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ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     002 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  \ ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
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      
      
,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      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     08.01.0048
יספ םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

    585.00    13.00    45.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
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      

    240.00     8.00    30.00 08.1.021. רטמ   
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  6,600.00    12.00   550.00 08.1.021. רטמ   
      
ללוכ מ"מ 011 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0105
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

    780.00    26.00    30.00 08.1.021. רטמ   
      
      
      
      
      

  8,205.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     003 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,205.00 מהעברה      
      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0117
מ"מ 2.3 ןפוד יבועב 8 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

  1,440.00    36.00    40.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
תבכש ,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תואיציו תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצח      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל      
יכמסמב תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
.הזוחה      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.0183
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 051 קמועו מ"ס      

  9,000.00 1,800.00     5.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0197

  2,150.00   430.00     5.00 'פמוק .984 י"ת יפל 052C ןוטב הסכמו הרקת  
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0200
לוגע הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ      

  1,400.00   700.00     2.00 'פמוק .984 י"ת יפל 052C תכתממ קוצי  
      
הקוצי תרנצו םילבכ תלעת ללוכ החמוג ריחמ      
םאתהב סוסיבו הבצה ,החמוגל תחתמ ןוטבמ      
ןכדועמ טרפ יפל י"חח םע םואת ,תוינכותל      
,רפעה תודובע לכ תא ללוכו ,י"חח רתאב      
,הלבוה ,הקפסא ,יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
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      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0258
מ"ס 04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 021 קמועו      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 18,000.00    36.00   500.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
 40,195.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     004 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 40,195.00 מהעברה      
      
      
02 לכ רובע 852.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     08.01.0273
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

    300.00     6.00    50.00 .מ"ס 04 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ רטמ   
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     08.01.0291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
רושיא תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

    440.00   110.00     4.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה ק"מ   
      
לושכמ לעמ תרנצ תנגהל 02-ב ןוטב תקיצי     08.01.0297

  6,080.00   760.00     8.00 .)חקפמה תשירד יפל( ,שרדייש םוקמ לכל וא/ו ק"מ   
      
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      

  2,000.00   100.00    20.00 .תרנצה תוצק לש אמייק רב ןומיסו רטמ   
      
תוברל תרנצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.01.0351
םייק ןוטב/טלפסא תריבשו ךותיח ,רוסינ      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,םישיבכ חטשב      
דע בחורבו מ"ס 051 דע קמועל םיידיתדובעב      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 06      
בצמה תרזחה ,שיבכה ןוקית ,עצמה תובכשב      

  2,200.00   110.00    20.00 .תרנצה תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל רטמ   
      
םייק רבעמ אתל תיעקרק תת תרנצ רוביח     08.01.0354
תרטמה ,אתה ןפודב חתפ תביצח ללוכ ,ןוטבמ      
תושרדנה תודובעה לכו םוטיא ,ןוטיב ,תרנצה      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .הזוחה יכמסמ יפ לע  
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,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      
      
      

 51,515.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     005 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 51,515.00 מהעברה      
      
      
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      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.01.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

  1,280.00   640.00     2.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.01.0375
03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 8 הבוגב 063.1.80      

 15,470.00   910.00    17.00 'פמוק .מ"ס 001/08/08 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      
      
,םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.01.0456
תלוספ ףוסיא רתאל ותרבעהו ותאצוה      
תייחנה יפל ,תוכמסומה תויושרה י''ע רשואמה      
םתומדקל חטשה ינפ תרזחה ללוכ ,חקפמה      
תוברל תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמיולימב      

    520.00   260.00     2.00 'פמוק .ףוציר וא/ו טלפסא ןוקית  
      
8-4 הבוגב הדלפמ םייק הרואת דומע קוריפ     08.01.0462
ללוכ ,ויביכרמ לכו םיסנפ ,תועורז ללוכ ,'מ      
,םדודיבו הנזהה לבכו למשח ירוביח קוריפ      

  1,000.00   500.00     2.00 'פמוק .חקפמה הרויש םוקמל  ותרבעהו  
      
קוריפ ללוכ םייק הרואת דומעמ סנפ קוריפ     08.01.0483
הנזה לבכו למשחה ירוביח ,םירזיבאה שגמ      
הרויש םוקמל םתרבעהו סנפל שגמהמ      

    200.00   100.00     2.00 'פמוק .חקפמה  
      
ללוכ ,תמייק הרואת תייזכרמל תורבחתה     08.01.0492
'סמ יפל הקראה יכילומו םילבכ ,תרנצ תרדחה      
לכ ,דוסיה ךרד םירבחתמה םילגעמה      
וא/ו תפסות ,םישרדנה םימואיתהו םירוביחה      
םאתהב היזכרמב םילגעמל טוליש ןוכדיע      
םוטיא ,טוויח ,תוינכותהו למשח תונזהל      

    514.00   514.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו תרנצה  
      
      
      

