
םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

02/11/2020 תויומכבתכ
מס':     001 דף ןיבררפסתיב-תילעמתפסוה

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רפעתודובע10קרפ

הביצחוהריפח30.10קרפתת

דעו'מ1ןיבללוכקמועלחטשבתיללכהביצח 01.03.0007
  1,440.00    96.00    15.00 ק"מ ק"מ001דעתומכל'מ3

  1,440.00 הביצחוהריפח30.10כ"הס

םיעצמ,אבומיולימ50.10קרפתת

קודיהו

וא/ו)הריפחתיעקרק(תיתשלשליגרקודיה 01.05.0010
     21.00     3.50     6.00 ר"מ םייעבטעקרקינפ

     21.00 קודיהוםיעצמ,אבומיולימ50.10כ"הס

  1,461.00 רפעתודובע10כ"הס

רתאבקוציןוטבתודובע20קרפ

ןויזתדלפ01.20קרפתת

םירטקהלכבםיעלוצמוםילוגעהדלפתוטומ 02.10.0010
  7,245.00 4,830.00     1.50 ןוט ןוטבהןויזלםיכרואהו

  7,245.00 ןויזתדלפ01.20כ"הס

ןוטבתודובעלםיעצמ11.20קרפתת

תחתממ"ס5יבועב02-בהזרןוטבעצמ 02.11.0010
    440.00    55.00     8.00 ר"מ םידדובתודוסיל

    440.00 ןוטבתודובעלםיעצמ11.20כ"הס

ןוטבתוריק16.20קרפתת

הפישח,5"העיקש(03-בןוטבתילעמרוב 02.61.0040
  9,750.00 1,500.00     6.50 ק"מ מ"ס52-03יבועב)4-2

  9,750.00 ןוטבתוריק16.20כ"הס

 17,435.00 רתאבקוציןוטבתודובע20כ"הס

רבין   .../002 ספר בית קובץ: מעלית 4434889-40)0.71.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

02/11/2020

מס':     002 דף ןיבררפסתיב-תילעמתפסוה

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םוטיאתודובע50קרפ

תופצרםוטיא20.50קרפתת

ללוכה.תומחתוחירמבהזרןוטבםוטיא 05.02.0010
3,ר"מ/'רג003תומכבינמוטיברמיירפ
תוחירמב52/57בשונמןמוטיבלשתובכש

2,ר"מ/ג"ק5.4לשתללוכתומכבתומח
    548.00    80.00     6.85 ר"מ סלגרטניאתיכוכזתותשר

ןוטבהיבגלעתומחתוחירמבתופצרםוטיא 05.02.0015

תובכש474SG,3דוסיתבכשללוכההזרה
לשתיללכתומכב04/58חפונמםחןמוטיב
תשרתועירי2-ור"מ/ג"ק5.4

    548.00    80.00     6.85 ר"מ .סלגרטניאתיכוכז

  1,096.00 תופצרםוטיא20.50כ"הס

תוריקםוטיא30.50קרפתת

רמיירפללוכהתומחתוחירמבתוריקםוטיא 05.03.0015
תובכש3,ר"מ/'רג003לשתומכבינמוטיב

תומכבתומחתוחירמבבשונמ04/58ןמוטיב
תיכוכזתותשר2,ר"מ/ג"ק5.4לשתללוכ
ןריטסילופמהנגהתוטלפתקבדהוסלגרטניא

ןמוטיבתועצמאבמ"ס3יבועבP-03ףצקומ
    480.00    80.00     6.00 ר"מ 85/40/75

תומחלומתוינמוטיבתועיריבתוריקםוטיא 05.03.0020

5יבועבS.B.Sרמילופבתורפושמ,תוריקל
Mגוס3קלח0341י"תלתומיאתממ"מ
ףצקומןריטסילופמהנגהתוטלפתקבדהו

    720.00   120.00     6.00 ר"מ .מ"ס5יבועב

  1,200.00 תוריקםוטיא30.50כ"הס

  2,296.00 םוטיאתודובע50כ"הס

הדלפתורגסמוןמואתורגנ60קרפ

ץופיש,ןוקיתתודובע20.60קרפתת

תופסותו

     60.00    30.00     2.00 'חי .ע"ושוא"יקספל"גוסמתלדליציפקרוצעמ 06.02.0065

     60.00 תופסותוץופיש,ןוקיתתודובע20.60כ"הס

רבין   .../003 ספר בית קובץ: מעלית 4434889-40)0.71.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

