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םחפ.א.א תייריע     מזמין: 
ריעה תובוחר      אתר: 
םיצעוי םיסדנהמ אתלד    מפקח: 

 

14/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     002 םחפ.א.א - למשח תויתשת - תויומכ בתכ - ח"י חפסנ

למשח תויתשת 7 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  7 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  0.7 ק ר פ  ת ת       
      
יוניפ ,הנקתה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.שרדנ דויצ וא רמוח לכו תלוספ יוניפ ,םייק      
      

תורעה 0.7 כ"הס            
      
ם י ד ו מ ע  ת י ת ש ת  ת מ ק ה  1.7 ק ר פ  ת ת       
ל ז ר ב       
      
יוניפ ,הנקתה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
דויצ וא רמוח לכו הריפח ,םייק דויצו רמוח      
.תילאשואפ הדובע ,שרדנ      
      
      
ןקתה י"פע ורצויי הז קרפב תועורזהו םידומעה      
השדחה ותרודהמב 218 - י"ת ילארשיה      
תועורזה, םידומעה יריחמ .0002 רבמצד      
ןרציה לעפמב העיבצ םיללוכ םילגד יקיזחמו      
יולק ,תיטטסורטקלא סקלפוד טרפמ י"פע      
עבצל תוירחא.ןימזמה י"ע רחביש ןווגב רונתב      
. תוחפל םינש 5 ךשמל היהת      
      
      
רתאל ותלבוהו םייק יוניפ םיללוכ םיריחמה לכ      
םולשת תפסות אלל תלוספ      
      
      
םוחב תצווכתמ תלצפמ םיללוכ םילבכה יריחמ      
תווצקב קבד םע )"הפפכ"(      
      
      
דע הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     7.1.030
001/08/08 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 9-8      
ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס      
םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו      
.טלפמוק םישורדה      

 56,160.00    936.00    60.00    'חי 
 56,160.00 1.7 קרפ תתב הרבעהל
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הרואתו תרושקת,למשח תסדנה  םיצעוי םיסדנהמ אתלד
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14/06/2020
דף מס':     003 םחפ.א.א - למשח תויתשת - תויומכ בתכ - ח"י חפסנ

למשח תויתשת 7 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 56,160.00 מהעברה      

      
      
הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     7.1.040
תודימב 03-ב ןוטבמ קוצי 'מ 11-21      
,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 051/001/001      
יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה      
תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי      
.טלפמוק םישורדה םירמוחהו      

 19,500.00  1,300.00    15.00    'חי 
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     7.1.050
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
/"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 6 הבוגו 6"/8"      
לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש וא  "הסדנה .ה.ל.פ"      
.סקלפוד טרפמ י"פע ןרציה      

 32,000.00  1,600.00    20.00    'חי 
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     7.1.060
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות ,רטמ 8 דע הבוגו 6"/8"/01"      
עובצ.רשואמ ע"ש וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא      
.סקלפוד טרפמ י"פע ןרציה לעפמב      

110,640.00  1,844.00    60.00    'חי 
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     7.1.070
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות ,רטמ 21 דע הבוגו 6"/8"/01"      
עובצ.רשואמ ע"ש וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא      
.סקלפוד טרפמ י"פע ןרציה לעפמב      

 37,500.00  2,500.00    15.00    'חי 
      
      
      
      
      
      
      

255,800.00 1.7 קרפ תתב הרבעהל
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הרואתו תרושקת,למשח תסדנה  םיצעוי םיסדנהמ אתלד
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14/06/2020
דף מס':     004 םחפ.א.א - למשח תויתשת - תויומכ בתכ - ח"י חפסנ

למשח תויתשת 7 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
255,800.00 מהעברה      

      
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     7.1.080
תינוציח םירוביח תאספוק וא דומעה      
לש 'פמטב דימע תיכוכז יביס םע טנוברקילופמ      
יבועב ןבלוגמ חפמ וא סויזלצ תולעמ 031 דע      
םרזל יזאפ דח ז"אמ םע ,חפ ןוגג םע מ"מ 5.2      
    A01 AK01, םגדכ תופעתסה יקדהמ םע  
    2KAPOC 3 ואKAPOC תרצות IXEGOS  
,XINOHP תרצות םיסנפל האיצי יקדהמ םע      
.טלפמוק סנפל דע לבכו הקראה ספ םע      

