
הטוספ תימוקמ הצעומ
הטוספ תימוקמ הצעומ
 
 

4030789-40 :סקפ 8220789-40 : לט
07152 1 .ד.ת הטוספ
 
 

14/07/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     001 0202  הבוח ינג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ב ו ח  י נ ג  ץ ו פ י ש  20 ק ר פ       
      
ץ ע מ  ם י נ פ  ת ו ת ל ד  0.20 ק ר פ  ת ת       
      
ףוקשמ ללוכ חבטמו םיתוריש תותלד תפלחה     02.0.010
סדנהמ תריחבל תלדה ןווג . השדע ץע תלדל      
ףוקשמ םע דחי ןקתות תלדה . הצעומה      
םינפ תלד ןיקתהל טלחוי םא( . טלפמוק      
תינוירש" וא/ו "חירב בר" תרצות תכתממ      
ףוקשמה תקיצי תולע ךרע הווש וא/ו "םסח      
ינשמ תועבצא ינגמ ללוכ .) הז ףיעסב לולכ      

 16,200.00 1,800.00     9.00 . םידדצה 'חי   
 16,200.00 ץעמ םינפ תותלד 0.20 כ"הס  

      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  4.20 ק ר פ  ת ת       
      
, ךרע הווש וא ןיעאמ'ג שישמ גניפוק עוציב     02.4.010
. םיקדסו םיקרוע אלל , םומינימ מ"ס 3 יבוע      
ץירח( לעפמב עצובמה םימ ףא ללוכ גניפוקה      
בחור . ) הצקהמ מ"ס 2 קחרמב  מ"מ 7 קמוע      
לעב י"ע עצובת הנקתהה . מ"ס 53 -כ גניפוקה      
רשא שיש קבדב ואלומיי תוגופה לכו , עוצקמ      
ןקתוי גניפוקהש ןייצל . הדובעה םויסב שטוליי      
םירוביחה . הצוחה אלו גגה יפלכ עופישב      
. תולעמ 54 לש םיכותיחב ועצוביי תוניפב      
בגב הקימרק קבד תחירמ עצביי ןלבקה      
לכ יוקינ ירחא ןנושמ 'גלאמ תרזעב גניפוקה      
םימ תרזעב גניפוקה ינפמ קבאה תויראש      
. הדידמל א"מ -ל וניה ריחמה . תשרבמו      
גגה ףקיהב גניפוקב  תויראשו ךולכל יוקינ ללוכ      
מ"ע , רחא ידועיי רמוח /םימ ץחל תרזעב      

 12,460.00   140.00    89.00 גניפוקל הבוט הזיחאו תוקבדיה חיטבהל רטמ   
 12,460.00 ןבא תודובע 4.20 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  5.20 ק ר פ  ת ת       
      
םייקה ג"ע םיעופישל לקטב וא הדמ תקיצי     02.5.010
תבכש םושייל רשיו יקנ חטשמ תחטבהל      
תויראשו , םיבשעמ גגה ןויוקינ ללוכ םוטיאה      

  8,225.00    35.00   235.00 תלוספה יוניפו  םח תפז ר"מ   
      
תועיריו םח תפז , רמיירפ תבכש םושיי     02.5.020
רק-זפ תאצות מ"מ 5 יבוע .S.B.S תינימוטיב      

 23,500.00   100.00   235.00 ךרע הווש וא ר"מ   
 31,725.00 םוטיא תודובע 5.20 כ"הס  

      
קובץ: גני חובה 2020   .../002 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הטוספ תימוקמ הצעומ
הטוספ תימוקמ הצעומ
 
 

4030789-40 :סקפ 8220789-40 : לט
07152 1 .ד.ת הטוספ
 
 

14/07/2020
דף מס':     002 0202  הבוח ינג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  6.20 ק ר פ  ת ת       
      
לכב םיירטינס םילכ , יופיחו ףוציר קוריפ רובע     02.6.010

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק חבטמהו םיתורישה חטש  
      
האובמו , םיתוריש יאת יופיחו ףוציר רובע     02.6.020
תא ללוכ ריחמה . 'מ 1.2 הבוג דע יופיח תללוכ      
07 לש סיסב ריחמ יפל ןלצרופ/הקימרקה      
פילס-יטנא" תויהל בייח ףוצירה . ר"מ/ח"ש      
    " 11R הריחב יפל יופיחה . םיתורישה תפצרב  

 11,550.00   210.00    55.00 הנימזמה ר"מ   
      
םיתורישבו חבטמב שישה לעמ הקימרק יופיח     02.6.030
05/02 חיראה לדוג . ןימזמה תריחבל יופיחה .      

  1,600.00   200.00     8.00 . הריחב יפל ןווג. 06/02 וא 06/03 וא ר"מ   
 16,150.00 יופיחו ףוציר תודובע 6.20 כ"הס  

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  7.20 ק ר פ  ת ת       
      
. םישדח םיירטינס םילכ לש הנקתהו הקפסא     02.7.010
םיאתמ  "קולבונומ" טלפמוק תורגאינו תולסא      
בויבל הלסאה רוביח ללוכ . ןקתה יפל םידליל      
עצובת רשא השדח םימ תנזהל ןכו םייקה      
הסרח םגד םידליל הלסא . ץופישה תרגסמב      
מ"ס 23 וניה הלסאה הבוג . ךרע הווש וא 233      

  7,500.00 1,500.00     5.00 'פמוק . תפרוצמ הציקס יפל  
      
ףוג , 'מ 3 -כ ךרוא תורגנ חבטמ תקפסא      02.7.020
סדנהמ לומ םואיתב הקולח 'ץיודנס חבטמה      
-מ ועצוביי תוריגמה וא/ו תותלדה , הצעומה      
תריחב יפל ןווג הקימרופ יופיצב .פא.יד.מא      
בור , בוקר רבכ םייקה חבטמה(  ןימזמה      
) םימ יקזנמ תוחופנ תותלדה , םירובש םיריצה      
שדח רויכ ,0023 םגד רסיק ןבא חטשמ ללוכ ,       

 14,000.00 7,000.00     2.00 . רצות חבטמ זרבו , החוטש הנקתהב 'חי   
      
ללוכה תחלקמ ןורא לש הנקתהו הקפסא     02.7.030
רוברב םימ יזרב 2  , רויכ 2  , שיש חטשמ      
הנקתהה הבוג . תחתמ ץע ןוראו םירק םימח      
י"ע חטשב עבקיי . הפצרה ינפממ"ס 06 וניה      

  4,200.00 4,200.00     1.00 םידליה ינג לש תונקתה יפלו סדנהמה 'חי   
      
      
      
      
      

 25,700.00 7.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: גני חובה 2020   .../003 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הטוספ תימוקמ הצעומ
הטוספ תימוקמ הצעומ
 
 

4030789-40 :סקפ 8220789-40 : לט
07152 1 .ד.ת הטוספ
 
 

14/07/2020
דף מס':     003 0202  הבוח ינג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 25,700.00 מהעברה      
      
      
ללוכה תחלקמ ןורא לש הנקתהו הקפסא     02.7.040
רוברב םימ יזרב 3  , רויכ 3  , שיש חטשמ      
הנקתהה הבוג . תחתמ ץע ןוראו םירק םימח      
י"ע חטשב עבקיי . הפצרה ינפממ"ס 06 וניה      

  6,300.00 6,300.00     1.00 םידליה ינג לש תונקתה יפלו סדנהמה 'חי   
 32,000.00 האורבת ינקתמ 7.20 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  8.20 ק ר פ  ת ת       
      
, חבטמ , הסינכ תאובמב הרואת יפוג תפלחה     02.8.010
הרקתל דומצ עבורמ דל ףוגל םיבוטר םירדח      
ילארשיה םינקתה ןוכמ רשואמ W42 םימ ןגומ,      
רוא" הרואתה ןווג . ךרע הווש וא וקסינ תרצות      
םייקה ףוגה קוריפ תללוכ הדובעה . "םוי      
תולע . שדחה ףוגה לש הנקתהו הקפסא      

  1,200.00   300.00     4.00 מ"עמ ללוכ ח"ש 002 -כ הניה ףוגל תיסיסב 'חי   
  1,200.00 למשח תודובע 8.20 כ"הס  

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  9.20 ק ר פ  ת ת       
      
ףפור חיט דוריג , הנבמל םיללכ חיט ינוקית     02.9.010
םיזינרקהו הלוגרפה רוזאב דחוימב ררופתמו      
לע הרימש יאו הזורוקמ האצותכ( גגה ףקיהב      
היזורוקה יוקינ ) הקיציה תעב תואנ יוסיכ יבוע      
וא טוארג הקיס תרזעב ןוקיתו , תררופתמה      
רשוכו קזוח לעב רחא ךרע הווש רמוח      
חיט תועצמאב הקלחה עוציב ינפל תוקבדיה      
הנבמה תנכהו םייקה עבצה תבכש דוריג      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק . ינועבצ טכילש תבכשל  
      
ינועבצ טכילשו רמיירפ תבכש םושיי     02.9.020
לכל ךרע הווש וא 2.1" וקיטסלא ןיילוקיד"שימג      
, הטורש ןבא יסאלק םקרמ, הנבמה ףקיה      
תריחב יפל טכילש ןווג . ר"מ/ג"ק 2 לש תומכ      
םיפילג חיטו דוביע תללוכ הדובעה . הנימזמה      
בושיח . הנבמה לכ לש תותלדהו תונולחב      

  9,600.00    60.00   160.00 רמוח ללוכ . םיחתפה תא םג ללוכ חטשה ר"מ   
      
םילוגעה םידומעה לע ינועבצ טכילשו רמיירפ     02.9.030

  5,720.00   220.00    26.00 םינגל תוסינכב 'חי   
      
      
      

 19,820.00 9.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: גני חובה 2020   .../004 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הטוספ תימוקמ הצעומ
הטוספ תימוקמ הצעומ
 
 

4030789-40 :סקפ 8220789-40 : לט
07152 1 .ד.ת הטוספ
 
 

14/07/2020
דף מס':     004 0202  הבוח ינג

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 19,820.00 מהעברה      
      
      
טכילשו רמיירפל הנכהכ תרשיימ הבכש     02.9.050

  9,600.00    60.00   160.00 רמוח ללוכ .ינועבצ ר"מ   
 29,420.00 חיט תודובע 9.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

139,155.00 הבוח ינג ץופיש 20 כ"הס  
קובץ: גני חובה 2020   .../005 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הטוספ תימוקמ הצעומ
הטוספ תימוקמ הצעומ
 
 

4030789-40 :סקפ 8220789-40 : לט
07152 1 .ד.ת הטוספ
 
 

14/07/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     005 0202  הבוח ינג

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

הבוח ינג ץופיש 20 קרפ    
   

                 16,200.00 ץעמ םינפ תותלד 0.20 קרפ תת   
   

                 12,460.00 ןבא תודובע 4.20 קרפ תת   
   

                 31,725.00 םוטיא תודובע 5.20 קרפ תת   
   

                 16,150.00 יופיחו ףוציר תודובע 6.20 קרפ תת   
   

                 32,000.00 האורבת ינקתמ 7.20 קרפ תת   
   

                  1,200.00 למשח תודובע 8.20 קרפ תת   
   

                 29,420.00 חיט תודובע 9.20 קרפ תת   
   

   139,155.00 הבוח ינג ץופיש 20 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

   139,155.00 החנה בושיחל םוכס  
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: גני חובה 2020 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