02/11/2020

מס':     003 דף ןיבררפסתיב-תילעמתפסוה

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

הדלפמםיגרוסותותלד30.60קרפתת

  2,900.00 2,900.00     1.00 'חי ריפךותבעובקהילעםלוס 06.03.0055

  2,900.00 הדלפמםיגרוסותותלד30.60כ"הס

ץעיסירתותונולח40.60קרפתת

ןוולוגמחפמעובק)תופפר(רורוויאסירת 06.04.0045
עבצרמג,תרגסמתוברל,מ"מ5.1יבועב
סירתלוניהריחמה.ןימזמהתריחבלןווגב

  1,150.00 1,150.00     1.00 'חי ר"מ0.1דעור"מ5.0לעמחטשב

  1,150.00 ץעיסירתותונולח40.60כ"הס

  4,110.00 הדלפתורגסמוןמואתורגנ60כ"הס

בויבוםימ70קרפ

תונוש10.70קרפתת

ידילערחבישםוקמבהתבצהוהיזרבקורפ 07.01.0010
תוברל,ר"מ01דעלשקחרמבןימזמה
תנכהוםיקוזיחזוקינוםימתיתשת,הנקתה

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק םלשומרמגללעשרדישלכוחטשה

  1,200.00 תונוש10.70כ"הס

שאיוביכלדויצותודמע20.70קרפתת

ידילעעבקישםוקמלטנרדיהתקתעה 07.02.0010
תורוניצידילע,'מ01דעלשקחרמלןימזמה
םייולגרפתילב04לוידקסםירוחשהדלפ
םירבוחמםייולג/המדאבםייומסוא)םיעובצו(
PUגוסמםיריהמםירוביחי"עואתוגרבהב
KCIUQ,3"רטוק,םילתמוםיחפסללוכ
שאיוביכזרבלששדחמהבכרהוקוריפתוברל

  2,500.00 2,500.00     1.00 'חי .3"וא2"רטוקב

  2,500.00 שאיוביכלדויצותודמע20.70כ"הס

רורוויאוםיזקנתכרעמ40.70קרפתת

תכתממ(בויבוןיחולדתרנצלםיחפסהלכ.2
ןיעילעבויהי-היולגהחנהב)קיטסלפמו

ןיעילבואםעםיחפסהיריחמ.תרוקיב
.הזהזוחתרגסמבםיהזויהיתרוקיב

40.70קרפתתבהרבעהל

רבין   .../004 ספר בית קובץ: מעלית 4434889-40)0.71.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

02/11/2020

מס':     004 דף ןיבררפסתיב-תילעמתפסוה

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

תוברל,גגזוקינרוניצתכראה 07.04.0010
ריפתיינבתבוטלםיחפסותויופעסתה
םוקמל4"רטוקבןליטרואילופרוניצב,תילעמה

    840.00   120.00     7.00 רטמ ןימזמהידילעעבקיש

    840.00 רורוויאוםיזקנתכרעמ40.70כ"הס

  4,540.00 בויבוםימ70כ"הס

למשחתודובע80קרפ

תודוקנ10.80קרפתת

  5,760.00   720.00     8.00 'קנ רואמתדוקנ 08.01.0010

    250.00   250.00     1.00 'קנ A61חופמלרוביחתדוקנ 08.01.0020

    200.00   200.00     1.00 'קנ ןופלטתדוקנ 08.01.0030

    320.00   160.00     2.00 'קנ שאיוליגתדוקנ 08.01.0040

ףושחתשוחנךילומי"עהקראהרוביחתדוקנ 08.01.0050

    200.00   100.00     2.00 'קנ ר"ממ61רוזשו

קספמרובערואמתדוקנריחמלתפסות 08.01.0060

     70.00    70.00     1.00 'חי ףילחמהרואת

  6,800.00 תודוקנ10.80כ"הס

הרואתיפוג20.80קרפתת

טנוברקילופיוסכםעהרקתללוגעדלת"ג 08.02.0010
56PIדלתרונםעW420502רואןווגןמול

  1,920.00   320.00     6.00 'חי K0004שעגלשעובלגםגד

םעןמולW220982קפסהבדלתרונםעת"ג 08.02.0020
רואןווג66PIםימןגומטנוברקילופיוסיכ

K000401תודימבX021םגדמ"סAVONNI
    700.00   350.00     2.00 'חי הכראלש

  2,620.00 הרואתיפוג20.80כ"הס

רבין   .../005 ספר בית קובץ: מעלית 4434889-40)0.71.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

02/11/2020

מס':     005 דף ןיבררפסתיב-תילעמתפסוה

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תילמשחהיצלטסניא30.80קרפתת

הריפחו

וניאשהכישמטוחםעמ"מ05ףכירמרוניצ 08.03.0010
  1,200.00    30.00    40.00 רטמ הדוקנריחמבלולכ

וניאשהכישמטוחםעמ"מ52ףכירמרוניצ 08.03.0020
    150.00    15.00    10.00 רטמ הדוקנריחמבלולכ

