
מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 

06/12/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

.העסה תונחת - םישיבכ 10 הנבמ
הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת ו  ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
.ת ו ד ו ס י ו  ת ו י ת ש ת  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
80 קרפ "לוחכה רפס"ב בותכהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה טרפמהו      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה ,תוכמותה      
לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח      
,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס ,הכישמ      
תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה      
      
ןיבה טרפמב 70.30.80 ףיעס יפל עוציב      
.טרפ יפלו ידרשמ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ      
      
וד םיירושרש םישימג םייטסלפ תורוניצ      
יתבכש      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0110
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  7,980.00    19.00   420.00 08.1.021. רטמ   
      
מ"מ 011 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0120
יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ      

  2,800.00    35.00    80.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
םילוורש      
      

 10,780.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     002 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

.העסה תונחת - םישיבכ 10 הנבמ
הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,780.00 מהעברה      
      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0140
מ"מ 2.3 ןפוד יבועב 8 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

  4,500.00    45.00   100.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.0150
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

  6,360.00 1,590.00     4.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0160
י"ת יפל 052C ןוטב הסכמו הרקת רובע      

  1,720.00   430.00     4.00 'פמוק .489  
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0170
06 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 17,200.00    43.00   400.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     08.01.0180
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  1,650.00   110.00    15.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה רושיא ק"מ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה ח"ע      
ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו סוסיב      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה רזעה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
יאנתל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע םיסמועהו ,םוקימ ,עקרק      
      
ןיבה טרפמב 20.60.80 ףיעס יפל עוציב      
.טרפ יפלו ידרשמ      
      
      

 42,210.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     003 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

.העסה תונחת - םישיבכ 10 הנבמ
הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 42,210.00 מהעברה      
      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.01.0230
03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 01-9 הבוגב 063.1.80      

 24,750.00 1,650.00    15.00 'פמוק .מ"ס 021/08/08 תודימב  
 66,960.00 .תודוסיו תויתשת 10.80 כ"הס  

      
.ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה חול      
רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו עורזל      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב םידומעה      
      
10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לש ןותחתה קלחהו דומעה לש סיסבה חול      
חול לעמ מ"ס 03 לש הבוגל דע ,דומעה      
.הקיס וא םח ןמוטיבב ופוצי ,סיסבה      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     004 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

.העסה תונחת - םישיבכ 10 הנבמ
הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הננב/לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 06 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
תחלצ ,תלד ,תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םירזיבאה לכו ,םוינימולא תקיצימ הנותחת      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הטישב עובצ הרואתה דומע ,ושארב      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא      
      
ףפוכמ ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
תוברל םח ץבאב לובט הדלפמ יושע )"הננב"(      
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ      
הנותחת תחלצ ,תלד ,תלדל חתפ ,דומעה      
םישורדה םירזיבאה לכו םוינימולא תקיצימ      
דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ הרואתה      
.רונתב      
      
עורז )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.0120
יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ יושע ,תדדוב      

 55,000.00 5,000.00    11.00 'פמוק .רטמ 01 הבוגב  ליעל םושרה  
      
עורז )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.0130
יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ יושע הלופכ      

 22,500.00 7,500.00     3.00 'פמוק .רטמ 01 הבוגב ליעל םושרה  
      
עורז )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.0140
יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ יושע תשלושמ      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .רטמ 01 הבוגב 732.2.80 ףיעס  
 87,000.00 .תועורזו םידומע 20.80 כ"הס  

      
.ת ו נ ו ש ו  ת ו ק ר א ה  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      

30.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     005 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

.העסה תונחת - םישיבכ 10 הנבמ
הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
הרואת ףוג תנקתה      
      
םישגמ      
      
ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
תרצות 3CB -ו 2CB םגד םיקדהמ      
    IXEGOS דע ךתחב םילבכל ,רשואמ ע"ש וא  
טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ ללוכ ,ר"ממ 53      
וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה ירוביחלו      
דרפנ חטבמ( יוסיכ ,CA01X2, AK01 יבטוק      
ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ רובע      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה תיבלו      
      
70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     08.03.0100

  3,300.00   300.00    11.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     08.03.0110

  1,260.00   420.00     3.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג השולשל םירזיבא שגמ     08.03.0120

    500.00   500.00     1.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0170

  2,420.00    11.00   220.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0180
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 24,800.00    80.00   310.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
הקראה      

 32,280.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     006 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

.העסה תונחת - םישיבכ 10 הנבמ
הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 32,280.00 מהעברה      
      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוציבל תושורדה      
.וגוס      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.0220
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

 10,850.00    35.00   310.00 08.3.327 רטמ   
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ      
הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב      
הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל 521B ןוטב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05 תשוחנמ      
הקראה לית וא ספא לית וא הקראה לית ןיבל      
טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע תשרב      
.העיבצו      
      
ןיבה טרפמב 10.50.80 ףיעס יפל עוציב      
טרפ יפלו ידרשמ      
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.03.0250
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

  1,600.00   800.00     2.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
מ"מ 4X04 תודימב תשוחנ יושע תוקראה ספ     08.03.0260
ללוכ ,רפרפ ימואו תוחפל רוביח יגרב 7 םע      
םינורגיטנא תואיצי םע המיאתמ IC תספוק      

