא , תולעמ 09 תויוז  'מ 6 דע ךרואב      
    "T", ,למג"ה תעיבצו םכותיר ,רטוק ירבעמ"  
)םימותסשו םיפוגמ ןוגכ םירזיבא אלל(      

  3,300.00 3,300.00     1.00 םלשומ ןקתומ ,םימ וקל רוביח תוברל 'חי   
      

 94,260.00 01.75.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: בית כנסת  ו6 גני  י   .../010 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

30/10/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     010 חותפ    4V   שמש תיב םידלי  ינג 6ו  תסנכ תיב

חותפ תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 94,260.00 מהעברה      

      
      
וקל 3"-4" רטוק הדלפמ שדח םימ וק רוביח     57.10.0180
תושורדה תודובעה לכ  םע  ,4"  רטוק םייק      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .תומלשב 'חי   
 95,460.00 תינוציח םימ תרנצ-  תסנכ תיב 01.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

268,332.50 תוינוציח תוכרעמ 75 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: בית כנסת  ו6 גני  י   .../011 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

30/10/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     011 חותפ    4V   שמש תיב םידלי  ינג 6ו  תסנכ תיב

חותפ תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת פ ב     ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע   85 ק ר פ       
      
ת ו ר י פ ח  11.85 ק ר פ  ת ת       
      
:הז קרפב שומישב תובית ישאר/םירוציק .6      
'חי ;)עקש( עקת תיב - ת"ב ;הרואת ףוג - ת.ג      
ר"מ ;רטמיטנס - מ"ס ;סוס חכ - ס"כ ;הדיחי -      
רטמ - א"מ ;רטמילימ - מ"מ ;עבורמ רטמ -      
;ריעז יטמוטוא קספמ - ז"אמ ;)ץר רטמ( ךרוא      
קספמ - ת"מאמ ;עבורמ רטמילימ - ר"ממ      
;םרז קיספמ - ז"מ ;ימרת יטנגמ יטמוטוא      
ק"ק ;חיטה לע - ט"הע ;הובג ץחל ןרתנ - ג"לנ      
וליק - א"ק ;טוו וליק - ט"ווק ;תוירולק וליק -      
טלוו וליק - ר"אוק ;טלוו וליק - ו"ק ;רפמא      
תעש - ע"ש ;טלפמוק - 'מוק ;יביטקאר רפמא      
;חיטה תחת - ט"הת ;ךרע הווש וא הדובע      
- מ"הת ;תישאר תופעתסה תבית - ר"הת      
תינשמ תופעתסה תבית      
      
מ"ס 04 בחורב םילבכל תולעת לש הריפח     58.11.0009
,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו      

  1,330.00    35.00    38.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס רטמ   
      
מ"ס 08 בחורב םילבכל תולעת לש הריפח     58.11.0014
,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו      

  1,862.00    49.00    38.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס רטמ   
  3,192.00 תוריפח 11.85 כ"הס  

      
ה ר ק ב  י א ת  21.85 ק ר פ  ת ת       
      
001 קמועבו מ"ס 06 רטוקב לוגע הרקב את     58.12.0010
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי   
      
001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את     58.12.0020
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

  1,590.00 1,590.00     1.00 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי   
      
,ןוט 04 -ל םיאתמ הסכמ רובע ל"נל תפסות     58.12.0030

    460.00   460.00     1.00 ןוט 5.21 -ל םיאתמ הסכמ םוקמב 'חי   
  3,050.00 הרקב יאת 21.85 כ"הס  

      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: בית כנסת  ו6 גני  י   .../012 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

30/10/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     012 חותפ    4V   שמש תיב םידלי  ינג 6ו  תסנכ תיב

חותפ תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ל י פ  31.85 ק ר פ  ת ת       
      
חול רובע "0" םגד )םירליפ( ןוטב תוחמוג     58.13.0100
יפ לע למשחה תרבח י"ע רשואמ ,רפמא 036      
הבוגו מ"ס 28X04 תודימב ,הנירקה ןקת      
,ןייטשרקא תרצות תמגוד ,מ"ס 042      
הריפח תוברל ,רשואמ ע"ש וא סקימידר      

