
מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 

24/02/2020 ןולא טרופס םלוא - תויומכ בתכ
דף מס':     128 םוטיא תודובע

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ה מ ד ק ה  00.50 ק ר פ  ת ת       
      
תוכירצ ןלהל תואבומה םוטיאה תודובע לכ      
תואנ עוציבל תושורדה תונכהה לכ תא לולכל      
,םיקדסב לופיט ןוגכ ,םוטיאה תודובע לש      
םיגרב ביבס ינושאר לופיט ,תיתשתה תנכה      
יטרפ םוטיא ,םיחפ ירוביח ,עוביק יטנמלאו      
לכ תא תוללוכ םוטיאה תודובע .'וכו הצק      
אל םא .םישרדנה םירמוחה לכ תאו תוכאלמה      
םה ,םימטאנ םיחטש תדידמב ,תרחא בתכנ      
בטימ יפל הנעצובת תונכהה .לע לטיהב ודדמי      
םיפיעסב שרדנל םאתהב ,הבוטה הקיטקרפה      
ןכ .חקפמה תויחנהל םאתהבו טרפמב ,ןלהל      
לכו םירמוחה לכ תקפסא תא תודובעה תוללוכ      
םאתהב םישרדנהו םיטרופמה רזעה ירמוח      
יטריפב עיפומכו ,התואנ הדובע תקיטקרפל      
תא םיללוכ םיפיעסה לכ .םייטנוולרה םוטיאה      
תוברל( הבוגב הדובע עוציבל שרדנה לכ      
.)תודועתהו םירושיאה      
      
יטרפבו טרפמב םינייוצמה םירמוחה לכ דיל      
הווש וא" :אורקל שי ,תויומכה בתכבו םוטיאה      
קר ךרע יווש םירמוחב שמתשהל ןתינ ."ךרע      
יכ ,שגדוי .םוטיאה ץעוי לש בתכב רושיא רחאל      
םא אלא ,ריחמ תפסות אלל ויהי תופולחה      
אל םא .חקפמה רושיאבו ,שארמ תרחא םכוס      
תא םג תוללוכ הדובעה תויולע ,תרחא בתכנ      
ןוגכ( תושרדנה תולבוקמה תוקידבה תולע      
ןרובע םלושי אלו )הרטמה,הפצה      
תויביטקידניא ןה תומושרה תויומכה.דרפנב      
EDAM SA םיטוטרשו תויפוס תודידמ .דבלב      
ןימזמה .חקפמה י"ע ורשואיו ןלבקה י"ע ועצובי      
,עוציבל תויומכה תא לידגהל וא ןיטקהל יאשר      
תודובע .ויניע תואר יפל םימלש םיפיעס לטבלו      
לש ותעדל רשא ,חקפמה י"ע רשוא ןעוציבש      
ןלבקל ןרובע םלושי ,תוגירח ויהי ,ץעויה      
,קמונמו טרופמ םיריחמ חותינ יפל ,דרפנב      
.םכסה יפל לכה ,ינלבק חוור תפסותב      
      
יללכה טרפימ"ב רמאנל תופופכ תודובעה לכ      
ינפוא ללוכ )"לוחכה ןדגואה"( "ןינב תודובעל      
וא ףיעסב תרחא ןייוצי םא אלא ,הדידמ      
4002 הרודהמ 50 קרפל סחייתהל שי .טרפמב      
ןוחטיבה דרשמ רתאב הייפצל ןתינה ,      
    LI.VOG.DOM.ENILNO )תינושל תחת  
.)יוניב יטרפמ-יוניב-קפסל עדימ      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../129 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/02/2020
דף מס':     129 םוטיא תודובע