    560.00   280.00     2.00 'פמוק .תמלשומ הנקתהו  
      
הקראה יכילומ לש ינקת רוביח רובע תפסות     08.03.0270
דיג ךתח לכב ,DLEWDAC תטישב םיפושח      

    320.00   160.00     2.00 'פמוק .רוביחב םיכילומה לש תומכ לכבו שרדנכ  
      
      
      
      
      
      
      
      

 45,610.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     007 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

.העסה תונחת - םישיבכ 10 הנבמ
הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 45,610.00 מהעברה      
      
      
דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.03.0280
העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ ידומעב      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב רשאו      
יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה . תיננגה      
עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא תויחנה      
יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה דומעה      

  2,500.00   250.00    10.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג ללוכ דוסיה  
      
ןיירושמ עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.03.0290
    45PI יצח  םרז  קספמ תפסות תוברל  
לעב א"ק 01 רפמא 61 יבטוק וד יטמטוא      
רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע דחא לודומ      
    2X3.YX2N 5 עקת תיבל דעו שגמהמ ר"ממ  
ןוקיליס י"ע רוביחה  רוזא םוטיא תוברל      

  1,596.00   133.00    12.00 'פמוק .םשג ימ תרידח תעינמל  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0320

  1,220.00    61.00    20.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0330

  1,060.00    53.00    20.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
 51,986.00 .תונושו תוקראה 30.80 כ"הס  

      
.ה ר ו א ת  י פ ו ג  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג תשיכר      
םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת ללוכ הז      
-ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה םיפוגל      
    .C.O.T  
      

40.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     008 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

.העסה תונחת - םישיבכ 10 הנבמ
הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו ,תוירחא      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת      
      
הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
רגאמב םימושרה הכמסה תדועת ילעב      
המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.דרשמה רתאב תנכדעתמה      
      
תמגוד W661 ,דל תובוחר תרואת ףוג     08.04.0080
    NOIVAN תרצותמ GNITHGIL  
    REPOOC-NOTAE דע רוא י"ע קוושמה  
שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,םיסדנהמ      

 55,000.00 2,750.00    20.00 .8100.400.80 ףיעס יפל 'חי   
 55,000.00 .הרואת יפוג 40.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
םייק הרואת דומעל תורבחתה עוציב ןונכת     08.05.0020
שגמ :ןוגכ םירזיבאה לכו דומעה תפלחה ללוכ      
תרידחל דומעה יסיסבב חודיק ,םירזיבא      
,הדובעה םויסב דומעה םוטיא ,םילבכו תורנצ      
לכ תוברל תומוק 3 - ל םיקדהמ תפלחה      
הדובעה תלבקל םיוולנה םירזיבאה      

  1,650.00 1,650.00     1.00 'פמוק התומלשב  
      
הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ עוציב ןונכת     08.05.0030
הנופיש( ןוטב דוסי תוברל רטמ 51 דע לש      

  8,750.00   625.00    14.00 'פמוק .הייריעה ינסחמל יוניפו )תלוספ רתאל  
 10,400.00 תונוש 50.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

271,346.00 הרואתו למשח 80 כ"הס  
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     009 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

.העסה תונחת - םישיבכ 10 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0020
02/01, ,תינבלמ גוסמ ,ינועבצ ספסוחמ רמגב      

228,000.00    95.00 2,400.00 .תינכת יפל ע"וש וא 02/02 ר"מ   
      
רובע תבלתשמ ןבא  ףוציר יפיעסל תפסות     40.01.0040

  3,000.00    12.00   250.00 .ןבל עבצ ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0050
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

  5,400.00   180.00    30.00 .דוסי ר"מ   
      
םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.01.0060
תמגודכ  ןבל ןווג תוברל מ"ס 6/02/02      

  1,800.00   180.00    10.00 .ע"ש וא ןייטשרקא ר"מ   
      
52/71 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0070
תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס      

 51,300.00    90.00   570.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש םגד תמגודכ רטמ   
      
תלגועמ תינוציח תיתניפ  המורט הפש ןבא     40.01.0080
םע  מ"ס 52/71 ךתח תודימב  תולעמ 09      
לש םגד  תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס      

  1,080.00   135.00     8.00 ע"ש וא ןייטשרקא 'חי   
      
תלגועמ תימינפ תיתניפ  המורט הפש ןבא     40.01.0090
םע  מ"ס 52/71 ךתח תודימב  תולעמ 09      
לש  םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס      

  1,080.00   135.00     8.00 ע"ש וא ןייטשרקא 'חי   
      
81/04/05 תודימב  תודימב בכרל הילע ןבא     40.01.0100
שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע      

  9,000.00   150.00    60.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש רטמ   
      
רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.01.0110
.רופא ןווגב מ"ס 51/05/32 תודימב היצח      

 11,400.00    95.00   120.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.01.0120

 26,000.00    65.00   400.00 .ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה .רופא רטמ   
338,060.00 10.04.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: בית קקל למצויינות -   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
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06/12/2022
דף מס':     010 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

.העסה תונחת - םישיבכ 10 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

338,060.00 מהעברה      
      
      
העונת אל 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0121
דוסי ללוכ ריחמה .מ"ס 51/05/32 תודימב      

 42,500.00    85.00   500.00 .ןוטב תנעשמו רטמ   
380,560.00 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

