
ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     001 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
ךוניח תודסומ ץיק תודובעל תויללכ תורעה 0 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

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

      

ת ו מ י ד ק מ  ת ו ר ע ה  10.00 ק ר פ  ת ת       

      
תקפסא תא תללוכ 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 - הניגה 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      
      
      
      
      
      

10.00.0 קרפ תתב הרבעהל          

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../002 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     002 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
ךוניח תודסומ ץיק תודובעל תויללכ תורעה 0 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
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      
      
רויס ךרעי אל יכ תאזב שגדומ 01 הרעה      
םידקמ רויס עצבל ןלבקה תוירחאב םינלבק      
לכש אדוול ןלבקה לע תועצהה תשגה ינפל      
לכ תא ןובשחב חקל יכו ול תורורב תודובעה      
השיג יכרד תקידב ללוכ , תוולנה תויולעה      
      
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      
ריחממ %01 תוחפ תונטק תודובעל לקד      
תודובעה      

תומידקמ תורעה 10.00 כ"הס            

תומידקמ  תורעה 00 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ךוניח תודסומ ץיק תודובעל תויללכ תורעה כ"הס          

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../003 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     003 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל ו א ג  - ס ד ר פ ה  ב ל  ס ''ה י ב  10 ק ר פ       

      

י ל ל כ  ס ד ר פ ה  ב ל  10.10 ק ר פ  ת ת       

      
8930577-350 יפא - רשק שיא      
      
רושיא רחאל ומלושי תודובעה לכ : הרעה      
רחאל תויומכה בתכ לע תיבה בא לש המיתחו      
הדובעה עוציב      
      
ןיב חוורמ םוטיא - םיפער תוגג לע תודובע     01.01.010
ןוטיב י"ע ןוטבה ריק םע שגפמ ןיבל םיפער      
הקיס םוטיא רמוחב םוטיא וא ףערה ןווגב      

 12,500.00    50.00   250.00 סקלפ רטמ   
      
םינוי תשר תנקתהו הקפסא - ץיפינימ שרגמ     01.01.020
טלחומ םוטיא - טרופסה שרגמ גגל תחתמ      
תללוכה הפופצ תנוולוגמ תשר י"ע גגל תחתמ      
וא םיגרבב רוביח , תכתמ תוטפ וא םיליית      
שומיש תללוכ הדובעה  שרגמה חטש לכ ךותיר      

 21,000.00    35.00   600.00 הבוגב הדובעל תוילמשח תומבב ר"מ   

 33,500.00 יללכ סדרפה בל 10.10 כ"הס  

 33,500.00 םילואג - סדרפה בל ס''היב 10 כ"הס  

      

ת ו ר י ח  - ם י ר ד ה ה  ן י ב  ס ''ה י ב  20 ק ר פ       

      

. 10.20 ק ר פ  ת ת       

      
4035746-450 - רפוע רשק שיא      
      
רושיא רחאל ומלושי תודובעה לכ : הרעה      
רחאל תויומכה בתכ לע תיבה בא לש המיתחו      
הדובעה עוציב      
      
)ןפגל ןומיר ןיב צ''טח ( םינבמ ןיב רבעמ יוריק     02.01.020
+  SHR  הדלפ תורוק תרגסמ עוציב -      
06 לכ ןוולוגמ לזרב תוטפ + תוינשמ תורוק      
תכיפש , םינבמה ןיב רבעמ יוריק רובע מ"ס      
יגרב ללוכ םודא ןווגב ףטנס יוריק , תוגגל םימ      
חקפמה י"ע ורסמי עוציב יטרפ - תירוכסיא      

 18,200.00   700.00    26.00 ר"מ 62 ברוקמב חטש - הדובעה עוציב ינפל ר"מ   
      
      
      
      

 18,200.00 10.20.1 קרפ תתב הרבעהל

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../004 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     004 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 18,200.00 מהעברה      

      

      
)הנאתל ןפג ןיב צ''טח ( םינבמ ןיב רבעמ יוריק     02.01.030
תורוק + SHR  הדלפ תורוק תרגסמ עוציב -      
רובע מ"ס 06 לכ ןוולוגמ לזרב תוטפ + תוינשמ      
, תוגגל םימ תכיפש , םינבמה ןיב רבעמ יוריק      
- תירוכסיא יגרב ללוכ םודא ןווגב ףטנס יוריק      
עוציב ינפל חקפמה י"ע ורסמי עוציב יטרפ      

 15,400.00   700.00    22.00 ר"מ 22 ברוקמב חטש - הדובעה ר"מ   
      
ןבל ןווג ילנטס תלד תנקתהו הקפסא - טלקמ     02.01.040
ךותב הנקתה - ןמש ריזחו תועבצא ןגמ ללוכ      
םא םואיתב החיתפ ינוויכ ( טלקמ תלד ףוקשמ      

  6,600.00 3,300.00     2.00 012/001 תלד תודימ - )תיבה בא 'חי   
      
םיפער + ץעמ ד-ג הנבמל הסינכ ןוגג עוציב     02.01.050
תודימ םודא ןווג ףער בר גוסמ  םייקה תמגודכ      
םאתהב עובצ ץע יופיצ - 001X003 תוברוקמ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק רפסה תיב תוגגל  
      
םיפער + ץעמ ו-ה הנבמל הסינכ ןוגג עוציב     02.01.060
תודימ םודא ןווג ףער בר גוסמ  םייקה תמגודכ      
םאתהב עובצ ץע יופיצ - 001X003 תוברוקמ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק רפסה תיב תוגגל  
      
ינבמ לכב םינבמה גג חור יזגרא תעיבצ     02.01.070
תללוכ הדובעה , םייקה תמגודכ ןווגב ס''היב      
הדובעה - ןווגמ ץע עבצב העיבצו ףושפש      
תילמשח המב וא םוגיפב שומיש תללוכ      
גאדי עצבמה ( הדובעה ריחמב הלולכה      
םירשואמ הדובע יתווצו ינקת םוגיפב שומישל      
העיבצ תווצ - )הבוג תודובעל הכמסה ילעב      

  6,000.00 2,000.00     3.00 רמוח ללוכ ע"י   
      
לש ימוקמ םוטיא - ןסחמ תלוכמ גג םוטיא     02.01.080
םירוחל ביבסמ חפ עבורמ תקבדה - גגב םירוח      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק םוגקיטסמב חפה תחירמו 7  רפוס י"ע גגב  
      
ןוויכל הטיח ןג דיל( רלוקל זוקינו םימ 'קנ עוציב     02.01.085
הלעתב 'מ03כ PS םימ רוניצ - )ימוג חטשמ      
תורבחתה זוקינ רוניצ , הנבמה לע תינוציח      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק םימ ןטלוקל  
      
      
      

 58,800.00 10.20.1 קרפ תתב הרבעהל

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../005 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     005 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 58,800.00 מהעברה      

      

      
םיתורש ירוחאמ( רלוקל זוקינו םימ 'קנ עוציב     02.01.090
תמייקה רלוקה תדמע תקתעה - ) םירומ רדח      
תישפוח הכיפש זוקינ , 'מ 3 כ ש קחרמל      
רלוקל תחתמ ןוטב חטשמ תקיצי +הניגל      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק 001/001 תודימב  
      
ןקתמ תקתעה( רלוקל זוקינו םימ 'קנ עוציב     02.01.095
תקתעה - ) ס''היב תלהנמ ןולחל תחתמ רלוק      
, 'מ 01 כ ש קחרמל תמייקה רלוקה תדמע      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק הניגל תישפוח הכיפש זוקינ  

 62,800.00 . 10.20 כ"הס  

 62,800.00 תוריח - םירדהה ןיב ס''היב 20 כ"הס  

      

ת ו ר י ח  - ן ו ר ש ה  ר ד ה  ס ''ה י ב  30 ק ר פ       

      

י ל ל כ  - ן ו ר ש  ר ד ה  10.30 ק ר פ  ת ת       

      
4050458-350 - יעור רשק שיא      
      
רושיא רחאל ומלושי תודובעה לכ : הרעה      
רחאל תויומכה בתכ לע תיבה בא לש המיתחו      
הדובעה עוציב      
      
הקפסא - הסינכ תלד לעמ- תיבה בא תלוכמ     03.01.020
תכתממ םיליפורפו תרגמ , םשג ןוגג תנקתהו      
- ףטנס יוסיכ - הלוכמל ךותירב תנוולוגמ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק 051/002 ןוגגה תודימ  
      
ןוטב תחירמ - תיבה בא ןסחמ דיל ןוטב חטשמ     03.01.030
, תובלתשמל ןוטב חטשמ םיהבג שרפה ןיב      

    900.00   100.00     9.00 ןשי ןוטב קוריפ ללוכ רטמ   
      
- םימ רלוק רויכל ביבסמ - תונמוא הנבמ     03.01.050
הקפסא - םירסח הקימרק יחירא תמלשה      

    200.00    50.00     4.00 םייקה תמגודכ הקבדהו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

  4,100.00 10.30.1 קרפ תתב הרבעהל

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../006 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     006 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,100.00 מהעברה      

      

      
- רפסה תיב תוריק לש תינוציח העיבצ     03.01.060
, םירוח לש ןוקיתו הריגס תללוכ הדובעה      
תמיתס , שדח חיט המלשהו ףפור חיט ףוליק      
העיבצו םוטיא ירמוחב םיקדסו םיצירח      
- ןימזמה תריחבל ןווגמ עבצב תינוציח      
- חקפמה רידגיש םירוזאל תסחייתמ הדובעה      
ינקת םלוס םוגיפב שומיש תללוכ - הדובעב      

  9,000.00    30.00   300.00 רפסה תיב לש תמלשומ העיבצל שורדה לכו ר"מ   
      
תפיטשו יוקינ - טרופס םלוא דיל ל''קק הנבמ     03.01.070
תמרזהו ןןויקנ , לוח קוליסו יוניפ - םימ תלעת      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םימ  
      
ירוחאמ לכימ ןגל דומצ טרופס םלוא ליבש     03.01.080
ךותיח - קסיד םע לעופ 'בע - ל''קק הנבמ      
י"פע - רדגב םידחו םיטלוב םילזרב תזחשהו      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק תיבה בא תויחנה  
      
-הסינכב רמושה ןתיב ירוחאמ הלוגרפ הנבמ     03.01.120
םאתהב  תודדוב 'חיב םירובש םיפער תפלחה      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק גגה תפיתשו םיבזרמ ןויקנ , תיבה תיחנהל  
      
שוג קוריפ , הריפח - קוצי הפשא חפ תקתעה     03.01.140
תויחנה י"פע שדח םוקימל הקתעהו - ןוטבה      

  1,000.00   500.00     2.00 'פמוק תיבה בא  
      
תפפר תנקתהו הקפסא - בוליש תתיכ םיתורש     03.01.160

    120.00   120.00     1.00 םיתורש ןולחל תיכוכז 'חי   
      
תלחזמ תנקתהו הקפסא - בוליש תתיכ הלוגרפ     03.01.170
תלחזמ ריחמב לולכה יכנא בזרמ ללוכ םימ      

  1,800.00   150.00    12.00 םימה רטמ   
      
וקתנתהש הפציר יחירא ןוקית - בוליש תתיכ     03.01.180

    600.00    50.00    12.00 הבור ללוכ םייקה תמגודכ ףוציר - הפצירהמ 'חי   
      
061 הבוגב סבג תציחמ תינב , בוליש תתיכ     03.01.190
כ"הס - בשחמ תדמע תרתסהל "ר" תרוצב      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק העיבצו לטכפש ללוכ - ר"מ 5.6  
      
      
      
      

 19,420.00 10.30.1 קרפ תתב הרבעהל

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../007 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     007 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 19,420.00 מהעברה      

      

      
6 הבוגב יבולה זכרמ תרקת תעיבצ - ו הנבמ     03.01.200
- םוח תינריו ץע עבצב - ץע תוחול תרקת , "מ      
( תובכש 2 העיבצ , םוגיפ תללוכ הדובעה      

  1,800.00    60.00    30.00 ר"מ 03 ברוקמב הרקתה חטש ר"מ   
      
תיטסוקא הרקת יחירא תפלחהו הקפסא     03.01.210
תיחנהל םאתהב תותיכב תודדוב 'חיב םימוגפ      

    800.00    40.00    20.00 תיבה בא 'חי   
      
שיש חטשמ שודיחו ןוקית - הריעצ הביטח     03.01.220
קבד תחירמ - םיתורש ירדח 3 ב קודס םיתורש      

  1,200.00   400.00     3.00 'פמוק קלחומ רמג דע שוטיל , שיש  
      
תמלשה - לנפ יחירא ןוקית - תותיכ םינבמ     03.01.280

    600.00    20.00    30.00 )'חי 03 דע ( תודדוב 'חיב םירסח 'חי   
      

  1,000.00   250.00     4.00 ןולח תשר ןוקית - הקיסומ רדח ליבי הנבמ 'חי  03.01.300
      
םידלי יתורשל תושדח תוארמ הנקתהו הקפסא     03.01.310
06/06 תודימב תרגסמ םע סקפסרפ הארמ -      

  3,000.00   500.00     6.00 תוחפל 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק םייק זוקינל יח תניפ רויכ רוביח 03.01.320
      
-  גגל םינגזמ תורנצ תורידחל ביבסמ םוטיא     03.01.330

  2,000.00   200.00    10.00 תיבה בא תויחנה י''פע 'חי   
      
הנבמ המוגפ םוטיא תעירי לש ימוקמ ןוקית     03.01.340

    500.00   500.00     1.00 'פמוק תיבה בא תיחנה י''פע - 'ג תותיכ  
      
תלד םע( לזרב תבית לש הנקתהו הקפסא     03.01.350
יפל ( תותיכ בחרמ - ןוניג זרבהרתסה - ) השיג      
, )55 הבוג 08/53( תודימ - )תיבה בא תויחנה      

  1,600.00   800.00     2.00 'פמוק ןמש עבצ עובצ - )53 הבוג 07/53(  

 32,120.00 יללכ - ןורש רדה 10.30 כ"הס  

      

ץ ו פ י ש  - ן ו ר ש ה  ר ד ה  20.30 ק ר פ  ת ת       

ם י ר ו מ  ר ד ח  ם י ת ו ר ש       

      
573/371םיתורשה רדח תודימ -  הרעה      
      
ינפל םדקומ רושיאל -  םיחיראה גוס - הרעה      
עוציב      

20.30.1 קרפ תתב הרבעהל          

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../008 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     008 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
קוריפל אל הפצר יחירא - הרעה      
      
באל הריסמ - הפסרט תציחמ , יוניפו קוריפ     03.02.010
יחירא יניפו קוריפ , רזוח שומישל תיבה      
תולסא 2 קוריפ  ,)ר''מ 02( תוריקמ הקימרק      
ריווא רוניצ קוריפ , םירויכ 2 קוריפ , תורגאינו      
קותינ י"ע תמייק םימ 'עמ קותינו לוטיב , ימינפ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק )ריקה ירוחאמ ( םיתורשל הנזה זרב  
      

  3,600.00 1,800.00     2.00 'פמוק רויכל זוקינו םימ 'קנ עציב 03.02.020
      

  3,600.00 1,800.00     2.00 'פמוק םימו בויב הלסא 'קנ עוציב 03.02.030
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ריקל רבעמ תמייק בויב תכירבל תורבחתה 03.02.040
      
קורי סבגב שומיש, םיאת ןיב סבג תציחמ תינב     03.02.050

  1,980.00   220.00     9.00 העיבצל הנכהו לטכפש עוציב - הרקת דע ר"מ   
      
- םישדח תוריקו הרקת םיתורש רדח תעיבצ     03.02.060

    800.00   800.00     1.00 'פמוק הקימרק יחירא לעמ קלח ללוכ  
      
06/03 הקימרק יחירא יופיח תקבדהו הקפסא     03.02.070
דע בכוש חירא םושיי - רובש ןבל וא םרק ןווג      

  5,500.00   220.00    25.00 תוניפו הבור ללוכ - תלדה לעמ הבוג ר"מ   
      
04/04 הקימרק יחירא ףוציר תקבדהו הקפסא     03.02.080

  1,300.00   200.00     6.50 הדרפה ףסו הבור ללוכ ההכ רופא ןווג ר"מ   
      
יופיצ - םיתורשל הסינכ תלד הקפסא     03.02.090
תוענמו תועבצא ןגמ ללוכ קלח ןבל הקאימרופ      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק יונפ סופת  
      
גוסמ הרגאינ ללוכ הלסא תנקתהו הקפסא     03.02.100

  2,200.00 1,100.00     2.00 'פמוק לינ זרבו הלסא הסכמ ללוכ , ןוסלפ  
      
יפל םגד - טלאוט ריינ ןקתמ תנקתהו הקפסא     03.02.110

    300.00   150.00     2.00 ס"היבב םייקה 'חי   
      
      
      
      
      
      

 28,080.00 20.30.1 קרפ תתב הרבעהל

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../009 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     009 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 28,080.00 מהעברה      

      

      
םירויכ 2 בלושמ שיש תנקתהו הקפסא     03.02.120
0022 'סמ רסיק תמגדכ םרק ןווג - םיילבוא      
06/041 תודימ ןוולוגמ ילוזנוק ןקתמ ג"ע      
רניסו , מ"ס 02 הבוגב ימדק רניס ללוכ תוחפל      
- מ"ס 01 הבוגב ריקה םע שגפמב שישה לעמ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק ברוקמה ךרוא  
      