  5,600.00 5,600.00     1.00 תמלשומ הנקתהו 'חי   
      
ללוכ תרנצ רוביחו קזב בוגב חתפ תחיתפ     58.13.9991

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק שדוחמ םוטיא  
  7,100.00 םירליפ 31.85 כ"הס  

      
ת ר נ צ  12.85 ק ר פ  ת ת       
      
061 רטוק NS-8 םיחישק C.V.P תורוניצ     58.21.0206

  4,800.00    60.00    80.00 הכישמ לבח םע מ"מ 7.4 ןפוד יבוע מ"מ רטמ   
      
לבח םע מ"מ 05 רטוק םייטסלפ תורוניצ     58.21.0400
תושירדל  םאתהב  ןופלט יוק רובע הכישמ      

  1,485.00    16.50    90.00 5.31 ע"קי ,"קזב" 'בח רטמ   
      
57 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     58.21.0510

    240.00    16.00    15.00 הכישמ לבח םע מ"מ רטמ   
      
011 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     58.21.0520

  1,050.00    30.00    35.00 הכישמ לבח םע מ"מ רטמ   
      
061 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     58.21.0530

  4,320.00    72.00    60.00 הכישמ לבח םע מ"מ רטמ   
      
8 רטוקב ,רוזש ןליפורפילופמ הכישמ לבח     58.21.0600
9701 טרפמל םאתהב תורוניצב לחשומ ,מ"מ      

    160.00     2.00    80.00 קזב לש רטמ   
 12,055.00 תרנצ 12.85 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 25,397.00 חותפב    למשח תודובע  85 כ"הס  
665,194.50 חותפ תודובע כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: בית כנסת  ו6 גני  י   .../013 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

30/10/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     013 חותפ    4V   שמש תיב םידלי  ינג 6ו  תסנכ תיב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

חותפ תודובע 20 הנבמ     
    
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ      
    

                             232,790.00 חותיפ יטנמלא 40.60 קרפ תת    
    

                232,790.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס                
    
חותיפ  תודובע 04 קרפ      
    

                              79,000.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.04 קרפ תת    
    

                              47,175.00 תוגרדמו םיפוציר 60.04 קרפ תת    
    

                              12,500.00 תולוגרפ 03.04 קרפ תת    
    

                138,675.00 חותיפ  תודובע 04 כ"הס                
    
תוינוציח תוכרעמ 75 קרפ      
    

                              93,380.00 תינוציח םימ תרנצ- תונועמ  10.75 קרפ תת    
    

                              79,492.50 םיאתו תרנצ - לועיתו בויב- תונועמ 20.75 קרפ תת    
    

                              95,460.00 תינוציח םימ תרנצ-  תסנכ תיב 01.75 קרפ תת    
    

                268,332.50 תוינוציח תוכרעמ 75 כ"הס                
    
חותפב    למשח תודובע  85 קרפ      
    

                               3,192.00 תוריפח 11.85 קרפ תת    
    

                               3,050.00 הרקב יאת 21.85 קרפ תת    
    

                               7,100.00 םירליפ 31.85 קרפ תת    
    

                              12,055.00 תרנצ 12.85 קרפ תת    
    

                 25,397.00 חותפב    למשח תודובע  85 כ"הס                
   665,194.50 חותפ תודובע 20 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: בית כנסת  ו6 גני  י   .../014 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

30/10/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     014 חותפ    4V   שמש תיב םידלי  ינג 6ו  תסנכ תיב

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

חותפ תודובע 20 הנבמ    
   

                232,790.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
   

                138,675.00 חותיפ  תודובע 04 קרפ   
   

                268,332.50 תוינוציח תוכרעמ 75 קרפ   
   

                 25,397.00 חותפב    למשח תודובע  85 קרפ   
   

   665,194.50 חותפ תודובע 20 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: בית כנסת  ו6 גני  י   .../015 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

30/10/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     015 חותפ    4V   שמש תיב םידלי  ינג 6ו  תסנכ תיב

  
הנבמ ךס  

   665,194.50 חותפ תודובע 20 הנבמ  
 

  
לכה ךס  

   665,194.50  יללכ כ"הס  
         0.37 לוגיע תחנה  

   665,194.87  כ"הס  
    113,083.13 מ"עמ %71  
    778,278.00 מ"עמ ללוכ כ"הס  

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: בית כנסת  ו6 גני  י 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