וניאשהכישמטוחםעמ"מ02ףכירמרוניצ 08.03.0030
    400.00    10.00    40.00 רטמ הדוקנריחמבלולכ

    600.00    15.00    40.00 רטמ ר"ממYX2N4X5תשוחנמלמשחלבכ 08.03.0040

    400.00    10.00    40.00 רטמ ר"ממYX2N5.2X3תשוחנמלמשחלבכ 08.03.0050

     80.00     8.00    10.00 רטמ ר"ממYX2N5.1X3תשוחנמלמשחלבכ 08.03.0060

רובע56PIםימןגומA02X4טקפקספמ 08.03.0070
    250.00   250.00     1.00 'חי טלפמוקהנקתהורוביחוטוויחללוכתילעמ

קדובתקידבותוללכבלמשחהןקתמתרבעה 08.03.0080
תונכההלכעוצבללוכלמשחהתרבח/ךמסומ
,קדובלםולשתותנמזהםואתללוכתושורדה
הרזע,הקידבהןמזלכךשמבקדובהיוויל
רזעירמוחוא/והדובעתועשבהכורכשתינכט
םגללוכריחמה.קדובלךרוצהתדימבשרדתש
ןוקיתלושרדישםייוקילהלכןוקיתעוצבתא

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .קדובהתושירדיפלןקתמהתמלשהלדע

תוטטרושמ)EDAMSA(תודעתוינכתתנכה 08.03.0090
)תינכדעהסרג(DACOTUAתנכתבבשחמב
טסלשםיקתוע3-וםיטקסידתללוכה

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .תוינכתה

  5,580.00 הריפחותילמשחהיצלטסניא30.80כ"הס

תוקראהתכרעמ40.80קרפתת

61ךתחברוזשוףושחתשוחנמהקראהךילומ 08.04.0050
    750.00    15.00    50.00 רטמ ר"ממ

רוזשוףושחתשוחנךילומריחמלתפסות 08.04.0060
ידנקקדהמרובע)ללוכ(ר"ממ53-01םיכתחב
,םילבכתולעת(יתכתמטנמלאלורוביחו

םיכילומינשןיברוביחךרוצלוא/ו)'וכו,םישגמ
     72.00    18.00     4.00 'חי הקראהעוציברובע

    822.00 40.80קרפתתבהרבעהל

רבין   .../006 ספר בית קובץ: מעלית 4434889-40)0.71.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

02/11/2020

מס':     006 דף ןיבררפסתיב-תילעמתפסוה

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    822.00 מהעברה

ר"ממ61ךילומי"עתילעמתוליסמתקראה 08.04.0080
ללוכםילאיצנטופתאוושהספלמ"מ52רוניצב

    500.00   500.00     1.00 'פמוק טלפמוקרוביחורוניצךילומ

  1,322.00 תוקראהתכרעמ40.80כ"הס

למשחתוחול50.80קרפתת

    180.00   180.00     1.00 'חי A02X3AK01יזאפתלתז"אמ 08.05.0010

    120.00    40.00     3.00 'חי A02AK01דעיזאפדחז"אמ 08.05.0020

    100.00   100.00     1.00 'חי הליענרודיסםעA01AK01יזאפדחז"אמ 08.05.0030

    120.00   120.00     1.00 'חי 2-0-1םיבצמ3ררובA01דוקיפקספמ 08.05.0040

    200.00   200.00     1.00 'חי רזעעגמללוכ01X33CAיזאפתלתןעגמ 08.05.0050

תימויו,תיעובשתינכתםעדוקיפלינכמןועש 08.05.0060
    350.00   350.00     1.00 'חי תועש42הברזרםע

טוויחתוברלםייקחולבםירזיבאהלכתנקתה 08.05.0070

תדימבחולבםירזיבאתזזוהוטלפמוקרוביחו
  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק ךרוצה

  2,270.00 למשחתוחול50.80כ"הס

שאיוביכויוליגתכרעמ60.80קרפתת

ןשעו

    250.00   250.00     1.00 'חי תנעוממתכרעמליגולנאיטפואןשעיאלג 08.06.0010

יוליגתיזכרמלתילעמהרוביחלתבותכתדיחי 08.06.0020
תותלדתחיתפוהסינכתמוקלהדרוה-שא

    400.00   400.00     1.00 'חי ןינבבשאבצמב

יוליגתייזכרמלאשאיוליגלתודוקנהלכרוביח 08.06.0030
לכרוביחללוכ,תמייקשא
הנקתהללוכ.'דכוםירפוצ\םינצחל\םיאלגה

רובעתזכרלהנבמ,טוויח,תפסות,הלעפה,
,תנעוממתזכרלהבחרהסיטרכ,ףסונדויצל

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק טלפמוקםישורדהרזעהירמוחתודובעהלכו