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םינש 01 לש הפוקתל יארחא היהי ןלבקה      
ללוכ( םוטיאה תוכרעמ לש ןדוקפתו ןתומלשל      
ךות אובל בייחתמ ןלבקה .)הדובעו רמוח      
ןקתל אובי אל םא .ןקתלו האירקהמ םיימוי      
תא ןקתל יאכז ןימזמה היהי ,ל"נה דעומב      
ח"ע תאזו ,רחא םרוג י"ע וא ומצעב םגפה      
תמלשה וא םימגפ תולגתה רחאל םאב .ןלבקה      
םות דע םייתנשמ תוחפ ורתוויי םינוקית עוציב      
םג םוטיאב תולקת ויהי םאו ,תוירחאה תפוקת      
ןלבקה י"ע וז תוירחא ךראות ,ןכ ינפלש םינשב      
לש חלצומ םויס דעוממ םייתנש לש הפוקתל      
הלטב הז הנורחא הקסיפ .ןורחאה ןוקיתה      
4 ךלהמב םוטיאב תולקת ולגתה אל םאב      
תודובע רמג רחאלש תונושארה םינשה      
.םוטיאה      
      
.תוחיטב תויעבב קסוע הז תויומכ בתכ ןיא      
יאשונל רושקה לכ תא דומלל ןלבקה לע הבוח      
)'וכו תונקת ,םיקוח ,םילהנ תוברל( תוחיטבה      
יביכרממ קלח ,העידיל .ןהיפל גוהנלו תוידוסיב      
םיטמלא לולכל םייושע שומישב רשא םירמוחה      
,םיללדמ ,םיסיממ ומכ( הרואכל םיליער      
םינוש םירמוחל םייביזורוק םקלחו )םיפרש      
.ל"נכ םהב גוהנל שיו ,)'וכו דיס ,טנמצ ומכ(      
      
תוירחא תונש תולע רחמתל םג שקבתי ןלבקה      
,דרפנ תוריש הזוח יפל ,)םינש 01 דע( תופסונ      
ןימזמה תוכזב .טרפמבש 'ד חפסנ לע ססובמה      
,ןיידעו ,ןלבקה םע הקוזחת םכסה םותחל אלש      
.ותוירחאמ ןלבקה תא ררחשי אל רבדה      
      
םע םוטיא תודובע ובורב ליכמ הז טרפמ      
תוחיטב תויחנהו תודובעל תוסחייתה      
תליחת םרט , אדוול ןלבקה לע .היצקורטסנוקו      
הרבחה/ןימזמה ידיב יכ ,םוטיאה תודובע      
תויחנה וא/ו םירושיאה לכ םייוצמ תלהנמה      
תומידקמה תודובעה ועצובש וא/ו תו/םישרדנה      
תודובעה .)תומילשמה תודובעהו( תושרדנה      
,תושרדנה תומילשמה תודובעהו תומידקמה      
טרופמכ תויומכה יפיעס תרגסמב םג תואבומ      
חסונ לע רבוג םוטיאה תודובע טרפמ.ךשמהב      
ידי לע ומלשוי תופסונ תודובעה .תויומכה בתכ      
.םייטנוולרה םיצעויה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../130 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
24/02/2020
דף מס':     130 םוטיא תודובע

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש ד ח  ם י ז ו ק י נ ו  ת ו ל ע ת  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
רחבת םוטיאה ץעוי רושיאבו ןימזמה תריחבל      
רובע םוטיאה תטישל תואבה תויצפואהמ תחא      
.תולעתה      
ריחמה ךס ונה תרחבנה הפולחה לש ריחמה      
000,63( תויומכה בתכב תופולחה 2 לש      
רוטקורטסנוקה רושיא תא לבקל שי .)ח"ש      
הפישח תוקידב .הטיש לכ עוציב ינפל בתכב      
םרט תולעתה ךותב )'מ 5.0 דע( תויתדוקנ      
.'חי 4 דע - ריחמב תולולכ עוציבה      
      