 70,499.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     006 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 70,499.00 מהעברה      
      
      
תרדחה 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      

    880.00   440.00     2.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה  
      
קורפ ללוכ םייק דומע לע הרואת ףוג תפלחה     08.01.0513
חוקיפה הרויש םוקמל ותלבוהו ןשיה ףוגה      
לכ ללוכ ומוקמב שדח הרואת ףוג תנקתהו      
הלועפל םישרדנה םירמוחהו תודובעה      

    520.00   260.00     2.00 'פמוק .)שדחה ףוגה תולע ללוכ אל(תמלשומ  
 71,899.00 ץוח תרואתל תונכה 10.80 כ"הס  

      
ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
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 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      
      
      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     007 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 06 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
םירזבא שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םישורדה םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב      
דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ הרואתה      
.רונתב      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.0033
3 ךרואב 720.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 10,500.00 2,100.00     5.00 'פמוק .'מ  
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 67 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
םירזבא שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םישורדה םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב      
דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ הרואתה      
.רונתב      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.0054
7 ךרואב 240.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 51,000.00 3,000.00    17.00 'פמוק .'מ  
      
הרואת ידומעל הדלפ תועורז      
      
לזרבמ היושע תינוק תיתשק )218 י"ת( עורז      
הרואתה ףוגלו דומעל תמאתומ רטוקב ןוולוגמ      
ללוכ הרואתה ףוגלו דומעל תרבוחמו רחבנה      
ןלא יגרוב ,דומעל םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ      
.דומעה ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש      
      
הדלפמ היושע מ"ס 001 ךרואב הדיחי עורז     08.02.0354

    700.00   350.00     2.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
הדלפמ היושע מ"ס 051 ךרואב הדיחי עורז     08.02.0357

  6,800.00   400.00    17.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
העיבצ      
      
      
      
      
      
      
      

 69,000.00 20.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     008 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 69,000.00 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      
      
ללוכ 'מ 5 דע הבוגב עורז +דומע לש העיבצ     08.02.0426

  1,465.00   293.00     5.00 'פמוק 324.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
      
ללוכ 'מ 01 דע הבוגב עורז +דומע לש העיבצ     08.02.0429

  8,755.00   515.00    17.00 'פמוק 324.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
      
יללכ שומיש ןוטב תוחמוג      
      
הקוצי תרנצו םילבכ תלעת ללוכ החמוג ריחמ      
םאתהב סוסיבו הבצה ,החמוגל תחתמ ןוטבמ      
תיתשתה תרבח םע םואת ,תוינכותל      
רפעה תודובע לכ תא  ללוכ ,תיטנוולרה      
,יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,תושרדנה      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.הזוחה יכמסמב תושרדנה תודובעה      
      
012/04/081 םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.02.0471
,סוסיבו הריפח ,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס      
תינכתב  "A","B","F" טרפ יפל עוציב      

 24,000.00 2,000.00    12.00 'פמוק . B6035YC-05  
      
תרושקתו תשר ןוראל הרוקמ ןוטב תחמוג     08.02.0472
052 הבוגו מ"ס 55X032 םינפ תודימב י"חח      

  8,400.00 2,800.00     3.00 'פמוק 132.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
012/04/552 םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.02.0477
עוציב סוסיבו הריפח ,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס      

  5,400.00 2,700.00     2.00 'פמוק . CY5306B-50 תינכתב "E" טרפ יפל  
117,020.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
      
      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     009 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,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      
      
תשר רובע גוס לכמ הרואת ףוגל ריחמ תפסות     08.03.0015
לכ תוברל ,תנוולוגמ הדלפמ תילניגרוא הנגה      

    300.00   150.00     2.00 .רזע ירמוח 'חי   
      
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      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     08.03.0042

  4,750.00   250.00    19.00 '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      

    990.00    33.00    30.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 23,500.00    47.00   500.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
 29,540.00 30.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     010 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 29,540.00 מהעברה      
      
      
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

 13,000.00    26.00   500.00 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53 רטמ   
      
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      

  1,598.00   799.00     2.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
      
תונוש      
      
יפל ,םילגד 2-ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.03.0441
גוס ותואמ יונב 50.50.60.80 ףיעס 80 טרפמ      
עבצב עובצו ןוולוגמ הרואתה דומע ומכ תכתמ      

  1,955.00   115.00    17.00 'פמוק .טרפ יפל דומעה עבצנ וב עבצל ההז  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.03.0444
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

    639.00   213.00     3.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג  
      
      
      
      

 46,732.00 30.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     011 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 46,732.00 מהעברה      
      
      
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  
      
תוכיא הווש וא "רבנע" לש IV "0" םגד ןורא     08.03.0492
תחמוג ךותב וא ןוטב דוסי לע ןקתומ,רשואמ      
תנקתומ תיציפק הפלקו םינורגיטנא ללוכ ןוטב      

  3,922.00 1,961.00     2.00 'פמוק .םישרדנה םיקוזיחהו םירזיבאה  לכ םע  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0501