  2,150.00 60.80קרפתתבהרבעהל

רבין   .../007 ספר בית קובץ: מעלית 4434889-40)0.71.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

02/11/2020

מס':     007 דף ןיבררפסתיב-תילעמתפסוה

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,150.00 מהעברה

ןוכמתקידבןינבבשאיוליגןקתמתרבעה 08.06.0040
תוקידבהלכוהנושארהקידבללוכםינקתה
ןוכמי"עןקתמהרושיאלדעושרדישתורזוחה

יוויל,םינקתהןוכמתנמזהםואתללוכםינקתה
הרזעללוכ,תוקידבהןמזלכךשמבקדובה

רזעירמוחוא/והדובעתועשבהכורכשתינכט

ריחמה.םינקתהןוכמלךרוצהתדימבשרדיתש
ןוקיתלושרדישםייוקילהלכעוצבתאםגללוכ
ריחמה.םינקתהןוכמי"עןקתמהתמלשהלדע

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .םינקתהןוכמלםולשתהתאללוכ

  3,650.00 ןשעושאיוביכויוליגתכרעמ60.80כ"הס

 22,242.00 למשחתודובע80כ"הס

חיטתודובע90קרפ

םינפחיט10.90קרפתת

לעםינווכינשבלגרסתובכשיתשםינפחיט 09.01.0010
    770.00    70.00    11.00 ר"מ .רוחשרמג,םיירושימםיחטש

,םיירושימםיחטשלעםייקםינפחיטינוקית 09.01.0055
םיחטשבםינווכינשבלגרס,תובכש2
תוברלר"מ00.1דער"מ05.0לעמםינטק

    750.00    75.00    10.00 'חי ףפור/םוגפםייקחיטתרסה

  1,520.00 םינפחיט10.90כ"הס

ץוחחיט20.90קרפתת

םינטקםיחטשבםייקקלחץוחחיטינוקית 09.02.0030
תרסהתוברל,ר"מ05.0דעור"מ52.0לעמ

    750.00    75.00    10.00 'חי ףפור/םוגפםייקחיט

    750.00 ץוחחיט20.90כ"הס

  2,270.00 חיטתודובע90כ"הס

יופיחוףוצירתודובע01קרפ

וצארטיחיראבףוציר10.01קרפתת

דוסיריחמבםייקהיפלעףוציריחיראתמלשה 10.01.0015
  2,640.00   220.00    12.00 ר"מ ח"ש/ר"מ57

  2,640.00 וצארטיחיראבףוציר10.01כ"הס

רבין   .../008 ספר בית קובץ: מעלית 4434889-40)0.71.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

02/11/2020

מס':     008 דף ןיבררפסתיב-תילעמתפסוה

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ףוצירבםיליבומםינומיס26.01קרפתת

קוצירמילופיספמהייארייוקללליבומספ 10.62.0010
יפל,מ"ס06בחורבתוקבדומתועוצרמ

  775.00 רטמ 6קלח8191י"תהשירד

ףוצירבםיליבומםינומיס26.01כ"הס

  2,640.00 יופיחוףוצירתודובע01כ"הס

העיבצתודובע11קרפ

21.11קרפתת21.11קרפתת

ע"שוא"הנקסוט"שימגינועבצילירקאטכילש 11.12.0200
,)דרוברייפ(ץוחתוריקלעואןידעםקרמב
ילירקאטכילשוטכילשלדוסיתבכשתוברל

  4,300.00    86.00    50.00 ר"מ ר"מ/ג"ק0.2לשתומכב

  4,300.00 21.11קרפתת21.11כ"הס

  4,300.00 העיבצתודובע11כ"הס

םוינימולא21קרפ

םוינימולאתותלד10.21קרפתת

תמגודכהעובצ/תנגלואמםיפגאינשריצתלד 12.01.0010
דעור"מ0.4לעמחטשב,ע"שוא0094לילק

 12,600.00 2,100.00     6.00 ר"מ הלהבתוידיורפרפלוענמתוברל.ר"מ0.6

 12,600.00 םוינימולאתותלד10.21כ"הס

 12,600.00 םוינימולא21כ"הס

תילעמ71קרפ

LRMתילעמ10.71קרפתת

L.R.M8ש/מ00.1תוריהמםיעסונ 17.01.0010
ימדללוכתונחתבםינדוקללוכ.תונחת2
לכללוכ)םייתנש(תוירחאהתפוקתלתוריש
טרפמלםאתהבלכה.תושרדנהתודובעה