רבחומ - הרצק היפ חרפ זרב תנקתהו הקפסא     03.02.130

    800.00   400.00     2.00 )םיבצמ 2 ( דבלב םירק םימל 'חי   
      

    160.00    80.00     2.00 רויכל ןופיס תנקתהו הקפסא 'חי  03.02.140
      
טאוו 02 לוגע דל ת"ג תנקתהו הקפסא     03.02.150

  1,000.00   250.00     4.00 )רויכה לעמ 2 + את לכב דחא( 'חי   
      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק ףוקשמ + הסינכ תלד תעיבצ 03.02.160
      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק הסינכ תלד תיתחת רוציק 03.02.170

 33,240.00 םירומ רדח םיתורש ץופיש - ןורשה רדה 20.30 כ"הס  

 65,360.00 תוריח - ןורשה רדה ס''היב 30 כ"הס  

      

ה ש מ  ר ו צ  - ו ס ו ר  ר כ ב  ס ''ה י ב  40 ק ר פ       

      

י ל ל כ  - ו ס ו ר  ר כ ב  10.40 ק ר פ  ת ת       

      
9775877-350 ןנער - רשק שיא      
      
רושיא רחאל ומלושי תודובעה לכ : הרעה      
רחאל תויומכה בתכ לע תיבה בא לש המיתחו      
הדובעה עוציב      
      
תלחזמ תנקתהו הקפסא - םישדח םינבמ ןוגג     04.01.020
3 ללוכ הלוגרפה גגמ םימ תטילקל םיימ      
םע  םואתב תלחזמה ןווג - םיכנא םיבזרמ      
ינפל חקפמה י"ע ןתני עוציב טרפ , חקפמה      

  7,700.00    70.00   110.00 עוציב רטמ   
      
ןוטב חטשמ תקיצי - תיבה באל הדובע תככס     04.01.030
חטשה רושיי , לזרב תשר ללוכ מ"ס 01 יבועב      
הבאשמ ללוכ הקיציו ןלטילופ ןוליינ תחנה ,      

 18,000.00   300.00    60.00 ךרוצה תדימב ר"מ   
      
      

 25,700.00 10.40.1 קרפ תתב הרבעהל

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../010 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     010 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 25,700.00 מהעברה      

      

      
לעמ תככס עוציב - תיבה באל הדובע תככס     04.01.040
, תנוולוגמ היצקרטסנוקו םידומע , ןוטב חטשמ      

 24,000.00   400.00    60.00 בזרמו תלחזמ , תירוכסיא יוריק ר"מ   
      
ןולח תנירטיו ג"ע ןשי סקפסרפ גוגיז תפלחה     04.01.070
תנקתהו הקפסא - צ"טח תאובמ גג ללחב תשק      
הדובע VU דימע לגילופ \ סקפסרפמ גוגיז      
הנירטיוה לש תוברוקמ תויללכ תודימ - הבוגב      

 14,000.00 7,000.00     2.00 'פמוק ר''מ 41 הקולחה םע  
      
תאובמל הסינכ ץוח תוריק לש תינוציח העיבצ     04.01.080

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק םיקדסו םירוח ינוקית ללוכ - צ''טח  
      
חול תנקתהו הקפסא - ןופצ ןוויכל צ''טח רצח     04.01.090
הנקתה )היצנגרפמיא ךילהתב לובט ( ץע      
הכרדמל ליבקמ תמייק תשר רדגל ליבקמב      
04 חול תדימ  - הכרדמל לוח תגילז תעינמל      
לוחה ךותב מ"ס 01 הנקתה, - מ"ס 2יבוע מ"ס      

  3,000.00    60.00    50.00 רדגל דומצו רטמ   
      
תודימב ןוטב חטשמ תקיצי - הטרדנא     04.01.100
י''פע םיכנ תילע תפמר 031/041 תוברוקמ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק הקלחהו לזרב ןויז ללוכ -תיבה בא תיחנה  
      
הסינכ תותלד תפלחה - ' ד תותיכ הנבמ     04.01.110
םגד - תועבצא ןגמו ןמש ריזחמ ללוכ תותיכל      
יוניפו קוריפ ללוכ - ינברהש לש ילטנס תותלד      

 12,400.00 3,100.00     4.00 תונשי תותלד 'חי   
      
- לנפ יחירא ןוקית -'ד + 'ב תותיכ םינבמ     04.01.120

    600.00    20.00    30.00 )'חי 03 דע ( תודדוב 'חיב םירסח תמלשה 'חי   
      

    750.00   150.00     5.00 תותלדל םיפוקשמ תעיבצ - ב תותיכ הנבמ 'חי  04.01.130
      
יע"פע - םיליבי םינבמ תוגג ימוקמ םוטיא     04.01.140
גגב םירוח לש ימוקמ םוטיא - תיבה בא תיחנה      
י"ע גגב םירוחל ביבסמ חפ עבורמ תקבדה -      

  2,000.00   500.00     4.00 'פמוק םוגקיטסמב חפה תחירמו 7  רפוס  

 85,950.00 יללכ - וסור רכב 10.40 כ"הס  

 85,950.00 השמ רוצ - וסור רכב ס''היב 40 כ"הס  

      
      
      
      

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../011 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     011 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ו נ ת  - ן ו ר ש ה  ר ו א  ס ''ה י ב  50 ק ר פ       

      

י ל ל כ  10.50 ק ר פ  ת ת       

      
8082787-050 רהוז - רשק שיא      
      
רושיא רחאל ומלושי תודובעה לכ : הרעה      
רחאל תויומכה בתכ לע תיבה בא לש המיתחו      
הדובעה עוציב      
      
תקבדהו הקפסא - הקיסומ הנבמ םינב יתורש     05.01.040
( םייקה תמגודכ ןווג - ריק לע הקמירק חירא      

     50.00    50.00     1.00 73/72 תודימ 'חי   
      
- קרפתמ סבג - יזכרמ דומע - הקיסומ הנבמ     05.01.050
םיגרבב רוביח תינוציח םוינמולא תניפ תבכרה      

    300.00   150.00     2.00 ןוטבה דומעל 'חי   
      
חיט עוציב - 'א תותיכ הנבמ דיל תווצ יתורש     05.01.060
ללוכ - ליבי הנבמ גוסמ הנבמ ג"ע ינועבצ      
וא טלרינ תרצות - םרק ןווגב חיטו רמיירפ      

  1,680.00   140.00    12.00 002M הבע טאגרגא ןיילוקד ר"מ   
      
01 יבועב סבג ריק תינב - להנמ תינגס רדח     05.01.070
לטכפש ללוכ םיעלס רמצ דודיב ללוכ מ"ס      

  1,600.00   200.00     8.00 העיבצל הנכהו ר"מ   
      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק ףוקשמה תעיבצ + םידדצ 2 סבג ריק תעיבצ 05.01.090
      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק ריקה ידיצ 2מ לנפ תנקתהו הקפסא 05.01.100
      

    250.00   250.00     1.00 ו התיכ ןולח תשר ןוקית 'חי  05.01.150

  4,780.00 יללכ 10.50 כ"הס  

  4,780.00 תובונת - ןורשה רוא ס''היב 50 כ"הס  

      

ץ ב ע י  ר פ כ  - ן מ ר ט כ ש  ס ''ה י ב  60 ק ר פ       

      

י ל ל כ  ן מ ר ט כ ש  ס ''ה י ב  10.60 ק ר פ  ת ת       

      
7322122-450 - םהרבא - רשק שיא      
      
רושיא רחאל ומלושי תודובעה לכ : הרעה      
רחאל תויומכה בתכ לע תיבה בא לש המיתחו      
הדובעה עוציב      
      

10.60.1 קרפ תתב הרבעהל          

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../012 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     012 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
- ילאמש את םירומ םיתורש - תותלד תפלחה     06.01.050

  1,500.00 1,500.00     1.00 יונפ סופת לוענמ ללוכ הקלח 091/06 ץע תלד 'חי   
      
םימ תויזכרמל העובצ חפ תלד יוסיכ עוציב     06.01.080

  2,400.00   600.00     4.00 םינבמב 'חי   
      

    500.00    50.00    10.00 םירובש וצרט יחירא תפלחהה - ד-ג הנבמ 'חי  06.01.110
      
תולגע ןקתמל עוביק עוציב - ד-ג הנבמ     06.01.120

  1,000.00   500.00     2.00 'פמוק םיבשחמ  

  5,400.00 יללכ ןמרטכש ס''היב 10.60 כ"הס  

      

( ד ח ו י מ  ך ו נ י ח ל  ס ''ה י ב  20.60 ק ר פ  ת ת       

)ן מ ר ט כ ש       

      
תויחנה י"פע - תותיכ לוציפ תודובע : הרעה      
\חטשב חרפמה      
      
דודיב ללוכ מ"ס 01 יבועב סבג תציחמ תינב     06.02.010

  6,000.00   200.00    30.00 עבצל הנכהו לטכפש עוציב , םיעלס רמצ ר"מ   
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ליבי הנבמ םינפ תעיבצ 06.02.020
      
