
22/12/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 תילעמ תקפסא -ינופצ ףגא טרוא

ןופצ -םוקינכט טרוא םיעסונ תילעמ 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10 ק ר פ       
      
י ל ל כ  100.10 ק ר פ  ת ת       
      
רוזא ןיב הדרפה עצבל ןלבקה לע      
רדגי ןלבקה ,רפס תיב חטשל הדובעה      
.דויצה ןוסחא חטש תא דרפנב      
      
ורשואי םידבועה לכש דיפקהל ןלבקה לע      
תודסומב תודובע עוציבל הרטשמה י"ע      
ךוניח      
      
רתאל תלוספ יוניפ תוללוכ תודובעה לכ      
ךכ ןייוצ אל םא םג ,רשואמ הכיפש      
.שרופמב      
      
חול לומ עוציבה תא םאתי ןלבקה      
ועצובי תודובעה ,ס"יב לש תושפוחה      
תייריע ט"בקמ םירושיא תלבק רחאל      
.חוקיפהו ס"יב ,םייתעבג      

יללכ 100.10 כ"הס          

תויללכ תורעה 10 כ"הס          

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  100.60 ק ר פ  ת ת       
      
םע .מ"ס 04/04 תודימב תרגסמ עוציב     06.001.0010
ללוכ זוקינ רוב לע תחנומ זוקינל תשר      
לכה ,מ"מ 03*3 ןוולוגמ ןתיוזמ תרגסמ      

  600.00 600.00   1.00 פמוק .תיטטסורטקלא העיבצב עובצ  
      

        350.00 'חי       .תוילעמ ץעוי יטרפ פ"ע הילת וו עוציב 06.001.0050
  600.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 100.60 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  200.60 ק ר פ  ת ת       
      
תציצחל תינמז תלד לש הנקתהו הקפסא     06.002.0010

2,600.00 650.00   4.00 'חי .רפס תיב חטשמ הדובעה רוזא  
2,600.00 תונוש 200.60 כ"הס  

3,200.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 
 

קובץ: 211222   .../002 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/12/2021
דף מס':     002 תילעמ תקפסא -ינופצ ףגא טרוא

ןופצ -םוקינכט טרוא םיעסונ תילעמ 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
י ל ל כ  100.80 ק ר פ  ת ת       
      
לבכב תילעמ דוקיפ חולל הנזה עוציב     08.001.0010
חולמ עצובת הנזהה ,EPLX 5*6 גוסמ      
המוקב דוקיפה חולל דעו ישאר למשח      
לש הרזחהו קוריפ ללוכ ריחמה ,הנוילעה      

1,050.00  35.00  30.00 רטמ .תוילרנימ תורקת  
      
חנומ 36 רטוקב )הרבוק( ירושרש רוניצ     08.001.0012

1,250.00  25.00  50.00 רטמ תוריק/הרקתב וא עקרקב  
      
תושירד פ"ע עצובי תילעמה ריפב רואמ     08.001.0020
ללוכ תילעמ ריפב הרואתל ילארשי ןקת      
,ריפה תרואתל דל תרואת לש הקפסא      

2,900.00 2,900.00   1.00 פמוק .ףלחמ קספמ ללוכ  
      
קספמ ללוכ תילעמ תאובמ לעמ רואמ 'קנ     08.001.0030
'קנה ,)עקרקה תמוקב םימ ןגומ קספמ(      

  880.00 220.00   4.00 'חי חיטל תחתמ הביצחב עצובת  
      
יזאפ תלת טקאפ לש הנקתהו הקפסא     08.001.0050
I.C תאספוקב ןקתומ דוקיפ חולל 3*04      

  700.00 700.00   1.00 'חי השיג תעינמל הרוגסו הפוקש  
      
לבכה תילעמ דוקיפ ןוראל ןופלט וק רוביח     08.001.0060
שרדנה לכ תא ללוכ הדובעה , 3*2 ל'ג      
חטשב תמייק תרושקת 'קנל תורבחתהל      

1,000.00  20.00  50.00 רטמ .ןלבקל רסמיש יפכ הנבמה  
      

  400.00 400.00   1.00 'חי 04*04*02 לדוגב IC תספוק 08.001.0070
      
וקסינ תמגודכ ינוציח ףוג הנקתהו הקפסא     08.001.0085
    W02 DEL TSORF הרקת / ריק דומצ  
:ט"קמ021 ילרטינ רוא  56PI לוגע דל      

1,050.00 350.00   3.00 'חי 76200204  
      
יתילכת וד ףוג ךא ל"נכ הנקתהו הקפסא     08.001.0090

  500.00 500.00   1.00 'חי )ח"ש 053 דוסי ריחמ(  
      

2,200.00 2,200.00   1.00 פמוק למשח קדוב תרוקיב 08.001.0100
      

  500.00 250.00   2.00 'קנ .תומייק למשח 'קנ לש הזזהו קוריפ 08.001.0110
      
העגה ללוכ שא יוביכ יאלגל הנכה עוציב     08.001.0120
יאלגה ,הכישמ טוחו רוניצ םע ךומס יאלגל      

  300.00 150.00   2.00 'קנ .םירחא י"ע עצובי  
      
      
      

12,730.00 100.80.10 קרפ תתב הרבעהל
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 211222   .../003 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/12/2021
דף מס':     003 תילעמ תקפסא -ינופצ ףגא טרוא

ןופצ -םוקינכט טרוא םיעסונ תילעמ 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

12,730.00 מהעברה      
      
      
םשל ס"יב חולב תומאתהו םייוניש עוציב     08.001.0130
תפסוה ללוכ ריחמה ,תילעמה רוביח      

1,200.00 1,200.00   1.00 פמוק A04*4 תחפו .יזאפ תלת ת"מאמ  
      
ריחמה .תרושקת ןוראל ןופלט וק רוביח     08.001.0140

  250.00 250.00   1.00 פמוק .דרפנב דדמנש לבכה תא ללוכ וניא  
14,180.00 יללכ 100.80 כ"הס  

14,180.00 למשח 80 כ"הס  

      
ח י ט  90 ק ר פ       
      
י ל ל כ  100.90 ק ר פ  ת ת       
      
םינכומ םירמוח םע ועצובי חיטה תודובע      
.רתאב רמוח בברעי אל ןלבקה ,דבלב      
      
םינטק םיחטשב םינפ חיט ינוקית     09.001.0010

3,000.00 150.00  20.00 רטמ .מ"ס 001 דע בחורב תורצ תועוצרבו  
      

1,100.00  55.00  20.00 רטמ תוחישק חיט תוניפב תועוצקמ קוזיח 09.001.0020
4,100.00 יללכ 100.90 כ"הס  

4,100.00 חיט 90 כ"הס  

      
ף ו צ י ר  01 ק ר פ       
      
י ל ל כ  100.01 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 1 דע בחורב תועוצרב ףוציר ינוקית     10.001.0010
םינוקיתה ,םייקה תמגודכ םיחיראבו      

  800.00 200.00   4.00 רטמ .םיחתפ תצירפ רחאל ועצובי  
      

  360.00  60.00   6.00 רטמ םייקה 'גודכ םילנפ תמלשה 10.001.0020
      

  450.00 150.00   3.00 רטמ םייופיצ לייא תרבח לש תוטשפתה רפת 10.001.0030
      

  780.00 260.00   3.00 ר"מ םייקה תמגודכ םיחיראב תוריק יופיח 10.001.0040
2,390.00 יללכ 100.01 כ"הס  

2,390.00 ףוציר 01 כ"הס  

      
ע ב צ  11 ק ר פ       
      
י ל ל כ  100.11 ק ר פ  ת ת       
      
ריפ ימינפ ןוטב לע ע"ש וא דיסילופב דויס     11.001.0010

5,400.00  60.00  90.00 ר"מ .אלמ יוסיכל דע תובכש 3-ב גגו תילעמ  
5,400.00 יללכ 100.11 כ"הס  

5,400.00 עבצ 11 כ"הס  

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 
 

קובץ: 211222   .../004 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/12/2021
דף מס':     004 תילעמ תקפסא -ינופצ ףגא טרוא

ןופצ -םוקינכט טרוא םיעסונ תילעמ 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
י ל ל כ  100.71 ק ר פ  ת ת       
      
תילעמה ,םיעסונ 8 תילעמ תקפסא      
ץעוי תרבח לש ןונכתה סיסב לע עצובת      
יפל עצובת תילעמה ליבקמב תוילעמה      
םיעסונ תילעמל ךוניחה דרשמ תויחנה      
היה תונושה תושירדה .ךוניח ינבמב      
רימחמה ,תויוליפכ וא תוריתס ואצמיו      
חקפמב ץעוויהל שי הרקמ לכב ,רבגי      
.הריתס לש הרקמב עוציב ינפל      
תילעמה , תונחת עברא תרשת תילעמה      
תונחת תפסוהל תורשפא םא עצובת      
.ךשמהב      
רמגה יטנמלא לכ תא לולכת תילעמה      
,פילס יטנא רסיק שיש תפציר( םישרדנה      
יפיקה הנגה טומ ,דבלב הטסורינ תוריק      
הרואת + הטסורינ הרקת ,הטסורינמ      
ועצובי תילעמה יפוקשמו תותלד ,דל גוסמ      
,ןופלט ,ררוואמ ,דבלב הטסורינמ םה ףא      
לכ ,היאר ידבכל שגנומ םינצחל ךרעמ      
.דבלב חתפמ תרזעב ולעפותי םינצחלה      
בצמ יונישל תורשפא ןקתות תילעמב      
הנמזהל תורשפא ןתניתו ,הנמזה      
.תנמדזמ      
      
תושיגנה ינקת יפל עצובת תילעמה      
הייאר ידבכל ןומיס ללוכ םימייקה      
לע 8191 ןקתו 07-1842 - תושיגנ ןקת      
.ויקלח לכ      
.אלמ ףסאמ גוסמ עצובי תילעמה דוקיפ      
םיטנמלאה לכ תא ללוכ תילעמה ריחמ      
האלמ הלעפהל דע תושרדנה תוקידבהו      
קפוסת תילעמה -ילוק יוויח .תילעמה לש      
ללוכ ,העונת ןוויכו המוקל ילוק יוויח םע      
.תותלד תחיתפו הריצע לע יוויח      
      
יטנמלא לכ תא תללוכ תילעמה תקפסא      
לע ,םישרדנה הפנה/המרה ,הלבוהה      
ריפל השיגה יכרד תא קודבל ןלבקה      
םלשת אל םייתעבג תייריע , תילעמה      
אלש המקהו הלבוה תולועפ ןיגב תפסות      
.ריחמה תעצה דעומב ןובשחב וחקלנ      
      
      
      
      
      
      
      

100.71.10 קרפ תתב הרבעהל        
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 211222   .../005 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/12/2021
דף מס':     005 תילעמ תקפסא -ינופצ ףגא טרוא

ןופצ -םוקינכט טרוא םיעסונ תילעמ 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוטיב תא ללוכ תילעמה תקפסא ריחמ      
תפציר ןיב םיחוורימ תמלשהו םיפוקשמה      
ריפ/תילעמה ףוקשמל םייקה הנבמה      
.תילעמה      
ןיב מ"ס 51 לע הלועה רעפ םייקו הרקמב      
ןלבקל םלושי ,םייקה הנבמל תילעמה ריפ      
תקפסא .טסדופ תקיצי עוציב ןיגב דרפנב      
ריחמב הלולכ תילעמה רובל הדירי םלוס      
.דרפנב םולשת אלו תילעמה תקפסא      
      
:תוריש      
תוריש ישדוח 42 תללוכ ריחמה תעצה      
םוימ ו/וא תורישה םכסה תמיתח םוימ      
רושיא תלבק םוימ ו/וא תילעמה תריסמ      
.תנקתומה תילעמל םינקת ןוכמ      
ןיבמ רחואמה יפל ליחתת תוירחאה      
.םיבלשה      
תייריע םותחת וילע תורישה םכסה      
ףרוצמה תורישה םכסה וניה ,םייתעבג      
ןיב הריתס לש הרקמב .זרכמה יכמסמל      
היהת תבייחמה תוירחאה ץעויה יכמסמ      
.תויומכה בתכב המושרש יפכ      
      
הנומשל LRM תילעמ תנקתהו הקפסא     17.001.0020

199,000.00 199,000   1.00 פמוק .תונחת עברא ,םיעסונ  
199,000.00 יללכ 100.71 כ"הס  

199,000.00 תילעמ 71 כ"הס  

      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
י ל ל כ  100.22 ק ר פ  ת ת       
      
תריגסל 'מ 1 דע בחורב סבג ירניס עוציב     22.001.0010
לכל וא חתפל תילעמ ףוקשמ ןיב חוורימ      
בכעמ סבגמ ,תשרדנ תרחא הרטמ      
6.0. יבועב היצקורטסנוק ג"ע לופכ הריעב      
פ"ע תיקפוא וא תיכנא ועצובי םירניסה      

3,000.00 200.00  15.00 רטמ תוחישק תוניפב תויולג תוניפ רמג ךרוצה  
      
ימורק וד סבגב תילעמ ריפ חתפ תריגס     22.001.0030
3.1*042 חתפ תודימב ס"יב דצמ םודא      
חפמ הנותחתו הנוילע הליסמ תוברל .'מ      
רמצ יולימ םע,מ"ס 03 לכ םיבצינו ןוולגמ      
08 לש לקשמבו מ"מ 57 יבועב םיעלס      
לטכפש ללוכ טרפ יפל לכה .ק"מל ג"ק      

1,980.00 220.00   9.00 ר"מ .הנבמה ןווגב עבצו  
      
      

4,980.00 100.22.10 קרפ תתב הרבעהל
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 211222   .../006 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/12/2021
דף מס':     006 תילעמ תקפסא -ינופצ ףגא טרוא

ןופצ -םוקינכט טרוא םיעסונ תילעמ 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

4,980.00 מהעברה      
      
      
הציצח םשל תוינמז סבג תוציחמ תיינב     22.001.0035
ריחמה ,רפסה תיבל הדובעה רוזא ןיב      

5,600.00 140.00  40.00 ר"מ .תודובעה םויס םע תוציחמה קוריפ ללוכ  
      
תריגסל 'מ 1 דע בחורב סבג ירניס עוציב      
לכל וא חתפל תילעמ ףוקשמ ןיב חוורימ      
בכעמ סבגמ ,תשרדנ תרחא הרטמ      
6.0. יבועב היצקורטסנוק ג"ע לופכ הריעב      
פ"ע תיקפוא וא תיכנא ועצובי םירניסה      
תוחישק תוניפב תויולג תוניפ רמג ךרוצה      

10,580.00 יללכ 100.22 כ"הס  

10,580.00 םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  

      
ם י ק ו ר י פ  42 ק ר פ       
      
י ל ל כ  100.42 ק ר פ  ת ת       
      
יוניפ תוללוכ הסירהו קוריפ תודובע לכ      
רשואמ הכיפש רתאל תלוספ      
      
ינש , תוימורק וד סבג תוציחמ קוריפ     24.001.0010

1,200.00  80.00  15.00 ר"מ םידדצה  
      

  400.00 100.00   4.00 רטמ תורבחתה עוציב םשל ףוציר קוריפ 24.001.0020
      

1,500.00 250.00   6.00 'חי 02  יבוע ריקב לוצ 3 חודיק 24.001.0040
      

        150.00 ר"מ       02 בחור ןוטב יקולבמ הציחמ קוריפ 24.001.0050
3,100.00 יללכ 100.42 כ"הס  

3,100.00 םיקוריפ 42 כ"הס  

      
ט ו ל י ש  92 ק ר פ       
      
י ל ל כ  100.92 ק ר פ  ת ת       
      

  180.00  45.00   4.00 'חי המוק יוויחל רוא טלופ טלש 29.001.0010
      

   85.00  85.00   1.00 'חי תילעמ ישאר קספמל רוא טלופ טלש 29.001.0020
      

  120.00 120.00   1.00 'חי תילעמ תונוכמ ןוראל רוא טלופ טלש 29.001.0030
  385.00 יללכ 100.92 כ"הס  

  385.00 טוליש 92 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 211222   .../007 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/12/2021
דף מס':     007 תילעמ תקפסא -ינופצ ףגא טרוא

ןופצ -םוקינכט טרוא םיעסונ תילעמ 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ו י צ  ת ר י כ ש ו  ע "ש  ר י ח מ  06 ק ר פ       
      
ת ר י כ ש ו  ע "ש  ר י ח מ  100.06 ק ר פ  ת ת       
      
תושירד פ"ע תילעמ ריפל םוגיפ תקפסא     60.001.0009
ןמזה קרפ לכ ךשמלו תילעמה ןרצי      

4,500.00 4,500.00   1.00 פמוק שרדנה  
      

  850.00  85.00  10.00 ע"ש .יעוצקמ ןינב לעופ 60.001.0010
      

  650.00  65.00  10.00 ע"ש .טושפ ןינב לעופ 60.001.0020
      

1,100.00 110.00  10.00 ע"ש .ליעפמ ללוכ )וגנוק( ילמשח שיטפ 60.001.0030
      

  675.00 135.00   5.00 ע"ש יעוצקמ ךתרו ביכרמ רגסמ 60.001.0040
      

  950.00  95.00  10.00 ע"ש ךמסומ יאלמשח 60.001.0050
8,725.00 דויצ תריכשו ע"ש ריחמ 100.06 כ"הס  

8,725.00 דויצ תריכשו ע"ש ריחמ 06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

251,060.00 ןופצ -םוקינכט טרוא םיעסונ תילעמ כ"הס
moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל

 
קובץ: 211222   .../008 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/12/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     008 תילעמ תקפסא -ינופצ ףגא טרוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןופצ -םוקינכט טרוא םיעסונ תילעמ 10 הנבמ     
    
תויללכ תורעה 10 קרפ      
    

יללכ 100.10 קרפ תת                                     
    

תויללכ תורעה 10 כ"הס                                    
    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                           600.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 100.60 קרפ תת    
    

                         2,600.00 תונוש 200.60 קרפ תת    
    

              3,200.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס              
    
למשח 80 קרפ      
    

                        14,180.00 יללכ 100.80 קרפ תת    
    

             14,180.00 למשח 80 כ"הס              
    
חיט 90 קרפ      
    

                         4,100.00 יללכ 100.90 קרפ תת    
    

              4,100.00 חיט 90 כ"הס              
    
ףוציר 01 קרפ      
    

                         2,390.00 יללכ 100.01 קרפ תת    
    

              2,390.00 ףוציר 01 כ"הס              
    
עבצ 11 קרפ      
    

                         5,400.00 יללכ 100.11 קרפ תת    
    

              5,400.00 עבצ 11 כ"הס              
    
תילעמ 71 קרפ      
    

                       199,000.00 יללכ 100.71 קרפ תת    
    

            199,000.00 תילעמ 71 כ"הס              
 
 
 
 
 
 
 

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 211222   .../009 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/12/2021
דף מס':     009 תילעמ תקפסא -ינופצ ףגא טרוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                        10,580.00 יללכ 100.22 קרפ תת    
    

             10,580.00 םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס              
    
םיקוריפ 42 קרפ      
    

                         3,100.00 יללכ 100.42 קרפ תת    
    

              3,100.00 םיקוריפ 42 כ"הס              
    
טוליש 92 קרפ      
    

                           385.00 יללכ 100.92 קרפ תת    
    

                385.00 טוליש 92 כ"הס              
    
דויצ תריכשו ע"ש ריחמ 06 קרפ      
    

                         8,725.00 דויצ תריכשו ע"ש ריחמ 100.06 קרפ תת    
    

              8,725.00 דויצ תריכשו ע"ש ריחמ 06 כ"הס              
 251,060.00 ןופצ -םוקינכט טרוא םיעסונ תילעמ 10 כ"הס                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 211222   .../010 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/12/2021
דף מס':     010 תילעמ תקפסא -ינופצ ףגא טרוא

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

ןופצ -םוקינכט טרוא םיעסונ תילעמ 10 הנבמ    
   

תויללכ תורעה 10 קרפ                         
   

              3,200.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
   

             14,180.00 למשח 80 קרפ   
   

              4,100.00 חיט 90 קרפ   
   

              2,390.00 ףוציר 01 קרפ   
   

              5,400.00 עבצ 11 קרפ   
   

            199,000.00 תילעמ 71 קרפ   
   

             10,580.00 םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
   

              3,100.00 םיקוריפ 42 קרפ   
   

                385.00 טוליש 92 קרפ   
   

              8,725.00 דויצ תריכשו ע"ש ריחמ 06 קרפ   
   

 251,060.00 ןופצ -םוקינכט טרוא םיעסונ תילעמ 10 כ"הס             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 

קובץ: 211222   .../011 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



22/12/2021
דף מס':     011 תילעמ תקפסא -ינופצ ףגא טרוא

  
הנבמ ךס  

 251,060.00 ןופצ -םוקינכט טרוא םיעסונ תילעמ 10 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
 251,060.00  יללכ כ"הס  

   42,680.20 מ"עמ %71  
  293,740.20 מ"עמ ללוכ כ"הס  

moc.liamg@fual.nar 2283839-30:סקפ 1284839-30:דרשמ   1001894-050:דיינ   מ"עב הינב לוהינ -  ף ו א ל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 211222 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