145,000.00 145,000.00     1.00 'פמוק תוינכותהו

ללוכתוירחאהתפוקתרחאלתורשריחמ 17.01.0020
ריחמ)ןכרצלםיריחמהדדמלדומצ(םיפלח

םוכיסלאל 1,125.00    12.00 שדוח תופסונםינש8-לןגומ

145,000.00 LRMתילעמ10.71כ"הס

145,000.00 תילעמ71כ"הס

רבין   .../009 ספר בית קובץ: מעלית 4434889-40)0.71.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

02/11/2020

מס':     009 דף ןיבררפסתיב-תילעמתפסוה

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

שרחתורגסמ91קרפ

שרחתורגסמ10.91קרפתת

םיכבסמתללוכההדלפתיצקורטסנוק 19.01.0011
ואםיינבלמוםיעובר,םילוגעהדלפתורוניצמ

 45,900.00 15,300.00     3.00 ןוט מ"מ4דעןפודיבועבםינתיווז

הדלפהתיצקורטסנוקתעיבצרובעתפסות 19.01.0021
יפלהדידמה,יטטניסןוילעעבצתובכשיתשב

  5,700.00 1,900.00     3.00 ןוט הדלפןוט

 51,600.00 שרחתורגסמ10.91כ"הס

הדלפיחפתוחולבךוכיס30.91קרפתת

םידדובמםילנפו

לנפה,מ"מ05יבועבדדובמלנפבתוגגךוכיס 19.03.0220
מ"מ5.0יבועבןותחתוןוילעיזפרטחפמיושע
ודיצב)6109LAR(ןבלעבצבעובצוןוולוגמ
ןוויכל(ימינפהודיצבסיסבעבצבוינוציחה
011לקשמבםיעלסרמצדודיבםע,)דודיבה

  1,080.00   180.00     6.00 ר"מ םייכנאםיביסםעק"מ/ג"ק

  1,080.00 םידדובמםילנפוהדלפיחפתוחולבךוכיס30.91כ"הס

 52,680.00 שרחתורגסמ91כ"הס

ןינבבםישעותמםיביכר22קרפ

תונושותולקתוציחמ10.22קרפתת

ודמ"ס52.1יבועבסבגתוחולמתוציחמ 22.01.0010
021לשללוכבחורב)םידדצהינשב(תוימורק
021תופיפצבסוחדםיעלסרמצםהניב,מ"מ
חפמםיבצינוןותחתוןוילעלולסמםע"מ/ג"ק

  7,425.00   165.00    45.00 ר"מ עבצלןכומ,םלשומרמג,ןבלוגמהדלפ

מ"מ52יבועב''דרוברייפ''סבגתוציחמ 22.01.0015
ליגרסבגחולםוקמב,תיכוכזיביסבהפוצמ
שאגוויסתמרלעבחולה,)דחאדצב(
IV(ןיטולחלקילדאלו557י''תיפלילמיסקמ
לולסמםעמ"מ521לשללוכבחורב)4.4.
רמג,ןבלוגמהדלפחפמםיבצינוןותחתוןוילע

 13,500.00   270.00    50.00 ר"מ .טכילש/עבצלןכומ,םלשומ

יבועב,שאןיסח,דורוסבגחולבתוריקיופיצ 22.01.0025
  3,000.00   100.00    30.00 ר"מ ריקלתקזוחמהיצקורטסנוק,מ"מ5.21

 23,925.00 10.22קרפתתבהרבעהל

רבין   .../010 ספר בית קובץ: מעלית 4434889-40)0.71.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

02/11/2020

מס':     010 דף ןיבררפסתיב-תילעמתפסוה

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 23,925.00 מהעברה

ר"מ1דע5.0לעמחטשבםיחתפתריגס 22.01.0035
דחסבגתוחולי"ע,תמייקסבגתציחמב
תוברל)םידדצהינשב(תוימורק
תמיתסןכוסבגהתבכרהלהיצקורטסנוקה

  1,600.00   200.00     8.00 'חי םייקהריקהםערושיילסבגהביבסץירחה

י"ע,תמייקסבגתציחמבתלדחתפתריגס 22.01.0045
תוברל)םידדצהינשב(תוימורקדחסבגתוחול
רמצי"עדודיבוסבגהתבכרהלהיצקורטסנוקה
ןכוק"מ/ג"ק06לקשמב2"יבועבםיעלס
ריקהםערושיילסבגהביבסץירחהתמיתס

  1,440.00   240.00     6.00 ר"מ םייקה

 26,965.00 תונושותולקתוציחמ10.22כ"הס

חפמתויטסוקאתורקת30.22קרפתת

םאתהבהשעתתיטסוקאהרקתתנקתה
ןוכמתקידבתבייחמוןרציתוארוהוי"תל
ךמסומתוקידב

,םיררוחמםוינימולאישגממתיטסוקאהרקת 22.03.0035
,מ"ס03בחורבמ"מ6.0יבועבורקימרוריח
תוברל,הילתוהאישנהיצורטסנוקללוכ

  170.00 ר"מ .תוריקהדילרמגיליפורפ

חפמתויטסוקאתורקת30.22כ"הס

 26,965.00 ןינבבםישעותמםיביכר22כ"הס

םיקורפותוסירה42קרפ

תורעה00.42קרפתת

טרפמ"ברמאנלתופופכהזקרפבתודובעהלכ
ללוכ,)"לוחכהןדגואה"("ןינבתודובעליללכ
.ףיעסבתרחאןייוצםאאלא,הדידמהינפוא
םיבייחמ"לוחכהןדגוא"ב42קרפןיאשתורמל
קרפבשםיפיעסהתאןדגואבשםיקרפהראש
.)םימיאתמוהדימב(הז

רוסינה,קוריפה,הסירההתודובעיריחמלכ
רשואמהםוקמלתלוספהקוליסםיללוכ'וכו
.תוימוקמהתויושרהי"עךכל

00.42קרפתתבהרבעהל

רבין   .../011 ספר בית קובץ: מעלית 4434889-40)0.71.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

02/11/2020

מס':     011 דף ןיבררפסתיב-תילעמתפסוה

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

חקפמהתעדלםייוארהםיקרופמהםיטנמלאה
ידכ,תיברימתוריהזבוקרופי,רזוחשומישל
חטשבונסחואיו,םתומלשבהעיגפעונמל
.ןימזמהתושרבשןסחמב,רתאה

תורעה00.42כ"הס

,תורגנירצומקוריפ20.42קרפתת

םוינימולאותורגסמ

    140.00   140.00     1.00 'חי תיפנכודץעתלדקוריפ 24.02.0020

רשאכוהשלכסופיטמםוינימולאןולחקוריפ 24.02.0055
  1,280.00   160.00     8.00 'חי ר"מ0.1דעור"מ5.0לעהלוערצומהחטש

  1,420.00 םוינימולאותורגסמ,תורגנירצומקוריפ20.42כ"הס

םיחתפתצירפ80.42קרפתת

לשתודימבתיפנכודתלדלחתפתצירפ 24.08.0005
02וא51יבועבריקבמ"ס012/021-042-כ

  1,800.00   600.00     3.00 'חי חיטוןוטבי"עחתפהתרוצדוביעתוברל,מ"ס

  1,800.00 םיחתפתצירפ80.42כ"הס

תורוקותוריקתסירה31.42קרפתת

ןוטב

02יבועבתחיוטמתיביסמןוטבתרקתתסירה 24.13.0010
  1,740.00   290.00     6.00 ר"מ ןויזהךותיחתוברל,מ"ס

  1,740.00 ןוטבתורוקותוריקתסירה31.42כ"הס

  4,960.00 םיקורפותוסירה42כ"הס

םיכנלתושיגנירודיס72קרפ

תלדיפס60.72קרפתת

    330.00   165.00     2.00 'חי ןקתהי"פעתותלדיפסתמאתה 27.06.0010

    330.00 תלדיפס60.72כ"הס

    330.00 םיכנלתושיגנירודיס72כ"הס

רבין   .../012 ספר בית קובץ: מעלית 4434889-40)0.71.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

02/11/2020

מס':     012 דף ןיבררפסתיב-תילעמתפסוה

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיניינבבהנווכהוטוליש92קרפ

רורמתוטוליש01.92קרפתת

לדוגבםוינימולאתקצימיולתידדצודטלש 29.10.0130
  1,050.00   350.00     3.00 'חי 4קלח8191י"תמ"ס61/61,02/02

  1,050.00 רורמתוטוליש01.92כ"הס

  1,050.00 םיניינבבהנווכהוטוליש92כ"הס

ןינבבבכרומדויצוטוהיר03קרפ

תושיגנותוחיטב71.03קרפתת

ןגמ:011"תלדלינקתואלמתוחיטבטיק 30.17.0005
יטנגמתכתמספתוהקירטםלוב,תועבצא

    384.00   192.00     2.00 'חי ע"ושוא"יתוחיטב"תרצות

    384.00 תושיגנותוחיטב71.03כ"הס

    384.00 ןינבבבכרומדויצוטוהיר03כ"הס

תוסירהקוריפ,הנכהתודובע93קרפ

תומאתהו

,קוריפ,הנכהתודובע40.93קרפתת

תונושוהמאתה,הסירה

שדחמותחנהווהשלכגוסמףוצירקוריפ 39.04.0145
ללוכלכירדאהתויחנהי"פעםיינקתםיעופישב

  1,800.00    60.00    30.00 ר"מ ב"צויכולוחתבכשתמלשה

  1,800.00 תונושוהמאתה,הסירה,קוריפ,הנכהתודובע40.93כ"הס

  1,800.00 תומאתהותוסירהקוריפ,הנכהתודובע93כ"הס

רתאהחותיפ04קרפ

םיפוציר30.04קרפתת

ןבלמ-דתיןבאםגדתבלתשמןבאבףוציר 40.03.0014
םייקהיפלעואמ"ס6יבוע5.22/5.7תודימב
לשןימזמהתריחבלעבצוארופאבהבכשרמג

