
20/08/2022 ע ב"טח -הראנמלא ןוכית רפס תיב
דף מס':     001 הנוילע בטח הראנמלא ףיקמ ןוכית רפס תיב םינבמ שודיח

ע"טח  10 הנבמ
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ

      
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       
      
תמגודכ( הדבעמ רדח ןורא ץופישו ןוקית     06.02.0201
עוציב .תותלד,םיפדמ  תמלשה תוברל)םייקה      
םוכיסל אל 4,000.00     1.00 'פמוק .םלשומ הדובעה  

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       
      
012/001 תיפנכ דח תלד תנקתהו הקפסא     06.03.0006
ףוקשמ תוברל דלד חתפ תודימב ואו מ"ס      
ע"ש וא חירב בר לש תלדלפ םגדמ השבלה      
ףוקשמ תוברל הליענ תכרעמ תמאתה ללוכ      

 50,176.00 3,136.00    16.00 .םייק ףוקשמ לע שבלומ השבלה 'חי   
      
תודימב טירוניו יופיצב חפמ טולימ תלד      06.03.0010
דצ רצחל האציל  תיפנכ דח ,מ"ס 012\011      
םוכיסל אל 6,100.00     1.00 . ע"ש וא "ז ר ל פ" תמגוד ,חרזמ 'חי   
      
מ"ס 012/06/051 תודימב השינ ךותב ןורא     06.03.0020
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      
חוד האר(.למשח ןורא יכ שמשמ ןורא .ןימזמה      

  8,736.00 2,912.00     3.00 )תוחיטב 'חי   
      
שמשמ ןוראה( מ"ס 012/06/081 תודימב ל"נכ     06.03.0025

  9,744.00 3,248.00     3.00 .חוד האר.)יוביכ ןורא יכ 'חי   
      
תוגירדמב די זחאמ ,קוזיח ,ןוקית,המלשה     06.03.0050
עבצ תוברל םייקה תמגוד םינוולגמ םיליפורפמ      

  1,344.00    89.60    15.00 )תוחיטב חוד האר( םלשומ לכה .זחאמ רטמ   
      
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      
לכ תעיבצו קוזיח ,ךותיר 'בע ללוכ שדח      

  1,566.00   156.60    10.00 .ףוקשמה 'חי   
 71,566.00 תוקעמו םיגרוס הדלפ תותלד 30.60 כ"הס  
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קובץ: בית ספר תיכון מקיף א   .../002 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



20/08/2022
דף מס':     002 הנוילע בטח הראנמלא ףיקמ ןוכית רפס תיב םינבמ שודיח

ע"טח  10 הנבמ
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ

      
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
יולימב ףנכ , םייקה תמגוד ואו חתפ לדוג  יפל      

  7,168.00 1,792.00     4.00 )םיתוריש יאת(.יונפ סופת לוענמ ,דרובסקלפ 'חי   
  7,168.00 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       
      
םוינמולא וא   ץע תלדל רדנליצ לוענמ תפלחה     06.05.0365

    672.00   134.40     5.00 ע"וש וא ינדרי תרצות 'חי   
      

  1,540.00   308.00     5.00 חירב בר גוסמ תלד לש  דבלב   לוענמ תפלחה 'חי  06.05.0375
      

 15,052.80   112.00   134.40 חירב בר  תלדל תוידי גוז תפלחה 'חי  06.05.0385
      
יונפ סופת גוסמ לוענמו תוידי  תפלחה     06.05.0395

    896.00   179.20     5.00 םיתוריש יאת תותלדל 'חי   
      
תותלד יפנכ יריצ דצב  הנקתהל  תועבצא  ןגמ     06.05.0445
יפל םידדצ ינש ע"וש וא םיבוציע .א םגד      

  6,384.00   212.80    30.00 .תוחיטב ץעוי תויחנה 'חי   
      
תדל ילוארדיה הריגס טאמ תנקתהו תקפסא     06.05.0455
דרשמ תויחנה פ"ע ע"ש ואו SKB 041  גוסמ      

  5,152.00   257.60    20.00 םלשומ בכרומ .ךוניחה 'חי   
      

  2,016.00   100.80    20.00 ריקה לע הנקתהל תלדל יליע רוצעמ 'חי  06.05.0465
      
( תוטזור ללוכ ץע  תותלדל  תוידי גוז תפלחה     06.05.1055

    672.00   134.40     5.00 ) ? 08 תידיה דוסי ריחמ 'חי   
      
תוחיטבה יעצמא לכ עוביקו ןוקיתו הקידב     06.05.1065
יטאמ,תותלד ירוצעמ :ןוגכ רפסה תיבב      
וא חקפמה תוארוה פ"ע תועבצא ינגמ,הריגס      

  2,240.00 2,240.00     1.00 'פמוק .הצעומה סדנהמ  
 34,624.80 תופסותו ץופיש ,ןוקית תודובע 50.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

113,358.80 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  
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קובץ: בית ספר תיכון מקיף א   .../003 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



20/08/2022
דף מס':     003 הנוילע בטח הראנמלא ףיקמ ןוכית רפס תיב םינבמ שודיח

ע"טח  10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
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       
      
הריחב יפל ןווג - 'א גוס סרחמ הצחר רויכ     07.03.0010
וא " ולסוא " םגד "הסרח" תרצות תמגודכ      
ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ , ע"וש      

  4,032.00   504.00     8.00 )םינקת אל םיתוריש יאת(. 'חי   
      
םורכ הפוצמ תמח תרצות ,  םירק םימל זרב     07.03.0020

  1,075.20   134.40     8.00 . ךרע הווש וא , תסרווא 'חי   
      
תרצות תמגודכ היולת ןבל סרחמ הלסא     07.03.0070
בשומ ללוכ , 633 ט"קמ "הילמק-הסרח"      
םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ סופיט הסכמו      

 11,200.00 1,400.00     8.00 . ךרע הווש וא , יולג החדה לכימ ללוכ , םורכ 'חי   
      
04/05 ןופיס ללוכ הטסורינמ יתדבעמ רויכ     07.03.0110
םוכיסל אל   600.00     1.00 613 . יתדבעמ 'חי   
      
םוכיסל אל   400.00     2.00 . באלונכט םימח םירק ל"נל יתדבעמ זרב 'חי  07.03.0120
      
םוכיסל אל   500.00     1.00 .  הרומ תושירד יפל  םימח םימ דוד רוביח  'חי  07.03.0130
      
ואו  NOSSALP תרצות יתמוק וד החדה לכימ     07.03.0140

  1,050.00   350.00     3.00 .םלשומ בקרומ ע"ש 'חי   
      
יאתב בויבו םימ תכרעמל ידוסי ןוקיתו הקידב     07.03.0150
תוברל )םיישומיש אל( א המקוב םיתוריש      
יאת תשמשהל םישרדנה םייוקלה לכ ןוקית      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .ל"נה םיתוריש  
      
חוד האר( )רלוק( היתש ןקתמ עוביקל רזבא      07.03.0160
םוכיסל אל   760.00     2.00 הבכרה ללוכ ריחמה .)תוחיטב 'חי   

 20,857.20 תויאורבת תועובק 30.70 כ"הס  
      
ה נ י י ג ה  י ר ז ב א  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
הטסורינ תיזח 6801 ט"קמ ריינ תובגמל ןקתמ     07.04.0010
תיתחת ,ע"וש וא "לנמ" קוויש הטסורינ סיסבו      

  1,120.00   280.00     4.00 .מ"ס 501 הבוגב ןקתמה 'חי   
      
- לגועמ יכנא לופכ טילאוט ריינ תובגמ ןקתמ     07.04.0020
םע תיטאמוטוא דרוי ןוילעה לילגה טנטפ לעננ      
טמ רומיגב הטסורינ רמג ןותחתה לילגה םויס      

  3,136.00   224.00    14.00 551 קמוע 551 בחור 082 הבוג תודימב 'חי   
      
      
      
      

  4,256.00 40.70.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: בית ספר תיכון מקיף א   .../004 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