  1,459.20    60.80    24.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0504

  1,267.20    52.80    24.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
 54,380.40 הרואת ירזיבא 30.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג   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      
      
      
      
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     012 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,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      
      
,םידל 27 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג *      08.04.0230
    W 001 - 08 56PI 01 םגד DEL-OELC  
רשואמ ע"ש וא  , רואלדגמ 'בח י"ע קוושמה      

 27,550.00 1,450.00    19.00 .810.40.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכו 'חי   
      
,םידל 42 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג *      08.04.0231
    W 05 - 02 56PI 01 םגד DEL-OELC  
רשואמ ע"ש וא  , רואלדגמ 'בח י"ע קוושמה      

  5,250.00 1,050.00     5.00 .810.40.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכו 'חי   
 32,800.00 הרואת יפוג  40.80 כ"הס  

      
ק ז ב  ,ל מ ש ח  'ב ח  'ב ע  י ו ו י ל  70.80 ק ר פ  ת ת       
.ט ו ה  ,      
      
לע החגשה ,לוהינ ,םימואת רובע םולשת     08.07.0010
לע חטשה ןומיס תוברל למשח תרבח תודובע      
חטשה תלבקו ,םתשירדל םאתהב דדומ ידי      
דדומ הצקי ןלבקה .הדובע ךשמהל םלשומ      
תדובעל דומצ היהיש הדובע להנמו םינומיסל      
בקעמ ךרוצלו םימואית ךרוצל למשח תרבח      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .חקפמל חווידו תורחא תוכרעמב תועיגפ רחא  
      

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק .קזב תודובע רובע ל"נכ 08.07.0011
      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק .טוה תרבח רובע לנכ 08.07.0012
 27,000.00 .טוה ,קזב ,למשח 'בח 'בע יוויל 70.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

303,099.40 הרואת \ למשח תודובע 80 כ"הס  
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     013 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ם י ט נ מ ל א ו  ם י ח ט ש מ  10.04 ק ר פ  ת ת       
ם י י פ ו נ       
      
קוצי ,פ"צשב םיליבשו 03-ב ןוטב חטשמ     40.01.0050
תכתורמ לזרבר ללוכ ,מ"ס01 יבועב רתאב      
ןוטבה ינפ תקלחהו מ"ס 02/02 לכ 8 רטוק      

 26,580.00   132.90   200.00 .2 טרפ האר.םיקשימ תוברל קורס ר"מ   
      
ףקיהב הקוצי 02*04 תודימב ל"נל ןוטב תרוגח     40.01.0051
08 דע לש רועישב ןויז תוברל ,ןוטבה חטשמ      

  9,800.00 1,400.00     7.00 .ףושח ןוטב תמרב עצובי ןוטבה ,'קמ לכל 'גק ק"מ   
      
ךותיח ללוכ מ"מ 3 יבוע המוטא תכתמ הקעמ     40.01.0060
תוריק לע תירוזיאה הצעומה וגול תאמגוד      
לש 282 תימחתמ םגד .תורישו הפשא תורצח      
'מ 02.1 הבוגב ע"ש וא הירסיק טוהיר תרבח      
ללוכ , )טרפ יפל ריק שארמ ההבגה ללוכ אל(      
ריקל ןוגיע ללוכ .רונתב העיבצו ןוויג      
ךרואל הדיחי לדוג תמאתה ללוכ עקרק/ןוטב      

 40,000.00   800.00    50.00 תורצחה תוריק רטמ   
      
רמגב ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0190
וא 02/02 ,02/01 ,תינבלמ גוסמ עבצ ספסוחמ      

186,300.00    81.00  2300.00 .1 טרפ . תינכת יפל ע"וש ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
בחורב ,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      

    985.60   140.80     7.00 .דוסי תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 ר"מ   
      
מ"ס 51/03 תודימב  המורט הפש ןבא     40.01.0471

  1,500.00   100.00    15.00 2 טרפ-) הפשא תולוכמ חטשמל( רטמ   
      
'מ 2/1  וא 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0620
.)ל"נכ( ,מ"ס 51/05/03 , 71/05/52 תודימב      

 83,000.00    83.00  1000.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.01.0700
טרפ -)ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה(  .רופא      

 48,400.00    48.40  1000.00 1 רטמ   
      
לש 8301 טקמ איג םגד יבשומ תלת לספס     40.01.0800
עובצ ינשוג ץע בולישב ע"ש וא בגש תרבח      
.רונתב תועובצ לזרב תוקיצימ םילגר .ןמושמו      
גוסמ ינשוג ץעמ תנעשמו בשומ .תוידי ללוכ      

  4,200.00 2,100.00     2.00 מ"ס 96/081 תודימ .הנילורק 'חי   
      
      
      

400,765.60 10.04 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     014 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

400,765.60 מהעברה      
      
      
021/021 תידימב עבורמ ץעל המוג םוחית     40.01.0810
ימינפ רטוק תוימורט םינבא 4-מ יושע , מ"ס      

  1,064.80   532.40     2.00 'פמוק מ"ס 08  
      
, מ"ס 06/021תודימב עבורמ ץעל המוג םוחית     40.01.0811
מ"ס 08 ימינפ רטוק תוימורט םינבא 2-מ יושע      

  1,200.00   300.00     4.00 'פמוק 3  טרפ האר -  
403,030.40 םייפונ םיטנמלאו םיחטשמ 10.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

403,030.40 חותיפ תודובע 04 כ"הס  
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     015 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ן ג  ת מ ד א  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
רחאלו תימוקמה המדאל תמאתומ ןג תמדא     41.01.0013
תומכ רובע( חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב      
םינטק םייאל תדעוימ המדאה )ק"מ 51 לעמ      
,מ"ס 02 לש תובכשב עצובתו םיפ"צשל ןהו      

 26,500.00    53.00   500.00 .הפרגמ תמרב היהת הריסמה ק"מ   
 26,500.00 ןג תמדא 10.14 כ"הס  

      
ה י י ק ש ה  20.14 ק ר פ  ת ת       
      

  4,320.00    12.00   360.00 . 4 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0025
      

  1,400.00    14.00   100.00 . 4 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0030
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

  4,800.00     6.00   800.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

  1,000.00     5.00   200.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  1,600.00    40.00    40.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.02.0160
      

 10,400.00    26.00   400.00 .6 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.0185
      

  7,600.00    95.00    80.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.0220
 31,120.00 הייקשה 20.14 כ"הס  

      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.03.0040
,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
ללוכ ריחמה ,'רמל 'גק 1 לש רועישב טסופמוק      
םילכב שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

  1,350.00     4.50   300.00 .'וכו םיינכמ ר"מ   
      
לכימ , 3 לדוג ,םירערע לש העיטנו הקפסא     41.03.0105

  7,800.00    10.00   780.00 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0110

  3,000.00    20.00   150.00 .תיקש וא  ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
      
      
      
      

 12,150.00 30.14 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     016 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,150.00 מהעברה      
      
      
52 עזג רטוק - 7 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0150
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
לכיממ . הפיו חתופמ ,'מ 3.2 ילמינימ הבוג      
עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 52 חפנב      

  7,000.00   200.00    35.00 .ריחמו תואב 'חי   
 19,150.00 העיטנו ןוניג 30.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 76,770.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס  
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     017 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  10.24 ק ר פ  ת ת       
      
ןוולוגמ תכתמ חפו םייכנא ץע תוחולמ ןותפשא     42.01.0060
רנספס םגד מ"ס 38 הבוגבו מ"ס 5.24 רטוקב      

  8,000.00 4,000.00     2.00 ע"ש ואתואירבו תוחונ תרבח לש 'חי   
  8,000.00 תויזרבו םינותפשא 10.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  8,000.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס  
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     018 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי 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       
      
ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
חקפמה תייחנהל םאתהב םיקוריפה יפעס לכ      
ידי לע רשואתו שארמ םכוסת תומכ ,בתכב      
.ןלבקה שיגיש הדידמל םאתהב חקפמה      
.השרומ תלוספ רתאל יוניפ ללוכ ריחמה      
      
קוליסו רחא ידי לע הרזופש תלוספ םורע     51.01.0010
הסמעה ,םורע ללוכ ריחמה השרומ רתאל      
חקפמה רושיאב לעפוי( הנמטהו הלבוה      

 30,000.00 1,200.00    25.00 .'קמ 02 תב תישאמל ריחמה .)בתכב 'חי   
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.01.0025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

 21,090.00     3.70  5700.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
הרבדה ,םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     51.01.0100
לוחכ רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל השעית      
,40.40.20.14 דע 00.40.20.14 םיפיעס      
רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו      
רושיאב לעפוי הז ףיעס ,50.20.14 ףיעס לוחכ      

  9,648.00     1.80  5360.00 .דבלב בתכב חקפמה ר"מ   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.01.0110

  4,725.00     7.00   675.00 . קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.01.0220

  1,198.50   399.50     3.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.01.0330

    420.00    15.00    28.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
וא רוסינ י"ע ,תובלתשמ/טלפסא שיבכ תחיתפ     51.01.0370
לש קמועל תויווק תויתשת תחנה ךרוצל קוריפ      
בצמה תרזחהו מ"ס 003 דעו מ"ס 021-מ      

  9,360.00   130.00    72.00 .ותומדקל רטמ   
      
יוניפ תוברל אוהש גוס לכמ תשר רדג קוריפ     51.01.0440

  1,451.80    23.80    61.00 .קוליסו רטמ   
      
מ"ס 5-1 יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.01.0520

  1,875.00     7.50   250.00 .קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל ר"מ   
      
עוציב ינפל טלפסא ףוצרק 3-1 יבועב ךא ל"נכ     51.01.0521

  6,000.00     4.00  1500.00 .תודובעה לש 'ב בלש ר"מ   
      
      
      
      

 85,768.30 10.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     019 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 85,768.30 מהעברה      
      
      
תיליע תשר ללוכ ןוטבמ למשח ידומע תקתעה     51.01.0560
הדובעה( .חטשב חקפמה הרויש םוקמל ,      
לכ תוברל ,ךמסומ יאלמשח ידי לע עצבתת      

  2,400.00   800.00     3.00 'פמוק )םישרדנה םימואיתה  
 88,168.30 םיקוריפו תוסירה 10.15 כ"הס  

      
ק ו ד י ה ו  ה ר י פ ח  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
יולימכ שמשי הריפחה רמוח בטימ :הרעה      
ונופי הריפח יפדוע וא לוספ רמוח ,םישרגמל      
.הריפחה ריחממ קלחכ רתאהמ      
      
יולימ וא ,יוניפ ,הריפח םיללוכ הריפחה יפיעס      
םיחטשבו םישרגמב רוזיפ ךרוצל רמוחה בטימ      
קודיהו מ"ס 52 דע לש תובכשב רוזיפ ,םידומצ      
.רקובמ אל      
      
.עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.02.0060

127,500.00    25.50  5000.00 )םישיבכ( ק"מ   
      

150,000.00    20.00  7500.00 םישרגמב ךא ל"נכ ק"מ  51.02.0070
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

 14,472.00     2.70  5360.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
291,972.00 קודיהו הריפח 20.15 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
רזופמ דבלב הבצחממ יטימולוד 'א גוס עצמ     51.03.0010
רחאל ,מ"ס 02 דע הבכש יבועב תובכשב      
יפל 001% לש רקובמ קודיהב קודיהה      

660,000.00   120.00  5500.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   
      
ללוכ ריחמה ,תולעת ךותב 'א עצמ ךא ל"נכ     51.03.0011
ילכ תועצמאב רקובמ קודיהו תובכשב יולימ      

 36,000.00   180.00   200.00 .תולעת קודיהל ק"מ   
      
רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.03.0090
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      

 24,000.00    80.00   300.00 )קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ- יללכה ק"מ   
      
      
      
      
      
      

720,000.00 30.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     020 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

720,000.00 מהעברה      
      
      
'ב בלש תודובע שודיח םע ןויקנו חטשה תנכה     51.03.0100
םיטלפסאו םיעצמ ןויקנ תוברל ,טקיורפה לש      
דוריג ,רחא ידי לע וראשוהש תויראשמ      
םירמוחו המדא תויראשמ םיעצמה ףושיחו      
/עצמ עוציב תארקל חטשה תנכהו ,םירחא      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .ןג/הפש ינבא  
725,000.00 תויתשתו םיעצמ 30.15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     51.04.0100

107,300.00    29.00  3700.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     51.04.0180

 99,900.00    27.00  3700.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב 91 צ"את     51.04.0220

  5,680.00   284.00    20.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב5.21 צ"את     51.04.0225
יפל .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג      

 12,920.00   323.00    40.00 .הדובע ןמויב חקפמה רושיא ןוט   
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     51.04.0230

  5,600.00     1.60  3500.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     51.04.0240

  4,550.00     1.30  3500.00 ר''מ/רטיל 3.0 ר"מ   
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     51.04.0250
ךרוצל קשימל םג סחיתמ הז ףיעס ,רוסינ ללוכ      

 20,900.00    22.00   950.00 .'ב בלשב הפש ינבא עוציב רטמ   
      
טלפמוק ,"2/1 צ"את טלפסאמ הטאה יספ     51.04.0260

 16,006.00   151.00   106.00 .לותח יניעו העיבצ תוברל ר"מ   
272,856.00 טלפסא תודובע 40.15 כ"הס  

      
ז ו ק י נ ו  ם י מ  י ר ב ע מ  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0136

 34,584.90   804.30    43.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב  5 גרד רטמ   
      
,מ"ס 001/001 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0516
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

  9,277.00 4,638.50     2.00 'פמוק .'מ 57.1  
      

 43,861.90 60.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     021 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 43,861.90 מהעברה      
      
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.06.0668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

  3,372.20 1,686.10     2.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
תודימב הפש ןבאל דומצ ינוניב ישאר ןטלוק     51.06.0676
רוניצל רוח םע מ"ס 011 הבוגב 87/84 םינפ      
ע"ש וא ןמפלוו לש DM-6 תמגודכ ןוטבמ 04      
052C  תינקית תשרו תרגסמ ללוכ      
ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכלזרבמ      

  1,819.80 1,819.80     1.00 .984 י"ת תושירדל 'חי   
      
,ןויז ללוכ ריחמה )פאר - פיר( זוקינל ןבא ףוציר     51.06.0820

  5,000.00   250.00    20.00 .טרפ יפל לכה ןוטב תורוגח ןוטב ,םיעצמ ר"מ   
      
ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     51.06.0828
תדלפ ללוכ.תוינכתב טרופמל םאתהב ןייוזמ      

  6,912.50 1,382.50     5.00 .'קמל 'גק 08 לש רועישב ןויז ק"מ   
 60,966.40 זוקינו םימ ירבעמ 60.15 כ"הס  

      
ט ו ל י ש ו  ר ו ר מ ת  80.15 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.08.0030

  2,090.40   174.20    12.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.08.0040

  1,626.00   135.50    12.00 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.08.0050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

  1,300.00     2.60   500.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.08.0070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

    440.00    22.00    20.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

    116.00    29.00     4.00 .דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.08.0080
      

     36.10    36.10     1.00 .לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.08.0090
      

  2,640.00     4.40   600.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.08.0110
  8,248.50 טולישו רורמת 80.15 כ"הס  

      
      
      
      

1,447,211.20 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     022 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  75 ק ר פ       
      
ם י מ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל ,001EP+ ןליתאילופ ויהי תורוניצה לכ      
יולימו לוח תפיטע ,ךותירה יחפסו תודובע לכ      
םירטקב ,קמוע לכב עקרקב םיחנומ ,רזוח      
םינוש      
      
םימ יקיפא טרפמל תופפכ ויהי תודובעה לכ      
עצובת הדובעה )ירוזיאה םימה דיגאת(      
דיגאתל רסמיתו םימ יקיפא תויחנהל םאתהב      
.עוציבה םויסב      
      
רטוקב 61 גרד 001EP+ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0278

  2,877.00    95.90    30.00 מ"מ 36 רטמ   
      
רטוקב 61 גרד 001EP+ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0284

 84,999.00   195.40   435.00 מ"מ 011 רטמ   
      
רטוקב 61 גרד 001EP+ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0286

 15,996.00   266.60    60.00 מ"מ 061 רטמ   
      
תכיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.01.0304
הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
קמוע לכבו רטוק לכב םימ תרנצ תחנה ךרוצל      
ינפל בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו      
קודיהו הנבמה רוזחש תוברל החיתפה      

  7,084.00   101.20    70.00 תונושה תובכשה רטמ   
      
2" רטוק םימל בלושמ ריווא םותסש     57.01.0382
טרפ האר ,ףקזו םוגיד זרב תוברל      

  4,261.00 2,130.50     2.00 'פמוק .293  
      
ףקז , 3" רטוק ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.01.0392

  2,574.00 2,574.00     1.00 'פמוק הריבש ןקתמ אלל ןגואמ 4" רטוק יתשורח  
      
ףיקז לע 3" רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.01.0402
הריבש ןקתמ תוברל 4" רטוקב יתשורח      

  8,785.80 2,928.60     3.00 'פמוק .טרפל םאתהב  
      
טרפ יפל םירזיבאה לכ תוברל זוקינ  תדוקנ     57.01.0410
םוטיא ,זוקינ אתל הרידח תוברל 4" רטוקב      
יפל רונצה הצקב ףדמ םותסשו הרידחה רחאל      

    443.50   443.50     1.00 'פמוק .החוש ללוכ אל ,טרפ  
      
םירזיבאל םיאת      
      
      
      
      

127,020.30 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     023 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

127,020.30 מהעברה      
      
      
001 רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0422
סמועל  תימורט הרקת תוברל קמוע לכב מ"ס      
םגד תמגוד ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21      
מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "521B 33-למרכ"      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות      
דיגאת \ תושרה םע םואיתבו פ"ע בותיכ      
תכרעמה םש,דיגאת\תושרה םש ,למס לולכיש      

  2,485.10 2,485.10     1.00 .ץצח תפצרו 'חי   
      
וקל רוביח ,םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח      
לכ ללוכ ,םייתשורח םירזיבא תועצמאב םייקה      
םירזיבאו תודובע ,הריפח( תוולנה תודובעה      
)רוביחה עוציבל םישרדנה      
      
וקל 4" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0454

  3,260.00 1,630.00     2.00 'פמוק 4" -6" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
      
וקל 6" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0460

  2,116.00 2,116.00     1.00 'פמוק 6" -8" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
      
שרגמל םימ רוביחל תונכה      
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0484
טרפ( טרפ יפל )3" ףיקז( 2" רטוקב      

  1,242.60   621.30     2.00 .)םימ יקיפא 'בח 'חי   
      
הייקשהל רוביח וא  לופכ יתיב רוביחל הנכה     57.01.0492
יקיפא 'בח טרפ יפל( )3" ףיקז( 2*2" רטוקב      

  9,588.00   799.00    12.00 )יטרדנטס םימ 'חי   
      
'בח טרפל םאתהב ל"נל תימורט ןוטב תשינ     57.01.0493
בחור 04 קמוע :םינפ תודימב ,םימ יקיפא      
05 דועו חותיפ ינפ לעמ 031 הבוגו 001      

 13,500.00 1,500.00     9.00 .עקרקה ינפל תחתמ 'חי   
      
8" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     57.01.0534
ילדנס ,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      

 19,152.00   239.40    80.00 יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס רטמ   
      
01" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     57.01.0535
ילדנס ,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      

  4,395.00   293.00    15.00 יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס רטמ   
182,759.00 םימ 10.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     024 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
,בויבה וק הצקב קקפ עצובי שרגמ תונכהב      
םע םודא עובצ 3" רוניצ עצובי וז הדוקנבו      
.בויב בותיכ      
      
ירבחמ םע ןוטב תוחוש ויהי תוחושה לכ      
.ביבוטיא      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל .C.V.P תורוניצ     57.02.0058
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 061      

 16,705.00   128.50   130.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל .C.V.P תורוניצ     57.02.0060
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 061      

  3,387.50   135.50    25.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל .C.V.P תורוניצ     57.02.0076
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 002      

  7,525.00   150.50    50.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל .C.V.P תורוניצ     57.02.0078
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 002      

 11,151.00   159.30    70.00 'מ 52.2 דעו 57.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל .C.V.P תורוניצ     57.02.0080
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 002      

  3,556.00   177.80    20.00 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל .C.V.P תורוניצ     57.02.0084
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 002      

  2,523.60   210.30    12.00 'מ 57.3 דעו 62.3-מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0326
הרקת תוברל ,רטמ 57.1 דעו 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ,ןוט      
"ןמפלו" תרצות ,מ"ס 06 רטוקב חתפ םע ,"55      
י"פע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש ,למס :לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

 38,071.00 3,461.00    11.00 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0327
הרקת תוברל ,רטמ 52.2 דעו 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ,ןוט      
"ןמפלו" תרצות ,מ"ס 06 רטוקב חתפ םע ,"55      
י"פע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש ,למס :לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

 23,432.40 3,905.40     6.00 'וכו סמוע ,תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      

106,351.50 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     025 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

106,351.50 מהעברה      
      
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0328
הרקת תוברל ,רטמ 57.2 דעו 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ,ןוט      
"ןמפלו" תרצות ,מ"ס 06 רטוקב חתפ םע ,"55      
י"פע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש ,למס :לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

  4,216.10 4,216.10     1.00 'וכו תכרעמה םש סמוע ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
ןוטב תוחושל םיסכמו תורקת      
      
,מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0478
תמגוד ,ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
ןמפלו תרצות ,"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד      

 13,100.40   727.80    18.00 .ע"ש וא 'חי   
      
קמוע לכבו רטוק לכב לוגע הרקב אתל תפסות     57.02.0484
שיבכ\הכרדמל דע ןורחא ןוילע רטמ יולימ רובע      

 26,400.00   528.00    50.00 .יטרדנטסה טרפה יפל MSLC ב 'חי   
      
שיבכ תחיתפ רובע הרקב אתל ריחמ ,תפסות     57.02.0486
םינבאמ הכרדמ תחיתפ וא/ו טלפסא רוסינ י"ע      
את תחנה ךרוצל הפש ינבא תוברל ,תובלתשמ      
םנוקיתו קמוע לכבו מ"ס 001 רטוקב הרקב      
שיבכ הנבמ רוזחש תוברל ,אתה תחנה רחאל      

    106.50   106.50     1.00 הכרדמ וא/ו 'חי   
      
שיבכ תחיתפ רובע הרקב אתל ריחמ ,תפסות     57.02.0488
םינבאמ הכרדמ תחיתפ וא/ו טלפסא רוסינ י"ע      
את תחנה ךרוצל הפש ינבא תוברל ,תובלתשמ      
םנוקיתו קמוע לכבו מ"ס 521 רטוקב הרקב      
שיבכ הנבמ רוזחש תוברל ,אתה תחנה רחאל      

    160.20   160.20     1.00 הכרדמ וא/ו 'חי   
      
תוחושל םילפמ      
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0496
םיצוקו ןויז תוברל ןוטב "דומע"ב קוצי ,ינוציח      

  2,315.40   771.80     3.00 .קמוע לכבו מ"מ 061 רטוקב בויבל החושל 'חי   
      
תומייק תוחושל בויב יווקו תורוניצ רוביח      
      
      
      
      
      
      
      

152,650.10 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     026 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

152,650.10 מהעברה      
      
      
אתל מ"מ 002 רטוקב ,שדח בויב וק רוביח     57.02.0510
יוליג תוברל ,קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ .שרדיי םא ,םייקה את      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
,ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוציב ,תויתרגש      
טרפ יפל ,רזוח יולימו )דוביע( םילעתמה רודיס      

    887.90   887.90     1.00 הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
153,538.00 בויב 20.75 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  90.75 ק ר פ  ת ת       
      
יולימ ,קמוע לכבו רטוק לכב תוחוש לוטיב     57.09.0070
הנבמל דעו אתה תיתחתמ MSLC-ב      
קוריפ ,אתה ףקיהבו טלפסא תיתחת/שיבכה      
רחא קלוח לכ וא הסכמהו הרקת ,תוילוח      
רשואמ םוקמל קחרמ לכל תלוספה קוליסו      
אתה קוריפ ללוכ ףיעסה .שרדייו הדימב( קוחכ      
קוליסו ללחה יולימ ,תיתחתה תוברל ואולמב      

  1,686.00   843.00     2.00 )ליעל ןייוצש יפכ 'חי   
      
רטוק לכב ,גוס לכמ רוניצ לש םיעטקב קוריפ     57.09.0170
קחרמ לכל רמוחה קוליס תוברל ,קמוע לכבו      
תרחא הארוה יפל וא/ו קוחכ רשואמ םוקמלו      
הנתומ םולשתהו עוציבה( דיגאת/תושר לש      
ןמויב םושיר ךות חקפמה רושיאבו השירדב      

  4,500.00    62.50    72.00 )הדובע רטמ   
      
רטוק לכב םימייק בויב יוק לש יוקינו הפיטש     57.09.0290
יאת יוקינ תוברל חקפמה תארוה פ"ע םיעטקבו      
רושיא רחאל םולשתה ( קמועו רטוק לכב בויב      
תוחכונב שרדנכ יוקינו הפיטש עוציב לע בתכב      

  6,201.40    20.20   307.00 .דיגאת\הייריעה גיצנ רטמ   
      
,אוהש רטוק לכב םימ וא/ו בויב יווק םוליצ     57.09.0370
החוש ןיב תוברל םירצק םיעטקב תוברל      

  3,070.00    10.00   307.00 .שרגמ וק הצקל תישאר רטמ   
 15,457.40 תונוש 90.75 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ם י ט ר פ מ  01.75 ק ר פ  ת ת       
      

  4,349.00 2,174.50     2.00 'פמוק 4" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.10.0318
      
םייושע ,)הגרבהב( 2" רטוק ,םיירודכ םיזרב     57.10.0400

    560.00   280.00     2.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אל זילפ/הזנורב 'חי   
      
      
      

  4,909.00 01.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     027 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,909.00 מהעברה      
      
      
תעיבצו םיכותיר ,°09 תויווז ,4" ,"יליע למג"     57.10.0520
םיפוגמ ןוגכ םירזיבא אלל( "למג"ה      
ןקתומ ,םימ וקל רוביח תוברל ,)םימותסשו      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק םלשומ  
  7,409.00 םירזיבאו םיטרפמ 01.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

359,163.40 בויבו םימ 75 כ"הס  
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט
 

20/12/2020
דף מס':     028 יללכ 'ג הנוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ' ג ר  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
.ה כ א ל מ  י ל ע ב ו  ם י ל כ  10.06 ק ר פ  ת ת       
      
שארמ חקפמה ידי לע היהי י'גר 'בע רושיא      
.בתכבו      
      
ףחס ףכ םע ןוט 04-03 ילחז ילוארדיה רפחמ     60.01.0100

  9,000.00 4,500.00     2.00 .שיטפ וא ע"י   
      

  3,200.00 1,600.00     2.00 .ןוט 22 ךפהתמ זגרא םע תיאשמ ע"י  60.01.0120
      
ףכ םע ע"ש וא ס"כ BCJ 06   ןורפחמ תודובע     60.01.0150

  9,000.00 1,800.00     5.00 .הביצח שיטפ וא ע"י   
      
ללוכ תונוש תודובעל והשלכ גוסמ לעופ     60.01.0230

  5,000.00   500.00    10.00 תועיסנ ע"י   
 26,200.00 .הכאלמ ילעבו םילכ 10.06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 26,200.00 י' גר תודובע 06 כ"הס  
קובץ: ירדנה שכונה חדשה   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



חוקיפו ץועי לוהינ ,הסדנה לגור
ten.310@5002tima   3735376-40:סקפ 9595376-40:לט

20/12/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     029 יללכ 'ג הנוא

קרפ ךס
   303,099.40 הרואת \ למשח תודובע 80 קרפ 

   403,030.40 חותיפ תודובע 04 קרפ 

    76,770.00 ןוניג תודובע 14 קרפ 

     8,000.00 ץוח טוהיר 24 קרפ 

 1,447,211.20 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ 

   359,163.40 בויבו םימ 75 קרפ 

    26,200.00 י' גר תודובע 06 קרפ 

לכה ךס
 2,623,474.40 החנה בושיחל םוכס 

הנחה כללית %      
החנה רחאל כ"הס 
לוגיע תחנה 
 כ"הס 
מ"עמ %71 
מ"עמ ללוכ כ"הס 

____________ _______________________________
ךיראת    ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

קובץ: ירדנה שכונה חדשה 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה

נא למלא גובה 
הנחה באחוזים

Amit Hakim
Rejected


