
ןורשה בל תירוזא הצעומ 
דירש ןיע  לגר טק שרגמ -  תויומכ בתכ

 
22/04/2017

דף מס':     001 דירש ןיע לגר טק שרגמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ י ד ק מ   ת ו ר ע ה  00 ק ר פ       

      

תקפסא תא תוללוכ תודובעה לכ : 1 הרעה      
רמוחה תסנכה , רתאל דע עוניש , םירמוחה      
.קפסי ןימזמהש םירמוח ללוכ שומישו      
      
תונפל ןלבקה לע תודובעה לכ םויסב : 2 הרעה      
תנמטמל וא רשואמ ךפש רתאל תלוספה תא      
ללוכ ןלבקה ןובשח לעו ןימזמה החניש תלוספ      
רשאכ ןימזמל תלוספה יוניפ תדועת תריסמ      
תלוספה תנמטמ י"ע המותח איה      
      
וא הליל תודובע ושרדיו הדימבו : 3 הרעה      
ועצובי תודובעה תויתרגש אל תועשב תודובע      
הגירח תיפסכ תפסות לכ שורדי אל ןלבקה ,      
.וללה תועשה רובע      
      
םירמוחה וא דויצה לע הרימשה : 4 הרעה      
היהת אל ןלבקל , ןלבקה תוירחאב הנה רתאב      
. םירמוח תבינג לע הנולת לכ      
      
רדגב רתאה תא רדגל גאדי ןלבקה  :5 הרעה      
ןאכ הנכס םיטלש תולתלו ונובשח לע המוטא      
םישורדה םירוזאב םיטלוב תומוקמב םינוב      
חקפמה תטלחה י"פע      
      
טלחומ ןויקנ עצבל ןלבקה תוירחאב : 6 הרעה      
יוקינ - חותיפה םוחתב ללוכ , הדובעה םויסב      
הינב ירמוח יוניפ , הינב תלוספ , ןוטב תויראש      
םירתוימ      
      
תולוספ יוניפל הפשא תולוכמ : 7 הרעה      
תאבה ןיגב , תונושה תודובעה יריחמב תולולכ      
תפסות לכ םלושת אל תלוספ יוניפו הלוכמ      
יריחמב לולכ תולוכמה ריחמ  , ריחמה      
םינושה םיפיעסה      
      
י"ע ועצובי הבוגב תודובעה לכ :8 הרעה      
הבוגב הדובע תכמסה ורבעש םידבוע      
      
תויומכה בתכב תוטרופמה תויומכה :9 הרעה      
קודבל ןלבקה תוירחאב תוברוקמ תויומכ ןניה      
וא הנולת לכ ןלבקל היהת אל - תויומכה תא      
תנטקה וא הלדגה יבגל תיפסכ השירד      
תויומכה      
      
      
      

0.00 קרפ תתב הרבעהל          

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: עין שריד   .../002 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ 
דירש ןיע  לגר טק שרגמ -  תויומכ בתכ

 
22/04/2017

דף מס':     002 דירש ןיע לגר טק שרגמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
ךרעי אלו הדימב יכ תאזב שגדומ :01 הרעה      
רויס עצבל ןלבקה תוירחאב םינלבק רויס      
אדוול ןלבקה לע תועצהה תשגה ינפל םידקמ      
תא ןובשחב חקל יכו ול תורורב תודובעה לכש      
השיג יכרד תקידב ללוכ , תוולנה תויולעה לכ      
      
רפסב טרופמל תופופכ תודובעה לכ :11 הרעה      
היינבה תודובעל יללכה טרפמה - לוחכה      
יכמסמ לש תידרשמ ןיבה הדעווה תאצוהב      
הינבל הזוחה      
      
שי תופסונ תודובע ויהיו הדימב : 21 הרעה      
, בתכב חקפמה וא ןימזמה רושיא תא לבקל      
- ןלבקל ומלושי אל רושיא אלל ושעיש תודובע      
ןוריחמ יפל ורשואי תופסונ תודובע רוחמת      
תודובעה ריחממ %02 תוחפ לקד      
      
בתכ ןיב תוריתס ויהיו הדימב : 31 הרעה      
וא לכירדאה תטלחה , תוינכותל תויומכה      
ןלבקה תוירחאב - תיפוסו תועבוק ןנכתמה      
המאתה יא לכ לע חקפמל וא ןנכתמל עידוהל      
      
תוברוקמ ןנה תויומכה לכ :41 הרעה      
לעופב עוציבה תדידמ י"פע םלושי םולשתה ,      
      
ויהי םירמוחל הדבעמ תוקידב : 51 הרעה      
הדיחיה יריחמב פילולכ ויהיו ןלבקה ח"ע      
תשירד י"פע תע לכב רוסמי ןלבקה - םינושה      
, םיעצמל הדבעמ תוקידב חקפמה וא ןימזמה      
טלפסא תקידב , תופיפצ תקידבו גורד תקידב      
יטטניס אשד םושייו      

תומידקמ  תורעה 00 כ"הס            

      

ח ו ת י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       

      

. 1.10 ק ר פ  ת ת       

      
יטטניס אשד םושיי תודובע : הרעה      
ויקלח לכ לע 8941 י"תל םאתהב      
      
יוקינ , תלוספה יוניפו יוקינ - חטשה ףושיח     01.1.010
רמוחב יולימ וא הריפח ,  תלוספ ןויקנ םיצוק      
יולימל חטשמה תנכהו שרגמה סוליפ ימוקמ      

  5,400.00     3.00 1,800.00 תיתש קודיה ללוכ םיעצמ ר"מ   
      

  5,400.00 1.10 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: עין שריד   .../003 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ 
דירש ןיע  לגר טק שרגמ -  תויומכ בתכ

 
22/04/2017

דף מס':     003 דירש ןיע לגר טק שרגמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,400.00 מהעברה      

      

      
תובכשב רוזיפ ,  א 'גוס עצמ רוזיפו הקפסא     01.1.020
תיתש ללוכ עקרק קודיה -  מ"ס 02 לש      
תקידב תריסמ ללוכ - דייפדומ %89 תופיפצל      

 91,800.00    85.00 1,080.00 הבכש לכל הדבעמ ק"מ   
      

  8,400.00    60.00   140.00 05/51/32 רבעמ ןבא תנקתהו הקפסא רטמ  01.1.030
      

 10,800.00    60.00   180.00 001/52/01 ןג ןבא תנקתהו הקפסא רטמ  01.1.040
      
5יבועב טלפסא תבכש קודיהו רוזיפ הקפסא     01.1.060
ינמוטיב רמיירפ תזתה ללוכ 8/3 טגרגא מ"ס      

 90,000.00    50.00 1,800.00 ר"מל רטיל1 ר"מ   
      
תורטממ 8 -  תללוכה ןוניג תכרעמ עוציב     01.1.080
תרנצ , הריפח תללוכ 'בעה - שרגמה ףקיהב      
שאר עוציב , תורטממ ןיב הייקשה תרנצו הנזה      
ץחל תיחפמ , רזוח לא , ןנסמ ללוכה תכרעמ      
הבית ךותב הייקשה בשחמ , םיילמשח םיזרב      

 13,000.00 13,000.00     1.00 'פמוק הרוגס  
      
5X2  לגר םוינמולא טק ירעש תנקתהו הקפסא     01.1.090

  9,000.00 4,500.00     2.00 תשר ללוכ 'חי   
      
תוברל שרגמה תורדגב תומאתה עוציב     01.1.100
םינוקית עוציב רעש תנקתה , םיחתפ תחיתפ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק םייקה י"פע לכה - םירסח רדג יעטק תמלשהו  
      
םיימורט םיטנמלאמ תוגרדמ תינבו הקפסא     01.1.110
םייקה לסרודכה שרגמ ןיב רוביחל 'מ 2 בחורב      
לכ תא תללוכ הדובעה -  לגרה טק שרגמל      
תחיתפ םייקה ןורדמב לופיט - תושרדנה 'בעה      
תיתשת עוציב , לסרודכה שרגמ רדגב חתפ      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק תוגרדמל הקעמ +ןוטב תוגרדמל ןוטב  
      
- לזרב ןויז ללוכ - הרואת ידומעל ןוטב תודוסי      01.1.120
תקיצי , תינכות יפל קמועו רטוקב סנולכ חודיק      
םיגרב בולכ תנקתהו הקפסא , סנולכ שאר      

  9,000.00 1,500.00     6.00 הרואת דומע תנקתהל הנכהו דומעל םיאתמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

255,400.00 1.10 קרפ תתב הרבעהל

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: עין שריד   .../004 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ 
דירש ןיע  לגר טק שרגמ -  תויומכ בתכ

 
22/04/2017

דף מס':     004 דירש ןיע לגר טק שרגמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

255,400.00 מהעברה      

      

      
סיסב דוסי ג"ע הרואת דומע תנקתהו הקפסא     01.1.130
תללוכ הדובעה שרגמה ףקיהב הרואת -      
תמצוע(  סנפו עורז , הבוג 'מ 9 דומע תנקתה      
,) הדובעה ןימזמ י"ע ורדגוי סנפה גוסו רוא      
ןיב הקראה וקו למשח וק תללוכ הדובעה      
לכ -שרגמה לש למשח חולל רוביחו םידומעה      
ללוכ ךמסומ יאלמשח י"ע השעת הדובעה      

 48,000.00 8,000.00     6.00 הדובעה ריחמב הלולכה למשח קדוב תקידב 'חי   
      
הקפסא ללוכ תורדתסהה ןינבמ הנזה וק עוציב     01.1.140
תבש ןועשו הרואת רקב ללוכ ןיזמ חול תנקתהו      
דע רבעמ תוכירב 3 ללוכ הנזה וק תריפח ,      
קותינ ללוכ , )א"מ 051 הכרעה ( ןושאר דומעל      
תת הנזהו , שרגמה לעמ הווקמ הנזה לבכ      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק תיעקרק  
      
תריסמו - ךמסומ למשח קדוב תקידב עוציב     01.1.150

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק הדובעה ןימזמל הקידב חוד  
      
מ"ס 6 הבוגב יטטניס אשד תנקתהו הקפסא     01.1.160
SD EDIKS OMOD - RATS 2 06  תמגודכ      
    AFIF הנקתה  .רצומל תוירחא תונש 5 ללוכ  
םאתהב שרגמה ןומיס ללוכ ןרציה טרפמ יפל      
טקיליס לוח רוזיפ ללוכ .ןימזמה תויחנהל      
תכורצתב ימוג יתיתפו ר''מל ג''ק 51 תכורצתב      
י"פע לכה - שרגמה ןומיס ללוכ - ר''מל ג''ק 51      

170,400.00   120.00 1,420.00 1 קלח 8941 י"תב טרופמה ר"מ   
      

  2,400.00   600.00     4.00 ץע לספס תנקתהו הקפסא 'חי  01.1.170
      

  3,200.00   800.00     4.00 ןותפשא - הפשא חפ הנקתהו הקפסא 'חי  01.1.180
      
תרנצ תנזה ללוכ - הייזרב תנקתהו הקפסא     01.1.190
לש קחרמ דע בורק םימ רוקמל המדאב הנומט      
היזרבה גוס - )דרפנב דדמי ףסונ 'מ לכ ( 'מ 02      
0021 היזרבל דוסי ריחמ ( ןימזמה רושיאל      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק )ח"ש  
      
הפנעה בוחרל שרגמה ןיב חטש ףושיחו ןויקנ     01.1.200
תרשכה -  סורג טלפסא טבכש רוזיפ ללוכ      

 12,000.00    24.00   500.00 םיבכר תינחל חטשה ר"מ   

518,400.00 . 1.10 כ"הס  

518,400.00 חותיפו הנכה תודובע 10 כ"הס  

      
      
      

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: עין שריד   .../005 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ 
)זוכיר( דירש ןיע  לגר טק שרגמ -  תויומכ בתכ

 
22/04/2017

דף מס':     005 דירש ןיע לגר טק שרגמ

   

קרפ ךס קרפ תת ךס  

תומידקמ  תורעה 00 קרפ    
   

תומידקמ  תורעה 00 כ"הס                            

   
חותיפו הנכה תודובע 10 קרפ    
   

                518,400.00 . 1.10 קרפ תת   
   

   518,400.00 חותיפו הנכה תודובע 10 כ"הס               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 

קובץ: עין שריד   .../006 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ 
)זוכיר( דירש ןיע  לגר טק שרגמ -  תויומכ בתכ

 
22/04/2017

דף מס':     006 דירש ןיע לגר טק שרגמ

  

קרפ ךס  

תומידקמ  תורעה 00 קרפ               
  

   518,400.00 חותיפו הנכה תודובע 10 קרפ  

 

  

לכה ךס  

   518,400.00  יללכ כ"הס  

     88,128.00 מ"עמ %71  

    606,528.00 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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