  3,175.00   127.00    25.00 ר"מ ע"ושואןייטשרקא

  3,175.00 םיפוציר30.04כ"הס

  3,175.00 רתאהחותיפ04כ"הס

רבין   .../013 ספר בית קובץ: מעלית 4434889-40)0.71.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

02/11/2020

מס':     013 דף ןיבררפסתיב-תילעמתפסוה

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םימוגיפותימויבתודובע06קרפ

ינכמדויצע"שיריחמ30.06קרפתת

יסדנה

07-05המרהרשוכביפוקסלטילוארדיהףונמ 60.03.0060
מ"ק53סוידרבףונמהדוינןמזתוברל,ןוט

  4,500.00 4,500.00     1.00 ע"י )הדובעםוילע"ש01םומינימ(זכרמהרוזיאמ

01-ל,א"מ03דעתרנצוקםעוקיימתבאשמ 60.03.0130
  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק םינושארק"מ

וקםעוקיימתבאשמלףסונק"מלכתביאש 60.03.0135
    310.00    31.00    10.00 ק"מ 'מ02דעתרנצ

  5,810.00 יסדנהינכמדויצע"שיריחמ30.06כ"הס

םימוגיפ40.06קרפתת

ץוחתוריקלםוגיפלשקוריפוהבכרה,הקפסא 60.04.0005
עבצואחיטתודובעךרוצל,םייקהנבמלש
,עקרקהינפמ'מ05.3-ללעמשהבוגבתוריקב

  1,750.00    35.00    50.00 ר"מ .םוגיפהתיזחחטשיפלהדידמה

עוציבךרוצלימינפםוגיפלשהבכרהוהקפסא 60.04.0015
סלפמרשאכתורקיתבתודובעהיגוסלכ
סלפמלעמרטמ05.5לעהלועהרקיתה

  1,980.00    55.00    36.00 ר"מ .הפצרה

  3,730.00 םימוגיפ40.06כ"הס

  9,540.00 םימוגיפותימויבתודובע06כ"הס

רבין   .../014 ספר בית קובץ: מעלית 4434889-40)0.71.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

02/11/2020 )זוכיר(תויומכבתכ
מס':     014 דף ןיבררפסתיב-תילעמתפסוה

קרפךס קרפתתךס

רפעתודובע10קרפ

     1,440.00 הביצחוהריפח30.10קרפתת

        21.00 קודיהוםיעצמ,אבומיולימ50.10קרפתת

     1,461.00 רפעתודובע10כ"הס

רתאבקוציןוטבתודובע20קרפ

     7,245.00 ןויזתדלפ01.20קרפתת

       440.00 ןוטבתודובעלםיעצמ11.20קרפתת

     9,750.00 ןוטבתוריק16.20קרפתת

    17,435.00 רתאבקוציןוטבתודובע20כ"הס

םוטיאתודובע50קרפ

     1,096.00 תופצרםוטיא20.50קרפתת

     1,200.00 תוריקםוטיא30.50קרפתת

     2,296.00 םוטיאתודובע50כ"הס

הדלפתורגסמוןמואתורגנ60קרפ

        60.00 תופסותוץופיש,ןוקיתתודובע20.60קרפתת

     2,900.00 הדלפמםיגרוסותותלד30.60קרפתת

     1,150.00 ץעיסירתותונולח40.60קרפתת

     4,110.00 הדלפתורגסמוןמואתורגנ60כ"הס

בויבוםימ70קרפ

     1,200.00 תונוש10.70קרפתת

     2,500.00 שאיוביכלדויצותודמע20.70קרפתת

       840.00 רורוויאוםיזקנתכרעמ40.70קרפתת

     4,540.00 בויבוםימ70כ"הס

רבין   .../015 ספר בית קובץ: מעלית 4434889-40)0.71.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