ןמש ריזחמ ללוכ התיכ תותלד תנקתהו הקפסא     06.02.030

 12,000.00 3,000.00     4.00 תועבצא ןגמו 'חי   

 21,000.00 )ןמרטכש ( דחוימ ךוניחל ס''היב 20.60 כ"הס  

 26,400.00 ץבעי רפכ - ןמרטכש ס''היב 60 כ"הס  

      

ר ו ר ד  י נ ב  - ר ו ר ד  ס ''ה י ב  70 ק ר פ       

      

ן י נ ב  ם י ת ו ר ש  ר ד ח  ץ ו פ י ש  10.70 ק ר פ  ת ת       

)ן ס ח מ  ר ד ח  ך ו ת ב  ( ה ב ר ע       

      

521/001 םיתורשה רדח תודימ -  הרעה      
      
ינפל םדקומ רושיאל -  םיחיראה גוס - הרעה      
עוציב      
      
קוריפל אל הפצר יחירא - הרעה      
      
      
      

10.70.1 קרפ תתב הרבעהל          

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../013 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     013 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תורבחתה ללוכ - םימו בויב הלסא 'קנ עוציב     07.01.001
ללוכ יקפוא 4" רוניצ ללוכ - תמייק הכירבל      
חקפמה תיחנה י"פע רבסה - ריקב חודיק      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק יטשב  
      
- םישדח תוריקו הרקת םיתורש רדח תעיבצ     07.01.002

    300.00   300.00     1.00 'פמוק הקימרק יחירא לעמ קלח ללוכ  
      
06/03 הקימרק יחירא יופיח תקבדהו הקפסא     07.01.003
דע בכוש חירא םושיי - רובש ןבל וא םרק ןווג      

  2,200.00   220.00    10.00 תוניפו הבור ללוכ - תלדה לעמ הבוג ר"מ   
      
04/04 הקימרק יחירא ףוציר תקבדהו הקפסא     07.01.004
הדרפה ףסו הבור ללוכ ההכ רופא ןווג      

  1,000.00   100.00    10.00 )ר''מ3.1 ( ר"מ   
      
יופיצ - םיתורשל הסינכ תלד הקפסא     07.01.005
תוענמו תועבצא ןגמ ללוכ קלח ןבל הקאימרופ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק יונפ סופת  
      
גוסמ הרגאינ ללוכ הלסא תנקתהו הקפסא     07.01.006

  2,200.00 1,100.00     2.00 'פמוק לינ זרבו הלסא הסכמ ללוכ , ןוסלפ  
      
יפל םגד - טלאוט ריינ ןקתמ תנקתהו הקפסא     07.01.007

    150.00   150.00     1.00 ס"היבב םייקה 'חי   
      

    250.00   250.00     1.00 טאוו 02 לוגע דל ת"ג תנקתהו הקפסא 'חי  07.01.008
      

    390.00   300.00     1.30 03 בחורב קלח ןבל ןווג םישגמ תרקת עוציב ר"מ  07.01.018
      
בויב רוניצ תרתסהל דרוב טנמצ רניס עוציב     07.01.028

  1,540.00   220.00     7.00 יקפוא רטמ   
      
רניס ג"ע םייקה 'גודכ הקימרק יופיח הקפסא     07.01.038

    500.00   500.00     1.00 'פמוק סבגה  
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק רוניצ רבעמל הפסרט תציחמב חתפ עוציב 07.01.048

 14,530.00 )ןסחמ רדח ךותב ( הברע ןינב םיתורש רדח ץופיש 10.70 כ"הס  

 14,530.00 רורד ינב - רורד ס''היב 70 כ"הס  

      
      
      
      

293,320.00 רפס יתב כ"הס

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../014 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     014 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ר ד  י נ ב  10 ק ר פ       

      

ר ו ר ד  ן ג  10.10 ק ר פ  ת ת       

      
ג''ע ( רפרפ רדנילצל ,  עובק רדנליצ תפלחה     01.01.010

    250.00   250.00     1.00 )טולימ תאיצי תלד 'חי   
      
מ"ס 01 יבועב ןוטב חטשמ תקיצי  - ןגל הסינכ     01.01.020
ןוליינ תחנה , חטשה רושיי , לזרב תשר ללוכ      

  6,000.00   300.00    20.00 ךרוצה תדימב הבאשמ ללוכ הקיציו ןלטילופ ר"מ   

  6,250.00 רורד ןג 10.10 כ"הס  

  6,250.00 רורד ינב 10 כ"הס  

      

ם י ל ו א ג  20 ק ר פ       

      

ה מ ק ש  ן ג  10.20 ק ר פ  ת ת       

      
תותלד יפוקשמ , הרקתו תוריק תימינפ העיבצ     02.01.010
קוריפ - םיקדסו םירוח ןוקית תללוכ הדובעה -      
- םויסב הרזח םתנקתהו תוריקמ םירזיבא      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ןלתיטאילופ י"ע הפצירה לע הנגה  

  3,000.00 המקש ןג 10.20 כ"הס  

  3,000.00 םילואג 20 כ"הס  

      

ת ו ר י ח  30 ק ר פ       

      

ת י צ ר ח  ן ג  10.30 ק ר פ  ת ת       

      

תותלד יפוקשמ , הרקתו תוריק תימינפ העיבצ     03.01.010
קוריפ - םיקדסו םירוח ןוקית תללוכ הדובעה -      
- םויסב הרזח םתנקתהו תוריקמ םירזיבא      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ןלתיטאילופ י"ע הפצירה לע הנגה  
      

    200.00   200.00     1.00 הייקשהה תכרעמב היקשה זרב תפלחה 'חי  03.01.020

  3,200.00 תיצרח ןג 10.30 כ"הס  

  3,200.00 תוריח 30 כ"הס  

      

ב ו נ י  40 ק ר פ       

      

ם י נ ר ו א  ן ג  10.40 ק ר פ  ת ת       

      
    900.00   300.00     3.00 ןולחב תשר תפלחה 'חי  04.01.030

      
      

    900.00 10.40.2 קרפ תתב הרבעהל

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../015 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     015 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    900.00 מהעברה      

      

      
ןרוא םגד - ללוכ ץע לספס תנקתהו הקפסא     04.01.040
וא ןוטיב ללוכ - )ח"ש 007 דוסי ריחמ(      

  3,400.00 1,700.00     2.00 םיגרב םע תורבחתה 'חי   

  4,300.00 םינרוא ןג 10.40 כ"הס  

  4,300.00 בוני 40 כ"הס  

      

ס ה  ר פ כ  50 ק ר פ       

      

ת פ ק ר  ן ג  10.50 ק ר פ  ת ת       

      
גג יוריק תפלחה + לוח זגרא תרגסמ תפלחה     05.01.010

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק לוחה זגרא  
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק םירוחו םיקדס ןוקית - ןגה לש תינוציח העיבצ 05.01.030

  3,700.00 תפקר ןג 10.50 כ"הס  

      

ב ל ב  ן ג  20.50 ק ר פ  ת ת       

      
, ןגל הסינכב ןולח ( ןולחב תותשר תפלחה     05.02.010

    600.00   300.00     2.00 )ימורד לודג ןולח 'חי   
      
, הרקתו תוריק תספרמו ןג תימינפ העיבצ     05.02.020
םירוח ןוקית תללוכ הדובעה - תותלד יפוקשמ      
םתנקתהו תוריקמ םירזיבא קוריפ - םיקדסו      
י"ע הפצירה לע הנגה - םויסב הרזח      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק ןלתיטאילופ  
      
, רויכה יוניפו קוריפ , רצחב רויכ תפלחה     05.02.030
תורבחתה ללוכ שדח רויכ תנקתהו הקפסא      

    700.00   700.00     1.00 זוקינו םימל 'חי   

  4,800.00 בלב ןג 20.50 כ"הס  

  8,500.00 סה רפכ 50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../016 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     016 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ב ע י  ר פ כ  60 ק ר פ       

      

ע ב ט ב  ן ג  20.60 ק ר פ  ת ת       

      
, הרקתו תוריק תספרמו ןג תימינפ העיבצ     06.02.030
םירוח ןוקית תללוכ הדובעה - תותלד יפוקשמ      
םתנקתהו תוריקמ םירזיבא קוריפ - םיקדסו      
י"ע הפצירה לע הנגה - םויסב הרזח      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ןלתיטאילופ  
      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק ד''ממה גגב תימוקמ הליזנ ןוקית 06.02.040

  3,300.00 עבטב ןג 20.60 כ"הס  

      

