
אקרז לא רס'ג תימוקמה הצעומה
הנבמ ץופישו שודיח תודובע  

2202/92 'סמ זרכמ אטאשלא ידוסי  רפס תיב
 

17/06/2022
דף מס':     001

)אאטאשלא( ב ידוסי 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ד י  ז ח א מ ו  ח ב ט מ  ת ו נ ו ר א  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
הטסורינ תיזח 6801 ט"קמ ריינ תובגמל ןקתמ     06.02.0150
תיתחת ,ע"וש וא "לנמ" קוויש הטסורינ סיסבו      

  2,160.00    240.00     9.00 .מ"ס 501 הבוגב ןקתמה 'חי   
      
- לגועמ יכנא לופכ טילאוט ריינ תובגמ ןקתמ     06.02.0190
םע תיטאמוטוא דרוי ןוילעה לילגה טנטפ לעננ      
טמ רומיגב הטסורינ רמג ןותחתה לילגה םויס      

  1,600.00    200.00     8.00 551 קמוע 551 בחור 082 הבוג תודימב 'חי   
      
תרבח קוויש 8204 םגד ילזונ ןובסל ןקתמ     06.02.0200

  1,360.00    170.00     8.00 ע"וש וא , מ"מ 8.0 יבועב 403 הטסורינ ל.נ.מ 'חי   
  5,120.00 די זחאמו חבטמ תונורא 20.60 כ"הס  

      
ם י ג ר ו ס  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       
ת ו ק ע מ ו       
      
תרצות ,תירוקמ תלדלפ תלד תנקתהו הקפסא      06.03.0006
הדלפ תביל תלעב, ע"ש ואו חירב בר תרבח      
יטרדנטסטירוניו יופיצ רומיגב םיחירב תכרעמו      
תיניע אלל,)5 ןבל / 04 זוגא םוח( גולטקהמ      
תויתרקוי תוידי ,תלד רוצעמ תוברל,הצצה      
בר רדניליצו םהוש םגד שרבומ לקינ תוענ      
ףוקשמ תוברל תוחתפמ 5 םע ירוקמ חירב      

 42,000.00  2,800.00    15.00 . םייק ףוקשמ לע שבלומ השבלה 'חי   
      
תודימב חתפל ןוולוגמ חפ ףוקשמ ןוקת     06.03.0052
יבוע ,מ"ס 02-01 יבוע ריקב מ"ס 09-08\012      
ןותחת קלח ךותיח תללכ הדובעה מ"מ 2 חפ      
ףוקשמ עטק עוציבו מ"ס 02 -כ ףוקשמה לש      

  2,800.00    140.00    20.00 .העיבצו קוזיח ,ךותיר 'בע ללוכ שדח 'חי   
      
מ"ס 012/06/001 תודימב השינ ךותב ןורא     06.03.3520
לפ" תרצות מ"מ 0.2יבועב ןוולוגמ חפ יושע      
ללוכ לוענמו עוקש יציפק רגס םע ע"וש וא "זר      
תריחב יפל ןווגב ,רונתב עובצ םירזיבאה לכ      
.ןימזמה      
תמישר יפל לכה למשח ןוראכ שמשמ ןורא      

  7,500.00  2,500.00     3.00 9-א ןוילג 1-א סופיט תורגסמה 'חי   
 52,300.00 תוקעמו םיגרוס הדלפ תותלד 30.60 כ"הס  
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קובץ: בית ספר אלשאטאא   .../002 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



אקרז לא רס'ג תימוקמה הצעומה
הנבמ ץופישו שודיח תודובע  

2202/92 'סמ זרכמ אטאשלא ידוסי  רפס תיב
 

17/06/2022
דף מס':     002

)אאטאשלא( ב ידוסי 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ע  ת ו ת ל ד  40.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,הליגר החיתפל תיפנכ-דח ,ץע תלד      06.04.0010
לוענמ ,דרובסקלפ יולימב ףנכ ,מ"ס 702/07      

 12,800.00  1,600.00     8.00 .יונפ סופת 'חי   
 12,800.00 ץע תותלד 40.60 כ"הס  

      
ץ ו פ י ש  ,ן ו ק י ת  ת ו ד ו ב ע  50.60 ק ר פ  ת ת       
ת ו פ ס ו ת ו       
      
תוטזור ללוכ ץע  תותלדל  תוידי גוז תפלחה     06.05.0355

    960.00    120.00     8.00 )  08 תידיה דוסי ריחמ ( 'חי   
      
םוינמולא וא   ץע תלדל רדנליצ לוענמ תפלחה     06.05.0365

  1,200.00    120.00    10.00 ע"וש וא ינדרי תרצות 'חי   
      

  2,750.00    275.00    10.00 חירב בר גוסמ תלד לש  דבלב   לוענמ תפלחה 'חי  06.05.0375
      

