
מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

הווקת ימ
)רטסוב( ןופצ םימ ץחל תרבגה ןוכמ - הווקת ינג

פרוייקט : 064-12-638
מהדורה 2

 

08/01/2017 ןדמוא
דף מס':     001 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע   ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
תת םינבמ ,םיפתרמל הביצח וא/ו הריפח     01.01.0010

 19,800.00    36.00   550.00 והשלכ קמועל ,'דכו םייעקרק ק"מ   
      
לש תופיפצל הריפחה תיתחתבעקרקה קודיה     01.01.0020

  1,230.00     6.00   205.00 םיעצמל הנכהכ וטשאא 'דומ 89% ר"מ   
      
תוברל ,מ"ס 02 לש תובכשב יא גוס עצמ     01.01.0030

  8,610.00   105.00    82.00 וטשאא 'דומ 89% תופיפצ תגרדל קודיה ק"מ   
 29,640.00 רפע  תודובע 10.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 29,640.00 רפע תודובע 10 כ"הס  
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../002 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     002 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      

 13,505.00    73.00   185.00 מ''ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ1 ר"מ  02.01.0010
      
03-ב ןוטבמ תיפקיה רדגל םירבוע תודוסי     02.01.0020

 21,200.00 1,060.00    20.00 .םהשלכ םיכתחב ק"מ   
      

  7,247.50 1,115.00     6.50 .םהשלכ םיכתחב 04-ב ןוטבמ םירבוע תודוסי ק"מ  02.01.0030
      
הפצרה ,מ"ס 03 יבועב 04-ב ןוטב תפצר     02.01.0050

 33,495.00   385.00    87.00 עצמ לע הקוצי ר"מ   
      
הפצרה ,מ"ס 52 יבועב 04-ב ןוטב תפצר     02.01.0060

 39,600.00   330.00   120.00 עצמ לע הקוצי ר"מ   
      
הפצרה ,מ"ס 03 יבועב 04-ב ןוטב תפצר     02.01.0070

 75,250.00   430.00   175.00 קוריפל הספט לע הקוצי ר"מ   
      

 49,600.00 1,550.00    32.00 מ"ס 02 יבועב 04-ב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0090
      

 79,750.00 1,450.00    55.00 מ"ס 03 יבועב 04-ב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0100
      
הלועה ינבלמ ךתח חטש 04-ב ןוטב לדב דומע     02.01.0120

  1,500.00 1,200.00     1.25 ר"מ 5.0 לע ק"מ   
      

 22,000.00 1,100.00    20.00 תונוש תודימב 03-ב ןוטב ,רדג תרוק ק"מ  02.01.0130
      
תינכת יפל םינוש םיכתחב 04-ב ןוטב תרוק     02.01.0140

 16,800.00 1,200.00    14.00 היצקורטסנוק ק"מ   
      
דרפנב םיקוצי 03-ב ןוטב הקעמו הנוילע הרוק     02.01.0150

 21,450.00 1,100.00    19.50 תונוש הבוג תודימבו מ"ס 02 בחורב הרקתהמ ק"מ   
      

 29,760.00 1,240.00    24.00 םהשלכ םיכתחב ,03-ב ןוטבמ תוהבגה ק"מ  02.01.0160
      
ךתחב הפצרה תפש ייוביעב 03-ב ןוטב תקיצי     02.01.0180

 15,300.00   850.00    18.00 םיעופישב/יזפרט ק"מ   
      

  2,000.00    10.00   200.00 רטפוקילאב ןוטב תפצר קלחה רובע תפסות ר"מ  02.01.0190
      
ןויזל םינוש םירטקב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0200

210,975.00 4,850.00    43.50 ןוטב ןוט   
639,432.50 ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

639,432.50 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../003 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     003 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב )םירוח 3( םילולח ןוטב יקולב תוציחמ     04.01.0010
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל מ"ס 01      
םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,תוברטש ,תויפקה      

  2,520.00   180.00    14.00 .'וכו םיצוק תועצמאב ר"מ   
  2,520.00 היינב תודובע 10.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  2,520.00 היינב תודובע 40 כ"הס  
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../004 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     004 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
    .  
      
תופצרל תחתמ ,הזרה ןוטבה יבג לע םוטיא     05.0010
לש תיתבכש וד תכרעמ םע ,םימה תורוב      
רמילופב תוחבשומ ,תוינקת תוינמוטיב תועירי      
    SBS, תנכה :ללוכ תחא לכ מ"מ 4 יבועב  
,ןמוטיב םושיי ,רמיירפ םושיי ,תיתשתה      
,הנגה תועירי םושיי ,םוטיאה תועירי תמחלה      
טרפמה תויחנה יפל ,מ"ס 5 הנגה ןוטב תקיצי      

 18,000.00   150.00   120.00 .20.50 ףיעס ר"מ   
      
תמגודכ ירמוטסלא ינמוטיב יופיצ תזתה     05.0020
יבועב ,ע"וש וא "םוטיב" תרצותמ "םוגיסקלפ"      
םייעקרק תת תוריק לע ,מ"מ 5 לש שבי      
,םינוש םיסלפמב תופצר ןיב תוריקו םייפקה      
שגפמב תוינמוטיב קוזיח תועירי םושיי :ללוכ      
,תרנצ תורידח םוטיא ,הנבמ ריק-ןוטב תדוספר      
יליפורדיה ימיכ רצע םע הקיצי תוקספה םוטיא      
,םוטיאה רמוח לע הנגה/זוקינ תועירי םושייו      
ףיעס טרפמה תויחנהו ןרציה תויחנה יפל      

 45,000.00   180.00   250.00 05.04. ר"מ   
      
יטנמצ רמוח םע זוקינ תורוב לש םינפ םוטיא     05.0030
"701 ליס פוט הקיס" תמגודכ ילוארדיה      
יפל ,ר"מ/ג"ק 5 לש תומכב ,"הקיס" תרצותמ      

  1,600.00    80.00    20.00 .30.50 ףיעס טרפמה תויחנה ר"מ   
      
םע ,םימה תורוב תוריקו הפצר לש םינפ םוטיא     05.0040
הקיס" תמגודכ שימג ילוארדיה יטנמצ רמוח      
,ע"וש וא "הקיס" תרצותמ "701 ליס פוט      
ר"מ/'ג"ק 5 לש תללוכ תומכב תובכשב םשוימה      
לטכפש חיט םושיי ,תיתשתה תנכה :ללוכ      
תורידח םוטיא ,הקיצי תוקספה םוטיא ,רשיימ      
70.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל תרנצ      

 80,000.00   200.00   400.00 .ןרציה תויחנהו ר"מ   
      
ימינפה דצה ,םייניב דוסי תורוק ידיצ םוטיא     05.0050
סלפמב תופצרב תויפקה תורוק לש ינוציחהו      
ירמוטסלא ינמוטיב םוטיא רמוח םע ,עקרקה      
יבועב ,"רקזפ" תרצותמ "זפוטסלא" תמגודכ      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל ,מ"מ 3 לש שבי      

  3,000.00    60.00    50.00 05.05. ר"מ   
      
3  יבועב ,F-03 ,םיינקת רק-לק תוחול תקבדה     05.0060
תויפקהה תורוקה לש םוטיאה יופיצ לע מ"ס      
תויחנה יפל ,עקרקה תמוקב תוינוציחה      

    875.00    35.00    25.00 .50.50 ףיעס טרפמה ר"מ   
      
      
      

148,475.00 00.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../005 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     005 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

148,475.00 מהעברה      
      
      
הנבמ תוריק-תופצורמ תובחר ישגפמ םוטיא     05.0070
יופיח/קוזיח תועוצר יתש םע עקרקה סלפמב      

  1,400.00    70.00    20.00 .60.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל תוינמוטיב רטמ   
      
"ןיירד זפ" תמגודכ זוקינ/םוטיא תועירי םושיי     05.0080
תויחנהו ןרציה תויחנה יפל ,"רקזפ" תרצותמ      

  3,000.00    30.00   100.00 .50.50 ףיעס טרפמה ר"מ   
      
רמוח םע ,"םיבוטר םירדח"ב תופצר םוטיא     05.0090
"סקימוטסלא" תמגודכ ,ירמוטסלא ינמוטיב      
:ללוכ ,מ"מ 3 לש שבי יבועב "רקזפ" תרצותמ      
םוטיא ,תרנצ ןוטיב ,םוטיאל תיתשתה תנכה      
םושייו תויטנמצ תוקלור בוציע ,תרנצ ירבעמ      
טרפמה תויחנה יפל הנגה תוינכטואיג תועירי      

  3,000.00   100.00    30.00 .21.50 ףיעס ר"מ   
      
F-03 גוסמ ימרת דודיבל רק-לק תוחול תקבדה     05.0100
9221 י"ת תושירדב םידמועה ,מ"ס 5 יבועב      
תיקפואה תיתשתה לע ,םח ןמוטיב םע 1 קלח      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל ןוטבה תוגגב      

  8,000.00    40.00   200.00 05.09. ר"מ   
      
מ"ס 7X7 תוירמילופ תויטנמצ תוקלור בוציע     05.0110
םיחטשמ-תיקפוא תיתשת ישגפמ ךרואל      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל תוגגב םייכנא      

  1,600.00    20.00    80.00 05.09. רטמ   
      
,ןוטבה תוגגב תיקפואה תיתשתה םוטיא     05.0120
תועירי לש תיתבכש וד תכרעמ תועצמאב      
4 יבועב SBS רמילופב תוחבשומ תוינמוטיב      
0341 י"ת תושירדב תודמועה תחא לכ מ"מ      
תיתשתה תנכה :ללוכ M המרב 3 קלח      
תועירי םושיי ,ינמוטיב רמיירפ םושיי ,םוטיאל      
תמחלה ,ןמוטיב םושיי ,םימשנו םידא תונזאמ      
תרנצ ילוורשו ירבעמ םוטיא ,םוטיאה תועירי      
טרפמה תויחנה יפל ,תויפח תפסכהו ןוטבב      

 30,000.00   150.00   200.00 .90.50 ףיעס ר"מ   
      
םיחטשמ-תיקפוא תיתשת ישגפמ םוטיא     05.0130
יופיח/קוזיח תועוצר 3 םע ןוטבה תוגגב םייכנא      
תונוילעה יופיחה תועיריה עוביקו תוינמוטיב      

  6,400.00    80.00    80.00 .90.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל תיתשתל רטמ   
      
"רמלד" תרצותמ םייטסלפ םימ יטלוק תנקתה     05.0140
טרפמה תויחנה יפל ,תוגגב זוקינה יחתפב      

  2,500.00   500.00     5.00 .90.50 ףיעס 'חי   
      
      

204,375.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../006 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     006 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו כ ב ש  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
לכה .המישרב 10-ש 'סמ סופיט הכבש     06.01.0010

  9,600.00 1,920.00     5.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 20-ש 'סמ סופיט הכבש     06.01.0020

 15,000.00 15,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
 24,600.00 תוכבש 10.60 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 10-מ 'סמ סופיט תלד     06.02.0010

  9,000.00 9,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
.המישרב 20-מ 'סמ סופיט יטסוקא קיתשמ     06.02.0020

 11,000.00 11,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
לכה .המישרב 30-מ 'סמ סופיט לוק קיתשמ     06.02.0030

  7,000.00 7,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 40-מ 'סמ סופיט תלד     06.02.0040

 13,000.00 13,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 50-מ 'סמ סופיט תלד     06.02.0050

  5,000.00 5,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 60-מ 'סמ סופיט תלד     06.02.0060

 11,000.00 11,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 70-מ 'סמ סופיט ןולח     06.02.0070

  6,000.00 3,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
.המישרב 80-מ 'סמ סופיט יטסוקא קיתשמ     06.02.0080

 10,000.00 5,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
.המישרב 90-מ 'סמ סופיט יטסוקא קיתשמ     06.02.0090

  8,000.00 2,000.00     4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
.המישרב 01-מ 'סמ סופיט יטסוקא קיתשמ     06.02.0100

  5,000.00 5,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 02-מ 'סמ סופיט הסכמ     06.02.0110

 42,500.00 8,500.00     5.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 22-מ 'סמ סופיט הסכמ     06.02.0120

  2,800.00 2,800.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 07-מ 'סמ סופיט םלוס     06.02.0130

 24,000.00 12,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
154,300.00 20.60 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: בוסטר גני תקווה   .../007 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     007 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

154,300.00 מהעברה      
      
      
טלפמוק לכה .המישרב 17-מ 'סמ סופיט םלוס     06.02.0140

 13,000.00 13,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לע,זרב לש תידי תרוצב םיבצועמ תכתמ תוחול     06.02.0150
2  יבועב חפ תוכיתח 2,גגה לעש תכתמה לילג      
53/003  לדוגב תחא לכ, תורוזג מ"מ      
ןגועמ,מ"ס 52  אשונ רוניצל תוכתורמ,מ"ס      
לכה. העיבצ,ןווליג,קוזיח תוקטלפ תוברל,ןוטבל      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק תוינכותב םיטרפה יפל  
170,300.00 תורגסמ 20.60 כ"הס  

      
ד י  י ז ח א מ ו  ת ו ק ע מ  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
לכה .המישרב 1L-עמ 'סמ סופיט די זחאמ     06.03.0010

  9,000.00 1,000.00     9.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב A-1L-עמ 'סמ סופיט הקעמ     06.03.0020

  2,000.00 1,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 2L-עמ 'סמ סופיט הקעמ     06.03.0030

 13,000.00 1,000.00    13.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-עמ 'סמ סופיט םלוס     06.03.0040

  1,000.00 1,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
 25,000.00 די יזחאמו תוקעמ 30.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

219,900.00 ןמוא תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../008 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     008 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י צ ל ט ס נ י א  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  ת ו ר ו נ י צ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
םירזיבאו תרנצ , םייולג תכתמ יקלח לכ :הרעה      
. יללכה טרפמל םאתהב העיבצ  םיללוכ      
      
ינוציח יופיצ םע ,4"  רטוקב הדלפ תורוניצ     07.01.0002
וא םייולג םינקתומ ,  טלמב ימינפו וירט      
הדידמ תכרעמו שא יוביכ יזרב  רובע ,םייומס      

  2,400.00   240.00    10.00 םיחפסהו םירזיבאה לכ תוברל, רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ  תורוניצ     07.01.0003
יופיצ םע ,םימחו םירק םימל 2/1 " רטוקב      
םייולג םינקתומ , רשואמ ע"ש וא  CPA ינוציח      

  1,000.00   100.00    10.00 םיחפסהו םירזיבאה לכ תוברל ,םייומס וא רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ  תורוניצ     07.01.0004
יופיצ םע ,םימחו םירק םימל 4/3"  רטוקב      
םייולג םינקתומ , רשואמ ע"ש וא  CPA ינוציח      

  1,150.00   115.00    10.00 םיחפסהו םירזיבאה לכ תוברל ,םייומס וא רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ  תורוניצ     07.01.0005
ינוציח יופיצ םע ,םימחו םירק םימל 1"  רטוקב      
    CPA  וא םייולג םינקתומ , רשואמ ע"ש וא  

    250.00    50.00     5.00 םיחפסהו םירזיבאה לכ תוברל ,םייומס רטמ   
      

     60.00    60.00     1.00 'פמוק 4/3" רטוקב ןג זרב 07.01.0006
      

     50.00    50.00     1.00 'פמוק 2/1" רטוקב ןג זרב 07.01.0007
      
וא "ביגש"  תמגודכ 5.1." רטוקב ירודכ זרב     07.01.0009

    240.00   240.00     1.00 'פמוק שורדה לכו דרוקר תוברל , רשואמ ע"ש  
      
זגרא ךותב תנקתומ תינקת שא יוביכ תדמע     07.01.0010
םע תלד ,מ"ס 08x09x031 תודימב סלגרביפ      
זרב תוברל ,ריקה לע ןקתומ ,הליענ רודיס      
2" םיקונרז 2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש      
קנזמ  ,ץרוטש ידמצמ םע דחא לכ 'מ 51 ךרואב      
ןולגלג ,ירודכ זרב םע 2" ישומיש-בר      
החיתפ לגלג ,ירודכ זרב םע 4/3" ינוויכ-בר      

  7,200.00 3,600.00     2.00 'פמוק ג"ק 6 הקבא הפטמ ,3" טנרדיהל  
      
םע ןסליר הפוצמ ןגואמ  ינקת שא יוביכ זרב     07.01.0011
4" ףיקז םע , הלעפה לגלגו 3" ץרוטש רוביח      
תעינמל הריבש ןקתמ םע , ןסליר הפוצמ      
ע"ש וא לאפר םגד ןסליר הפוצמ 4" הפצה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק רשואמ  
      
תמגוד ,אלמ רבעמ , רפוגמ 4" זירט ףוגמ     07.01.0012

  3,000.00 1,000.00     3.00 'פמוק SRT רשואמ ע"ש וא לאפר 'בח לש  
 17,350.00 10.70 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: בוסטר גני תקווה   .../009 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     009 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 17,350.00 מהעברה      
      
      
וא ירא 'בח לש LX תמגודכ 4" רטוקב  ח"זמ     07.01.0013
רושיא ,םיידגנ םינגוא תוברל ,רשואמ ע"ש      

  8,400.00 8,400.00     1.00 'פמוק תואירבה דרשמ י"ע ךמסומ ןיקתמ י"ע הנקתה  
      
הקיצי לזרב היושע 4" רטוקב םינבא תדוכלמ     07.01.0014
תשר םע ע"ש וא "דמרב" תרצות "F-07" םגד      
יבקנ רטוק ,)הטסורינ( 403 מ"בלפ תימינפ      
'מטא 61 לש הדובע ץחלל ,מ"מ5.1 ןוניסה      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .םיידגנ םינגוא תוברל  
      
םינגוא םע 4/3X"2"  רצק בלושמ םימ דמ     07.01.0015
ירזיבא ללוכ ,'מטא 61 הדובע ץחלל םיידגנ      

  8,100.00 8,100.00     1.00 'פמוק .הנקתה  
 38,850.00 םימחו םירק םימ תורוניצ 10.70 כ"הס  

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      

  2,400.00   100.00    24.00 4" רונצה רטוק 'ב גרד םינוולוגמ תורונצ רטמ  07.02.0001
      

  1,200.00   300.00     4.00 'פמוק 2 'סמ תינכת יפל םירבחמ םע םיבזרמ ישאר 07.02.0002
      
54 לזרב תקצימ םיבזרמל אצומ תותשק     07.02.0003

    800.00   200.00     4.00 'פמוק 4"  רונצה רטוק , תולעמ  
      

    400.00   100.00     4.00 'פמוק 01/54/03 בזרמל תימורט תקוש 07.02.0004
  4,800.00 םשג ימ זוקינ 20.70 כ"הס  

      
ת ו י א ו ר ב ת   ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
      
הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה :הרעה      
םירזיבאה לכ תוברל תועובקה לש תומלשב      
.םישורדה      
      
הסכמו בשומ תוברל 'א גוס ןבל סרחמ הלסא     07.03.0002
זרב ,יתומכ-וד החדה לכימ ,קיטסלפמ דבכ      
הנקתהל שורדה לכו םורק הפוצמ זילפ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק . תמלשומ  
      
52X04 תודימב 'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.03.0003
זוקינל האיצי + רויכל 1¼" ןופיס תוברל ,מ"ס      

  1,000.00   500.00     2.00 'פמוק .תרשרשו קקפ, 1" רטוקב   
      
םימח/םירק םימל הדימעב "רבנע" חרפ זרב     07.03.0005
,ע"ש וא לגדמ" תמגוד ההובג תיתשק היפ      
לכו לינ זרב תוברל םלשומ ןקתומ .םורכ רומיג      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק רזעה ירמוח  
  1,950.00 ןהירזיבאו תויאורבת  תועובק 30.70 כ"הס  

      
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../010 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     010 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב  י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
הנחתה לש םיתוריש רדחב רויכו הלסא רוביח     07.04.0010
, תרנצו רבעמ תוחוש ללוכ ינוריע בויבל      
, ותומדקל בצמ תרזחהו שיבכו הכרדמ תחיתפ      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק דיגאתהו הייריעה םע םואית ללוכ  
      
תמגוד NS-8 בויבל חישק CVP תרנצ תחנה     07.04.0020
תוברל עקרקב םיחנומ ע"ש וא "תוילוח"      

    700.00   140.00     5.00 'מ52.1 דע קמועב מ"מ011 רטוקב לוח תפיטע רטמ   
      
מ"מ 05 רטוקב ןיחולד תרנצ תנקתה     07.04.0030
וא "תוילוח" תמגוד )EPDH( ןליתאילופמ      
םייומס וא םייולג םינקתומ ע"ש וא "טירבג"      
םינוש םיחפסו םיקוזיחו תוכימת תוברל      
ירזיבאו ,םירבעמ ,תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ      
עוציבל תושרדנה תודובעה לכו תרנצל תרוקיב      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .םלשומ  
      
מ"מ011 רטוקב  בויבל תרנצ תנקתה     07.04.0040
וא "תוילוח" תמגוד )EPDH( ןליתאילופמ      
םייומס וא םייולג םינקתומ ע"ש וא "טירבג"      
:ןוגכ םינוש םיחפסו םיקוזיחו תוכימת תוברל      
תרוקיב ירזיבאו ,םירבעמ ,תויוז ,תויופעתסה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .םלשומ עוציבל תושרדנה תודובעה לכו תרנצל  
 12,700.00 בויב ירזיבאו תרנצ 40.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 58,300.00 היצלטסניא 70 כ"הס  
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../011 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     011 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ח ו ל  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב יבוע מ"מ 2 הדלפ חפמ למשח חול     08.01.0010
תוכרעמ םע ,מ"מ 006X0012X0024 תויללכ      
יקספמ לש םירוביחל רפמא 036 הריבצ יספ      
ללוכ ,םיאצויו םיסנכנ חכ ילבכו םיישאר םרז      
םישרדנה תומאתהו םירזיבא ,רזע ירמוח      

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק .םירובחה לכ עוצבו דויצה תנקתהל  
      
ללוכ שא דימע ינקת רמוחב חולה תפצר םוטיא     08.01.0011
םישרדנה תומאתהו םירזיבא ,רזע ירמוח      

  1,690.00   650.00     2.60 .םלשומ עוציבל ר"מ   
      
, N+A004X3 יטמוטוא ישאר םרז קספמ     08.01.0020
תרצות P4/ES32RTS/N004SN תמגוד      
ביטב ע"ש וא cirtcelE redienhcS תרבח      
יעגמ ,הקספה לילס , הכירד עונמ םע ,רשואמ      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק . רזעו הלקת  
      

  5,200.00 5,200.00     1.00 'פמוק .תונגה אלל ךא , ל"נכ 08.01.0030
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .ליעל םיקספמה ינש ןיב ינכמ רגח 08.01.0040
      
םיישאר םיקספמ תקספהל לגעמו OSI רסממ     08.01.0041

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק שא יוליג תזכרמ  
      
D001MT/N061SN תמגוד יטמוטוא יצח ז"מ     08.01.0050
ע"ש וא cirtcelE redienhcS תרבח תרצות      
םע,דמצמו ךיראמ , תידי םע ,רשואמ ביטב      

  8,800.00 2,200.00     4.00 'פמוק .רזעו הלקת יעגמ , הקספה לילס  
      
D36MT/N061SN תמגוד יטמוטוא יצח ז"מ     08.01.0060
ע"ש וא cirtcelE redienhcS תרבח תרצות      
םע,דמצמו ךיראמ , תידי םע ,רשואמ ביטב      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק .רזעו הלקת יעגמ , הקספה לילס  
      
D36MT/N061SN תמגוד יטמוטוא יצח ז"מ     08.01.0070
ע"ש וא cirtcelE redienhcS תרבח תרצות      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק .רזעו הלקת יעגמ,רשואמ ביטב  
      
D04MT/N061SN תמגוד יטמוטוא יצח ז"מ     08.01.0080
ע"ש וא cirtcelE redienhcS תרבח תרצות      

  4,800.00 1,600.00     3.00 'פמוק .רזעו הלקת יעגמ,רשואמ ביטב  
      
תיב םע A 04/001x3 CRH םיפלשנ םיכיתנ     08.01.0081

  1,300.00   650.00     2.00 'פמוק הפילש תידיו םיכיתנ , םיכיתנ  
      
      
      

 50,290.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../012 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     012 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 50,290.00 מהעברה      
      
      
,תירקמ העיגנ דגנ ןגומ הנבמב RAVK5 לבק     08.01.0082
לע הנקתה , הקירפ ידגנ םע ,םיכומנ םידספה      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק חולה גג  
      
לש 22-03-69FA  םגד 3CA(WK54( ןעגמ     08.01.0091

  5,000.00 1,250.00     4.00 'פמוק BBA , טלוו 032 לילס.  
      
22-03-04FA   םגד 3CA(WK5.81(  ןעגמ     08.01.0092

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .טלוו 032 לילס , BBA לש  
      
לש 22-03-21FA   םגד 3CA(WK5.5(  ןעגמ     08.01.0093

    750.00   750.00     1.00 'פמוק BBA , טלוו 032 לילס.  
      
לש 22-03-90FA םגד 3CA(WK4(  ןעגמ      08.01.0102

  6,300.00   450.00    14.00 'פמוק BBA , טלוו 032 לילס.  
      
7 תוזפ ררוב םע ,עבורמ , V005-0 רטמלוו     08.01.0130

    450.00   450.00     1.00 'פמוק .םיבצמ  
      

  1,400.00   350.00     4.00 'פמוק עבורמ רפמא 061-0  רטמרפמא 08.01.0131
      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק עבורמ רפמא 08-0  רטמרפמא 08.01.0132
      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק עבורמ , רישי , רפמא 02-0  רטמרפמא 08.01.0133
      

  1,500.00   500.00     3.00 'פמוק . A5/036 AV51 םרז הנשמ 08.01.0160
      

  1,000.00   250.00     4.00 'פמוק . A5/061 AV5 םרז הנשמ 08.01.0163
      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק . A5/08 AV5 םרז הנשמ 08.01.0164
      
'בח לש HE531-MP תמגוד דדומ-בר רישכמ     08.01.0170
םע, תוינומרה תגוצת םע , ע"ש וא קטאס      

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק .הרקבל םיסלופו תרושקת תאיצי  
      
'בח תרצות 082AV תמגוד ,רתי חתמ קרופ     08.01.0180

  2,400.00   600.00     4.00 'פמוק . DEHN  
      
תשר תונזה תפלחהל תילטיגיד הרקב תדיחי     08.01.0191
וא רפמא תרבח לש D825-T תמגוד רוטרנג      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .רשואמ ע"ש  
      
, CDV42 וא V032  לילס הייהשה רסממ     08.01.0200
תירונו הנזה חתמ תירונ םע , ימוחת-בר      

  5,600.00   350.00    16.00 'פמוק החיתפב וא הריגסב היהשה , ןמז תריפס  
      
, CDV42 וא V032  ירוט הייהשה רסממ     08.01.0201

 11,200.00   350.00    32.00 'פמוק .ימוחת-בר  
      

 99,890.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../013 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     013 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 99,890.00 מהעברה      
      
      
3 םיבצמ A01, 3 ,טקאפ ,דוקיפ קספמ     08.01.0210

  2,000.00   250.00     8.00 'פמוק . םיבטוק  
      
וא V032 , ינועבצ יוסיכ , דל , ןומיס תרונמ     08.01.0220

  6,000.00   100.00    60.00 'פמוק . 24VDC  
      
ןומיס תוירונ םע ,תוזפ ךופיהו רסוח רסממ     08.01.0230

    350.00   350.00     1.00 'פמוק .סיסב ללוכ , ןונוויכ םע , בצמ  
      
םע  CDV42 וא  V032  לילס, דוקיפ רסממ     08.01.0235
םיעגמ 3  ,הקידב ןצחלו DEL ןומיס תירונ      

  8,100.00   150.00    54.00 'פמוק .סיסב ללוכ ,םיפילחמ  
      
הירטפ שאר ,רגוס וא חתופ , A01 דוקיפ ןצחל     08.01.0240

  1,500.00   150.00    10.00 'פמוק .לעננ , םודא  
      

  1,400.00   350.00     4.00 'פמוק .'פמא 30.0 , 'פמא 04X4 תחפ רסממ 08.01.0250
      

    400.00   400.00     1.00 A30.0/A04X2 תחפ רסממ ר"מ  08.01.0290
      

  6,600.00   300.00    22.00 'פמוק .61C-372S ת"מאמ 08.01.0300
      

  3,000.00   300.00    10.00 'פמוק .01C-372S ת"מאמ 08.01.0310
      

  1,600.00   200.00     8.00 'פמוק .6C-372S ת"מאמ 08.01.0320
      

  1,500.00   150.00    10.00 'פמוק 01C-172S ת"מאמ 08.01.0329
      

  6,000.00   150.00    40.00 'פמוק 6C-172S ת"מאמ 08.01.0330
      

  2,000.00   200.00    10.00 'פמוק N+2C-172S ת"מאמ 08.01.0353
      
ביטב ע"ש וא BBA תרצות 2K-372S ת"מאמ     08.01.0354

  2,800.00   350.00     8.00 'פמוק .רשואמ  
      
2  , םיבצמ 3 ,טקאפ גוסמ ררוב קספמ     08.01.0370

  1,800.00   150.00    12.00 'פמוק .םיבטוק  
      
ע"ש וא BBA לש 611M םגד ענתמ קספמ     08.01.0375

 11,200.00   400.00    28.00 'פמוק .רזעו הלקת יעגמ םע , רפמא 52 דע םימוחתב  
      
ע"ש וא BBA לש 231M םגד ענתמ קספמ     08.01.0376

  1,940.00   485.00     4.00 'פמוק .רזעו הלקת יעגמ םע , רפמא 23 דע םימוחתב  
      
ע"ש וא BBA לש 594M םגד ענתמ קספמ     08.01.0377

    970.00   485.00     2.00 'פמוק .רזעו הלקת יעגמ םע , רפמא 36 דע םימוחתב  
      
לע EEC 'פמא 61X3 טלוו 004 יזפ-תלת עקש     08.01.0390

    500.00   250.00     2.00 'פמוק .הסכמ םע , חולה ןפוד  
159,550.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: בוסטר גני תקווה   .../014 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     014 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

159,550.00 מהעברה      
      
      
לע EEC 'פמא 61X3 טלוו 032 יזפ-דח עקש     08.01.0400

    400.00   100.00     4.00 'פמוק .הסכמ םע , חולה ןפוד  
      

    480.00    80.00     6.00 'פמוק .הסכמ םע י"ת , טלוו 032 יזפ-דח עקש 08.01.0410
      

    160.00    80.00     2.00 'פמוק .חולה םינפב י"ת , טלוו 032 יזפ-דח עקש 08.01.0411
      
ףוג , טלוו 032 חולה םינפ תרואת לגעמ     08.01.0421
קספמ , ףוקש הסכמ םע טוו 1*81 הרואת      

  2,100.00   350.00     6.00 'פמוק טוויחו הקלדה  
      
רורוואמ, טלוו 032 חולה םינפ רורוויא לגעמ     08.01.0422

  3,300.00   550.00     6.00 'פמוק יאמצע טטסומרת םע םיסירתו תשר םע  
      
ןנסמו םיסירת םע ריווא תסינכל רורוויא חתפ     08.01.0423

  2,700.00   450.00     6.00 'פמוק מ"ס 04/03 תודימ , יוקינל קרפתמ קבא  
      

  1,400.00   350.00     4.00 'פמוק BBA/144E רתי יחתמ קרופ 08.01.0430
      

    700.00   350.00     2.00 'פמוק V42/V032, AV057 דוקיפ יאנש 08.01.0431
      
'בח לש SWE-42-003 םגד , בצוימ חכ קפס     08.01.0433

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק ADBMAL רשואמ ביטב ע"ש וא .  
      
םע , תימויו תיעובש תינכת םע , דוקיפ ןועש     08.01.0434
, CDV42 וא V032 הנזה חתמ ,יוביג תללוס      

  2,400.00   600.00     4.00 'פמוק .שבי עגמ  
      
'בח לש TWTM תמגוד ,יגולנא תוא ץצוח     08.01.0435

 12,000.00   500.00    24.00 'פמוק .ןורטגמ  
      
CTC-42-NCSIM תמגוד ,יגולנא תוא דדובמ     08.01.0436
ךרוצה יפל הנקתהו הקפסא , ןורטגמ 'בח לש      

 13,000.00   650.00    20.00 'פמוק . חקפמה רושיאב תכרעמה תלעפה רחאל  
      
ןיקת בצמב , טלוו 032 םירוטסימרת רסממ     08.01.0437

  4,500.00   450.00    10.00 'פמוק . ) efasliaF ( רגסנ עגמ  
      
, טלוו 032 םומיח ףוגב םרז תשיח רסממ     08.01.0438

  2,250.00   450.00     5.00 'פמוק . ) efasliaF ( רגסנ עגמ ןיקת בצמב  
      
תוירונו םיכיתנ םע םיקדהמ רובע תפסות     08.01.0447
    DEL האיצי יעגמ לע הנגהל םיילרגטניא  

  3,600.00    20.00   180.00 'פמוק .תנכותמה רקבהמ  
      
לש ינדי תוסיוול  mhok 01 - 1 הנתשמ דגנ     08.01.0448
חולה םינפב הנקתה ,רוגס הנבמ , רדת ריממ      

  1,750.00   350.00     5.00 'פמוק . 0 - 001 % הלקס םע ,  
213,290.00 למשח חול 10.80 כ"הס  

קובץ: בוסטר גני תקווה   .../015 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     015 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ד ת  י ר י מ מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
הדובע , ט"ווק 54 טרפמה יפל רדת ריממ     08.02.0010
לע הנקתהל ,45/55PI  ןגומ הנבמ ,הפוצר      

 36,000.00 12,000.00     3.00 'פמוק .ריקה  
      
הדובע , ט"ווק 5.81 טרפמה יפל רדת ריממ     08.02.0011
לע הנקתהל ,45/55PI  ןגומ הנבמ ,הפוצר      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק .ריקה  
      
לע היילתל םינוולוגמ הדלפ יליפורפמ דמעמ     08.02.0021
םימדוקה םיפיעסהמ רדת יריממ 4 לש ריקה      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק דיתעב ףסונ ריממל םוקמו  
 47,000.00 רדת יריממ 20.80 כ"הס  

      
ר ק ב  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
למשח חול הנבמ ףיעסב לולכ - רקבה את      
1.80 קרפ-תתב      
      
8 תבשות ללוכ 0863ECA רקב לולכמ     08.03.0010
)םי(סיטרכו ,UPC סיטרכ :ללוכ ,םיצירח      
תרושקתל םילוקוטורפו םיטרופ םע תרושקת      
SUBDOM - ו SUBDOM 584SR-ב      
    -PI/PCT, םירבחתמה םיביכרה לכ רובע  
,דדומ בר ,הלעפה לנפ :ןוגכ רקבל תרושקתב      
תרושקת רקב ,תונכיתל בשחמ      
ןורכיז תרימשל לודומ ןכ-ומכ ,ירלולס/יטוחלא      
    HSALF ב ןזומ( חכ קפס ללוכ ,)'וכ- V032(,  
םירזיבאה ,םיביכרה לכ ללוכו ש"מקמ ללוכ      
דויצ לכו הלועפל םישורדה םילולכמהו םילבכה      
םיביכרהו O/I- ה יסיטרכ טעמל ,שורדה רזעה      

 15,500.00 15,500.00     1.00 'פמוק .ךשמהב םיטרופמו דרפנב םידדמנה  
      
'עמ לש הנקתהו הקפסא ,רשק תוקידב עוציב     08.03.0020
'מ 11 ןרות ללוכ ,תמלשומ תיטוחלא תרושקת      
רדתב תינווכ בר/תינוויכ דח הנטנא ,תוחפל      
,וידר תסדנה ללוכו הרקבה 'עמ לש םייקה      
זכרמ לומ תוחפל 9.99% רשק תוכיא תחטבאל      
רזעה ירזיבא לכו סקאוק לבכ ללוכ הרקבה      
י"ע ועצובי רשקה תוקידב :הרעה    . םישורדה      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .הז ףיעסב בוקנה ריחמב הלורוטומ  
      

  6,400.00 1,600.00     4.00 'פמוק .ID23 סיטרכ 08.03.0030
      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק .OD61 סיטרכ 08.03.0040
      

  2,600.00 2,600.00     1.00 'פמוק .IA61 Am02-4 סיטרכ 08.03.0050
      

  4,900.00 2,450.00     2.00 'פמוק .IA8+OA4 Am02-4 סיטרכ 08.03.0060
      

 37,800.00 30.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../016 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     016 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 37,800.00 מהעברה      
      
      
,רקבל ימוקמ הלעפה לנפ - ליעפמ - גצ תדיחי     08.03.0070
תרצות תמגודכ ,תוחפל 7" ינועבצ ,יפרג      
    ROXE םגד POINU 705-POTE, ןזומ  
לוקוטורפו תרושקת טרופ ללוכ ,י"ז 42 חתמב      
לבכ ללוכ  ,PI/PCT-SUBDOM תרושקת      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק דדמנ.רקבל תרושקת  
      
תואיצי 61 ,להונמ יתיישעת HCTIWS תדיחי     08.03.0080
תרצות תמגודכ ,54JR תשוחנ      
    MUIXENNOC, תרושקתה ילבכ לכ ללוכ  

  4,200.00 4,200.00     1.00 'פמוק .םיילאירפירפה םיביכרל  
      
םיצירח 8 לש הבחרה תבשות רובע תפסות     08.03.0090

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק 'דכו תונזה ,רושיג ילבכ , חוכ קפס ללוכ  
      

    750.00   750.00     1.00 'פמוק תועש-רפמא01 ,טלוו 21 תירוקמ יוביג תללוס 08.03.0180
 54,250.00 רקב 30.80 כ"הס  

      
ת ו נ כ ת  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
זכרמבו רקבב תימושייה הנכותה :הרעה      
סדנהמ תועצמאב ןלבקה י"ע ןכות הרקבה      
.טו-הרטמ 'בח - ןימזמה לש הרקבה      
      
רטסוב לש תנכותמ רקבל תימושיי הנכות     08.04.0010
לע דוקיפו תובאשמ 5 ללוכה ץחל תרבגהל      
תוברל רחא ילוארדיה דויצ ,םיילמשח םיפוגמ      
לודומ תנכה ללוכ , םיריממו דדומ בר בוליש      
זכרמו לנפ לומ תולהנתהו תרושקת בולישל      
,עוציבל רשואמ טרופמ מ"פת תנכה ,הרקב      
ריחמב .עוציב יפל םלשומ דועית תנכה ללוכ      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק .ח"ש 000,82 לש דוסי  
      
דוסי ריחמב ליעפמ גצל תיפרג הנכות ךא ל"נכ     08.04.0020

  4,900.00 4,900.00     1.00 'פמוק .ח"ש 064,4 לש  
      
,IMH 'עמב ןקתמה בולישל תימושיי הנכות     08.04.0030
בוליש ,הגוצתו לועפת יכסמ 3 דע תנכה ללוכ      
ןתצפהו תוארתה תרדגה ,םימייק IMH יכסמב      
ןוכדיעו תמייקה םיר'גייפו תוילוק תועדוה 'עמב      

  5,200.00 5,200.00     1.00 'פמוק .ח"ש 0664 דוסי ריחמב םיבשחמב  
      
תרושקתה הרקבה תכרעמ לש הצרהו הלעפה     08.04.0050
סדנהמ י"ע הרקבה זכרמבו חטשב בושחימהו      
דע שרדנש יפכ םילויכו םינוכדיע ללוכ ,הנכות      
000,21 לש דוסי ריחמב תמלשומ הלעפהל      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק . ח"ש  
 52,100.00 תונכת 40.80 כ"הס  

      
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../017 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     017 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו נ ק ת ה  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרחא טרופ אל םא םיללוכ ןלהל םיפיעסה      
הריסמו הנקתה , םירזיבא , רזע ירמוח      
      
ילענ רתיה ןיב  םיללוכ םיטוחו םילבכ יפיעס      
. םירוביחה לכ תיישעו לבכ      
      
רדחב למשח תוחול סיסבב למשח תלעת יוסיכ     08.06.0010
יבועב לגרוסמ הדלפ חפ תוחול י"עתובאשמה      

  1,512.00   540.00     2.80 תועוקש המרה תוידי םע , ןוולוגמ מ"מ 5.1 ר"מ   
      
םע רזוח-לא םותסש לש ריצ לע לובג קספמ     08.06.0020

  2,250.00   450.00     5.00 'פמוק 76PI רוגס םגד ,הלעפה רודיס  
      
ןגומ הנבמ ,ינורטקלא 'מ 08-0 ץחל רדשמ     08.06.0030
וא TNUOMESOR 'בח לש 8802 תמגוד      
תילטיגיד הגוצת םע ,רשואמ ביטב ע"ש      

  7,000.00 3,500.00     2.00 'פמוק תימוקמ  
      
תמגוד ןגומ הנבמ ,רב  1.1-0  טטסוסרפ     08.06.0040
    211-TR בח לש' SSOFNAD ביטב ע"ש וא  
ןונוויכו הלועפ ץחל ןונוויכ םע ,רשואמ      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק לאיצנרפיד  
      
תמגוד ןגומ הנבמ ,רב  01-0  טטסוסרפ     08.06.0050
    611-TR בח לש' SSOFNAD ביטב ע"ש וא  
ןונוויכו הלועפ ץחל ןונוויכ םע ,רשואמ      

  3,400.00   850.00     4.00 'פמוק לאיצנרפיד  
      
אלל ןגומ הקיני רוניצ/דודב םימ תשיח רישכמ     08.06.0060
תינורטקלא הדיחי ללוכ , םיפושח םיקדהמ      
רסוחב וא/ו םימ רסוחב . למשח חולב תנקתומ      
הדיחי ןיבל ןשיח ןיב לבכ קותינב וא/ו חתמ      
. )efasliaF( חותפ היהי עגמה תינורטקלא      

  8,750.00 1,750.00     5.00 'פמוק "גאט" תמגוד היהי רישכמה  
      
עוביק יגרב םע רוטסימרת גוסמ םוח ןשייח     08.06.0070
םיקדהמ אלל ןגומ , הקיני רוניצ/דוד ףוגל      
5.1 תוחפל ךרואב ילרגטניא לבכ םע , םיפושח      

  1,750.00   350.00     5.00 'פמוק רטמ  
      
הדיחי ללוכ ,הבאשמ/עונמב תודיער ןשייח     08.06.0080
. למשח חולב תנקתומ הגוצת םע תינורטקלא      
nortinoM 5811 תדיחי תמגוד היהי רישכמה      
עגמ תאיצי , ןורטגמ 'בח לש רקב-גצ םע      
םוקימ  .Am02-4 םרזו ןנווכתמ שבי ףילחמ      
יפל עבקי הבאשמה ינפ-לע ןשייחה תנקתה      

 13,000.00 2,600.00     5.00 'פמוק . הבאשמה ןרצי תייחנה  
      
      
      

 38,512.00 60.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../018 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     018 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 38,512.00 מהעברה      
      
      
תובאשמה רדחב הנקתהל דיילה-לטמ רוקרז     08.06.0090

  3,600.00   600.00     6.00 'פמוק W052 , םירוביח תספוקו ילרגטניא דויצ ללוכ.  
      
הנקתהל ןגומ הנבמ , W052 .ג.ל.נ רוקרז     08.06.0100
ללוכ ,"שעג" תרצות "ןוריק" גוסמ תינוציח      

 11,200.00   700.00    16.00 'פמוק .ילרגטניא דויצ  
      
הנקתהל ןגומ הנבמ ,W004 ג.ל.נ רוקרז     08.06.0110
ללוכ ילרגטניא דויצ ללוכ תירוא גוסמ תינוציח      

  3,200.00   800.00     4.00 'פמוק .עורז  
      

  6,000.00   300.00    20.00 'פמוק .רוגס - W04X2 , טנצסרואולפ הרואת ףוג 08.06.0120
      
,רוגס - W04X2 , טנצסרואולפ הרואת ףוג     08.06.0130
תמגוד תיביזורוק הביבסל םיאתמו ןגומ      

  3,200.00   400.00     8.00 'פמוק THGILAES רשואמ ע"ש וא שעג 'בח לש.  
      
"תינומרח" תמגוד ריקל הרואת ףוג     08.06.0140

    600.00   150.00     4.00 'פמוק W81X2LP , םוטא .  
      

  2,500.00   250.00    10.00 'פמוק ןגומ W02X1 גוסמ םורח תרואת ףוג 08.06.0150
      

    750.00   250.00     3.00 'פמוק ןגומ "האיצי" בותיכ םע גוסמ םורח תרואת ףוג 08.06.0160
      
A61X5 , A61X1 םי"תמאמו םיעקש תספוק     08.06.0170
    )EEC(, A61X1 םע ,וקסינ תמגוד , י"ת  
רסממ ללוכ ,דויצה ללוכ , םי"תמאמל הסכמ      

 10,000.00 2,500.00     4.00 'פמוק . 'פמא 30.0 'פמא 04X4 תחפ  
      
,רוטרנגלו םיישאר ז"מל םורח קספה ןצחל     08.06.0180

  1,350.00   450.00     3.00 'פמוק .תיכוכז יוסיכ םע המוטא הספוקב  
      

  1,000.00   100.00    10.00 'פמוק דיחי קספמ 08.06.0190
      

    460.00   115.00     4.00 'פמוק ףילחמ קספמ 08.06.0200
      
מ"מ 6/06/008 ישאר םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.06.0210

    750.00   750.00     1.00 'פמוק . טלשו ףוקש הסכמ ,םידדובמ םע  
      
רוטרנגה רדחב םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.06.0220
ףוקש הסכמ ,םידדובמ םע מ"מ 6/06/004      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .טלשו  
      
'בח לש MNE-01 תמגוד בויבל קספמ-ףוצמ     08.06.0230

  1,950.00   650.00     3.00 'פמוק tgylF מ 52 לובט לבכ םע , רשואמ ע"ש וא'  
      
םואתב תובאשמה הנבמ לש דוסיה תקראה     08.06.0240

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .הדובעו רמוח ללוכ ,הינבה ןלבק םע  
      

 87,472.00 60.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../019 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     019 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 87,472.00 מהעברה      
      
      
הנחתה לש תיפיקהה רדגב דוסיה תקראה     08.06.0250
תבכשב מ"מ 4/04 ןוולוגמ הדלפ ספ ידי-לע      
, רדגה לש רבוע סיסבל תחתמ  הזר ןוטב      
םע תואיצי ללוכ ללוכ ,הינבה ןלבק םע םואתב      
םע ךותירב תויופייתסה , תוניירושמ תואספוק      

  3,500.00    35.00   100.00 .הדובעו רמוח ללוכ , ןווליג ןוקית רטמ   
      
6 דגנ , ש"קמ 0052 , יזפ-תלת יריצ ררוואמ     08.06.0260
םע ,תרגסמ םע , 61?" רטוקב ,םימ דמוע מ"מ      
,םיינויצטיברג םיסירת םע ,תימינפ ןוגימ תשר      
רשואמו םוחב דימע , היזורוק דגנ ןגומ      

 15,000.00 2,500.00     6.00 'פמוק . ןשע יוניפב שומישל  
      
61" םיררוואמ 2 תנקתהל םונלפ - לולכמ     08.06.0270
המאתה ללוכ , ןוולוגמ חפמ , הנבמ חתפב      

  2,800.00 1,400.00     2.00 'פמוק . חתפל  
      

 22,000.00   275.00    80.00 07/021X3YX2N לבכ רטמ  08.06.0279
      

 12,000.00   200.00    60.00 05/59X3YX2N לבכ רטמ  08.06.0280
      

  8,400.00   140.00    60.00 52/05X3YBX2N ןירושמ לבכ רטמ  08.06.0289
      

  5,600.00    70.00    80.00 53X4YX2N  לבכ רטמ  08.06.0290
      

  1,680.00    70.00    24.00 61X4YBX2N  לבכ רטמ  08.06.0291
      

  1,400.00    35.00    40.00 01X5 YX2N לבכ רטמ  08.06.0310
      

  1,000.00    25.00    40.00 6X5 YX2N לבכ רטמ  08.06.0320
      

  3,000.00    30.00   100.00 4X5YX2N לבכ רטמ  08.06.0330
      

    800.00    20.00    40.00 5.2X5YX2N לבכ רטמ  08.06.0340
      

  4,500.00    15.00   300.00 5.1X4YX2N לבכ רטמ  08.06.0350
      

  3,000.00    20.00   150.00 5.1X4 YBX2N ןירושמ לבכ רטמ  08.06.0351
      

  6,000.00    10.00   600.00 5.1X3YX2N לבכ רטמ  08.06.0360
      

  1,800.00    30.00    60.00 .דוקיפ ילגעמ רובע 5.1X7 YX2N דוקיפ לבכ רטמ  08.06.0370
      
ילגעמ רובע 5.1X01 YX2N דוקיפ לבכ     08.06.0371

  4,400.00    40.00   110.00 .דוקיפ רטמ   
      
רובע 5.1X01 YBX2N ןירושמ דוקיפ לבכ     08.06.0372

  6,750.00    45.00   150.00 .דוקיפ ילגעמו למשח יפוגמ רטמ   
      

191,102.00 60.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../020 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     020 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

191,102.00 מהעברה      
      
      
ףסונ ךוכיס םע ,ךכוסמו לתופמ דוקיפ לבכ     08.06.0380

  4,000.00    20.00   200.00 . "רודלט" תרצות , 57.0X2(2( רטמ   
      

  7,500.00    75.00   100.00 למשחל מ"מ 061 .יס.יו.יפ רונצ רטמ  08.06.0410
      

  7,500.00    50.00   150.00 למשחל מ"מ 011 .יס.יו.יפ רונצ רטמ  08.06.0420
      

  1,000.00    20.00    50.00 למשחל מ"מ 57 יס.יו.יפ רונצ רטמ  08.06.0430
      

  4,000.00    10.00   400.00 למשחל מ"מ 05 יס.יו.יפ רונצ רטמ  08.06.0440
      
תמגוד הקלח  תימינפ ןפוד םע שימג רונצ     08.06.0490

  6,000.00   100.00    60.00 מ"מ 061 רטוקב הרבוק רטמ   
      
תמגוד הקלח  תימינפ ןפוד םע שימג רונצ     08.06.0500

  4,500.00    75.00    60.00 מ"מ 001 רטוקב הרבוק רטמ   
      
תמגוד הקלח  תימינפ ןפוד םע שימג רונצ     08.06.0510

  3,600.00    60.00    60.00 מ"מ 57 רטוקב הרבוק רטמ   
      
תמגוד הקלח  תימינפ ןפוד םע שימג רונצ     08.06.0520

 30,000.00    50.00   600.00 מ"מ 05 רטוקב הרבוק רטמ   
      

  6,500.00    65.00   100.00 59X1 הקראה טוח רטמ  08.06.0530
      

    600.00    10.00    60.00 ר"ממ 05 תשוחנ ,ףושח הקראה טוח רטמ  08.06.0540
      

    900.00    15.00    60.00 53X1 הקראה טוח רטמ  08.06.0550
      
תוקראה רוביחל תויקסידו םימוא , הדלפ גרוב     08.06.0551
ללוכ , ךרוצה יפל ר"ממ 59-53 םירושיגו      
,תרנצ ןיקתמ םע םואיתב הדלפ רוניצל ךותיר      

  2,000.00   100.00    20.00 'פמוק יופיצ/עבצ ןוקית ללוכ  
      
דבכ הסכמ םע מ"ס 001  רטוק למשחל החוש     08.06.0570
תורוניצל םירבעמ םע , קמוע 'מ 5.1 , ןוט 52      

  6,600.00 2,200.00     3.00 'פמוק .המיטאו למשח  
      
ןוט 52 דבכ הסכמ םע מ"ס 08 למשחל החוש     08.06.0580
למשח תורוניצל םירבעמ םע, קמוע 'מ 5.1 ,      

  5,600.00 1,400.00     4.00 'פמוק .המיטאו  
      
ןוט 52 דבכ הסכמ םע מ"ס 06 למשחל החוש     08.06.0590
למשח תורוניצל םירבעמ םע , קמוע 'מ 5.1 ,      

  6,000.00 1,000.00     6.00 'פמוק .המיטאו  
      
םואתב - קזב וק רוביחל תיתשת עוציבו םואת     08.06.0600

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק . ליעל םיפיעסב רמוחה , קזב 'בח םע  
      

288,902.00 60.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../021 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     021 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

288,902.00 מהעברה      
      
      
ותדמעהו למשח 'בח לש םינומ חול תלבוה     08.06.0610
ללוכ , תובאשמ רדחב וא ןוטב תחמוגב      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .ח"ח םע םואתב םירוביח  
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .למשחה 'בחל הריסמו תרוקיב 08.06.0620
      
דעו הנחתה הנבמ ןיב למשח תורונצ תחנה     08.06.0630
לש קמועב הלעתב , ח"ח רובע שרגמה לובגל      
טרס ,לוח דופיר ,יוסיכו הריפח תוברל 'מ 0.1      
ריחמה .ח"ח םע םואת ,הכישמ טוח ,ןומיס      
061 .יס.יו.יפ תורוניצ 3 רובע טלפמוק וניה      

  1,920.00    80.00    24.00 רוניצ ללוכ אל , מ"מ רטמ   
      
תמגוד , A004X3  יטמוטוא יצח םרז קספמ      08.06.0640
    P3/ES32RTS/N004SN תרבח תרצות  
    cirtcelE redienhcS רשואמ ביטב ע"ש וא,  
הספוק ללוכ ,רזעו הלקת יעגמ ,הקספה לילס      
רליפב הנקתהל ,תומיאתמ תודימב תיטסלפ      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק םילבכל םימטא ללוכ , ח"ח לש רליפה דיל ןכרצ  
      
קספמ וא ח"ח םינומ חול רובע ןוטב תחמוג     08.06.0650
םע , 'מ 0.1*0.2*06.0 תודימב ,ש"ת לש ישאר      

  8,000.00 4,000.00     2.00 'פמוק תודובעה לכו הקפסא ללוכ , לגרו הרקת  
      
,ש"ת לש ישאר קזב תספוק רובע ןוטב תחמוג     08.06.0660
, לגרו הרקת םע , 'מ 06.0*0.2*04.0 תודימב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק תודובעה לכו הקפסא ללוכ  
      
ךרוא ,מ"מ 91 גנידראא הקראה תדורטקלא     08.06.0670

  9,600.00 1,600.00     6.00 'פמוק טלשו הסכמ ,ןגמ את םע ,רטמ 0.3  
      
ח"וד תוברל ,ךמסומ קדוב סדנהמ לש הקידב     08.06.0680

  2,800.00 2,800.00     1.00 'פמוק ח"ח תרוקיב ינפל תוניקת  
325,222.00 למשח תונקתה 60.80 כ"הס  

      
ר ו ט ר נ ג ל ז י ד  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
הדובע רטשמב א"ולק 052 רוטרנגלזיד     08.07.0010
    )TNOC EMIRP( הרקב תדיחי ללוכ  
יטמוטוא-יצח ישאר קספמ םע חול , תילטיגיד      
    004x3 רפמא 004-023 םרז תרתיו רפמא ,  
םימ רסוח תנגה ,ינכמ-ורטקלא תועש הנומ      
ףקוע הענתה ררוב  , יפרמ גוסמ רוטאידרב      

140,000.00 140,000.00     1.00 'פמוק .ינוציח םיאבכ חול רוביחל הנכה ללוכ , רקב  
      
יפל יוויח תורונמ םע ינוציח םיאבכ חול     08.07.0011

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק . תואבכה יתוריש  תושירד  
      

144,500.00 70.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../022 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     022 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

144,500.00 מהעברה      
      
      
השבי הקבא לש ג"ק 6 יטמוטוא יוביכ הפטמ     08.07.0020
םיזתמו םוח ינשייח  ללוכ הלעפה ןונגנמ םע      
לכה , ינכמ הלעפה ןונגנמ םע רוטרנגה לעמ      
יתוריש י"ע רשואמ hcranoM 'בח תרצות      
תאמ רושיא תלבקו הנקתה ללוכ , תואבכה      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק .הנקתה לע תואבכה יתוריש  
      
השבי הקבא לש ג"ק 6 יטמוטוא יוביכ הפטמ     08.07.0030

  2,200.00 1,100.00     2.00 'פמוק קלדה לכמ לעמ ימצע הלעפה ןונגנמ םע  
      
0.4 הדלפ חפמ ק"מ 5 חפנב ינבלמ קלד לכמ     08.07.0110
, תינקת הרצאמכ הלופכ ןפוד םע יבוע מ"מ      
ללוכ , ןוטב תפצר לע הדמעהל םיילגר םע      
לכמל זוקינ יזרב ,הרזחהו הקיני ,יולימ תורונצ      
לש םינקת יפל יונב ,םירזיבאה לכ , תפטעמלו      

 14,000.00 14,000.00     1.00 'פמוק .דחוימה טרפמה יפלו ץראב קלדה תורבח  
      

  6,000.00     6.00  1000.00 הריסמב קלד יאלמ רטיל 08.07.0111
      
תורונצמ לזידה ןיבל לכמה ןיב קלדה תרנצ     08.07.0140
1" רטוקב )רפת אלל( 04 'קס ,םירוחש הדלפ      
,יתשורח יטסלפ ינוציח יופצ םע , 2/1-1"-ו      
תנכה ללוכ,םירזיבא ללוכ , םישימג םירבעמ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .הינבה ןלבק םע םואתב םירבעמ  
      
לוק קיתשמו 6" רוניצ ללוכ הטילפ תכרעמ     08.07.0145
0 -0001  םוחתב ב"ד 04 לש התחנהל בלושמ      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק ימרת דודיב , םירבעמ , תותשק ללוכ , ץרה  
      
רבעמ תספוק ללוכ , קלדה לכמב דוקיפ ףוצמ     08.07.0200

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק . קלד רסוחב לזידה תקספהל ,המוטא  
      
םע המוטא אספוקב ,םורח תקספה ןצחל     08.07.0210

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .הריבשל ינוציח תיכוכז הסכמ  
      
היגרנאה להנימ םעטמ ךמסומ קדוב תרוקיב     08.07.0211

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .רוטרנגל הלועפה רושיא תלבקו  
196,200.00 רוטרנגלזיד 70.80 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
. םייומס תורוניצב ונקתוי םילבכהו םיטוחה לכ      
םע תורוניצה תנקתה םאתי תכרעמה ןלבק      
. הינבה ןלבק      
      
      
      
      

80.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../023 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     023 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תזכרל תרבוחמ ,תיטמוטוא שא-יובכ תכרעמ     08.08.0010
ג"ק 0.6 חפנב MF -002 זג לכימ םע , יוביכ      
,CDV42 הלעפה ןונגנמ , 01% זג זוכירל      
םיריחנ ,םינשייח  ללוכ , למשח חול רובע      
לכו תרנצ ,םיאתה 6 לכב ןומיס תורונמו      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .םירובחה  
      
לע הילת ןקתמ םע ג"ק 6 השבי הקבא הפטמ     08.08.0030

  5,000.00   500.00    10.00 'פמוק .ריקה  
      
םע )םירדח( םירוזא הנומשל שא-יוליגל תזכר     08.08.0050

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .קוחרל הארתהל האיציו יוביג תללוס  
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק תזכרה רובע יטמוטוא ןגייח 08.08.0055
      
,תונקתהו תרנצ ,םיטוח ללוכ ,ינקת שא-יאלג     08.08.0060
)וקלא( SURBREC תרצות 019F תמגוד      

  6,300.00   450.00    14.00 'פמוק .ןקתמה הנבמב  
      
131A תמגוד ןומיס תרונמ - הארתה תדיחי     08.08.0070
תרנצ ,םיטוח ללוכ , )וקלא( SURBREC לש      

  2,400.00   400.00     6.00 'פמוק .ישארה הנבמב - תונקתהו  
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .ץנצנ םע ינקת ינוציח רפוצ 08.08.0071
      
הרקבו דוקיפ 'עמ םע םירקב תרושקת קשממ     08.08.0080

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .תובאשמה לש  
      
שא יוביכו יוליג תכרעמל םינקתה ןוכמ רושיא     08.08.0082

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .ושרדי םא תורזוח תוקידב ללוכ  
      
הנקתה תודובע ,םירזיבאו רזע ירמוח :הרעה      
הנקתהו הסירפ תוינכת תשגה ,םירוביחו      
םינשייחהו תזכרה רוביחל םיטוחו םילבכ      
.תודיחיה יריחמב םילולכ      

 36,200.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 80.80 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

924,262.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../024 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     024 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
,םינוויכ יתשב לגרס ,תובכש יתשב םינפ חיט     09.01.0010

 25,200.00    80.00   315.00 .םילגועמו םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג ר"מ   
      
הנותחת הצברה תבכש תוברל ץוח חיט     09.01.0020
אלל חיט תובכש יתשו תוביטר תרידח תעינמל      

 35,000.00   100.00   350.00 .דיס ר"מ   
      
M.P.X תשר ינתיווזב תועוצקמ קוזיח     09.01.0030
,הניפה ךרוא לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ      

  2,800.00    40.00    70.00 .הנבמה תותיזחבו הנבמה ךותב רטמ   
      
רובמט תרצותמ ינועבצ ילרנימ טכילש תבכש     09.01.0040
יפל תואמגודו םינווגב ,ע"ש וא טלרינ וא      
תוברל שדח ץוח חיט ג"ע .לכירדאה תריחב      
םינווג בוליש ,שרדנכ תובכשה לכ ,דוסי תבכש      

 21,000.00    60.00   350.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה .'וכו תואמגודו ר"מ   
      
רובמט תרצותמ ינועבצ ילרנימ טכילש תבכש     09.01.0045
יפל תואמגודו םינווגב ,ע"ש וא טלרינ וא      
תוברל שדח ץוח חיט ג"ע .לכירדאה תריחב      
םינווג בוליש ,שרדנכ תובכשה לכ ,דוסי תבכש      
טרפמ יפל טלפמוק לכה .'וכו תואמגודו      

  3,000.00    60.00    50.00 )גגב תוקעמ לש ימינפ קלחב(.ןרציה ר"מ   
      
תוקעמ לש ימינפ קלחב תובכש יתשב ץוח חיט     09.01.0050

  4,500.00    90.00    50.00 .גגב ר"מ   
 91,500.00 חיט תודובע 10.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 91,500.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../025 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     025 1176-638

      
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  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
02/02 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0010
תריחבל מ"ס 33/33 וא מ"ס 03/03 וא מ"ס      
021 דוסי ריחמ ,מ"מ 8 יבוע,לכירדאה      
לכ תוברל 21R הקלחה דגנ גוסמ ,ר"מ/ח"ש      
םיקשימ ,תיתשה תנכה ,שרדנכ םיעצמה      
בוליש,תילירקא הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב      

 23,400.00   260.00    90.00 )תומכהמ 05%(.'וכו  תואמגודו םינוג ר"מ   
      
02/02 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0015
תריחבל מ"ס 33/33 וא מ"ס 03/03 וא מ"ס      
041 דוסי ריחמ ,מ"מ 21 יבוע,לכירדאה      
לכ תוברל 21R הקלחה דגנ גוסמ ,ר"מ/ח"ש      
םיקשימ ,תיתשה תנכה ,שרדנכ םיעצמה      
בוליש,תילירקא הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב      

 25,200.00   280.00    90.00 )תומכהמ 05%(.'וכו  תואמגודו םינוג ר"מ   
      
ללוכ מ"ס 01 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ     10.01.0020

  4,600.00    50.00    92.00 .תוגרדמ ידיצב םילנפ רטמ   
      
וא הקימרק יחיראב ,ןוטב וא קולב תוריק יופיח     10.01.0030
דוסי ריחמ ,מ"ס 03/06  תודימב ןלצרופ טינרג      
תבכש ,תיתשתה תנכה תוברל ר"מ/ח"ש 08      
קבדב הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה      
תילירקא הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ      

 49,500.00   220.00   225.00 .טלפמוק לכה 'וכו ר"מ   
      
04/4 ךתחב זילפ וא םוינימולאמ תותלד ינתפמ     10.01.0040

    500.00    50.00    10.00 .מ"מ רטמ   
      
םיפוחמ תוריק תוניפב ,הטסורינ תוניפ     10.01.0050

  2,000.00   100.00    20.00 .ע"ש וא לייא תרצות הקימרק רטמ   
      
תודימב ,מ"מ 6 יבועב לטסירק תוארמ     10.01.0060
ץע וא םוינימולא תרגסמ תוברל , מ"ס 041/08      

    300.00   300.00     1.00 .עובצ 'חי   
      
יבועב ןורבח שישמ תותלד יפסו  תונולח ינדא     10.01.0070

 12,500.00   250.00    50.00 .םימ ףא תוברל מ"ס 05 דע בחור ,מ"ס 3 רטמ   
      
,ריינ יקיזחמ ,תוינובס :ןוגכ םיתורשב םירזיבא     10.01.0080
002 לש דוסי ריחמב 'וכו ילזונ ןובסל םינקתמ      

    600.00   300.00     2.00 .'חי/ח"ש 'חי   
      
דע בחורבו מ"ס 3 יבועב ןורבח שישמ גניפוק     10.01.0090

 14,300.00   220.00    65.00 .גגב תוקעמ לע מ"ס 03 רטמ   
      
      

132,900.00 10.01 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../026 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     026 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

132,900.00 מהעברה      
      
      
ירבש וא ינועבצ ףוט תבכש     10.01.0100
51 יבועב, םיינועבצ לחנ יקולח/סרח-הטוקרט      
דב תוברל ,תוגגב םוטיאה יבג לע מ"ס      
םינווג בוליש,ר"מ/םרג 004 לקשמב ינכטואיג      
ןיב מ"ס 02 הבוגב םייננג םידירפמ,םיגוסו      

 12,500.00   100.00   125.00 .'וכו םינווגו םינבא יגוס ר"מ   
145,400.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

145,400.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../027 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     027 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
גולטק יפל ע"ש וא  לונירקא לירקרפוס עבצ     11.01.0010
וא סבג תוחול וא/ו םינפ חיט ג"ע סקימרובמט      
תלבקל דע תוחפל םימעפ שולש ףושח ןוטב      

  9,450.00    30.00   315.00 .דיחא ןווג ר"מ   
      
שולש ץוח חיט לע ע"ש וא לירקרפוס עבצ     11.01.0020
קלחב( .דיחא ןווג תלבקל דע תוחפל םימעפ      

  1,750.00    35.00    50.00 )גגב תוקעמ לש ימינפ ר"מ   
 11,200.00 העיבצ תודובע 10.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 11,200.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../028 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     028 1176-638

      
לכה ךס הדיחי 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 ד ו ב ע  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 10-א 'סמ סופיט ןולח     12.01.0010

    800.00   800.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
    800.00 םוינימולא תודובע 10.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

    800.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../029 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     029 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ה י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  10.91 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ש  ם י נ ו ג י ע ל       
      
םיללוכה םינוש םינקתמו תוילתל תיצקורטסנוק     19.01.0010
תוינכת יפל תכתמ יליפרפ וא/ו תורוניצ      
וא/ו םינוש םיכותיר תוברל היצקורטסנוק      
תוברל םיגרבו ןוגיע יחפו רשק יחפ ללוכ םיגרב      

 13,125.00 17,500.00     0.75 הדלפ תשרבמב יוקינ ןוט   
      
יליפורפמ ליירונומל הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0015
,הלבוה ,הקפסא ללוכ ,םינוש םיכתחב תכתמ      

 11,700.00 18,000.00     0.65 .העיבצו ןווליג ,םיכותיח ,םיכותיר ,הבכרה ןוט   
      
דוסי עבצ תובכש יתשב העיבצ רובע תפסות     19.01.0020

  1,960.00 1,400.00     1.40 ןוילע עבצו ןוט   
 26,785.00 םינוש םינוגיעל הדלפ היצקורטסנוק 10.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 26,785.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../030 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     030 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב       
      
םלואב, רוטרנג רדחב הרקתו תוריק דודיב     22.01.0010
ריקה לעו תובאשמה לעמ הרקתה לע ישארה      
לקשמב 2" יבועב תיכוכז רמצ ינורזמב,לגועמה      
ןליתאילופב םיפוטע ק"מ/ג"ק 42 לש יבחרמ      
ןוגיעו תכתמ תשר תוברל תוברל שא ןיסח      

 10,000.00    80.00   125.00 . הרקתלו תוריקל ר"מ   
 10,000.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 10,000.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../031 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     031 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  92 ק ר פ       
      
י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  10.92 ק ר פ  ת ת       
      
םילכ ,לעופ תודובע : ןוגכ י'גר תודובע :ה ר ע ה       
תוביצח ,ךותיר 'בע ,הניכר תויאשמ ,םיינכמ      
ת פ ס ו ת ב  ל ק ד  ן ו ר י ח מ  פ "ע  ו י ה י   ...המודכו      
ז ר כ מ ה  ת ח נ ה       

י'גרב תודובע 10.92 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונושו י'גרב תודובע 92 כ"הס            
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../032 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     032 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ ל צ מ ו  ן ו ג י מ  ת כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ה ט ל ק ה  ת כ ר ע מ  10.53 ק ר פ  ת ת       
ת י ר א ל ו ל ס  / ת י ט ו ח ל א       
      
גתומ ירצומ ויהי םיעצומה םיטירפה לכ :הרעה      
.תונורחאה םינש 4 ב לארשיב קוושמה ,רכומ      
      
8 דע ימוקמ ואדיו תרש לש הנקתהו הקפסא     35.01.0002
תינוציח הנקתהל דעוימ RVN גוסמ תומלצמ      
,תוחפל BG052 חישק קסיד ללוכ ןורא ךותב      
4 לש ההובג היצולוזרב הטלקה תורשפא      
תסינכ ,תוחפל לסקיפ הגמ 2 תוכיאב תומלצמ      
הנבומ  DMV ,וידוא תאיצי , וידוא      
,םינבומ םישבי םיעגמ 6 תוחפל , )ילאנויצפוא(      

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק ירלולס םדומ רוביחל תרושקת תאיצי  
      
4 דע ימוקמ ואדיו תרש לש הנקתהו הקפסא     35.01.0003
תינוציח הנקתהל דעוימ RVN גוסמ תומלצמ      
,תוחפל BG052 חישק קסיד ללוכ ןורא ךותב      
4 לש ההובג היצולוזרב הטלקה תורשפא      
תסינכ ,תוחפל לסקיפ הגמ 2 תוכיאב תומלצמ      
הנבומ  DMV ,וידוא תאיצי , וידוא      
,םינבומ םישבי םיעגמ 6 תוחפל , )ילאנויצפוא(      

          2,800.00 'פמוק         ירלולס םדומ רוביחל תרושקת תאיצי  
      
םאתומה ירלולס םדומ לש הנקתהו הקפסא     35.01.0004
י"ע רחביתש תירלולס תשר לכב דובעל      
הרוצב ל"נה ואדיוה תרשל רבוחמו  ןימזמהה      
תדיחי( .דקומל ואדיו תרבעה ךרוצל תמלשומ      

          4,000.00 'פמוק         )בשומה י"ע קפוסת MIS- ה  
      
תירלולס תשר לש MIS תדיחי לש הקפסא     35.01.0005
לכמ ףיצר ואדיו רודיש חיטבתש יהשלכ      

'פמוק                           דקומה לא המלצמ  
      
דעוימה להונמ תשר גתמ לש הנקתהו הקפסא     35.01.0006
רדגומכ םיטרופ 8 םע EOP תינוציח הנקתהל      

  2,500.00 2,500.00     1.00 טרפמב 'חי   
      
וא PI EVAW תרצות ירטמיס יטוחלא  קרוע     35.01.0007
    NIWDAR יטוחלא קרוע .דבלב  spbM05  
    P.T.P, רוביחל שרדנה דויצה לכ תוברל  
תינוויכ הנטנא  ,קפס ,דוויז( טלפמוק הלעפהו      
חווט )ב"ויכו  תיבחרמ , תילאירוטקס ,וא      

          11,000.00 'פמוק         .רטמ 000,5 ילאמינימ  
      
      
      
      
      

  5,700.00 10.53 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../033 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     033 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,700.00 מהעברה      
      
      
וא PI EVAW תרצות ירטמיס יטוחלא  קרוע     35.01.0008
    NIWDAR יטוחלא קרוע    .דבלב  spbM001  
     P.T.P, רוביחל שרדנה דויצה לכ תוברל  
תינוויכ הנטנא  ,קפס ,דוויז( טלפמוק הלעפהו      
חווט )ב"ויכו  תיבחרמ , תילאירוטקס ,וא      

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק .רטמ 000,5 ילאמינימ  
      
וא PI EVAW תרצות ירטמיס יטוחלא  קרוע     35.01.0009
    NIWDAR יטוחלא קרוע    .דבלב  
    spbM002  P.T.P, תרושקת ןורא תוברל  
שרדנה דויצה לכו טרפמב רדגומכ לזרב      
,תוטומ ,קפס ,דוויז( טלפמוק הלעפהו רוביחל      
תיבחרמ , תילאירוטקס ,וא תינוויכ הנטנא      

          19,500.00 'פמוק         .)ב"ויכו  
      
תדמע לש האלמ הלעפהו הנקתה ,הקפסא     35.01.0010
הרקבו הטילש תכרעמו תיזכרמ הרקבו הטילש      
/ בשחמ ללוכ ,הנכותו הרמוח ןוחטיב )ב"וש(      
יוליג תכרעמ לכ לע טולשל שרדנה תרש      
הנכות ללוכ תומלצמה ךרעמו הזירכ ,הצירפה      
הכימת ,הזירכו ,רוזחיש ,היפצ תולוכי תלעב      
לע םתגצה תומכל םאתהב ואדיו יפצר תגצהב      
י"ע קפוסמה ספה בחורל םאתהבו ךסמה      
ללוכ .תיראלולסה תיטוחלאה תרושקתה      
תורשפא תוכרעמה ןיב האלמ היצרגטניא      
,הצירפה תכרעממ עורא תעב תומלצמ תצפקה      
הרמוח ,הנכות ללוכ ב"ויכו םיעורא לוהינ      

          35,000.00 'פמוק         האלמ הכרדהו  
 21,700.00 תיראלולס / תיטוחלא תרושקת הטלקה תכרעמ 10.53 כ"הס  

      
ת ו מ ל צ מ  20.53 ק ר פ  ת ת       
      
גתומ ירצומ ויהי םיעצומה םיטירפה לכ :הרעה      
.תונורחאה םינש 4 ב לארשיב קוושמה ,רכומ      
      
רוניצ גוסמ העובק המלצמ תנקתהו תקפסא     35.02.0002
2 ההובג היצולוזר תלעב הליל םוי ל/ש עבצ      
טרופמכ )  DH lluF ( תוחפל לסקיפ הגמ      
חוכ יקפס תכרעמ תללוכ ינכטה טרפמב      
RDW CLB  םע תבלושמ תיתוכיא המלצמ      
    ND תמאתומ תשטולמ תיכוכז תשדע ללוכ  
חווטל  הנבומ RI סנפ ,מ"מ 21-8.2 תיתוכיאו      
.תינוציח הנקתהל תמאתומ עורז רטמ 03 לש      
עקש ללוכ ,תינבומ תינוציח הקיטילנא ללוכ      

  9,000.00 1,800.00     5.00 .םירשגמו הקידב ,טוליש A6TAC 54GR 'חי   
      
      
      

  9,000.00 20.53 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../034 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     034 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,000.00 מהעברה      
      
      
הפיכ גוסמ העובק המלצמ תנקתהו תקפסא     35.02.0003
    emoD תלעב ילדנו יטנא הליל םוי ל/ש עבצ  
DH ( תוחפל לסקיפ הגמ 2 ההובג היצולוזר      
    lluF  ( תכרעמ תללוכ ינכטה טרפמב טרופמכ  
CLB  םע תבלושמ תיתוכיא המלצמ חוכ יקפס      
    ND תמאתומ תשטולמ תיכוכז תשדע ללוכ  
חווטל  הנבומ RI סנפ ,מ"מ 21-8.2 תיתוכיאו      
.תינוציח הנקתהל תמאתומ עורז רטמ 51 לש      
עקש ללוכ ,תינבומ תינוציח הקיטילנא ללוכ      

  3,750.00 1,250.00     3.00 .םירשגמו הקידב ,טוליש A6TAC 54GR 'חי   
 12,750.00 תומלצמ 20.53 כ"הס  

      
ה ז י ר כ  30.53 ק ר פ  ת ת       
      
הזירכ תדיחי לש הלעפהו הנקתה ,הקפסא     35.03.0001
דקומהמ הזירכל גותימ תדיחיו ןופורקימ :ללוכ      

          4,500.00 'פמוק         .םירתאל תרושקתה ךוות ךרד  
      
קפסהב רבגמ תוברל תימוקמ הזירכ תכרעמ     35.03.0002
ילוקמר 2-מ הזירכ רשפאל תוחפל W 06 לש      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .טרופמכ רפוש  
      
הילת רזבא ללוכ דומע לע הילתל רפוש לוקמר     35.03.0003

  1,800.00   600.00     3.00 רבגמל תשרדנ הליבכו 'חי   
      
ךרד  הזירכ עוציבל ) redoceD( וידוא סרופ     35.03.0004

  2,500.00 2,500.00     1.00 . תרושקתה תשר 'חי   
  5,800.00 הזירכ 30.53 כ"הס  

      
ה צ י ר פ  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  40.53 ק ר פ  ת ת       
      
יוליג תזכר לש הלעפהו הנקתה ,הקפסא     35.04.0001
יסיטרכ ללוכ יוליג ירוזא 61 רובע הצירפ      
רבצמ ,ןעטמ ,קפס ,ללוכ ,םישרדנה הבחרהה      
תראומ הגוצת םע םישקמ חולו רפמא 7      
תרושקת תשרב הדובע תורשפא ללוכ תירבעב      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק IP  
      
תרושקתל םדומ לש הלעפהו הנקתה הקפסא     35.04.0002

  1,800.00 1,800.00     1.00 תיראלולס תשרל םאתומ srpg ,תיראלולס 'חי   
      
יטנגמ קספמ לש הלעפהו הנקתה הקפסא     35.04.0003

            110.00 תלדל 'חי           
      
יטנגמ קספמ לש הלעפהו הנקתה הקפסא     35.04.0004

    750.00   150.00     5.00 YTUD LVAEH יתיישעת 'חי   
      
      

  4,150.00 40.53 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../035 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     035 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,150.00 מהעברה      
      
      
יביספ .א.א יאלג לש הלעפהו הנקתה הקפסא     35.04.0005

    690.00   230.00     3.00 קסמ יטנאו לג ורקימ בלושמ ילאוד 'חי   
      
יביספ א.א יאלג לש הלעפהו הנקתה הקפסא     35.04.0006

  4,900.00   700.00     7.00 קסמ יטנא ללוכ ינוציח 'חי   
      
יביטקא .א.א יאלג לש הלעפהו הנקתה הקפסא     35.04.0007
תרצות טרפמב רדגומכ רטמ 051 קחרמל      

          2,200.00 XEKAT וא XETPO 'חי           
      
יוליג תזכרל םירוזא 8 לש הבחרה סיטרכ     35.04.0008

  1,400.00   700.00     2.00 הצירפ 'חי   
      

    220.00   220.00     1.00 ץנצנ + רפוצ לש הלעפהו הנקתה הקפסא 'חי  35.04.0009
 11,360.00 הצירפ יוליג תכרעמ 40.53 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת  ם י פ ס ו נ  ם י ר ז י ב א  50.53 ק ר פ  ת ת       
ה י צ ר ג ט נ י א ו       
      
הלעפהו הנקתה ,הקפסא :וללכי םיריחמה      
טלפמוק      
      

    850.00   850.00     1.00 1AVK קספ לא 'חי  35.05.0002
      
תרושקת  לבכ לש הלחשהו החנה ,הקפסא     35.05.0003
e-7-yrogetaC םיבשחמ תרושקת לבכ גוסמ      
וא רוניצב לחשומ תינוציח הנקתהל דעוימ      

  3,150.00     7.00   450.00 .הטלקה תכרעמל המלצמ רוביחל דומע ךותב רטמ   
      
תרושקת לבכ לש הלחשהו החנה ,הקפסא     35.05.0004
לבכ תינוציח הנקתהל דעוימ 5006 תמגודכ      
יאלג רוביחל דומע ךותב וא רוניצב לחשומ      

  3,360.00     7.00   480.00 הזירכ תכרעמל רפוש וא הצירפ יוליג תזכרל רטמ   
      
רדג לע וא הריפחב הנקתהו החנה ,הקפסא     35.05.0005
,מ"מ 32 רטוקב ,יטסלפ רוניצ לש תינוציח      
הנקתהל דעוימהו "וילאמ הבכ" ,"ףכירמ" גוסמ      

             15.00 תינוציח רטמ           
      
יטסאלפ רוניצ הנקתהו החנה ,הקפסא     35.05.0006
,"וילאמ הבכ" ,"ןורירמ" סופיטמ ,ןיירושמ      

             13.00 .מ"מ 52 רטוקב רטמ           
      
      
      
      
      
      

  7,360.00 50.53 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../036 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     036 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,360.00 מהעברה      
      
      
דויצ תנקתהל 91" ד"סמ תנקתהו הקפסא     35.05.0007
תיזח תלד  ללוכ מ"ס 08 קמועבו  U42 הבוגב      
תירוחא חפ תרגסמ םע )תיפנכ וד( תיכוכז      
תקופתב םיררוואמ ינש ,לוענמ ללוכ ,המוטא      
    54MFC  ימואל הנקתה תוליסמ ללוכ דחא לכ  
תפסות םע  "91 לדוגב דויצל ינמרג ץיפק      
הקראה תכרע ללוכ תולעמ 54 תיווזב תונפדל      
םע חכ יעקש 6 -ל םיספ 2  ללוכ,      
לנפ ללוכ ,תוצרוחמ ויהי ןוראה תונפד,ת"מאמ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק רוויע  
      
רבעמ שרדנה לכ תמלשהו האלמ היצרגטניא     35.05.0008

    300.00   300.00     1.00 ב"ויכו םירבחמ ,הצק ירזיבא ללוכ טרופמל 'חי   
  9,460.00 היצרגטניאו תויתשת םיפסונ םירזיבא 50.53 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע  60.53 ק ר פ  ת ת       
      
4 דע לש הבוגב הלוזנוק לש הנקתהו הקפסא     35.06.0001

    600.00   600.00     1.00 'פמוק הנבמ גג לע תנקתומה רטמ  
      
2 רטוקב ןוולוגמ לזרב דומע תנקתהו הקפסא     35.06.0002
הריפחו ןוטב סיסב ללוכ ,רטמ 3-2 ךרואב לוצ      

            600.00 'פמוק         )טנזב םוקמב( .א.א יאלג רובע המדאב  
      
לס ללוכ ףונמ וא המרה תמב לש הדובע םוי     35.06.0003
תוחיטבה תוארוה פ"ע יתוחיטב המרה      
שרדנה לכו יוויל בכר תוברל קוחב תועובקה      
לש תוחיטבה תוארוהו םינקתה פ"ע עונישל      

          2,500.00 'פמוק         .הישעתה דרשמ  
      
אמגודכ ןימזמה בותיכ פ"ע רהוז הרהזא טוליש     35.06.0004

    150.00    75.00     2.00 "הממיב תועש 42 םלוצמ הז םוקמ הרהזא " - 'חי   
      
,מ"ס 06 דע קמועב ,עקרקב הריפח עוציב     35.06.0005

             70.00 'פמוק         .מ"ס 06 דע לש הנתשמ בחורבו  
      

'פמוק                           1 מ"צב 35.06.0006
    750.00 םידומע 60.53 כ"הס  

      
ת ו י ר ח א ו  ת ו ר ש  70.53 ק ר פ  ת ת       
      
-ל רבעמ תפסונ הנשל תוירחאו תורש תבחרה     35.07.0001
םיפלח ללוכ העצהה ריחמב םילולכה שדוח 63      

          4,327.40 אלמ ינכט תורישו הנש           
תוירחאו תורש 70.53 כ"הס            

      
      
      
      

קובץ: בוסטר גני תקווה   .../037 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     037 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ס י נ כ  ת ר ק ב  ד ו י צ  80.53 ק ר פ  ת ת       
      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק .ח"ש 006 לש דוסי ריחמב םיגת ארוק 35.08.0002
      

  3,700.00 3,700.00     1.00 'פמוק ח"ש 0023 לש דוסי ריחמב הסינכ/השיג רקב 35.08.0003
  4,400.00 הסינכ תרקב דויצ 80.53 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 66,220.00 תומלצמו ןוגימ תכרעמ 53 כ"הס  
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../038 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     038 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
89% לש תופיפצל תיתשתה קודיה     40.01.0010

  4,250.00    10.00   425.00 .וה.ש.א.א.דומ ר"מ   
      
מ"ס 0251 לש תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ     40.01.0020

 27,600.00   120.00   230.00 .וה.ש.א.א.דומ 89% לש תופיפצל ק"מ   
      
8/02/01  תודימב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0030
וא ןייטשרקא תרצות ,מ"ס 8/02/02-ו מ"ס      
םינווג בוליש ,קודיה ,לוח עצמ תוברל ע"ש      
םיעצמה( .'וכו תויומס ןוטב תורוגח ,תואמגודו      

 63,750.00   150.00   425.00 .)דרפנב םידדמנ דבלב ר"מ   
      
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות בכרל היילע ןבא     40.01.0040

  3,450.00   150.00    23.00 .יולימו הריפח תודובעו ןוטב דוסי תוברל רטמ   
      
תודובעו ןוטב דוסי תוברל תיננג הפש ןבא     40.01.0050

  2,100.00    70.00    30.00 .יולימו הריפח רטמ   
      
הנותחת הצברה תבכש תוברל ץוח חיט     40.01.0060
אלל חיט תובכש יתשו תוביטר תרידח תעינמל      

  4,000.00   100.00    40.00 )תורדגל ןוטב דסמ לע(.דיס ר"מ   
      
רובמט תרצותמ ינועבצ ילרנימ טכילש תבכש     40.01.0070
יפל תואמגודו םינווגב ,ע"ש וא טלרינ וא      
תוברל שדח ץוח חיט ג"ע .לכירדאה תריחב      
םינווג בוליש ,שרדנכ תובכשה לכ ,דוסי תבכש      

  2,400.00    60.00    40.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה .'וכו תואמגודו ר"מ   
      
,1201  ט"קמ םירוטיע אלל אגמוא םגד רדג     40.01.0080
,מ"ס 042 הבוגב ,ע"ש וא ילרוא תורדג תרצות      

 27,000.00   300.00    90.00 .'וכו ןוטבב ןוגיע ,העיבצ ,ןווליג תוברל רטמ   
      
052/053 תודימב רדגה תמגודכ הסינכ רעש     40.01.0090
,ןוולג תוברל ,רדגה הבוגל המאתהב ,מ"ס      

 12,000.00 6,000.00     2.00 'פמוק .'וכו סוסיב ,העיבצ ,לוזרפ ,העיבצ  
      
+ ר"מ/םרג 004 לקשמב תינכטואיג העירי     40.01.0100

  1,500.00   150.00    10.00 .מ"ס 01 יבועב ףוט תבכש ר"מ   
      
,ע"ש וא ןייטשרקא לש תירכרוכ ןבאמ גניפוק     40.01.0110
תורדג לע מ"ס 04 דע בחורבו מ"ס 3 יבועב      

 11,250.00   250.00    45.00 )תומכהמ 05%( חותיפ רטמ   
      
הדומצ החנה,תיעבט תינורבח ןבאמ גניפוק     40.01.0120
ךותיח,תלגועמ תיכרוא הזאפ םע,םיקשימ אלל      
לע .מ"ס 5/05/02 תודימב ,גנורגב תוניפ      

 11,250.00   250.00    45.00 )תומכהמ 05%( חותיפ תורדג רטמ   
170,550.00 10.04 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: בוסטר גני תקווה   .../039 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     039 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

170,550.00 מהעברה      
      
      
תירכרוכ ןבאב חותיפב ןוטב תורדג יופיצ     40.01.0130
תודימב ,ע"ש וא ןייטשרקא לש תעקובמ      
תבכש תוברל ,ןקתה יפ לע יבועב ,מ"ס 03/52      
םיטוח ,תנבלוגמ הדלפ תשר ,הצברה      
לכה .'וכו םינבלוגמ הדלפ ינתיווז ,הטסורינמ      
וטנ הדידמה .תוינכותב םיטרפה יפל טלפמוק      
,םייכנא ,םייקפוא םיחטשב ןה ר"מ יפל      
יופיח ,םיעקש ,םיקשימ ,םילגועמו םיעפושמ      
יופיצ ,םינוש ןבא יגוס בוליש ,תורוקו םידומע      
לכה .ןיעל הארנה חטשה יפל 'וכו ןוילע ןגמ      
לכ לע 8732 ןקתב טרופמכו ר"מב וטנ טלפמוק      
יטרפימו יטרפ יפלו דחוימה טרפמבו ויקלח      

 31,500.00   420.00    75.00 )תומכהמ 05%(.ןרציה ר"מ   
      
תיעבט ןבאב חותיפב ןוטב תורדג יופיצ     40.01.0140
תודימב ,הלמז אלל,שיטלת רמגב תינורבח      
תשר ,הצברה תבכש תוברל ,מ"ס 3/05/52      
ינתיווז ,הטסורינמ םיטוח ,תנבלוגמ הדלפ      
יפל טלפמוק לכה .'וכו םינבלוגמ הדלפ      
ןה ר"מ יפל וטנ הדידמה .תוינכותב םיטרפה      
םיעפושמ ,םייכנא ,םייקפוא םיחטשב      
םידומע יופיח ,םיעקש ,םיקשימ ,םילגועמו      
ןוילע ןגמ יופיצ ,םינוש ןבא יגוס בוליש ,תורוקו      
וטנ טלפמוק לכה .ןיעל הארנה חטשה יפל 'וכו      
ויקלח לכ לע 8732 ןקתב טרופמכו ר"מב      
.ןרציה יטרפימו יטרפ יפלו דחוימה טרפמבו      

 33,750.00   450.00    75.00 )תומכהמ 05%( ר"מ   
      
םייקפוא םיחטשמ תוברל ןוטבמ םירליפ     40.01.0150

  7,500.00 2,500.00     3.00 'וכו ןויז,םייכנאו ק"מ   
243,300.00 חותיפ תודובע 10.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

243,300.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס  
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../040 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     040 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  - ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
תרוצ"( תוכרדמו םישיבכל תיתש לש רושיי     51.02.0300
רפעה תודובע רשאכ קר םלושי , )"ךרד      

  1,925.00     3.50   550.00 )-,+( מ"ס 02 ןה תושרדנה ר"מ   
      

  1,375.00     2.50   550.00 ליגר םיחטש קודיה ר"מ  51.02.0315
      
רשואמ ךפש םוקמל רתאב תמייק תלוספ יוניפ     51.02.0325
לטיה ללוכ רשואמ תלוספ רתאל תויושרה י"ע      
הרבעהו הנמטמה לש םירבוש תגצה הנמטהה      
ללוכ וניהו הסמעה ללוכ ,הינבה רתיהל תושרל      

 70,000.00    70.00  1000.00 .תורגא םולשת ןוט   
      

    800.00    40.00    20.00 תרנצ תולעתל םייק טלפסא קוריפו רוסינ רטמ  51.02.0335
 74,100.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דיחא יבועב , תוכרדמו םישיבכל 'א גוס עצמ     51.03.0310

 13,200.00   120.00   110.00 הנתשמו ק"מ   
 13,200.00 םיעצמ 30.15 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע  - 50.15 ק ר פ  ת ת  50.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו ב ו ח ר  ת ל י ל ס       
      

 84,000.00   420.00   200.00 91 מ"אתמ תיטלפסא הבכש ןוט  51.05.0010
      
ףוצרק תודובע תרגסמב תוימוקמ תואלטה     51.05.0090

 65,000.00    65.00  1000.00 דובירו ר"מ   
      

  2,500.00     2.50  1000.00 ר"מ/םרג 052-004 לש תומכב החאמ סוסיר ר"מ  51.05.0200
151,500.00 תובוחר תלילס תודובע - 50.15 קרפ תת 50.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

238,800.00 חותיפ - םישיבכ 15 כ"הס  
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../041 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     041 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ר ט ו ק  ד ע  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( 8"      
      
56.3 .ד.ע 5.1" רטוקב ןבלוגמ הדלפמ םימ וק     57.01.0012
תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע מ"מ      
קמועב ע"ש וא LAG-CPA תמגוד תיתבכש      

  5,600.00   160.00    35.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 05.1 דע רטמ   
      
םע מ"מ 56.3 .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0014
תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

  9,200.00   230.00    40.00 .םיחפס ללוכ רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0018
תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

  2,600.00   260.00    10.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
 17,400.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.75 כ"הס  

      
ר ט ו ק מ  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( 61" ר ט ו ק  ד ע  01"      
      
םע 61/3" .ד.ע 21" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.02.0028
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

 13,000.00   650.00    20.00 .רטמ 52.2 דע קמועב רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 61" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.02.0032
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

 38,000.00   760.00    50.00 .רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
רטוקב הדלפ תרנצ תלחשה רובע תפסות     57.02.0033
תועבט תוברל ,הדלפ לוורשב 21"-81"      

  6,750.00   270.00    25.00 .תווצקה תמיתסו קחרמ תורמוש רטמ   
      
יופיצ אלל םירוחש הדלפ תורוניצ לש הקפסא     57.02.0034
4/1" ןפוד יבוע ,תינוציח הפיטע אללו ימינפ      

  5,800.00   580.00    10.00 02" רטוקב רטמ   
      
יופיצ אלל םירוחש הדלפ תורוניצ לש הקפסא     57.02.0035
4/1" ןפוד יבוע ,תינוציח הפיטע אללו ימינפ      

 10,800.00   720.00    15.00 42" רטוקב רטמ   
      
      
      
      
      
      

 74,350.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../042 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     042 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 74,350.00 מהעברה      
      
      
וקל 21" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.02.0272
תוברל ןליתאילופמ מ"מ 553 רטוקב םייק םימ      
ותריגס ,וקה רותיא ,תושורדה הנכהה תודובע      
םלשומ רוביחל םישרדנה םירזיבא ,וזוקינ ,      
םע םואתב לכה ,ותומדקל בצמה תרזחהו      

  5,000.00 5,000.00     1.00 .תויושרה 'חי   
      
וקל 61" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.02.0273
תוברל ,גוס לכמו רטוק לכבל םייק םימ      
ותריגס ,וקה רותיא ,תושורדה הנכהה תודובע      
םלשומ רוביחל םישרדנה םירזיבא ,וזוקינ ,      
םע םואתב לכה ,ותומדקל בצמה תרזחהו      

  6,800.00 6,800.00     1.00 .תויושרה 'חי   
      
םאתומ , יקנו ררבנ ימוקמ רמוחמ אבומ יולימ     57.02.0324
תובכשב תולעת יולימל  טרפמה תושירדל      
תילאמיסכמ תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב      
טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס תוברל      
דעו רוניצה יוסיכו דופירל רבעמ( דחוימה      
בתכב הארוה יפל קר ,)שיבכה עצמ תיתחתל      

 10,000.00    40.00   250.00 חקפמהמ ק"מ   
 96,150.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( 61" רטוק דע 01" רטוקמ םימ תקפסא יוק 20.75 כ"הס  

      
ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( ב ו י ב  י ו ק  40.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס       
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל EP-001 רונצ     57.04.0020

  8,400.00   210.00    40.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל EP-001 רונצ     57.04.0022
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

  4,200.00   210.00    20.00 .רטמ רטמ   
      
רטוקב ןליתאילופ תרנצ תלחשה רובע תפסות     57.04.0023
תועבט תוברל ,הדלפ לוורשב מ"מ 061      

  3,300.00   220.00    15.00 .תווצקה תמיתסו קחרמ תורמוש רטמ   
      
יופיצ אלל םירוחש הדלפ תורוניצ לש הקפסא     57.04.0024
4/1" ןפוד יבוע ,תינוציח הפיטע אללו ימינפ      

  6,900.00   460.00    15.00 41" רטוקב רטמ   
      
םאתומ , יקנו ררבנ ימוקמ רמוחמ אבומ יולימ     57.04.0507
תובכשב תולעת יולימל  טרפמה תושירדל      
תילאמיסכמ תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב      
טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס תוברל      
דעו רוניצה יוסיכו דופירל רבעמ( דחוימה      
בתכב הארוה יפל קר ,)שיבכה עצמ תיתחתל      

  4,000.00    40.00   100.00 חקפמהמ ק"מ   
 26,800.00 40.75 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: בוסטר גני תקווה   .../043 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     043 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 26,800.00 מהעברה      
      
      
ואדיו תמלצמ תועצמאב םייק בויב וק םוליצ     57.04.0515
טרפמב  שרדנכ ,תטלק  +  חוד תקפסהו      

    480.00     8.00    60.00 .דחוימה רטמ   
 27,280.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 40.75 כ"הס  

      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  50.75 ק ר פ  ת ת       
      
08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.05.0005
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  4,440.00 2,220.00     2.00 ביבוטיא ימטא ללוכ 'מ62.1 דע 521B 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.05.0008
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      
    521B ללוכ .רטמ 'מ52.2 'מ62.1 מ קמועב  

  3,550.00 3,550.00     1.00 ביבוטיא ימטא 'חי   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.05.0050
06 רטוקב 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת      

    400.00   400.00     1.00 מ"ס 'חי   
      
מ"מ061 רטוקב בויב וק רובח רובע תפסות     57.05.0122
יוליג ,הריפח ללוכ קמוע לכב תמייק החושל      
,רוביחה תודובע ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה      
לכו החוש רבחמ ,םיכפש תייטה ,תוביאש      

  1,400.00 1,400.00     1.00 .םלשומ ןקתמ ,םישורדה םירמוחה 'חי   
  9,790.00 בויב ינקתמ 50.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

150,620.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס  
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../044 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     044 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר נ צ ו  ה ב י א ש  ד ו י צ  95 ק ר פ       
      
ה ב י א ש  ד ו י צ  10.95 ק ר פ  ת ת       
      
םירזיבאו רזע ירמוח , העיבצ  - 'א :תורעה      
ןמשב אלומיו זרוגי עונמה - 'ב .ריחמב םילולכ      
ודמעי דויצה יטרפ לכ - 'ג .דויצה קפס י"ע      
דויצה ,לארשי לש םינקתה ןוכמ תושירדב      
ץרא לש תוליבקמ תושירדב דומעי אבוימה      
.רוצייה      
      
,רוגס ץיאמ ,תילגופרטנצ  תיכנא הבאשמ     59.01.0010
53 לש ללוכ דמוע דגנ ש"קמ 023 לש הקיפס      
,רצק קופמ :לולכי ריחמה ,ד"לבס 0841-ב 'מ      

105,000.00 35,000.00     3.00 'פמוק .'מ 00.3-כ לש ללוכ ךרוא , הקיני לסו ןומעפ  
      
,רוגס ץיאמ ,תילגופרטנצ  תיכנא הבאשמ     59.01.0011
53 לש ללוכ דמוע דגנ ש"קמ 001 לש הקיפס      
,רצק קופמ :לולכי ריחמה ,ד"לבס 0841-ב 'מ      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .'מ 00.3-כ לש ללוכ ךרוא , הקיני לסו ןומעפ  
      
דודל םאתומ, 01" ראב םגד הבאשמ שאר     59.01.0020
,ינכמ םטוא םע ,ס"כ 06 עונמל ,42" הקיני      

 54,000.00 18,000.00     3.00 'פמוק רטמונמ רובע האיצי רונצ לע ½" הפומ  
      
הקיני דודל םאתומ,8" ראב םגד הבאשמ שאר     59.01.0021
    "42, הפומ ,ינכמ םטוא םע ,ס"כ 52 עונמל  

 13,500.00 13,500.00     1.00 'פמוק "½ רטמונמ רובע האיצי רונצ לע  
      
,ןגואמ ,8/3" .ד.ע ,42" הקיני דוד     59.01.0030
'קס הפיכ י"ע הריגס ,'מ 00.3-כ לש ללוכ ךרוא      
הסינכ םע, תנעשמ, דודה תיתחתב 04      

 80,000.00 16,000.00     5.00 'פמוק . ריוא זוקינל 2" הפומ םע ,41" תנגואמ  
      
י"ע תרשואמ הקדבמב הבאשמה ןחבמ     59.01.0040

 10,000.00 2,500.00     4.00 'פמוק סדנהמה  
      
, 51.1 תורש םדקמ ,ס"כ 06 יכנא ילמשח עונמ     59.01.0050
ytuD ,ד"לבס 0051 ,שלושמ רוביחב טלוו 004      
    retrevnI  ,  ףוג ,רזוח-לא רגח ,לולח ריצ  
םירוביח תספוק ,םירוטסימרת ,םומיח      
תועש 000,02-ל יריצ ץחל בסימ ,תלדגומ      

102,000.00 34,000.00     3.00 'פמוק .יברימ סמועב הלועפ  
      
, 51.1 תורש םדקמ ,ס"כ 52 יכנא ילמשח עונמ     59.01.0051
ytuD ,ד"לבס 0051 ,שלושמ רוביחב טלוו 004      
    retrevnI  ,  ףוג ,רזוח-לא רגח ,לולח ריצ  
םירוביח תספוק ,םירוטסימרת ,םומיח      
תועש 000,02-ל יריצ ץחל בסימ ,תלדגומ      

 26,000.00 26,000.00     1.00 'פמוק .יברימ סמועב הלועפ  
      

415,500.00 10.95 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../045 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     045 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

415,500.00 מהעברה      
      
      
רטמ 4 דמועל ש"קמ 53 הקיפס זוקינ תבאשמ     59.01.0052
עונמ , הקיצי לזרבמ הנבמ , ד"לס 5041-ב      
, שלושמ רוביחב טלוו 004 יזפ-תלת ט"ווק 5.2      
'בח לש TM 5803 FC - 634 הבאשמ םגד      
    tgylF תוחפל ישפוח רבעמ , רשואמ ע"ש וא  
םע , ,ןוטב תפצר לע הדמעהל הנבמ , מ"מ 67      
רטמ 6 לש ךרואב תונגהו חוכ ילמשח לבכ      
תונגה םע ,ינקת עקש-עקת רוביח םע תוחפל      
תונגה רסממ ללוכ ןמשב םימו עונמ םוח      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק חולב הבכרהל  
      
ןרצי י"ע הנחתב ימוקמ ילוארדיה ןחבמ     59.01.0090

  4,000.00 1,000.00     4.00 'פמוק תובאשמ  
429,500.00 הביאש דויצ 10.95 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  20.95 ק ר פ  ת ת       
      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ :הרעה      
, רזע ירמוח , העיבצ , הנקתה , םיכותיר      
.םיגרבו םימטא , םירזיבא      
      
, י"ת , רצק  ,'מטא 61 .ע.ל ,02" זירט ףוגמ     59.02.0030
םימאתומ ןוילע ןגואו ריצ םע ,יסקופא הפוצמ      

 22,000.00 22,000.00     1.00 'פמוק ילמשח ליעפמ תנקתהל  
      
, י"ת , רצק  , 'מטא 61 .ע.ל ,61" זירט ףוגמ     59.02.0050
םימאתומ ןוילע ןגואו ריצ םע ,יסקופא הפוצמ      

 90,000.00 15,000.00     6.00 'פמוק ילמשח ליעפמ תנקתהל  
      
, י"ת , רצק  , 'מטא 61 .ע.ל ,21" זירט ףוגמ     59.02.0051
םימאתומ ןוילע ןגואו ריצ םע ,יסקופא הפוצמ      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק ילמשח ליעפמ תנקתהל  
      
, י"ת , רצק  , 'מטא 61 .ע.ל ,01" זירט ףוגמ     59.02.0064

 20,000.00 5,000.00     4.00 'פמוק הלעפה לגלג  םע,יסקופא הפוצמ  
      
, י"ת , רצק  ,  'מטא 61 .ע.ל ,8" זירט ףוגמ     59.02.0065

  2,800.00 2,800.00     1.00 'פמוק הלעפה לגלג  םע,יסקופא הפוצמ  
      
, י"ת , רצק  ,  'מטא 61 .ע.ל ,6" זירט ףוגמ     59.02.0066

  4,800.00 2,400.00     2.00 'פמוק הלעפה לגלג  םע,יסקופא הפוצמ  
      
, י"ת , רצק  ,  'מטא 61 .ע.ל ,4" זירט ףוגמ     59.02.0067

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק הלעפה לגלג  םע,יסקופא הפוצמ  
      
, י"ת , רצק  ,  'מטא 61 .ע.ל ,3" זירט ףוגמ     59.02.0068

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק .הלעפה לגלג  םע,יסקופא הפוצמ  
      

151,900.00 20.95 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../046 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     046 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

151,900.00 מהעברה      
      
      
,02" זירט ףוגמל ילמשח ליעפמ     59.02.0069
תפיכ תחת תינוציח הנקתהל 76PI הנבמ       
הלעפה ,תילרגטניא הקינורטקלא ,םיימשה      
, ימוקמ הלעפה יוביגל לגלג ,קוחרמו תימוקמ      

 22,000.00 22,000.00     1.00 'פמוק טרפמה יפל  
      
76PI הנבמ,61" זירט ףוגמל ילמשח ליעפמ     59.02.0070
,םיימשה תפיכ תחת תינוציח הנקתהל      
תימוקמ הלעפה ,תילרגטניא הקינורטקלא      
יפל , ימוקמ הלעפה יוביגל לגלג ,קוחרמו      

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק טרפמה  
      
הנבמ ,21" זירט ףוגמל ילמשח ליעפמ     59.02.0071
    76PI  םיימשה תפיכ תחת תינוציח הנקתהל,  
תימוקמ הלעפה ,תילרגטניא הקינורטקלא      
יפל , ימוקמ הלעפה יוביגל לגלג ,קוחרמו      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק טרפמה  
      
86PI  הנבמ ,61" זירט ףוגמל ילמשח ליעפמ     59.02.0072
תודימע ,תילרגטניא הקינורטקלא ,הליבט ןגומ      
לש תירשפא תדעור הביבסב תרבגומ      
לגלג ,קוחרמו תימוקמ הלעפה ,םימ תובאשמ      

100,000.00 20,000.00     5.00 'פמוק טרפמה יפל , ימוקמ הלעפה יוביגל  
      
שמשיי , 'מטא 61 .ע.ל , 6" ילוארדיה םותסש     59.02.0088
הקינס וק ןיב םימ רורחיסל  "המודמ ןכרצ"-כ      
61 הקינס ץחל  , הבאשמ לש הקיני וקל      
זרב םע , 'מטא 1.02  הקיני ץחל דגנכ 'מטא      
, הלועפ תליחתל ח"ז טלוו 42 ילמשח דוקיפ      
םע ,)CN( ליגרכ רוגס םותסשה , ינוויכ-דח      
וא "דמרב" לש 007 הרדיס תמגוד לדגומ ןנסמ      

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק סדנהמ י"ע רשואמ ע"ש  
      
םע , 'מטא 61 .ע.ל, 01" רזוח-לא םותסש     59.02.0092
םגד ,דגנ תלוקשמו טלוב ריצ, ןוילע חתפ      
    040-RN לובג קספמ ללוכ , "י.ר.א" תרצות  

 18,000.00 6,000.00     3.00 'פמוק .שיגר גוסמ המירז רסוחל  
      
חתפ םע , 'מטא 61 .ע.ל, 8" רזוח-לא םותסש     59.02.0093
RN-040 םגד ,דגנ תלוקשמו טלוב ריצ, ןוילע      
רסוחל לובג קספמ ללוכ , "י.ר.א" תרצות      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .שיגר גוסמ המירז  
      
תמגוד , 'מטא 61 .ע.ל , 02" םינבא תדוכלמ     59.02.0095

 24,000.00 24,000.00     1.00 'פמוק 2" זוקינ זרב םע , לזרב תקצי ,"דמרב"  
      
      
      
      

373,400.00 20.95 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../047 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     047 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

373,400.00 מהעברה      
      
      
.ע.ל  יטקפמוק  01" יטנגמ-ורטקלא םימ דמ     59.02.0100
םוחת , הדומצ הגוצת תדיחי םע 'מטא 61      
לכו םיידגנ םינגוא ללוכ ,ש"קמ 006-0      

 42,000.00 14,000.00     3.00 'פמוק טרפמה יפל םישורדה םירזיבאה  
      
61 .ע.ל ,יטקפמוק 8" יטנגמ-ורטקלא םימ דמ     59.02.0104
003-0 םוחת ,הדומצ הגוצת תדיחי םע 'מטא      
םירזיבאה לכו םיידגנ םינגוא ללוכ ,ש"קמ      

 13,000.00 13,000.00     1.00 'פמוק טרפמה יפל םישורדה  
      
61 .ע.ל ,יטקפמוק 6" יטנגמ-ורטקלא םימ דמ     59.02.0105
003-0 םוחת ,הדומצ הגוצת תדיחי םע 'מטא      
םירזיבאה לכו םיידגנ םינגוא ללוכ ,ש"קמ      

 11,500.00 11,500.00     1.00 'פמוק טרפמה יפל םישורדה  
      
ללוכ ,4/1-1x01" ןגועמ ,02" ןגואל רבחמ     59.02.0135

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .תוינזוא  
      
ללוכ ,8/1-1x8" ןגועמ ,61" ןגואל רבחמ     59.02.0136

 15,600.00 2,600.00     6.00 'פמוק .תוינזוא  
      
ללוכ ,8/7X4" ןגועמ ,01" ןגואל רבחמ     59.02.0150

  5,600.00 1,400.00     4.00 'פמוק .תוינזוא  
      

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק .תוינזוא ללוכ ,4/3x4" ןגועמ ,8" ןגואל רבחמ 59.02.0154
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .תוינזוא ללוכ ,4/3x4" ןגועמ ,6" ןגואל רבחמ 59.02.0155
      
.ע.ל ,040 קרב םגד , 4" בלושמ ריוא םותסש     59.02.0160

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק "ירא" תרצות 'מטא 61  
      
.ע.ל ,040 קרב םגד , 3" בלושמ ריוא םותסש     59.02.0161

  2,400.00 2,400.00     1.00 'פמוק "ירא" תרצות 'מטא 61  
      
61 .ע.ל ,040 קרב םגד ,בלושמ ריוא םותסש     59.02.0170

  9,000.00 1,500.00     6.00 'פמוק 2" ףוגמ םע "ירא" תרצות 'מטא  
      

  6,000.00 1,000.00     6.00 'פמוק 'מטא 61 .ע.ל , 02" ןגוא 59.02.0180
      

 11,250.00   750.00    15.00 'פמוק 'מטא 61 .ע.ל , 61" ןגוא 59.02.0190
      

 13,200.00   550.00    24.00 'פמוק 'מטא 61 .ע.ל ,  01" ןגוא 59.02.0230
      

  2,700.00   450.00     6.00 'פמוק 'מטא 61 .ע.ל ,  8" ןגוא 59.02.0240
      

  2,450.00   350.00     7.00 'פמוק 'מטא 61 .ע.ל ,  6" ןגוא 59.02.0241
      

    600.00   300.00     2.00 'פמוק 'מטא 61 .ע.ל ,  4" ןגוא 59.02.0242
      

516,650.00 20.95 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../048 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     048 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

516,650.00 מהעברה      
      
      

    550.00   275.00     2.00 'פמוק 'מטא 61 .ע.ל , 3" ןגוא 59.02.0243
      

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק 'מטא 61 .ע.ל ,  42" רווע ןגוא 59.02.0253
      

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק 'מטא 61 .ע.ל ,  02" רווע ןגוא 59.02.0254
      

  3,200.00   800.00     4.00 'פמוק 'מטא 61 .ע.ל ,  61" רווע ןגוא 59.02.0264
      

    900.00   450.00     2.00 'פמוק 'מטא 61 .ע.ל ,  01" רווע ןגוא 59.02.0274
      
,טלמ םינפ יופצ ,04 'קס 02" רטוק 09 תשק     59.02.0350

 15,000.00 2,500.00     6.00 'פמוק .וירט תינוציח הפיטע  
      
,טלמ םינפ יופצ ,04 'קס 02" רטוק 09 תשק     59.02.0351

  4,800.00 2,400.00     2.00 'פמוק .תיתשורח תינוציח העיבצ  
      
,טלמ םינפ יופצ ,04 'קס 61" רטוקב 09" תשק     59.02.0360

  3,200.00 1,600.00     2.00 'פמוק .וירט תינוציח הפיטע  
      
,טלמ םינפ יופצ ,04 'קס 61" רטוקב 09" תשק     59.02.0402

  4,200.00 1,400.00     3.00 'פמוק .תיתשורח תינוציח העיבצ  
      
,טלמ םינפ יופצ ,04 'קס 01" רטוקב 09" תשק     59.02.0404

  3,000.00 1,000.00     3.00 'פמוק .תיתשורח תינוציח העיבצ  
      
,טלמ םינפ יופצ ,04 'קס 8" רטוקב 09 תשק     59.02.0414

  2,400.00   600.00     4.00 'פמוק .תיתשורח תינוציח העיבצ  
      
,טלמ םינפ יופצ ,04 'קס 6" רטוקב 09" תשק     59.02.0423

  1,800.00   450.00     4.00 'פמוק .תיתשורח תינוציח העיבצ  
      
םינפ יופצ , 04 'קס , T "02/"02/"02 רבעמ     59.02.0428

  6,300.00 2,100.00     3.00 'פמוק .תיתשורח תינוציח העיבצ ,טלמ  
      
םינפ יופצ , 04 'קס , T "02/"61/"02 רבעמ     59.02.0429

  6,000.00 2,000.00     3.00 'פמוק .תיתשורח תינוציח העיבצ ,טלמ  
      
םינפ יופצ , 04 'קס , T "02/"01/"02 רבעמ     59.02.0430

  9,000.00 1,800.00     5.00 'פמוק .תיתשורח תינוציח העיבצ ,טלמ  
      
,טלמ םינפ יופצ ,04 'קס 02"/61" ירטנצ רבעמ     59.02.0448

  4,000.00 2,000.00     2.00 'פמוק .תיתשורח תינוציח העיבצ  
      
םינפ יופצ ,04 'קס 02"/61" ירטנצ-סקא רבעמ     59.02.0450

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .וירט תינוציח הפיטע ,טלמ  
      
,טלמ םינפ יופצ ,04 'קס ,8"/6" ירטנצ רבעמ     59.02.0460

  1,200.00   600.00     2.00 .תיתשורח תינוציח העיבצ 'חי   
      

587,450.00 20.95 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../049 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     049 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

587,450.00 מהעברה      
      
      
,טלמ םינפ יופצ , 4/1" .ד.ע ,02" הדלפ רונצ     59.02.0470

 20,000.00   500.00    40.00 . וירט תינוציח הפיטע רטמ   
      
,טלמ םינפ יופצ , 4/1" .ד.ע ,61" הדלפ רונצ     59.02.0480

 14,000.00   350.00    40.00 . וירט תינוציח הפיטע רטמ   
      
,טלמ םינפ יופצ , 4/1" .ד.ע ,02" הדלפ רונצ     59.02.0500

  5,400.00   450.00    12.00 תיתשורח תינוציח העיבצו רטמ   
      
,טלמ םינפ יופצ , 4/1" .ד.ע ,61" הדלפ רונצ     59.02.0501

  3,600.00   300.00    12.00 תיתשורח תינוציח העיבצו רטמ   
      
,טלמ םינפ יופצ , 61/3" .ד.ע ,6" הדלפ רונצ     59.02.0520

  2,100.00   175.00    12.00 תיתשורח תינוציח העיבצו רטמ   
      
,טלמ םינפ יופצ , 61/3" .ד.ע ,4" הדלפ רונצ     59.02.0521

  3,000.00   125.00    24.00 . וירט תינוציח הפיטעו רטמ   
      
,טלמ םינפ יופצ , 61/3" .ד.ע ,4" הדלפ רונצ     59.02.0522

    750.00   125.00     6.00 תיתשורח תינוציח העיבצו רטמ   
      
,4" רונצמ תנווכתמ רזיבא /רונצל הכימת     59.02.0580
םע  ,מ"ס 08 דע הבוג ,1" הדלפ טומו      

  2,400.00   600.00     4.00 'פמוק .תימורט ןוטב תכימת  
      
אלל ,הפציר לע הדמעהל ךא ,ל"נכ הכימת     59.02.0590

  5,600.00   350.00    16.00 'פמוק .תימורט הכימת  
      
הנבמ ,001 הלקס ,'מטא 01-0 רטמונמ     59.02.0600
ףוגמו ,יכרד-תלת ריוא זוקינ זרב םע מ"בלפמ      

  2,800.00   350.00     8.00 'פמוק .םירזיבאו 2/1 הפומ ,2/1"  
      
הנבמ 001 הלקס ,'מטא 2-0 רטמונמ     59.02.0610
ףוגמו ,יכרד-תלת ריוא זוקינ זרב םע ,מ"בלפמ      

  1,750.00   350.00     5.00 'פמוק .םירזיבאו 2/1 הפומ ,2/1"  
      

    720.00    30.00    24.00 הפיטע םע 1" ןבלוגמ הדלפ רונצ רטמ  59.02.0679
      

    480.00    20.00    24.00 הפיטע םע 4/3" ןבלוגמ הדלפ רונצ רטמ  59.02.0680
      

    400.00   100.00     4.00 'פמוק 'מטא 61 .ע.ל 4/3" ףוגמ 59.02.0682
      
הפומ ללוכ ½" מ"בלפ תייפ םע םוגיד זרב     59.02.0740

    800.00   200.00     4.00 'פמוק "½.  
651,250.00 םירזיבאו תרנצ 20.95 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: בוסטר גני תקווה   .../050 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     050 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ב כ ר ה ו  ת ר נ צ  ת ו ד ו ב ע  30.95 ק ר פ  ת ת       
ת י נ כ מ       
      
תא םג םיללוכו םיסחייתמ  ןלהל םיריחמה       
וקפוסי  רשא דויצו תרנצ יטרפ רובע תודובעה      
. ותטלחה יפל ןימזמה י"ע      
      
,יוסיכ ,החנה ,הריפח םיללוכ ןלהל םיריחמה       
קודיה ,תומאתה ,םיכותיר ,לוח יוסיכו דופיר      
יופיצ ינוקית ,םירזיבאו רזע ירמוח ,יוסיכ רחאל      
תוקידב ,תיעקרק -לא תרנצ תעיבצ ,עבצו      
.תויפרגואידר הריסמו יוטיח , תויפרגואידר      
      
רוביחמ לחה 02" רצחל הסינכ תרנצ תבכרה     59.03.0010
רתיו ףוגמ ללוכ ,םידוודה את דעו תורוקמ      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק םירזיבאה  
      
, םידווד אתב 02"-61" הקיני תרנצ תבכרה     59.03.0021

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק םידוודל םירוביח ללוכ  
      
ןיב 02" -01" -8"  הקינס תרנצ תבכרה     59.03.0030

 14,000.00 14,000.00     1.00 'פמוק רצחב למגל דעו תובאשמה  
      
,02"-61"-21" הקולח למג לש תרנצ תבכרה     59.03.0031

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק םירזיבאה רתיו םיפוגמ ללוכ  
      
תשרל תיעקרק-תת הקפסא תרנצ תבכרה     59.03.0032
ץוחמ תורבחתהל דעו 61"-21" הקולח למגמ      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק רצחל  
      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק המודמ ןכרצ/רורחיס וק לש 6" תרנצ תבכרה 59.03.0033
      
ישארו ריוא ימותסש זוקינ תרנצ תנקתה     59.03.0049
תקפסא ללוכ ,זוקינה תבאשמ רוב לא תובאשמ      
רתי לכו םירזיבא ,2" םייטסלפ תורונצ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .םירמוחה  
      
זוקינה תבאשמ רובע היולג תרנצ תנקתה     59.03.0090
וא 01 גרד ,לוגסקפ תמגוד בלוצמ ןליתאילופמ      
םיקבח,רזע ירמוח ללוכ ,מ"מ 011 רטוקב ע"ש      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .םלשומ עוציבל ,הדובעו םירזיבא  
      
2" ריוא םותסש תנקתהל הנכה     59.03.0091
T 09 ףעסמ תנקתהו הקפסא :תללוכה      
    EPDH ךתורמ ,ןגואמ מ"מ 011 רטוקב  
004994 םגד ןואסלפ תמגודכ ן'זויפורטקלאב      
תודובעה לכו 4" רוויע ןגוא תוברל ,ע"ש וא      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .םלשומ עוציבל תושרדנה  
      
      
      
      

 68,500.00 30.95 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../051 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     051 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 68,500.00 מהעברה      
      
      
תמגוד בלוצמ ןליתאילופמ זוקינ תרנצ תחנה     59.03.0100
,מ"מ 011 רטוקב ע"ש וא 01 גרד ,לוגסקפ      
עקרקב תחנומ ,זוקינה תבאשמ רובע      
לכו ,לוח תפיטע םע 'מ57.1 דע קמועב      

  2,000.00   200.00    10.00 .םלשומ עוציבל תושרדנה תודובעה רטמ   
      
תמגוד בלוצמ ןליתאילופמ זוקינ תרנצ תחנה     59.03.0101
,מ"מ 061 רטוקב ע"ש וא 01 גרד ,לוגסקפ      
עקרקב תחנומ ,זוקינה תבאשמ רובע      
לכו ,לוח תפיטע םע 'מ57.1 דע קמועב      

  2,200.00   220.00    10.00 .םלשומ עוציבל תושרדנה תודובעה רטמ   
      
תוימורט תוילוחמ הלוגע הרקב תחוש     59.03.0110
,מ"ס001 ימינפ רטוקב 856 י"ת ,זוקינל ןוטבמ      
,מ"ס05 רטוקב .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע      
לכו,הכירד יבלש ,)ןוט521B )5.21 ןיממ      
תרנצ רוביחל םיחתפ יחודיק תוברל םירזיבאה      
סקלפוטיא ימטרו ,תורוניצל ביבוטיא ימטא םע      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'מ57.2 דע קמועב .תוילוחה ןיב 'חי   
      
רטוקב ןליתאילופ תרנצ תלחשה רובע תפסות      
תועבט תוברל ,הדלפ לוורשב מ"מ 081      
ו קחרמ תורמוש      
      
זוקינ תחושל מ"מ061 רטוקב זוקינ וק רוביח     59.03.0120
,תמייקה החושל דומצב הריפח תוברל ,תמייק      
, םיכפש תייטה ,תוביאש ,רוביחה תודובע      
םירמוחה לכו לעתמ דוביע ,החוש רבחמ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .םלשומ ןקתמל תושרדנה תודובעהו 'חי   
 79,900.00 תינכמ הבכרהו תרנצ תודובע 30.95 כ"הס  

      
)ה ד ו ב ע ו  ר מ ו ח ( ת ו נ ו ש  40.95 ק ר פ  ת ת       
      
תינורק םע תילמשח תלגלג ללוכ,המרה ןקתמ     59.04.0010
, לבכ םע ,ןוט 5.2 דע סמועל תינדי הררג      
קספמ םע עקש-עקת רוביח ,דיינ הלעפה לנאפ      
,תרשרש רובע טנזרבמ קיתרנ ללוכ , קתנמ      
ללוכ ,םואת ללוכ ,'מ 01-כ ךלהמה ךרוא      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק םינקתה ןוכמ רושיא  
      
הרקתל םיקוזיח םע  )ליירונומ( I-042 ליפורפ     59.04.0013
תינכת יפל בוביס סוידרו ףופיכ םע ןקתומ      
המרה ןקתמ לש ןוט 5.2 סמועל ,רוטקורטסנוק      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .םירוצעמ ,עבצ ללוכ ,  
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .ךמסומ קדוב תאמ הלעפה רושיאו הקידב 59.04.0014
 27,500.00 )הדובעו רמוח( תונוש 40.95 כ"הס  

      
1,188,150.00 תרנצו הביאש דויצ 95 כ"הס  

קובץ: בוסטר גני תקווה   .../052 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     052 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ל כ  ת ד י ד מ  ת כ ר ע מ  06 ק ר פ       
      
ה ר ל כ ה  ן ק ת מ  10.06 ק ר פ  ת ת       
      
יפל ועצובי הרלכה אשונב תודובעה לכ      
יפל ןכ ומכו הז םוחתב םיגוהנה םיטרדנטסה      
תוכיאל דרשמהו תואירבה דרשמ תויחנה      
.ןלהל םיריחמב הלולכ ךכ לע הרומת .הביבסה      
      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .טרפמה יפל ףיצר רולכ רקב 60.01.0063
      
לש הקפסא ימב רולכ הדידמ תדורטקלא     60.01.0064
ללוכ ,םירזיבאו הדורטקלא תיב ללוכ ,תורוקמ      
הנש לש הפוקתל םילכתמ םירמוחו םירזיבא      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק תיתרגש הלועפל ןקתמה תריסמ םוימ  
      
ןיירושמ רטסאילופמ ימוקמ למשח חול     60.01.0065
ריקה לע הילתל מ"ס 52/04/06 תודימב      
6 ת"מאמ ללוכ , רולכ תדידמ תכרעמ רובע ,      
,רפמא 6 יזפ-דח ת"מאמו יבטוק-וד רפמא      
טלוו 42 לילס םע ןעגמ ,טלוו 42/032 יאנש      
ינש - ספאו םיבצמ ינש ררוב-קספמ , ח"ז      
דל תרונמ , ילמשח זרב תלעפהל םיבטוק      
םירמוחו םירזיבא ללוכ , חתמ תוחכונ ןומיסל      

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק הנקתהל  
      
,ליגר רוגס , ןיפוליח םרז טלוו 42 ילמשח זרב     60.01.0066
םימ תסינכ ינפל , ,רוקמ 4/3" רטוק      
םירמוחו םירזיבא ללוכ , הדידמ תכרעמל      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק הנקתהל  
      
טרפמה יפל רקבה רובע םירזיבא םע הטלפ     60.01.0074
, ץחל תסוו ללוכ , קותינ יזרב םע תרנצ ללוכ      
רתיה לכו ןנסמ ,ץחל יקרופ ,םיעוזעז ימלוב      
לש הניקת הלועפלו תמלשומ הנקתהל שורדה      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק רקבה  
      
היהשהל םיאתמ חפנב היהשה לכימ     60.01.0091
ץחל , םימ םוגיד וק לע רבוחמ , תשרדנ      
דימע ,ריקה לע הנקתה , 'מטא 01 הדובע      
םירזיבא , ףוגמ ללוכ ,טירולכופיה תסימתל      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .הנקתה רודיסו  
      
ישארה הקפסאה וקמ תינוציח םוגיד תרנצ     60.01.0092
ללוכ , תובאשמה הנבמב רולכ רקבל דעו      
תוריק ירבעמ ,םיעקרק-תתו לע םיעטק      

  3,400.00 3,400.00     1.00 'פמוק םירזיבא ללוכ , תינכתה יפל ,המודכו  
      
,רויכ לש םיחולד רוניצל םוגיד ימ זוקינ תרנצ     60.01.0093

    300.00   300.00     1.00 'פמוק םירזיבא ללוכ , תינכתה יפל  
 31,750.00 הרלכה ןקתמ 10.06 כ"הס  
 31,750.00 רולכ תדידמ תכרעמ 06 כ"הס  

קובץ: בוסטר גני תקווה   .../053 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     053 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ט ס ו ק א  ן ו ג י מ  26 ק ר פ       
      
י ט ס ו ק א  ן ו ג י מ  10.26 ק ר פ  ת ת       
      
םוחתב ב"ד 04 לש התחנהל ינולח לוק קיתשמ     62.01.0010
תאיצי חתפב רוטרנגה רדחב ב"ד 0001-0      
'מ 5.1 ךרואב H םגד 042/061 תודימב ריוא      
טרפמב שרדנכ א.נ.ח תרצות הלופכ ןפוד לעב      
תשרו םשג יסירת ללוכ יטסוקאה ץעויה ח"ודבו      
לש ימדיקה קלחב מ"מ 01/01 ודנפסקא      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק .קיתשמה  
      
םוחתב ב"ד 04 לש התחנהל ינולח לוק קיתשמ     62.01.0020
תסינכ חתפב רוטרנגה רדחב ב"ד 0001-0      
,'מ 5.1 ךרואב H םגד 022/061 תודימב ריוא      
טרפמב שרדנכ א.נ.ח תרצות הלופכ ןפוד לעב      
, םשג יסירת ללוכ יטסוקאה ץעויה ח"ודבו      
לש ימדיקה קלחב מ"מ 01/01 ודנפסקא תשר      

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק .קיתשמה  
      
תיפנכ-וד 003/081 תודימב תיטסוקא חפ תלד     62.01.0040
bd לש שער תתחנה , תובאשמ רדחל הסינכב      
טרפמב שרדנכ א.נ.ח 'בח לש DA-04 םגד 04      
קתר בר לוענמ ללוכ יטסוקאה ץעויה ח"ודבו      

 14,000.00 14,000.00     1.00 'פמוק .חירב בר לש  
      
042/001 תודימב תיטסוקא חפ תלד     62.01.0050
תתחנה , רוטרנג רדחל הסינכב תיפנכ-דח      
א.נ.ח 'בח לש DA-04 םגד bd 04 לש שער      
ללוכ יטסוקאה ץעויה ח"ודבו טרפמב שרדנכ      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק .חירב בר לש קתר בר לוענמ  
      
52.1 ךרואב א.נ.ח תרצות H  םגד לוק קיתשמ     62.01.0060
תשר ,םשג יסירת םע 022/08 תודימב 'מ      
לש ימדקה קלחב מ"מ 01X01 ודנפסקא      

 18,400.00 4,600.00     4.00 'פמוק .קיתשמה  
      
52.1 ךרואב א.נ.ח תרצות H םגד לוק קיתשמ     62.01.0070
ודנפסקא תשר םע  08/002 תודימב ,'מ      

 18,000.00 4,500.00     4.00 'פמוק 01X01 קיתשמה לש ימדקה קלחב מ"מ.  
      
החמומ סדנהמ ידי-לע תיטסוקא הקידב     62.01.0100
הנבמב דויצה לכ תלעפהב  ךמסומ הקיטסוקא      
םיחתפה לומ 'מ 0.1 לש קחרמב הקידב תוברל      
לש ח"וד תשגהו שרגמה תולובג ךרואל ףסונבו      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .הקידבה תואצות  
 74,900.00 יטסוקא ןוגימ 10.26 כ"הס  

      
      
      
      

 74,900.00 יטסוקא ןוגימ 26 כ"הס  
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../054 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     054 1176-638

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

)ת ו י מ ו י ( י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  -  ק ר פ  36 36 ק ר פ       
      
  -  10.06 ק ר פ  ת ת  10.36 ק ר פ  ת ת     
ם ד א  ח כ  ת ד ו ב ע       
      

  1,540.00    77.00    20.00 .תועוצקמה לכב יעוצקמ לעופ ע"ש  63.01.0001
      

  1,760.00    88.00    20.00 .ךמסומ יאלמשח ע"ש  63.01.0002
      

  1,144.00    57.20    20.00 .תועוצקמה לכב טושפ לעופ ע"ש  63.01.0003
      

  4,840.00 2,420.00     2.00 הדידמ תצובק ע"י  63.01.0004
      

  4,180.00   209.00    20.00 ךותיר דויצ ללוכ ךותיר תווצ ע"ש  63.01.0005
      

  2,530.00   126.50    20.00 ךותיר דויצ ללוכ יעוצקמ ךתר ע"ש  63.01.0006
      

  1,584.00    79.20    20.00 ליעפמ ללוכ ילמשח שיטפ ע"ש  63.01.0007
 17,578.00 םדא חכ תדובע  -  10.06 קרפ תת 10.36 כ"הס  

      
  -  20.06 ק ר פ  ת ת  20.36 ק ר פ  ת ת     
י ס ד נ ה  י נ כ מ  ד ו י צ  ת ד ו ב ע       
      

  5,500.00   275.00    20.00 ליבקמ וא 559 םגד ינפוא העי ע"ש  63.02.0001
      

  3,520.00   176.00    20.00 3BCJ,4 םגד ףכ םע ינפוא ןורפחמ ע"ש  63.02.0004
      
םומינימ הדלפ ילגלג 2 לע סדנט טטור שבכמ     63.02.0009

  2,640.00 1,320.00     2.00 ליבקמ וא GAMOB-021 םגד ןוט 2 ע"י   
      
9-מ תוחפ אל דחא ריצ םימ תילכימ תיאשמ     63.02.0010

  4,620.00   231.00    20.00 ק"מ ע"ש   
 16,280.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע  -  20.06 קרפ תת 20.36 כ"הס  

      
ב צ ק ה  30.36 ק ר פ  ת ת       
      
פ"ע תוקיתעה תושרל םולשת רובע בצקה     63.03.0010
עוציבה ינפל ןימזמה רושיאו לעופב עוציב      

 50,000.00 1,000.00    50.00 %6  לש ינלבק חוורב ןלבקל םלושי בצקה  
      
עוציב רובע תויופצ יתלב תודובע רובע בצקה     63.03.0020

 50,000.00 50,000.00     1.00 תופסונ תודובעל לקד ןוריחמ פ"ע תודובע בצקה  
100,000.00 בצקה 30.36 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

133,858.00 )תוימוי( י'גר תודובע -  קרפ 36 36 כ"הס  
קובץ: בוסטר גני תקווה   .../055 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

הווקת ימ
)רטסוב( ןופצ םימ ץחל תרבגה ןוכמ - הווקת ינג

פרוייקט : 064-12-638
מהדורה 2

 

08/01/2017 )זוכיר( ןדמוא
דף מס':     055 1176-638

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רפע תודובע 10 קרפ    
   

                 29,640.00 רפע  תודובע 10.10 קרפ תת   
   

    29,640.00 רפע תודובע 10 כ"הס               
   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

                639,432.50 ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת   
   

   639,432.50 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס               
   
היינב תודובע 40 קרפ    
   

                  2,520.00 היינב תודובע 10.40 קרפ תת   
   

     2,520.00 היינב תודובע 40 כ"הס               
   
םוטיא תודובע 50 קרפ    
   

   204,375.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס               
   
ןמוא תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
   

                 24,600.00 תוכבש 10.60 קרפ תת   
   

                170,300.00 תורגסמ 20.60 קרפ תת   
   

                 25,000.00 די יזחאמו תוקעמ 30.60 קרפ תת   
   

   219,900.00 ןמוא תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס               
   
היצלטסניא 70 קרפ    
   

                 38,850.00 םימחו םירק םימ תורוניצ 10.70 קרפ תת   
   

                  4,800.00 םשג ימ זוקינ 20.70 קרפ תת   
   

                  1,950.00 ןהירזיבאו תויאורבת  תועובק 30.70 קרפ תת   
   

                 12,700.00 בויב ירזיבאו תרנצ 40.70 קרפ תת   
   

    58,300.00 היצלטסניא 70 כ"הס               
 
 

קובץ: בוסטר גני תקווה   .../056 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     056 1176-638

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשח תודובע 80 קרפ    
   

                213,290.00 למשח חול 10.80 קרפ תת   
   

                 47,000.00 רדת יריממ 20.80 קרפ תת   
   

                 54,250.00 רקב 30.80 קרפ תת   
   

                 52,100.00 תונכת 40.80 קרפ תת   
   

                325,222.00 למשח תונקתה 60.80 קרפ תת   
   

                196,200.00 רוטרנגלזיד 70.80 קרפ תת   
   

                 36,200.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 80.80 קרפ תת   
   

   924,262.00 למשח תודובע 80 כ"הס               
   
חיט תודובע 90 קרפ    
   

                 91,500.00 חיט תודובע 10.90 קרפ תת   
   

    91,500.00 חיט תודובע 90 כ"הס               
   
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
   

                145,400.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת   
   

   145,400.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס               
   
העיבצ תודובע 11 קרפ    
   

                 11,200.00 העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת   
   

    11,200.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס               
   
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
   

                    800.00 םוינימולא תודובע 10.21 קרפ תת   
   

       800.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס               
   
שרח תורגסמ 91 קרפ    
   

                 26,785.00 םינוש םינוגיעל הדלפ היצקורטסנוק 10.91 קרפ תת   
   

    26,785.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס               
 
 
 
 
 

קובץ: בוסטר גני תקווה   .../057 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     057 1176-638

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
   

                 10,000.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 קרפ תת   
   

    10,000.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס               
   
תונושו י'גרב תודובע 92 קרפ    
   

י'גרב תודובע 10.92 קרפ תת                             
   

תונושו י'גרב תודובע 92 כ"הס                            
   
תומלצמו ןוגימ תכרעמ 53 קרפ    
   

                 21,700.00 תיראלולס / תיטוחלא תרושקת הטלקה תכרעמ 10.53 קרפ תת   
   

                 12,750.00 תומלצמ 20.53 קרפ תת   
   

                  5,800.00 הזירכ 30.53 קרפ תת   
   

                 11,360.00 הצירפ יוליג תכרעמ 40.53 קרפ תת   
   

                  9,460.00 היצרגטניאו תויתשת םיפסונ םירזיבא 50.53 קרפ תת   
   

                    750.00 םידומע 60.53 קרפ תת   
   

תוירחאו תורש 70.53 קרפ תת                             
   

                  4,400.00 הסינכ תרקב דויצ 80.53 קרפ תת   
   

    66,220.00 תומלצמו ןוגימ תכרעמ 53 כ"הס               
   
חותיפ תודובע 04 קרפ    
   

                243,300.00 חותיפ תודובע 10.04 קרפ תת   
   

   243,300.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס               
   
חותיפ - םישיבכ 15 קרפ    
   

                 74,100.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת   
   

                 13,200.00 םיעצמ 30.15 קרפ תת   
   

                151,500.00 תובוחר תלילס תודובע - 50.15 קרפ תת 50.15 קרפ תת   
   

   238,800.00 חותיפ - םישיבכ 15 כ"הס               
 
 
 
 
 

קובץ: בוסטר גני תקווה   .../058 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     058 1176-638

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

בויבו םימ תודובע 75 קרפ    
   

                 17,400.00 ללוכ ריחמה( 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.75 קרפ תת   
)םיחפס        
   

                 96,150.00 61" רטוק דע 01" רטוקמ םימ תקפסא יוק 20.75 קרפ תת   
)םיחפס ללוכ ריחמה(        
   

                 27,280.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 40.75 קרפ תת   
   

                  9,790.00 בויב ינקתמ 50.75 קרפ תת   
   

   150,620.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס               
   
תרנצו הביאש דויצ 95 קרפ    
   

                429,500.00 הביאש דויצ 10.95 קרפ תת   
   

                651,250.00 םירזיבאו תרנצ 20.95 קרפ תת   
   

                 79,900.00 תינכמ הבכרהו תרנצ תודובע 30.95 קרפ תת   
   

                 27,500.00 )הדובעו רמוח( תונוש 40.95 קרפ תת   
   

 1,188,150.00 תרנצו הביאש דויצ 95 כ"הס               
   
רולכ תדידמ תכרעמ 06 קרפ    
   

                 31,750.00 הרלכה ןקתמ 10.06 קרפ תת   
   

    31,750.00 רולכ תדידמ תכרעמ 06 כ"הס               
   
יטסוקא ןוגימ 26 קרפ    
   

                 74,900.00 יטסוקא ןוגימ 10.26 קרפ תת   
   

    74,900.00 יטסוקא ןוגימ 26 כ"הס               
   
)תוימוי( י'גר תודובע -  קרפ 36 36 קרפ    
   

                 17,578.00 םדא חכ תדובע  -  10.06 קרפ תת 10.36 קרפ תת   
   

                 16,280.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע  -  20.06 קרפ תת 20.36 קרפ תת   
   

                100,000.00 בצקה 30.36 קרפ תת   
   

   133,858.00 )תוימוי( י'גר תודובע -  קרפ 36 36 כ"הס               
 
 
 
 
 

קובץ: בוסטר גני תקווה   .../059 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ ץועיו חוקיפ ,לוהינ - סנרב יש
8683536-30:סקפ 4232207-470:לט רזא רפכ 1 לח"נה
 

08/01/2017
דף מס':     059 1176-638

  
לכה ךס  

 4,491,712.50  יללכ כ"הס  
    763,591.13 מ"עמ %71  
  5,255,303.63 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: בוסטר גני תקווה 4434889-40 )3.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


