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28/07/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 אקרזלא רס'ג תימקומ הצעומ - 4-אקרז -חותיפ - ופרט רדח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ד ח  - ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       

ה י צ מ ר ו פ ס נ ר ט       

      

ת ו י ע ל ס ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  1.60 ק ר פ  ת ת       

      
לש םינוטבה יריחמ .2 03-ב גוסמ ןוטבה לכ .1      
,םירפת ,ןויז תדלפ םיללוכ תודוסיהו תוריקה      
רמג ,ריקה שאר תקלחהו תוניפ םוטיק םיזקנ      
תינכות יפ לע םלשומ לכה יולג ןוטב ינפ      
      
,זוקינ יחתפ עוציב םיללוכ תוריקה לכ .3      
.תינכות יפל  ,םירפת      
      
יבלש יפל ריקה לש קלח ותוא דדמי אל .4      
םוחתב הבוגה יפל ריקה דדמי רוזא לכב .קמוע      
.ףיעסה      
      
קמועב ,םיכמות תוריק לש תודוסיל הביצח     06.1.010

                     25.00 והשלכ ק"מ   
      

                     25.00 תונוש תודימב ,ךמות ריקל ןוטבמ רבוע דוסי ק"מ  06.1.015
      
יללכ הבוגב )דחא דצמ יולג( ןוטבמ ךמות ריק     06.1.035

                     20.00 .מ"ס 002 לש ק"מ   

תויעלסו םיכמות תוריק 1.60 כ"הס            

      

ת ו ר ד ג  2.60 ק ר פ  ת ת       

      
ידומעל 02-ב ןוטב תודוסי ללוכ ריחמה .1      
חטשה תרזחהו םיפוציר קוריפ ,רדגה      
.ותומדקל      
      
רוצימ םיטנמלאל הז קרפ יפיעסב הנווכה .2      
ןווליג .ןימזמה י"ע תרשואמ 'בח לש שעותמ      
הקבאב העיבצו םח ץבאב הליבטב ,רוצי רחאל      
.רונתב      
      
עבורמ ליפורפמ הכבס רדג )תידסומ רדג(     06.2.120
מ 0.2 הבוגבו מ"ס 01 לכ מ"ס 52x52 ןוולוגמו      
06x04 ןותחתו ןוילע םיעבורמ םיליפורפ ינש      
ל"נה םיליפורפה ךרד תרבוע הכבסה רדג ,מ"מ      
ליפורפמ םידומע ,רשי וא תולעמ 54-ב בבוסמ      
רדגה( .'מ 0.3 לכ מ"מ 06x06 ןוולוגמ עבורמ      
םיכותיר אלל םיימינפ םירבחמ י"ע תרבוחמ      

                     36.00 .םיגרבו ר"מ   

תורדג 2.60 כ"הס            
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דף מס':     002 אקרזלא רס'ג תימקומ הצעומ - 4-אקרז -חותיפ - ופרט רדח

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה פ ש  י נ ב א  3.60 ק ר פ  ת ת       

      
/ םינושה םהיגוס לע הפשה ינבא לכ ריחמ      
החנה ללוכ םינוש םיגוסמ תוניפ / הצק תודיחי      
תרחא םשרנ םא אלא ןוטב תנעשמו דוסי ג"ע      
תושרופמ      
      
הבוג מ"ס 001/71 תודימב 001 הפש ןבא     06.3.020

                     28.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52 רטמ   

הפש ינבא 3.60 כ"הס            

      

ם י פ ו צ י ר  4.60 ק ר פ  ת ת       

      
) םיסופיטהו םיגוסה לכ( םיפוצירה יריחמ .1      
,תיתש קודיה ,הריפח ,"ךרד תרוצ" םיללוכ      
לוח עצמו מ"ס 51 יבועב קדוהמ 'א גוס עצמ      
.מ"ס 5 יבועב קדוהמ      
      
לוחכו , קורי , בוהצ , ןבל : םיריהב םינווג .2      
ןבל טנמצ סיסב לע      
      
6 יבוע ןועבט ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     06.4.015
לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס      
םאתהב םייק םגד וא ע"וש וא ןייטשרקא      

                     70.00 .אקרזלא רס'ג הצעומה תשירדל ר"מ   

םיפוציר 4.60 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

היצמרופסנרט רדח - חותיפ תודובע 60 כ"הס            
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דף מס':     003 אקרזלא רס'ג תימקומ הצעומ - 4-אקרז -חותיפ - ופרט רדח

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

היצמרופסנרט רדח - חותיפ תודובע 60 קרפ    
   

תויעלסו םיכמות תוריק 1.60 קרפ תת                             
   

תורדג 2.60 קרפ תת                             
   

הפש ינבא 3.60 קרפ תת                             
   

םיפוציר 4.60 קרפ תת                             
   

היצמרופסנרט רדח - חותיפ תודובע 60 כ"הס                            

 

  
לכה ךס  

 יללכ כ"הס               

מ"עמ %71                

מ"עמ ללוכ כ"הס                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

 

קובץ: 678-2 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