ן פ ג  ן ג  30.60 ק ר פ  ת ת       

      
    *****************************************  
      
רצחב ןוטב חטשמ עוציב      
      
    ******************************************  
      
קודיהו רוזיפ , הדובעה חטש סוליפו רושי     06.03.070

  4,000.00   100.00    40.00 )מ"ס 02 עוצממ יבוע ( םיעצמ ר"מ   
      
תשר ללוכ מ"ס 01 יבועב ןוטב חטשמ תקיצי     06.03.080
הקלחנ , 02/02 8 רטוק מ"ס 01 יבועב לזרב      
'מ 3 לכ םירפת רוסינ , רטפוקילה י""ע      
לכו ןוטב תבאשמ ללוכ - חטשמה בחורל      

 10,500.00   300.00    35.00 הדובעה לש םלשומ עוציבל שורדה ר"מ   
      
קספמ ללוכ הרואת ףוגל הרואת 'קנ עוציב     06.03.120

    540.00   180.00     3.00 הקלדה 'קנ   
      
ןגומ יטנסורולפ הרואת ףוג תנקתהו הקפסא     06.03.130

    750.00   250.00     3.00 םימ 'חי   
      
לוח םוסחמ מ"ס 03 הבוגב ןוטב תרוגח תקיצי     06.03.170

    640.00   400.00     1.60 )לזרבו הריפח ללוכ ( םיימו רטמ   
      
ללוכ מ"ס 01 יבועב דרוב טנמצ ריק תינב     06.03.180
ץוח תוריקל עבצב העיבצו םירפתב לטכפש      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק )6.2/6.1תודימ (  

 17,930.00 ןפג ןג 30.60 כ"הס  

 21,230.00 ץבעי רפכ 60 כ"הס  

      
      

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../017 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     017 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר מ ש מ  70 ק ר פ       

      

ה נ א ת  ן ג  10.70 ק ר פ  ת ת       

      
י"ע - הלוגרפ ףער בר ןוגגב םירוח ןוקית     07.01.010

    500.00   500.00     1.00 'פמוק םוגיטסמ םוטיא רמוח תחירמ  
      
שדח ףטנס תנקתה - לוח זגרא ןווגג ןוקית     07.01.020
תמלשה , ההכ ןווג 052/052 תוברוקמ תודימב      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ךרוצה י"פע תוטל  

  2,000.00 הנאת ןג 10.70 כ"הס  

  2,000.00 תרמשמ 70 כ"הס  

      

ה י ד ר ו נ  80 ק ר פ       

      

ה ל א  ן ג  10.80 ק ר פ  ת ת       

      
טנק + שיש לנפ תקבדהו הקפסא - חבטמ ןורא     08.01.050
, רונתה ןורא םע שגפמב שישה הצקב -      
06 שיש לנפ -  רונתה ןורא תוביטר תעינמל      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק מ"ס 5/מ"ס  
      
+ םיריצ ללוכ 05/05 חבטמ ןורא תלד תפלחה     08.01.060
( םייקה תמגודכ הקאימרופ ןווג - קוריפמ תידי      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק )רונתל תחתמ  

    900.00 הלא ןג 10.80 כ"הס  

      

ב ל ה  ת ר י ש  ן ג  20.80 ק ר פ  ת ת       

      
     70.00    70.00     1.00 ןגב רובש תפצרמ חירא ןוקית 'חי  08.02.035

      
    ******************************************  
      
תשילג תעינמל תוגרדמו טסדופ עוציב : הרעה      
הדובעה לכ - ןגל הסינכל םיקחשמה ןגהמ לוח      
רושיא תא לבקל שי הז ףיעסב תטרופמה      
אלל עצבל ןיא - חטשב רבסה ללוכ , חקפמה      
חקפמה רושיא      
      
יבועב 021/021 תודימב ןוטב חטשמ תקיצי     08.02.070
ןוליינ ללוכ , קדוהמ עצמ ג"ע מ"ס 01      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק לזרב תשר ,  ןליתאילופ  
      
      
      

  1,170.00 20.80.2 קרפ תתב הרבעהל

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../018 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     018 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,170.00 מהעברה      

      

      
סלפמ רושיג ( - 71/03  ןוטב תוגרדמ 4 תקיצי     08.02.080
אלל תוקלחומ ןוטב תוגרדמ - )מ"ס 07 כ לש      
חויט , ןליתאילופ ןוליינ , לזרב ללוכ - ףוציר      
מ"ס 051 הגרדמ ךרוא - תוגרדמה תונפד      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק ברוקמב  
      
ידיצ 2מ תוגרדמ זחאמ הקעמ תנקתהו הקפסא     08.02.085

  1,950.00   650.00     3.00 )מ"ס 8 לכב םיכנא םיגרוס ללוכ (- תוגרדמה רטמ   
      
ךילהתב לובט ( ץע חול תנקתהו הקפסא     08.02.095
תשר רדגל ליבקמב  הנקתה )היצנגרפמיא      
מ"ס 04 חול תדימ ןגל הסינכ ליבשב תמייק      
01 הנקתה, תשר רדגל ליבקמב - מ"ס 2יבוע      
תשילג תעינמל רדגל דומצו לוחה ךותב מ"ס      

  1,500.00    60.00    25.00 הסינכה ליבשל לוח רטמ   

  7,120.00 בלה תריש ןג 20.80 כ"הס  

  8,020.00 הידרונ 80 כ"הס  

      

ז ו ע  י נ צ י נ  90 ק ר פ       

      

ב י ב א  ן ג  10.90 ק ר פ  ת ת       

      
קורפ , ןוקית - ןגל הסינכב םילנפ ןוקית     09.01.040

    500.00   500.00     1.00 'פמוק המלשה , העיקש בקע שדחמ הנקתהו  
      
תרדחה י"ע - ריקל ד''ממה ןיב חוורמ םוטיא     09.01.050

    500.00   500.00     1.00 'פמוק ריקה ןווגב סקלפ הקיס םוטיא רמוח  
      
, הרקתו תוריק תספרמו ןג תימינפ העיבצ     09.01.060
םירוח ןוקית תללוכ הדובעה - תותלד יפוקשמ      
םתנקתהו תוריקמ םירזיבא קוריפ - םיקדסו      
י"ע הפצירה לע הנגה - םויסב הרזח      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ןלתיטאילופ  
      
- שדח גוגיזל - םירוכע תונולח גוגיז תפלחה     09.01.070

  1,400.00   350.00     4.00 טסקפסרפ גוס 'חי   

  5,400.00 ביבא ןג 10.90 כ"הס  

  5,400.00 זוע ינצינ 90 כ"הס  

      
      
      
      
      

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../019 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     019 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ר ו  ן י ע  11 ק ר פ       

      

ן ו מ י ר  ן ג  10.11 ק ר פ  ת ת       

      
ןווגב 02/02 הקמירק יחירא תקבדה     11.01.020
, חבטמ ןולחל תחתמו שישה לעמ תנמש/םרק      

  1,350.00   300.00     4.50 חבטמב עבצ ינוקית ללוכ ר"מ   

  1,350.00 ןומיר ןג 10.11 כ"הס  

      

ד ק ש  ן ג  20.11 ק ר פ  ת ת       

      

תותלד יפוקשמ , הרקתו תוריק תימינפ העיבצ     11.02.020
קוריפ - םיקדסו םירוח ןוקית תללוכ הדובעה -      
- םויסב הרזח םתנקתהו תוריקמ םירזיבא      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ןלתיטאילופ י"ע הפצירה לע הנגה  
      
ןיב רבעמב ( ץיפק בלכ רצח ןקתמ יוניפו קוריפ     11.02.030

    500.00   500.00     1.00 'פמוק )םינגה  
      
גג יוריק תנקתהו הקפסא - )ןסחמ גג(     11.02.040
תמלשה ללוכ תמייק הככס ג"ע ןבל תירוכסיא      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק )013/073 ברוקמב תודימ ( ךרוצה י"פע תוטל  
      
    *****************************************  
      
קר תוטרופמה תודובעה תא עצבל ןיא : הרעה      
חטשב חקפמה לש רבסה רחאל      
      
תלוספ יוניפ ללוכ םימייק תוריק תריבשו קוריפ     11.02.050
ללוכ , ר"מ 6 חטשב תלדו ןולח יפוקשמ 2 ללוכ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק ךרוצה י''פע ריקה לע 'קנ לוטיבו למשח קותינ  
      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תוריקה תריבש רוזאב לנפו ףוציר ןוקית 11.02.060
      
ריקה בחורב U ליפורפ תנקתהו הקפסא     11.02.070
םע תוריקל ןגועמ - ןוילע קולב ריק תכימתל      

  1,500.00   250.00     6.00 חקפמה תיחנה י"פע תוקטלפ רטמ   
      
    ******************************************  
      
ןיא - ןגל הסינכב טסדופ חטשמ תקיצי : הרעה      
י"ע ןתני טרופמ רבסה -  הדובעה תא עצבל      
עוציבה ינפל חקפמה      
      