  1,200.00    120.00    10.00 חירב בר  תלדל תוידי גוז תפלחה 'חי  06.05.0385
      
יונפ סופת גוסמ לוענמו תוידי  תפלחה     06.05.0395

    960.00    160.00     6.00 םיתוריש יאת תותלדל 'חי   
      
תותלד יפנכ יריצ דצב  הנקתהל  תועבצא  ןגמ     06.05.0445
יפל םידדצ ינש ע"וש וא םיבוציע .א םגד      

  7,600.00    190.00    40.00 .תוחיטב ץעוי תויחנה 'חי   
      
תדל ילוארדיה הריגס טאמ תנקתהו תקפסא     06.05.0455
דרשמ תויחנה פ"ע ע"ש ואו 041SKB  גוסמ      

  5,750.00    230.00    25.00 םלשומ בכרומ .ךוניחה 'חי   
      

  2,160.00     90.00    24.00 ריקה לע הנקתהל תלדל יליע רוצעמ 'חי  06.05.0465
      
תיבב תוחיטבה יעצמא עוביקו ןוקיתו הקידב     06.05.0475
ינגמ,הריגס יטאמ,תותלד ירוצעמ :ןוגכ רפסה      
סדנהמ וא חקפמה תוארוה פ"ע תועבצא      

  2,000.00  2,000.00     1.00 'פמוק .הצעומה  
 24,580.00 תופסותו ץופיש ,ןוקית תודובע 50.60 כ"הס  
 94,800.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  
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קובץ: בית ספר אלשאטאא   .../003 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



אקרז לא רס'ג תימוקמה הצעומה
הנבמ ץופישו שודיח תודובע  

2202/92 'סמ זרכמ אטאשלא ידוסי  רפס תיב
 

17/06/2022
דף מס':     003

)אאטאשלא( ב ידוסי 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
תריחב יפל ןווג - 'א גוס סרחמ הצחר ירויכ     07.03.0010
" םגד "הסרח" תרצות תמגודכ ,  לכירדאה      
לכ םע םלשומ ןקתומ , ע"וש וא " ולסוא      

  3,600.00    450.00     8.00 )םינקת אל םיתוריש יאת(. ןופיסו םירזיבאה 'חי   
      
הפוצמ תמח תרצות , םימח / םירק םימל זרב     07.03.0020

    960.00    120.00     8.00 . ךרע הווש וא , תסרווא םורכ 'חי   
      
תרצות תמגודכ היולת ןבל סרחמ הלסא     07.03.0070
בשומ ללוכ , 633 ט"קמ "הילמק-הסרח"      
םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ סופיט הסכמו      

 10,000.00  1,250.00     8.00 . ךרע הווש וא , יולג החדה לכימ ללוכ , םורכ 'חי   
      
זרב ללוכ  "4 ימת" תרצות היתש ימ ררקמ     07.03.0090

  5,000.00  2,500.00     2.00 'פמוק הלעפהל דע טלפמוק לכה .םורכ הפוצמ היתש  
 19,560.00 תויאורבת תועובק 30.70 כ"הס  
 19,560.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

      
י ל ל כ  - י ל מ ש ח  ן ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ן ק ת מ  ת ק י ד ב  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הדובע רמג רחאל ןקתמל למשח תקידב עוציב     08.01.0010
,ישאר למשח חול ללוכ סולכיא ינפלו      
,עקת יתב ,תחפ ירסממ ,םיז"אמ ,םית"מאמ      
םואית ,הליבכ ,הרואת יפוג ,םירוביח תואספוק      
ספא ח"וד תלבקל דע ,ןיינבה תלהנה םע      
ךמסומ קדוב ידי לע הקידבה .םינוקית      
חוד האר(.ןקתמה לש בוקנה םרזל םיאתמה      

  2,500.00  2,500.00     1.00 'פמוק .)תוחיטב  
  2,500.00 למשח ןקתמ תקידב 10.80 כ"הס  
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קובץ: בית ספר אלשאטאא   .../004 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



אקרז לא רס'ג תימוקמה הצעומה
הנבמ ץופישו שודיח תודובע  

2202/92 'סמ זרכמ אטאשלא ידוסי  רפס תיב
 

17/06/2022
דף מס':     004

)אאטאשלא( ב ידוסי 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
הרקתב עוקש ת"ג לש הנקתהו קפסא      
וא/ו תיטסוקא הרקתהלע וא/ו תיטסוקא      
תרקת לע וא/ו תיטסוקא הרקתב הלעתב      
םע ריחמב לדבה אלל הנבמה  וא/ו הנבמה      
יארחא היהי ןלבקה .םוריח אלל וא םוריח      
רחאלו  םתבכרה ינפל הרואתה יפוג תוניקתל      
י"ע רשואמו.תוירחא ןתמ םע חטשב םתבכרה      
ץועי י"ע הרואת יפוג רשאל הבוח,םינקתה ןוכמ      
.למשח      
      
אוהש גוס לכמ הרואת יפוג / םיסנפה יריחמ      
םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,הרונ םיללוכ      
רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ(      
'פמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ      
. ןימזמה תריחב יפל ןווגב העיבצ תוברל      
בתכב רושיא םיבייחמ ךרע יווש םירצומ      
ןימזמה / ןנכתמהמ      
      
"ןגומ" טנצסורואולפ ת"ג הפלחו הקפסא      08.06.0080
תורונ םע ,הרקתל דומצ ,רווניס תעינמל      
    W82X2 רואזפ"  םגד " שעג" תרצות תמגוד "  
לפמוק לכה ,תורונו ינורטקלא קנשמ םע      
חוד האר(.םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו,םלשומ      

  3,400.00    170.00    20.00 )תוחיטב 'חי   
      
רזפמ, ינופאלפ, לוגע ת"ג הפלחהו הקפסא     08.06.0150
יתש םע ,PI-45  םימ ןגומ ,ףוקש יטמזירפ      
ךותב  הקלדה ירזיבאו W81X2-LP תורונ      
י"ע רשואמו "ודנור" םגד "שעג"  תמגוד ,ףוגה      

  1,400.00    140.00    10.00 )חוד האר(.םינקתה ןוכמ 'חי   
      
םע W8 טנצסורואולפ תורונ 2 םע םוריח  ת"ג     08.06.0210
תועש 3 ךשמב  הרונה  תלעפהל  רבצמ      
, הרואתה ףוג לע " האיצי" טלשו תוחפל      
ןוכמ י"ע רשואמו,"קרב" םגד" שעג" תמגוד      

  3,500.00    350.00    10.00 .םינקתה 'חי   
      
תורונ םע תוריק דומצ תינוציח הנקתהל ת"ג     08.06.0240
תמגוד ,W051X1,NWOD/PU דיילהלטמ      

  5,000.00    500.00    10.00 .שעג י"ע קוושמ ,PI-56 ,"היסנרנ" תרצות 'חי   
 13,300.00 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: בית ספר אלשאטאא   .../005 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



אקרז לא רס'ג תימוקמה הצעומה
הנבמ ץופישו שודיח תודובע  

2202/92 'סמ זרכמ אטאשלא ידוסי  רפס תיב
 

17/06/2022
דף מס':     005

)אאטאשלא( ב ידוסי 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 13,300.00 מהעברה      

      
      
,W41X4 טנצסורואולפ תורונ עברא םע ת"ג     08.06.1020
,מ"ס 06x06 - כ תודימב הרקתה לע ןקתומ      
,רווניס ענומ ילוברפ  םוינימולא רוטקלפר םע      
, "טיילאטנפ" םגד " שעג" תרצות תמגוד      
ינורטקלא קנשמ םע ,הלעפה ירזיבא תוברל      
טלפמוק לכה ,יטמזירפ יוסיכ םע ,תורונו      

 15,200.00    380.00    40.00 .םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו,םלשומ 'חי   
 28,500.00 הרואת יפוג 60.80 כ"הס  

      
ת ו ד ו ק נ  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
ז"מ,רואמ תדוקנ תפלחהו ןוקית     08.07.0010
עקת יתב,םיפלחמ,הרואת ינצחל,לופכ/דיחי      
יוסיכ,ןרקמ ,ןגזמ תודוקנ ,םימ ןגומ,סבג/ליגר      
תכרעמ ןוקיתו עוציב  .תונוש תודימב תולעת      
י"פעו תוחטיב חוד פ"ע םלשומ למשחה      

  4,500.00  4,500.00     1.00 'פמוק .חקפמה ואו ןימזמה תוארוה  
      
אוהש גוס לכמ   תנצסוראולפ תורונ תפלחה     08.07.0020

  1,800.00     18.00   100.00 .םייקה תמגודיכ 'חי   
      
םירבעמו תותיכב הרואת יפוג עוביקו הקידב     08.07.0030
.תויטסוקא תורקתב  םיפוגה תיילת תוברל      

  2,500.00  2,500.00     1.00 'פמוק .) חוד האר(  
  8,800.00 תודוקנ 70.80 כ"הס  

      
ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
יוליג תכרעמל תכמסומ הדבעמ תקידב תרבעה     08.08.0020
דע ,הדבעמל םולשתו םואת תוברל ,ןשעו שא      
(תויוגיתסה אלל םלשומו אלמ רושא תלבק      

  3,500.00  3,500.00     1.00 'פמוק )םינקת ןוכמ  
  3,500.00 שא יוליג תכרעמ 80.80 כ"הס  
 43,300.00 יללכ - ילמשח ןקתמ 80 כ"הס  
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קובץ: בית ספר אלשאטאא   .../006 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



אקרז לא רס'ג תימוקמה הצעומה
הנבמ ץופישו שודיח תודובע  

2202/92 'סמ זרכמ אטאשלא ידוסי  רפס תיב
 

17/06/2022
דף מס':     006

)אאטאשלא( ב ידוסי 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  05.01 ק ר פ  ת ת       
      
םייקה תמגודכ  תוריק יופיח תמלשה     10.50.0020
ינווגו גוס ,  תוגירדמ יכלהמו םירודזורפב      
חיט ללוכ ריחמה .םייקה תמגודכ םיחיראה      
חוד האר( . ) ר"מ /ח"ש 07 דוסי ריחמ( , עקר      

 14,400.00    240.00    60.00 )תוחיטב ר"מ   
      
תמגודכ וצרטמ תוימורט  תוגרדמ תפלחה     10.50.0040
ןווגל םאתהב ינועבצ תומייק תוגרדמ      
קוויש . םורו חלש ללוכ תומייקה תוגירדמה      

 28,000.00    350.00    80.00 )תוחיטב חוד האר(.ךרע הווש וא אכירא םחש רטמ   
 42,400.00 תוריק יופיח 05.01 כ"הס  

      
ו צ ר ט מ  ם י י מ ו ר ט  ם י ט נ מ ל א  08.01 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו       
      
קווש ספסוחמ וצרטמ  הנווכהו הרהזא חטשמ     10.80.0045
8191 ילארשי ןקתל םאתהב "אכירא םחש"      

  3,450.00    230.00    15.00 תושיגנה ץעוי תויחנה יפל םוקימה רטמ   
      
5 בחורב הקלחה דגנ ,"פילס יטנא" חישק ספ     10.80.0046
:ןווגב הגרדמ חלש הצקב קבדומ ,מ"ס      

  5,040.00     28.00   180.00 ינועבצ וא ,רוחש-ןבל רטמ   
  8,490.00 תונושו וצרטמ םיימורט םיטנמלא 08.01 כ"הס  

      
ת ב ל ת ש מ  ף ו צ י ר  18.01 ק ר פ  ת ת       
      
תמגוד(תבלתשמ ףוציר תמלשהו ןוקיתו קוריפ     10.81.0010
רפסה תיב רצח םחתמב העוקש )םייקה      

  4,800.00    120.00    40.00 . הסינכ רוזיאבו ר"מ   
  4,800.00 תבלתשמ ףוציר 18.01 כ"הס  
 55,690.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
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קובץ: בית ספר אלשאטאא   .../007 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



אקרז לא רס'ג תימוקמה הצעומה
הנבמ ץופישו שודיח תודובע  

2202/92 'סמ זרכמ אטאשלא ידוסי  רפס תיב
 

17/06/2022
דף מס':     007

)אאטאשלא( ב ידוסי 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ,ח י ט  ל ע  ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
קוריפו תמקה תא םיללוכ םיריחמה לכ      
הבוג לכה הדובעה עוציבל םישורדה םימוגיפה      
םלשומ עוצבל שורדה םוגיפ גוס לכמו אוהש      
תוחיטבה תונקתל םאתהב לכה הדובעה לש      
ג"ע עוצבל םיסחיתמ םיריחמה לכ הדובעב      
היהת תודובעה לכ תדידמ תורקת וא תוריק      
םניאש םיחטשהו םיחתפה לכ יוכינב וטנ      
ג"ע עוצבל םיסחיתמ םיריחמה לכ. םיעובצ      
םימוגיפה תא םיללוכו תורקת וא תוריק      
אוהש הבוג לכב הדובעה עוצבל םישורדה      
וא/ו םיחתפה לכ יוכינב וטנ איה הדידמה      
תפסות םלושת אל םיעובצ םניאש םיחטשה      
ישגפמ רובע וא/ו םינוש םינווגב עוצב רובע      
. םינווג וא עבצ לש םינוש םיגוס      
      
עבצ תדרוה ללכ םינפ תוריקל םייק עבצ שודיח     11.01.0020
תובכש 2 תעבצו תוריקה ןוקית ףפור      
.ןימזמה תריחב יפל ןווגב תוחפל לירקרפוס      
תוריקב םירפט ןוקית :תללכ הדובעה עוציב      
תמיתס,ףפור עבצ תדרוה,ןוטב תוריקו סבג      
.עבצל ןכומ קלח ריק תלבקל םירוח      
,הסינכה רוזיאב, ועצבתי עבצה תודובע      
תיב םחתמ לכבו הירפס,הלהנה ירדח,תותיכב      

 30,000.00     30.00 1,000.00 .רפסה ר"מ   
      
ןימזמה תריחב יפל  םקרמ שימג בר ץוח עבצ     11.01.0040
לע הזתה ר"מ /ר"ג 008 לש תומכב ע"ש וא      
ברל דוסי עבצ ללוכ )דרפנב דדמנה ( ץוח חיט      
שומיש ללוכ שימג םקרמב םיקדס ינוקית שימג      
םושרל דוגינב ךרוצה תדימ יפל P.X תשרב      
ומצעל רמוש ןימזמה דחוימ ינכט טרפמב      

 84,000.00     70.00 1,200.00 . ותריחב יפל םקרמ עוציב ר"מ   
114,000.00 ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 כ"הס  
114,000.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו נ ו ל ח ו  ת ל ד  20.21 ק ר פ  ת ת       
      
יפל ועצובי םוינימולאה תודובע לכ הרעה      
.דחוימה ינכטה טרפמהו יללכה טרפמה      

20.21.10 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: בית ספר אלשאטאא   .../008 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



אקרז לא רס'ג תימוקמה הצעומה
הנבמ ץופישו שודיח תודובע  

2202/92 'סמ זרכמ אטאשלא ידוסי  רפס תיב
 

17/06/2022
דף מס':     008

)אאטאשלא( ב ידוסי 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
. תמייק תלד תמגודכ תידסומ יצחו פנכ  תלד     12.02.0091
,תמסוחמ מ"מ  6 גוגיז ,מ"ס 012/031 תודימב      

 10,400.00  5,200.00     2.00 .יטרדנטס ןוילע ןמש ריזחמו תוידי תוברל 'חי   
 10,400.00 םוינימולא תונולחו תלד 20.21 כ"הס  

      
ג ג י ז ו  ן ו ק י ת  ת ו ד ו ב ע  30.21 ק ר פ  ת ת       
      
יתבכש וד גוסמ תותלדו תונולחל גוגיז תפלחה     12.03.0001
גוגיז תדיחי( ןהינב ןוליינ תבכש םע מ"מ 3+3      
קוריפ תללוכ הדובעה ,)ר"מ 0.1 דע החטש      

 10,200.00    340.00    30.00 .שדח תבכרו רובש גוגיז ר"מ   
      
פיק יירד ואו הזזה ןולח תפלחה וא/ו ןוקית     12.03.0002
םייקה תמגוד םוינימולאמ      
יאת,הלהנה ירדח,הירפס,םירבעמ,תותיכ(      
הריגס ילוענמ תפלחה תוברל )םיתוריש      
םייפכ ילגלגו תוליסמ תפלחהו םייקה תמגודיכ      
ינקת ןולח תלבקל הדובעה עוציב      
תוארוהל ףופכב הדובעה עוציב(.יתוחטבו      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .)ןימזמה ואו חקפמה  
      
םוינמולאמ הזזה ןולח תפלחהו תקפסה     12.03.0012
מ"ס 061/003 ע"וש וא 0007 לילק" ליפורפמ      

 68,000.00  3,400.00    20.00 .םלשומ ןקתומ לכה ףוקשמ תוברל 'חי   
      

 32,000.00  3,200.00    10.00 מ"ס 021/003 תודימב ךא ל"נכ 'חי  12.03.0022
      
הזזה ןוךלל םיימנפ תונולח תפלחהו תקפסה     12.03.0032
ןולחה חקפמה תארוה וא ןימזמה תשקב פ"ע      
תוברל םלשומ בכרומ מ"ס 08/003 תודימב      

 19,200.00  1,600.00    12.00 .םייקה קוריפ 'חי   
      
םיתוריש יאתל פיקירד ןולח תפלחהו תקפסה     12.03.0042
ףוקשמ ללכ  001/08 תודימב ףוקשמ תוברל      

  9,600.00  1,200.00     8.00 םייקה קוריפו 'חי   
      
תותיכו הלהנה ירדחל 021/021 תודימב ל"נכ     12.03.0052

  9,300.00  1,550.00     6.00 רזע 'חי   
158,300.00 גגיזו ןוקית תודובע 30.21 כ"הס  
168,700.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  
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קובץ: בית ספר אלשאטאא   .../009 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



אקרז לא רס'ג תימוקמה הצעומה
הנבמ ץופישו שודיח תודובע  

2202/92 'סמ זרכמ אטאשלא ידוסי  רפס תיב
 

17/06/2022
דף מס':     009

)אאטאשלא( ב ידוסי 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ג ו ז י מ  31 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  10.31 ק ר פ  ת ת       
      
למשח רוביח תודובע עצבל גוזימה ןלבק לע      
לש ינכטה טרפמל םאתהב גוזימה דויצל זוקינו      
. 1001 ןקת יפלו תוינכותו ןנכתמה      
      
הרטקלא וא ןארידת גוסמ טקש ןגזמ תנקתה     13.01.0010
UTB 00013-00092 לש הקופת לעב ע"ש וא      
,זג תרנצו האשינ תרגסמ ,סחדמ תנקתה ללכ      
הקפסא תללוכ הדובעה ,קספמו למשח      

 24,000.00  6,000.00     4.00 .למשח תשרל רוביחו הנקתהו 'חי   
      

  1,000.00    250.00     4.00 .למשחו תרנצ תוברל םייק ןגזמ קוריפ 'חי  13.01.0030
      
ךרוצה יפל זג יולימו גוזימה תכרעמ תקידב     13.01.0040
םינגזמל םייולת םיאשנמ תקידבו עוביק תוברל      
יאסדנה או סדנהמ י"ע הקידב רושיא ןתמו      

  3,000.00  3,000.00     1.00 'פמוק . )תוחיטב חוד האר( ןיינב  
 28,000.00 םירזיבאו דויצ 10.31 כ"הס  
 28,000.00 ריוא גוזימ 31 כ"הס  

      
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ם י י ל ר י נ י מ  ת ו ח ו ל מ  ת ו ר ק ת  12.22 ק ר פ  ת ת       
ח פ ו       
      
היצקורטסנוקה תא םיללוכ םיריחמה לכ      
יטנמלא םינוולוגמ םיליפורפמ תאשונה      
ןבל ןווגב רונתב םיעובצ הקולחה יליפורפו      
םע תוריקה י"ע רמג םיספילקב תוחולה רובח      
י"ע תוחולה לדוג תמאתהו ךותיח L+Z יליפורפ      
יפוג תולעתלו םיחתפל ביבסמו תוריקה      
תמלשומ הדובע תלבקל דע לכה הרואתה      
וטנ אינ הדידמה ןרציה לש םיטרפל םאתהבו      
2.0 לע הלוע םחטש רשא םיחתפה לכ יוכינב      
ידרשמ ןיבה יללכה טרפמל םאתהב לכה ר"מ      
דחוימה טרפמלו      

12.22.10 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: בית ספר אלשאטאא   .../010 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



אקרז לא רס'ג תימוקמה הצעומה
הנבמ ץופישו שודיח תודובע  

2202/92 'סמ זרכמ אטאשלא ידוסי  רפס תיב
 

17/06/2022
דף מס':     010

)אאטאשלא( ב ידוסי 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תיטסוקא הרקת תמלשהו תפלחה וא/ו ןוקית      22.21.0025
יצח םיילרנימ תוחולמ )רפסה תיב םחתמ לכב(      
סנוק יקוזיח תוברל םייקה תמגודכ םיעוקש      
חוד האר(.הרסחו המוגפ סנוקו תוחול תמלשהו      
י"ת י"פעו םלשומ הדובעה עוציב )תוחיטב      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .חקפמה תוארוהו תויטסוקא תורקת  
      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק )חוד האר(.םוימולא ואו חפמ ךא ל"נכ 22.21.0026
      
תיטסוקא הרקת עוציבל םינקתה ןוכמ תקידב     22.21.0036
.םינגומ םיבחרמב תויטסוקא תורוקת תוברל      

  2,000.00  2,000.00     1.00 'פמוק )תוחיטב חוד האר(םינקתה ןוכמל םולשת ללוכ  
 37,000.00 חפו םיילרינימ תוחולמ תורקת 12.22 כ"הס  
 37,000.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  32 ק ר פ       
      
ם י ק ד ס ו  ת ו ט ש פ ת ה  ר פ ת  10.32 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל ,   תורקתב תוטשפתה רפת שודיח     23.01.0010
קורפ וא/ו קסידב רוסינ ידי לע ריקה ץוריח      
תוניפ 2 תריצי ,םיררופתמ חיט/ןוטב ירבש      
שימג רמוחב םוטיא ,יוביג ליפורפ ,תוחישק      

 16,000.00    400.00    40.00 .'וכו רטמ   
      
03 בחורב תוריקב ינוציח יכנא רפת םוטיא     23.01.0020
סיסב לע ירמוטסלא םוטיא רמוח י"ע ,מ"מ      
וא ע"וש וא "129 םקלוו" גוסמ ןתירואילופ      
רטילופ" גוסמ יביכר וד וא דח דיפלוסילופ      

  8,000.00    200.00    40.00 ץבא חפ תנגהו ע"וש וא "H99 רטמ   
 24,000.00 םיקדסו תוטשפתה רפת 10.32 כ"הס  
 24,000.00 םוטיא תודובע 32 כ"הס  

      
ק ו ר י פ ו  ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ  ת ו ד ו ב ע  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
ןקתמל תלוספה יוניפ ללוכ קוריפה תודובע לוכ      
.השרומ תלוספ      

10.42.10 קרפ תתב הרבעהל          
4168084-250 / 2011636-40:סקפלט אקרזלא רס'ג 082 ד"ת   םיטקייורפ לוהינו תולכירדא - חותיפו הסדנה ןאקרא

 
 
 
 

קובץ: בית ספר אלשאטאא   .../011 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



אקרז לא רס'ג תימוקמה הצעומה
הנבמ ץופישו שודיח תודובע  

2202/92 'סמ זרכמ אטאשלא ידוסי  רפס תיב
 

17/06/2022
דף מס':     011

)אאטאשלא( ב ידוסי 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םחתמ לכב שא יוביכו למשח תונורא קוריפ     24.01.0015
לכה,םיזרב,תותלד,תולסא תוברל רפסה תיב      
ריחמה .)םחתמב קוריפה תודובע לכ( טלפמוק      

  3,000.00  3,000.00     1.00 'פמוק .השרומ תלוספ רתאל יוניפ ללוכ  
  3,000.00 קוריפ תודובע 10.42 כ"הס  
  3,000.00 קוריפו הסירה תודובע 42 כ"הס  

      
ן ו י ק נ ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ן ו י ק נ ו  ן ו נ י ג  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
םיטנמלאו היבשעמ רפסה תיב רצח ןויקנ     41.01.0010
תלוספ רתאל תלוספה יוניפ תוברל םינוש      

  2,500.00      5.00   500.00 .השרומ ר"מ   
      
דגנ הרבדה רמוחב ל"נה םיחטשה סוסיר     41.01.0020

  1,500.00      3.00   500.00 .ע"ש ואו פא נאר גוסמ היבשע רטמ   
  4,000.00 ןויקנו ןוניג 10.14 כ"הס  
  4,000.00 ןויקנו ןוניג 14 כ"הס  

      
ר ו ד י ג  ת ו ד ו ב ע  44 ק ר פ       
      
ר ו ד י ג  ת ו ד ו ב ע  30.44 ק ר פ  ת ת       
      
םחתמב תמייק רדג תמלשהו ןוקיתו הקידב     44.03.0001
םירעש תמלשהו ןוקית תוברל רפסה תיב      

  3,500.00  3,500.00     1.00 'פמוק .חקפמה תוארוה פ"ע רפסה תיב םחתמב  
      
ע"ש וא ילרוא תורדג לש ןויצ םגד תידסומ רדג     44.03.0011
תנקתהל תנבלוגמ הדלפמ מ"ס 002 הבוגב      
דוסי ואו ןוטיב ריקל ןוגיע תובל ןוטב ג"ע      
תורדג ןיב חוור תריגס תוברל םלשומ בכרומ      
חוד האר( .השדח הדלפ רדגל םייתשק ןוטב      
םוכיסל אל    550.00    35.00 )תוחיטב רטמ   

  3,500.00 רודיג תודובע 30.44 כ"הס  
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קובץ: בית ספר אלשאטאא   .../012 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



אקרז לא רס'ג תימוקמה הצעומה
הנבמ ץופישו שודיח תודובע  

2202/92 'סמ זרכמ אטאשלא ידוסי  רפס תיב
 

17/06/2022
דף מס':     012

)אאטאשלא( ב ידוסי 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ח י ט ב  ת ו ק ע מ  40.44 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 02.1 הבוגב  הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.04.0010
עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ ,עובצו ןוולוגמ      
בכרומ ע"ש ואו "ילרוא תורדג" תרצותמ      

  3,200.00    640.00     5.00 .)תוחיטב חוד האר( םלשומ רטמ   
  3,200.00 תוחיטב תוקעמ 40.44 כ"הס  
  6,700.00 רודיג תודובע 44 כ"הס  

598,750.00 )אאטאשלא( ב ידוסי כ"הס
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קובץ: בית ספר אלשאטאא   .../013 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



אקרז לא רס'ג תימוקמה הצעומה
הנבמ ץופישו שודיח תודובע  

2202/92 'סמ זרכמ אטאשלא ידוסי  רפס תיב
 

17/06/2022
דף מס':     013

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

)אאטאשלא( ב ידוסי 10 הנבמ     
    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                               5,120.00 די זחאמו חבטמ תונורא 20.60 קרפ תת    
    

                              52,300.00 תוקעמו םיגרוס הדלפ תותלד 30.60 קרפ תת    
    

                              12,800.00 ץע תותלד 40.60 קרפ תת    
    

                              24,580.00 תופסותו ץופיש ,ןוקית תודובע 50.60 קרפ תת    
    

                 94,800.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                              19,560.00 תויאורבת תועובק 30.70 קרפ תת    
    

                 19,560.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
יללכ - ילמשח ןקתמ 80 קרפ      
    

                               2,500.00 למשח ןקתמ תקידב 10.80 קרפ תת    
    

                              28,500.00 הרואת יפוג 60.80 קרפ תת    
    

                               8,800.00 תודוקנ 70.80 קרפ תת    
    

                               3,500.00 שא יוליג תכרעמ 80.80 קרפ תת    
    

                 43,300.00 יללכ - ילמשח ןקתמ 80 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                              42,400.00 תוריק יופיח 05.01 קרפ תת    
    

                               8,490.00 תונושו וצרטמ םיימורט םיטנמלא 08.01 קרפ תת    
    

                               4,800.00 תבלתשמ ףוציר 18.01 קרפ תת    
    

                 55,690.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
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קובץ: בית ספר אלשאטאא   .../014 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



אקרז לא רס'ג תימוקמה הצעומה
הנבמ ץופישו שודיח תודובע  

2202/92 'סמ זרכמ אטאשלא ידוסי  רפס תיב
 

17/06/2022
דף מס':     014

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                             114,000.00 ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 קרפ תת    
    

                114,000.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                              10,400.00 םוינימולא תונולחו תלד 20.21 קרפ תת    
    

                             158,300.00 גגיזו ןוקית תודובע 30.21 קרפ תת    
    

                168,700.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
ריוא גוזימ 31 קרפ      
    

                              28,000.00 םירזיבאו דויצ 10.31 קרפ תת    
    

                 28,000.00 ריוא גוזימ 31 כ"הס                
    
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ      
    

                              37,000.00 חפו םיילרינימ תוחולמ תורקת 12.22 קרפ תת    
    

                 37,000.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 32 קרפ      
    

                              24,000.00 םיקדסו תוטשפתה רפת 10.32 קרפ תת    
    

                 24,000.00 םוטיא תודובע 32 כ"הס                
    
קוריפו הסירה תודובע 42 קרפ      
    

                               3,000.00 קוריפ תודובע 10.42 קרפ תת    
    

                  3,000.00 קוריפו הסירה תודובע 42 כ"הס                
    
ןויקנו ןוניג 14 קרפ      
    

                               4,000.00 ןויקנו ןוניג 10.14 קרפ תת    
    

                  4,000.00 ןויקנו ןוניג 14 כ"הס                
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קובץ: בית ספר אלשאטאא   .../015 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



אקרז לא רס'ג תימוקמה הצעומה
הנבמ ץופישו שודיח תודובע  

2202/92 'סמ זרכמ אטאשלא ידוסי  רפס תיב
 

17/06/2022
דף מס':     015

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רודיג תודובע 44 קרפ      
    

                               3,500.00 רודיג תודובע 30.44 קרפ תת    
    

                               3,200.00 תוחיטב תוקעמ 40.44 קרפ תת    
    

                  6,700.00 רודיג תודובע 44 כ"הס                
   598,750.00 )אאטאשלא( ב ידוסי 10 כ"הס                            
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קובץ: בית ספר אלשאטאא   .../016 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



אקרז לא רס'ג תימוקמה הצעומה
הנבמ ץופישו שודיח תודובע  

2202/92 'סמ זרכמ אטאשלא ידוסי  רפס תיב
 

17/06/2022
דף מס':     016

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

)אאטאשלא( ב ידוסי 10 הנבמ    
   

                 94,800.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
   

                 19,560.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                 43,300.00 יללכ - ילמשח ןקתמ 80 קרפ   
   

                 55,690.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                114,000.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                168,700.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                 28,000.00 ריוא גוזימ 31 קרפ   
   

                 37,000.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ   
   

                 24,000.00 םוטיא תודובע 32 קרפ   
   

                  3,000.00 קוריפו הסירה תודובע 42 קרפ   
   

                  4,000.00 ןויקנו ןוניג 14 קרפ   
   

                  6,700.00 רודיג תודובע 44 קרפ   
   

   598,750.00 )אאטאשלא( ב ידוסי 10 כ"הס               
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קובץ: בית ספר אלשאטאא   .../017 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



אקרז לא רס'ג תימוקמה הצעומה
הנבמ ץופישו שודיח תודובע  

2202/92 'סמ זרכמ אטאשלא ידוסי  רפס תיב
 

17/06/2022
דף מס':     017

  
הנבמ ךס  
   598,750.00 )אאטאשלא( ב ידוסי 10 הנבמ  

 
  

לכה ךס  
   598,750.00  יללכ כ"הס  

    101,787.50 מ"עמ %71  
    700,537.50 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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קובץ: בית ספר אלשאטאא 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה


