
מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020 זרכמ
דף מס':     001 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ד ב ו כ -ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
רפעה תודובע תא ללוכ ריחמה תוריק יפיעסב      
,םיעצמ,רזוח ירלונרג יולימ ,ריקלו דוסיל      
ץצחה יסיכ ,םיזקנה ,םירפתה ,ריקה ,דוסיה      
םאתהב ריקה לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו      
תוינכותב םיטרפל      
      
הבריח ןבאמ םיבכרומ  ,דבוכ - םיכמות תוריק     02.01.0002
ןוטבה גוס .ןוטב בגו דחא דצמ תינשמ הינבמ      
,דוסי,תושורדה הריפחה 'בע לכ :ללוכ. 03-ב      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע ,םירפת ,םיזקנ      
זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו תוזאפ      
םינבאה תרישק ,זוקינ תעירי/השבי הינבמ      
תודובעה רתי לכו לוחיכ ,הרישק תשר ללוכ      
,תוינכתב טרופמכ ,ריקה לש אלמ עוציב ךרוצל      
רוטקורטסנוקה יטרפב ,1D טרפב ,תושירפ      
תיזחב עצובת  הדידמה (דחוימה טרפמהו      

                  500.00 )דרפנ ףיעסב דדמי דוסיה ןבאה םע ריקה ר"מ   
      
ינש דצב ןבא תיינב רובע דבוכ תוריקל תפסות     02.01.0003
תינשמ הינבמ הבריח ןבא .)םינפ וד( ריקה לש      

                   50.00 םימייקה תוריקה תמגודכ ר"מ   
      
לכמ( ןבא תיינב י"ע םייק דבוכ ריק תהבגה     02.01.0004
לכו ריק שאר ללוכ ןוטב בג תקיציו תיזחב )גוס      
,יוקינ ,תותיס תוברל תושרדנה תונכהה      
,ריק שארב ןויזו ,םיצוק תסנכהו חודיק ,הפיטש      
רוטקורטסנוקה יטרפב שרדנה לכ ללוכ      

                    5.00 דחוימה טרפמהו ק"מ   
      
גוס .תינשמ הינבמ הבריח ןבאמ הבישי ריק     02.01.0005
דוסיל הריפח ,ןויז ללוכ ריחמה. 03-ב ןוטבה      
םינפ וד יופיצ ,רזוח יולימ ,דוסיה תקיציו ריקה      
הבוג,םיזקנ ,םירפת ,תוזאפ םע ןוטבמ ךבדנ      
עקרק סלפממ דדמייו מ"ס 06 דע ריקה      
תושירפב ,5D טרפב שרדנה לכו הכרדמ/יפוס      
טרפמהו רוטקורטסנוקה יטרפב ,תוריק      

                   25.00 דחוימה רטמ   
      
םיצעל דומצב ךמת ריק תיינב רובע תפסות     02.01.0006
היצקורטסנוק ללוכ הריהז הדובע -םימייק      

                   25.00 םרומיש רובע שרדנה לכו םיצעה ךומיתל רטמ   
      
      
      
      
      

10.20.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../002 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     002 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דוסיה תקיצי ללוכ דוסיל הביצח ואו/הריפח     02.01.0007
תודובעה לכ ללוכ 03 -ב ןוטבב 1D  טרפ פ"ע      
ל"נה תוריקל ןותחת עופיש תריצי תושורדה      
ןבאה תיתחתמ הדידמה  ק"מ יפל היהי ריחמה      
ריקה ינפ תיתחת דע ריקה תיזחב הנוילעה      

                  100.00 200 ףיעסב ליעל שרדנה לכ ללוכ ק"מ יפל ק"מ   
דבוכ-םיכמות תוריק 10.20 כ"הס          

      
ש א ר  י כ ב ד נ ו  ם י י ו פ י ח  20.20 ק ר פ  ת ת       
)ג נ י פ ו ק (      
      
תתתוסמ השק תיעבט תילילג ריג ןבאמ גניפוק     02.02.0001
ללוכ מ"ס 7/06/53 תודימב ךמות ריק שארב      
לש יולגה רסונמה דצה תותיסו לוחיכ ,ןוגיע      
1D טרפב שרדנה יפל ,סג דוביעב ןבאה      

                  120.00 דחוימה טרפמבו רוטקורטסנוקה יטרפב רטמ   
      
תתתוסמ השק תיעבט תילילג ריג ןבאמ גניפוק     02.02.0002
ללוכ מ"ס 7/06/64 תודימב ךמות ריק שארב      
לש יולגה רסונמה דצה תותיסו לוחיכ ,ןוגיע      
1D טרפב שרדנה יפל ,סג דוביעב ןבאה      

                  160.00 דחוימה טרפמבו רוטקורטסנוקה יטרפב רטמ   
      
תתתוסמ השק תיעבט תילילג ריג ןבאמ גניפוק     02.02.0003
תודימב תוילגנא תורצח -הנבמ  ריק שארב      
דצה תותיסו לוחיכ ,ןוגיע ללוכ מ"ס 7/06/53      
יפל ,סג דוביעב ןבאה לש יולגה רסונמה      
טרפמבו רוטקורטסנוקה יטרפב טרפב שרדנה      

                   40.00 דחוימה רטמ   
      
תתתוסמ השק תיעבט תילילג ריג ןבאמ גניפוק     02.02.0004
ללוכ מ"ס 7/08/55 תודימב הבישי ריק שארב      
לש יולגה רסונמה דצה תותיסו לוחיכ ,ןוגיע      
5D טרפב שרדנה יפל ,סג דוביעב ןבאה      

                   25.00 דחוימה טרפמבו רוטקורטסנוקה יטרפב רטמ   
      
5/9 תודימב גניפוקב הנגה ביכר רובע תפסות     02.02.0006
ללוכ,םייק גניפוקל שיש קבדב קבדומ מ"ס      
םאתהב גניפוקה תותיסל םאתהב תותיס      
רוטקורטסנוקה יטרפ ,1D טרפב שרדנל      

                  165.00 דחוימה טרפמהו רטמ   
      
הבריח ןבאמ  )למשח ירדח( הנבמ ריק יופיח     02.02.0007
יפל השבי יומד הינבב ,תאבומ תינשמ הינבמ      
יטרפב שרדנה לכ ללוכ ,7L טרפ      

                   80.00 .דחוימה טרפמב שרדנהו רוטקורטסנוקה ר"מ   
)גניפוק( שאר יכבדנו םייופיח 20.20 כ"הס          
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס          

קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../003 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     003 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ ו  ם י ל ב כ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוילמינימ תודימב םילבכ תלעת לש הריפח     08.01.0010
וא/ו םילכב מ"ס 001 קמועו מ"ס 08 בחור לש      
ללוכ שיבכב ,הכרדמב ,יננג חטשב .םיידיב      
רומאל םאתהב לכה .ותומדקל חטשה תרזחה      
תרנצה דופיר ללוכ.דחוימה ינכטה טרפמב      

                  300.00 .תויתשתה גוסל םאתהב טרס י"ע ןומיסו לוחב רטמ   
      
דע קמועבו מ"ס 04 בחורב םלוא ל"נכ  הריפח     08.01.0020

                  400.00 'דכו ןוניג תרואתל מ"ס 06 רטמ   
      
תימינפ ןפוד לעב "הרבוק" שימג ירושרש רוניצ     08.01.0030
רובע( .מ"מ 05 לש ינוציח רטוקב הקלח      
תומלצמ תרושקתל תיעקרק תת תיתשת      

                  500.00 .)שרדנכו םילוקמרו רטמ   
      
תימינפ ןפוד לעב "הרבוק" שימג ירושרש רוניצ     08.01.0040
רובע( .מ"מ 57 לש ינוציח רטוקב הקלח      

                  500.00 .)תיעקרק תת הרואת תיתשת רטמ   
      
תימינפ ןפוד לעב "הרבוק" שימג ירושרש רוניצ     08.01.0050
רובע( .מ"מ 011 לש ינוציח רטוקב הקלח      
תיעקרק תת תרושקת\למשח תיתשת      

                  400.00 .)שרדנכו רטמ   
      
מ"מ 061 לש ינוציח רטוקב CVP חישק רוניצ     08.01.0060
למשח תרבח ןקת יפל מ"מ 2.4 יבועו )6"(      
.השירד יפל םירסייפסו הכישמ לבח ללוכ      

                1,000.00 .)למשח תרבח תנזה רובע( רטמ   
      
הסכמ ללוכ םילבכ תחוש תנקתהו הקפסא     08.01.0070
,למשחל מ"ס 08 רטוקב )ןוט 52-ל( "דבכ"      
םימה זוקינל רוח ללוכ מ"ס 01 תיתחת יבוע      
עבצב עובצ אהי הסכמה .מ"ס 001 לש קמועו      
5-ל לעמ וטלבי אל תורוניצה תוסינכ .הביבסה      
תרצות החוש .בטיה ונטוביו ללחל מ"ס      

                    4.00 .ע"וש וא ןמפלוו הקיאזומ 'חי   
      
021X021 תודימב תעבורמ החוש םלוא ל"נכ     08.01.0080

                    3.00 .שרדנכו תרושקת , למשח  רובע מ"ס 'חי   
      
תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ     08.01.0090
,יפוס רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו      
ריחמב אלש 5.1X3YX2N דע ךתחב לבכ      

                  500.00 .הדוקנה רטמ   
      

                  300.00 .5.1X5YX2N ךתחב לבכ ל"נכ רטמ  08.01.0100
10.80.10 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../004 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     004 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                  200.00 .6X5YX2N ךתחב לבכ ל"נכ רטמ  08.01.0110
      

                  100.00 .01X5YX2N ךתחב לבכ ל"נכ רטמ  08.01.0120
      

                   50.00 .61X5YX2N ךתחב לבכ ל"נכ רטמ  08.01.0130
      

                   80.00 .53X5YX2N ךתחב לבכ ל"נכ רטמ  08.01.0140
      

                1,000.00 .042X4YX2AN ךתחב םוינימולא לבכ ל"נכ רטמ  08.01.0150
םיליבומו םילבכ 10.80 כ"הס          

      
.ת ו ק ר א ה  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
יפל עצובת הנבמה לש דוסי תקראה :הרעה      
.למשחה תונקתו קוח      
      

                    3.00 'פמוק .מ"ס 04  ךרואב םיינשמ םיספ םלוא ל"נכ 08.02.0010
      
תודורטקלא רטמ 5.4 קמועל הנקתהו הקפסא     08.02.0020
תשוחנ הפוצמ הדלפ היושע תינקת הקראה      
רזעה ירזיבא לכ ללוכ מ"מ 91 רטוקב      
22 רטוקב החוש ללוכ םישרדנה םירוביחהו      
בוהצ/קורי עבצב הסכמה תעיבצ ללוכ מ"ס      

                    3.00 .יתכתמ טולישו 'חי   
.תוקראה 20.80 כ"הס          

      
.ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
***************:תורעה********************      
םיללוכ ןלהל םיטרופמה םירזיבאה לכ ריחמ )1      
,םטוויחו םרובח ,םתנקתה ,םתקפסא תא      
לכ ללוכ רבעמו םירוביח תואספוק ,תרנצ      
שרופמב רמאנ םא אלא םישורדה רזעה ירמוח      
.תרחא      
      
יבגל  ןנכתמהו לכירדאה רושיא תא לבקל שי)2      
לש םייפוסה םירזיבאה לכ תמגודו עבצ      
לכ .םתנקתהו םתשיכר םדוק תודוקנה      
סיבג תרצות תמגוד ויהי שומישבש םירזיבאה      
.רדיינש וא      
      
      
      
      
      
      
      

30.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../005 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     005 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרנצ י"ע דבלב ט"החת עצובי ןקתמה)3      
הנבל/הבוהצ/המודא/הלוחכ/הקורי ףכירמ      
ט"החת אל עצובת רשא תרנצ .דבלב "ףכירמ"      
תוניסח וא דבלב תורוגס חפ תולעתב היהת      
תיתשת\תכרעמ לכל .אבה ףיעסב טרופמכ שא      
טוריפ י"פע ןקתמה לכל ידועי עבצ היהי      
.למשחה תוינכתב      
      
יקספמ םניה םיקספמה !!! בל םיש ןלבק       
םירשוגמ -XNK לוקוטורפב "םכח למשח"      
5 דע רשרשל ןתינ . רואמה 'קנל אלו חולל      
.חולה לא םשמו םיקספמ      
      
הרקתב וא/ו הרקתב תויזאפ דח רואמ תודוקנ     08.03.0010
דע רטוקב רונצב .ט"החת ריק לע וא/ו תכמנומ      
אלש( YX2N גוסמ םילבכ תועצמאב מ"מ 52      
דעו הדוקנהמ 5.1x5 דע ךתחב )דרפנב דדמי      
יפ לע ט"הע וא/ו ט"החת קספמ ללוכ חולה      
אלל םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ תוינכתה      
םיקספמה תומכבו גוסב לדבה      

                   60.00 .ראומ ןצחל וא/ו ףוליח,לופכ,דיחי 'חי   
      

                   10.00 לופכ םימ ןגומ רזיבא םע ךא ל"נכ ק.ח 'חי  08.03.0020
      
61 פ"ת EEC ק"ח :תללוכה הדובע תדמע     08.03.0030
ז"אמ ,םימ ינגומ רפמא 61 פ"ח ק"ח 2 ,רפמא      
רסממ ,רפמא 61 פ"ח ז"אמ 2 ,רפמא 61 פ"ת      
אדע תספוקב םינקתומ ,Am03 A04*4 תחפ      
הנקתהל םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ טסלפ      
טרפ יפל לכה הדובעה תדמע לש תמלשומ      
דבלב הנקתהו הקפסא רובע ריחמה .תינכותב      

                    3.00 'פמוק .)רחא ףיעסב לבכ( .לבכ אלל  
.םירזיבאו תודוקנ 30.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןוכמ רשואמ תוחול ןרצי י"ע רצויי למשחה חול      
.93416 ילארשי ןקתל םינקתה      
      
ןקת י"פע ןקת-ותב חולה תא ןמסל !!!הבוח      
    61439  
      
תוחפל מ"ס 01 לקוס וללכי תוחולה לכ :הרעה      
תרחא טרופמ םא אלא חולה ריחמב לולכ      
.ףיעסב      
      
      

40.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../006 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     006 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יושע 55PI םימ ןגומ חול םלוא ל"נכ הנבמ     08.04.0010
רובע תוחפל מ"ס 03 דע לקוס ללוכ רטסאילופ      
ןפודב .הרואת תייזכרמו תולעפה למשח חול      
.תינכתב טרופמכ תוריש יעקש ונקתוי חולה      

                    3.00 'פמוק ."רבנע" תמגודכ ןוראה  
      
AK02 )02/08( . 2 ssalc  רתי חתמ ןגמ     08.04.0020
יפל הנגה ללוכ 04DRP תמגודכ N+P3 ףלשנ      

                    3.00 .ןרציה תויחנה 'חי   
      
דע םרזל םלוא ל"נכ יזאפ תלת קוצי םרז קספמ     08.04.0030

                    1.00 3X160A. 'חי   
      
דע םרזל םלוא ל"נכ יזאפ תלת קוצי םרז קספמ     08.04.0040

                    2.00 3X100A. 'חי   
      

                    3.00 רפמא 01X3 דע םרזל 2VG םגד עונמ תנגה 'חי  08.04.0050
      
רזע יעגמ ללוכ 3CA Wk5.5 דע ןעגמ     08.04.0060

                    3.00 NO+NC 'חי   
      
רזע יעגמ ללוכ 3CA Wk11 דע ןעגמ     08.04.0070

                    3.00 NO+NC 'חי   
      
22 רטוק 55PI DEL תיתכתמ ןומיס הרונמ     08.04.0080
CDV42 וא CAV42  וא V022 קוצי ףוגב מ"מ      

                    9.00 .שרדיש עבצ לכב 'חי   
      
םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק תלת ז"אמ     08.04.0090

                   30.00 .AK01 רצק םרזב דמוע .תוחפ וא A52 בוקנ 'חי   
      
םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק תלת ז"אמ     08.04.0100

                    6.00 .AK01 רצק םרזב דמוע .תוחפ וא A04 בוקנ 'חי   
      
םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק דח  ז"אמ     08.04.0110

                   50.00 .AK01 רצק םרזב דמוע .תוחפ וא A52 בוקנ 'חי   
      
םי"זאמ 2-3 ןיב רושיג רובע תפסות     08.04.0120

                   10.00 םייבטוק-דח 'קנ   
      
הגילז םרז A םגד  A04X4 תחפ רסממ     08.04.0130

                    6.00 30mA 'חי   
      
הגילז םרז A םגד  A04X2 תחפ רסממ     08.04.0140

                    6.00 30mA 'חי   
      
A52-ל םיעגמ םע R.S( V022( דעצ רסממ     08.04.0150

                   10.00 (2N.O). 'חי   
40.80.10 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../007 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     007 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
CAV42 וא V022 לילס םיעגמ 4 טקוס רסממ     08.04.0160