20/08/2022
דף מס':     004 הנוילע בטח הראנמלא ףיקמ ןוכית רפס תיב םינבמ שודיח

ע"טח  10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,256.00 מהעברה      
      
      
תרבח קוויש 8204 םגד ילזונ ןובסל ןקתמ     07.04.0030

  1,523.20   190.40     8.00 ע"וש וא , מ"מ 8.0 יבועב 403 הטסורינ ל.נ.מ 'חי   
  5,779.20 הנייגה ירזבא 40.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 26,636.40 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
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קובץ: בית ספר תיכון מקיף א   .../005 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



20/08/2022
דף מס':     005 הנוילע בטח הראנמלא ףיקמ ןוכית רפס תיב םינבמ שודיח

ע"טח  10 הנבמ
יללכ - ילמשח ןקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

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       
      
ירשכמו דויצל רושיא ןתמו )תילאוזיו(  הקידב     08.01.0020
חוד האר( .ךמסומ יאלמשח י"ע הנמב למשח      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק )תוחיטב  
      
חותיפ תוברל הנבמב למשחה ןקתמ לכ תקידב     08.01.0030
רובע םולשתה תוברל ךמסומ קדוב סדנהמ י"ע      
ללוכ הלעפה רושיאו הקידב חוד ללוכ ,הקידבה      
,הקידב חוד תשגהו הקראה תכרעמ תקידב      
תריסמו ולגתיש םייוקילה לכ ןוקית ללוכ      
תועיבשל 'פמוק חוקיפהו ןימזמה ידיל ןקתמה      
רושיאב קר עצובי - היצפוא .חקפמה ןוצר      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק )חוד האר(.ןנכתמהו חקפמה  
  3,100.00 למשח ןקתמ תקידב 10.80 כ"הס  

      
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      
      
תרצות עוקש דל לנפ ת"ג תנקתהו תקפסא     08.06.0020
    OKSIN םגד ENILENIF W 04,  
הרקתב םלשומ ןקתומ מ"סX595מ"ס595      
תוילתו ,הלעפה ירזיבא תוברל לע תיטסוקא      
תויטסוקא תוקירפ תורקת י"ת יפל הרקתב      
ןוכמ י"ע רשואמו,םלשומ טלפמוק לכה      

 18,450.00   410.00    45.00 .םינקתה 'חי   
      
      
      
      
      

 18,450.00 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: בית ספר תיכון מקיף א   .../006 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



20/08/2022
דף מס':     006 הנוילע בטח הראנמלא ףיקמ ןוכית רפס תיב םינבמ שודיח

ע"טח  10 הנבמ
יללכ - ילמשח ןקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 18,450.00 מהעברה      
      
      
עוקש טנצסורואולפ ת"ג תנקתהו תקפסא     08.06.0080
W82X2 תורונ םע , םייקה תמגדכ הרקיתב      
םע " רואזפ"  םגד " שעג" תרצות תמגוד      
לפמוק לכה ,תורונו ינורטקלא קנשמ      

  8,400.00   280.00    30.00 .םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו,םלשומ 'חי   
      
רזפמ, ינופאלפ, לוגע ת"ג תנקתהו תקפסא     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      

  1,568.00   156.80    10.00 .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      

  2,100.00   350.00     6.00 .םינקתה 'חי   
      
051 לטמ הרונ םע ץוח תרואת ףוג תפלחה      08.06.0220
שעג" תרצות "רטיפי" םגד תמגוד טוו      

  2,500.00   500.00     5.00 )חוד האר(.םלשומ בכרומ ע"ש וא "309275 'חי   
 33,018.00 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 ,ןגזממ תודוקנ ,םימ ןגומ,סבג/ליגר      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק )תוחיטב חוד האר(.תונוש תודימב תולעת  
      
W41X4   תנצסוראולפ תורונ תפלחה     08.07.0020

  2,016.00    20.16   100.00 .םייקה תמגודיכ 'חי   
      
םירבעמו תותיכב הרואת יפוג עוביקו הקידב     08.07.0030
תורקתב  םיפוגה תיילת תוברל      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק )חוד האר(.תויטסוקא  
  6,516.00 תודוקנ 70.80 כ"הס  

      
ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
ףלא 04 יכ השדח יוליג תכרעמ ריחמ( :הרעה      
יוליג תוכרעמל ךמסומ קדוב ןימזהל שי )ח"ש      
היהי ךרעומה ריחמה .ןוקית חוד תאצוהל      
השדח תכרעמו תמייק תכרעמ גורדשו ןוקיתל      
.ןשע יוליג תכרעמ ןהב ןיאש תודסומב      
      
      

80.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: בית ספר תיכון מקיף א   .../007 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



20/08/2022
דף מס':     007 הנוילע בטח הראנמלא ףיקמ ןוכית רפס תיב םינבמ שודיח

ע"טח  10 הנבמ
יללכ - ילמשח ןקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
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  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 46,134.00 יללכ - ילמשח ןקתמ 80 כ"הס  
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קובץ: בית ספר תיכון מקיף א   .../008 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



20/08/2022
דף מס':     008 הנוילע בטח הראנמלא ףיקמ ןוכית רפס תיב םינבמ שודיח

ע"טח  10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

      
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 ,  ס"ב םחתמ לכו םירודזורפב      
חיט ללוכ ריחמה .םייקה תמגודכ םיחיראה      

  7,200.00   240.00    30.00 . ) ר"מ /ח"ש 07 דוסי ריחמ( , עקר ר"מ   
      
טינרג ואו הקימרק יחראב עדמ רדח ריק יופיח     10.50.0021
.מ"ס 063/03 וא מ"ס 02/02 תודימב ןלצרפ      
הקבדהב םושייה ,ר"מ/ח"ש 07 דוסי ריחמב      
הבור תוברל מ"מ 3 בחורב םיקשמ תוברל      
ללוכ ריחמה .ןימזמה תריחב יפל תילירקא      
תלבקל רזע םירזבא ,תומאתהו םיכןתיח      
םוכיסל אל   240.00    20.00 .תמלשומ הדובע ר"מ   

  7,200.00 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       
      
תמגודכ וצרטמ תוימורט  תוגרדמ תפלחה     10.80.0010
ןווגל םאתהב ינועבצ תומייק תוגרדמ      
קוויש . םורו חלש ללוכ תומייקה תוגירדמה      

 15,750.00   350.00    45.00 )תוחיטב חוד האר(.ךרע הווש וא אכירא םחש רטמ   
      
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   
 24,240.00 תונושו וצרטמ םיימורט םיטנמלא 08.01 כ"הס  

      
ם י ל י נ פ  18.01 ק ר פ  ת ת       
      
ריחמה .םייק ףןציר תמודכ םילינפ תמלשה     10.81.0010

  2,250.00    75.00    30.00 .הדובעו עוציב םירמוח םילינפ ללוכ רטמ   
  2,250.00 םילינפ 18.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 33,690.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
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קובץ: בית ספר תיכון מקיף א   .../009 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



20/08/2022
דף מס':     009 הנוילע בטח הראנמלא ףיקמ ןוכית רפס תיב םינבמ שודיח

ע"טח  10 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

      
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      
תודובע .עבצל ןכומ קלח ריק תלבקל םירוח      
ירדח,תותיכב ,הסינכה רוזיאב, ועצבתי עבצה      

 60,480.00    33.60 1,800.00 .רפסה תיב םחתמ לכבו הירפס,הלהנה ר"מ   
 60,480.00 ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 60,480.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  
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קובץ: בית ספר תיכון מקיף א   .../010 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



20/08/2022
דף מס':     010 הנוילע בטח הראנמלא ףיקמ ןוכית רפס תיב םינבמ שודיח

ע"טח  10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

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      
      
םיזג םוטא פיק יירד םוינימולא ןולח תפלחה     12.02.0090
ליפורפ ,מ"ס 001/001 תודימב ןגומ בחרמל      
א"גה תונקת יפל לכה ,ע"וש וא "3854 לילק"      
לכה  , ףרועה דוקיפ י"ע רשואמו .ויתוארוהו      
51-ח סופיט טרפ םוינימולאה תמישר יפל      

  4,500.00 4,500.00     1.00 6-א ןוילג םוינימולא תמישרב 'חי   
      
תלד תמגודכ תידסומ יצחו פנכ  תלד תפלחה      12.02.0091
מ"מ  6 גוגיז ,מ"ס 012/031 תודימב . תמייק      
ןוילע ןמש ריזחמו תוידי תוברל ,תמסוחמ      

  5,824.00 5,824.00     1.00 .)תימינפ רצחל האצי( .יטרדנטס 'חי   
 10,324.00 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      

 11,424.00   380.80    30.00 .שדח תבכרו רובש גוגיז ר"מ   
      
פיק יירד ואו הזזה ןולח ןוקית     12.03.0002
ירדח,הירפס,םירבעמ,תותיכ(םוינימולאמ      
ילוענמ תפלחה תוברל )םיתוריש יאת,הלהנה      
ילגלגו תוליסמ תפלחהו םייקה תמגודיכ הריגס      
ינקת ןולח תלבקל הדובעה עוציב םייפכ      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .יתוחטבו  
      
לוענמ ,תידי תוברל הסינכ תלד ןוקית     12.03.0003

  1,200.00 1,200.00     1.00 .ןמש ריזחמו,רוצעמ,רדנלצו 'חי   
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .חרזמ דצ תימנפ רצחל האצי תלד ל"נכ 'חי  12.03.0004
      
קוריפ ללוכ םייקה תמגוד םוינימולא ןולח     12.03.1014

203,000.00 1,450.00   140.00 םייקה ר"מ   
221,324.00 גגיזו ןוקית תודובע 30.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

231,648.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  
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קובץ: בית ספר תיכון מקיף א   .../011 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



20/08/2022
דף מס':     011 הנוילע בטח הראנמלא ףיקמ ןוכית רפס תיב םינבמ שודיח

ע"טח  10 הנבמ
ריוא גוזימ 31 קרפ

      
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 תפלחה     13.01.0010
UTB 00013-00092 לש הקופת לעב ע"ש וא      
,זג תרנצו האשינ תרגסמ ,סחדמ תנקתה ללכ      
הקפסא תללוכ הדובעה ,קספמו למשח      
םוכיסל אל 6,500.00     1.00 .למשח תשרל רוביחו הנקתהו 'חי   
      
ךרוצה יפל זג יולימו גוזימה תכרעמ תקידב     13.01.0020
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  
  3,000.00 םירזיבאו דויצ 10.31 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  3,000.00 ריוא גוזימ 31 כ"הס  
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קובץ: בית ספר תיכון מקיף א   .../012 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



20/08/2022
דף מס':     012 הנוילע בטח הראנמלא ףיקמ ןוכית רפס תיב םינבמ שודיח

ע"טח  10 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

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      
      
,םיילרנימ תוחולמ היולת תיטסוקא הרקת       22.21.0026
תודימב םיעוקש -יצח ,םישק  ,םיירלודומ      
אטב"ןאובי תוחל ינפב םידימע מ"ס 5.1/06/06      
תאשונה היצקורטסנוקה .ע"ש וא "היגולונכט      
עבצב  העובצ ,ברעו יתשל דחוימ ךתח תלעב      
יליפורפמ ,שרדנה ןווגב ביבסמ רונתב  יופא      
םידובעה לכ ,הילת יטנמלא ,ןבלוגמ חפ      
םידומע ,תוריק ,םיחתפ ביבס םיכותיחהו      
Z םיליפורפו םינתיוז ,הרואת יפוג ביבסו      

 34,272.00   190.40   180.00 .הרקתה ףקיהב םיעובצ ר"מ   
      
תוחולמ תיטסוקא הרקת תמלשהו ןוקית     22.21.0036
ירדח( "םייקה" תמגודכ םיעוקש יצח םיילרנימ      
קוזיח תוברל )םירבעמ וםידממו תותיכ      
חטש .םיינשמו םיאשונ םיליפורפ  תמלשהו      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .ר"מ003 תורקת  
      
תיטסוקא הרקת עוציבל םינקתה ןוכמ תקידב     22.21.0046
.םינגומ םיבחרמב תויטסוקא תורוקת תוברל      
חוד האר( םינקתה ןוכמל םולשת ללוכ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .)תוחיטב  
 40,272.00 חפו םיילרינימ תוחולמ תורקת 12.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 40,272.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס  
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קובץ: בית ספר תיכון מקיף א   .../013 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



20/08/2022
דף מס':     013 הנוילע בטח הראנמלא ףיקמ ןוכית רפס תיב םינבמ שודיח

ע"טח  10 הנבמ
קוריפו הסירה תודובע 42 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

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 לכ      
.השרומ תלוספ      
      
ג המוק םיתוריש( יאתב תותלד קוריפ     24.01.0014
תולסא תוברל )שומישל םינקת אל םיתורישה      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .םלשומ הדובעה עוציב .םיזרב  
      
םחתמ לכב שא יוביכו למשח תונורא קוריפ     24.01.0015

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .רפסה תיב  
      
יתש תיב הצוחה ינקת אל סבג ריק קוריפ     24.01.0016
םוכיסל אל    32.00    20.00 .תותיכ ר"מ   
      
יפל תותיכו םירבעמב תויטסוקא תורקת קוריפ     24.01.0017

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .חקפמה תויחנה  
      
יכלהמ(  תוברל תוינקת אל תוגירדמ קוריפ     24.01.4510

  3,420.00    76.00    45.00 .)ב המוק דע יחרזמ דצ תוגירדמ רטמ   
  7,720.00 קוריפ תודובע 10.42 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  7,720.00 קוריפו הסירה תודובע 42 כ"הס  
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קובץ: בית ספר תיכון מקיף א   .../014 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



20/08/2022
דף מס':     014 הנוילע בטח הראנמלא ףיקמ ןוכית רפס תיב םינבמ שודיח

ע"טח  10 הנבמ
שא יוביכ תכרעמ 63 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ  ת כ ר ע מ  63 ק ר פ       
      
ש א  י ו ב י כ  י ר ז ב א  10.63 ק ר פ  ת ת       
      
תודמעב הנקתהל ג"ק 6 השבי הקבא יפטמ     36.01.0010

  2,500.00   250.00    10.00 .שא יובכ 'חי   
      

    950.00   950.00     1.00 .ג"ק 6 ןולה ףטמ 'חי  36.01.0015
      

    550.00   550.00     1.00 .ג"ק 3 ךא ל"נכ 'חי  36.01.0017
      
"4\3 רטוקב יטסלפ שימג רוניצ םע לגלג     36.01.0020
52 תבבותסמ עורז םע ףות לע ןקתומ ךרואב      

  2,750.00   550.00     5.00 ירודכ זרבו "4\3 רטוקב ןוליס קנזמ םע א"מ 'חי   
      

    320.00    80.00     4.00 "1 רטוקב ישומיש בר קנזמ 'חי  36.01.0030
      

    700.00   140.00     5.00 .ץורטש+ "2 רטוקב ישומיש בר קנזמ 'חי  36.01.0040
      
םע א"מ 51 ךרואבו "2 רטוקב ראטסילופ קונרז     36.01.0050

  2,400.00   240.00    10.00 .ץורטש דמצמ 'חי   
      
דע תודימב סלגרביפ ואו חפמ שא יוביכ יזגרא     36.01.0060
םע תוריק ג"ע הילתב ןקתומ מ"ס 08/08      

  2,400.00   600.00     4.00 .)חוד האר(."שא" טוליש 'חי   
 12,570.00 שא יוביכ ירזבא 10.63 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ  י נ ק ת מ  ת ק י ד ב  20.63 ק ר פ  ת ת       
      
תונקתל )יתנש( יפוס רושיא ןתמו הקידב     36.02.0010
תוקילד תעינמ תונכומ תודוא  שא יוביכ יעצמא      
תושרו תולעבה םעטמ תוחיטב ץעוי י"ע      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק )תוחיטב חוד האר(. תואבכה  
  2,000.00 שא יוביכ ינקתמ תקידב 20.63 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 14,570.00 שא יוביכ תכרעמ 63 כ"הס  
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קובץ: בית ספר תיכון מקיף א   .../015 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



20/08/2022
דף מס':     015 הנוילע בטח הראנמלא ףיקמ ןוכית רפס תיב םינבמ שודיח

ע"טח  10 הנבמ
חותיפ תודובע 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םיקמועל חטשב תיללכ  הביצח / הריפח     40.02.0030
םוכיסל אל    40.00    20.00 .רשואמ הכיפש םוקמל יוניפ ללוכ ק"מ   
      
םוכיסל אל    70.00    18.00 תובכשב קדוהמ ררבנ יולימ ק"מ  40.02.0040
      
וא )הריפח תיעקרק( תיתש לש רקובמ קודיה     40.02.0060
םוכיסל אל     3.00    90.00 םייעבט עקרק ינפ ר"מ   
      
תובכשב  דייפידומ 89% קודהב 'א גוס עצמ     40.02.0080
םוכיסל אל   120.00    18.00 מ"ס 02 לש ק"מ   

םיעצמו רפע תודובע 20.04 כ"הס            
      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
טנמצ סיסב לע תינועבצ תבלתשמ ןבא ףוציר     40.03.0010
םיעפושמו םייקפוא םיחטשב ינועבצ וא ןבל      
עבצ םע ןווגב ספסוחמ רמג , מ"ס 6 יבועב      
לדוג לכב ,ךרע הווש וא ןייטשרקא תמגודכ      
תואמגודב החנה ,לוח עצמ ,חטש תרוצו      
םג ללוכ ,לכירדאה תויחנה יפל םינווג בולישבו      
יפל הדידמה ,םירחא ףוצר יטנמלא םע בולישב      
םוכיסל אל   140.00   120.00 . וטנ חטש ר"מ   
      
הבוג , מ"ס 01 בחור ,ןוטבמ תימורט ןג ןבא     40.03.0020
הריפח ללוכ ,ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ,מ"ס 02      
םוכיסל אל    75.00    60.00 עצמו רטמ   

ףוציר תודובע 30.04 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפ תודובע 04 כ"הס            
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קובץ: בית ספר תיכון מקיף א   .../016 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



20/08/2022
דף מס':     016 הנוילע בטח הראנמלא ףיקמ ןוכית רפס תיב םינבמ שודיח

ע"טח  10 הנבמ
הייקשהו ןוניג 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
.ן ו י ק נ ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
פא - דנור הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר     41.01.0010
תוברל ,רב יבשעו היחמצ ישרוש תליטקל      

  1,600.00     4.00   400.00 .רזוח סוסירו הטבנה ר"מ   
      
ךולכלו היבשעמ רפסה תיב רצחל ידוסי ןויקנ     41.01.0020
םוזיגו  הריקע ללוכ  )ןוטיב( םינוש םישוגו      
רתאל תלוספה יוניפ תוברל םיצעו היחמצ      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .)חוד האר( ,השרומ  
  5,600.00 .ןויקנו ןוניג תודובע 10.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  5,600.00 הייקשהו ןוניג 14 כ"הס  
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קובץ: בית ספר תיכון מקיף א   .../017 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



20/08/2022
דף מס':     017 הנוילע בטח הראנמלא ףיקמ ןוכית רפס תיב םינבמ שודיח

ע"טח  10 הנבמ
רודיג תודובע 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  ת ו ד ו ב ע  44 ק ר פ       
      
ה ד ל פ מ  ם י ר ע ש  20.44 ק ר פ  ת ת       
      
קוזיח תוברל רפס תיבל הסינכ רעש ןוקית     44.02.0015

  1,500.00 1,500.00     1.00 .ינקת בצמל ותרזחה,רעשה 'חי   
  1,500.00 הדלפמ םירעש 20.44 כ"הס  

      
ר ו ד י ג  ת ו ד ו ב ע  30.44 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא ילרוא תורדג לש ןויצ םגד תידסומ רדג     44.03.0010
תנקתהל תנבלוגמ הדלפמ מ"ס 002 הבוגב      
דוסי ואו ןוטיב ריקל ןוגיע תובל ןוטב ג"ע      
תורדג ןיב חוור תריגס תוברל םלשומ בכרומ      
םוכיסל אל   550.00    35.00 .השדח הדלפ רדגל םייתשק ןוטב רטמ   

רודיג תודובע 30.44 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  1,500.00 רודיג תודובע 44 כ"הס  
584,609.20 ע"טח  כ"הס
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קובץ: בית ספר תיכון מקיף א   .../018 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



20/08/2022 )זוכיר( ע ב"טח -הראנמלא ןוכית רפס תיב
דף מס':     018 הנוילע בטח הראנמלא ףיקמ ןוכית רפס תיב םינבמ שודיח

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ע"טח  10 הנבמ     
    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

די זחאמו חבטמ תונורא 20.60 קרפ תת                                           
    

                              71,566.00 תוקעמו םיגרוס הדלפ תותלד 30.60 קרפ תת    
    

                               7,168.00 ץע תותלד 40.60 קרפ תת    
    

                              34,624.80 תופסותו ץופיש ,ןוקית תודובע 50.60 קרפ תת    
    

                113,358.80 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                              20,857.20 תויאורבת תועובק 30.70 קרפ תת    
    

                               5,779.20 הנייגה ירזבא 40.70 קרפ תת    
    

                 26,636.40 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
יללכ - ילמשח ןקתמ 80 קרפ      
    

                               3,100.00 למשח ןקתמ תקידב 10.80 קרפ תת    
    

                              33,018.00 הרואת יפוג 60.80 קרפ תת    
    

                               6,516.00 תודוקנ 70.80 קרפ תת    
    

                               3,500.00 שא יוליג תכרעמ 80.80 קרפ תת    
    

                 46,134.00 יללכ - ילמשח ןקתמ 80 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                               7,200.00 תוריק יופיח 05.01 קרפ תת    
    

                              24,240.00 תונושו וצרטמ םיימורט םיטנמלא 08.01 קרפ תת    
    

                               2,250.00 םילינפ 18.01 קרפ תת    
    

                 33,690.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              60,480.00 ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 קרפ תת    
    

                 60,480.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
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קובץ: בית ספר תיכון מקיף א   .../019 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



20/08/2022
דף מס':     019 הנוילע בטח הראנמלא ףיקמ ןוכית רפס תיב םינבמ שודיח

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                              10,324.00 םוינימולא תונולחו תלד 20.21 קרפ תת    
    

                             221,324.00 גגיזו ןוקית תודובע 30.21 קרפ תת    
    

                231,648.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
ריוא גוזימ 31 קרפ      
    

                               3,000.00 םירזיבאו דויצ 10.31 קרפ תת    
    

                  3,000.00 ריוא גוזימ 31 כ"הס                
    
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ      
    

                              40,272.00 חפו םיילרינימ תוחולמ תורקת 12.22 קרפ תת    
    

                 40,272.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס                
    
קוריפו הסירה תודובע 42 קרפ      
    

                               7,720.00 קוריפ תודובע 10.42 קרפ תת    
    

                  7,720.00 קוריפו הסירה תודובע 42 כ"הס                
    
שא יוביכ תכרעמ 63 קרפ      
    

                              12,570.00 שא יוביכ ירזבא 10.63 קרפ תת    
    

                               2,000.00 שא יוביכ ינקתמ תקידב 20.63 קרפ תת    
    

                 14,570.00 שא יוביכ תכרעמ 63 כ"הס                
    
חותיפ תודובע 04 קרפ      
    

םיעצמו רפע תודובע 20.04 קרפ תת                                           
    

ףוציר תודובע 30.04 קרפ תת                                           
    

חותיפ תודובע 04 כ"הס                                          
    
הייקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                               5,600.00 .ןויקנו ןוניג תודובע 10.14 קרפ תת    
    

                  5,600.00 הייקשהו ןוניג 14 כ"הס                
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קובץ: בית ספר תיכון מקיף א   .../020 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



20/08/2022
דף מס':     020 הנוילע בטח הראנמלא ףיקמ ןוכית רפס תיב םינבמ שודיח

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רודיג תודובע 44 קרפ      
    

                               1,500.00 הדלפמ םירעש 20.44 קרפ תת    
    

רודיג תודובע 30.44 קרפ תת                                           
    

                  1,500.00 רודיג תודובע 44 כ"הס                
   584,609.20 ע"טח  10 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
   584,609.20  יללכ כ"הס  

     99,383.56 מ"עמ %71  
    683,992.76 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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