      
      

  9,800.00 20.11.2 קרפ תתב הרבעהל

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../020 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     020 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,800.00 מהעברה      

      

      
תודימב הסינכה תלד ינפל ןוטב חטשמ תקיצי     11.02.080

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק לזרב ןויז ללוכ 051/071 לש תוברוקמ  

 11,300.00 דקש ןג 20.11 כ"הס  

 12,650.00 דרו ןיע 11 כ"הס  

      

ד י ר ש  ן י ע  21 ק ר פ       

      

י נ ו ע ב צ  ן ג  10.21 ק ר פ  ת ת       

      
- שדח גוגיזל - םירוכע תונולח גוגיז תפלחה     12.01.010

  2,700.00   450.00     6.00 )041/06 תודימ ( טסקפסרפ גוס 'חי   
      
- ןגל הסינכב תורובש תופצרמ תפלחהו ןוקית     12.01.030

    300.00   300.00     1.00 'פמוק םייקה תמגודכ ןווגב תודדוב תודיחיב  
      
- )05.3/2/5.9( לוח זגרא גג ץע חול תמלשה     12.01.040

    250.00   250.00     1.00 םייקה 'גודכ םוח ןווגב עובצ 'חי   

  3,250.00 ינועבצ ןג 10.21 כ"הס  

  3,250.00 דירש ןיע 21 כ"הס  

      

ת ר ו פ  31 ק ר פ       

      

ס ד ה  ן ג  10.31 ק ר פ  ת ת       

      
תותלד יפוקשמ , הרקתו תוריק תימינפ העיבצ     13.01.010
קוריפ - םיקדסו םירוח ןוקית תללוכ הדובעה -      
- םויסב הרזח םתנקתהו תוריקמ םירזיבא      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ןלתיטאילופ י"ע הפצירה לע הנגה  

  3,000.00 סדה ןג 10.31 כ"הס  

      

ה ב ר ע  ן ג  20.31 ק ר פ  ת ת       

      
, הרקתו תוריק תספרמו ןג תימינפ העיבצ     13.02.020
םירוח ןוקית תללוכ הדובעה - תותלד יפוקשמ      
םתנקתהו תוריקמ םירזיבא קוריפ - םיקדסו      
י"ע הפצירה לע הנגה - םויסב הרזח      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ןלתיטאילופ  

  3,000.00 הברע ןג 20.31 כ"הס  

  6,000.00 תרופ 31 כ"הס  

      
      
      

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../021 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     021 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ש מ  ר ו צ  41 ק ר פ       

      

ז ו ג א  ן ג  10.41 ק ר פ  ת ת       

      
םירסח םילנפ תמלשה וא הקבדה , ןוקית     14.01.010

    300.00   300.00     1.00 'פמוק םייקה תמגודכ ןווג - תודדוב 'חיב תופצרל  
      
תשר ללוכ מ"ס 01 יבועב ןוטב חטשמ תקיצי      14.01.020
ןלטילופ ןוליינ תחנה , חטשה רושיי , לזרב      

 15,000.00   300.00    50.00 ךרוצה תדימב הבאשמ ללוכ הקיציו ר"מ   

 15,300.00 זוגא ןג 10.41 כ"הס  

      

ר מ ת  ן ג  20.41 ק ר פ  ת ת       

      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק "תנמש" ןווג רואילופ עבצב ינוציח גרוס תעיבצ 14.02.010
      
תותלד יפוקשמ , הרקתו תוריק תימינפ העיבצ     14.02.020
קוריפ - םיקדסו םירוח ןוקית תללוכ הדובעה -      
- םויסב הרזח םתנקתהו תוריקמ םירזיבא      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ןלתיטאילופ י"ע הפצירה לע הנגה  

  3,400.00 רמת ןג 20.41 כ"הס  

      

ן ב ד ב ו ד  ן ג  30.41 ק ר פ  ת ת       

      
, הרקתו תוריק תספרמו ןג תימינפ העיבצ     14.03.020
םירוח ןוקית תללוכ הדובעה - תותלד יפוקשמ      
םתנקתהו תוריקמ םירזיבא קוריפ - םיקדסו      
י"ע הפצירה לע הנגה - םויסב הרזח      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק ןלתיטאילופ  
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ןמש עבצב ףוקשמ + הסינכ תלד תעיבצ 14.03.030

  3,300.00 ןבדבוד ןג 30.41 כ"הס  

      

ת ו ת  ן ו נ ג  50.41 ק ר פ  ת ת       

      

- זגראה תלוגרפ גג +לוח זגרא יוניפו קוריפ     14.05.010
חטשמ תלבק דע םי לוח יוניפ , ןגל הסינכב      
י"פע םוקימל זגראה יוניפ - תיננג המדא      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק םינגה תלהנמ האל תיחנה  
      
      
      
      
      
      

  1,000.00 50.41.2 קרפ תתב הרבעהל

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../022 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     022 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,000.00 מהעברה      

      

      
רעש דיל ( תידומיל הניג רובע םימ 'קנ עוציב     14.05.020
תחיתפ - ) קרופש לוחה זגרא םוקמב הסינכה      
ךרואב  , םויסב שדחמ ףוצירו תובלתשמ ףוציר      
מ"מ 02 רטוק רוניצ תסנכה 'מ 2 לש ברוקמ      
םויס -  םימה לדגמ דיל םימ תנזהל תורבחתה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק ןג זרב ללוכ המדאה לעמ מ"ס 04 ףקזב  
      
ללוכ רצחב הכילה לספס ןקתמ יוניפו קוריפ     14.05.040

    500.00   500.00     1.00 'פמוק םינגה תלהנמ האל תיחנה י"פע םוקימל יוניפ  
      
ךומנ ריקב סבג תניפ ללוכ םייללכ עבצ ינוקית     14.05.050

    500.00   500.00     1.00 'פמוק חבטמל הסינכ  
      
רצח ינקתמ 3 - שדחמ הנקתהו הלבוה קוריפ     14.05.060
לע בלכ+לותח ינקתמ 2 ( רדה תונג ןונגב      
ןג רצחב הנקתה - )םיגימצו הדנדנ + ץיפק      
סיריא ןגה תלהנמ תינה י"פע תות      

  2,400.00   800.00     3.00 'פמוק 052-8118801  
      
רואילופ ןמש עבצב הסינכ תלד ףוקשמ תעיבצ     14.05.070
רחאל שדחמ הנקתהו תועבצאה ןגמ קוריפ -      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק ףוקשמה תעיבצ  
      
- הלוגרפל תחתמ תפפור ץע תציחמ קוריפ     14.05.080
דיל שדח חתפ ללוכ השדח ץע תציחמ תינב      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק הסינכה תלד  
      
ןיא טליב" ןורא הנקתהו רוציי הקפסא - חבטמ     14.05.090
ןוסחאו ןוילע ןוסחא , לגרוקימ , רונת בלושמ "      
ןווג , ץיוודנס ףג - תותלד םע ןותחת      
תודימ - םייקה ןורא תמגודכ הקאימרופ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק 042/06/09 ברוקמב  

  9,250.00 תות ןונג 50.41 כ"הס  

      

ל ט פ  ן ו נ ג  60.41 ק ר פ  ת ת       

      
תותלד יפוקשמ , הרקתו תוריק תימינפ העיבצ     14.06.010
קוריפ - םיקדסו םירוח ןוקית תללוכ הדובעה -      
- םויסב הרזח םתנקתהו תוריקמ םירזיבא      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק ןלתיטאילופ י"ע הפצירה לע הנגה  

  2,500.00 לטפ ןונג 60.41 כ"הס  

 33,750.00 השמ רוצ 41 כ"הס  

      

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

 
 

קובץ: בדק בית 2017   .../023 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     023 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר פ א  ר ע ש  51 ק ר פ       

      

י ל א י ל ח נ  ן ג  10.51 ק ר פ  ת ת       

      
תותלד יפוקשמ , הרקתו תוריק תימינפ העיבצ     15.01.010
קוריפ - םיקדסו םירוח ןוקית תללוכ הדובעה -      
- םויסב הרזח םתנקתהו תוריקמ םירזיבא      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ןלתיטאילופ י"ע הפצירה לע הנגה  
      

    300.00   300.00     1.00 ןולחב תשר תפלחה 'חי  15.01.020
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק רעשל תחתמ המדא יפדוע ףחס יונפ 15.01.030

  3,800.00 ילאילחנ ןג 10.51 כ"הס  

      

ת י פ ו ח  ן ג  20.51 ק ר פ  ת ת       

      
הסינכ תלדל תחתמ תובלתשמ םינבא תכמנה     15.02.010

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הפצירב תלדה ףושפש תעינמל ןגל  
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק ןגל הסינכ םינוציח תוריק תעיבצ 15.02.020
      
עובצו ןוולוגמ תכתמ ןורא תנקתהו הקפסא     15.02.030

    750.00   750.00     1.00 היקשהה בשחמ לע הנגהל 'חי   

  2,100.00 תיפוח ןג 20.51 כ"הס  

      

ם י ר ו ר ד  ן ג  30.51 ק ר פ  ת ת       

      
םייקה תמגודכ ףוציר יחירא תפלחהו ןוקית     15.03.030

    500.00   500.00     1.00 'פמוק )'חי 01 דע ( תודדוב 'חיב  
      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק תונולחב םיחירב ןוקית 15.03.040
      
תותלד יפוקשמ , הרקתו תוריק תימינפ העיבצ     15.03.050
קוריפ - םיקדסו םירוח ןוקית תללוכ הדובעה -      
- םויסב הרזח םתנקתהו תוריקמ םירזיבא      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ןלתיטאילופ י"ע הפצירה לע הנגה  
      
, תוידי , םיריצ - ןסחמ תלד תליענ ןוקית     15.03.060

    300.00   300.00     1.00 'פמוק ךרוצה י"פע לוענמ  
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק עקשש רעשה ןוקית - ירוחא רעש 15.03.070

  4,600.00 םירורד ןג 30.51 כ"הס  

 10,500.00 םירפא רעש 51 כ"הס  

      
      
      

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../024 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     024 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
םינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ו נ ת  61 ק ר פ       

      

ת י ז ה  ן ג  10.61 ק ר פ  ת ת       

      
תמייק רדג ג"ע קובמב רדג תנקתהו הקפסא     16.01.020

  1,500.00   100.00    15.00 )זרא ןגל תיזה ןג ןיב הדרפה רדג לע הנקתה ( רטמ   
      
תרדחה י"ע - יזכרמ ריקב קדס חוורמ םוטיא     16.01.030

    300.00   300.00     1.00 'פמוק ריקה ןווגב סקלפ הקיס םוטיא רמוח  

  1,800.00 תיזה ןג 10.61 כ"הס  

      

ז ר א  ן ג  20.61 ק ר פ  ת ת       

      
תותלד יפוקשמ , הרקתו תוריק תימינפ העיבצ     16.02.030
קוריפ - םיקדסו םירוח ןוקית תללוכ הדובעה -      
- םויסב הרזח םתנקתהו תוריקמ םירזיבא      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ןלתיטאילופ י"ע הפצירה לע הנגה  
      
תמגודכ זרב -  םידליה יתורשב םיזרב תפלחה     16.02.040

  1,800.00   450.00     4.00 םייקה 'חי   

  4,800.00 זרא ןג 20.61 כ"הס  

  6,600.00 תובונת 61 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

134,650.00 םינג כ"הס

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../025 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     025 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
תונועמ 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר פ א  ר ע ש  ה פ נ א  ן ו ע מ  10 ק ר פ       

      
- לכימ - ןועמה תלהנמ רשק שיא      
    054-9200137  
      
וו + תרשרש תנקתה - ד"ממ תלד - רימז תתיכ     01.010

    200.00   200.00     1.00 'פמוק חותפ בצמב תלדה תקזחהל  
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק גגב הליזנ ןוקית - רימז תתיכ 01.020
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק גגב הליזנ ןוקית - חבטמ 01.030
      
הבוגב ץע חול תנקתהו הקפסא - תוקונית רצח     01.040

    600.00    60.00    10.00 לוח תגילז תעינמל רדגה ךרואל מ"ס 04 רטמ   
      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק םמורתהש ףוציר ןוקית - היקונית תספרמ 01.050
      
תעיבצו ןוקית + םיחיטש קוריפ - רימז תתיכ     01.060

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק תוריק  
      
תעיבצו ןוקית + םיחיטש קוריפ - שושפ תתיכ     01.070

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק תוריק  
      
תעיבצו ןוקית + םיחיטש קוריפ - ינורפע תתיכ     01.080

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק תוריק  
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק תוריק תעיבצ הפנא תתיכ 01.090
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק תלהנמ דרשמ תעיבצ 01.100

 11,000.00 םירפא רעש הפנא ןועמ 10 כ"הס  

      

ב ו נ י  ס ו ט פ י ל ק א  ן ו ע מ  20 ק ר פ       

      

י ל ל כ  10.20 ק ר פ  ת ת       

      
- יחרזמ רמת - ןועמה תלהנמ רשק שיא      
    050-3757801  
      
העיבצ + תותשרב , םיקודס תוריק ןוקית     02.01.032

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק )תותיכ + ויטפ (  
      

  1,500.00   300.00     5.00 םיתורש תונולחל תותשר תנקתהו הקפסא 'חי  02.01.042
      
לא וא הכירבל בזרמ רוביח - תוקונית רצח     02.01.052

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק תרנצ תכראהו הריפח ללוכ -  ללוכ ץוחה  
      

  5,500.00 10.20.3 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: בדק בית 2017   .../026 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     026 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע
תונועמ 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,500.00 מהעברה      

      

      
עוציב - ויטפ ללח םינבמ ןיב רבעמ יוריק     02.01.053
תוינשמ תורוק +  SHR  הדלפ תורוק תרגסמ      
יוריק רובע מ"ס 06 לכ ןוולוגמ לזרב תוטפ +      
יוריק , תוגגל םימ תכיפש , םינבמה ןיב רבעמ      
יטרפ - תירוכסיא יגרב ללוכ םודא ןווגב ףטנס      
- הדובעה עוציב ינפל חקפמה י"ע ורסמי עוציב      

 14,000.00   700.00    20.00 ר"מ 02 ברוקמב חטש ר"מ   
      
תפלחה י"ע הפצרב זוקינ 'קנ לוטיב - חבטמ     02.01.063

    100.00   100.00     1.00 עובק הסכמל זוקינ תשר 'חי   

 19,600.00 יללכ 10.20 כ"הס  

 19,600.00 בוני סוטפילקא ןועמ 20 כ"הס  

      

ף ע י  - י נ ו ר פ ע  ן ו ע מ  30 ק ר פ       

      

י ל ל כ  10.30 ק ר פ  ת ת       

      
קינומ ןועמה תלהנמ - רשק שיא      
    050-7458183  
      
יכנא בזרמ + בזרמ תלחזמ תנקתהו הקפסא     03.01.020

  1,690.00   130.00    13.00 תוקונית רצח תספרמ ןוגלל רטמ   
      
הרקתב 4" חתפ תריגס - תוקונית רדח תרקת     03.01.030

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םימ תרידח  
      

  1,250.00   250.00     5.00 תונולחב תותשר ןוקית 'חי  03.01.050
      
רוביח ןקתל ןוקיזא תרבוחמ רדג - שושפ     03.01.060

    100.00   100.00     1.00 'פמוק םיגרבב  

  3,640.00 יללכ 10.30 כ"הס  

  3,640.00 ףעי - ינורפע ןועמ 30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 34,240.00 תונועמ כ"הס
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קובץ: בדק בית 2017   .../027 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
)זוכיר( תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     027 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ךוניח תודסומ ץיק תודובעל תויללכ תורעה 0 הנבמ     
    
תומידקמ  תורעה 00 קרפ      
    

תומידקמ תורעה 10.00 קרפ תת                                           
    

תומידקמ  תורעה 00 כ"הס                                          

ךוניח תודסומ ץיק תודובעל תויללכ תורעה 0 כ"הס                                         

    
רפס יתב 1 הנבמ     
    
םילואג - סדרפה בל ס''היב 10 קרפ      
    

                              33,500.00 יללכ סדרפה בל 10.10 קרפ תת    
    

                 33,500.00 םילואג - סדרפה בל ס''היב 10 כ"הס                

    
תוריח - םירדהה ןיב ס''היב 20 קרפ      
    

                              62,800.00 . 10.20 קרפ תת    
    

                 62,800.00 תוריח - םירדהה ןיב ס''היב 20 כ"הס                

    
תוריח - ןורשה רדה ס''היב 30 קרפ      
    

                              32,120.00 יללכ - ןורש רדה 10.30 קרפ תת    
    

                              33,240.00 רדח םיתורש ץופיש - ןורשה רדה 20.30 קרפ תת    
םירומ            
    

                 65,360.00 תוריח - ןורשה רדה ס''היב 30 כ"הס                

    
השמ רוצ - וסור רכב ס''היב 40 קרפ      
    

                              85,950.00 יללכ - וסור רכב 10.40 קרפ תת    
    

                 85,950.00 השמ רוצ - וסור רכב ס''היב 40 כ"הס                

    
תובונת - ןורשה רוא ס''היב 50 קרפ      
    

                               4,780.00 יללכ 10.50 קרפ תת    
    

                  4,780.00 תובונת - ןורשה רוא ס''היב 50 כ"הס                
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קובץ: בדק בית 2017   .../028 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
)זוכיר( תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     028 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ץבעי רפכ - ןמרטכש ס''היב 60 קרפ      
    

                               5,400.00 יללכ ןמרטכש ס''היב 10.60 קרפ תת    
    

                              21,000.00 )ןמרטכש ( דחוימ ךוניחל ס''היב 20.60 קרפ תת    
    

                 26,400.00 ץבעי רפכ - ןמרטכש ס''היב 60 כ"הס                

    
רורד ינב - רורד ס''היב 70 קרפ      
    

                              14,530.00 ( הברע ןינב םיתורש רדח ץופיש 10.70 קרפ תת    
)ןסחמ רדח ךותב            
    

                 14,530.00 רורד ינב - רורד ס''היב 70 כ"הס                

   293,320.00 רפס יתב 1 כ"הס                            

    
םינג 2 הנבמ     
    
רורד ינב 10 קרפ      
    

                               6,250.00 רורד ןג 10.10 קרפ תת    
    

                  6,250.00 רורד ינב 10 כ"הס                

    
םילואג 20 קרפ      
    

                               3,000.00 המקש ןג 10.20 קרפ תת    
    

                  3,000.00 םילואג 20 כ"הס                

    
תוריח 30 קרפ      
    

                               3,200.00 תיצרח ןג 10.30 קרפ תת    
    

                  3,200.00 תוריח 30 כ"הס                

    
בוני 40 קרפ      
    

                               4,300.00 םינרוא ןג 10.40 קרפ תת    
    

                  4,300.00 בוני 40 כ"הס                

 
 
 
 
 
 

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../029 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
)זוכיר( תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     029 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

סה רפכ 50 קרפ      
    

                               3,700.00 תפקר ןג 10.50 קרפ תת    
    

                               4,800.00 בלב ןג 20.50 קרפ תת    
    

                  8,500.00 סה רפכ 50 כ"הס                

    
ץבעי רפכ 60 קרפ      
    

                               3,300.00 עבטב ןג 20.60 קרפ תת    
    

                              17,930.00 ןפג ןג 30.60 קרפ תת    
    

                 21,230.00 ץבעי רפכ 60 כ"הס                

    
תרמשמ 70 קרפ      
    

                               2,000.00 הנאת ןג 10.70 קרפ תת    
    

                  2,000.00 תרמשמ 70 כ"הס                

    
הידרונ 80 קרפ      
    

                                 900.00 הלא ןג 10.80 קרפ תת    
    

                               7,120.00 בלה תריש ןג 20.80 קרפ תת    
    

                  8,020.00 הידרונ 80 כ"הס                

    
זוע ינצינ 90 קרפ      
    

                               5,400.00 ביבא ןג 10.90 קרפ תת    
    

                  5,400.00 זוע ינצינ 90 כ"הס                

    
דרו ןיע 11 קרפ      
    

                               1,350.00 ןומיר ןג 10.11 קרפ תת    
    

                              11,300.00 דקש ןג 20.11 קרפ תת    
    

                 12,650.00 דרו ןיע 11 כ"הס                

 
 
 
 

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../030 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
)זוכיר( תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     030 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

דירש ןיע 21 קרפ      
    

                               3,250.00 ינועבצ ןג 10.21 קרפ תת    
    

                  3,250.00 דירש ןיע 21 כ"הס                

    
תרופ 31 קרפ      
    

                               3,000.00 סדה ןג 10.31 קרפ תת    
    

                               3,000.00 הברע ןג 20.31 קרפ תת    
    

                  6,000.00 תרופ 31 כ"הס                

    
השמ רוצ 41 קרפ      
    

                              15,300.00 זוגא ןג 10.41 קרפ תת    
    

                               3,400.00 רמת ןג 20.41 קרפ תת    
    

                               3,300.00 ןבדבוד ןג 30.41 קרפ תת    
    

                               9,250.00 תות ןונג 50.41 קרפ תת    
    

                               2,500.00 לטפ ןונג 60.41 קרפ תת    
    

                 33,750.00 השמ רוצ 41 כ"הס                

    
םירפא רעש 51 קרפ      
    

                               3,800.00 ילאילחנ ןג 10.51 קרפ תת    
    

                               2,100.00 תיפוח ןג 20.51 קרפ תת    
    

                               4,600.00 םירורד ןג 30.51 קרפ תת    
    

                 10,500.00 םירפא רעש 51 כ"הס                

    
תובונת 61 קרפ      
    

                               1,800.00 תיזה ןג 10.61 קרפ תת    
    

                               4,800.00 זרא ןג 20.61 קרפ תת    
    

                  6,600.00 תובונת 61 כ"הס                

   134,650.00 םינג 2 כ"הס                            

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../031 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
)זוכיר( תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     031 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תונועמ 3 הנבמ     
    
םירפא רעש הפנא ןועמ 10 קרפ      
    

                 11,000.00 םירפא רעש הפנא ןועמ 10 כ"הס                

    
בוני סוטפילקא ןועמ 20 קרפ      
    

                              19,600.00 יללכ 10.20 קרפ תת    
    

                 19,600.00 בוני סוטפילקא ןועמ 20 כ"הס                

    
ףעי - ינורפע ןועמ 30 קרפ      
    

                               3,640.00 יללכ 10.30 קרפ תת    
    

                  3,640.00 ףעי - ינורפע ןועמ 30 כ"הס                

    34,240.00 תונועמ 3 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../032 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
)זוכיר( תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     032 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע

   

הנבמ ךס קרפ ךס  

ךוניח תודסומ ץיק תודובעל תויללכ תורעה 0 הנבמ    
   

תומידקמ  תורעה 00 קרפ                             
   

ךוניח תודסומ ץיק תודובעל תויללכ תורעה 0 כ"הס                            

   
רפס יתב 1 הנבמ    
   

                 33,500.00 םילואג - סדרפה בל ס''היב 10 קרפ   
   

                 62,800.00 תוריח - םירדהה ןיב ס''היב 20 קרפ   
   

                 65,360.00 תוריח - ןורשה רדה ס''היב 30 קרפ   
   

                 85,950.00 השמ רוצ - וסור רכב ס''היב 40 קרפ   
   

                  4,780.00 תובונת - ןורשה רוא ס''היב 50 קרפ   
   

                 26,400.00 ץבעי רפכ - ןמרטכש ס''היב 60 קרפ   
   

                 14,530.00 רורד ינב - רורד ס''היב 70 קרפ   
   

   293,320.00 רפס יתב 1 כ"הס               

   
םינג 2 הנבמ    
   

                  6,250.00 רורד ינב 10 קרפ   
   

                  3,000.00 םילואג 20 קרפ   
   

                  3,200.00 תוריח 30 קרפ   
   

                  4,300.00 בוני 40 קרפ   
   

                  8,500.00 סה רפכ 50 קרפ   
   

                 21,230.00 ץבעי רפכ 60 קרפ   
   

                  2,000.00 תרמשמ 70 קרפ   
   

                  8,020.00 הידרונ 80 קרפ   
   

                  5,400.00 זוע ינצינ 90 קרפ   
   

                 12,650.00 דרו ןיע 11 קרפ   
   

                  3,250.00 דירש ןיע 21 קרפ   
   

                  6,000.00 תרופ 31 קרפ   
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קובץ: בדק בית 2017   .../033 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
)זוכיר( תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     033 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע

   

הנבמ ךס קרפ ךס  

                 33,750.00 השמ רוצ 41 קרפ   
   

                 10,500.00 םירפא רעש 51 קרפ   
   

                  6,600.00 תובונת 61 קרפ   
   

   134,650.00 םינג 2 כ"הס               

   
תונועמ 3 הנבמ    
   

                 11,000.00 םירפא רעש הפנא ןועמ 10 קרפ   
   

                 19,600.00 בוני סוטפילקא ןועמ 20 קרפ   
   

                  3,640.00 ףעי - ינורפע ןועמ 30 קרפ   
   

    34,240.00 תונועמ 3 כ"הס               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

קובץ: בדק בית 2017   .../034 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
)זוכיר( תונועמ , םינג , ס''היב - 7102 תויומכ בתכ

 
 

18/06/2017

דף מס':     034 ןורשה בל 7102 ךוניח תודסומ ץופיש תודובע

  

הנבמ ךס  

ךוניח תודסומ ץיק תודובעל תויללכ תורעה 0 הנבמ               
  

   293,320.00 רפס יתב 1 הנבמ  
  

   134,650.00 םינג 2 הנבמ  
  

    34,240.00 תונועמ 3 הנבמ  

 

  

לכה ךס  

   462,210.00  יללכ כ"הס  

     78,575.70 מ"עמ %71  

    540,785.70 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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קובץ: בדק בית 2017 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