02/11/2020

מס':     015 דף ןיבררפסתיב-תילעמתפסוה

קרפךס קרפתתךס

למשחתודובע80קרפ

     6,800.00 תודוקנ10.80קרפתת

     2,620.00 הרואתיפוג20.80קרפתת

     5,580.00 הריפחותילמשחהיצלטסניא30.80קרפתת

     1,322.00 תוקראהתכרעמ40.80קרפתת

     2,270.00 למשחתוחול50.80קרפתת

     3,650.00 ןשעושאיוביכויוליגתכרעמ60.80קרפתת

    22,242.00 למשחתודובע80כ"הס

חיטתודובע90קרפ

     1,520.00 םינפחיט10.90קרפתת

       750.00 ץוחחיט20.90קרפתת

     2,270.00 חיטתודובע90כ"הס

יופיחוףוצירתודובע01קרפ

     2,640.00 וצארטיחיראבףוציר10.01קרפתת

ףוצירבםיליבומםינומיס26.01קרפתת

     2,640.00 יופיחוףוצירתודובע01כ"הס

העיבצתודובע11קרפ

     4,300.00 21.11קרפתת21.11קרפתת

     4,300.00 העיבצתודובע11כ"הס

םוינימולא21קרפ

    12,600.00 םוינימולאתותלד10.21קרפתת

    12,600.00 םוינימולא21כ"הס
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םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

02/11/2020

מס':     016 דף ןיבררפסתיב-תילעמתפסוה

קרפךס קרפתתךס

תילעמ71קרפ

   145,000.00 LRMתילעמ10.71קרפתת

   145,000.00 תילעמ71כ"הס

שרחתורגסמ91קרפ

    51,600.00 שרחתורגסמ10.91קרפתת

     1,080.00 םידדובמםילנפוהדלפיחפתוחולבךוכיס30.91קרפתת

    52,680.00 שרחתורגסמ91כ"הס

ןינבבםישעותמםיביכר22קרפ

    26,965.00 תונושותולקתוציחמ10.22קרפתת

חפמתויטסוקאתורקת30.22קרפתת

    26,965.00 ןינבבםישעותמםיביכר22כ"הס

םיקורפותוסירה42קרפ

תורעה00.42קרפתת

     1,420.00 םוינימולאותורגסמ,תורגנירצומקוריפ20.42קרפתת

     1,800.00 םיחתפתצירפ80.42קרפתת

     1,740.00 ןוטבתורוקותוריקתסירה31.42קרפתת

     4,960.00 םיקורפותוסירה42כ"הס

םיכנלתושיגנירודיס72קרפ

       330.00 תלדיפס60.72קרפתת

       330.00 םיכנלתושיגנירודיס72כ"הס

םיניינבבהנווכהוטוליש92קרפ

     1,050.00 רורמתוטוליש01.92קרפתת

     1,050.00 םיניינבבהנווכהוטוליש92כ"הס
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םהשתימוקמהצעומ
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מס':     017 דף ןיבררפסתיב-תילעמתפסוה

קרפךס קרפתתךס

ןינבבבכרומדויצוטוהיר03קרפ

       384.00 תושיגנותוחיטב71.03קרפתת

       384.00 ןינבבבכרומדויצוטוהיר03כ"הס

תומאתהותוסירהקוריפ,הנכהתודובע93קרפ

     1,800.00 תונושוהמאתה,הסירה,קוריפ,הנכהתודובע40.93קרפתת

     1,800.00 תומאתהותוסירהקוריפ,הנכהתודובע93כ"הס

רתאהחותיפ04קרפ

     3,175.00 םיפוציר30.04קרפתת

     3,175.00 רתאהחותיפ04כ"הס

םימוגיפותימויבתודובע06קרפ

     5,810.00 יסדנהינכמדויצע"שיריחמ30.06קרפתת

     3,730.00 םימוגיפ40.06קרפתת

     9,540.00 םימוגיפותימויבתודובע06כ"הס

לכהךס

   319,778.00 יללככ"הס

    54,362.26 מ"עמ%71

   374,140.26 מ"עמללוככ"הס

____________                             _______________________________
ךיראתןלבקהתמתוחוהמיתח,םש
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  הצעת הקבלן:

  

  

  
 בהנחה כוללת של % ________________לכל המחירים הנקובים בכתב הכמויות.

 
 הנקובים בכתב הכמויות.בתוספת כוללת של % _______________לכל המחירים 

 יש למלא רק את החלק הרלוונטי (הנחה או תוספת)
   

 הנחה/תוספת  ______________ ש"ח לא כולל מע"מ במחיר פאושליסה"כ הצעת הקבלן 
 

 הנחה/תוספת  ______________  ש"ח  כולל מע"מ במחיר פאושליסה"כ הצעת הקבלן 
   

פי מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות ובהפחתת אני החתום מטה מתחייב לבצע את העבודות על 
הנחה/תוספת הנ"ל שתחול על כל סעיף . במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין אחוז הנחה/תוספת שרשמנו לעיל 

  לבין הסכום בסה"כ הכללי שרשמנו לעיל, יקבע ויחול אחוז הנחה/תוספת הרשום.
  

 תאריך: ___________________             חתימת קבלן:__________________              

 
  
  

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

  
  

  

 