:'א היצפוא     05.01.010
תושדח זוקינ תולעת יתש תנקתהו רוציי      
חטשב דודמל שי( מ"ס 02x02 -כ לש ךתחב ,      
2 תוחפל לש ןפוד יבוע ,)הלעתה רוציי םרטב      
לכ רטמ 03 -כ לש ךרואבו ,תונוולוגמ ,מ"מ      
לכב םינוולגמ םייכנא םיזקנ 4 -כ תוברל ,הלעת      
ךותב מ"ס 05 תוחפל לש קמועל( הלעת      
רוביחב םיכתורמ )םימייקה זוקינה תורוניצ      
6 תוחפל לש רוצייו חודיק .הלעתל םוטא      
,הלעת לכב )wolf revo( םייקפוא םיזוקינ      
םוטא רוביחב םיכתורמ ,ןוטבה תוקעמ ןוויכל      
.מ"ס 01 הנבמל ץוחמ וטולבי רשא  הלעתל      
תוכאלמהו םירמוחה לכ תא תללוכ הדובעה      
תולעתה לש ידוסי יוקינ תוברל ,תושרדנה      
,םיפפור םוטיא ירמוחו תלוספמ תומייקה      
תולעתב םימגפ וא "םילפק" ,םיפופיכ תרדסה      
תולעתה תנקתה םרט( ןמוטיא ,תומייקה      
םיזקנל םימייקה םיזקנה ןיב םוטיא ,)תושדחה      
תנקתהו תקפסא ,הקעמב םיחודיק ,םישדחה      
,םישדח םיינוציח ם"יגמצו םיינוציח הטילק ילס      
יטמכס םוטיא טרפ םג ואר.'וכו ילטוב טרס      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק .1-3  
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מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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24/02/2020
דף מס':     131 םוטיא תודובע

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

:'ב היצפוא     05.01.020
תולעת יתשב )לקטב( םיעופיש ןוטב תקיצי      
הלעת לכ רטמ 03 -כ לש ךרואבו תומייק זוקינ      
4 -כ תוברל )םיזקנה ןיב םיעופיש תריצי ללוכ(      
תוחפל לש קמועל( הלעת לכב םייכנא םיזקנ      
)םימייקה זוקינה תורוניצ ךותב מ"ס 05      
לש םתריציו חודיק .הלעתל םוטא רוביחב      
לכב )wolf revo( םייקפוא םיזוקינ 6 תוחפל      
םוטא רוביחב ,ןוטבה תוקעמ ןוויכל ,הלעת      
טולבי רשא םיאתמ לוורש תרדחהו הלעתל      
לכ תא תללוכ הדובעה .מ"ס 01 הנבמל ץוחמ      
יוקינ תוברל ,תושרדנה תוכאלמהו םירמוחה      
ירמוחו תלוספמ תומייקה תולעתה לש ידוסי      
וא "םילפק" ,םיפופיכ תרדסה ,םיפפור םוטיא      
תקיצי םרט( ןמוטיא ,תומייקה תולעתב םימגפ      
םיזקנה ןיב םוטיא ,)תושדחה תולעתה      
,הקעמב םיחודיק ,םישדחה םיזקנל םימייקה      
ם"יגמצו םיינוציח הטילק ילס תנקתהו תקפסא      
םוטיא טרפ םג ואר.'וכו םישדח םיינוציח      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק .3-1 יטמכס  
      
יבועו הרוצ לכמ תנוולוגמ הדלפ תייצקורטסנוק     05.01.030
יוקינ תוברל ,םיגרבו ןוגיע יחפ ,רשק יחפ ללוכ      
יפ לע - יטטניס דוסי עבצו הדלפ תשרבמב      
םוכיסל אל 20,500.00     0.50 !דבלב חקפמו 'סנוק רושיאבו ךרוצ ןוט   
      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק תושדחה זוקינה תולעת לש הפצה תקידב 05.01.040
      
ם י מ י י ק ה  ם י ל נ א פ ב  ל ו פ י ט  20.50 ק ר פ  ת ת       
ג ג ב       
      
לע םוטיאה לש הנכהה תודובע תרגסמב      
טרופמכ םימייקה םילאנפב לופיט עצבל ןלבקה      
:הטמ      
      
חקפמה רושיאב ויהי םילנאפ לש הפלחה      
.דבלב הדובעה ינמויב בתכב      
      
,םירוח תריגס ,םילנאפב םיימוקמ םינוקית     05.02.020
קוריפ וא/ו םידדובמה םילנאפה תווצק ךותיח      
גנושלפ טנמלאו םילנאפ לש )הרזחהו( ינמז      
ביבס לשמל( םיניקת אל ואצמיש םיטנמלא      
.ונקותי וא ופלחוי )גגב ןשעה רורחש יחתפ      
םהו םילנאפה יעוביק לש םה( םיפפור םיגרב      
השעי רשא םיטנמלא.)תיראלוסה תכרעמה לש      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .ונסחואי רזוח שומיש םהב  
      
גגב םילנאפה יעוביק לש םיגרבה קוזיח     05.02.030
לש ןה( םיגרב םירסח וב םוקמ לכב המלשהו      
יעוביק לש ןהו גגה לש םילנאפה יעוביק      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .)תיראלוסה תכרעמה  
      

קובץ: כתב כמויות   .../132 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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24/02/2020
דף מס':     132 םוטיא תודובע

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י ח  ו ק  ת נ ק ת ה  40.50 ק ר פ  ת ת       
      
.תודובעה עוציב ךרוצל "םייח וק" תנקתה     05.04.010
תוחיטבה ץעוי רושיא תא לבקי וקה      
םירושיאה תא ללוכ ריחמה .רוטקורטסנוקהו      
.תוחיטבה חפסנב םישרדנה םירושיאהו  ל"נה      
לכ ךשמל תפטוש הקזחאל םג שמשי וקה      

 14,000.00 14,000.00     1.00 'פמוק .תוירחאה תפוקת  
      
ג ג ה  ל ש  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.50 ק ר פ  ת ת       
ל ק ה       
      
רחבי ןלבקה  .1 הרדסמ םוטיא יטרפ ואר      
.ץעויה רושיאל דחא רמוח      
חטש לש תומכה הייהת רמוח ותואל תומכה      
גגה לש הרטמהה תקידב .ר"מ 029-כ גגה      
ריחמה.םוטיאה תודובע ריחמב הלולכ לקה      
לכמ םטאנה גגה חטש יוניפ תודובע תא ללוכ      
שומיש םהב השעי רשא םיטנמלא .רז ץפח      
םוקמל קחרות תלוספ .ונסחואיו ודרוי רזוח      
ילהנמ םע םואתב רתומ ךפש      
ונגוי גגה לע םינקתומה םיטנמלא.םחתמה      
ךלהמב םהב תירשפא העיגפ תעינמל      
.תודובעה      
      
גגה תיתשת תנכה תא ריחמה ללוכ ןכ ומכ      
םוטיא ירמוח תרסה תוברל ,םוטיאל לקה      
,תוימוקמ ןוקית תובכש וא ,וחרמנש םימייק      
םילנאפה יעוביק ביבס תוברל ,ןתינה לככ      
םיפפור םיעוביק ןומיס .תיראלוסה תכרעמהו      
וא/ו לקה גגה ןלבק ידי לע לופיט ךרוצל(      
.)תיראלוסה תכרעמה ןלבק וא/ו ישארה ןלבקה      
,)הדולח( תויביזורוק תועיגפ שי םהב תומוקמב      
,םינוקית ועצובי ,חפ ףילחהל שרדינ אלו      
הנגה עבצו יביזורוקיטנא לופיטב לבוקמכ      
השעיי וב םוטיאה רמוחל םאות( ירמילופ      
תוברל ,גגה חטש לכ לש ידוסי יוקינ .)שומיש      
רמוח ןרצי ידי לע שרדנה לכו ,םימב הפיטש      
.שומיש השעי וב םוטיאה      
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24/02/2020
דף מס':     133 םוטיא תודובע

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןוטבה יחטש תוברל( לקה גגה םוטיא     05.05.010
םוטיאה תכרעמ יבג לע ,גגב םייקפואה      
ןתרואילופ תססובמ םוטיא תכרעמב )תמייקה      
וא )רקזפ( "O2H זפוניא" תמגודכ ,ירמוטסלא      
5.1 לש שבי ירעזמ ללוכ יבועב ,ע"ש      
ינושארה םוטיאה תא תללוכ הדובעה.מ"מ      
ירוביח ,"תוקלור" ןוגכ הפרותה תודוקנב      
,םייקפוא םירוביחו הלועה לגב( םילנאפה      
ביבס ,םיגרב ,)תיראלוסה תכרעמה יעוביק      
,'וכו גנושלפ יחפ ,גגב םינקתומה םיטנמלא      
תובכש ןוירש תוברל ,תומידקמ םוטיא תובכשב      
,ןוירישל דב וא גראב תומידקמה םוטיאה      
השעי וב םוטיאה רמוח ןרצי ידי לע ץלמומכ      
רפסמב "המיטא קיטסמ" ,"רמיירפ" ,שומיש      
םירמוחה לכו ,םייליטוב םוטיא יטרס ,םיבלש      
םאתהב הדובעה עוציבל תושרדנה תוכאלמהו      
ןרצי תוארוהו ינכטה טרפמה ,םוטיאה יטרפל      
תללוכ הדובעה.שומיש השעי וב םוטיאה רמוח      
םא ,VU -ו םוחב תודימעל הנגה תבכש      
הדידמה.רמוחה ןרצי ידי לע וזכ הבכש תשרדנ      

 69,000.00   300.00   230.00 .)תומכה עבר(.לע טבמב ר"מ   
      
,010.50.50 ףיעסב ליעל רומאכ תודובעה לכ     05.05.020
ןוטבה יחטש תוברל( לקה גגה םוטיא םלוא      
םוטיאה תכרעמ יבג לע ,גגב םייקפואה      
,ןוקיליס תססובמ םוטיא תכרעמב )תמייקה      
TETOTSALE  - TS תמגודכ      
    XELFOTSAL )וא ,)קטבד ידי לע קוושמ  
5.1 לש שבי ירעזמ ללוכ יבועב ,ע"ש      

 69,000.00   300.00   230.00 )תומכה עבר(.מ"מ ר"מ   
      
,010.50.50 ףיעסב ליעל רומאכ תודובעה לכ     05.05.030
ןוטבה יחטש תוברל( לקה גגה םוטיא םלוא      
םוטיאה תכרעמ יבג לע ,גגב םייקפואה      
תססובמ םוטיא תכרעמב )תמייקה      
    REMYLOP SM, תמגודכ TETOTSALE  -  
    SM XELFOTSAL )קטבד ידי לע קוושמ(,  
    RETSOK  - LIOF XELF SM  )לע קוושמ  
לש שבי ירעזמ ללוכ יבועב,ע"ש וא ,(םוטיב ידי      

 69,000.00   300.00   230.00 )תומכה עבר(.מ"מ 5.1 ר"מ   
      
,010.50.50 ףיעסב ליעל רומאכ תודובעה לכ     05.05.040
ןוטבה יחטש תוברל( לקה גגה םוטיא םלוא      
םוטיאה תכרעמ יבג לע ,גגב םייקפואה      
םע ,לירקא תססובמ םוטיא תכרעמב )תמייקה      
8154 ילארשי ןקת תושירדב תודימעל הדועת      
0.2 לש שבי ירעזמ ללוכ יבועב ,"M" המר      

 69,000.00   300.00   230.00 )תומכה עבר(.מ"מ ר"מ   
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24/02/2020
דף מס':     134 םוטיא תודובע

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תנגהו םוטיא - )ןימזמה תטלחהל ילאנויצפוא(     05.05.050
ןמ דחאב ,תושדחה זוקינה תולעתב חפה      
ףיעסב ליעל רומאכ םירמוחה      
מ"מ 5.1 לש ירעזמ שבי יבועב ,010.50.50      
תולעתב לירקא סיסב לע רמוח רשואי אל(      

 12,000.00   200.00    60.00 )זוקינה ר"מ   
      
ת ו ק ע מ  ל ש  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  60.50 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב ה       
      
.1-2 טרפו 1 הרדסמ םוטיא יטרפ ואר      
,ןימזמה תטלחהל ילאנויצפוא וניה הז ףיעס      
עוציב םרט הרטמה תקידב עצבל םא תוברל      
.םוטיאה תודובע      
דחא )050-020.60.50( רמוח רשאי ןלבקה      
חטש הייהת ותומכו םוטיאה ץעוי לומ      
.ר"מ 061 -כ ,יקפואה םקלח תוברל ,תוקעמה      
      
הלולכ הדובעה עוציב רחאל הרטמהה תקידב      
תנכה תא ללוכ ריחמה.םוטיאה תודובע ריחמב      
תקידבבו הדימב דחוימב( םוטיאל ןוטב יחטש      
ךרוצ שיו תוקעמהמ הליזנ אצמית הרטמה      
טילחה ןימזמהש וא ,תוקעמה תא םוטאל      
םוטיאל רשי תשגלו הרטמהה תקידב לע רתוול      
הדובעה .ינכטה טרפמב רומאכ ,)תוקעמה      
ןכ.םיקדסב ינושארה לופיטה תא םג תללוכ      
גגהו הלעתה יחטש תנגה תא הדובעה תללוכ      
לכ קוליסו תוקעמל םיכומסה )ומטאנש(      
הנכהה תודובעב הכורכה תלוספה      
לש יכנאה םקלחב ןה עצובת הדובעה.ל"נה      
יחטש לכב ןכו ,יקפואה םקלחב ןהו תוקעמה      
.םוטיאל םידעוימה ןוטבה      
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

)יקפואה םקלח תוברל( ןוטבמ תוקעמ םוטיא     05.06.020
ןתרואילופ תססובמ םוטיא תכרעמב      
וא )רקזפ( "O2H זפוניא" תמגודכ ,ירמוטסלא      
.מ"מ 0.1 לש שבי ירעזמ ללוכ יבועב ,ע"ש      
תללוכ הדובעה.מ"מ 5.1- םייקפואה םיקלחב      
ןוגכ הפרותה תודוקנב ינושארה םוטיאה תא      
לופיט ,תוקעמל םילנאפה ירוביח ,"תוקלור"      
יחפ,תוקעמל םיעבוקמ םיטנמלא יגרבב      
תוברל ,תומידקמ םוטיא תובכשב,'וכו גנושלפ      
דב וא גראב תומידקמה םוטיאה תובכש ןוירש      
וב םוטיאה רמוח ןרצי ידי לע ץלמומכ ,ןוירישל      
"המיטא קיטסמ" ,"רמיירפ" ,שומיש השעי      
לכו ,םייליטוב םוטיא יטרס ,םיבלש רפסמב      
עוציבל תושרדנה תוכאלמהו םירמוחה      
טרפמה ,םוטיאה יטרפל םאתהב הדובעה      
השעי וב םוטיאה רמוח ןרצי תוארוהו ינכטה      
תודימעל הנגה תבכש תללוכ הדובעה.שומיש      
ןרצי ידי לע וזכ הבכש תשרדנ םא ,VU-ו םוחב      
יחטש תנגה תא הדובעה תללוכ ןכ.רמוחה      
תוקעמל םיכומסה )ומטאנש( גגהו הלעתה      
תודובעב הכורכה תלוספה לכ קוליסו      

 10,000.00   250.00    40.00 )תומכה עבר(.הסירפב הדידמה.םוטיאה ר"מ   
      
,020.60.50 ףיעסב ליעל רומאכ תודובעה לכ     05.06.030
)יקפואה םקלח תוברל( תוקעמה םוטיא םלוא      
תמגודכ ,ןוקיליס תססובמ םוטיא תכרעמב      
    TETOTSALE  - TS XELFOTSAL )קוושמ  
שבי ירעזמ ללוכ יבועב ,ע"ש וא ,)קטבד ידי לע      
5.1 - םייקפואה םיקלחב .מ"מ 0.1 לש      

 10,000.00   250.00    40.00 )תומכה עבר(.מ"מ ר"מ   
      
,020.60.50 ףיעסב ליעל רומאכ תודובעה לכ     05.06.040
)יקפואה םקלח תוברל( תוקעמה םוטיא םלוא      
,REMYLOP SM תססובמ םוטיא תכרעמב      
TETOTSALE  - SM תמגודכ      
    XELFOTSAL )קטבד ידי לע קוושמ(,  
    RETSOK  - LIOF XELF SM  )לע קוושמ  
שבי ירעזמ ללוכ יבועב ,ע"ש וא ,(םוטיב ידי      
5.1 - םייקפואה םיקלחב .מ"מ 0.1 לש      

 10,000.00   250.00    40.00 )תומכה עבר(.מ"מ ר"מ   
      
,020.60.50 ףיעסב ליעל רומאכ תודובעה לכ     05.06.050
)יקפואה םקלח תוברל( תוקעמה םוטיא םלוא      
הדועת םע ,לירקא תססובמ םוטיא תכרעמב      
המר 8154 ילארשי ןקת תושירדב תודימעל      
    "M", 5.1 לש שבי ירעזמ ללוכ יבועב  
עבר(.מ"מ 0.2 - םייקפואה םיקלחב.מ"מ      

 10,000.00   250.00    40.00 )תומכה ר"מ   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה מ ל ש ה  ת ו ד ו ב ע  70.50 ק ר פ  ת ת       
      
תושדחה זוקינה תולעת ןפוד ןיב םילשמ םוטיא     05.07.010
ןפוד ןוויכמ לופיטה(  גגב םילנאפה תיתחתו      
,)הנבמה לש ימינפה וקלחל הנופה הלעתה      
.)מ"מ 02x02 לש ךתחב( "המיטא קיטסמ"ב      

  3,000.00    50.00    60.00 .3-1 טרפ םג ואר רטמ   
      
תדוקנל תשגל ןתינו לככ ילאנויצפוא ףיעס     05.07.020
- 010.70.50 ףיעסב ליעל תראותמה שגפמה      
ימינפה דצהמ ,ל"נכ "המיטא קיטסמ" םושיי      
םע םואתב רחא ימוטיא ןורתפ וא ,הנבמה לש      

 18,000.00   300.00    60.00 .עוניש ללוכ ריחמה.3-1 טרפ םג ואר .ץעויה רטמ   
      
ןוילע ליפורפ( ןוילע תכתמ ליפורפ עוביק     05.07.030
,)1 קלח 2571 ילארשי ןקתב רומאכ ךתחב      
הקעמ םע זוקינה תולעת שגפמ רוזא לעמ      
הצקב "המיטא קיטסמ" םושיי תוברל ,ןוטבה      
לש הקפסאו רוצייה תא ללוכ ריחמה.ליפורפה      
רומאכ ,מ"ס 52 לכ עוביק תוברל ,ליפורפה      

  9,000.00   150.00    60.00 3-1 טרפ םג ואר .ינכטה טרפמב רטמ   
      
רוציי - ןימזמה תטלחהל ילאנויצפוא ףיעס     05.07.040
,עובצו ןבלוגמ חפמ "גנושלפ" לש הנקתהו      
לש יקפואה םקלח יבג לע ,מ"מ 5.1 יבועב      

 12,000.00   200.00    60.00 .תוקעמה רטמ   
      
ת פ ו ק ת ב  ה ק ו ז ח ת  80.50 ק ר פ  ת ת       
ת ל י א  ת י י ר י ע  ל ו מ  - ת ו י ר ח א ה       
      
הנה הקוזחתה הזוח לע םותחל םאב הטלחהה      
.תליא תייריע לש      
לומ תרכי הזוחה וז הטלחה לבקתת םאב      
י"ע רשואיש חסונב רישי ןפואב הייריעה      
.תושרה      
      
יפ לע ,תוירחאה תפוקתל יתנש תורש הזוח     05.08.010
היהת ןלבקה תוירחא .'ד חפסנב שרדנה      
תא ליעפהל אלש טילחי ןימזמה םא םג הפקת      
תא עצבל אלא ,ןלבקה לומ הקוזחתה הזוח      
,רחא ןלבק תועצמאב הקוזחתה תודובע      
.םלואה תא תקזחתמ רשא הרבחה ,לשמל      
םג( םוטיאה תכרעמב ואצמייש םימגפ      
םא םגו ןלבקה לש הקזחאה הזוח תרגסמב      
- םלואה תא תקזחתמה הרבחה ידי לע עצובי      
תרגסמב םנקתל יארחא היהי םוטיאה ןלבק      
םוכיסל אל 15,000.00    10.00 .ותוירחא הנש   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  90.50 ק ר פ  ת ת       
      
םוקמב םוינימולאמ הרהזא יטלש עוביקו הנכה     05.09.010

  1,000.00   500.00     2.00 טרפמב 'ג חפסנב טרופמכ - חקפמה ןמסיש 'חי   
      
םוקמב םוינימולאמ הרהזא טלש עוביקו הנכה     05.09.020

    500.00   500.00     1.00 תוחיטב חפסנב טרופמכ - חקפמה ןמסיש 'חי   
      

 65,000.00 65,000.00     1.00 להנמ רושיאב בצקה בצקה 05.09.030
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דף מס':     138 םוטיא תודובע

  
קרפ ךס  
   496,000.00 םוטיא תודובע 50 קרפ  

 
  

לכה ךס  
   496,000.00 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________

____________
ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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