380,560.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס  
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/12/2022
דף מס':     011 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

.העסה תונחת - םישיבכ 10 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
תמאתומה ןג תמדא תאבומ הליתשל עקרק     41.01.0004
ריחמה .רושייו רוזיפ ללוכ תימוקמ המדאל      

 11,000.00    55.00   200.00 .עקרק תקידב ללוכ ק"מ   
      
ללוכ ריחמה ,מ"ס 07 הבוג םישרוש ליבגמ     41.01.0044

  2,600.00    65.00    40.00 קפס תויחנה יפל הנקתהו ךותיח רטמ   
 13,600.00 עקרק יופיחו ןג תמדא 10.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
01 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ     41.02.0095

  1,690.00     6.50   260.00 .ע"ש וא EP 4/61 תמגודכ רטמ   
      

  3,250.00    13.00   250.00 .ל"נכ 01 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0100
      

  5,000.00    20.00   250.00 .ל"נכ 01 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0110
      

  9,000.00    30.00   300.00 .ל"נכ 01 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0115
      
ןד ןענ וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61  ףוטפט     41.02.0145
ללוכ תינכות יפל 5.0 לכ ש"ל 3.2 ע"ש וא      

    400.00     4.00   100.00 עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ רטמ   
      
מ"מ 61 ןליתאילופ רוניצמ ץעל ףוטפט תעבט     41.02.0160
ןד ןענ וא םיפטנ מ"ער תסוומ  רטמ 4 ךרואב      
ללוכ  תעבטל תופטפט 01 ש"ל 3.2 ע"ש וא      

  2,400.00    60.00    40.00 עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ 'חי   
      

  5,400.00    36.00   150.00 01 גרדב מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופמ  לוורש רטמ  41.02.0200
      

  9,200.00    46.00   200.00 01 גרדב מ"מ 09 רטוקב ןליטאילופמ  לוורש רטמ  41.02.0210
      

  9,150.00    61.00   150.00 01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופמ  לוורש רטמ  41.02.0215
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוקב תכרעמ שאר     41.02.0310
,תומכ יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
,הזנורב ישאר ילוארדיה ףוגמ ,ץחל דמ ללוכ      
ןיטקמ ,םיננסמ ינש, ילמשח טלפ םע םימ דמ      
וא .י.ר.א תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ ,ץחל      
ירזיבאו  ,דוקיפ ימל האיצי ,ןוסכלא ףוגמ ,ע"וש      

  8,260.00 8,260.00     1.00 .ע"ש וא ןואסלפ גוסמ םירלודומ רוביח 'חי   
      
      
      
      

 53,750.00 20.14.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/12/2022
דף מס':     012 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

.העסה תונחת - םישיבכ 10 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 53,750.00 מהעברה      
      
      
1 " רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0370
,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה      
ירזיבאו לופינממ תוילצפתה יכרד תלת ןוזרב      

  1,360.00   680.00     2.00 רוביח 'חי   
      
םולב "טיילרוא"  0461/2 תכרעמ שארל ןורא      41.02.0415
לדוג יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא "ןוסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  7,000.00 7,000.00     1.00 .רטסמ לעונמו הנקתהל 'חי   
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.02.0430
יוליג ,הריפח ,םימ - דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
יפל לכה ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה      

  3,500.00 3,500.00     1.00 .טרפה יפל םימה קפס תושירד 'חי   
      
הלורוטומ תרצות תולעפה 8-ל היקשה בשחמ     41.02.0448
םיקפוסמש ,רבצמ ,ןעטמ ללוכ .ע"ש וא םגא וא      
וא םידומע למשחל רוביח ,בשחמה קפס י"ע      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C -45 גוסמ הנגה ןוראב      
היקשה ןורא דצל יולת לע וא ןוטב חטשמ לע      

 13,500.00 13,500.00     1.00 .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא ללוכ 'חי   
      
תופסות רובע היקשהה בשחמל תפסות     41.02.0450

    280.00   280.00     1.00 'פמוק תולעפה 8 לעמ הלעפה  
      
לע ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאולוס     41.02.0469
םירוביחה לכ לוכןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ      
.דקופמה ףוגמלו היקשה בשחמל םישורדה      
תנבלוגמ תכתמ ספ לע ןקתוי דיאונולוסה      

  1,050.00   350.00     3.00 תכרעמה שאר זגרא ןפודל עבוקתש 'חי   
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תוחוש     41.02.0530

  3,600.00 1,800.00     2.00 היקשה בותיכ םע הסכמ 'חי   
 84,040.00 היקשה 20.14 כ"הס  

      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא      41.03.0032

  1,800.00    18.00   100.00 .תיקש וא ,רטיל 5.2 חפנב 'חי   
      

  7,200.00   360.00    20.00 א הצובק ךותמ תוחפל 5.8 לדוג םיצע 'חי  41.03.0076
      

  8,000.00   400.00    20.00 ב הצובק ךותמ תוחפל 5.8 לדוג םיצע 'חי  41.03.0078
 17,000.00 30.14.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: בית קקל למצויינות -   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     013 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

.העסה תונחת - םישיבכ 10 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 17,000.00 מהעברה      
      
      
,תוחפל עזג לעב םייק רגוב ץע לש הקתעה     41.03.0114
לעמ 'מ 3.1 הבוגב דודמ מ"ס 02 דע רטוקב      

  2,250.00   450.00     5.00 עקרקה ינפ 'חי   
      
יפ לע ,החוממ םזוג י"ע םיימיק םיצע לש םוזיג     41.03.0124

    750.00   150.00     5.00 הוולמה םונורגאה השירד 'חי   
      
תוכומס 3 תנקתהו הקפסא רובע תפסות     41.03.0174
ץעל תורושקו ןהינב תורבוחמה ץע לכל תולוגע      
הנומתו טרפ יפ לע לכה םיקבח השולשב      

  2,400.00    60.00    40.00 .םיפרוצמ 'חי   
 22,400.00 העיטנו ןוניג 30.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

120,040.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס  
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     014 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

.העסה תונחת - םישיבכ 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 03 דע לש קמועל ףושיח     51.01.0010
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

 12,120.00     4.00 3,030.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
תוברל , םירגובםיצע  לש הריקע וא/ו התירכ     51.01.0015
םולשתה , קוליסו יוניפ ללוכ םישרושה תיב      

    900.00   450.00     2.00 .ףיעסב לולכ יוניפה רובע 'חי   
      
תוברל ,םיצע ימדג לש הריקע וא/ו התירכ     51.01.0020
לש הרקמב .קוליסו יוניפ ללוכ םישרושה תיב      
,םישרוש תיב אלל םיבוקר םיצע ימדג      

    330.00   165.00     2.00 .ףיעסב לולכ יוניפה רובע םולשתה 'חי   
      
.םיבשע תליטקל רשואמ רמוחב סוסיר     51.01.0030
יללכה טרפמב שרדנה יפל הדעת הרבדה      

  4,545.00     1.50 3,030.00 .)לוחכה רפסה( ר"מ   
      

  6,800.00    17.00   400.00 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  51.01.0040
      
תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     51.01.0050

  9,500.00    19.00   500.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
ותבכרהו תבלתשמ ןבא גוסמ ףוציר קוריפ     51.01.0060

 18,375.00    49.00   375.00 .שדחמ ר"מ   
      
יוניפ תוברל אוהש גוס לכמ תשר רדג קוריפ     51.01.0070

  1,040.00    26.00    40.00 .קוליסו רטמ   
      
ןיוזמ אל ןוטבמ דבוכ תוריק תוסירהו קוריפ     51.01.0080

  5,400.00   120.00    45.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,תודוסיהו ק"מ   
      
שדחה םוקימל סובוטוא תנחת לש הקתעה     51.01.0081
דויצהו תודובעה לכ תוברל טקיורפה םוחתב      
םוקימב תושרדנה תונכה תוברל שרדנה      
תמלשהו הקתעה תללוכ הדובעה ,שדחה      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק .הנחתל םירבוחמש תרושקתו למשח תויתשת  
      
םוחתב שדחה םוקימל תינוגימ לש הקתעה     51.01.0082
שרדנה דויצהו תודובעה לכ תוברל טקיורפה      
,שדחה םוקימב תושרדנה תונכה תוברל      
תויתשת תמלשהו הקתעה תללוכ הדובעה      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק .הנחתל םירבוחמש תרושקתו למשח  
      
      

 74,010.00 10.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     015 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

.העסה תונחת - םישיבכ 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 74,010.00 מהעברה      
      
      
רתאב תמייק תלוספ תדרפהל רופח רמוח ןוימ     51.01.0083
םולשתו תלוספ רתאל הלבוה הסמעה תוברל      
וטנ היהי םולשתה( .רתאב הנמטה תרגא      
ומלושי  רפעה תודובע רתאהמ תנופמ תלוספל      

 19,600.00    98.00   200.00 )הריפח ףיעס יפל ןוט   
      
זוקינ/בויב תוחושל הסכמו הרקת תפלחה     51.01.0084
הסכמו הרקתל מ"ס תומייק521-001 רטוקב      
    004D הדובעה ,מ"ס 06 רטוקב היהי הסכמה  
ןכו.םינשיה הסכמהו הרקתה יוניפ תללוכ      

 14,500.00 1,450.00    10.00 .ןנכותמה הבוגל הבוג תמאתה 'חי   
      
לכבו גוס לכמ תמייק החושל הבוג תמאתה     51.01.0085

  3,600.00   450.00     8.00 .ןנכותמ הבוגל רטוק 'חי   
      
קורפ תוברל רתאב םימייק בויב יווק תומאתה     51.01.0086
CVP רוניצמ םישדח םיווק עוציב םיווקה      
הלעת תריפח תוברל 002-061 םירטקב      
הפיטע שדח רוניצ תחנהו הקפסא השדח      

 21,250.00   250.00    85.00 .ויתווצק ינשב רוניצה רוביחו יוסיכו רטמ   
      
י"ע תפצורמ הכרדמ וא/ו טלפסא שיבכ תחיתפ     51.01.0087
תויווק תויתשת תחנה ךרוצל קוריפ וא/רוסינ      
בצמה תרזחהו ,מ"ס 021 דע לש קמועל      
ףוציר/טלפסאה תבכש ללוכ ,ותומדקל      

  2,400.00   160.00    15.00 .מ"ס 021 דע בחור.בלתשמ רטמ   
135,360.00 תונוש קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      

 80,000.00    32.00 2,500.00 .ק"מ 000,2 דע עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  51.02.0010
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0020

  9,090.00     3.00 3,030.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     51.02.0030

 14,150.00     5.00 2,830.00 .קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב ק"מ   
103,240.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

167,400.00   155.00 1,080.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
      

167,400.00 30.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     016 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

.העסה תונחת - םישיבכ 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

167,400.00 מהעברה      
      
      
םוטא ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.03.0020
52-81% חווטב םיקד תלוכת םע "יטרניא"      
יבועב תובכשב רזופמ ,)002 הפנ רבוע(      
קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ      
15 קרפ יללכה טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ      
רזחוממ רמוח תוברל .)קודיהה ללוכ ריחמה(      
תנגהל דרשמה י"ע רשואמה לעפממ      

217,910.00    77.00 2,830.00 .הביבסה ק"מ   
385,310.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 כ"הס  

      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0010

 24,475.00   445.00    55.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0015

 25,080.00   836.00    30.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0030

 77,760.00   960.00    81.00 .'מ 0.4 דע 'מ0.3-מ קמועב 5 גרד רטמ   
      
,מ"ס  041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0040
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק .'מ 57.1  
      
,מ"ס 041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0050
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
'מ 52.2 לעמ  לעמ קמועב 004D ןיממ ןוט      

 24,090.00 8,030.00     3.00 'פמוק .'מ 57.2 דעו  
      
,מ"ס 041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0060
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
'מ 57.2 לעמ לעמ קמועב 004D ןיממ ןוט      

 26,700.00 8,900.00     3.00 'פמוק .'מ 52.3 דעו  
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.06.0070
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

  9,250.00 1,850.00     5.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
      
      
      
      

193,855.00 60.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../017 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     017 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

.העסה תונחת - םישיבכ 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

193,855.00 מהעברה      
      
      
תודימב הפש ןבאל דומצ ינוניב ישאר ןטלוק     51.06.0075
רוניצל רוח םע מ"ס 011 הבוגב 87/84 םינפ      
ע"ש וא ןמפלוו לש DM-6 תמגודכ ןוטבמ 04      
052C  תינקית תשרו תרגסמ ללוכ      
ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכלזרבמ      

 10,920.00 2,730.00     4.00 .984 י"ת תושירדל 'חי   
      
םירטקב זוקינ רוניצ רוביח רובע תפסות     51.06.0496
םייק לבומ וא םייק אתל מ"ס 08 דע םינוש      
י"ע ושרדיש תומאתהו תוביצחה לכ תוברל      

  3,100.00 1,550.00     2.00 'פמוק .רוטקורטסנוקה  
      
םייק וק לע זוקינ את תמקה רובע תפסות     51.06.0500

  1,996.00   998.00     2.00 'פמוק .)דרפנב םלושי אתה(  
209,871.00 זוקינו לועית תודובע 60.15 כ"הס  

      
י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  90.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.09.0010

  2,200.00   220.00    10.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.09.0020

  2,200.00   220.00    10.00 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0030
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

  2,400.00     3.00   800.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.09.0040
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

  2,432.00    32.00    76.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

    217.00    31.00     7.00 .דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.09.0050
      

  2,162.00     4.70   460.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.09.0060
      
םגד לגר יכלוהל הנגה הקעמ הנקתהו הקפסא     51.09.0070
תימוקמה תושרה תריחב פ"ע ע"ווש וא ילרוא      

 19,000.00   475.00    40.00 .רונתב עובצו ןוולוגמ רטמ   
 30,611.00 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.15 כ"הס  

      
      
      
      
      

864,392.00 חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 כ"הס  
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../018 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     018 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

.העסה תונחת - םישיבכ 10 הנבמ
טלפסא תודובע 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  10.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     52.01.0010

 33,750.00    45.00   750.00 .01-86GP   ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     52.01.0020

 33,750.00    45.00   750.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
 67,500.00 תוכרדמו תועסימב תויטלפסא תובכש 10.25 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.02.0010

  1,350.00     1.80   750.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     52.02.0020

  1,200.00     1.60   750.00 ר''מ/רטיל 5.0 לש ר"מ   
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.02.0030

  1,120.00    28.00    40.00 .רוסינ ללוכ רטמ   
  3,670.00 תונוש 20.25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 71,170.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס  
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../019 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     019 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

.העסה תונחת - םישיבכ 10 הנבמ
.םיבצקה 16 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ם י ב צ ק ה  16 ק ר פ       
      
ם י נ ו ש  ם י ב צ ק ה ו  ם י מ ו ל ש ת  10.16 ק ר פ  ת ת       
      
העונת ירדסה  עוציבו ןונכתל יללכ בצקה     61.01.0010
תוחיטבה יעצמא לכו רורמתו טוליש םיינמז      
הרטשמה רושיא תלבק תוברל םישרדנה      
תושרהו פ"הנמ םע םואתב םינושה םימרוגהו      
טקיורפה ללכ לע לוחי הז ףיעס תימוקמה      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .םינוינחו םיעסה תנחת ,םישיבכ  
 20,000.00 םינוש םיבצקהו םימולשת 10.16 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 20,000.00 .םיבצקה 16 כ"הס  
1,727,508.00 .העסה תונחת - םישיבכ כ"הס

קובץ: בית קקל למצויינות -   .../020 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     020 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

םינוינח 20 הנבמ
הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת ו  ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
.ת ו ד ו ס י ו  ת ו י ת ש ת  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
80 קרפ "לוחכה רפס"ב בותכהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה טרפמהו      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה ,תוכמותה      
לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח      
,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס ,הכישמ      
תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה      
      
ןיבה טרפמב 70.30.80 ףיעס יפל עוציב      
.טרפ יפלו ידרשמ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ      
      
וד םיירושרש םישימג םייטסלפ תורוניצ      
יתבכש      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  3,800.00    19.00   200.00 08.1.021. רטמ   
      
מ"מ 011 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0105
יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ      

  3,500.00    35.00   100.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
םילוורש      
      

  7,300.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../021 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     021 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

םינוינח 20 הנבמ
הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,300.00 מהעברה      
      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0117
מ"מ 2.3 ןפוד יבועב 8 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

  4,500.00    45.00   100.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.0171
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

  9,540.00 1,590.00     6.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0197
י"ת יפל 052C ןוטב הסכמו הרקת רובע      

  2,580.00   430.00     6.00 'פמוק .489  
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0261
06 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 10,750.00    43.00   250.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     08.01.0291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  1,650.00   110.00    15.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה רושיא ק"מ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה ח"ע      
ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו סוסיב      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה רזעה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
יאנתל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע םיסמועהו ,םוקימ ,עקרק      
      
ןיבה טרפמב 20.60.80 ףיעס יפל עוציב      
.טרפ יפלו ידרשמ      
      
      

 36,320.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../022 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     022 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

םינוינח 20 הנבמ
הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 36,320.00 מהעברה      
      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.01.0378
03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 01-9 הבוגב 063.1.80      

 16,500.00 1,650.00    10.00 'פמוק .מ"ס 021/08/08 תודימב  
 52,820.00 .תודוסיו תויתשת 10.80 כ"הס  

      
.ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה חול      
רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו עורזל      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב םידומעה      
      
10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לש ןותחתה קלחהו דומעה לש סיסבה חול      
חול לעמ מ"ס 03 לש הבוגל דע ,דומעה      
.הקיס וא םח ןמוטיבב ופוצי ,סיסבה      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.80.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../023 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     023 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

םינוינח 20 הנבמ
הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הננב/לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 06 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
תחלצ ,תלד ,תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םירזיבאה לכו ,םוינימולא תקיצימ הנותחת      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הטישב עובצ הרואתה דומע ,ושארב      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא      
      
ףפוכמ ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
תוברל םח ץבאב לובט הדלפמ יושע )"הננב"(      
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ      
הנותחת תחלצ ,תלד ,תלדל חתפ ,דומעה      
םישורדה םירזיבאה לכו םוינימולא תקיצימ      
דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ הרואתה      
.רונתב      
      
עורז )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.0294
יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ יושע ,תדדוב      

 35,000.00 5,000.00     7.00 'פמוק .רטמ 01 הבוגב ליעל םושרה  
      
עורז )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.0297
יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ יושע הלופכ      

 22,500.00 7,500.00     3.00 'פמוק .רטמ 01 הבוגב ליעל םושרה  
 57,500.00 .תועורזו םידומע 20.80 כ"הס  

      
.ת ו נ ו ש ו  ת ו ק ר א ה  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      

30.80.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../024 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     024 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

םינוינח 20 הנבמ
הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םישגמ      
      
ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
תרצות 3CB -ו 2CB םגד םיקדהמ      
    IXEGOS דע ךתחב םילבכל ,רשואמ ע"ש וא  
טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ ללוכ ,ר"ממ 53      
וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה ירוביחלו      
דרפנ חטבמ( יוסיכ ,CA01X2, AK01 יבטוק      
ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ רובע      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה תיבלו      
      
70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     08.03.0042

  2,100.00   300.00     7.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     08.03.0045

  1,260.00   420.00     3.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0081

  1,210.00    11.00   110.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 20,000.00    80.00   250.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
הקראה      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוציבל תושורדה      
.וגוס      
      

 24,570.00 30.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../025 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     025 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

םינוינח 20 הנבמ
הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 24,570.00 מהעברה      
      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.0336
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

  8,750.00    35.00   250.00 08.3.327 'חי   
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ      
הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב      
הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל 521B ןוטב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05 תשוחנמ      
הקראה לית וא ספא לית וא הקראה לית ןיבל      
טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע תשרב      
.העיבצו      
      
ןיבה טרפמב 10.50.80 ףיעס יפל עוציב      
טרפ יפלו ידרשמ      
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.03.0387
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

  1,600.00   800.00     2.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
מ"מ 4X04 תודימב תשוחנ יושע תוקראה ספ     08.03.0411
ללוכ ,רפרפ ימואו תוחפל רוביח יגרב 7 םע      
םינורגיטנא תואיצי םע המיאתמ IC תספוק      

    560.00   280.00     2.00 'פמוק .תמלשומ הנקתהו  
      
הקראה יכילומ לש ינקת רוביח רובע תפסות     08.03.0414
דיג ךתח לכב ,DLEWDAC תטישב םיפושח      