 15,000.00    200.00    75.00    'חי 
      
ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     7.1.090
.דומע לע עקת תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו      

  1,000.00    100.00    10.00    'חי 
      
וא םייק הרואת דומעל הנזה לבכ רוביח     7.1.100
ןוטבה דוסיב הביצח תוברל תמייק היזכרמ      
שגמל רוביחו םיקדהמ תפסוה ,שרדיו הדימב      
.טלפמוק היזכרמל וא/ו      

  8,000.00    800.00    10.00    'חי 
      
מ"מ 011 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ     7.1.110
ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב      
.ינקת      

 14,800.00     37.00   400.00    רטמ 
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     7.1.120
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      
.למשח ילבכל - ינקת ןומיס טרסו      

 34,200.00     19.00 1,800.00    רטמ 
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     7.1.130
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      
    521B תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ.  

 11,000.00  1,100.00    10.00    'חי 
      
      
      
      
      
      
      
      

339,800.00 1.7 קרפ תתב הרבעהל
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הרואתו תרושקת,למשח תסדנה  םיצעוי םיסדנהמ אתלד
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14/06/2020
דף מס':     005 םחפ.א.א - למשח תויתשת - תויומכ בתכ - ח"י חפסנ

למשח תויתשת 7 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
339,800.00 מהעברה      

      
      
וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח     7.1.140
הריפח( למשח תורוניצו תרושקת תורוניצל      
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב )הלופכ      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח      
19-מ קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      
.מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 021 דע מ"ס      

 81,000.00     45.00 1,800.00    רטמ 
      
םייק שיבכ תחיתפ רובע הריפחל ריחמ תפסות     7.1.150
,תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 06-04 בחורב      
.ותומדקל בצמה תרזחהו שיבכה ןוקית      

180,000.00    100.00 1,800.00    רטמ 
      
לידב הפוצמו תשוחנמ יושע תוקראה ספ     7.1.160
םיגרבו תוזרבה םע מ"ס 51 -כ ךרואב      
תויקסידו      

  7,875.00    105.00    75.00    'חי 
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     7.1.170
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      
.םידומעל הרידח      

 45,000.00     25.00 1,800.00    רטמ 
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     7.1.180
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      
.רוניצ ללוכ אל      

 81,000.00     45.00 1,800.00    רטמ 
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     7.1.190
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
06 רטוקב תחוש ךותב ,תעבט קדהמ ,השקה      
הסכמו ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב ,מ"ס      
.טלפמוק העיבצו טוליש ,521B גוסמ      

  9,000.00    900.00    10.00 'פמוק   
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הלופכ עורז     7.1.200
תרבוחמו מ"ס 002 דע ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב      
ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות.הרואת דומעל      
להנמ תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ      
.טקיורפה      

  9,600.00    640.00    15.00    'חי 
      

753,275.00 1.7 קרפ תתב הרבעהל
006/...   UEF-SC-TASH :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הרואתו תרושקת,למשח תסדנה  םיצעוי םיסדנהמ אתלד
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14/06/2020
דף מס':     006 םחפ.א.א - למשח תויתשת - תויומכ בתכ - ח"י חפסנ

למשח תויתשת 7 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
753,275.00 מהעברה      

      
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע תדדוב עורז     7.1.210
תרבוחמו מ"ס 002 דע ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב      
ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות.הרואת דומעל      
להנמ תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ      
.טקיורפה      

 27,480.00    458.00    60.00    'חי 
780,755.00 לזרב םידומע תיתשת תמקה 1.7 כ"הס  

      
ץ ע  י ד ו מ ע  ת י ת ש ת  ת מ ק ה  2.7 ק ר פ  ת ת       
      
וא םייק הרואת דומעל הנזה לבכ רוביח     7.2.010
ןוטבה דוסיב הביצח תוברל תמייק היזכרמ      
שגמל רוביחו םיקדהמ תפסוה ,שרדיו הדימב      
.טלפמוק היזכרמל וא/ו      

  8,000.00    800.00    10.00    'חי 
      
דע םיית למשח לבכל תיליע החנהו הקפסא     7.2.020
    Q52X4 , לע לבכב החיתמ ללוכ דומעה רוביח  
.שרדנה דויצה לכ ללוכ ,ץע ידומע      

 45,600.00     38.00 1,200.00    רטמ 
      
דע ךרואב לוצ 2 רטוקב ץע דומעל הרואת עורז     7.2.030
.עורזה קוזיחל רזע דויצו רמוח לכ ללוכ רטמ 2      

 12,500.00    250.00    50.00    'חי 
      
יבטוק וד ת"מאמ תוברל םירוביח תואספוק     7.2.040
    BBA 5.2 הנזה לבכוX3 ELPX  

  7,800.00    156.00    50.00    'חי 
      
קזב דומע תמגודכ רטמ 9 דע הבוגב ץע דומע     7.2.050
תקיצי ךרוצה תדימבו עקרקב הרידח תוברל      
.ןוטב      

 60,000.00  1,200.00    50.00    'חי 
133,900.00 ץע ידומע תיתשת תמקה 2.7 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

007/...   UEF-SC-TASH :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הרואתו תרושקת,למשח תסדנה  םיצעוי םיסדנהמ אתלד
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14/06/2020
דף מס':     007 םחפ.א.א - למשח תויתשת - תויומכ בתכ - ח"י חפסנ

למשח תויתשת 7 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  ת ו י ז כ ר מ  ת פ ל ח ה  3.7 ק ר פ  ת ת       
      
םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ תנקתהו תקפסא     7.3.010
    A08X3 תכתמ / ןיירושמ רטסאילופמ תונוראמ  
ילנפ ,למשחה תרבח את םע ,מ"מ 5.2 יבועב      
טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םיימינפ חפ      
,היזכרמה תינבל שורדה דויצה לכו ,'ץיבדנס      
'וכו םית"מאמ ,םינעגמ ,םיז"אמ תוברל      
ןייוזמ 03-ב ןוטבמ דוסי ללוכ ,תינכתב טרופמכ      
שורדה לכו      

260,000.00 26,000.00    10.00 'פמוק   
      
תעיבצו תמייק רואמ תיזכרמ לש ידוסי יוקינ     7.3.020
רשקמ עבצ וילעמ ,דוסי עבצב היזכרמה      
תשירד יפל תובכש יתשב קל-רפוס רמג עבצבו      
.ןימזמה      

  6,630.00    663.00    10.00 'פמוק   
      
הלבוהו רואמ תיזכרמ לש ילמשחו ינכמ קוריפ     7.3.030
תרבחל םולשתו םואת ללוכ הצעומה ןסחמל      
,םילבכה קורפ ללוכ קותינה רובע למשחה      
.תלוספה תויראש יוקינו דוסיה קורפ      

 14,000.00  1,400.00    10.00 'פמוק   
280,630.00 הרואת תויזכרמ תפלחה 3.7 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  ת ו י ז כ ר מ  ץ ו פ י ש  4.7 ק ר פ  ת ת       
      
:רואמ תייזכרמ      
      
      
,הדובעה רתאל הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
תוברל שדחה דויצה תנקתהו םייקה קוריפ      
.ןוטב תודוסי יוניפו קוריפ      
      
      
דויצ לכו טוויח ,הנקתה ,םיללוכ םיריחמה לכ      
.םייקה דויצה תפלחה תוברל שרדנה      
      
      
יאקירימא BBA תרצות דיחא היהי דויצה לכ      
,רשואמ ךרע הווש וא ינמרג SNEMEIS וא      
.תרחא ןייוצ םא אלא      
      
      
      
      

4.7 קרפ תתב הרבעהל          
008/...   UEF-SC-TASH :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הרואתו תרושקת,למשח תסדנה  םיצעוי םיסדנהמ אתלד
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14/06/2020
דף מס':     008 םחפ.א.א - למשח תויתשת - תויומכ בתכ - ח"י חפסנ

למשח תויתשת 7 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
למשחה תרבח םע םואית םיללוכ םיריחמה לכ      
.םירחא תויתשת ימרוגו      
      
      
ןייפוא לעב ,יזפ-דח,יטמוטוא-יצח םרז-קיספמ     7.4.010
.רפמא 52*1 דע ילנימונ םרזל ,"רצק ליבגמ"      

    600.00     60.00    10.00    'חי 
      
טרופמה םרזה קיספמל ףסונ בטוק תפסות     7.4.020
תימרט הנגה אלל -ספאה ךילומ קותינל ,ליעל      
.תיטנגמו      

    250.00     25.00    10.00    'חי 
      
ןייפוא לעב ,יזפ-דח,יטמוטוא-יצח םרז-קיספמ     7.4.030
.רפמא 23*1 דע ילנימונ םרזל ,"רצק ליבגמ"      

    750.00     75.00    10.00    'חי 
      
ןייפוא לעב ,יזפ-דח,יטמוטוא-יצח םרז-קיספמ     7.4.040
.רפמא 05*1 דע ילנימונ םרזל ,"רצק ליבגמ"      

    850.00     85.00    10.00    'חי 
      
ליבגמ" ןייפוא ילעב ,םייזפ-דח םרז יקיספמ 3     7.4.050
דע ילנימונ םרזל ,תינוציח םירשוגמ ,"רצק      
.רפמא ]52*1[3      

  1,200.00    120.00    10.00    'חי 
      
ליבגמ" ןייפוא ילעב ,םייזפ-דח םרז יקיספמ 3     7.4.060
דע ילנימונ םרזל ,תינוציח םירשוגמ ,"רצק      
.רפמא ]23*1[3      

  1,500.00    150.00    10.00    'חי 
      
ליבגמ" ןייפוא ילעב ,םייזפ-דח םרז יקיספמ 3     7.4.070
דע ילנימונ םרזל ,תינוציח םירשוגמ ,"רצק      
.רפמא ]05*1[3      

  1,900.00    190.00    10.00    'חי 
      
לעב,יזפ-תלת ,יטמוטוא -יצח םרז קיספמ     7.4.080
,תסוול תונתינ רצק םרזו םרז תרתי תונגה      
.רפמא 52*3 דע ילנימונ םרזל      

  4,500.00    450.00    10.00    'חי 
      
      
      
      

 11,550.00 4.7 קרפ תתב הרבעהל
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הרואתו תרושקת,למשח תסדנה  םיצעוי םיסדנהמ אתלד
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14/06/2020
דף מס':     009 םחפ.א.א - למשח תויתשת - תויומכ בתכ - ח"י חפסנ

למשח תויתשת 7 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 11,550.00 מהעברה      

      
      
הנגה םע ,יזפ-תלת ,יטמוטוא -יצח םרז קיספמ     7.4.090
םרזל ,העובק תיטנגמו תוסוול תנתינ תימרט      
.רפמא001*3 דע ילנימונ      

  6,200.00    620.00    10.00    'חי 
      
001*3,"טקפ" גוסמ ,יזפ-תלת םרז קיספמ     7.4.100
.רפמא      

  3,500.00    350.00    10.00    'חי 
      
ליעל טרופמה םרזה קיספמ ןיב ריחמ שרפה     7.4.110
."0" בצמ  םע - ףילחמ גוסמ םרז קיספמ ןיבל      

  2,000.00    200.00    10.00    'חי 
      
52*3,"טקפ" גוסמ ,יזפ-תלת םרז קיספמ     7.4.120
.רפמא      

  1,750.00    175.00    10.00    'חי 
      
םע ףילחמ ןיגב םרזה קיספמל ריחמ תפסות     7.4.130
."0" בצמ      

  1,200.00    120.00    10.00    'חי 
      
טלוו 032 לילס,רפמא 09*3,יבטוק-תלת ןעגמ     7.4.140
.רזע יעגמ 2 םע      

  6,000.00    600.00    10.00    'חי 
      
CA/3", 3*52" -ב ילנימונ םרז ,יזפ-תלת ןעגמ     7.4.150
.רזע יעגמ גוז ללוכ ,טלוו 032 לילס ,רפמא      

  2,000.00    200.00    10.00    'חי 
      
"LES 371" םגד ימונורטסא גותימ ןועש     7.4.160
רושיא ןועט דויצה ,"ןבט" תרצות  ירלודומ      
.ןימזמה      

  9,000.00    900.00    10.00    'חי 
      
.רפמא 61*1 ,יזפ-דח עקת-תיב     7.4.170

    700.00     70.00    10.00    'חי 
      
."E.E.C" םגד ,רפמא61*5,יזפ-תלת עקת תיב     7.4.180

  1,500.00    150.00    10.00    'חי 
      
םגד ,הייזכרמה םינפ תראהל הרואת ףוג     7.4.190
.טוו81 - "יבמוק -םרסוא"      

  1,500.00    150.00    10.00    'חי 
      

 46,900.00 4.7 קרפ תתב הרבעהל
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הרואתו תרושקת,למשח תסדנה  םיצעוי םיסדנהמ אתלד
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14/06/2020
דף מס':     010 םחפ.א.א - למשח תויתשת - תויומכ בתכ - ח"י חפסנ

למשח תויתשת 7 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 46,900.00 מהעברה      

      
      
.DEL תירונ םע ןומיס תרונמ     7.4.200

    600.00     60.00    10.00    'חי 
      
.) תימינפה הרואתה תלעפהל ( ורקימ קיספמ     7.4.210

    600.00     60.00    10.00    'חי 
      
תורשפא םע "ירטקלאוטופ את"-רואל שיגר דגנ     7.4.220
/"A181LUS" םגד לויכל      
    0052REDNAMUL, רושיא ןועט דויצה  
.ןימזמה      

  4,500.00    450.00    10.00    'חי 
      
[ "NHED" תרצות ,"AV-082" םגד קרב ןגמ     7.4.230
.]"אנהכ" י"ע קוושמ      

  3,400.00    340.00    10.00    'חי 
      
61 םיבצמ 5 לעב ררוב ,דוקיפל םרז קיספמ     7.4.240
."טקפ" ,רפמא      

  2,000.00    200.00    10.00    'חי 
      
,רפמא 04*4 ,םיבטוק 4 לעב תחפ רסממ     7.4.250
.רפמאילימ 03 תושיגר      

  4,000.00    400.00    10.00    'חי 
      
.רפמא 52*1 ,ירלודומ םרז קיספמ     7.4.280

    650.00     65.00    10.00    'חי 
      
.רפמא 52*3 ,ירלודומ םרז קיספמ     7.4.290

  1,700.00    170.00    10.00    'חי 
      
.רפמא     /5 ,םרז-הנשמ     7.4.300

    950.00     95.00    10.00    'חי 
      
.יבטוק-תלת ,קספה וא לעפה ןצחל     7.4.310

  1,200.00    120.00    10.00    'חי 
      
תונורא /ןורא יושע ,הייזכרמל הנבמ     7.4.320
ףיעסב  טרופמכ ,ןיירושמ "רטסאילופ"      
.001\08 תודימב "80" טרפמל תומלשהב      
הנומ רובע ףסונ ןורא - םוקמ םג ללוכ הנבמה      
.למשחה תרבח      

 17,500.00  3,500.00     5.00    'חי 
      
      

 84,000.00 4.7 קרפ תתב הרבעהל
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הרואתו תרושקת,למשח תסדנה  םיצעוי םיסדנהמ אתלד
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14/06/2020
דף מס':     011 םחפ.א.א - למשח תויתשת - תויומכ בתכ - ח"י חפסנ

למשח תויתשת 7 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 84,000.00 מהעברה      

      
      
תונורא /ןורא יושע ,הייזכרמל הנבמ     7.4.330
ףיעסב  טרופמכ ,ןיירושמ "רטסאילופ"      
.001\08 תודימב "80" טרפמל תומלשהב      

 12,500.00  2,500.00     5.00    'חי 
      
ךמסומ יאלמשח י"ע תוזאפ ןוזיא עוציב     7.4.340

 11,000.00  2,200.00     5.00 'פמוק   
      
ךמסומ למשח קדוב י"ע למשח ןקתמ תקידב     7.4.350
.רוביחה לדוגל םיאתמה ןוישיר לעב      

 12,000.00  1,200.00    10.00    'חי 
119,500.00 הרואת תויזכרמ ץופיש 4.7 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,314,785.00 למשח תויתשת 7 כ"הס  
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םחפ.א.א תייריע     מזמין: 
ריעה תובוחר      אתר: 
םיצעוי םיסדנהמ אתלד    מפקח: 

 

14/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     012 םחפ.א.א - למשח תויתשת - תויומכ בתכ - ח"י חפסנ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשח תויתשת 7 קרפ    
   

תורעה 0.7 קרפ תת                             
   

                780,755.00 לזרב םידומע תיתשת תמקה 1.7 קרפ תת   
   

                133,900.00 ץע ידומע תיתשת תמקה 2.7 קרפ תת   
   

                280,630.00 הרואת תויזכרמ תפלחה 3.7 קרפ תת   
   

                119,500.00 הרואת תויזכרמ ץופיש 4.7 קרפ תת   
   

 1,314,785.00 למשח תויתשת 7 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

 1,314,785.00  יללכ כ"הס  
    223,513.45 מ"עמ %71  
  1,538,298.45 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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