                   10.00 CDV42 וא 'חי   
      
ללוכ YALED-FFO )רמייט ( הייהשה רסממ     08.04.0170

                    3.00 A6X1 ףילחמ עגמ 'חי   
      

                    6.00 .רפמא 52 דע 2-0-1 םיבצמ 3 דוקיפ ררוב 'חי  08.04.0180
      
רובע ksP תרצות  B655-OSI-1 םגד ץצוח     08.04.0190

                    1.00 .שא יוליג תכרעמ 'חי   
      
תייזכרמו תולעפה חולב הנקתהל םיעקש     08.04.0200
רפמא 23 יזאפ תלת ןוקיס יעקש 3 :הרואת      
ןוקיס יעקש 5 ,הנבומ קולרטניא קספמ ללוכ      
יזאפ דח ןוקיס יעקש 4 ,רפמא 61 יזאפ תלת      
ריחמה .םיליגר םילארשי םיעקש תוגוז 3-ו      

                    3.00 'פמוק .טוויחו דויצ רובע טלפמוק וניה  
למשח תוחול 40.80 כ"הס          

      
.י ל ל כ  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ץוח למשח חול רוביחו הנקתה,הלבוה     08.05.0010
חולה תלעפהו ןומיסו םילבכה לכ רוביח      

                    3.00 'פמוק .למשחה חול לכ תילנויצקנופ תקידבו  
      
ללוכ יטרפ קדוב יאלמשח י"ע ןקתמה תקידב     08.05.0020
יתורשלו ןימזמל, ןנכתמל רסמנה ינקית חוד      
תיטרפ הקידב ללוכ הקידבה ריחמ .תואבכה      
תקידב לש יווילו למשח תרבח תקידב ינפל      

                    1.00 'פמוק .שרדיש לככ י"חח  
.יללכ 50.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
וקפוסי רשא הרואתה יפוג ןלבקה בל תמושתל      
.ילארשי ןקת יפ לע ויהי      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

60.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../008 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     008 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
בתכמ דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה)1      
.דבלב הקפסאל םניה םיפיעסה לכ)2 .תויומכה      
דרפנב הרואתה יפוגל הנקתה ףיעס םייק      
תא ומצעל רמוש ןימזמה ,הז קרפ תת ףוסב      
וא הרואתה יפוג לכ תא ןיקתהלו קפסל תוכזה      
ןלבקה ,ןלבקה יריחמ תא תונשל ילבמ םקלח      
תועיבת וא תונעט ול ויהי אל יכ ריהצמ      
,לידגהל יאשר ןימזמה)3 .ףסונ םולשתל      
תויומכה בתכ ךותמ תויומכ םצמצלוןיטקהל      
יריממ לכ)4 .הדיחיה יריחמ תא תונשל ילבמ      
וא טיילורטקלא תרבח לש ויהי םורחה      
שי)5 .ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ווש וא ןוזורטקלא      
ינפל ןנכתמה י"ע הרואתה יפוג רשאל      
ילעב ויהי םוריחה תרואת יפוג לכ )6 .םתנקתה      
22.2 קלח 02 ןקת      
      
.חוטיבו ןוסחיא ,הלבוה ,הקפסא ללוכ ריחמה      
      
97ML םיימואלניב םינקתו ודימעי ת"ג  )1      
    08ML 2(0  יגולויבוטופ ןקתב ודמעי ת"ג  
    KSIR 3( רווניס םדקמ RGU 91 -מ ןטק  
53 לש הרוטרפמטב תוקידב ויהי ת"גל)4      
לעמ לש הרואת ףוגה לש תוליצנ )5 .תולעמ      
.דבלב K0004 ןווג )6 טאוול ןמול 09      
!תוחפל םינש 5 ת"גל תוירחא)7            
      
עבצב W03 DEL  ריקל ינוציח הרואת ףוג     08.06.0010

                   10.00 שעג DEL RATS םגד  .'דאה תריחב י"פע 'חי   
      
וא העוקש הנקתהל םימ ןגומ DEL ת"ג     08.06.0020
NGISED תרבח לש מ"ס 2 בחורב תינוציח      
    DEL לולכ 'מ 01 לכל רביירד( דויצ ללוכ  
י"ע רוביחו ליפורפב קפוסי ףוגה .)ריחמב      

                  200.00 עקת-עקש הציחל רטמ   
      
לע הנקתהל םימ ןגומ DEL בוחר תרואת סנפ     08.06.0030
5V םגד  W66 הבוג 'מ 6 דע הרואת דומע      

                   12.00 .םוינימולא תקיצי סקולובא לש 00361 'חי   
הרואת יפוג 60.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../009 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     009 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ס נ פ , ה ר ו א ת  י ד ו מ ע  70.80 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ז י ב א ו       
      
יבושיח פ"ע תודימב 03-ב קוצי ןוטב יושע דוסי     08.07.0010
רשאו ןלבקה םעטמ רוטקורטסנוקה סדנהמה      
6 הבוג דומע רובע תואבה תודימהמ ותחפי אל      
06 ךרואו בחור ,מ"ס 08 עקרקב קמוע :רטמ      
ללוכ תוינכותה יפ"ע תוינוציח תודימו ,מ"ס      
ןיב קחרמ( דוסי יגרבו דוסיל הקראה עוציב      
טרפמב רומאכ לכה .)מ"ס 04*04 דוסי יגרב      
יבושיח+ תינכות שיגהל ןלבקה לע ינכטה      

                    6.00 'פמוק .ןימזמל רוטקורטסנוק  
      
לובט ינוק לוגע רטמ 6 הבוגב הרואת דומע     08.07.0020
- םיחלפ - םיקוזיחו דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב      
לכו םירזיבא את ,סיסבה תטלפו דומעה ןיב      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

                    6.00 .עובצ אל ןבלוגמ ושארב עורזה 'חי   
      
וא( 2" שארל םאתמ ללוכ דומעה עבצב עורז     08.07.0030

                    6.00 )מ"מ 06 'חי   
      
ריחמה ,דומעב ת"ג 2 רובע םירזיבא שגמ     08.07.0040
הרונל A01x2 יבטוק וד ז"אמ החטבא- :ללוכ      
.הניסרחמ םיקדהמ לגרס- .יטסלפ יוסיכ ללוכ      
םילבכה קוזיחל תולש- .זילפמ הקראה גרוב-      
YX2N ילבכב טוויח- .םיאצויהו םיסנכנה      
.סנפ לכל דעו  שגמהמ ר"ממ 5.1 ךתחב      

                    6.00 .האיציו הסינכ ילבכל םימיאתמ םיקדהמו- 'חי   
      
ףוג לש הלעפהו ןווכ רוביח , קוזיחו הנקתה     08.07.0050

                    6.00 .דומע יבג לע הרואתה 'חי   
םירזיבאו םיסנפ, הרואת ידומע 70.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../010 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     010 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
וא ,ןיעמ'ג גוסמ המלש ריג ןבאמ תוגרדמ     40.01.0001
הבטומ סג ינדי תותיסב תתתוסמ תילילג      
הנתשמ םורו הבוג ,מ"ס 05 ךרואב ,שיטלטו      
ללוכ ,הרהזא ספ ללוכ ,טרפב שרדנה יפ לע      
טרפב שרדנה לכו ןויז סוסיב ,הנקתה ,הלבוה      

                  440.00 דחוימה טרפמבו רוטקורטסנוקה יטרפב 1C רטמ   
      
הינבמ הבריח ריג ןבא תיזחמ הבישי תוגרדמ     40.01.0002
גניפוקו םימייקה תוריקה תמגודכ תינשמ      
תפצר -arehs טנמצ רבייפ תוחול קד ףוצירמ      
האפיא יומד ןווגב -יעבט ןווג עמטומ ואנ קד      
    ACOM ט"קמ לכירדאה תריחב יפ לע וא  
    201001roofced מ"עב מלאמ תרבח תרצות  
S086 הקיס גוסמ עבצב העיבצ ללוכ .ע"ש וא      
תחא הבכשב תונפדו תותיזח ףיקמ יוסיכ      
יליפורפמ תיתשת ללוכ ,תובכש 2ב תיזחו      
,ןוגיע ,השרומ ןיקתמ ידי לע הנקתה ,תכתמ      
,הריפח ,סוסיב ללוכ ,טרפב שרדנה לכו םיגרב      
3D טרפב שרדנה לכו ןויז ,תוקיצי ,םיזקנ      
דחוימה טרפמב ,רוטקורטסנוקה יטרפב      

                  320.00 ןרציה יטרפמבו ר"מ   
      
ריג ןבא תיזחמ הנבמ לעמ הבישי תוגרדמ     40.01.0003
ןוטבמ הליתש תולעת ,תינשמ הינבמ הבריח      
םיזקנ ,רקלק ,םוטיא ללוכ ,תוגרדמ סוסיבו      
יטרפב 1-3D טרפב שרדנה לכו ןויז ,תוקיצי      

                  100.00 דחוימה טרפמבו רוטקורטסנוקה ר"מ   
      
6 יבועב תתתוסמ השק תילילג ריג ןבא ףוציר     40.01.0004
המגוד יפ לע םינתשמ תודימו םידוביעב מ"ס      
אלמ עוציבל שרדנה לכו סוסיב ,טיט ,לוח ללוכ      
רוטקורטסנוקה יטרפ 1A,7L םיטרפ יפ לע      

                1,750.00 דחוימה טרפמהו ר"מ   
      
ןידע שיטלט דוביעב תתתוסמ תלזב ןבא ףוציר     40.01.0005
לכו סוסיב ,טיט ,לוח ללוכ 6/01/01 תודימב      
רוטקורטסנוקה יטרפב ,2-1A טרפב שרדנה      

                   75.00 דחוימה טרפמבו ר"מ   
      
6/5.51/02 תודימב תתתוסמ תלזב ןבא ףוציר     40.01.0006
,מ"מ 01/02 תודימב תערגמ תנכה ללוכ מ"ס      
,1L טרפב שרדנה לכו סוסיב ,טיט ,לוח ללוכ      

                   25.00 דחוימה טרפמבו רוטקורטסנוקה יטרפב ר"מ   
      
      
      

10.04.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../011 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     011 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
6/5.51/02 תודימב תתתוסמ תלזב ןבא ףוציר     40.01.0007
טרפב שרדנה לכו סוסיב ,טיט ,לוח ללוכ מ"ס      

                    6.00 דחוימה טרפמבו רוטקורטסנוקה יטרפב ,1L ר"מ   
      
6/02/5.12 תודימב תתתוסמ תלזב ןבא ףוציר     40.01.0008
,1L טרפב שרדנה לכו סוסיב ,טיט ,לוח ללוכ      

                    5.00 דחוימה טרפמבו רוטקורטסנוקה יטרפב ר"מ   
      
ללוכ 6/06/06 תודימב תלזב ןבא חטשמ     40.01.0009
יטרפב ,1L טרפב שרדנה לכו ןוגיע ,סוסיב      

                    6.00 דחוימה טרפמבו רוטקורטסנוקה 'חי   
      
הטסורינמ תודידב הרהזא )ירמסמ( תוישושבג     40.01.0010
ללוכ ע"ש וא םייופיצ לייא תרצות PR םגד      
, 1L טרפב שרדנה לכו הנקתה ,הלבוה      
תומכ( דחוימה טרפמהו ןרציה טרפמב      

                    2.00 )'חי 063 תושיגנ ןקת יפ לע ר"מל םירמסמ ר"מ   
      
םגד םוינימולאמ תודידב הרהזא תוישושבג     40.01.0011
    EAG ע"ש וא םייופיצ לייא תרצות רוחש עבצב  
1C טרפב שרדנה לכו הנקתה ,הלבוה ללוכ      
תומכ(  דחוימה טרפמהו ןרציה טרפמב      

                   18.00 )'חי 063 תושיגנ ןקת יפ לע ר"מל םירמסמ ר"מ   
      
סוסיב ללוכ "ימאח" תילילג ריג ןבאמ ןג ןבא     40.01.0012
רוטקורטסנוקה יטרפב ,1A טרפב שרדנה לכו      

                  120.00 דחוימה טרפמהו רטמ   
      
םוחיתל היומס ןוטב תרוגח רובע תפסות     40.01.0013
םיטרפב שרדנה לכ ללוכ ץע יחתפו ףוציר      
    4L,3A,2-1A,1A רוטקורטסנוקה יטרפ  

                   75.00 דחוימה טרפמהו רטמ   
      
רזיילב ךותח עובצו ןוולוגמ לזרבמ ץעל גירס     40.01.0014
תרצות מ"מ 01 יבועב  מ"ס 561/561 תודימב      
ללוכ ע"ש וא מ"עב תוישעת בגש מא יא      
3A טרפב שרדנה לכו סוסיב ,ןוגיע ,הלבוה      

                    2.00 'פמוק דחוימה טרפמבו  
      
רזיילב ךותח עובצו ןוולוגמ לזרבמ ץעל גירס     40.01.0015
תרצות מ"מ 01 יבועב  מ"ס 851/39 תודימב      
ללוכ ע"ש וא מ"עב תוישעת בגש מא יא תרבח      
3A טרפב שרדנה לכו סוסיב ,ןוגיע ,הלבוה      

                   12.00 'פמוק דחוימה טרפמבו  
      
      
      
      

10.04.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../012 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     012 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ףוצירמ הבישי תוגרדמ שארב קד רובע תפסות     40.01.0016
ואנ קד תפצר -arehs טנמצ רבייפ תוחול קד      
ACOM האפיא יומד ןווגב -יעבט ןווג עמטומ      
ט"קמ לכירדאה תריחב יפ לע וא      
    ced201001roof מ"עב מלאמ תרבח תרצות  
S086 הקיס גוסמ עבצב העיבצ ללוכ .ע"ש וא      
תחא הבכשב תונפדו תותיזח ףיקמ יוסיכ      
יליפורפמ תיתשת ללוכ ,תובכש 2ב תיזחו      
,ןוגיע ,השרומ ןיקתמ ידי לע הנקתה ,תכתמ      
יטרפב 1.3D טרפב שרדנה לכו םיגרב      
יטרפמבו דחוימה טרפמב ,רוטקורטסנוקה      

                   40.00 ןרציה ר"מ   
      
ללוכ םייק ץע ביבס ףוציר סוסיב רובע תפסות     40.01.0017
רוטקורטסנוקה יטרפ ,4A טרפב שרדנה לכ      

                    6.00 דחוימה טרפמהו ר"מ   
      
דע יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
.מ"ס 5      

תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאה חותיפ 04 כ"הס          
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../013 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     013 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
תפסותב הלועמ ביטמ ןג תמדא יולימ     41.01.0001
רושייו רוזיפ ללוכ מ"ס 04 יבועב טסופמוק      

                  210.00 םיננכותמ םיהבג יפל ןוניגה חטשב ק"מ   
      
תפסותב הלועמ ביטמ ןג תמדא יולימ     41.01.0002
יאתב רוזיפ ללוכ מ"ס 001 יבועב טסופמוק      
    REKRAPEERT לעמ הליתש תולעתבו  

                  100.00 4L ,1.3D םיטרפב שרדנה לכ ללוכ הנבמ ק"מ   
      
02 מ תבכרומה האשדמל הליתש תבורעת     41.01.0003
תפסותב הלועמ ביטמ ןג תמדא יולימ מ"ס      
תבכרומה מ"ס 02 לש הנוילע הבכשו טסופמוק      
ללוכ טסופמוק 4/1ו הרמח תמדא 4/3 בוברעמ      
שרדנה לכו םיננכותמ םיהבג יפע רושייו רוזיפ      

                  120.00 דחוימה טרפמב ק"מ   
      
01 לש הבכשב רושייו רוזיפ ללוכ םיצע יבבש     41.01.0090

                   50.00 .מ"ס ר"מ   
עקרק יופיחו ןג תמדא 10.14 כ"הס          

      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
הריפח םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
םירוביחה לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו      
,הדובעה עוציבל םישרדנה םירזיבאהו      
תתהתרנצה ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ      
ירזיבאב אלו דמצמב ויהי תיעקרק לעו תיעקרק      
.ןש      
      

                  250.00 . 4 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0015
      

                  725.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0065
      

                  550.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0070
      

                   75.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0080
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.02.0140
ללוכ , 'מ 0.2-3.0לכ ש"ל 6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

                1,500.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ רטמ   
      
      
      
      

20.14.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../014 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     014 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לודיג תיב תכרעמל מ"מ 61 ףוטפט רוניצ     41.02.0141
04-כ קמועב חנוי( ררוחמ לוורש ללוכ .םיצעל      
עצובי הז טרפ .)ףוצירה ינפ תחתמ מ"ס      
רושיאבו לודיגה תיב ןרצי תויחנהל םאתהב      

                  400.00 .סוסיבה ץעויו היקשהה ןנכתמ רטמ   
      
םיאתמ ,ש\ל 6.1 מ"מ 61 אשדל ןומט ףוטפט     41.02.0142
יטנא תלעב תפטפט םע יעקרק תת ףוטפטל      
תוילרגטניא הקיני תעינמל תופטפט, םוקאו      
ללוכ ריחמה .מ"ס 57-03 םיחוורמב תופסוותמ      

                  550.00 מ"ס 05 קמוע דע הנמטה רטמ   
      

                   98.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.02.0160
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

                  235.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.0190
      

                  210.00 .01 גרדב  מ"מ 36 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.0191
      

                   20.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.0220
      
ע"ש וא רטנה לש PM-0001 םגד החיג ריטממ     41.02.0266
היפ ללוכ ,רגנ-לא ללוכ 04SRP ףוג ג"ע      
ריטממה רוביחו היקשהה תינכותל תמאות      

                   24.00 .ומוקמל 'חי   
      
וא ףוטפטל 1 2/1" רטוקב תכרעמ שאר     41.02.0345
הייקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל הרטמה      
ףוגמ ,ץחל דמ תוברל ,ןמז י"פע לעופה      
ןיטקמ,םיננסמ ינש,קיטסלפמ ישאר ילוארדיה      
וא י.ר.א תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב ,ןוסכלא ףוגמ, ע"וש      
רוביח ירזיבאו ,הייזרב 4/3"זרב ,דוקיפ      

                    1.00 'פמוק .ע"וש וא ןואסלפ גוסמ םירלודומ  
      
הרטמה וא ףוטפטל 1" רטוקב תכרעמ שאר     41.02.0350
לעופה הייקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ילוארדיה ףוגמ ,ץחל דמ תוברל ,ןמז י"פע      
,ץחל ןיטקמ ,םיננסמ ינש,קיטסלפמ ישאר      
ע"וש וא י.ר.א תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ      
,דוקיפ ימל האיצי 4/3" ןג זרב ,ןוסכלא ףוגמ,      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרב 4/3"זרב      

                    1.00 'פמוק .ע"וש וא ןואסלפ גוסמ  
      

20.14.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../015 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     015 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0380
וא קיטסלפמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה1 2/1"      
לופינממ תולצפתה ,דרוקר ללוכ ןוקלג רוג      

                    1.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
1" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0385
ןוקלג רוג וא קיטסלפמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה      
ירזיבאו לופינממ תולצפתה ,דרוקר ללוכ      

                    6.00 'פמוק .רוביח  
      
ןקתומ 2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     41.02.0390

                    7.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע  
      
םולב "טיילרוא" 048/2 תכרעמ שארל ןורא     41.02.0400
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

                    1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
םולב "טיילרוא" 0461/2 תכרעמ שארל ןורא     41.02.0415
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

                    1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.02.0420
יוליג ,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
יפל לכה ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה      

                    1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד  
      
1 2/1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.02.0425
יוליג ,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
יפל לכה ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה      

                    1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד  
      
בושחימ תכרעמ      
      
8 דע 5-מ CD ISG גוסמ הייקשה בשחמ     41.02.0467
ססובמ םימ ןגומ ןוקלג 'בח תרצות תולעפה      
,ןעטמ ללוכ תיראלולס תרושקתו טנרטניא      
את ןיפולחל לוא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
הנגה ןוראב ,יראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
חטשמ לע הלופכ הליענ לעב , C-45 גוסמ      
רושיא ללוכ ,היקשהה ןורא לע וא ןוטב      

                    1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      

20.14.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../016 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     016 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     41.02.0470

                    9.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      

                    1.00 .ןמז יפל לעופה ימוקמ CD-1 בשחמ 'חי  41.02.0471
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
ןייר זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     41.02.0500

                    9.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     41.02.0505

                    1.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
ללוכ מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.02.0530

                    2.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
םירזיבאה לכ תוברל 5.1" ח"זמ תנקתה     41.02.0531
ללוכ ,הליענ םע לזרב בולכ ללוכ ,םישורדה      

                    1.00 'פמוק .ךמסומ קדוב י"ע הקידב  
      

                    1.00 קיטסלפ 1" ןלפרט ןנסמ 'חי  41.02.0532
      
קלחמ רוניצ ללוכ אשדל תינמז היקשה תכרעמ     41.02.0533
.חקפמה תייחנהבו ךרוצה יפל םיזתמו      
רושיאב אשדה תטילק רחאל קרופת תכרעמה      

                    1.00 'פמוק .חקפמ  
היקשה תודובע 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     41.03.0001
לכ ללוכ ריחמה ,רושיו חוחית .מ"ס 52 קמועל      
םילכב שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה      

                  820.00 וכו םיינכמ ר"מ   
      
וא ןברד ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     41.03.0002
לכו חטשב לכירדאה תריחב יפע ורוטלא      
רושיא לבקל שי .חקפמה /ןנכתמה י"ע שרדנה      
לכ תא ללוכ ריחמה .אשדה רוקמ לע חקפמהמ      
תרבדה -הליתש םורט םישרדנה םילופיטה      
לכו טסופמוקל שאר ינשד ,עקרק יקיזמ      
קודיה -הליתש רחאל םישרדנה םילופיטה      

                  300.00 הצרמה ינשדו םיסוסיר ,הליגעמב ר"מ   
      
      

30.14.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../017 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     017 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לכימ ,3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0003

                  670.00 לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
לכימ ,4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0004

                  560.00 תיקש וא רטיל 3 חפנב 'חי   
      
לכימ ,5 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0005

                    6.00 רטיל 6 חפנב 'חי   
      

                   45.00 שרוש יפושח ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא 'חי  41.03.0006
      
"עזג רטוק -6 לדוג םישורב תעיטנו הקפסא     41.03.0007
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 4.3      
לכיממ הפיו חתופמ ,'מ 2.1 ילאמינימ הבוג      
ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 02 חפנב      

                   30.00 ריחמ 'חי   
      
רטוק -8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0008
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 5.2-2" עזג      
.הפיו חתופמ ,'מ 2 ילאמינימ הבוג ,עקרקהמ      
עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 05 חפנב לכיממ      

                   50.00 ריחמ ותואב 'חי   
      
תרצות "לורטנקטור ןורנג" םישרוש ליבגמ     41.03.0009
תעירימ יושע ,מ"ס 05 הבוג ,ע"וש וא ןופוד      
אל םיביסמ תרצוימ הקורי/הרופא ןליפורפילופ      
דימע ליבגמה .םוחב םהיניב םירבוחמ םיגורא      
2604 ימואלניבה ןקתה יפל םישרוש תרידחל      
    NID. הרוצ לכב ,ןרציה תוארוה יפל-הנקתהה  

                   85.00 "/ליבגמה טרפ יפלו חטשה יאנת יפל שרדיתש רטמ   
      

                  320.00 ןושיד ירמוח תוברל ,רב יחמצ תעירז ר"מ  41.03.0010
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
תסדנהל הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
1-ל תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב      
.הנש      

העיטנו ןוניג 30.14 כ"הס          
      

ןוניג תודובע 14 כ"הס          
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../018 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     018 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
טקמ הנולצרב םגד יבשומ וד הבישי לספס     42.02.0001
ע"ש וא תוישעת בגש םא יא תרצות 1401      
ןרציה טרפמ יפע הנקתהו הקפסא ללוכ      

                   12.00 דחוימה טרפמהו 'חי   
      
1401 טקמ הנולצרב םגד דדוב הבישי לספס     42.02.0002
ללוכ ע"ש וא תוישעת בגש םא יא תרצות      
טרפמהו ןרציה טרפמ יפע הנקתהו הקפסא      

                    2.00 דחוימה 'חי   
      
טקמ רונתב עובצו ןבלוגמ חפמ חונ םגד אסכ     42.02.0003
ע"ש וא תוישעת בגש םא יא תרצות 6101      
ללוכ לכירדאה תריחב יפע םיעבצ ינשב      
טרפמהט ןרציה טרפמ יפע הנקתהו הקפסא      

                   15.00 דחוימה 'חי   
      
חפמ די דעסמ אלל הנובירט חונ םגד אסכ     42.02.0004
בגש םא יא תרצות רונתב עובצו ןבלוגמ      
תריחב יפע םיעבצ ינשב ע"ש וא תוישעת      
ללוכ הבישי תוגרדמב ןקתומ לכירדאה      
הנקתהו הקפסא ללוכ ,תכתמ תיצקורטסנוק      
רוטקורטסנוקה תויחנה ,ןרציה טרפמ יפע      

                   40.00 דחוימה טרפמהו 'חי   
      
חפמ שיגנ-די דעסמ םע הנובירט חונ םגד אסכ     42.02.0005
בגש םא יא תרצות רונתב עובצו ןבלוגמ      
תריחב יפע םיעבצ ינשב ע"ש וא תוישעת      
ללוכ הבישי תוגרדמב ןקתומ לכירדאה      
יפע הנקתהו הקפסא ,תכתמ תיצקורטסנוק      
טרפמהו רוטקורטסנוקה תויחנה ,ןרציה טרפמ      

                   12.00 דחוימה 'חי   
      
ןווגב רונתב עובצו ןבלוגמ חפמ "רב" םגד אסכ     42.02.0006
ץעמ בשומו לכירדאה תריחב יפע וא ההכ רופא      
0401 טקמ ןמושמו עובצ ,אטוחמ הנילורק      
ללוכ ע"ש וא תוישעת בגש םא יא תרצות      
ןרציה טרפמב שרדנה לכו הנקתהו הקפסא      

                   10.00 דחוימה טרפמהו 'חי   
      
רב תואסכ 3 םע ידדצ דח רב הבישי תכרעמ     42.02.0007
ההכ רופאב רונתב עובצו ןבלוגמ לזרבמ      
ןמושמו עובצ ,אטוחמ הנילורק ץע בולישב      
בגש מא יא תרבח תרצות 2901 ט"קמ      
הנקתה ,הלבוה ללוכ ע"ש וא מ"עב תוישעת      
טרפמהו ןרציה תויחנה יפ לע שרדנה לכו      

                    4.00 'פמוק דחוימה  
הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 כ"הס          

קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../019 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     019 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ 6603 טקמ איבל ןופשא םגד ןותפשא     42.04.0001
וא אכירא םחש תרצות רטיל 06 ימינפ ןותפשא      
טרפמב שרדנה לכו הנקתהו הקפסא ללוכ ע"ש      

                   14.00 דחוימה טרפמהו ןרציה 'חי   
      
03HPL )רלוק( רק ימ םגד השיגנ היזרב     42.04.0003
ללוכ ע"ש וא ביגש ימ תרבח תרצות הטסורינמ      
כ"הס םיקובקב יולימל ףסונ זרבו שופ יזרב 2       
ףסונ זרב + רולכ סוקוק וק ןנס ללוכ ,םיזרב 3      
ללוכ תושיגנ תחולשב םיקובקב יולימל      
דע שרדנה לכו זוקינ ,הנקתהו סוסיב ,הקפסא      
ןרציה תוארוה יפע ותומלשב רצומה תלעפהל      

                    2.00 'פמוק דחוימה טרפמהו  
תויזרבו םינותפשא 40.24 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ץוח טוהיר 24 כ"הס          
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../020 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     020 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
עובצו ןוולוגמ תוגרדמ ידיצב תכתממ די זחאמ     44.01.0001
ןוגיע ללוכ לכירדאה תריחב יפ לע ןווגב רונתב      
רוטקורטסנוקה יטרפב 2E טרפב שרדנה לכו      

                   45.00 דחוימה טרפמבו רטמ   
      
תנוולוגמ תכתממ תוגרדמ זכרמב די זחאמ     44.01.0002
,לכירדאה תריחב יפ לע ןווגב רונתב העובצו      
1E טרפב שרדנה לכו ןוגיע ,סוסיב ללוכ      

                   60.00 דחוימה טרפמהו רוטקורטסנוקה יטרפב רטמ   
      
זחאמו חלפ ידומעמ בכרומ הפמרב די זחאמ     44.01.0003
ןווגב רונתב םיעובצו םינוולוגמ תכתמ רוניצמ      
לכו ןוגיע ,סוסיב ללוכ ,לכירדאה תריחב יפ לע      
רוטקורטסנוקה יטרפב ,4E טרפב שרדנה      

                   20.00 דחוימה טרפמהו רטמ   
      
ןוולוגמ,םילבכו תכתממ רב תוחיטב הקעמ     44.01.0004
שאר ,לכירדאה תריחב יפ לע רונתב עובצו      
תרבח תרצות emert-x קובמב קדמ הקעמ      
שרדנה לכו ןוגיע ,סוסיב ללוכ ע"ש וא שק הנק      
יטרפמ ,רוטקורטסנוקה יטרפב ,5E טרפב      

                  240.00 דחוימה טרפמהו ןרציה רטמ   
      
זחאמ בלושמ םילבכו תכתממ תוחיטב הקעמ     44.01.0005
רונתב עובצ ,הפמרב ךמת ריק ידיצל ןגועמ ,די      
ןוגיע סוסיב ללוכ ,לכירדאה תריחב יפ לע ןווגב      
רוטקורטסנוקה יטרפב 4E טרפב שרדנה לכו      

                   20.00 דחוימה טרפמהו רטמ   
      
רונתב עובצ לזרבמ תידוחיי ןוניג תמחות רדג     44.01.0006
תדובע ללוכ,לכירדאה תריחב יפ לע ןווגב      
טרפב שרדנה לכ ללוכ ,ןמוא תורגסמ ,תוחפנ      

                   65.00 דחוימה טרפמהו רוטקורטסנוקה יטרפב 6E רטמ   
      
י"פע ןווגב רונתב עובצו ןוולוגמ תכתמ הקעמ     44.01.0007
021 הבוגב , תוריקל ןגועמ לכירדאה תריחב      
,3E טרפב שרדנה לכו ןוגיע ,סוסיב ללוכ מ"ס      

                   11.00 דחוימה טרפמהו רוטקורטסנוקה יטרפב רטמ   
      
תכתממ הקעמב בלושמ די זחאמ רובע תפסות     44.01.0008

                   11.00 3E טרפ יפע רטמ   
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 כ"הס          

      
      
      

הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס          
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../021 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     021 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.01.0001
תוברל ,היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

                1,100.00 קוליסו יוניפ ר"מ   
      
טרפמב שרדנה יפל םימייק םיצע םוזיגו בוציע     51.01.0002

                   15.00 דחוימה 'חי   
      
םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     51.01.0003
,רטמ 3 לעמ הבוגבו מ"ס 04 דע עזג רטוקב      

                    7.00 דחוימה טרפמב שרדנה יפע 'חי   
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     51.01.0004

                   20.00 קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
יבועב ןיוזמ ןוטב יליבש ,ןבא ףוציר קוריפ     51.01.0005
/ןוטב( והשלכ רמוחמ תורדגו תוקעמ ,והשלכ      
,תודוסי ,גניפוק ,יופיח ללוכ תוריק ,)תכתמ      
ללכ .תועלסמ ,ןג ינבא ,ןבא תוגרדמ ,ןויז      
תיתשת ללוכ אלמ ןפואב וקרופי םיטנמלאה      
רשואמ רתאל רתאהמ קוליסל לע שרדנה לכו      

                    1.00 'פמוק חקפמה תויחנהו דחוימה טרפמב שרדנה לכו  
      
רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     51.01.0008

                   23.00 הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש 'חי   
      
לכו דוסי ללוכ הרואת דומע לש הקתעהו קוריפ     51.01.0012

                    7.00 'פמוק דחוימה טרפמב שרדנה  
      
ןרות ידומע לש שדחמ הבצהו רומיש ,קוריפ     51.01.0015

                    3.00 םילגדל 'חי   
      
םיצע ביבס םיכמות תוריק לש ריהז קוריפ     51.01.0017
תוברל ןוטבו ןבאמ םיבכרומ תוריק .רומישל      
ןבאמ ריק תיזח ינבא לש ריהז ינדי קוריפ      
תודוסי קורפ ללוכ  )הבריח ןבא( תינשמ הינבמ      
ללוכ ,דחוימה טרפמב שרדנה לכו      
תודובעה ללכו םיצעה ןוגיעל היצקורטסנוק      
יפ לע םיצעה רומיש תחטבהל תושרדנה      

                   20.00 .םונורגאה תויחנה ק"מ   
      
רתאל קוליסו יוניפ ללוכ קוריפו טלפסא ףוצרק     51.01.0019

                  300.00 רשואמ ר"מ   
      
םיגוסמ תלוספ לש הסמעהו םוריע ,ףוסיא     51.01.0020
עצובת( רשואמ הכיפש רתאל התלבוהו םינוש      

                  500.00 .)םוריע רחאל יוניפל תומכה תדידמ ק"מ   
10.15.10 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../022 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     022 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םייחיר ינבא לש שדחמ הבצהו ריהז קוריפ     51.01.0021
םוקימב שדחמ הבצהל דע ןוסחיאו רומיש ללוכ      

                    1.00 'פמוק לכירדאה תריחב יפ לע  
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
םוקימ יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא      

םיקוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס          
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ עקרקה יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.02.0001

                3,800.00 רשואמ רתאל רמוחה קוליס ק"מ   
      
תובחרו םיליבשל תיתש לש אלמ קודיהו רושי     51.02.0002
דע תובכשב )ךרד תרוצת( רפע תודובע רחאל      

                2,100.00 עקרקה ץעוי תויחנה יפע מ"ס 02 ר"מ   
רפע תודובע 20.15 כ"הס          

      
ר ר ב נ  ר מ ו ח מ  א ב ו מ  י ו ל י מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
קדוהמו רזופמ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.03.0001
לש ילמיסקמ יבועב תובכשב רקובמ קודיהב      

                  150.00 מ"ס 02 ק"מ   
      
02 לש תובכשב קדוהמ א גוס קדוהמ עצמ     51.03.0002
תופיפצהמ זוחא 001 לש תופיפצל מ"ס      

                1,250.00 וטשאא דייפידומ לש תיברימה ק"מ   
      
לכ ללוכ ,תובחרו םיליבשל 'א גוס קדוהמ עצמ      51.03.0003
טרפמבו היצקורטסנוקה יטרפב שרדנה      

                  180.00 דחוימה ק"מ   
ררבנ רמוחמ אבומ יולימ 30.15 כ"הס          
חותיפו םישיבכ 15 כ"הס          

      
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../023 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     023 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  10.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב       
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 5.21 צ"את     52.01.0001

                  215.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
תוכרדמו תועסימב תויטלפסא תובכש 10.25 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.02.0001

                  215.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
תונוש 20.25 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

טלפסא תודובע 25 כ"הס          
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../024 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     024 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  09 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  10.09 ק ר פ  ת ת       
      
ןורנג תרבח תרצות REKRAPEERT תכרעמ     90.01.0001
לכו םהיביכרמ לכ לע -םיאת ללוכ ע"ש וא      
תת רורווא תכרעמ ללוכ םהילא הוולנה      
תויחנה יפ לע הנקתההו ץע לכל תיעקרק      
תועירי ,ץצח תובכש ,ןרציה תוארוהו      
טרפמב 4L טרפב שרדנה לכ ליטסקטואיג      

                  100.00 דחוימה טרפמבו ןרציה ר"מ   
      
הכותח תכתמ תכבסו קוצי ןוטבמ זוקינ תלעת     90.01.0002
תריחב יפ לע רונתב העובצו תנוולוגמ רזיילב      
מ"מ 01 יבועב מ"ס 52/82 תודימב ,לכירדאה      
וא מ"עב תוישעת בגש מא יא תרבח תרצות      
יטרפב ,1L טרפב שרדנה לכ ללוכ ע"ש      

                   85.00 דחוימה טרפמבו רוטקורטסנוקה רטמ   
      
,רזיילב הכותח זוקינ תלעתל תכתמ תכבס     90.01.0003
תריחב יפ לע רונתב העובצו תנוולוגמ      
01 יבועב מ"ס 061/061 תודימב ,לכירדאה      
מ"עב תוישעת בגש מא יא תרבח תרצות מ"מ      
לכו ןוגיע ,תכתמ תיצקורטסנוק ללוכ ע"ש וא      
רוטקורטסנוקה יטרפב ,1L טרפב שרדנה      

                    3.00 דחוימה טרפמבו 'חי   
      
הכותח ריקב בויב/םימ לפמל תכתמ תכבס     90.01.0004
לע תודימב ,רונתב העובצו תנוולוגמ ,רזיילב      
תרבח תרצות מ"מ 01 יבועב תוריק תשירפ יפ      
לכ ללוכ ע"ש וא מ"עב תוישעת בגש מא יא      
רוטקורטסנוקה יטרפב ,5L טרפב שרדנה      

                   40.00 דחוימה טרפמבו 'חי   
      

                    1.00 םימ ןטלוק 'חי  90.01.0006
      

                    1.00 זוקינ רוניצ 'חי  90.01.0007
      
חפמ ךרדמו תכתמ תיצקורטסנוקמ תוגרדמ     90.01.0008
הנבמ ריק וא ךמת ריקל תונגועמ ףפוכמ גורמ      
,בלושמ די זחאמ ,םילבכו תכתממ הקעמ ללוכ      
תריחב יפ לע ןווגב רונתב העיבצ ללוכ      
טרפב שרדנה לכו ןוגיע ,סוסיב ללוכ ,לכירדאה      

                    1.00 'פמוק 6L, דחוימ טרפמבו רוטקורטסנוקה יטרפב  
      
,םימייק תוריק לוחיכו יופיצ תובכש יוקינ     90.01.0009
תוריקב ,לכירדא יטרפו דחוימ טרפמיפל      
חקפמה י"ע ועבקיש תומוקמב, םימייק      

                   50.00 ןנכתמהו ר"מ   
      

10.09.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../025 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     025 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

ןוילע בחרמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םירלי'צ תורוניצ רבעמל ןוטבמ תימורט הלעת     90.01.0010
יפ לע אלמ עוציב רובע שרדנה לכו הסכמ ללוכ      
ץעוי יטרפ ,רוטקורטסנוקה יטרפ ,2.3D טרפ      

                   45.00 דחוימה טרפמהו גוזימה רטמ   
תונוש 10.09 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש 09 כ"הס          
ןוילע בחרמ כ"הס        

קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../026 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     026 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

תופמר בחרמ 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ד ב ו כ -ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
רפעה תודובע תא ללוכ ריחמה תוריק יפיעסב      
,םיעצמ,רזוח ירלונרג יולימ ,ריקלו דוסיל      
ץצחה יסיכ ,םיזקנה ,םירפתה ,ריקה ,דוסיה      
םאתהב ריקה לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו      
תוינכותב םיטרפל      
      
הבריח ןבאמ םיבכרומ  ,דבוכ - םיכמות תוריק     02.01.0002
ןוטבה גוס .ןוטב בגו דחא דצמ תינשמ הינבמ      
,דוסי,תושורדה הריפחה 'בע לכ :ללוכ. 03-ב      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע ,םירפת ,םיזקנ      
זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו תוזאפ      
םינבאה תרישק ,זוקינ תעירי/השבי הינבמ      
תודובעה רתי לכו לוחיכ ,הרישק תשר ללוכ      
,תוינכתב טרופמכ ,ריקה לש אלמ עוציב ךרוצל      
רוטקורטסנוקה יטרפב ,1D טרפב ,תושירפ      

                  225.00 דחוימה טרפמהו ר"מ   
      
דוסיה תקיצי ללוכ דוסיל הביצח ואו/הריפח     02.01.0003
תודובעה לכ ללוכ 03 -ב ןוטבב 1D  טרפ פ"ע      
ל"נה תוריקל ןותחת עופיש תריצי תושורדה      
ןבאה תיתחתמ הדידמה  ק"מ יפל היהי ריחמה      
ריקה ינפ תיתחת דע ריקה תיזחב הנוילעה      

                   50.00 ףיעסב ליעל שרדנה לכ ללוכ ק"מ יפל ק"מ   
דבוכ-םיכמות תוריק 10.20 כ"הס          

      
ש א ר  י כ ב ד נ ו  ם י י ו פ י ח  20.20 ק ר פ  ת ת       
)ג נ י פ ו ק (      
      
תתתוסמ השק תיעבט תילילג ריג ןבאמ גניפוק     02.02.0005
ךותיח ,מ"ס 7 לש ילמינימ יבועב ריק שארב      
פ"ע סוידרל המאתהב דיחא לדוגב םיזפרטל      
רסונמה דצה תותיסו לוחיכ ,ןוגיע ללוכ .תינכת      
שרדנה לכ ללוכ ,סג דוביעב ןבאה לש יולגה      
טרפמהו 'טסנוקה יטרפב ,1D,5D םיטרפב      

                  100.00 דחוימה רטמ   
      
5/9 תודימב גניפוקב הנגה ביכר רובע תפסות     02.02.0006
ללוכ,םייק גניפוקל שיש קבדב קבדומ מ"ס      
םאתהב גניפוקה תותיסל םאתהב תותיס      
רוטקורטסנוקה יטרפ ,1D טרפב שרדנל      

                  100.00 דחוימה טרפמהו רטמ   
)גניפוק( שאר יכבדנו םייופיח 20.20 כ"הס          

      
      
      

םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../027 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     027 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

תופמר בחרמ 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
6 יבועב תתתוסמ השק תילילג ריג ןבא ףוציר     40.01.0004
המגוד יפ לע םינתשמ תודימו םידוביעב מ"ס      
אלמ עוציבל שרדנה לכו סוסיב ,טיט ,לוח ללוכ      
רוטקורטסנוקה יטרפ 1A,7L םיטרפ יפ לע      

                  375.00 דחוימה טרפמהו ר"מ   
      
סוסיב ללוכ "ימאח" תילילג ריג ןבאמ ןג ןבא     40.01.0012
רוטקורטסנוקה יטרפב ,1A טרפב שרדנה לכו      

                  120.00 דחוימה טרפמהו רטמ   
      
רזיילב ךותח עובצו ןוולוגמ לזרבמ ץעל גירס     40.01.0014
תרצות מ"מ 01 יבועב  מ"ס 561/561 תודימב      
ללוכ ע"ש וא מ"עב תוישעת בגש מא יא      
3A טרפב שרדנה לכו סוסיב ,ןוגיע ,הלבוה      

                    1.00 'פמוק דחוימה טרפמבו  
      
דע יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
.מ"ס 5      

תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאה חותיפ 04 כ"הס          
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../028 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     028 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

תופמר בחרמ 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
תפסותב הלועמ ביטמ ןג תמדא יולימ     41.01.0001
רושייו רוזיפ ללוכ מ"ס 04 יבועב טסופמוק      

                   80.00 םיננכותמ םיהבג יפל ןוניגה חטשב ק"מ   
עקרק יופיחו ןג תמדא 10.14 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     41.03.0001
לכ ללוכ ריחמה ,רושיו חוחית .מ"ס 52 קמועל      
םילכב שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה      

                  190.00 וכו םיינכמ ר"מ   
      
לכימ ,3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0003

                  195.00 לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
לכימ ,4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0004

                  321.00 תיקש וא רטיל 3 חפנב 'חי   
      

                   20.00 שרוש יפושח ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא 'חי  41.03.0006
      
"עזג רטוק -6 לדוג םישורב תעיטנו הקפסא     41.03.0007
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 4.3      
לכיממ הפיו חתופמ ,'מ 2.1 ילאמינימ הבוג      
ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 02 חפנב      

                    6.00 ריחמ 'חי   
      
רטוק -8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0008
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 5.2-2" עזג      
.הפיו חתופמ ,'מ 2 ילאמינימ הבוג ,עקרקהמ      
עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 05 חפנב לכיממ      

                   14.00 ריחמ ותואב 'חי   
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
תסדנהל הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
1-ל תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב      
.הנש      

העיטנו ןוניג 30.14 כ"הס          
ןוניג תודובע 14 כ"הס          

קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../029 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     029 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

תופמר בחרמ 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
טקמ הנולצרב םגד יבשומ וד הבישי לספס     42.02.0001
ע"ש וא תוישעת בגש םא יא תרצות 1401      
ןרציה טרפמ יפע הנקתהו הקפסא ללוכ      

                    7.00 דחוימה טרפמהו 'חי   
הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ץוח טוהיר 24 כ"הס          
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../030 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     030 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

תופמר בחרמ 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
זחאמו חלפ ידומעמ בכרומ הפמרב די זחאמ     44.01.0003
ןווגב רונתב םיעובצו םינוולוגמ תכתמ רוניצמ      
לכו ןוגיע ,סוסיב ללוכ ,לכירדאה תריחב יפ לע      
רוטקורטסנוקה יטרפב ,4E טרפב שרדנה      

                   80.00 דחוימה טרפמהו רטמ   
      
זחאמ בלושמ םילבכו תכתממ תוחיטב הקעמ     44.01.0005
רונתב עובצ ,הפמרב ךמת ריק ידיצל ןגועמ ,די      
ןוגיע סוסיב ללוכ ,לכירדאה תריחב יפ לע ןווגב      
רוטקורטסנוקה יטרפב 4E טרפב שרדנה לכו      

                  120.00 דחוימה טרפמהו רטמ   
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס          
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../031 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     031 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

תופמר בחרמ 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
םוקימ יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא      

םיקוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס          
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
תובחרו םיליבשל תיתש לש אלמ קודיהו רושי     51.02.0002
דע תובכשב )ךרד תרוצת( רפע תודובע רחאל      

                  400.00 עקרקה ץעוי תויחנה יפע מ"ס 02 ר"מ   
רפע תודובע 20.15 כ"הס          

      
ר ר ב נ  ר מ ו ח מ  א ב ו מ  י ו ל י מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
רוזא לכבו תופמרה רוזאב תיתשתו םיעצמ      
שרדיש      
      
-מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0020
לש קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס 51      
תונוילע תובכש 2 ועצובי קודיהה תובכש      
לש רקובמ קודיהב תחא לכ מ"ס 02 יבועב      

                  225.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
ררבנ רמוחמ אבומ יולימ 30.15 כ"הס          

      
ן ו ת ח ת  ש י ב כ  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
תובחרו םיליבשל תיתש לש אלמ קודיהו רושי     51.04.0001
דע תובכשב )ךרד תרוצת( רפע תודובע רחאל      

                  300.00 עקרקה ץעוי תויחנה יפע מ"ס 02 ר"מ   
      
      
      

40.15.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../032 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     032 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

תופמר בחרמ 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
היהי ררבנה רמוחה,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.04.0002
םיאבומ ריג ינבא מ"ס 01 דע לדוגב ןבא יושע      
תובכשב רזופמ  עקרק ץעוי י"ע רשואמ רוזאמ      
קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב      
15 קרפ- יללכה טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ      

                  450.00 .ק"מ 0001 דע )קודיהה ללוכ ריחמה( ק"מ   
      
תיתשתו םיעצמ      
      
-מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.04.0004
לש קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס 51      
תונוילע תובכש 2 ועצובי קודיהה תובכש      
לש רקובמ קודיהב תחא לכ מ"ס 02 יבועב      

                  120.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
ןותחת שיבכ 40.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפו םישיבכ 15 כ"הס          
תופמר בחרמ כ"הס        

קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../033 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     033 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

  
כ"הס  

ןוילע בחרמ 10 הנבמ   
  
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
דבוכ-םיכמות תוריק 10.20 קרפ תת     
  
)גניפוק( שאר יכבדנו םייופיח 20.20 קרפ תת     
  
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
םיליבומו םילבכ 10.80 קרפ תת     
  
.תוקראה 20.80 קרפ תת     
  
.םירזיבאו תודוקנ 30.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 40.80 קרפ תת     
  
.יללכ 50.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 60.80 קרפ תת     
  
םירזיבאו םיסנפ, הרואת ידומע 70.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
רתאה חותיפ 04 קרפ    
  
תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת     
  
רתאה חותיפ 04 כ"הס    
  
ןוניג תודובע 14 קרפ    
  
עקרק יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת     
  
היקשה תודובע 20.14 קרפ תת     
  
העיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת     
  
ןוניג תודובע 14 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../034 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     034 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

  
כ"הס  

ץוח טוהיר 24 קרפ    
  
הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת     
  
תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת     
  
ץוח טוהיר 24 כ"הס    
  
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ    
  
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת     
  
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס    
  
חותיפו םישיבכ 15 קרפ    
  
םיקוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת     
  
רפע תודובע 20.15 קרפ תת     
  
ררבנ רמוחמ אבומ יולימ 30.15 קרפ תת     
  
חותיפו םישיבכ 15 כ"הס    
  
טלפסא תודובע 25 קרפ    
  
תוכרדמו תועסימב תויטלפסא תובכש 10.25 קרפ תת     
  
תונוש 20.25 קרפ תת     
  
טלפסא תודובע 25 כ"הס    
  
תונוש 09 קרפ    
  
תונוש 10.09 קרפ תת     
  
תונוש 09 כ"הס    
ןוילע בחרמ 10 כ"הס   
  
תופמר בחרמ 20 הנבמ   
  
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
דבוכ-םיכמות תוריק 10.20 קרפ תת     
  
)גניפוק( שאר יכבדנו םייופיח 20.20 קרפ תת     
  
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס    

 
 
 
 

קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../035 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     035 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

  
כ"הס  

רתאה חותיפ 04 קרפ    
  
תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת     
  
רתאה חותיפ 04 כ"הס    
  
ןוניג תודובע 14 קרפ    
  
עקרק יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת     
  
העיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת     
  
ןוניג תודובע 14 כ"הס    
  
ץוח טוהיר 24 קרפ    
  
הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת     
  
ץוח טוהיר 24 כ"הס    
  
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ    
  
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת     
  
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס    
  
חותיפו םישיבכ 15 קרפ    
  
םיקוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת     
  
רפע תודובע 20.15 קרפ תת     
  
ררבנ רמוחמ אבומ יולימ 30.15 קרפ תת     
  
ןותחת שיבכ 40.15 קרפ תת     
  
חותיפו םישיבכ 15 כ"הס    
תופמר בחרמ 20 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: עבודות פיתוח בית מהר   .../036 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו לוהינ הלעמ הלעמ
9783796-40:סקפלט 00131 תפצ 0368 .ד.ת םיזר תמר
 

13/05/2020
דף מס':     036 0202.2 םצמוצמ -ץוח חותיפ- לסוב תיב

  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: עבודות פיתוח בית מהר 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