    320.00   160.00     2.00 'פמוק .רוביחב םיכילומה לש תומכ לכבו שרדנכ  
      
ןיירושמ עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.03.0447
    45PI יצח  םרז  קספמ תפסות תוברל  
לעב א"ק 01 רפמא 61 יבטוק וד יטמטוא      
רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע דחא לודומ      
    2X3.YX2N 5 עקת תיבל דעו שגמהמ ר"ממ  
ןוקיליס י"ע רוביחה  רוזא םוטיא תוברל      

  1,064.00   133.00     8.00 'פמוק .םשג ימ תרידח תעינמל  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0501

  1,220.00    61.00    20.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0504

  1,060.00    53.00    20.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
 39,144.00 .תונושו תוקראה 30.80 כ"הס  

קובץ: בית קקל למצויינות -   .../026 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/12/2022
דף מס':     026 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

םינוינח 20 הנבמ
הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ה ר ו א ת  י פ ו ג  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג תשיכר      
םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת ללוכ הז      
-ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה םיפוגל      
    .C.O.T  
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו ,תוירחא      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת      
      
הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
רגאמב םימושרה הכמסה תדועת ילעב      
המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.דרשמה רתאב תנכדעתמה      
      
תמגוד W661 ,דל תובוחר תרואת ףוג     08.04.0127
    NOIVAN תרצותמ GNITHGIL  
    REPOOC-NOTAE דע רוא י"ע קוושמה  
שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,םיסדנהמ      

 35,750.00 2,750.00    13.00 .8100.400.80 ףיעס יפל 'חי   
 35,750.00 .הרואת יפוג 40.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: בית קקל למצויינות -   .../027 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/12/2022
דף מס':     027 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

םינוינח 20 הנבמ
הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
םייק הרואת דומעל תורבחתה עוציב ןונכת     08.05.0020
שגמ :ןוגכ םירזיבאה לכו דומעב תפלחה ללוכ      
תורנצ תרידחל דומעה יסיסבב חודיק ,םירזיבא      
תפלחה ,הדובעה םויסב דומעה םוטיא ,םילבכו      
םירזיבאה לכ תוברל תומוק 3 - ל םיקדהמ      

  3,300.00 1,650.00     2.00 'פמוק התומלשב הדובעה תלבקל םיוולנה  
  3,300.00 תונוש 50.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

188,514.00 הרואתו למשח 80 כ"הס  
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../028 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     028 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

םינוינח 20 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
רמגב ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0180
02/01, ,תינבלמ גוסמ ,ינועבצ ספסוחמ      

308,750.00    95.00 3,250.00 .תינכת יפל ע"וש וא 02/02 ר"מ   
      
)'חי 4 ( מ"ס  8/08/08 םיכנל היינח ןבא     40.01.0380

  2,000.00   500.00     4.00 'פמוק .ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ  
      
52/71 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0470
תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס      

 63,000.00    90.00   700.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש םגד תמגודכ רטמ   
      
תלגועמ תינוציח תיתניפ  המורט הפש ןבא     40.01.0480
םע  מ"ס 52/71 ךתח תודימב  תולעמ 09      
לש שירח םגד  תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס      

  1,890.00   135.00    14.00 ע"ש וא ןייטשרקא 'חי   
      
תלגועמ תינוציח תיתניפ  המורט הפש ןבא     40.01.0500
םע מ"ס 52/02 ךתח תודימב  תולעמ 531      
לש  םגד  תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס      

    560.00   140.00     4.00 ע"ש וא ןייטשרקא 'חי   
      
תלגועמ תימינפ תיתניפ  המורט הפש ןבא     40.01.0530
םע  מ"ס 52/71 ךתח תודימב  תולעמ 09      
לש  םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס      

    270.00   135.00     2.00 ע"ש וא ןייטשרקא 'חי   
      
81/04/05 תודימב  תודימב בכרל הילע ןבא     40.01.0560
שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע      

  1,500.00   150.00    10.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.01.0700

 24,050.00    65.00   370.00 .ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה .רופא רטמ   
402,020.00 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

402,020.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס  
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../029 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/12/2022
דף מס':     029 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

םינוינח 20 הנבמ
חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 03 דע לש קמועל ףושיח     51.01.0025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

 16,600.00     4.00 4,150.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
.םיבשע תליטקל רשואמ רמוחב סוסיר     51.01.0048
יללכה טרפמב שרדנה יפל הדעת הרבדה      

  6,225.00     1.50 4,150.00 .)לוחכה רפסה( ר"מ   
      

  4,420.00    17.00   260.00 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  51.01.0130
      
תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     51.01.0150

  9,880.00    19.00   520.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
ותבכרהו תבלתשמ ןבא גוסמ ףוציר קוריפ     51.01.0160

 12,250.00    49.00   250.00 .שדחמ ר"מ   
      
לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     51.01.0170

  1,980.00   495.00     4.00 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש רטוק 'חי   
      
י"ע ,תובלתשמ/טלפסא שיבכ תחיתפ     51.01.0360
תויווק תויתשת תחנה ךרוצל קוריפ וא/רוסינ      
בצמה תרזחהו ,מ"ס 021 דע לש קמועל      
ףוציר/טלפסאה תבכש ללוכ ,ותומדקל      

  3,500.00   140.00    25.00 .מ"ס 021 דע החיתפה בחור .בלתשמ רטמ   
      
יוניפ תוברל אוהש גוס לכמ תשר רדג קוריפ     51.01.0440

    650.00    26.00    25.00 .קוליסו רטמ   
      
ןיוזמ אל ןוטבמ דבוכ תוריק תוסירהו קוריפ     51.01.0470

  4,800.00   120.00    40.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,תודוסיהו ק"מ   
      
