
הערזמ תימוקמ הצעומ
955228940סקפ 4010289-40-לט 70822 יברעמ לילג  נ.ד
 

 
יעמסאלא בוחר
 

27/04/2022 ןדמוא/תויומכ בתכ
דף מס':     001 קיתוה בושייב הינח תובחרו םישיבכ חותיפ תודובע-יעמסאלא בוחר

למשח 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,תוכמותה ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
,םירוביח תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה      
,הכישמ לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס      
יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
.הזוחה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
יתבכש וד םיירושרש םישימג םייטסלפ תורוניצ      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

    480.00     8.00    60.00 08.1.021. רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
      
      
      
      
      
      

    480.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: רחוב אלאסמעי   .../002 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הערזמ תימוקמ הצעומ
955228940סקפ 4010289-40-לט 70822 יברעמ לילג  נ.ד
 

 
יעמסאלא בוחר
 

27/04/2022
דף מס':     002 קיתוה בושייב הינח תובחרו םישיבכ חותיפ תודובע-יעמסאלא בוחר

למשח 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    480.00 מהעברה      

      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
יפלו 20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0261
מ"ס 06 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  2,580.00    43.00    60.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
תוברל תרנצ תחנה רובע ליבש/הכרדמ תחיתפ     08.01.0348
קמועב ןוטב/טלפסא תריבש, ךותיח ,רוסינ      
חטשב ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה      
תדובע תוברל הביצחו הריפח ,ליבש/הכרדמה      
,מ"ס 06 דע בחורו מ"ס 051 דע קמועל םיידי      
,עצמ תובכשב הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר      
ותומדקל בצמה תרזחה ליבש/הכרדמ ןוקית      

    500.00   100.00     5.00 .תרנצה תוצק לש אמייק רב ןומיסו רטמ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
      
      
      

  3,560.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: רחוב אלאסמעי   .../003 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הערזמ תימוקמ הצעומ
955228940סקפ 4010289-40-לט 70822 יברעמ לילג  נ.ד
 

 
יעמסאלא בוחר
 

27/04/2022
דף מס':     003 קיתוה בושייב הינח תובחרו םישיבכ חותיפ תודובע-יעמסאלא בוחר

למשח 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,560.00 מהעברה      

      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.01.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

  2,560.00   640.00     4.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
םירוביחו קוריפ תודובע      
      
תימוקמה תושרה םע םואתב ועצובי תודובעה      
קותינ ללוכ םישרדנה תוחיטבה יללכ לכ יפלו      
,םיסנפה ,דומעה תא לולכי קוריפה ,חתמהמ      
דויצה,דומעה לע ןקתומה דויצ לכו ,תועורזה      
.חקפמה הרויש םוקמל לבוי קרופש      
      
תרטמה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.01.0495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      

    440.00   440.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה  
  6,560.00 1.8 קרפ 10.80 כ"הס  

      
2.8 ק ר פ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: רחוב אלאסמעי   .../004 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הערזמ תימוקמ הצעומ
955228940סקפ 4010289-40-לט 70822 יברעמ לילג  נ.ד
 

 
יעמסאלא בוחר
 

27/04/2022
דף מס':     004 קיתוה בושייב הינח תובחרו םישיבכ חותיפ תודובע-יעמסאלא בוחר

למשח 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
חול ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
עורזל םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה      
םידומעה רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב      
      
יפלו 10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
דיחא לוגע ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
תטלפ תוברל םח ץבאב לובט הדלפמ יושע      
,דומעה ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע סיסב      
,תלד ,דומעה ךותב םירזבא שגמ, תלדל חתפ      
לכו םוינימולא תקיצימ הנותחת תחלצ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
הטישב עובצ הרואתה דומע ,ושארב עורזה      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא      
      
הדלפמ יושע דיחא לוגע ךתחב הרואת דומע     08.02.0183
רטוקב 471.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

  4,800.00 1,200.00     4.00 'פמוק .רטמ 5 וא 4 הבוגו 4"  
      
העיבצ      
      
      
      
      
      
      

  4,800.00 20.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: רחוב אלאסמעי   .../005 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הערזמ תימוקמ הצעומ
955228940סקפ 4010289-40-לט 70822 יברעמ לילג  נ.ד
 

 
יעמסאלא בוחר
 

27/04/2022
דף מס':     005 קיתוה בושייב הינח תובחרו םישיבכ חותיפ תודובע-יעמסאלא בוחר

למשח 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,800.00 מהעברה      

      
      
תועורז/הרואת ידומע לש רונתב העיבצ      
תייחנה יפל LAR ןווגב תנוולוגמ הדלפמ      
תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה( ןימזמה      
לע רוהט רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ      
תאצוהבש 11 טרפמ יפלו ,תנוולוגמהדלפ      
תוברל ,י.תל םאתהבו תידרשמ ןיבה הדעווה      
העיבצה לע בתכב םינש 5 ל תוירחא תלבק      
.לעפמהמ      
      
לכ ללוכ 'מ 5 דע הבוגב דומע לש העיבצ     08.02.0426

  1,172.00   293.00     4.00 'פמוק 324.2.80 ףיעס יפל שרדנה  
  5,972.00 2.8 קרפ 20.80 כ"הס  

      
3.8 ק ר פ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םישגמ      
      
םיקדהמ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
ע"ש וא IXEGOS תרצות 3CB -ו 2CB םגד      
ללוכ ,ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,רשואמ      
ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ      
יבטוק וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה      
    CA01X2, AK01, רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ  
תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: רחוב אלאסמעי   .../006 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הערזמ תימוקמ הצעומ
955228940סקפ 4010289-40-לט 70822 יברעמ לילג  נ.ד
 

 
יעמסאלא בוחר
 

27/04/2022
דף מס':     006 קיתוה בושייב הינח תובחרו םישיבכ חותיפ תודובע-יעמסאלא בוחר

למשח 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יפלו 70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     08.03.0042

  1,000.00   250.00     4.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0120
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

  1,980.00    33.00    60.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
תרצות קבד םע םוחב תצווכתמ הפומ     08.03.0264
    mehcyaR דע ךתחב ךומנ חתמ לבכל ע"ש וא  

    230.00   230.00     1.00 .ר"ממ 61X5 'חי   
      
הקראה      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכו םידומעל הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
עוציבל תושורדה תודובעה לכו םירמוחה      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה רוביח      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.0336

  1,560.00    26.00    60.00 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53 רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

  4,770.00 30.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: רחוב אלאסמעי   .../007 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הערזמ תימוקמ הצעומ
955228940סקפ 4010289-40-לט 70822 יברעמ לילג  נ.ד
 

 
יעמסאלא בוחר
 

27/04/2022
דף מס':     007 קיתוה בושייב הינח תובחרו םישיבכ חותיפ תודובע-יעמסאלא בוחר

למשח 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,770.00 מהעברה      

      
      
טוממ תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
עקרקב תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ      
ןוטב הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל      
    521B תשוחנמ הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל  
לית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05      
תשרב הקראה לית וא ספא לית וא הקראה      
.העיבצו טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.03.0387
ןוטב תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3      
ללוכ מ"ס 06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט      

    799.00   799.00     1.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
      
וא/ו הריפח ללוכ יתכתמ םימ רוניצל הקראה     08.03.0393
מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב תחוש ,הביצח      
רוח ,ןוטבמ תיעקרק  םע  מ"ס 06 קמועבו      
,984 י.ת יפל 521B ןוטב הסכמ ,םימ זוקינ      
םירוביחהו םירזיבאה לכ ללוכ העיבצו טוליש      

    577.00   577.00     1.00 'פמוק .םישורדה  
      
תונוש      
      
ןיירושמ עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.03.0447
    45PI יטמטוא יצח  םרז  קספמ תפסות תוברל  
דחא לודומ לעב א"ק 01 רפמא 61 יבטוק וד      
2X3.YX2N 5 רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע      
םוטיא תוברל עקת תיבל דעו שגמהמ ר"ממ      
ימ תרידח תעינמל ןוקיליס י"ע רוביחה  רוזא      

    532.00   133.00     4.00 'פמוק .םשג  
      
למשח סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     08.03.0465
הדימב םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב      
תוניקתל קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו      
םאתהבו למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה      
םושיר תדועת תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל      
הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו  
  7,678.00 3.8 קרפ 30.80 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: רחוב אלאסמעי   .../008 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הערזמ תימוקמ הצעומ
955228940סקפ 4010289-40-לט 70822 יברעמ לילג  נ.ד
 

 
יעמסאלא בוחר
 

27/04/2022
דף מס':     008 קיתוה בושייב הינח תובחרו םישיבכ חותיפ תודובע-יעמסאלא בוחר

למשח 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
4.8 ק ר פ  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
ללוכ הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
.T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
ילעב הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
יוניבה דרשמ רגאמב םימושרה הכמסה תדועת      
תנכדעתמה המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו      
.דרשמה רתאב      
      
W35-62 ,םידל 42  דל תובוחר תרואת ףוג     08.04.0033
REDERHCS תרצותמ  OECET 10 תמגוד      
לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא טייליטיס י"ע קוושמה      

  7,400.00 1,850.00     4.00 .810.40.80 ףיעס יפל שרדנה 'חי   
  7,400.00 4.8 קרפ 40.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

 27,610.00 למשח 80 כ"הס  
קובץ: רחוב אלאסמעי   .../009 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הערזמ תימוקמ הצעומ
955228940סקפ 4010289-40-לט 70822 יברעמ לילג  נ.ד
 

 
יעמסאלא בוחר
 

27/04/2022
דף מס':     009 קיתוה בושייב הינח תובחרו םישיבכ חותיפ תודובע-יעמסאלא בוחר

ןבא תודובע 41 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק ב  ת ו ד ח ו י מ  ת ו ד ו ב ע  03.41 ק ר פ  ת ת       
ש א ר  י כ ב ד נ ו  ן ב א       
      
מ"ס 53 לעמ בחורב )"גניפוק"( שאר יכבדנ     14.30.0042
דוסי ריחמב מ"ס 01 יבועבו מ"ס 04 דעו      
םיקוזיחה תוברל ,א"מ/ח"ש 022 ןבאל      

  4,800.00   600.00     8.00 ןבאה ןוגיעו םישרדנה רטמ   
  4,800.00 שאר יכבדנו ןבא תוריקב תודחוימ תודובע 03.41 כ"הס  

      
ן ב א  ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  05.41 ק ר פ  ת ת       
)י ת י י ש ע ת ו  י ע ב ט (      
      
דוביעב הרוסנ ןבא תוחולב תוריק יופיח     14.50.0030
ןוטב תקיצי תוברל ,מ"ס 5 יבועב "הבטומ"      
9 יופיחה לש ללוכ יבוע .םייקה ריקה לא      
,ןבא לכב םיחודיק 4 תללוכ הדובעה .מ"ס      
ירוחאמ תשר לא "הטסורינ" טוחב רוביח      
םיפיעסב דרפנב תדדמנ הדלפה תשר( ןבאה      
081 ןבאל דוסי ריחמ .)0140-0040.050.41      

  2,200.00   440.00     5.00 ר"מ/ח"ש ר"מ   
  2,200.00 )יתיישעתו יעבט( ןבא תוחולב תוריק יופיח 05.41 כ"הס  

      
ן ב א ב  ם י ח ט ש מ  ף ו צ י ר  08.41 ק ר פ  ת ת       
      
ריב" גוסמ ןבאמ םיליבשו םיחטשמ ףוציר     14.80.0020
דוביעב מ"ס 7 יבועב בוהצצ ע"ש וא  "תיז      

 25,000.00   500.00    50.00 ר"מ/ח"ש 051 ןבאל דוסי ריחמ ."םסמסמ" ר"מ   
 25,000.00 ןבאב םיחטשמ ףוציר 08.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 32,000.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  
קובץ: רחוב אלאסמעי   .../010 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הערזמ תימוקמ הצעומ
955228940סקפ 4010289-40-לט 70822 יברעמ לילג  נ.ד
 

 
יעמסאלא בוחר
 

27/04/2022
דף מס':     010 קיתוה בושייב הינח תובחרו םישיבכ חותיפ תודובע-יעמסאלא בוחר

יפונ חותיפ 04 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  35.04 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ תובלתשמ םינבאב ףוציר יפיעס .2      
םיללוכ םניאו ,מ"ס 5 יבועב לוחה תבכש תא      
,ןוטב תרוגחו עצמ ,תיתשה קודיה תא      
ןווגב םיפוצירה יפיעס .3.דרפנב ודדמיש      
.4.קוריו לוחכ עבצ םיללוכ םניא ינועבצ      
.080.41 קרפ תת האר - ןבאב ףוציר יפיעס      
      
םגד ,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0602
םילדגב ע"ש וא ןוטסטרמס "תומר ןבא"      
מ"ס 5 לוח תוברל ,םינבא 7 לש טס םינתשמ      
טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג ,)עצמ ללוכ אל(      
ינווג וא/ו ןבל ןווג וא/ו )ןוטס רפוס( ןבל      

 51,000.00   170.00   300.00 לייטקוק ר"מ   
 51,000.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 כ"הס  

      
י נ ב א  ,ן ג ו  ה פ ש  י נ ב א  45.04 ק ר פ  ת ת       
ם ו ח י ת       
      

הפש ינבא ק/ט                            40.54.0009
      
וא "ןוריע" וא "שירח" םגד שיבכ הפש ןבא     40.54.0250
05/52/02 וא/ו מ"ס 001/52/02 תודימב ע"ש      

    870.00    87.00    10.00 רופא ינווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל ,מ"ס רטמ   
      
"שירח" םגד  מ"ס 1 הזאפ רבעמ הפש ןבא     40.54.0270
דוסי תוברל ,מ"ס 05/52/02 תודימב      

  1,020.00   102.00    10.00 רופא ינווג ,ןוטב תנעשמו רטמ   
      
"שירח" םגד  העונת יאל הרטע הפש ןבא     40.54.0280
דוסי תוברל ,מ"ס 05/52/52 תודימב      

            136.00 רופא ינווג ,ןוטב תנעשמו רטמ           
      
81/04/05 תודימב בכר תסינכל הפש ןבא     40.54.0290
,תויתניפ םינבא תוברל "שירח" םגד מ"ס      

            156.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי רטמ           
      

ןג ינבא ק/ט                            40.54.0499
      
דוסי תוברל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.54.0600

    680.00    68.00    10.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו רטמ   
  2,570.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 45.04 כ"הס  

      
      
      

קובץ: רחוב אלאסמעי   .../011 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הערזמ תימוקמ הצעומ
955228940סקפ 4010289-40-לט 70822 יברעמ לילג  נ.ד
 

 
יעמסאלא בוחר
 

27/04/2022
דף מס':     011 קיתוה בושייב הינח תובחרו םישיבכ חותיפ תודובע-יעמסאלא בוחר

יפונ חותיפ 04 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב מ  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  16.04 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ו       
      
חיטב םיכמות תוריק יופיצ .1 :תורעה      
יופיצ .2 .120.90 קרפ תת האר - תירכרוכ      
קרפ תת האר - ןבא תוחולב םיכמות תוריק      
    .14.050  
      
,דחא דצמ יולג 03-ב ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.61.0091
תוברל ,'מ 2 דע הבוגבו מ"ס 02 יבועב      
ריקה שאר דוביע ללוכ ריחמה .םיזקנו םירפת      

  3,500.00 1,750.00     2.00 )ק"מל ג"ק 06 יפל( ןויזו ק"מ   
  3,500.00 ןוטב יקולבו ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 57,070.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס  
קובץ: רחוב אלאסמעי   .../012 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הערזמ תימוקמ הצעומ
955228940סקפ 4010289-40-לט 70822 יברעמ לילג  נ.ד
 

 
יעמסאלא בוחר
 

27/04/2022
דף מס':     012 קיתוה בושייב הינח תובחרו םישיבכ חותיפ תודובע-יעמסאלא בוחר

היקשהו ןוניג 14 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ן ג  ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  11.14 ק ר פ  ת ת       
      
תכיפה תוברל ,מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     41.11.0010
יננג רושייו םיינכמ םילכב החוחיתו עקרקה      
רשא הקלחב ,תוינוניבו תולק תומדאב ,יפוס      

              5.80 ר"מ 052 דע החטש ר"מ           
      
ר"מ 052 דע םלדוגש םיחטשל טסופמוק     41.11.0030

    270.00   270.00     1.00 )םנודל ק"מ 52-כ לש תומכב( ק"מ   
      
תויומכב - חטשב רוזיפ תוברל ,תיננג המדא     41.11.0200
02 דע וא תחא תיאשמב ק"מ 01 דע :תונטק      

    270.00    90.00     3.00 תויאשמ יתשב ק"מ ק"מ   
    540.00 ןג תמדאו עקרקה דוביע 11.14 כ"הס  

      
ה ע י ט נ  02.14 ק ר פ  ת ת       
      

    350.00     3.50   100.00 )רטיל 1-מ ןטק( םייתנוע םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0011
      

    220.00    22.00    10.00 )רטיל 3( 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0040
      
רטוקב "9 לדוג" )רטיל 001( לכיממ םיצע     41.20.0190
גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 3" עזג      

  2,400.00   600.00     4.00 ץעל טסופמוק רטיל 05 -ו תואטוחמ תוכומס 'חי   
  2,970.00 העיטנ 02.14 כ"הס  

      
ה ר ק ב  ש א ר ל  ם י ר ז י ב א  04.14 ק ר פ  ת ת       
      
רטסאילופמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.40.0625
וא "דראגמולב טיילרוא" תמגודכ ןיירושמ      
תוברל ,מ"מ 008X006X062 תודימב ,ע"ש      

    793.00   793.00     1.00 רפרפ תליענו ןוטב תקיציל תכתמ תרגסמ 'חי   
    793.00 הרקב שארל םירזיבא 04.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  י ר ק ב ו  ם י ב ש ח מ  05.14 ק ר פ  ת ת       
      
,וידר תוברל ,  2X2 RX ויפרוקס בשחמ     41.50.0540
ןיקתמ י"ע הנקתה ,roodtuo זראמ ,הללוס      
.תחא הנשל רשק יושיר ,ןרציה לש השרומ      
תורשו תוירחא ,הכרדה ,היצרגטניא ,הנקתה      

  7,280.00 7,280.00     1.00 הנשל 'חי   
  7,280.00 היקשה ירקבו םיבשחמ 05.14 כ"הס  

      
      
      

קובץ: רחוב אלאסמעי   .../013 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הערזמ תימוקמ הצעומ
955228940סקפ 4010289-40-לט 70822 יברעמ לילג  נ.ד
 

 
יעמסאלא בוחר
 

27/04/2022
דף מס':     013 קיתוה בושייב הינח תובחרו םישיבכ חותיפ תודובע-יעמסאלא בוחר

היקשהו ןוניג 14 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י ק ש ה  ת ר נ צ  07.14 ק ר פ  ת ת       
      
,תינוניב דע הלק המדאב תולעת תריפח     41.70.0020
מ"ס 03 קמועב )ר'שנרט( ינכמ ילכ תועצמאב      
-מ לחה םירטקב היקשה תרנצ רובע יוסיכו      
תלבוה ללוכ ריחמה מ"מ 23 דע מ"מ 61      

              6.00 םילכה רטמ           
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0040
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 71-61 רטוק ,ךר 4      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

    128.00     6.40    20.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0060
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 52 רטוק ,ךר 4      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

    282.00     9.40    30.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
57 רטוק 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     41.70.0650
דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל ,חישק מ"מ      

  4,140.00    69.00    60.00 ןוליינ טוח תלחשהו מ"ס 07 רטמ   
  4,550.00 היקשה תרנצ 07.14 כ"הס  

      
ף ו ט פ ט  ת ו ח ו ל ש  08.14 ק ר פ  ת ת       
      
וא "טנקט" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תחולש     41.80.0060

              6.50 מ"ס 03 לכ תפטפט ,םוח מ"מ 61 ,ע"ש רטמ           
      
םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     41.80.0120
,תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט 01      
תרבוחמ תעבטה ,מ"ס 03 לש םיחוורמב      

    108.00    36.00     3.00 ןואסלפ רבחמ י"ע הנזהה רוניצל 'חי   
    108.00 ףוטפט תוחולש 08.14 כ"הס  

      
ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  09.14 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"ס 06 רטוק םורט ןוטבמ הרקב תוחוש     41.90.0020

  2,400.00 1,200.00     2.00 הייקשה בותיכ םעו הסכמ 'חי   
  2,400.00 הרקב תוחוש 09.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: רחוב אלאסמעי   .../014 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הערזמ תימוקמ הצעומ
955228940סקפ 4010289-40-לט 70822 יברעמ לילג  נ.ד
 

 
יעמסאלא בוחר
 

27/04/2022
דף מס':     014 קיתוה בושייב הינח תובחרו םישיבכ חותיפ תודובע-יעמסאלא בוחר

היקשהו ןוניג 14 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת כ ר ע מ  י ש א ר  19.14 ק ר פ  ת ת       
      
לש הלועפ רובע 1" רטוק תכרעמ שאר     41.91.0120
י"ע לעפומ ,הרטמה לש הלועפ וא ףוטפט      
ףוגמ תוברל ןמז י"פע לעופה הייקשה רקב      
ררחשמ ,דוקיפ ימל האיצי ,ןג זרב ,ןוסכלא      
הזנורבמ ישאר ילוארדיה ףוגמ ,בלושמ ריווא      
ןנסמ וא ש"מ 05 ןנסמ ,CD ילמשח ףוגמ וא      
ירזיבא לכו םידרוקר 2 ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ 021      
תולעפהה( םישרדנה םירבחמהו רוביחה      

  3,800.00 3,800.00     1.00 )דרפנבודדמי 'חי   
  3,800.00 תכרעמ ישאר 19.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 22,441.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  
קובץ: רחוב אלאסמעי   .../015 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הערזמ תימוקמ הצעומ
955228940סקפ 4010289-40-לט 70822 יברעמ לילג  נ.ד
 

 
יעמסאלא בוחר
 

27/04/2022
דף מס':     015 קיתוה בושייב הינח תובחרו םישיבכ חותיפ תודובע-יעמסאלא בוחר

ץוח טוהיר 24 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו נ ח ל ו ש  ,ם י ל ס פ ס  02.24 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ת י ב ו       
      
25/061 תודימב םורט ןוטבמ ינבלמ לספס     42.20.0530

  3,260.00 1,630.00     2.00 רופא ןווג ,טרפ יפל מ"ס 54 הבוגו מ"ס 'חי   
  3,260.00 םינתיבו תונחלוש ,םילספס 02.24 כ"הס  

      
י ר ו ת ס מ ו  ם י נ ו ת פ ש א  14.24 ק ר פ  ת ת       
ה פ ש א       
      
44/44 תודימב םורט ןוטבמ עבורמ ןותפשא     42.41.0015
יפל ,מ"ס 26 הבוג ,ןוטב/טילונרג רמג ,מ"ס      

  1,230.00 1,230.00     1.00 .טרפ 'חי   
  1,230.00 הפשא ירותסמו םינותפשא 14.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  4,490.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס  
קובץ: רחוב אלאסמעי   .../016 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הערזמ תימוקמ הצעומ
955228940סקפ 4010289-40-לט 70822 יברעמ לילג  נ.ד
 

 
יעמסאלא בוחר
 

27/04/2022
דף מס':     016 קיתוה בושייב הינח תובחרו םישיבכ חותיפ תודובע-יעמסאלא בוחר

רודיג 44 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
ה ד ר פ ה ו  ה כ ל ו ה  ת ו ק ע מ  12.44 ק ר פ  ת ת       
ם י י ר ו ב י צ  ם י ח ט ש ו  ת ו כ ר ד מ ל       
      
םינוולוגמ תורדגהו תוקעמה .1 :תורעה      
םיעובצו 819 י"ת יפל רוצייה רחאל םח ץבאב      
תודימב ןוטב תודוסי תוברל ,רונתב      
ןלהלש םיריחמה .2.מ"ס 04/04/04      
וא תורדג לש תודובע עוציבל םיסחייתמ      
וניה )םינוש םיגוסמ( ללוכה םכרואש תוקעמ      
.תוחפל א"מ 05      
      
וא "ונוא תירק" םגד הדרפהו הכלוה הקעמ     44.21.0100
וא 5.2"/53.2 רטוק רוניצמ םידומע ע"ש      
'מ 01.2-0.2 לכ מ"מ 2/06/06 םיליפורפמ      
םיעבורמ תוטוממ םיבצינו 'מ 01.1 הבוגבו      
99 לש חוורמבו מ"מ 01/01 האלמ הדלפמ      
מ"מ 02/02 םייקפוא תוטומל םירבוחמ מ"מ      
ףפוכמה מ"מ 01/01 טומ היושע תרתוכו      

            420.00 םידדוב ןוטב תודוסי תוברל ,לגעמ תרוצל רטמ           
םיירוביצ םיחטשו תוכרדמל הדרפהו הכלוה תוקעמ 12.44 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רודיג 44 כ"הס            
קובץ: רחוב אלאסמעי   .../017 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הערזמ תימוקמ הצעומ
955228940סקפ 4010289-40-לט 70822 יברעמ לילג  נ.ד
 

 
יעמסאלא בוחר
 

27/04/2022
דף מס':     017 קיתוה בושייב הינח תובחרו םישיבכ חותיפ תודובע-יעמסאלא בוחר

תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  01.15 ק ר פ  ת ת       
      
- רתאב תמייקה )םירחא לש( תלוספ יוניפ     51.10.0011
יוניפ .חטשב ןלבקה תודובע תליחת ינפל      
.ק"מ 21 חפנב הלוכמ י"ע תלוספה תלבוהו      
הדובעה .יוניפ תרגאו הסמעה ללוכ ריחמה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק דבלב השירד יפל עצובת  
      
01 דע קמועל םיעצמ ינפ חוחיתו השירח     51.10.0022
יוניפ תוברל ,רקובמ קודיהו סוליפ ,מ"ס      

  2,100.00     7.00   300.00 הריפח יפדוע ר"מ   
      
0.1 הבוגב דדמנה םעזג ףקיהש םיצע תתירכ     51.10.0024
02 דעו מ"ס 01 לעמ וניה עקרקה ינפ לעמ 'מ      

    800.00   160.00     5.00 )ןימזמה ח"ע רפוכ( 'מ 0.3 דע םהבוגו מ"ס 'חי   
      
רטוק דע בויב וא םימ יאת הבוג תמאתה     51.10.0224
קוריפ אלל( מ"ס 03 דע הבוגל מ"ס 521-001      
הסכמ לש שדחמ הבכרהו קורפ ללוכ ,)הרקת      

  2,500.00   500.00     5.00 םימייק תשר וא 'חי   
      
יופיצ םע ןייוזמ ןוטבמ םייק ךמות ריק תסירה     51.10.0330

  6,000.00   600.00    10.00 יוניפ תוברל דוסיה תוברל ,ןבא ק"מ   
      

  2,000.00   200.00    10.00 טקל ןבאו ןוטב בג םע םייק דבוכ ריק תסירה ק"מ  51.10.0340
      
מ"ס 8 דע יבועב ןוטב/טלפסא תעסימ קוריפ     51.10.0400

  3,600.00    12.00   300.00 יוניפ תוברל ר"מ   
      
מ"ס 01 דע יבועב ןייוזמ ןוטב תעסימ קוריפ     51.10.0405

  2,000.00    40.00    50.00 יוניפ תוברל ר"מ   
      

    560.00    14.00    40.00 םייק טלפסא רוסינ רטמ  51.10.0430
      
בחורב תועוצרב םייק טלפסא קוריפו רוסינ     51.10.0434

  1,200.00    40.00    30.00 יוניפ תוברל ,מ"ס 09 דעו מ"ס 05 לעמ רטמ   
      

    320.00    16.00    20.00 ןייונפו הפש ינבא קוריפ רטמ  51.10.0440
      
תבכש תוברל ,תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ     51.10.0460

    850.00    17.00    50.00 יוניפ תוברל מ"ס 5 לוח עצמ ר"מ   
      
,לגר יכלוהל הדרפה וא הכלוה תוקעמ קוריפ     51.10.0500

    450.00    45.00    10.00 דוסיה רוב יולימ תוברל רטמ   
      

 23,880.00 01.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: רחוב אלאסמעי   .../018 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הערזמ תימוקמ הצעומ
955228940סקפ 4010289-40-לט 70822 יברעמ לילג  נ.ד
 

 
יעמסאלא בוחר
 

27/04/2022
דף מס':     018 קיתוה בושייב הינח תובחרו םישיבכ חותיפ תודובע-יעמסאלא בוחר

תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 23,880.00 מהעברה      

      
      

    250.00    25.00    10.00 'מ 2 דע הבוגב תשר רדג קוריפ רטמ  51.10.0510
 24,130.00 קוריפו הנכה תודובע 01.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  02.15 ק ר פ  ת ת       
      
)ראשה ןיב( םיללוכ הריפחה יריחמ .2      
לכ קוליסו יולימל םיאתמה רמוחה תרבעה      
ךפש םוקמל ,יולימל ולספנש הריפחה יפדוע      
51 דע לש קחרמל ,רחא רתאל וא רשואמ      
תרבעה רובע .חקפמה תוארוהיפל מ"ק      
ףיעס האר רתוי לודג קחרמל רמוחה      
    .51.010.0008  
      
תוברל ,)'ג גוס( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.20.0080

  3,750.00    75.00    50.00 ליגר קודיהו רוזיפ ק"מ   
  3,750.00 רפע תודובע 02.15 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  03.15 ק ר פ  ת ת       
      
,רקובמ קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ     51.30.0008
וניה ריחמה .תרשואמ הבצחממ קפוסי עצמה      

  8,000.00   160.00    50.00 ק"מ 052 דע לש תומכל ק"מ   
  8,000.00 תויתשתו םיעצמ 03.15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  04.15 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     51.40.0011

    300.00     2.50   120.00 ר''מ/רטיל 1 ר"מ   
      
ןוטבמ םישיבכב הנוילע תאשונ הבכש     51.40.0045
ןבא םע תבורעתמ מ"ס 5 יבועב טלפסא      
,)4/3"( מ"מ 91 ילמיסקמ לדוג טימולוד      

  5,280.00    44.00   120.00 קודיהו רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ר"מ   
      
יוניפ ,אוטאט תוברל טלפסא לש ןידע  ףוצרק     51.40.0046

  1,500.00     5.00   300.00 .קוליסו ר"מ   
  7,080.00 טלפסא תודובע 04.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

 42,960.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  
קובץ: רחוב אלאסמעי   .../019 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הערזמ תימוקמ הצעומ
955228940סקפ 4010289-40-לט 70822 יברעמ לילג  נ.ד
 

 
יעמסאלא בוחר
 

27/04/2022
דף מס':     019 קיתוה בושייב הינח תובחרו םישיבכ חותיפ תודובע-יעמסאלא בוחר

99 99 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
99 99 ק ר פ       
      
המקהו הקתעה ללוכ םייק ראוד ןתיב קוריפ     99.0001
םוקמל םייקה תמגודכ ןוטבתפצר ללוכ שדחמ      

          2,500.00 .חקפמה תוארוה יפל 'חי           
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

99 99 כ"הס            
קובץ: רחוב אלאסמעי   .../020 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הערזמ תימוקמ הצעומ
955228940סקפ 4010289-40-לט 70822 יברעמ לילג  נ.ד
 

 
יעמסאלא בוחר
 

27/04/2022 )זוכיר( ןדמוא/תויומכ בתכ
דף מס':     020 קיתוה בושייב הינח תובחרו םישיבכ חותיפ תודובע-יעמסאלא בוחר

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשח 80 קרפ    
   

                  6,560.00 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת   
   

                  5,972.00 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת   
   

                  7,678.00 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת   
   

                  7,400.00 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת   
   

    27,610.00 למשח 80 כ"הס               
   
ןבא תודובע 41 קרפ    
   

                  4,800.00 שאר יכבדנו ןבא תוריקב תודחוימ תודובע 03.41 קרפ תת   
   

                  2,200.00 )יתיישעתו יעבט( ןבא תוחולב תוריק יופיח 05.41 קרפ תת   
   

                 25,000.00 ןבאב םיחטשמ ףוציר 08.41 קרפ תת   
   

    32,000.00 ןבא תודובע 41 כ"הס               
   
יפונ חותיפ 04 קרפ    
   

                 51,000.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 קרפ תת   
   

                  2,570.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 45.04 קרפ תת   
   

                  3,500.00 ןוטב יקולבו ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04 קרפ תת   
   

    57,070.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס               
   
היקשהו ןוניג 14 קרפ    
   

                    540.00 ןג תמדאו עקרקה דוביע 11.14 קרפ תת   
   

                  2,970.00 העיטנ 02.14 קרפ תת   
   

                    793.00 הרקב שארל םירזיבא 04.14 קרפ תת   
   

                  7,280.00 היקשה ירקבו םיבשחמ 05.14 קרפ תת   
   

                  4,550.00 היקשה תרנצ 07.14 קרפ תת   
   

                    108.00 ףוטפט תוחולש 08.14 קרפ תת   
   

                  2,400.00 הרקב תוחוש 09.14 קרפ תת   
 

קובץ: רחוב אלאסמעי   .../021 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הערזמ תימוקמ הצעומ
955228940סקפ 4010289-40-לט 70822 יברעמ לילג  נ.ד
 

 
יעמסאלא בוחר
 

27/04/2022
דף מס':     021 קיתוה בושייב הינח תובחרו םישיבכ חותיפ תודובע-יעמסאלא בוחר

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
                  3,800.00 תכרעמ ישאר 19.14 קרפ תת   

   
    22,441.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס               

   
ץוח טוהיר 24 קרפ    
   

                  3,260.00 םינתיבו תונחלוש ,םילספס 02.24 קרפ תת   
   

                  1,230.00 הפשא ירותסמו םינותפשא 14.24 קרפ תת   
   

     4,490.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס               
   
רודיג 44 קרפ    
   

םיחטשו תוכרדמל הדרפהו הכלוה תוקעמ 12.44 קרפ תת                             
םיירוביצ        
   

רודיג 44 כ"הס                            
   
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ    
   

                 24,130.00 קוריפו הנכה תודובע 01.15 קרפ תת   
   

                  3,750.00 רפע תודובע 02.15 קרפ תת   
   

                  8,000.00 תויתשתו םיעצמ 03.15 קרפ תת   
   

                  7,080.00 טלפסא תודובע 04.15 קרפ תת   
   

    42,960.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס               
   
99 99 קרפ    
   

99 99 כ"הס                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: רחוב אלאסמעי   .../022 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הערזמ תימוקמ הצעומ
955228940סקפ 4010289-40-לט 70822 יברעמ לילג  נ.ד
 

 
יעמסאלא בוחר
 

27/04/2022
דף מס':     022 קיתוה בושייב הינח תובחרו םישיבכ חותיפ תודובע-יעמסאלא בוחר

  
לכה ךס  

   186,571.00 החנה בושיחל םוכס  
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: רחוב אלאסמעי 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