.מ"ס 51 דע יבועב טלפסא יחטשמ קוריפ     51.01.0495

  1,800.00    18.00   100.00 .קוליסו יוניפ ללוכ ר"מ   
 62,105.00 תונוש קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      

176,000.00    32.00 5,500.00 .ק"מ 000,2 דע עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  51.02.0020
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

 12,450.00     3.00 4,150.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     51.02.0200

  8,750.00     5.00 1,750.00 .קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב ק"מ   
197,200.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

קובץ: בית קקל למצויינות -   .../030 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/12/2022
דף מס':     030 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

םינוינח 20 הנבמ
חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

418,500.00   155.00 2,700.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.03.0110
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      
תוברל .)קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      
דרשמה י"ע רשואמה לעפממ רזחוממ רמוח      

132,440.00    77.00 1,720.00 .הביבסה תנגהל ק"מ   
550,940.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 כ"הס  

      
י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  90.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.09.0010

  1,540.00   220.00     7.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.09.0040

  1,400.00   200.00     7.00 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

  3,150.00     3.00 1,050.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
      

  1,034.00     4.70   220.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.09.0060
  7,124.00 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

817,369.00 חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 כ"הס  
קובץ: בית קקל למצויינות -   .../031 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     031 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

םינוינח 20 הנבמ
טלפסא תודובע 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  10.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     52.01.0190

 76,500.00    45.00 1,700.00 .01-86GP   ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     52.01.0200

 76,500.00    45.00 1,700.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
153,000.00 תוכרדמו תועסימב תויטלפסא תובכש 10.25 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.02.0010

  3,060.00     1.80 1,700.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     52.02.0025

  2,720.00     1.60 1,700.00 ר''מ/רטיל 5.0 לש ר"מ   
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.02.0035

    840.00    28.00    30.00 .רוסינ ללוכ רטמ   
  6,620.00 תונוש 20.25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

159,620.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס  
1,567,523.00 םינוינח כ"הס

קובץ: בית קקל למצויינות -   .../032 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 

06/12/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     032 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

.העסה תונחת - םישיבכ 10 הנבמ     
    
הרואתו למשח 80 קרפ      
    

                              66,960.00 .תודוסיו תויתשת 10.80 קרפ תת    
    

                              87,000.00 .תועורזו םידומע 20.80 קרפ תת    
    

                              51,986.00 .תונושו תוקראה 30.80 קרפ תת    
    

                              55,000.00 .הרואת יפוג 40.80 קרפ תת    
    

                              10,400.00 תונוש 50.80 קרפ תת    
    

                271,346.00 הרואתו למשח 80 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             380,560.00 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                380,560.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              13,600.00 עקרק יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                              84,040.00 היקשה 20.14 קרפ תת    
    

                              22,400.00 העיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                120,040.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 קרפ      
    

                             135,360.00 תונוש קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                             103,240.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                             385,310.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

                             209,871.00 זוקינו לועית תודובע 60.15 קרפ תת    
    

                              30,611.00 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.15 קרפ תת    
    

                864,392.00 חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: בית קקל למצויינות -   .../033 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     033 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

טלפסא תודובע 25 קרפ      
    

                              67,500.00 תועסימב תויטלפסא תובכש 10.25 קרפ תת    
תוכרדמו            
    

                               3,670.00 תונוש 20.25 קרפ תת    
    

                 71,170.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס                
    
.םיבצקה 16 קרפ      
    

                              20,000.00 םינוש םיבצקהו םימולשת 10.16 קרפ תת    
    

                 20,000.00 .םיבצקה 16 כ"הס                
 1,727,508.00 .העסה תונחת - םישיבכ 10 כ"הס                            

    
םינוינח 20 הנבמ     
    
הרואתו למשח 80 קרפ      
    

                              52,820.00 .תודוסיו תויתשת 10.80 קרפ תת    
    

                              57,500.00 .תועורזו םידומע 20.80 קרפ תת    
    

                              39,144.00 .תונושו תוקראה 30.80 קרפ תת    
    

                              35,750.00 .הרואת יפוג 40.80 קרפ תת    
    

                               3,300.00 תונוש 50.80 קרפ תת    
    

                188,514.00 הרואתו למשח 80 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             402,020.00 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                402,020.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 קרפ      
    

                              62,105.00 תונוש קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                             197,200.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                             550,940.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

                               7,124.00 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.15 קרפ תת    
    

                817,369.00 חותיפו םישיבכ ,רפע תודובע 15 כ"הס                
 
 
 

קובץ: בית קקל למצויינות -   .../034 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
06/12/2022
דף מס':     034 תורדשב  ל"קק - האורה רפס תיב שיבכ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

טלפסא תודובע 25 קרפ      
    

                             153,000.00 תועסימב תויטלפסא תובכש 10.25 קרפ תת    
תוכרדמו            
    

                               6,620.00 תונוש 20.25 קרפ תת    
    

                159,620.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס                
 1,567,523.00 םינוינח 20 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
 3,295,031.00  יללכ כ"הס  

    560,155.27 מ"עמ %71  
  3,855,186.27 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: בית קקל למצויינות - 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה


