
51/2 זרכמ - 'ג ביבא תמר
טרופס םלואו תותיכ ,םיפוצ הנבמ תמקה

זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
 

דף מס':     001
ריחמ      

לכה ךס הדיחי 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       
      
ללוכ ,שרדה קמועל תיללכ הריפח     01.01.010
רשא לכו רופחה רמוחה יויפ      
  תוברל( הריפחה ךותב אצמי    
לכ ללוכ ,השרומ רתאל )תלוספ      

48,000.00  40.00 1200.00 .הז ןיגב םימולשתה ק"מ   
      
יטמלאו תורובל תימוקמ הריפח     01.01.020

1,000.00 100.00  10.00 .ןוטב ק"מ   
      
יעופיש יפל תמייק תיתש קודיה     01.01.030
.א.א דיפידומ %69 תגרדל עקרקה      

18,000.00  15.00 1200.00 .והש ר"מ   
      
תובכשב קודיה תוברל ,'א גוס עצמ     01.01.040
.א ד"פידומ 89% המרב מ"ס 02 לש      

9,600.00 120.00  80.00 .והש.א ק"מ   
      
ירושרש רויצ לש המטהו הריפח     01.01.050
002 יכטואג גראב ףוטע 6" רטוק      
לש הפיטעו הקפסא ןכו ר"מ/םרג      
ףקיהב מ"ס 03 יבועב שדע ץצח      

30,600.00 180.00 170.00 .זוקי יאצומל רבוחמ רויצה רטמ   
      
מ"ס 06 רטוק זוקי יחודיק     01.01.060
לש ברגו שדע ץצח םע םיאלוממ      
תקתה ללוכ ,ל"כ יכטואג גרא      
רוביחו חודיקה שארב בויב תוחוש      

9,000.00 200.00  45.00 .וילא םירושרשה תורויצה רטמ   
116,200.00 .רפע תודובע 10.10 כ"הס  
116,200.00 .רפע תודובע 10 כ"הס  

      
.ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
03-ב גוסמ םיוטבה לכ :הרעה      
.תרחא ןויצ םא אלא      
      
מ"ס 02 הבוגב ןוטרק יזגרא עצמ     02.01.010

17,500.00  35.00 500.00 .ןוטב יטמלאל תחתמ ר"מ   
      

22,500.00  45.00 500.00 .ןוטקה יזגרא ג"ע הזר ןוטב תבכש ר"מ  02.01.020
      
םוטיאה לע הגה ןוטב תבכש     02.01.030

21,000.00  42.00 500.00 .מ"ס 5 יבועב ר"מ   
      

69,600.00 1,160.00  60.00 .תווש תודימב ןוטבמ סולכ ישאר ק"מ  02.01.040
130,600.00 10.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     002

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

130,600.00 מהעברה      
      
      
02÷54 בחורב ןוטבמ דוסי תורוק     02.01.050

47,000.00 1,000.00  47.00 .מ"ס ק"מ   
      
בחורב ןוטבמ דוסי תורוק     02.01.060

49,500.00 1,100.00  45.00 .מ"ס 001÷021 ק"מ   
      
ןוטבמ תווש תורוב תוריק/תופצר     02.01.070

5,500.00 1,100.00   5.00 .םיוש םייבועב ק"מ   
      
מ"ס 02 יבועב הייולת ןוטב תפצר     02.01.080

2,720.00 160.00  17.00 .םיעצמ ג"ע ר"מ   
      
52 יבועב ךא ,ל"כ ןוטב תפצר     02.01.090

44,000.00 200.00 220.00 .מ"ס ר"מ   
      
03 יבועב ךא ,ל"כ ןוטב תפצר     02.01.100

9,600.00 240.00  40.00 .מ"ס ר"מ   
      
53 יבועב ךא ,ל"כ ןוטב תפצר     02.01.110

13,500.00 300.00  45.00 .מ"ס ר"מ   
      
ללוכ ,מ"ס 52 יבועב הלופכ הפצר     02.01.120
יבועב למשח .ח לש הוילע הרקת      

6,400.00 320.00  20.00 .םיחתפ דוביע תוברל ,מ"ס 02 ר"מ   
      
םיבלמ םיכתחב ןוטב ידומע     02.01.130
םיקוציה םידומע תוברל ,םיוש      

45,000.00 1,500.00  30.00 .ךרואל עופישב ק"מ   
      

90,000.00 1,200.00  75.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.140
      

132,250.00 1,150.00 115.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.150
      

137,500.00 1,100.00 125.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.160
      

7,500.00 1,500.00   5.00 .מ"ס 53 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.170
      
תויולת תוותחת/תולדב תורוק     02.01.180

16,000.00 1,600.00  10.00 .מ"ס 02÷04 בחורב ק"מ   
      
םיכתחב תווילע תוקעמ/תורוק     02.01.190

90,000.00 1,200.00  75.00 .םוטיאל םיעקש תוברל ,םיוש ק"מ   
      
םיכתח תויקפואו תויכא תוטילב     02.01.200

9,600.00 1,600.00   6.00 .ןוטב תורוקו תוריקמ םיוש ק"מ   
      

39,000.00 300.00 130.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תורקת ר"מ  02.01.210
      

61,875.00 375.00 165.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב תורקת ר"מ  02.01.220
      

15,750.00 450.00  35.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב תורקת ר"מ  02.01.230
953,295.00 10.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     003

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

953,295.00 מהעברה      
      
      

421,200.00 351.00 1200.00 .מ"ס 53 יבועב ןוטב תורקת ר"מ  02.01.240
      
71 יבועב םיגרודמ ןוטב יבשומ     02.01.250

59,500.00 1,700.00  35.00 .ףושח ןוטב רמג ,מ"ס ק"מ   
      
,םיד"חולה יבועב המילשמ הקיצי     02.01.260
ביבסמו תוריק ,תורוק לעמ      
הדידמה ,םהיבו םידחולל      
תיתחת דעו תוחולה תיתחתמ      
םירוזאב ללוכ ,גיפוטה תבכש      
וא הותחת תיבת שרד םהב      

20,000.00 1,000.00  20.00 .הדובא תיבת ק"מ   
      
ג"ע גיפוט המילשמ הקיצי     02.01.270

35,000.00  50.00 700.00 .מ"ס 5 יבועב םיד"חולה ר"מ   
      
םיעפושמו םיקפוא םיחטשמ     02.01.280
תוברל ,םיוש םייבועב תוגרדמל      

65,000.00 1,300.00  50.00 .םישלושמ ק"מ   
      
51 יבועב ןוטב תוובירט תקיצי     02.01.290
יולימ םע תמייק הפצר ג"ע מ"ס      
יפ רמג ,שרדה םוקמ לכב ,רקלק      

98,000.00 350.00 280.00 .ףושח ןוטבה ר"מ   
      
לכב תוהבגהל 03F רקלק יולימ     02.01.300

18,750.00 250.00  75.00 .שרדה םוקמ ק"מ   
      
תוכרעמל תווכמ םיסיסבו תוהבגה     02.01.310

8,800.00 1,100.00   8.00 .תווש ק"מ   
      
םימייק תורוצ ןיב םיטכש תמיתס     02.01.320
יצוק ללוכ ,מ"ס 21 יבועב ןוטבב ,      
םירדחומ תווצקל םיעבוקמה ןוגיע      
21 תומכב ןוטבב ןויזו יסקופאב      

1,980.00 330.00   6.00 .ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
דע ךרואב 8.8/02M הגרבה תוטומ     02.01.330
י"ע םיעבוקמו םיחודק מ"ס 05      
002YH - TIH יסקופא קבד      

16,500.00 150.00 110.00 .YTLIH תרצות 'חי   
      
מ"מ 61÷02 רטוקב עלוצמ םיצוק     02.01.340
י"ע םיעבוקמ םידומע תליתשל      
002YH - ITLIH יסקופא      

44,000.00 200.00 220.00 .מ"ס 04 דע םירדוחה 'חי   
      
םיעלוצמ ,םילוגע הדלפ תוטומ     02.01.350
םיוש םירטקב תוכתורמ תותשרו      

832,500.00 4,500.00 185.00 .ןוטבה ןויזל ןוט   
      
      

2,574,525 10.20 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     004

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,574,525 מהעברה      
      
      
תורקת/תופצרל ריחמ תפסות     02.01.360
קלחומ רמג רובע ןוטבה      

1,750.00  35.00  50.00 .רטפוקילהב ר"מ   
      
תוילעמ יפוקשמ לש אלמ ןוטב     02.01.370
  םידדצה לכמ מ"ס 02 עצוממב    

3,000.00 1,000.00   3.00 .ןויז ללוכ 'חי   
2,579,275 .רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  
2,579,275 .רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  30 ק ר פ       
      
ך ו ר ד  ן ו ט ב  ם י ד "ח ו ל  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
תורקתל תוכורד תולולח תוטלפ     03.01.010

126,000.00 210.00 600.00 .מ"ס 02 יבועב 05-ב ןוטב ר"מ   
126,000.00 .ךורד ןוטב םיד"חול 10.30 כ"הס  
126,000.00 םורט ןוטב תודובע 30 כ"הס  

      
ה י  ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י  ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ םיושה היבה יטמלא לכ      
תויכאו תויקפוא תורוגח םריחמב      
תורבחתהו 03-ב ןייוזמ ןוטבמ      
תסכהו םירוח חודיק י"ע םייקל      
.חקפמה תויחה יפל ןויז יצוק      
      
םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ     04.01.010

49,500.00 110.00 450.00 .מ"ס 01 יבועב ר"מ   
      
םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ     04.01.020

15,000.00 125.00 120.00 .מ"ס 51 יבועב ר"מ   
      

105,000.00 175.00 600.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב יקולבמ תוריק ר"מ  04.01.030
      

24,000.00 200.00 120.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב יקולבמ תוריק ר"מ  04.01.050
      
ללוכ יבועב ןוטב יקולבמ תוריק     04.01.060

7,500.00 300.00  25.00 .מ"ס 53 לש ר"מ   
201,000.00 היב תודובע 10.40 כ"הס  
201,000.00   40 כ"הס

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ר ו ק  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
,70-1/2523 ,20-1/2523 טרפ האר      
    ,3252/1-10 ,3252/1-09  ,3252/1-08  
    3252/1-11  

10.50 קרפ תתב הרבעהל        
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     005

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ףסומ  - תוותחת תורוק תקיציב     05.01.010
TW-002" גוסמ תומיטא רפשמ      
    akiS" הל םאתהבןרצי תויח  
ףסומ -'חי ריחמ( רוטקורטסוקו      

15,000.00 150.00 100.00 )ןוטב ק"מל המיטא 'חי   
      
לש יוציח דצב הבמה ףקיהב     05.01.020
רמיירפ תוחירמ - תוותחת תורוק      
ע"וש וא "דוסי זפ" גוסמ ימוטיב      
תוחירמ + ר"מ/ר"ג 003 לש תומכב      
וא "זפוטסלא" גוסמ תימוטיב      

6,000.00  40.00 150.00 מ"מ 2 לש הבכש יבוע ע"וש ר"מ   
      
לש יבועב הגהל 03F רקלק תוחול     05.01.030

2,550.00  17.00 150.00 מ"ס 2 ר"מ   
23,550.00 ישארו הבמה תופצרב תוותחת תורוק םוטיא 10.50 כ"הס  

ריפ תפצרב תואסולכ                      
      
ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
,20-1/2523 ,10-1/2523 טרפ האר      
    ,3252/1-07 ,3252/1-04 ,3252/1-03  
    ,3252/1-10 ,3252/1-09 ,3252/1-08  
    3252/1-11  
      
תויולת תופצר ,תילעמ ריפ תופצרב     05.02.010
'דכו זוקי רוב  ,-51.0 םיסלפמב      
תעירי : הדרפה יזגרא יבג לע      
SEILV" גוסמ תיתרוצ ןליטאילופ      
    8 NIARD-OSI" יבועב ע"וש וא  
ירבעמל ביבסימ +מ"מ 8 - כ לש      
גוסמ המיטאל רזיבא תרצ      
    "IDREK",כט טרפמ יפל לכהי  

8,400.00  30.00 280.00 םוטיאל ר"מ   
      
,זוקי רוב ,תילעמ ריפ תופצרב     05.02.020
-51.0 םיסלפמב תויולת תופציר      
גוסמ תומיטא רפשמ ףסומ:      
    "002-TW akiS"  הלןרצי תויח  
ףסומ -'חי ריחמ( רוטקורטסוקו      

11,250.00 150.00  75.00 )ןוטב ק"מל המיטא 'חי   
      
סלפמב תופצרב גיפוט תקיציב     05.02.030
גוסמ תומיטא רפשמ ףסומ: -51.0      
    "002-TW akiS" הל םאתהבתויח  
-'חי ריחמ (רוטקורטסוקו ןרצי      

4,800.00 150.00  32.00 )ןוטב ק"מל המיטא ףסומ 'חי   
24,450.00 רוב ,תילעמ ריפ ,הבמ לש תויולת תופצר םוטיא 20.50 כ"הס  

                    זוקי  
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     006

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ת  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
      
,20-1/2523 ,10-1/2523 םיטרפ האר      
    3252/1-03  
      
ףסומ:תילעמ ריפ תוריק תקציב     05.03.010
TW-002" גוסמ תומיטא רפשמ      
    akiS" הל םאתהבןרצי תויח  
ףסומ -'חי ריחמ( רוטקורטסוקו      

  600.00 150.00   4.00 )ןוטב ק"מל המיטא 'חי   
      
,הפצר ריק ,הקיצי תקספה לכב     05.03.020
הפצרה תא תרדוחה תרצ ביבס      
גוסמ חפתמ םימ רצע תדמצה 'דכו      
    "7052 LLEWS AKIS" ע"וש וא  
תקבדה + מ"מ 7X52 לש תודימב      
גוסמ קיטסמ תועצמאב םימ רצעה      

  350.00  35.00  10.00 ע"וש וא "S LLEWS AKIS" רטמ   
      
הזתה -תילעמ ריפ תוריקב     05.03.030
וא "זפוטסלא" גוסמ תימוטיב      

1,500.00  75.00  20.00 מ"מ 4 לש הבכש יבוע ע"וש ר"מ   
      
תוחוש ,זוקי תורוב תוריקב     05.03.040
גוסמ תימוטיב הזתה  -למשח      
הבכש יבוע ע"וש וא "זפוטסלא"      

1,000.00  50.00  20.00 מ"מ 3 לש ר"מ   
      
לש יבועב הגהל 03F רקלק תוחול     05.03.050

  880.00  22.00  40.00 מ"ס 3 ר"מ   
4,330.00 תורוב  ,תילעמ ריפ לש םייעקרק תת תוריק םוטיא 30.50 כ"הס  

                    דכו זוקי'  
      
י ר ב ע מ ב  ם ו ט י א  40.50 ק ר פ  ת ת       
      
60-1/2523 ,50-1/2523 םיטרפ האר      
      
"MUG YSAE"  תועצמאב לופיט     05.04.010
  תורויצ ביבס ע"וש וא    
    "ETIREBEG" טובמתוריקב םי  
טרופמל םאתהב ,םייעקרק תת      

  300.00  30.00  10.00 םוטיאל יכטה 'חי   
      
ךרד םילבק וא תורויצ ירבעמב     05.04.020
רזיבא- םיחודיק וא םילוורש      
"CISAB EPIP-P" גוסמ המיטא      

1,250.00 250.00   5.00 ע"וש וא 'חי   
      
לוורש ךרד דדוב רויצ לש רבעמב     05.04.030
המיטא רזיבא -ןוטבב חתפ וא      

1,000.00 500.00   2.00 "LINKSEAL" 'חי   
      
למשח ילבכ רפסמ לש רבעמב     05.04.040

4,000.00 2,000.00   2.00 "LAESKNIL" המיטא רזיבא 'חי   
      

6,550.00 40.50 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     007

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

6,550.00 מהעברה      
      
      
וא CVP ,תכתמ רויצ ביבס     05.04.050
    ETIREBEG לוורש ךרד רבועה  
:יעקרק תת ריקב CVP וא תכתמ      
קיטסמב + ןליטאילופ גופס טומ      
+ ע"וש וא "MUG YSAE" גוסמ      
TIBLED" גוסמ המיטא רזיבא      

  900.00 450.00   2.00 ע"וש וא "REMLLAD 'חי   
      
,CVP ,תכתמ תורויצ ביבס לופיט     05.04.060
ךרד םירבועה ETIREBEG וא      
לש תטלפ וא CVP ,תכתמ לוורש      
ןליטאילופ גופס תועצמאב םילוורש      
+ "DOMLLI" גוסמ חפתמ      
וא "QAPOTS" גוסמ קיטסמ      
דדמי-םילוורשו הטלפ( ע"וש      
טרפמל םאתהב לוכה )דרפיב      

  600.00 300.00   2.00 יכטה 'חי   
8,050.00 תת תוריק ךרד  םילבכו תורויצ ירבעמב םוטיא 40.50 כ"הס  

טרפמ - םייעקרק                      
      
י מ י  פ  ם ו ט י א  50.50 ק ר פ  ת ת       
      
10-1/2523 םיטרפ האר      
      
רמוח לש תושרבה 3 -זוקי תורובב     05.05.010
פוט הקיס" גוסמ יטמצ םוטיא      
1 לש תומכב ע"וש וא "701 ליס      
3 כ"הס( תחא לכ ר"מ/ג"ק      
ירבעמל ביבסמ +)ר"מ/ג"ק      
קיטסמב המיתס תורויצ      
PH2 ORP " גוסמ ןטירואילופ      

1,400.00  70.00  20.00 ע"וש וא "XELFAKIS ר"מ   
1,400.00 הביאש/זוקי תורובב ימיפ םוטיא 50.50 כ"הס  

      
י מ י  פ  ם ו ט י א  60.50 ק ר פ  ת ת       
      
,40-1/2523 םיטרפ האר      
      
- םימ רגאמ תוריקו הפציר תקיציב     05.06.010
גוסמ תומיטא רפשמ ףסומ      
    "002-TW AKIS" ע"וש וא  
ןרצי תויחהל םאתהב      
תויחהל םאתהב .רוטקורטסוקו      
-'חי ריחמ( רוטקורטסוקו ןרצי      

4,500.00 150.00  30.00 )ןוטב ק"מל המיטא ףסומ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

4,500.00 60.50 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     008

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

4,500.00 מהעברה      
      
      
,הפצר ריק ,הקיצי תקספה לכב     05.06.020
הפצרה תא תרדוחה תרצ ביבס      
גוסמ חפתמ םימ רצע תדמצה 'דכו      
    "7052 LLEWS AKIS" ע"וש וא  
תקבדה + מ"מ 7X52 לש תודימב      
גוסמ קיטסמ תועצמאב םימ רצעה      

2,100.00  35.00  60.00 ע"וש וא "S LLEWS AKIS" רטמ   
      
:הפצהה רחאל םיקדסב לופיט     05.06.030
קיטסמ+ רמיירפ תחירמ      
CF11" גוסמ ןטירואילופ      
    XELFAKIS" תקרזה + ע"וש וא  
  גוסמ חפתמ ןטירואילופ רמוח    
    "MAOF EFAS וא "טוארג ורדיה  

2,000.00 2,000.00   1.00 'פמוק חוקיפה רושיא יפל -ע"וש  
      
הקיס"  גוסמ תויטמצ תושרבה 3     05.06.040
לש תומכב ע"וש וא "701 ליס פוט      
5.4 כ"הס( תחא לכ ר"מ/ג"ק 5.1      
תיטמצ השרבה + )ר"מ/ג"ק      
    ללוכ )קיטסמ םע תומוקמב( תפסו  
תילקלא סלגרטיא תשר תדמצה      
לכב מ"ס 5( מ"ס 01 - כ לש בחורב      
תופסו תושרבה 2 + )קדסה דצ      
+ )תשרה לש םלשומ יוסיכל(      
תועש 3 ךשמב חטשמה תבטרה      

13,950.00  90.00 155.00 עוציבה רחאל ר"מ   
      
וא םילוורש ךרד תורויצ ירבעמב     05.06.050
רזיבא :ןוטבה תופדב םיחודיק      

  500.00 250.00   2.00 ע"וש וא "EPIP-P" גוסמ המיטא 'חי   
23,050.00 םימ ירגאמב ימיפ םוטיא 60.50 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר  י  פ  ם ו ט י א  70.50 ק ר פ  ת ת       
      
40-1/2523 םיטרפ האר      
      
יסקופא לטכפש + חטשה תכה     05.07.010
,ע"וש וא "027 דראג הקיס" גוסמ      
יכט טרפמ יפל לכה      
יסקופא רמג החירמ+םוטיאל      
    ytuD yvaH דרג הקיס" גוסמ  
    N36" יבוע תלבקל דע ,ע"וש וא  
,יסקופאה ןווג .מ"מ 2 לש הבכש      
'דכו הרוטסקטה גוס רמגה יפ      

6,000.00 200.00  30.00 לכירדאה תושירדל םאתהב היהי ר"מ   
6,000.00 תלעת ללוכ( תובאשמ רדח לש תופצר יפ םוטיא 70.50 כ"הס  

                    זוקי (  
      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     009

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ר ד ח  ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  80.50 ק ר פ  ת ת       
      
,20-3/0523 ,10-3/0523 םיטרפ האר      
    3250/3-07 ,3250/3-04 ,3250/3-03  
      
"W-PE" גוסמ רמיירפ לש החירמ     05.08.010
003 לש תומכב ע"וש וא      
םוטיא רמוח+ר"מ/ר"ג      
גוסמ ימוטיב-ןטירואילופ      
    "B-UP" 3 ללוכ יבועב ע"וש וא  
גוסמ קיטסמ + מ"מ      
    "MUGYSAE" יפל לכה ,ע"וש וא  

14,000.00  80.00 175.00 יכט טרפמ ר"מ   
14,000.00 םיתוריש ירדח תופצר םוטיא 80.50 כ"הס  

      
י ר ד ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  90.50 ק ר פ  ת ת       
      
,20-3/0523 ,81-1/0523 םיטרפ האר      
    3250/3-04 ,3250/3-03 ,3250/3-03  
      
הצברה םיקולבו ןוטב תוריקב     05.09.010
1 לש תבורעתב המוטא תיטמצ      
הקיס" תפסותב םימו לוח 3 ,טמצ      
8 יבועב ,)טמצה תומכמ %3( "1      
תעבטה + 'מ 2 הבוגל דע מ"מ      
לש לקשמב סלגרטיא תשר תועוצר      
ןיב מ"ס 01 לש בחורב ר"מ/ר"ג 06      

21,000.00  60.00 350.00 םירוביחה ר"מ   
21,000.00 םיתוריש ירדח תוריק םוטיא 90.50 כ"הס  

      
ד ו י צ  ם ע  ג ג  ם ו ט י א  01.50 ק ר פ  ת ת       
      
,20-5/2523 ,10-5/2523 םיטרפ האר      
    ,3252/5-05 ,3252/5-04 ,3252/5-03  
    ,3252/5-08  ,3252/5-07 ,3252/5-06  
    3252/5-10 ,3252/5-09 ,3252/5-08  
      
תוקלור :םידא םוסחמ     05.10.010
    3X3+מוטיב רמיירפ474" גוסמ י  
    SG" 003 לש תומכב ע"וש וא  
םח ןמוטיב תובכש 2 + ר"מ/ר"ג      
ע"וש וא "52/57 סקטסלא" גוסמ      
+ ר"מ/ג"ק 2 לש תללוכ תומכב      
תבכש םע תימוטיב העירי      
וא "ולא סלגוטיב" גוסמ םויימולא      
תבכש מ"מ 3 יבועב ע"וש      

7,500.00  25.00 300.00 ןורקמ 52 םויימולא ר"מ   
      
גוסמ ימרט דודיב תוחול     05.10.020
5 'יימ יבועב "L" םגד "ןאפודור"      

12,000.00  40.00 300.00 מ"ס ר"מ   
      
יבועב םיעופישב 02-ב ןוטב     05.10.030
תוחפל עופישב מ"ס 4 לש ילמיימ      

9,000.00 300.00  30.00 %5.1 לש ק"מ   
28,500.00 01.50 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     010

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

28,500.00 מהעברה      
      
      
"SG 474" גוסמ ימוטיב רמיירפ     05.10.040
ר"מ/ר"ג 003 לש תומכב ע"וש וא      
גוסמ םח ןמוטיב תוחירמ 2 +      
תומכב ע"וש וא "52/57 סקטסלא"      
העירי + ר"מ/ג"ק 2 לש תללוכ      
וא "R4 זפילופ" גוסמ תימוטיב      
מ"מ 4 יבועב S.B.S סיסב לע ע"וש      
זפילופ" גוסמ תימוטיב העירי +      
    R5 לע ע"וש וא "טגרגא רמגב  
לכה מ"מ 5 יבועב S.B.S סיסב      
,קוזיח תועירי ,תוקלור ללוכ      
קיטסמ ,םוימולא ספ,יופיח תועירי      
תוימוטיב תוחירמ +ןטירואילופ      
עיפומכ לכה ,'דכו םיחתפל רוביחב      

25,500.00  85.00 300.00 םוטיאל יכטה טרפמב ר"מ   
      
יכטואג דב - יכט דויצ םע רוזאב     05.10.050
לקשמב ע"וש וא "םירוא" גוסמ      

3,000.00  10.00 300.00 מ"ס 01 לש הפיפחב ר"מ/ר"ג 002 ר"מ   
      
תגהל הדמ - יכט דויצ םע רוזאב     05.10.060
םאתהב מ"ס 5 יבועב םוטיאה      

6,000.00  30.00 200.00 יכטה טרפמבש תויחהל ר"מ   
      
תגהל הדמ ןוטב יסיסב רוזאב     05.10.070
תשר תפסותב ךא ל"כ םוטיאה      

4,000.00  40.00 100.00 מ"ס 02X02 לכ 6 רטוקב הדלפ ר"מ   
      
זוקי תבכש הפצ הפצר לש רוזאב     05.10.080
NIARD RATS" גוסמ      
    ATEBATTUG" היושע ע"וש וא  
תיתרוצ ןליטאילופ תעירי      
    "YTISNED HGIH" דבב הסוכמ  

1,500.00  30.00  50.00 מ"מ 9-כ לש ללוכ יבועב יכטואג ר"מ   
      
:יכט דויצ לש הפצ הפצר יבג לע     05.10.090
תוחירמ 3 ,טרפמ יפל חטשה תכה      
גוסמ יטמצ םוטיא רמוח לש      
ע"וש וא "701 ליס פוט הקיס"      
החירמ לכ ר"מ/ג"ק 1 לש תומכב      

3,500.00  70.00  50.00 )ר"מ/ג"ק 3 כ"הס( ר"מ   
72,000.00 יכט דויצ םע גג םוטיא 01.50 כ"הס  

      
ר י פ  ג ג  ם ו ט י א  11.50 ק ר פ  ת ת       
      
01-5/2523 םיטרפ האר      
      
4 ילמיימ יבועב עופישב 02-ב ןוטב     05.11.010
לש עופישבו )בזרמה דיל(  מ"ס      

  200.00 400.00   0.50 %5.1 תוחפל ק"מ   
      
      

  200.00 11.50 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     011

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

  200.00 מהעברה      
      
      
"SG 474" גוסמ ימוטיב רמיירפ     05.11.020
ר"מ/ר"ג 003 לש תומכב ע"וש וא      
גוסמ םח ןמוטיב תוחירמ 2 +      
תומכב ע"וש וא "52/57 סקטסלא"      
העירי+ר"מ/ג"ק 2 לש תללוכ      
רמגב R5 זפילופ" גוסמ תימוטיב      
S.B.S סיסב לע ע"וש וא "טגרגא      
,תוקלור ללוכ לכה מ"מ 5 יבועב      
ספ ,יופיח תועירי ,קוזיח תועירי      
'דכו ןטירואילופ קיטסמ ,םיימולא      
יכטה טרפמב עיפומכ לוכה ,      

  550.00  55.00  10.00 םוטיאל ר"מ   
  750.00 תילעמ ריפ גג םוטיא 11.50 כ"הס  

      
י ר י פ  י  ו ג ג  ם ו ט י א  21.50 ק ר פ  ת ת       
      
,70-5/2523 ,60-5/2523 טרפ האר      
      
יבועב םיעופישב תרפושמ הדמ     05.12.010
, ףרוצה תדימב מ"ס 5.0 'יימ      

    3.00  30.00   0.10 יכט טרפמל םאתהב ר"מ   
      
ע"וש וא "W-PE" גוסמ רמיירפ     05.12.020
םוטיא + ר"מ/ר"ג 003 לש תומכב      
וא "TW-UP" גוסמ יטירואילופ      
הבכש מ"מ 2 ללוכ יבועב ע"וש      
יכט טרפמ יפל לכה ,השבי      

  900.00  90.00  10.00 םוטיאל ר"מ   
      
תעירי :.א.מ תולעת ירבעמב     05.12.030
    "EVISEHDA FLES" גוסמ  
    "A-613CS EPAT APACS" וא  
קיטסמ + מ"ס 02-כ בחורב ע"וש      
סקלפ הקיס" גוסמ ןטירואילופ      
    PH2 ORP" רמיירפ ג"ע ע"וש וא  

  600.00  60.00  10.00 ע"וש וא "PSAW AKIS" גוסמ רטמ   
      
תעירי :רורוויאה יריפ יסירת ביבס     05.12.040
    "EVISEHDA FLES" גוסמ  
    "LA TXM-VE" בחורב ע"וש וא  
ןטירואילופ קיטסמ + מ"ס 02-כ      
וא "PH2 ORP סקלפ הקיס" גוסמ      

  600.00  60.00  10.00 ע"וש רטמ   
2,103.00 גגב תרצ ירבעמו רורוויא יריפ יוגג םוטיא 21.50 כ"הס  

      
ץ ו ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  31.50 ק ר פ  ת ת       
      
,01-1/2523 ,90-1/2523 םיטרפ האר      
    3252/5-10 ,3252/5-06 ,3252/5-02  
      
      
      

31.50 קרפ תתב הרבעהל        
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     012

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
יטמצ םוטיא רמוח לש תוחירמ 3     05.13.010
וא "701 ליס פוט הקיס" גוסמ      
לכ ר"מ/ג"ק 1 לש תומכב ע"וש      
תשר+ )ר"מ/ג"ק 3 כ"הס( החירמ      
ןטירואילופ קיטסמ +סלגרטיא      
"PH2 ORP XELFAKIS" גוסמ      
טרפמ יפל לכה םיצוקל ביבסמ      

168,000.00  70.00 2400.00 יכט ר"מ   
168,000.00 םויימולא וא ןבא ,חיט רמגב ץוח תוריק םוטיא 31.50 כ"הס  

      
ל ש  ל ק  ג ג  ם ו ט י א  41.50 ק ר פ  ת ת       
      
11-5/2523  םיטרפ האר      
      
ע"וש וא "P-CS" גוסמ רמיירפ     05.14.010
העירי + ר"מ/ר"ג 002 לש תומכב      
B LA" גוסמ תימצע הקבדהל      
    YSER" ךרואל ללוכ ע"וש וא  
גוסמ ןטירואילופ קיטסמ םישירמ      
    "H2 ORP XELFAKIS" וא  

93,500.00 110.00 850.00 יכט טרפמ יפל ע"וש ר"מ   
93,500.00 יורקע טרפמ-טרופס םלוא לש לק גג םוטיא 41.50 כ"הס  

462,183.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
      
ן מ ו א  ת ו ר ג   ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
י ל ל כ  00.60 ק ר פ  ת ת       
      
תורגסמהו תורגה יטמלא לכ      
ראותמה לכ תא ריחמב םיללוכ      
.תומישרבו םיטרפב      

יללכ 00.60 כ"הס          
      
ן מ ו א  ת ו ר ג   ת ו ד ו ב ע  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
םיתוריש יאתב LPH תוציחמ     06.01.010

5,200.00 5,200.00   1.00 'פמוק .המישרבש 101 סופיטמ  
      
םיתוריש יאתב LPH תוציחמ     06.01.020

5,200.00 5,200.00   1.00 'פמוק .המישרבש 201 סופיטמ  
      
םיתוריש יאתב LPH תוציחמ     06.01.030

9,000.00 9,000.00   1.00 'פמוק .המישרבש 301 סופיטמ  
      
םיתוריש יאתב LPH תוציחמ     06.01.040

5,200.00 5,200.00   1.00 'פמוק .המישרבש 401 סופיטמ  
      
םיתוריש יאתב LPH תוציחמ     06.01.050

5,200.00 5,200.00   1.00 'פמוק .המישרבש 501 סופיטמ  
      
      
      

29,800.00 10.60 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     013

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

29,800.00 מהעברה      
      
      
םיתוריש יאתב LPH תוציחמ     06.01.060

5,600.00 5,600.00   1.00 'פמוק .המישרבש 601 סופיטמ  
      
םיתוריש יאתב LPH תוציחמ     06.01.070

8,500.00 8,500.00   1.00 'פמוק .המישרבש 701 סופיטמ  
      
םיתוריש יאתב LPH תוציחמ     06.01.080

10,000.00 10,000   1.00 'פמוק .המישרבש 801 סופיטמ  
      
םיתוריש יאתב LPH תוציחמ     06.01.090

4,700.00 4,700.00   1.00 'פמוק .המישרבש 901 סופיטמ  
      
םיתוריש יאתב LPH תוציחמ     06.01.100

6,400.00 6,400.00   1.00 'פמוק .המישרבש 011 סופיטמ  
      

7,700.00 700.00  11.00 .המישרבש 111 סופיטמ םירקול 'חי  06.01.110
      

2,800.00 2,800.00   1.00 'פמוק המישרבש 411 סופיטמ הציחמ 06.01.120
      

1,800.00 1,800.00   1.00 'פמוק המישרבש 511 סופיטמ הציחמ 06.01.130
77,300.00 ןמוא תורג תודובע 10.60 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  20.60 ק ר פ  ת ת       
      

21,000.00 3,500.00   6.00 .המישרבש 102 סופיטמ תלד 'חי  06.02.010
      

  600.00 600.00   1.00 .המישרבש 202 סופיטמ ןוראל תלד 'חי  06.02.020
      

5,000.00 1,000.00   5.00 .המישרבש 302 סופיטמ ןוראל תלד 'חי  06.02.030
      

10,000.00 10,000   1.00 .המישרבש 402 סופיטמ תלד 'חי  06.02.040
      

5,000.00 5,000.00   1.00 .המישרבש 502 סופיטמ תלד 'חי  06.02.050
      

6,000.00 3,000.00   2.00 .המישרבש 602 סופיטמ ףדה ןולח 'חי  06.02.060
      

6,000.00 3,000.00   2.00 .המישרבש 702 סופיטמ ףדה תלד 'חי  06.02.070
      
802 סופיטמ רורוויא רויצ     06.02.080

3,850.00 350.00  11.00 .המישרבש 'חי   
      
902 סופיטמ רורוויא רויצ     06.02.090

1,050.00 350.00   3.00 .המישרבש 'חי   
      

3,000.00 3,000.00   1.00 .המישרבש 012 סופיטמ תלד 'חי  06.02.100
      

7,000.00 7,000.00   1.00 .המישרבש 112 סופיטמ תלד 'חי  06.02.110
      

10,000.00 5,000.00   2.00 .המישרבש 212 סופיטמ תלד 'חי  06.02.120
      

7,000.00 7,000.00   1.00 .המישרבש 312 סופיטמ תלד 'חי  06.02.130
85,500.00 20.60 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     014

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

85,500.00 מהעברה      
      
      

4,000.00 4,000.00   1.00 .המישרבש 412 סופיטמ תלד 'חי  06.02.140
      

3,000.00 3,000.00   1.00 .המישרבש 512 סופיטמ תלד 'חי  06.02.150
      

6,500.00 6,500.00   1.00 .המישרבש 612 סופיטמ תלד 'חי  06.02.160
      
712 סופיטמ תיתיפ הדיחי     06.02.170

40,000.00 40,000   1.00 'פמוק .המישרבש  
      
תוגרדמ טלפמוק עוציבו ןוכת     06.02.180
  ,תוריגס ,תוקעמ ,םיכרדמ ללוכ    
טלפמוק לכה,םימורו םיחלש      

70,000.00 70,000   1.00 'פמוק .המישרבש 812 סופיטמ  
      
תוגרדמ טלפמוק עוציבו ןוכת     06.02.190
,תוריגס,תוקעמ ,םיכרדמ ללוכ      
טלפמוק לכה,םימורו םיחלש      

90,000.00 90,000   1.00 'פמוק .המישרבש 912 סופיטמ  
      
022 סופיטמ םיבעמל רותסמ     06.02.200

3,000.00 3,000.00   1.00 .המישרבש 'חי   
      
תוגרדמ טלפמוק עוציבו ןוכת     06.02.210
,תוריגס , תוקעמ ,םיכרדמ ללוכ      
טלפמוק לכה,םימורו םיחלש      

65,000.00 65,000   1.00 'פמוק .המישרבש 122 סופיטמ  
      

8,100.00 2,700.00   3.00 .המישרבש 222 סופיטמ תלד 'חי  06.02.220
      
םיכ יתורישל די יזחאמ טס     06.02.230

6,600.00 2,200.00   3.00 'פמוק .המישרבש 322 סופיטמ  
      

4,000.00 2,000.00   2.00 .המישרבש 522 סופיטמ ןולח 'חי  06.02.240
      

6,000.00 3,000.00   2.00 .המישרבש 622 סופיטמ תלד 'חי  06.02.250
      

3,200.00 3,200.00   1.00 .המישרבש 722 סופיטמ סירת 'חי  06.02.260
      

4,000.00 4,000.00   1.00 .המישרבש 822 סופיטמ סירת 'חי  06.02.270
      

1,200.00 1,200.00   1.00 .המישרבש 922 סופיטמ סירת 'חי  06.02.280
      
032 סופיטמ יולת ןוגג עוציבו ןוכת     06.02.290
,היצקורטסוק ללוכ( המישרבש      

50,000.00 50,000   1.00 'פמוק .)'דכו יוריק תוחול  
      

3,000.00 1,500.00   2.00 .המישרבש 132 סופיטמ ןורא תיזח 'חי  06.02.300
      
332 סופיטמ תרגסמו תלד     06.02.310

3,500.00 3,500.00   1.00 .המישרבש 'חי   
      

456,600.00 20.60 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     015

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

456,600.00 מהעברה      
      
      

3,500.00 3,500.00   1.00 .המישרבש 232 סופיטמ תלד 'חי  06.02.320
      
432 סופיטמ תרגסמו תלד     06.02.330

3,500.00 3,500.00   1.00 .המישרבש 'חי   
      

3,300.00 3,300.00   1.00 .המישרבש 532 סופיטמ תלד 'חי  06.02.340
      

6,600.00 3,300.00   2.00 .המישרבש 632 סופיטמ תלד 'חי  06.02.350
      

  750.00 750.00   1.00 .המישרבש 732 סופיטמ ןורא תיזח 'חי  06.02.360
      

29,700.00 2,700.00  11.00 .המישרבש 832 סופיטמ תלד 'חי  06.02.370
      

2,000.00 1,000.00   2.00 .המישרבש 932 סופיטמ ףוקשמ 'חי  06.02.380
      

2,500.00 2,500.00   1.00 .המישרבש 042 סופיטמ תלד 'חי  06.02.390
      

3,200.00 3,200.00   1.00 .המישרבש 142 סופיטמ תלד 'חי  06.02.400
      
242 סופיטמ הטסורי רויצ     06.02.410

3,500.00 3,500.00   1.00 'פמוק .המישרבש  
      

7,000.00 3,500.00   2.00 'פמוק .המישרבש 342 סופיטמ דצ תריגס 06.02.420
      

4,000.00 2,000.00   2.00 .המישרבש 442 סופיטמ הקעמ 'חי  06.02.430
      
542 סופיטמ הקעמ/די זחאמ     06.02.440

2,000.00 500.00   4.00 .המישרבש רטמ   
      

2,600.00 1,300.00   2.00 .המישרבש 642 סופיטמ סירת 'חי  06.02.450
      

1,500.00 1,500.00   1.00 .המישרבש 742 סופיטמ תלד 'חי  06.02.460
      

16,800.00 800.00  21.00 .המישרבש 842 סופיטמ די זחאמ רטמ  06.02.470
      

3,000.00 3,000.00   1.00 .המישרבש 942 סופיטמ תלד 'חי  06.02.480
      

5,000.00 5,000.00   1.00 .המישרבש 052 סופיטמ ןורא תיזח 'חי  06.02.490
      

7,000.00 7,000.00   1.00 .המישרבש 152 סופיטמ תלד 'חי  06.02.500
      
252 סופיטמ ןוראל תיזח     06.02.510

4,000.00 2,000.00   2.00 .המישרבש 'חי   
      
המישרבש 352 סופיטמ  ןורא תיזח     06.02.520

  700.00 700.00   1.00 . 'חי   
      

2,000.00 2,000.00   1.00 .המישרבש 552 סופיטמ ןורא תיזח 'חי  06.02.530
      

2,000.00 2,000.00   1.00 .המישרבש 652 סופיטמ ןורא תיזח 'חי  06.02.540
      

572,750.00 20.60 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     016

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

572,750.00 מהעברה      
      
      

2,100.00 300.00   7.00 .המישרבש 752 סופיטמ די זחאמ רטמ  06.02.550
      

1,500.00 1,500.00   1.00 .המישרבש 852 סופיטמ םלוס 'חי  06.02.560
      

3,200.00 3,200.00   1.00 .המישרבש 952 סופיטמ תלד 'חי  06.02.570
      

1,300.00 1,300.00   1.00 .המישרבש 062 סופיטמ סירת 'חי  06.02.580
      

2,400.00 600.00   4.00 .המישרבש 162 סופיטמ םלוס 'חי  06.02.590
      

  600.00 300.00   2.00 .המישרבש 262 סופיטמ סירת 'חי  06.02.600
      

2,300.00 2,300.00   1.00 .המישרבש 362 סופיטמ סירת 'חי  06.02.610
      

1,600.00 800.00   2.00 .המישרבש 462 סופיטמ גרוס 'חי  06.02.620
      

3,000.00 1,000.00   3.00 .המישרבש 562 סופיטמ גרוס 'חי  06.02.630
      

2,000.00 1,000.00   2.00 .המישרבש 662 סופיטמ גרוס 'חי  06.02.640
      

  500.00 500.00   1.00 .המישרבש 762 סופיטמ גרוס 'חי  06.02.650
      

1,200.00 600.00   2.00 .המישרבש 862 סופיטמ גרוס 'חי  06.02.660
      

8,000.00 4,000.00   2.00 .המישרבש 962 סופיטמ גרוס 'חי  06.02.670
      

2,400.00 1,200.00   2.00 .המישרבש 072 סופיטמ גרוס 'חי  06.02.680
      

1,200.00 600.00   2.00 .המישרבש 172 סופיטמ גרוס 'חי  06.02.690
      

  800.00 400.00   2.00 .המישרבש 272 סופיטמ גרוס 'חי  06.02.700
      

1,000.00 500.00   2.00 .המישרבש 372 סופיטמ גרוס 'חי  06.02.710
607,850.00 הדלפ תורגסמ תודובע 20.60 כ"הס  
685,150.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורג תודובע 60 כ"הס  

      
ה א ו ר ב ת  י  ק ת מ  70 ק ר פ       
      
-   ם י י ר ט י  ס  ם י ל כ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
הצחר תרעק לש דבלב הקפסא     07.01.010
,'א גוס ,הסרח תרצות ןבל סרחמ      
וא )לבוא( 061 'סמ "רפו" םגד      
תחתמ הקתהל ,רשואמ ע"ש      
ןופיס ,םיקוזיח ללוכ ,שיש חטשמל      
לכ ,יטסלפ רמוחמ ¼1" קובקב      

1,250.00 250.00   5.00 םישורדה םירמוחהו םירזיבאה 'חי   
      
      
      
      

1,250.00 10.70 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     017

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,250.00 מהעברה      
      
      
הצחר תרעק לש דבלב תקתה     07.01.020
,'א גוס ,הסרח תרצות ןבל סרחמ      
וא )לבוא( 061 'סמ "רפו" םגד      
תחתמ הקתהל ,רשואמ ע"ש      
ןופיס ,םיקוזיח ללוכ ,שיש חטשמל      
לכ ,יטסלפ רמוחמ ¼1" קובקב      

1,250.00 250.00   5.00 םישורדה םירמוחהו םירזיבאה 'חי   
      
חבטמ תרעק לש דבלב הקפסא     07.01.030
02X04X06 תודימב ןבל סרחמ      
'סמ ,'א גוס ,הסרח תרצות ,מ"ס      
,רשואמ ע"ש וא "אתלד" םגד 715      
2" קובקב ןופיס ,םיקוזיח ללוכ      
לכו ,ןליפורפילופמ ,יקספיל"      

  320.00 320.00   1.00 .םישורדה םירמוחהו םירזיבאה 'חי   
      
חבטמ תרעק לש דבלב הקתה     07.01.040
02X04X06 תודימב ןבל סרחמ      
'סמ ,'א גוס ,הסרח תרצות ,מ"ס      
,רשואמ ע"ש וא "אתלד" םגד 715      
2" קובקב ןופיס ,םיקוזיח ללוכ      
לכו ,ןליפורפילופמ ,יקספיל"      

  230.00 230.00   1.00 .םישורדה םירמוחהו םירזיבאה 'חי   
      
םיכ יתורש רויכ לש דבלב הקפסא     07.01.050
'סמ 54 אפלא םגד "הסרח".צות       
,םיקוזיח ללוכ ,רשואמ ע"ש וא601      
"יקספיל" קובקב ןופיס      
םירזיבאה לכו ןליפורפילופמ      

  350.00 350.00   1.00 םישורדה םירמוחהו 'חי   
      
םיכ יתורש רויכ לש דבלב הקתה     07.01.060
'סמ 54 אפלא םגד "הסרח".צות       
,םיקוזיח ללוכ ,רשואמ ע"ש וא601      
"יקספיל" קובקב ןופיס      
םירזיבאה לכו ןליפורפילופמ      

  250.00 250.00   1.00 םישורדה םירמוחהו 'חי   
      
הללוס לש לש דבלב הקפסא     07.01.070
תרעקל םירקו םימח םימל תדמוע      
תיורטקלא הלעפה םע הצחר      
תספוק ללוכ, "ןרטש".צותמ תיליע      
הללוסו הספוק ךותב רוביח, דוקיפ      

3,300.00 550.00   6.00 םישורדה םירזיבאה לכ, 'חי   
      
תדמוע הללוס לש דבלב הקתה     07.01.080
הצחר תרעקל םירקו םימח םימל      
צותמ תיליע תיורטקלא הלעפה םע      
, דוקיפ תספוק ללוכ, "ןרטש".      
לכ, הללוסו הספוק ךותב רוביח      

1,800.00 300.00   6.00 םישורדה םירזיבאה 'חי   
      
      

8,750.00 10.70 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     018

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

8,750.00 מהעברה      
      
      
תדמוע הללוס לש דבלב הקפסא     07.01.090
.צות קפרמ םע םירקו םימח םימל      

  300.00 300.00   1.00 ע"ש וא 414103  "תמח" 'חי   
      
תדמוע הללוס לש דבלב הקתה     07.01.100
.צות קפרמ םע םירקו םימח םימל      

  300.00 300.00   1.00 ע"ש וא 414103  "תמח" 'חי   
      
תרצות 4/3" הגרבה םע ½" ןג זרב     07.01.110

  180.00  60.00   3.00 11404 'סמ ,תמח 'חי   
      
ללוכ ,הצחר הרעקל ½" T זרב     07.01.120
רזעה ירמוח ,םיכיראמל רוביח      
תרצות ,םיקוזיח ,םישורדה      

  630.00  45.00  14.00 .רשואמ ע"ש וא "תמח" 'חי   
      
.כ.ב תלסא  לש דבלב הקפסא     07.01.130
,הסרח תרצות ןבל סרחמ היולת      
ע"ש וא 483 ק"סמ ,"םטול" םגד      
,תירוחא םימ הסיכ םע ,רשואמ      
הסכמ ,הלסאה קוזיחל םיגרב ללוכ      
םואו גרוב ,הטסורי יריצ םע דבכ      

5,600.00 800.00   7.00 .זילפמ רפרפ 'חי   
      
.כ.ב תלסא  לש דבלב הקתה     07.01.140
,הסרח תרצות ןבל סרחמ היולת      
ע"ש וא 483 ק"סמ ,"םטול" םגד      
,תירוחא םימ הסיכ םע ,רשואמ      
הסכמ ,הלסאה קוזיחל םיגרב ללוכ      
םואו גרוב ,הטסורי יריצ םע דבכ      

2,100.00 300.00   7.00 .זילפמ רפרפ 'חי   
      
תרתסומ הדיחי לש דבלב הקפסא     07.01.150
"טירבג" תרצות היולת הלסא רובע      
לכימ תללוכה ,רשואמ ע"ש וא      
יתומכ-וד הפיטש ןוגמ םע החדה      
תרגסמ ,םיילדאו יטא םיצחל      
לכימה קוזיחל הדלפ יתיוזמ      
ללוכ ,הלעפה תטלפ ללוכ ,הלסאהו      
תזה רוצ ,הלסאל םירוביחה לכ      

5,600.00 800.00   7.00 .םישורדה םירמוחה לכ ללוכ ,םימ 'חי   
      
תרתסומ הדיחי לש דבלב הקתה     07.01.160
"טירבג" תרצות היולת הלסא רובע      
לכימ תללוכה ,רשואמ ע"ש וא      
יתומכ-וד הפיטש ןוגמ םע החדה      
תרגסמ ,םיילדאו יטא םיצחל      
לכימה קוזיחל הדלפ יתיוזמ      
ללוכ ,הלעפה תטלפ ללוכ ,הלסאהו      
תזה רוצ ,הלסאל םירוביחה לכ      

4,200.00 600.00   7.00 .םישורדה םירמוחה לכ ללוכ ,םימ 'חי   
      
      

27,660.00 10.70 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     019

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

27,660.00 מהעברה      
      
      
םיכ .כ.ב תלסא  לש דבלב הקפסא     07.01.170
  683 "תקרב" םגד, הסרח .צות ,    
ירוקמ ימוורא הלסא בשומ תוברל      
לכימ,םירוביחה לכ ללוכ ע"ש וא      
םירזיבאה לכ ללוכ ,החדה      

  800.00 800.00   1.00 .םישורדה םירמוחהו 'חי   
      
, םיכ .כ.ב תלסא לש דבלב הקתה     07.01.180
  683 "תקרב" םגד, הסרח .צות     
ירוקמ ימוורא הלסא בשומ תוברל      
לכימ,םירוביחה לכ ללוכ ע"ש וא      
םירזיבאה לכ ללוכ ,החדה      

  800.00 800.00   1.00 .םישורדה םירמוחהו 'חי   
      
ןוטב תרוק תקיציל ריחמ תפסות     07.01.190
תויולת תולסא לש ןקתמ קוזיחל      
תילת יגרב לעמ  מ"ס 01 לש הבוגב      

  700.00 100.00   7.00 הלסאה 'חי   
      
ללוכ יימיפ היתש ןקתמל רוביח     07.01.200
,םירזיבה םע "יקספיל" 2" ןופיס      

  240.00 120.00   2.00 קותי זרבללוכ3\4" םימ רוביח 'חי   
      
ללוכ יוציח היתש ןקתמל רוביח     07.01.210
,םירזיבה םע "יקספיל" 2" ןופיס      

  120.00 120.00   1.00 קותי זרבללוכ3\4" םימ רוביח 'חי   
      
ות לעב םימח םימל ילמשח דוד     07.01.220
םע רטיל 06 לש תלוביקב ןקת      
,הריגס זרב ,ליעמו ימרט דודיב      
םע ,ןוחטיב זרב ,רזוחלא זרב      
ילמשח םומיח טמלא ,יוסי ןוגמ      
םומיחל ףסו טמלאוט"ווק 5.1      
רוביח תורוצ ,למשח רוביח ,ריהמ      
םימיאתמ םיקוזיחו ½" רטוקב      

1,200.00 1,200.00   1.00 בובריע זרב ללוכ 'חי   
      
הייולת התשמ לש דבלב הקפסא     07.01.230
תריחב יפל ןווג ,היסרחמ      
" תרצות 'א גוס ,לכירדאה      
    IZZOP"  םגד "ORAT" וא  
"DRADNATS-LAEDI" תרצות      
ימיפ ןופיס םע, "RADNIP " םגד      
ללוכ,רתסומ ירוחא םימ רוביחו      

  300.00 300.00   1.00 םירזיבאו קוזיח יגרב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

31,820.00 10.70 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     020

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

31,820.00 מהעברה      
      
      
הייולת התשמ לש דבלב הבכרה     07.01.240
תריחב יפל ןווג ,היסרחמ      
" תרצות 'א גוס ,לכירדאה      
    IZZOP"  םגד "ORAT" וא  
"DRADNATS-LAEDI" תרצות      
ימיפ ןופיס םע, "RADNIP " םגד      
ללוכ,רתסומ ירוחא םימ רוביחו      

  300.00 300.00   1.00 םירזיבאו קוזיח יגרב 'חי   
      
רובע ןוגמ לש דבלב הקפסא     07.01.250
תיטמוטוא הלעפהל תותשמ      
וא "ןרטש" תרצות ,תיורטקלט      
חול,םידוקיפ תספוק ללוכ,ע"ווש      
לכו תיורטקלא ןיע םע הטסורימ      

  400.00 400.00   1.00 .םירזיבאה 'חי   
      
רובע ןוגמ לש דבלב הבכרה     07.01.260
תיטמוטוא הלעפהל תותשמ      
וא "ןרטש" תרצות ,תיורטקלט      
חול,םידוקיפ תספוק ללוכ,ע"ווש      
לכו תיורטקלא ןיע םע הטסורימ      

  400.00 400.00   1.00 .םירזיבאה 'חי   
32,920.00 םיפוצ -   םיירטיס םילכ 10.70 כ"הס  

      
,ה ק פ ס א  ת ו ר ו  צ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
.רפת אלל הדלפמ םיוולוגמ תורוצ     07.02.010
     04 HCS, םירזיבאה לכ ללוכ  
םירבוחמ ,םישורדה םיחפסהו      
יוציח ןגמ יופיצ םע ,הגרבהב      
יופיצ - לוחישב רצוימ ןליתאילופב      
LAG/CPA סופיט יתבכש-תלת      
לופיט ללוכ ,"תורבא" תרצות      
תואצמאב תוגרבהוםירוביחב      
םיקוזיח ללוכ ,םיצווכתמ םילוורש      

  315.00  63.00   5.00 .½" רוצ רטוק , רטמ   
      
.רפת אלל הדלפמ םיוולוגמ תורוצ     07.02.020
     04 HCS, םירזיבאה לכ ללוכ  
םירבוחמ ,םישורדה םיחפסהו      
יוציח ןגמ יופיצ םע ,הגרבהב      
יופיצ - לוחישב רצוימ ןליתאילופב      
LAG/CPA סופיט יתבכש-תלת      
לופיט ללוכ ,"תורבא" תרצות      
תואצמאב תוגרבהוםירוביחב      
םיקוזיח ללוכ ,םיצווכתמ םילוורש      

  375.00  75.00   5.00 ._" רוצ רטוק , רטמ   
      
      
      
      
      
      

  690.00 20.70 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     021

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

  690.00 מהעברה      
      
      
.רפת אלל הדלפמ םיוולוגמ תורוצ     07.02.030
     04 HCS, םירזיבאה לכ ללוכ  
םירבוחמ ,םישורדה םיחפסהו      
יוציח ןגמ יופיצ םע ,הגרבהב      
יופיצ - לוחישב רצוימ ןליתאילופב      
LAG/CPA סופיט יתבכש-תלת      
לופיט ללוכ ,"תורבא" תרצות      
תואצמאב תוגרבהוםירוביחב      
םיקוזיח ללוכ ,םיצווכתמ םילוורש      

  425.00  85.00   5.00 .1" רוצ רטוק , רטמ   
      
.רפת אלל הדלפמ םיוולוגמ תורוצ     07.02.040
     04 HCS, םירזיבאה לכ ללוכ  
םירבוחמ ,םישורדה םיחפסהו      
יוציח ןגמ יופיצ םע ,הגרבהב      
יופיצ - לוחישב רצוימ ןליתאילופב      
LAG/CPA סופיט יתבכש-תלת      
לופיט ללוכ ,"תורבא" תרצות      
תואצמאב תוגרבהוםירוביחב      
םיקוזיח ללוכ ,םיצווכתמ םילוורש      

  600.00 120.00   5.00 .1½" רוצ רטוק , רטמ   
      
.רפת אלל הדלפמ םיוולוגמ תורוצ     07.02.050
     04 HCS, םירזיבאה לכ ללוכ  
םירבוחמ ,םישורדה םיחפסהו      
יוציח ןגמ יופיצ םע ,הגרבהב      
יופיצ - לוחישב רצוימ ןליתאילופב      
LAG/CPA סופיט יתבכש-תלת      
לופיט ללוכ ,"תורבא" תרצות      
תואצמאב תוגרבהוםירוביחב      
םיקוזיח ללוכ ,םיצווכתמ םילוורש      

11,050.00 170.00  65.00 .  2" רוצ רטוק , רטמ   
      
יטסלפ יופיצ םע םויימולא תורוצ     07.02.060
"סלפרצמ" תרצות ,יוציחו ימיפ      
לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא PS םגד      
,םישורדה םיחפסהו םירזיבאה      
הציחל ירזיבא םע םירבוחמ      
,םיקוזיח , ,םיקילחמ ,םידחוימ      
םיזרבה תבכרהל תודחוימ תויוז      

5,000.00  50.00 100.00 .מ"מ 61/02 רויצה רטוק ,'וכו רטמ   
      
יטסלפ יופיצ םע םויימולא תורוצ     07.02.070
"סלפרצמ" תרצות ,יוציחו ימיפ      
לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא PS םגד      
,םישורדה םיחפסהו םירזיבאה      
הציחל ירזיבא םע םירבוחמ      
,םיקוזיח , ,םיקילחמ ,םידחוימ      
םיזרבה תבכרהל תודחוימ תויוז      

2,100.00  60.00  35.00 .מ"מ 02/52 רויצה רטוק ,'וכו רטמ   
      
      
      

19,865.00 20.70 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     022

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

19,865.00 מהעברה      
      
      
יטסלפ יופצ םע םויימולא תורוצ     07.02.080
. "סלפרצמ" תרצות ,יוציחו ימיפ      
    P.S הציחל ירזיבאב םירבוחמ,  
,םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ      
תבכרהל תודחוימ תויוז ,םיקוזיח      

2,800.00  80.00  35.00 .מ"מ 62/23 רטוק,םיזרבה רטמ   
      
יטסלפ יופצ םע םויימולא תורוצ     07.02.090
. "סלפרצמ" תרצות ,יוציחו ימיפ      
    P.S הציחל ירזיבאב םירבוחמ,  
,םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ      
תבכרהל תודחוימ תויוז ,םיקוזיח      

1,320.00  88.00  15.00 .מ"מ04\23 רטוק,םיזרבה רטמ   
      
וא "סקלפומרא" תופילקמ דודיב     07.02.100
,מ"מ 91 יבועב רשואמ ע"ש      
,1" ,4/3" ,½" רטוקב תורוצל      
הפיטעו םירזיבא דודיב ללוכ      

1,280.00  16.00  80.00 .הקבדה טרסב רטמ   
      
וא "סקלפומרא" תופילקמ דודיב     07.02.110
,מ"מ 52 יבועב רשואמ ע"ש      
ללוכ 1 1\4"-2"רטוקב תורוצל      
טרסב הפיטעו םירזיבא דודיב      

   80.00  16.00   5.00 .הקבדה רטמ   
      
רבוחמ ,"ביגש" המגודכ ירודכ זרב     07.02.120

  150.00  75.00   2.00 .דרוקר ללוכ ,½" רטוק ,הגרבהב 'חי   
      
רבוחמ ,"ביגש" המגודכ ירודכ זרב     07.02.130

  180.00  90.00   2.00 .דרוקר ללוכ ,4/3" רטוק ,הגרבהב 'חי   
      
רבוחמ ,"ביגש" המגודכ ירודכ זרב     07.02.140

  480.00 120.00   4.00 .דרוקר ללוכ ,1" רטוק ,הגרבהב 'חי   
      
רבוחמ ,"ביגש" המגודכ ירודכ זרב     07.02.150

  750.00 250.00   3.00 .דרוקר ללוכ ,2" רטוק ,הגרבהב 'חי   
      
וא "דמרב".צות רזוח-לא םותסש     07.02.160

  300.00 300.00   1.00 2" רטוקב ,רשואמ ע"ש 'חי   
      
, 3\4" רטוקב ,רזוח-לא םותסש     07.02.170

  300.00 300.00   1.00 הגרבהב רבוחמ 'חי   
      
)ח"זמ( תרזוח המירז עומ זרב     07.02.180
רבוחמ ,1" רטוקב ,הקיצי לזרבמ      
,םיידג םיגוא ללוכ , םיגואב      

  800.00 800.00   1.00 .רשואמ ע"ש וא "ירא" תרצות 'חי   
      
      
      
      

28,305.00 20.70 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     023

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

28,305.00 מהעברה      
      
      
תדוכלמ( הטסורי תשר םע ןסמ     07.02.190
תרצות המגודכ ,)םיבא      
    DAMREB  ע"ש וא, "תורוד" וא  
,םיוולוגמ םיגואב רבוחמ ,רשואמ      
יוקיל 1" זרב ללוכ,2" רטוקב       

  748.00 748.00   1.00 קקפו 'חי   
      
,יטמוטוא ריוא רורחש םותסש     07.02.200
,רשואמ ע"ש וא "ירא" תרצות      

  713.00 713.00   1.00 .1" רטוק 'חי   
      
תללוכה ישאר םימ דדומל הכה     07.02.210
םירמוחהו םירזיבאה ,תודובעה לכ      
םאתהב דדומה תבכרהל םישורדה      
ןוגיע ללוכ ,םימה לעפמ תשירדל      
תכרעמל רוביח ללוכ ,הכימתו      
םיזרבה( תבשחוממ האירק      

2,000.00 2,000.00   1.00 .)דרפיב םיטרופמ 'חי   
31,766.00 םיפוצ - םירזיבאו םיזרב ,הקפסא תורוצ 20.70 כ"הס  

      
ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
םיושע א"מ זוקי ןיחולד  תורוצ     07.03.010
ללוכ ,מ"מ 36 דע רטוק ,EPDH-מ      
ללוכ ,ןגזמ וא א"מ הדיחיל רוביח      
הגרבהב רבוחמ דחוימ רזיבא      
ןופיסל רוביח ללוכ ,הדיחיה זוקיל      
,םיקוזיחה לכ ללוכ ,הפצר םוסחמו      
םירמוחו םירזיבאה ,םילוורש       

4,875.00  75.00  65.00 .םישורדה רטמ   
      
,675 י"ת ,.יס.יו.יפמ רורויא תורוצ     07.03.020
םיחפסהו םירזיבאה לכ ללוכ       

2,100.00  70.00  30.00 .4" רטוק ,םישורדה רטמ   
      
,675 י"ת ,.יס.יו.יפמ רורויא תורוצ     07.03.030
םיחפסהו םירזיבאה לכ ללוכ       

  600.00  60.00  10.00 .2" רטוק ,םישורדה רטמ   
      
מ"מ 011 רטוקב תרוקב תספוק     07.03.040
.צות זילפ הסכמ םע EPDH-מ      
,זילפמ הלוגע תרגסמ ,"הפמ"      
םאות ןווגב רותב יסקופא העובצ      
םירוביחה לכ ללוכ ,ףוצרה ןווג      

  390.00 195.00   2.00 .הגרבה תופומ םעםישורדה 'חי   
      
EPDH-מ 4"/4" הפצר םוסחמ     07.03.050
םע ,ע"ש וא TIREBEG תרצות      
לסו  "הפמ" .צות זילפ  ,ךיראמ      
ירזיבא ללוכ ,הטסורימ ררוחמ      
ימוטיב ןוראוצו ךיראמ םע םוטיא      

1,518.00 759.00   2.00 .םיטרפו יכט טרפמ יפל 'חי   
9,483.00 30.70 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     024

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

9,483.00 מהעברה      
      
      
רמוחמ -מ4"/2"  הפצר םוסחמ     07.03.060
,ע"ש וא"יקספיל" המגודכ קיטספ      
הפוצמ הדלפ תשרו ךיראמ םע      

  320.00 160.00   2.00 .תרגסמו םורכ 'חי   
      
LOZI" יטסוקא דודיב     07.03.070
    TIREBEG" רשואמ ע"ש וא  
לכ דודיב ללוכ, םיכפוש תורוצל      
טרפ יפל, םישורדה םירזיבא      
  רובע,הקיטסוקא ץעוי לש תויחהו    

3,000.00 100.00  30.00 מ"מ 011 רטוקב רוצ רטמ   
      

  160.00  80.00   2.00 קובקב 2" ןופיס 'חי  07.03.080
      
01 יבועב 002-ב ןיוזמ ןוטב תפיטע     07.03.090
יפל   EPDH תורוצל ביבסמ מ"ס      

5,000.00 250.00  20.00 .טרפ 'חי   
      
.צות שא רלוק-שא דג רזיבא     07.03.100

1,000.00 100.00  10.00 2" רטוקב ע"ש וא טירבג 'חי   
      
.צות שא רלוק-שא דג רזיבא     07.03.110

1,400.00 140.00  10.00 3" רטוקב ע"ש וא טירבג 'חי   
      
.צות שא רלוק-שא דג רזיבא     07.03.120

2,000.00 200.00  10.00 4" רטוקב ע"ש וא טירבג 'חי   
      
.צות שא רלוק-שא דג רזיבא     07.03.130

2,400.00 240.00  10.00 6" רטוקב ע"ש וא טירבג 'חי   
      
, .'ס.'ו.'פ ןוטב ריקב םילוורש     07.03.140
רובע הקיציה ןמזב הרקת וא הרוק      
לוורשה רטוק, םימ תורוצ רבעמ      

  300.00  30.00  10.00 "4-"6 'חי   
      
ד"ממה ריקב הדלפ  ילוורש     07.03.150
רבעמ רובע הקיציה ןמזב תבכרהל      
, 3" רטוקב היצלטסיא תורוצ      

  600.00 200.00   3.00 .םוטיאו םיגוא ללוכ 'חי   
25,663.00 םיפוצ -  םיכפושו ןיחולד תכרעמ 30.70 כ"הס  

      
-  ם י י ר ט י  ס  ם י ל כ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
הצחר תרעק לש דבלב הקפסא     07.04.010
,'א גוס ,הסרח תרצות ןבל סרחמ      
וא )לבוא( 061 'סמ "רפו" םגד      
תחתמ הקתהל ,רשואמ ע"ש      
ןופיס ,םיקוזיח ללוכ ,שיש חטשמל      
לכ ,יטסלפ רמוחמ ¼1" קובקב      

3,000.00 250.00  12.00 םישורדה םירמוחהו םירזיבאה 'חי   
      
      

3,000.00 40.70 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     025

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

3,000.00 מהעברה      
      
      
הצחר תרעק לש דבלב הקתה     07.04.020
,'א גוס ,הסרח תרצות ןבל סרחמ      
וא )לבוא( 061 'סמ "רפו" םגד      
תחתמ הקתהל ,רשואמ ע"ש      
ןופיס ,םיקוזיח ללוכ ,שיש חטשמל      
לכ ,יטסלפ רמוחמ ¼1" קובקב      

3,000.00 250.00  12.00 םישורדה םירמוחהו םירזיבאה 'חי   
      
הצחר תרעק לש דבלב הקפסא     07.04.030
,'א גוס ,הסרח תרצות ןבל סרחמ      
"תירו" םגד  מ"ס 05/04 תודימב      
,םיקוזיח ללוכ ,רשואמ ע"ש וא      
,"יקספיל" קובקב ןופיס      
םירזיבאה לכו ,ןליפורפילופמ      

  660.00 220.00   3.00 .םישורדה םירמוחהו 'חי   
      
הצחר תרעק לש דבלב הבכרה     07.04.040
,'א גוס ,הסרח תרצות ןבל סרחמ      
"תירו" םגד מ"ס 05/04 תודימב      
,םיקוזיח ללוכ ,רשואמ ע"ש וא      
,"יקספיל" קובקב ןופיס      
םירזיבאה לכו ,ןליפורפילופמ      

  450.00 150.00   3.00 .םישורדה םירמוחהו 'חי   
      
חבטמ תרעק לש דבלב הקפסא     07.04.050
02X04X06 תודימב ןבל סרחמ      
'סמ ,'א גוס ,הסרח תרצות ,מ"ס      
,רשואמ ע"ש וא "אתלד" םגד 715      
2" קובקב ןופיס ,םיקוזיח ללוכ      
לכו ,ןליפורפילופמ ,יקספיל"      

  320.00 320.00   1.00 .םישורדה םירמוחהו םירזיבאה 'חי   
      
חבטמ תרעק לש דבלב הקתה     07.04.060
02X04X06 תודימב ןבל סרחמ      
'סמ ,'א גוס ,הסרח תרצות ,מ"ס      
,רשואמ ע"ש וא "אתלד" םגד 715      
2" קובקב ןופיס ,םיקוזיח ללוכ      
לכו ,ןליפורפילופמ ,יקספיל"      

  230.00 230.00   1.00 .םישורדה םירמוחהו םירזיבאה 'חי   
      
םיכ יתורש רויכ לש דבלב הקפסא     07.04.070
'סמ 54 אפלא םגד "הסרח".צות ב      
,םיקוזיח ללוכ ,רשואמ ע"ש וא601      
"יקספיל" קובקב ןופיס      
םירזיבאה לכו ןליפורפילופמ      

1,050.00 350.00   3.00 םישורדה םירמוחהו 'חי   
      
םיכ יתורש רויכ לש דבלב הקתה     07.04.080
'סמ 54 אפלא םגד "הסרח".צות      
,םיקוזיח ללוכ ,רשואמ ע"ש וא601      
"יקספיל" קובקב ןופיס      
םירזיבאה לכו ןליפורפילופמ      

  750.00 250.00   3.00 םישורדה םירמוחהו 'חי   
9,460.00 40.70 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     026

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

9,460.00 מהעברה      
      
      
תדמוע הללוס לש דבלב הקפסא     07.04.090
הצחר תרעקל םירקו םימח םימל      
.צות תיליע תיורטקלא הלעפה םע      
, דוקיפ תספוק ללוכ, "ןרטש"      
לכ, הללוסו הספוק ךותב רוביח      

1,760.00 110.00  16.00 םישורדה םירזיבאה 'חי   
      
תדמוע הללוס לש דבלב הקתה     07.04.100
הצחר תרעקל םירקו םימח םימל      
.צות תיליע תיורטקלא הלעפה םע      
, דוקיפ תספוק ללוכ, "ןרטש"      
לכ, הללוסו הספוק ךותב רוביח      

4,800.00 300.00  16.00 םישורדה םירזיבאה 'חי   
      
תדמוע הללוס לש דבלב הקפסא     07.04.110
.צות קפרמ םע םירקו םימח םימל      

  300.00 300.00   1.00 ע"ש וא 414103  "תמח" 'חי   
      
תדמוע הללוס לש דבלב הקתה     07.04.120
.צות קפרמ םע םירקו םימח םימל      

  300.00 300.00   1.00 ע"ש וא 414103  "תמח" 'חי   
      
םימל תחלקמ לש דבלב הקפסא     07.04.130
2/1" הללוס תללוכה ,םימחו םירק      
םגד "ןרטש" תרצות ,ץופרטיא םע      
    ENUTPEN T1401 םע ,ע"ווש וא  
תרצות ילדויטא תחלקמ שאר      
,ע"ווש וא HS-0009 םגד "ןרטש"      

6,000.00 500.00  12.00 םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ 'חי   
      
םימל תחלקמ לש דבלב הקתה     07.04.140
2/1" הללוס תללוכה ,םימחו םירק      
םגד "ןרטש" תרצות ,ץופרטיא םע      
    ENUTPEN T1401 םע ,ע"ווש וא  
תרצות ילדויטא תחלקמ שאר      
,ע"ווש וא HS-0009 םגד "ןרטש"      

3,600.00 300.00  12.00 םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ 'חי   
      
תרצות 4/3" הגרבה םע ½" ןג זרב     07.04.150

  180.00  60.00   3.00 11404 'סמ ,תמח 'חי   
      
ללוכ ,הצחר הרעקל ½" T זרב     07.04.160
רזעה ירמוח ,םיכיראמל רוביח      
תרצות ,םיקוזיח ,םישורדה      

1,440.00  45.00  32.00 .רשואמ ע"ש וא "תמח" 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

27,840.00 40.70 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     027

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

27,840.00 מהעברה      
      
      
.כ.ב תלסא לש דבלב הקפסא     07.04.170
,הסרח תרצות ןבל סרחמ היולת      
ע"ש וא 483 ק"סמ ,"םטול" םגד      
,תירוחא םימ הסיכ םע ,רשואמ      
הסכמ ,הלסאה קוזיחל םיגרב ללוכ      
םואו גרוב ,הטסורי יריצ םע דבכ      

13,600.00 800.00  17.00 .זילפמ רפרפ 'חי   
      
.כ.ב תלסא  לש דבלב הקתה     07.04.180
,הסרח תרצות ןבל סרחמ היולת      
ע"ש וא 483 ק"סמ ,"םטול" םגד      
,תירוחא םימ הסיכ םע ,רשואמ      
הסכמ ,הלסאה קוזיחל םיגרב ללוכ      
םואו גרוב ,הטסורי יריצ םע דבכ      

5,100.00 300.00  17.00 .זילפמ רפרפ 'חי   
      
תרתסומ הדיחי לש דבלב הקפסא     07.04.190
"טירבג" תרצות היולת הלסא רובע      
לכימ תללוכה ,רשואמ ע"ש וא      
יתומכ-וד הפיטש ןוגמ םע החדה      
תרגסמ ,םיילדאו יטא םיצחל      
לכימה קוזיחל הדלפ יתיוזמ      
ללוכ ,הלעפה תטלפ ללוכ ,הלסאהו      
תזה רוצ ,הלסאל םירוביחה לכ      

16,000.00 800.00  20.00 .םישורדה םירמוחה לכ ללוכ ,םימ 'חי   
      
תרתסומ הדיחי לש דבלב הקתה     07.04.200
"טירבג" תרצות היולת הלסא רובע      
לכימ תללוכה ,רשואמ ע"ש וא      
יתומכ-וד הפיטש ןוגמ םע החדה      
תרגסמ ,םיילדאו יטא םיצחל      
לכימה קוזיחל הדלפ יתיוזמ      
ללוכ ,הלעפה תטלפ ללוכ ,הלסאהו      
תזה רוצ ,הלסאל םירוביחה לכ      

12,000.00 600.00  20.00 .םישורדה םירמוחה לכ ללוכ ,םימ 'חי   
      
07.04.210 םיכ .כ.ב תלסא לש דבלב הקפסא    
  683 "תקרב" םגד, הסרח .צות ,    
ירוקמ ימוורא הלסא בשומ תוברל      
לכימ,םירוביחה לכ ללוכ ע"ש וא      
םירזיבאה לכ ללוכ ,החדה      

2,400.00 800.00   3.00 .םישורדה םירמוחהו 'חי   
      
, םיכ .כ.ב תלסא לש דבלב הקתה     07.04.220
  683 "תקרב" םגד, הסרח .צות     
ירוקמ ימוורא הלסא בשומ תוברל      
לכימ,םירוביחה לכ ללוכ ע"ש וא      
םירזיבאה לכ ללוכ ,החדה      

2,400.00 800.00   3.00 .םישורדה םירמוחהו 'חי   
      
      
      
      

79,340.00 40.70 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     028

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

79,340.00 מהעברה      
      
      
ןוטב תרוק תקיציל ריחמ תפסות     07.04.230
תויולת תולסא לש ןקתמ קוזיחל      
תילת יגרב לעמ  מ"ס 01 לש הבוגב      

2,000.00 100.00  20.00 הלסאה 'חי   
      
ללוכ ימיפ היתש ןקתמל רוביח     07.04.240
,םירזיבה םע ,"יקספיל" 2" ןופיס      

  240.00 120.00   2.00 .קותי זרב ללוכ ,4/3" םימ רוביח 'חי   
      
ללוכ יוציח היתש ןקתמל רוביח     07.04.250
,םירזיבה םע "יקספיל" 2" ןופיס      

  360.00 120.00   3.00 קותי זרבללוכ3\4" םימ רוביח 'חי   
81,940.00 רפס תיב -  םיירטיס םילכ 40.70 כ"הס  

      
,ה ק פ ס א  ת ו ר ו  צ  50.70 ק ר פ  ת ת       
      
.רפת אלל הדלפמ םיוולוגמ תורוצ     07.05.010
     04 HCS, םירזיבאה לכ ללוכ  
םירבוחמ ,םישורדה םיחפסהו      
יוציח ןגמ יופיצ םע ,הגרבהב      
יופיצ - לוחישב רצוימ ןליתאילופב      
LAG/CPA סופיט יתבכש-תלת      
לופיט ללוכ ,"תורבא" תרצות      
תואצמאב תוגרבהוםירוביחב      
םיקוזיח ללוכ ,םיצווכתמ םילוורש      

  315.00  63.00   5.00 .½" רוצ רטוק , רטמ   
      
.רפת אלל הדלפמ םיוולוגמ תורוצ     07.05.020
     04 HCS, םירזיבאה לכ ללוכ  
םירבוחמ ,םישורדה םיחפסהו      
יוציח ןגמ יופיצ םע ,הגרבהב      
יופיצ - לוחישב רצוימ ןליתאילופב      
LAG/CPA סופיט יתבכש-תלת      
לופיט ללוכ ,"תורבא" תרצות      
תואצמאב תוגרבהוםירוביחב      
םיקוזיח ללוכ ,םיצווכתמ םילוורש      

  375.00  75.00   5.00 .4/3" רוצ רטוק , רטמ   
      
.רפת אלל הדלפמ םיוולוגמ תורוצ     07.05.030
     04 HCS, םירזיבאה לכ ללוכ  
םירבוחמ ,םישורדה םיחפסהו      
יוציח ןגמ יופיצ םע ,הגרבהב      
יופיצ - לוחישב רצוימ ןליתאילופב      
LAG/CPA סופיט יתבכש-תלת      
לופיט ללוכ ,"תורבא" תרצות      
תואצמאב תוגרבהוםירוביחב      
םיקוזיח ללוכ ,םיצווכתמ םילוורש      

  425.00  85.00   5.00 .1" רוצ רטוק , רטמ   
      
      
      
      
      

1,115.00 50.70 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     029

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,115.00 מהעברה      
      
      
.רפת אלל הדלפמ םיוולוגמ תורוצ     07.05.040
     04 HCS, םירזיבאה לכ ללוכ  
םירבוחמ ,םישורדה םיחפסהו      
יוציח ןגמ יופיצ םע ,הגרבהב      
יופיצ - לוחישב רצוימ ןליתאילופב      
LAG/CPA סופיט יתבכש-תלת      
לופיט ללוכ ,"תורבא" תרצות      
תואצמאב תוגרבהוםירוביחב      
םיקוזיח ללוכ ,םיצווכתמ םילוורש      

  600.00 120.00   5.00 .1½" רוצ רטוק , רטמ   
      
.רפת אלל הדלפמ םיוולוגמ תורוצ     07.05.050
     04 HCS, םירזיבאה לכ ללוכ  
םירבוחמ ,םישורדה םיחפסהו      
יוציח ןגמ יופיצ םע ,הגרבהב      
יופיצ - לוחישב רצוימ ןליתאילופב      
LAG/CPA סופיט יתבכש-תלת      
לופיט ללוכ ,"תורבא" תרצות      
תואצמאב תוגרבהוםירוביחב      
םיקוזיח ללוכ ,םיצווכתמ םילוורש      

12,750.00 170.00  75.00 .  2" רוצ רטוק , רטמ   
      
יטסלפ יופיצ םע םויימולא תורוצ     07.05.060
"סלפרצמ" תרצות ,יוציחו ימיפ      
לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא PS םגד      
,םישורדה םיחפסהו םירזיבאה      
הציחל ירזיבא םע םירבוחמ      
,םיקוזיח ,םיקילחמ ,םידחוימ      
םיזרבה תבכרהל תודחוימ תויוז      

12,500.00  50.00 250.00 .מ"מ 61/02 רויצה רטוק ,'וכו רטמ   
      
יטסלפ יופיצ םע םויימולא תורוצ     07.05.070
"סלפרצמ" תרצות ,יוציחו ימיפ      
לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא PS םגד      
,םישורדה םיחפסהו םירזיבאה      
הציחל ירזיבא םע םירבוחמ      
,םיקוזיח ,םיקילחמ ,םידחוימ      
םיזרבה תבכרהל תודחוימ תויוז      

5,400.00  60.00  90.00 .מ"מ 02/52 רויצה רטוק ,'וכו רטמ   
      
יטסלפ יופצ םע םויימולא תורוצ     07.05.080
. "סלפרצמ" תרצות ,יוציחו ימיפ      
    P.S הציחל ירזיבאב םירבוחמ,  
,םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ      
תבכרהל תודחוימ תויוז ,םיקוזיח      

5,200.00  80.00  65.00 .מ"מ 62/23 רטוק,םיזרבה רטמ   
      
יטסלפ יופצ םע םויימולא תורוצ     07.05.090
. "סלפרצמ" תרצות ,יוציחו ימיפ      
    P.S הציחל ירזיבאב םירבוחמ,  
,םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ      
תבכרהל תודחוימ תויוז ,םיקוזיח      

5,280.00  88.00  60.00 .מ"מ04\23 רטוק,םיזרבה רטמ   
42,845.00 50.70 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     030

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

42,845.00 מהעברה      
      
      
וא "סקלפומרא" תופילקמ דודיב     07.05.100
,מ"מ 91 יבועב רשואמ ע"ש      
,1" ,4/3" ,½" רטוקב תורוצל      
הפיטעו םירזיבא דודיב ללוכ      

4,000.00  16.00 250.00 .הקבדה טרסב רטמ   
      
וא "סקלפומרא" תופילקמ דודיב     07.05.110
,מ"מ 52 יבועב רשואמ ע"ש      
ללוכ 1 1\4"-2"רטוקב תורוצל      
טרסב הפיטעו םירזיבא דודיב      

  400.00  16.00  25.00 .הקבדה רטמ   
      
רבוחמ ,"ביגש" המגודכ ירודכ זרב     07.05.120

  525.00  75.00   7.00 .דרוקר ללוכ ,½" רטוק ,הגרבהב 'חי   
      
רבוחמ ,"ביגש" המגודכ ירודכ זרב     07.05.130

  720.00  90.00   8.00 .דרוקר ללוכ ,4/3" רטוק ,הגרבהב 'חי   
      
רבוחמ ,"ביגש" המגודכ ירודכ זרב     07.05.140

  480.00 120.00   4.00 .דרוקר ללוכ ,1" רטוק ,הגרבהב 'חי   
      
רבוחמ ,"ביגש" המגודכ ירודכ זרב     07.05.150

1,200.00 120.00  10.00 .דרוקר ללוכ ,1¼" רטוק ,הגרבהב 'חי   
      
רבוחמ ,"ביגש" המגודכ ירודכ זרב     07.05.160

1,320.00 120.00  11.00 .דרוקר ללוכ ,1½" רטוק ,הגרבהב 'חי   
      
רבוחמ ,"ביגש" המגודכ ירודכ זרב     07.05.170

2,500.00 250.00  10.00 .דרוקר ללוכ ,2" רטוק ,הגרבהב 'חי   
      
וא "דמרב".צות רזוח-לא םותסש     07.05.180

  900.00 300.00   3.00 2" רטוקב ,רשואמ ע"ש 'חי   
      
וא "דמרב".צות רזוח-לא םותסש     07.05.190

1,200.00 300.00   4.00 1½'' רטוקב ,רשואמ ע"ש 'חי   
      
, 3\4" רטוקב ,רזוח-לא םותסש     07.05.200

  300.00 300.00   1.00 הגרבהב רבוחמ 'חי   
      
)ח"זמ( תרזוח המירז עומ זרב     07.05.210
רבוחמ ,2" רטוקב ,הקיצי לזרבמ      
,םיידג םיגוא ללוכ , םיגואב      

1,800.00 900.00   2.00 .רשואמ ע"ש וא "ירא" תרצות 'חי   
      
)ח"זמ( תרזוח המירז עומ זרב     07.05.220
רבוחמ ,1" רטוקב ,הקיצי לזרבמ      
,םיידג םיגוא ללוכ , םיגואב      

  800.00 800.00   1.00 .רשואמ ע"ש וא "ירא" תרצות 'חי   
      
      
      
      

58,990.00 50.70 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     031

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

58,990.00 מהעברה      
      
      
תדוכלמ( הטסורי תשר םע ןסמ     07.05.230
תרצות המגודכ ,)םיבא      
    DAMREB  ע"ש וא, "תורוד" וא  
,םיוולוגמ םיגואב רבוחמ ,רשואמ      
יוקיל 1" זרב ללוכ.2" רטוקב       

  748.00 748.00   1.00 קקפו 'חי   
      
,יטמוטוא ריוא רורחש םותסש     07.05.240
,רשואמ ע"ש וא "ירא" תרצות      

  713.00 713.00   1.00 .1" רטוק 'חי   
      
תללוכה ישאר םימ דדומל הכה     07.05.250
םירמוחהו םירזיבאה ,תודובעה לכ      
םאתהב דדומה תבכרהל םישורדה      
ןוגיע ללוכ ,םימה לעפמ תשירדל      
תכרעמל רוביח ללוכ ,הכימתו      
םיזרבה( תבשחוממ האירק      

2,000.00 2,000.00   1.00 .)דרפיב םיטרופמ 'חי   
62,451.00 רפס תיב - םירזיבאו םיזרב ,הקפסא תורוצ 50.70 כ"הס  

      
ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ  60.70 ק ר פ  ת ת       
      
א"מ זוקיו ןיחולד ימל  תורוצ     07.06.010
36 דע רטוק ,EPDH-מ םיושע      
וא א"מ הדיחיל רוביח ללוכ ,מ"מ      
רבוחמ דחוימ רזיבא ללוכ ,ןגזמ      
ללוכ ,הדיחיה זוקיל הגרבהב      
ללוכ ,הפצר םוסחמו ןופיסל רוביח      
,םילוורש ,םיקוזיחה לכ      

8,250.00  55.00 150.00 .םישורדה םירמוחו םירזיבאה רטמ   
      
םיכפושו ןיחולד ימל תורוצ     07.06.020
TIREBEG תרצותמ ,EPDH-מ      
םירזיבאה לכ ללוכ ע"ש וא      
םירבוחמ ,םישורדה םיחפסו      
,תוכימת ,םיקוזיח ללוכ ,המחלהב      
יטרפ יפל עבק תודוק ,םילוורש      
תופומו רוביח תופומ ללוכ ,ןרציה      

12,100.00 110.00 110.00 .מ"מ 011 רוצה רטוק ,תוטשפתה רטמ   
      
םיכפושו ןיחולד ימל תורוצ     07.06.030
TIREBEG תרצותמ ,EPDH-מ      
םירזיבאה לכ ללוכ ע"ש וא      
םירבוחמ ,םישורדה םיחפסו      
,תוכימת ,םיקוזיח ללוכ ,המחלהב      
יטרפ יפל עבק תודוק ,םילוורש      
תופומו רוביח תופומ ללוכ ,ןרציה      

8,750.00 175.00  50.00 .מ"מ 061 רוצה רטוק ,תוטשפתה רטמ   
      
,675 י"ת ,.יס.יו.יפמ רורויא תורוצ     07.06.040
םיחפסהו םירזיבאה לכ ללוכ       

9,800.00  70.00 140.00 .4" רטוק ,םישורדה רטמ   
38,900.00 60.70 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     032

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

38,900.00 מהעברה      
      
      
,675 י"ת ,.יס.יו.יפמ רורויא תורוצ     07.06.050
םיחפסהו םירזיבאה לכ ללוכ       

1,800.00  60.00  30.00 .2" רטוק ,םישורדה רטמ   
      
םיכפושו ןיחולד ימל תורוצ     07.06.060
TIREBEG תרצותמ ,EPDH-מ      
לכ ללוכ TNELIS םגד ע"ש וא      
,םישורדה םיחפסו םירזיבאה      
,םיקוזיח ללוכ ,המחלהב םירבוחמ      
עבק תודוק ,םילוורש ,תוכימת      
תופומ ללוכ ,ןרציה יטרפ יפל      
רטוק ,תוטשפתה תופומו רוביח      

9,000.00 180.00  50.00 .מ"מ 011 רוצה רטמ   
      
םיכפושו ןיחולד ימל תורוצ     07.06.070
TIREBEG תרצותמ ,EPDH-מ      
לכ ללוכ TNELISםגד  ע"ש וא      
,םישורדה םיחפסו םירזיבאה      
,םיקוזיח ללוכ ,המחלהב םירבוחמ      
עבק תודוק ,םילוורש ,תוכימת      
תופומ ללוכ ,ןרציה יטרפ יפל      
רטוק ,תוטשפתה תופומו רוביח      

4,200.00 210.00  20.00 .מ"מ 061 רוצה רטמ   
      
מ"מ 011 רטוקב תרוקב תספוק     07.06.080
.צות זילפ הסכמ םע EPDH-מ      
,זילפמ הלוגע תרגסמ ,"הפמ"      
םאות ןווגב רותב יסקופא העיובצ      
םירוביחה לכ ללוכ ,ףוצרה ןווג      

2,925.00 195.00  15.00 .הגרבה תופומ םעםישורדה 'חי   
      
EPDH-מ 4"/4" הפצר םוסחמ     07.06.090
םע ,ע"ש וא TIREBEG תרצות      
לסו  "הפמ" .צות זילפ  ,ךיראמ      
ירזיבא ללוכ ,הטסורימ ררוחמ      
ימוטיב ןוראוצו ךיראמ םע םוטיא      

7,590.00 759.00  10.00 .םיטרפו יכט טרפמ יפל 'חי   
      
רמוחמ -מ4"/2"  הפצר םוסחמ     07.06.100
,ע"ש וא"יקספיל" המגודכ קיטספ      
הפוצמ הדלפ תשרו ךיראמ םע      

  800.00 160.00   5.00 .תרגסמו םורכ 'חי   
      

  320.00  80.00   4.00 קובקב 2" ןופיס 'חי  07.06.110
      
תוחתלמב 613 הטסורי תלעת     07.06.120
011 בחורב ע"ש וא  "הפמ" תרצות      
םע ,מ"מ 51 דע 01 מ קמועבו מ"מ      
םיצירח םע. ףוצירל תרגסמ הסכמ      
רוביחל ןורווצ ללוכ מ"מ 6 יבועב      

56,000.00 2,800.00  20.00 4" רטוקב ןיכולד תרצ 'חי   
      
      

121,535.00 60.70 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     033

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

121,535.00 מהעברה      
      
      
ירדחב 613 הטסורי תלעת     07.06.130
בחורב "הפמ" תרצות  תובאשמ      
,מ"ס 51 דע 01 מ קמועבו מ"מ 052      
ללוכ.ררוחמ הטסורי הסכמ םע      
םאתהב םירוביחו םיורווצ      
רוביחל ןורווצ ללוכ , הדובעל      

38,000.00 3,800.00  10.00 4" רטוקב ןיכולד תרצ 'חי   
      

  200.00  40.00   5.00 4" רטוקב 'ס'ו'פמ ריווא עבוכ 'חי  07.06.140
      
01 יבועב 002-ב ןיוזמ ןוטב תפיטע     07.06.150
יפל   EPDH תורוצל ביבסמ מ"ס      

1,500.00 100.00  15.00 .טרפ 'חי   
      
.צות שא רלוק-שא דג רזיבא     07.06.160

1,000.00 100.00  10.00 2" רטוקב ע"ש וא טירבג 'חי   
      
.צות שא רלוק-שא דג רזיבא     07.06.170

1,100.00 110.00  10.00 3" רטוקב ע"ש וא טירבג 'חי   
      
.צות שא רלוק-שא דג רזיבא     07.06.180

2,800.00 140.00  20.00 4" רטוקב ע"ש וא טירבג 'חי   
      
.צות שא רלוק-שא דג רזיבא     07.06.190

1,900.00 190.00  10.00 6" רטוקב ע"ש וא טירבג 'חי   
      
.צות שא רלוק-שא דג רזיבא     07.06.200

2,500.00 250.00  10.00 8" רטוקב ע"ש וא טירבג 'חי   
      

  250.00 250.00   1.00 8"\4" ךפשמ םע קובקב 4" ןופיס 'חי  07.06.210
      
, .'ס.'ו.'פ ןוטב ריקב םילוורש     07.06.220
רובע הקיציה ןמזב הרקת וא הרוק      
לוורשה רטוק, םימ תורוצ רבעמ      

3,000.00 100.00  30.00 "4-"6 'חי   
      
ד"ממה ריקב הדלפ  ילוורש     07.06.230
רבעמ רובע הקיציה ןמזב תבכרהל      
, 3" רטוקב היצלטסיא תורוצ      

  600.00 200.00   3.00 .םוטיאו םיגוא ללוכ 'חי   
174,385.00 רפס תיב - םיכפושו ןיחולד תכרעמ 60.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     034

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

'ע מ  ת ו  ו כ מ  ר ד ח  70.70 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע הכירצ-ימ םומיחל תכרעמ     07.07.010
יטלוק 6-   :תללוכה שמש יטלוק      
  הקופתב "ןגומורכ".צות שמש    
,רורחיס תובאשמ ללוכ, א"כ0799      
םוח ףילחמ-  .טרפמה יפל לוכה      
, טרפמה יפל,  הטסורי תוטלפ      
  .העש\ל"קק 000,06 הקופתב    
לוהל  תבשחוממ הרקב תכרעמ-      
ללוכ הכירצ-ימ םומיחל תכרעמ      
ללוכ לוהיו הרקב תיכת, בשחמ      
SMB תוכרעמל םיותי תכרעמ      
טרפמו תויכת יפל לוכה, ןיבה לש      
דויצ ללוכ הז ףעיס :הרעה       
םירזיבאו  םיזרב, תרצ:דבלב      

18,000.00 18,000   1.00 'פמוק ב םידדמדרפ.  
      
הדלפמ םימח םימל הריגא לכימ     07.07.020
  םדאל חתפ םע 'ל057 לש חפב    
ץחל,םישורדה םירוביח ללוכ      

8,000.00 4,000.00   2.00 ןקתו טרפמ  יפל רב 6 הדובע 'חי   
      
םע 02 ילמשח WK םומיח  ףוג     07.07.030

4,000.00 4,000.00   1.00 טטסומרט 'חי   
      
הריגא ילכימ ןיב רורחיס  תבאשמ     07.07.040
8 ץחל דג העש\ק"מ 5 םוח ףילחמו      

3,600.00 1,800.00   2.00 'OLIW" המגודיכ,  'מ 'חי   
      
םימח םימל רורחיס תבאשמ     07.07.050
  'מ  8ץחל דג העש\ ק"מ 5 קפסאב    
המגודיכ, טוו"ק 1 עומ      

3,600.00 1,800.00   2.00 תויוריהמ 3 םע'OLIW" 'חי   
      
תיבאו הלויגל תעימל תכרעמ     07.07.060
הדיחיכ-םימח םימל לופיטל      
.צות תמלשומ      
    "TNENIMORP')םגד  )לטיירט  
    54EDC דויצה לכה תא ללוכ ,  
יפל לכה,םירוביחו תרצ,םירזיבא      

40,000.00 40,000   1.00 'פמוק .יכט טרפמ  
      
דויצ לכ רובע דוקיפו למשח חול     07.07.070
תובאשמ,םימח םימו םומיחה      
םיישאר םיקספמ ללוכ, רורחיס      
,דויצה לכ רובע  תוחתפמ,םיישמו      
תלעפההל  םידוקיפה לכ ללוכ      
תכרעמ ללוכ,דוקיפ ישגר,תובאשמ      
,םידוקיפה תלעפההל תבשחוממ      

20,000.00 20,000   1.00 הירגא לוהיו תוקעזאו תוסיוו 'חי   
97,200.00 רפס תיב - גגה לע םומיח-ימ 'עמ תווכמ רדח 70.70 כ"הס  

      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     035

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ה ק פ ס א  ת ו ר ו  צ  80.70 ק ר פ  ת ת       
      
.רפת אלל הדלפמ םיוולוגמ תורוצ     07.08.010
     04 HCS, םירזיבאה לכ ללוכ  
םירבוחמ ,םישורדה םיחפסהו      
יוציח ןגמ יופיצ םע ,הגרבהב      
יופיצ - לוחישב רצוימ ןליתאילופב      
LAG/CPA סופיט יתבכש-תלת      
לופיט ללוכ ,"תורבא" תרצות      
תואצמאב תוגרבהוםירוביחב      
םיקוזיח ללוכ ,םיצווכתמ םילוורש      

  630.00  63.00  10.00 .½" רוצ רטוק , רטמ   
      
.רפת אלל הדלפמ םיוולוגמ תורוצ     07.08.020
     04 HCS, םירזיבאה לכ ללוכ  
םירבוחמ ,םישורדה םיחפסהו      
יוציח ןגמ יופיצ םע ,הגרבהב      
יופיצ - לוחישב רצוימ ןליתאילופב      
LAG/CPA סופיט יתבכש-תלת      
לופיט ללוכ ,"תורבא" תרצות      
תואצמאב תוגרבהוםירוביחב      
םיקוזיח ללוכ ,םיצווכתמ םילוורש      

  750.00  75.00  10.00 .4/3" רוצ רטוק , רטמ   
      
.רפת אלל הדלפמ םיוולוגמ תורוצ     07.08.030
     04 HCS, םירזיבאה לכ ללוכ  
םירבוחמ ,םישורדה םיחפסהו      
יוציח ןגמ יופיצ םע ,הגרבהב      
יופיצ - לוחישב רצוימ ןליתאילופב      
LAG/CPA סופיט יתבכש-תלת      
לופיט ללוכ ,"תורבא" תרצות      
תואצמאב תוגרבהוםירוביחב      
םיקוזיח ללוכ ,םיצווכתמ םילוורש      

  850.00  85.00  10.00 .1" רוצ רטוק , רטמ   
      
.רפת אלל הדלפמ םיוולוגמ תורוצ     07.08.040
     04 HCS, םירזיבאה לכ ללוכ  
םירבוחמ ,םישורדה םיחפסהו      
יוציח ןגמ יופיצ םע ,הגרבהב      
יופיצ - לוחישב רצוימ ןליתאילופב      
LAG/CPA סופיט יתבכש-תלת      
לופיט ללוכ ,"תורבא" תרצות      
תואצמאב תוגרבהוםירוביחב      
םיקוזיח ללוכ ,םיצווכתמ םילוורש      

1,000.00 100.00  10.00 .1¼" רוצ רטוק , רטמ   
      
.רפת אלל הדלפמ םיוולוגמ תורוצ     07.08.050
     04 HCS, םירזיבאה לכ ללוכ  
םירבוחמ ,םישורדה םיחפסהו      
יוציח ןגמ יופיצ םע ,הגרבהב      
יופיצ - לוחישב רצוימ ןליתאילופב      
LAG/CPA סופיט יתבכש-תלת      
לופיט ללוכ ,"תורבא" תרצות      
תואצמאב תוגרבהוםירוביחב      
םיקוזיח ללוכ ,םיצווכתמ םילוורש      

8,400.00 120.00  70.00 .1½" רוצ רטוק , רטמ   
11,630.00 80.70 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     036

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

11,630.00 מהעברה      
      
      
.רפת אלל הדלפמ םיוולוגמ תורוצ     07.08.060
     04 HCS, םירזיבאה לכ ללוכ  
םירבוחמ ,םישורדה םיחפסהו      
יוציח ןגמ יופיצ םע ,הגרבהב      
יופיצ - לוחישב רצוימ ןליתאילופב      
LAG/CPA סופיט יתבכש-תלת      
לופיט ללוכ ,"תורבא" תרצות      
תואצמאב תוגרבהוםירוביחב      
םיקוזיח ללוכ ,םיצווכתמ םילוורש      

10,200.00 170.00  60.00 .  2" רוצ רטוק , רטמ   
      
וא "סקלפומרא" תופילקמ דודיב     07.08.070
,מ"מ 52 יבועב רשואמ ע"ש      
ללוכ 1 1\4"-2"רטוקב תורוצל      
טרסב הפיטעו םירזיבא דודיב      

  720.00  16.00  45.00 .הקבדה רטמ   
      
רבוחמ ,"ביגש" המגודכ ירודכ זרב     07.08.080

  375.00  75.00   5.00 .דרוקר ללוכ ,½" רטוק ,הגרבהב 'חי   
      
רבוחמ ,"ביגש" המגודכ ירודכ זרב     07.08.090

  180.00  90.00   2.00 .דרוקר ללוכ ,4/3" רטוק ,הגרבהב 'חי   
      
רבוחמ ,"ביגש" המגודכ ירודכ זרב     07.08.100

  600.00 120.00   5.00 .דרוקר ללוכ ,1" רטוק ,הגרבהב 'חי   
      
רבוחמ ,"ביגש" המגודכ ירודכ זרב     07.08.110
דרוקר ללוכ , 1 ½" רטוק ,הגרבהב      

  540.00 135.00   4.00 . 'חי   
      
רבוחמ ,"ביגש" המגודכ ירודכ זרב     07.08.120

2,750.00 250.00  11.00 .דרוקר ללוכ ,2" רטוק ,הגרבהב 'חי   
      
םע הקיצי לזרבמ רפרפ זרב     07.08.130
ע"ש וא "לאפר" תרצות ,תרוסמת      
םיגוא ללוכ ,3" רטוקב ,רשואמ      

1,500.00 300.00   5.00 .םיוולוגמ םיידג 'חי   
      
םע הקיצי לזרבמ רפרפ זרב     07.08.140
ע"ש וא "לאפר" תרצות ,תרוסמת      
םיגוא ללוכ ,4" רטוקב ,רשואמ      

  800.00 400.00   2.00 .םיוולוגמ םיידג 'חי   
      
תרצות ,הקיצי לזרבמ זירט זרב     07.08.150
,רשואמ ע"ש וא 0002 םגד "לאפר"      
ללוכ ,םיגואב רבוחמ ,4" רטוקב      
םיגרב ללוכ ,םיידג םיגוא      

  800.00 800.00   1.00 .םימטאו 'חי   
      
      
      
      

30,095.00 80.70 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     037

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

30,095.00 מהעברה      
      
      
, הקיצי לזרבמ רזוח-לא םותסש     07.08.160
וא V - 15 םגד "לאפר" תרצות      
ללוכ ,4" רטוקב ,רשואמ ע"ש      

1,600.00 800.00   2.00 .םיוולוגמ םיידג םיגוא 'חי   
      
וא  "דמרב".צות רזוח-לא םותסש     07.08.170

  600.00 300.00   2.00 3" רטוקב ,רשואמ ע"ש 'חי   
      
וא  "דמרב".צות רזוח-לא םותסש     07.08.180

  600.00 300.00   2.00 2" רטוקב ,רשואמ ע"ש 'חי   
      
"דמרב".צות רזוח-לא םותסש     07.08.190
" רטוקב ,רשואמ ע"ש וא 07Nםגד      

  300.00 300.00   1.00 1 'חי   
      
)ח"זמ( תרזוח המירז עומ זרב     07.08.200
וא "ירא" תרצות , הקיצי לזרבמ      
ללוכ ,4" רטוקב ,רשואמ ע"ש      

2,500.00 2,500.00   1.00 .םיוולוגמ םיידג םיגוא 'חי   
      
תרצות , הקיצי  לופכ רזוחלא  זרב     07.08.210
,4" רטוקב ,רשואמ ע"ש וא "ירא"      

3,500.00 3,500.00   1.00 .םיוולוגמ םיידג םיגוא ללוכ 'חי   
      
)ח"זמ( תרזוח המירז עומ זרב     07.08.220
רבוחמ ,2" רטוקב ,הקיצי לזרבמ      
,םיידג םיגוא ללוכ , םיגואב      

  900.00 900.00   1.00 .רשואמ ע"ש וא "ירא" תרצות 'חי   
      

  120.00  60.00   2.00 .הגרבה םע 4/3" ןג זרב 'חי  07.08.230
      
תדוכלמ( הטסורי תשר םע ןסמ     07.08.240
תרצות המגודכ ,)םיבא      
    DAMREB 07 םגד-F תורוד" וא"  
,רשואמ ע"ש וא, IFD-4 םגד      
רטוקב ,םיוולוגמ םיגואב רבוחמ      

  748.00 748.00   1.00 קקפו יוקיל 1" זרב ללוכ.4" 'חי   
      
,יטמוטוא ריוא רורחש םותסש     07.08.250
,רשואמ ע"ש וא "ירא" תרצות      

  713.00 713.00   1.00 .2" רטוק 'חי   
      
תללוכה ישאר םימ דדומל הכה     07.08.260
םירמוחהו םירזיבאה ,תודובעה לכ      
םאתהב דדומה תבכרהל םישורדה      
ןוגיע ללוכ ,םימה לעפמ תשירדל      
תכרעמל רוביח ללוכ ,הכימתו      
םיזרבה( תבשחוממ האירק      

2,700.00 2,700.00   1.00 .)דרפיב םיטרופמ 'חי   
44,376.00 ירוביצ -םירזיבאו םיזרב ,הקפסא תורוצ 80.70 כ"הס  

      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     038

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ  90.70 ק ר פ  ת ת       
      
םיכפושו ןיחולד ימל תורוצ     07.09.010
TIREBEG תרצותמ ,EPDH-מ      
םירזיבאה לכ ללוכ ע"ש וא      
םירבוחמ ,םישורדה םיחפסו      
,תוכימת ,םיקוזיח ללוכ ,המחלהב      
יטרפ יפל עבק תודוק ,םילוורש      
תופומו רוביח תופומ ללוכ ,ןרציה      

1,100.00 110.00  10.00 .מ"מ 011 רוצה רטוק ,תוטשפתה רטמ   
      
ןליטאילופמ תרוקב תספוק     07.09.020
    )EPDH( לכ ללוכ ,מ"מ 011 רטוקב  
זילפ הסכמ ,םישורדה םירוביחה      
עבצב עובצ תעבורמ תרגסמ םע      

  160.00 160.00   1.00 ."ףורש" 'חי   
      
ןליטאילופמ 4"/4" הפצר םוסחמ     07.09.030
    )EPDH(, תרצות "TIREBEG" ,  

  600.00 600.00   1.00 .םורכ הפוצמ הדלפ תשר ללוכ 'חי   
      
יטסלפ רמוחמ 4"/2" הפצר םוסחמ     07.09.040
תשר הסכמ םע "יקספיל" תמגוד      

  480.00 160.00   3.00 .זילפמ תעבורמ תרגסמו 'חי   
      

  320.00  80.00   4.00 קובקב 2" ןופיס 'חי  07.09.050
      
ןוטב תפיטע רובע ריחמ תפסות     07.09.060
ביבסמ מ"ס 01 יבועב -002ב ןיוזמ      
, מ"מ   011,061 רטוקב תורוצל      
תחתמ המדאה ךותב םירבועה      

  800.00  80.00  10.00 .ןיבל רטמ   
      
קמועב ,תרצ תחהל רפע תודובע     07.09.070
ךותב םיחומה תורוצל ,'מ 5.2 דע      

1,100.00 110.00  10.00 .עקרקה רטמ   
      

  250.00 250.00   1.00 8"\4" ךפשמ םע קובקב 4" ןופיס 'חי  07.09.080
      
,675 י"ת ,.יס.יו.יפמ רורויא תורוצ     07.09.090
םיחפסהו םירזיבאה לכ ללוכ       

2,100.00  70.00  30.00 .4" רטוק ,םישורדה רטמ   
      
.א.ממ זוקי ימ לופיט ןקתמ     07.09.100
םיגזמ-ימ ףוסיא לכימ :ללוכה      
,ע"ש וא "דלומור" .צות 'ל 005      
לכימ יולמ זרב,רורחיס תבאשמ      
תורוד" .צות 1"יוריע תשרמ םימ      
םירוביחו םירזיבא לוכו ע"ש וא "      

5,000.00 5,000.00   1.00 'פמוק .םישורדה  
11,910.00 ירוביצ -םיכפושו ןיחולד תכרעמ 90.70 כ"הס  

      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     039

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

-ם ש ג  י מ  ק ו ל י ס  01.70 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות8"\6" םשג ימ זוקי תספוק     07.10.010
    REMLLAD"םע רשואמ ע"ש וא  
,החוטש תשר וא תשר עבוק      

1,300.00 650.00   2.00 הלעתב הבכרהל ,רזיבאה 'חי   
      
תרצות8"\6" םשג ימ זוקי תספוק     07.10.020
    REMLLAD"םע רשואמ ע"ש וא  
,החוטש תשר וא תשר עבוק      

3,900.00 650.00   6.00 רזיבאה 'חי   
      
םשג ימ זוקי תספוק     07.10.030
ע"ש וא"REMLLADתרצות6"\4"      
תשר וא תשר עבוק םע רשואמ      

1,300.00 650.00   2.00 רזיבאה ,החוטש 'חי   
      
ןליטאולופמ םשג ימל תורוצ     07.10.040
תרצותמ )EPDH( ההובג תופיפצב      
    "TIREBEG" לכ ללוכ ,ע"ש וא  
םירבוחמ ,םישורדה םיחפסה      
תודוק ,םיקוזיח ללוכ ,המחלהב      
תופומ ,תוטשפתה תופומ ,עבק      

16,000.00 160.00 100.00 .מ"מ 061 תורוצה רטוק ,רוביח רטמ   
      
ןליטאולופמ םשג ימל תורוצ     07.10.050
תרצותמ )EPDH( ההובג תופיפצב      
    "TIREBEG" לכ ללוכ ,ע"ש וא  
םירבוחמ ,םישורדה םיחפסה      
תודוק ,םיקוזיח ללוכ ,המחלהב      
תופומ ,תוטשפתה תופומ ,עבק      

6,600.00 110.00  60.00 .מ"מ 011 תורוצה רטוק ,רוביח רטמ   
      
תפיטע רובע ל"ל ריחמ תפסות     07.10.060
מ"ס 01 יבועב-ב002 ןייוזמ ןוטב      
ךותב םירבועה תורויצל ביבסמ      

2,400.00  80.00  30.00 הבמה תפצרל תחתמ המדא רטמ   
      
תודובע  רובע ל"ל ריחמ תפסות     07.10.070
'מ 03.1 לש קמועל דע הריפח- רפע      

2,400.00  80.00  30.00 יולמו רטמ   
33,900.00 ירוביצ -םשג ימ קוליס 01.70 כ"הס  

596,511.00 האורבת יקתמ 70 כ"הס  
      
ל מ ש ח  י  ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י פ ו צ  -ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
קרפב םיליבומה לכ יריחמ :הרעה      
,תוריקב תוביצח םיללוכ הז      
ללוכ ,םימייק תופצרו תורקת      
.ןכמ רחאל העיבצו היב יוקית      
      
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../040 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     040

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
)6 גרד( 6" רטוקב יס.יו.יפ רויצ     08.01.010
ילבח ללוכ ,י"חח י"ע רשואמ      

2,100.00  70.00  30.00 .םייקת הכישמ רטמ   
      
וד שימג ירושרש יטסלפ רויצ     08.01.020
גוסמ רטוק מ"מ 061 יתבכש      

2,400.00  30.00  80.00 .יקת הכישמ לבח ללוכ ,"הרבוק" רטמ   
      
וד שימג ירושרש יטסלפ רויצ     08.01.030
גוסמ רטוק מ"מ 08 יתבכש      

3,900.00  13.00 300.00 .יקת הכישמ לבח ללוכ ,"הרבוק" רטמ   
      
רשואמ 4" רטוקב יס.יו.יפ רויצ     08.01.040
הכישמ לבח ללוכ קזב 'בח י"ע      

9,000.00  30.00 300.00 .מ"מ 3.5 ןפוד יבוע יקת רטמ   
      
מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רויצ     08.01.050
הכומ הריפחב 5.31 ע"קי גוסמ      
לבח ללוכ קזב ןויפאל םאתהב      

7,650.00  17.00 450.00 .יקת ןומיס טרסו יקת הכישמ רטמ   
      
תודימב הסכמ םע יס.יו.יפ תלעת     08.01.060
    04x08 לבכ יקיזחמ םע ,מ"מ  
'בח תרצות AT םגד םיילרגטיא      

1,800.00  30.00  60.00 .ע"ש וא "OCOBI" רטמ   
      
,םילבכל תבלוגמ תשר תלעת     08.01.070
תרצות מ"מ 58X001 תודימב      
םע רשואמ ע"ש וא "חפה"      
,תובלוגמ תוירוקמ הילת תולוזוק      

5,000.00  50.00 100.00 .שרדתש תומכו הדימ לכב רטמ   
      
,םילבכל תבלוגמ תשר תלעת     08.01.080
תרצות מ"מ 58X002 תודימב      
םע רשואמ ע"ש וא "חפה"      
,תובלוגמ תוירוקמ הילת תולוזוק      

16,000.00  80.00 200.00 .שרדתש תומכו הדימ לכב רטמ   
      
םע ,יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפ תלעת     08.01.090
חפ יגרב י"ע רוגס ל"כ חפ הסכמ      
םע ,מ"מ 05x001 תודימבו      
לכב םיבלוגמ הילת תולוזוק      
גגב הקתהל שרדייש תומכו הדימ      
וא תודיפל קלומ תרצות .הבמה      

3,250.00  65.00  50.00 .ע"ש רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

51,100.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

קובץ: רמת אביב   .../041 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     041

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

51,100.00 מהעברה      
      
      
וא/ו למשחל םילבכ תומלוס     08.01.100
לזרב תויצקורטסוקמ ,תרושקתל      
,תווש תורוצבו תודימב ,תובלוגמ      
טרופמכ ,תירלודומ הבכרהל      
תודימב תויכותבו יכטה טרפמב      
תרצות ,מ"מ 001*001      
    "XADEIN" םע ,רשואמ ע"ש וא  
לכב ,תושורדה הילתה תולוזוק לכ      

  700.00  70.00  10.00 .שרדתש תומכו הדימ רטמ   
      
תובלוגמ לזרב תויצקורטסוק     08.01.110
תיבל ,תווש תודימבו םיגוסמ      
וא/ו ,למשח תוחולל םיסיסב      
וא/ו ,םיגורמ םיחפמ םיסכימל      
י"ע ושקבתיש תורחא תורטמל      

  450.00  30.00  15.00 .חקפמה ג"ק   
      
םילבכ תוסיכ תמיטא תרגסמ     08.01.120
    "TCM" כותב טרופמכתוי,  
'וכו הרקת ,הפצר ,תוריקב תטובמ      
"2BGR*2" גוסמ תרגסמה .      

2,850.00 950.00   3.00 ."TCM" תרצות 'חי   
      
םירבעמו םיחתפ תמיסחו םוטיא     08.01.130
תעימל ,תרושקתו למשחל      
תויקש םע ,ןשעו שא תוטשפתה      
    SBK, יש ורשפאתיש ןפואבםייו  
תוכיאב העיגפ אלל ,םילבכ תפסוהו      
,9741LU ןקת יפל ,המיסחה      
4-כ לש שא תמיסחלו ,674SB-ו      

12,000.00 600.00  20.00 .תועש ר"מ   
      
יתכתמ ןירושמ ירושרש רוצ     08.01.140
תרצות  ,רטוק 52.1" יטסלפ הפוצמ      

  400.00  40.00  10.00 .ע"ש וא "שימג" רטמ   
      
2/1-1" שימג רוצל "גיטיפ" רבחמ     08.01.150
,56PI םוטא ,)ןורגיטא( ,רטוק      

  150.00  30.00   5.00 .ע"ש וא "שימג" תרצות 'חי   
67,650.00 םיפוצ -םיליבומ 10.80 כ"הס  

      
-ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
ויהי ר"ממ 4x3 דע ךתחב םילבכ .1      
ןקת יפל הריעב בכעמ דודיב ילעב      
    3-233CEI וא רויריפוס תרצות  
.ע"ווש      
      
.םיופלט תרושקתל םילבכ ל"כ .2      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../042 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     042

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
םיא רשאכ קר ודדמיי םילבכ .3      
םיפיעס לש הדיחי יריחמב םילולכ      
.חכו רואמ תודוק תמגודכ םירחא      
      
םיללוכ םוימולא ילבכ יריחמ .4      
    ידיג לכ לע םילדבומ ןיפ לבכ ילע  
.ויתוצק ישב לבכה      
      
YX2N  גוסמ לוגע תשוח לבכ     08.02.010

  250.00   5.00  50.00 .ר"ממ 5.1*3 רטמ   
      
YX2N גוסמ לוגע  תשוח לבכ     08.02.020

  350.00   7.00  50.00 ר"ממ 5.1*5 רטמ   
      
YX2N גוסמ לוגע  תשוח לבכ     08.02.030

1,440.00   8.00 180.00 ר"ממ 5.2*3 רטמ   
      
YX2N  גוסמ לוגע תשוח לבכ     08.02.040

  500.00  10.00  50.00 ר"ממ 5.2*5 רטמ   
      
YX2N 4*5 גוסמ לוגע  תשוח לבכ     08.02.050

1,700.00  17.00 100.00 ר"ממ רטמ   
      
YX2N גוסמ לוגע  תשוח לבכ     08.02.060

9,000.00  60.00 150.00 ר"ממ 5*61 רטמ   
      
"YX2N" גוסמ לוגע תשוח לבכ     08.02.070

4,800.00  80.00  60.00 ר"ממ 5*52 ךתחב רטמ   
      
"YX2N" גוסמ לוגע תשוח לבכ     08.02.080

10,800.00 180.00  60.00 ר"ממ 07*4 ךתחב רטמ   
      
גוסמ ידיג דח תשוח לבכ     08.02.090

2,100.00  35.00  60.00 .ר"ממ YX2N" 07" רטמ   
      
61 ךתחבו ףושח תשוח ךילומ     08.02.100
םייקת םיקדהמ ללוכ ר"ממ      

8,000.00  20.00 400.00 .למשח תולעתל רוביחל רטמ   
      
)תוגוז 03( 03*2*6.0 ןופלט לבכ     08.02.110

1,440.00  24.00  60.00 קזב י"ע רשואמ רטמ   
      
)תוגוז 001( 001*2*6.0 ןופלט לבכ     08.02.120

4,200.00  70.00  60.00 קזב י"ע רשואמ ,EP גוסמ רטמ   
      
ןופלט לבכל )הורק( םירוביח יספ     08.02.130
תוברל ,אוהשלכ גוסמ תוגוז 03      
םאתהבו ,םימיאתמ םירושיג      

  500.00 100.00   5.00 .)םידלי יג( קזב 'בח יטרדטסל 'חי   
      
      
      

45,080.00 20.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../043 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     043

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

45,080.00 מהעברה      
      
      
ןופלט לבכל )הורק( םירוביח יספ     08.02.140
תוברל ,אוהשלכ גוסמ תוגוז 001      
םאתהבו ,םימיאתמ םירושיג      

1,500.00 300.00   5.00 .)בלח תפיט( קזב 'בח יטרדטסל 'חי   
46,580.00 םיפוצ -םילבכו םיכילומ 20.80 כ"הס  

      
ת ו ק י צ י  ,ת ו ר י פ ח  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
יגוס לכב תולעת תביצח/תריפח     08.03.010
תוכרעמל לעמו דומצב עקרקה      
,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
קמועב )'וכו תוקיתעה תושר ,םימ      
מ"ס 06 דע בחורבו מ"ס 021 דע      
תיתשת תרצו הרואת תורויצל      
וא/ו םילכב ,םייטפוא םיביס ןקתמ      
,יקית ןומיס טרס ללוכ םיידיב      
לוח יוסיכו דופיר תובכש יולימ      
לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי      
יולימה קודיהו יוסיכ תורויצל      
תרוקיב יאתל הבחרה ללוכ רזוחה      
הרואת םיטרפ תיכתל םאתהבו      

6,000.00  30.00 200.00 .א"ת תייריע םיכרד טרפמו רטמ   
      
תרצ םע םייק קזב אתל תורבחתה     08.03.020
גוסמ וא רטוק 4x2" גוסמ קזב      
דדמה רטוק 05x4 5.31 ע"קי      
תרושקת תיכתל םאתהבו דרפב      
תושרדה תודובעה לכ ללוכ ,)קזב(      

1,500.00 1,500.00   1.00 'פמוק .קזב חקפמ חוקיפב  
      
ילבכ לע A2 גוסמ קזב את תייב     08.03.030
לש רוזביא לכ ללוכ םימייק קזב      
רושיאו תושירד יפל ,שרדה אתה      
תרגסמו הסכמ ללוכו ,"קזב" 'בח      
טלפמוק ,"קזב" ןקת יתכרדמ גוסמ      

6,000.00 6,000.00   1.00 'פמוק .  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

13,500.00 30.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../044 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     044

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

13,500.00 מהעברה      
      
      
הדלפ דומעל 03-ב ןוטבמ דוסי     08.03.040
תויכותב טרפ יפל 'מ 01 דע הבוגב      
דוסי יגרב 4 תקתהו תקפסה ללוכ      
יזויפד -ומרת ךילה ורבעש      
םימוא 21  ,52.1" רטוקב יטקליסו      
יזויפד -ומרת ךילה ורבעש      
תודימב דוסיה  ,יטקליסו      
    051x051x051 ללוכ ריחמה .מ"ס  
הריפח ,מ"מ 51 רטוק לזרבמ ןויז      
קודיהו יוסיכ ,עקרקה יגוס לכב      
תיכותל םאתהבו ,יולימה עקרק      
ןלבקה תוירחאב .הרואת יטרפ      
תרשואמ תיכות איבהל עצבמה      
רושיאל השרומ ןייב סדהמ י"ע      
למשח 'חמ יגיצ ,למשחה ןכתמ      
חקפמהו א"תע רוביצ יבמ ףגא      

8,000.00 2,000.00   4.00 .הרואת םיטרפ תיכותל םאתהב 'חי   
      
תדורטקלא ללוכ הקראה את     08.03.050
הדלפ טוממ היושע תיכא הקראה      
מ"מ 19 רטוקב תשוח יופיצ םע      
סופיטמ תיקית 'מ 5.3 דע ךרואבו      
לכ ללוכ ע"ש וא "דלוו רפוק"      
.םישורדה םירוביחהו םירזיבאה      
תיכות יפל ,ימורט ןוטבמ את ללוכ      
אתה .'וכו הביצח/הריפחו ,םיטרפ      
05 קמועו מ"ס 04 רטוקב היהי      
,מ"ס 51 הבוגב ץצח םע מ"ס      
"ןרומ" םגד תכתממ עבורמ הסכמ      
ללוכ הכרדמב ןוט 5.21 סמועל 04      
- םיטרפ תיכתל םאתהבו טוליש      
לש ההבגה ללוכ ריחמה .הרואת      
וא ןויגב ןקתומ אתה רשאכ אתה      

1,200.00 1,200.00   1.00 .המדא 'חי   
      
ימורט את םילבכל הרקב את     08.03.060
מ"ס 051 דע קמועב מ"ס 06 רטוקב      
51 קמועב ץצח הביצח/הריפח ללוכ      
חתפו תכתממ תעבורמ תרגסמ מ"ס      
השמ 'בח תרצות תכתממ לוגע      
תייריע לש למס ללוכ ע"ש וא ךורב      
)תרושקת /למשח /הרואת( א"ת      
תיכותל םאתהב ןוט 04 לש סמועל      
הרקת ללוכ ריחמה .םיטרפ הרואת      
אתה לש ההבגהו אתל ןוטבמ      
המדא וא ןויגב ןקתומ אתה רשאכ      

7,500.00 1,500.00   5.00 . 'חי   
      
      
      
      
      
      

30,200.00 30.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../045 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     045

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

30,200.00 מהעברה      
      
      
ימורט את םילבכל הרקב את     08.03.070
מ"ס 051 דע קמועב מ"ס 08 רטוקב      
51 קמועב ץצח הביצח/הריפח ללוכ      
חתפו תכתממ תעבורמ תרגסמ מ"ס      
השמ 'בח תרצות תכתממ לוגע      
תייריע לש למס ללוכ ע"ש וא ךורב      
)תרושקת /למשח /הרואת( א"ת      
תיכותל םאתהב ןוט 04 לש סמועל      
הרקת ללוכ ריחמה .םיטרפ הרואת      
אתה לש ההבגהו אתל ןוטבמ      
המדא וא ןויגב ןקתומ אתה רשאכ      

1,750.00 1,750.00   1.00 . 'חי   
31,950.00 םיפוצ -תויבו תוקיצי ,תוריפח 30.80 כ"הס  

      
-ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
יספ ללוכ חול הבמ לש ריחמ      
הקראהו ספא ,תוזאפל הריבצ      
תויפוס ,טוויח ללוכ nIX5.1  ךתחב      
תודובעו רזעה ירמוח לכו טוליש ,      
.חולה עוציבל תושורדה יאוולה      
הבמה לדוג יפל בשוחי חולה לדוג      
ללוכ ריחמה .דרפב הדש לכל      
.חולה רוביחו הקתה הלבוה      
תרצותמ היהי תוחולב דויצה      
ECAS ,BBA ,ןר'ג ןלרמ ,סמיס      
םאתהב ןימזמה תיחה יפל      
יפל קותי רשוכ .ןקתמה טרדטסל      
.םיז"אמ רובע CEI 898 ןקת      
      
הבמ ישאר למשח חול הבמ     08.04.010
מ"מ 2 טיפרוקד חפמ יושע םיפוצ      
רותב רמגו דוסי עבצב עובצ יבוע      
סקייפ תמגודכ םיקדהמ םע      
טוליש ,הריבצ יספ ,טקטוק      
רובע חפ םילפו תותלד םע ץיבדס      
םאתוי חולה ,דרפב דדמה דויצ      
הגה תגרד )9141 י"ת( 93416 ןקתל      
חולה תודימ ,PI-55 היהת חולה לש      
מ"ס 012 ,בחור מ"ס 061 -כ ויהי      
KPT תמגודכ קמוע מ"ס 04 ,הבוג      
חולל םאתהבו ש"חמת תרצות      

13,600.00 3,400.00   4.00 .)עקרק תמוק( 1 'סמ למשח ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

13,600.00 40.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../046 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     046

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

13,600.00 מהעברה      
      
      
םיעוריא השמ למשח חול הבמ     08.04.020
טיפרוקד חפמ יושע ,)תוריש יעקש(      
רמגו דוסי עבצב עובצ יבוע מ"מ 2      
סקייפ תמגודכ םיקדהמ םע רותב      
טוליש ,הריבצ יספ ,טקטוק      
רובע חפ םילפו תותלד םע ץיבדס      
םאתוי חולה ,דרפב דדמה דויצ      
תגרד ,)9141 י"ת( 93416 ןקתל      
חולה תודימ ,PI-55 חולה לש הגה      
04 -כ קמוע ,בחור מ"ס 001 -כ ויהי      
תמגודכ ,מ"ס 001 -כ הבוג ,מ"ס      

5,100.00 3,400.00   1.50 .ש"חמת תרצות KPT ר"מ   
      
רדג השי( ישאר למשח חול הבמ     08.04.030
טיפרוקד חפמ יושע ,)םיפוצ הבמ      
רמגו דוסי עבצב עובצ יבוע מ"מ 2      
סקייפ תמגודכ םיקדהמ םע רותב      
טוליש ,הריבצ יספ ,טקטוק      
רובע חפ םילפו תותלד םע ץיבדס      
םאתוי חולה ,דרפב דדמה דויצ      
תגרד ,)9141 י"ת( 93416 ןקתל      
חולה תודימ ,PI-55 חולה לש הגה      
03 -כ קמוע ,בחור מ"ס 08 -כ ויהי      
תמגודכ ,מ"ס 012 -כ הבוג ,מ"ס      

4,200.00 4,200.00   1.00 .ש"חמת תרצות KPT ר"מ   
      
רפמא 04X3 ילימו םרז ת"מאמ     08.04.040
רשוכ השירד יפל תימרת הגה םע      
    םגד רפמאוליק 52 קותי  
    "001XSN" גהב דיוצמתימרת ה  
NIREG תרצות ,תווכתמ      

  800.00 800.00   1.00 .רשואמ ע"ש וא NILREM 'חי   
      
רפמא 36x3 ילימו םרז ת"מאמ     08.04.050
רשוכ השירד יפל תימרת הגה םע      
    םגד רפמאוליק 52 קותי  
    "001XSN" גהב דיוצמתימרת ה  
NIREG תרצות ,תווכתמ      

  900.00 900.00   1.00 .רשואמ ע"ש וא NILREM 'חי   
      
רפמא 001x3 ילימו םרז ת"מאמ     08.04.060
רשוכ השירד יפל תימרת הגה םע      
    םגד רפמאוליק 63 קותי  
    "001XSN" גהב דיוצמתימרת ה  
NIREG 'בח תרצות ,תווכתמ      

2,000.00 1,000.00   2.00 .רשואמ ע"ש וא NILREM 'חי   
      
64962 םגדמ הקספה לילס     08.04.070
A052 דע םרזל גוס לכמ ת"מאמל      
וא קירטקלא רדייש 'בח תרצות      

1,050.00 350.00   3.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
      

27,650.00 40.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../047 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     047

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

27,650.00 מהעברה      
      
      
ת"מאמל 42962 םגדמ רזע יעגמ טס     08.04.080
'בח תרצות גוס לכמ םרז לכל      

  600.00 150.00   4.00 .רשואמ ע"ש וא קירטקלא רדייש 'חי   
      
'א 001-מ ם"יתמאמל ריחמ תפסות     08.04.090
תוגה 'חי רובע 'א 052 דעו      
"ES22RTS" םגד תויורטקלא      
וא "NIREG-NILREM" תרצות      

2,600.00 1,300.00   2.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
'א 23 דע םרזל יזאפ -דח ז"אמ     08.04.100
םגד ,תוחפל א"ק 01 קותי רשוכו      
    "H06C", תרצות "NIREG  

3,300.00  50.00  66.00 .רשואמ ע"ש וא "NILREM 'חי   
      
דע 'א 04 םרזל יבטוק -תלת ז"אמ     08.04.110
,תוחפל א"ק 01 קותי רשוכו 'א 36      
NIREG" תרצות "H06C" םגד      

1,900.00 380.00   5.00 .רשואמ ע"ש וא "NILREM 'חי   
      
'א 23 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.04.120
םגד ,תוחפל א"ק 01 קותי רשוכו      
    "H06C" תרצות "NIREG  

4,800.00 240.00  20.00 .רשואמ ע"ש וא "NILREM 'חי   
      
םרזל םיבטק 3 סמועב םרז קספמ     08.04.130
    A061-001 קמוקוס תרצות תמגודכ  

  500.00 500.00   1.00 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
םיבצמ 3 ףילחמ םרז קספמ     08.04.140
רפמא 02 דע םרזל יבטוק-דח      
,רשואמ ע"ש וא GM 'בח תרצות      

  600.00 100.00   6.00 .ןומיס תרומ ללוכ 'חי   
      
A52 םרזל ןיד ספל ירלודומ ןעגמ     08.04.150
רדייש תרצות 5M0452CG םגד      

  500.00 250.00   2.00 .רשואמ ע"ש וא קירטקלא 'חי   
      
יזאפ תלת ןיד ספל ירלודומ ןעגמ     08.04.160
5M2204CG םגד 'א 04x3 םרזל      
ע"ש וא קירטקלא רדייש תרצות      

  900.00 450.00   2.00 .רשואמ 'חי   
      
541NE םגד CD/CA V42 רסממ     08.04.170

1,440.00 480.00   3.00 .רגה תרצות 'חי   
      
תרקבו שא יוליגל תוארתה רקב     08.04.180
)ג.צ.מ ןאובי( KSP תרצות הבמ      

  500.00 500.00   1.00 .רשואמ ע"ש וא 4B655-OSI םגד 'חי   
      
      
      

45,290.00 40.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../048 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     048

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

45,290.00 מהעברה      
      
      
V032 רפמא 61x1 דעצ רסממ     08.04.190
ע"ש וא קירטקלא רדייש תרצות      

  750.00 150.00   5.00 .רשואמ 'חי   
      
םרזו 'א 52*2 םרזל תחפ רסממ     08.04.200
, "A-EPYT" ,'א 30.0 הגילז      
וא "NIREG NILREM" תרצות      

  960.00 320.00   3.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
םרזו 'א 04*4 םרזל תחפ רסממ     08.04.210
תרצות ,"A-EPYT"/'א 30.0 הגילז      
    "NIREG NILREM" ע"ש וא  

2,870.00 410.00   7.00 .רשואמ 'חי   
      
תוגרדמ רדחל יטמוטוא רסממ     08.04.220
תרצות "36351" םגד ,ירלודומ      
    "NIREG-NILREM" ע"ש וא  

  280.00 140.00   2.00 .רשואמ 'חי   
      
3CA הרדס יזאפ תלת ןעגמ     08.04.230
םגד WK5.7 דע WK4 קפסהל      
    81D1CL הלעפה לילס םע V022  
ע"ש וא קירטקלא רדייש תרצות      

  600.00 300.00   2.00 .רשואמ 'חי   
      
3CA הרדס יזאפ תלת ןעגמ     08.04.240
םע 52D1CL םגד WK11 קפסהל      
רדייש תרצות V022 הלעפה לילס      

1,000.00 500.00   2.00 .רשואמ ע"ש וא קירטקלא 'חי   
      
3CA הרדס יזאפ תלת ןעגמ     08.04.250
A05D1CL םגד WK22 קפסהל      
תרצות V022 הלעפה לילס םע      

  850.00 850.00   1.00 .רשואמ ע"ש וא קירטקלא רדייש 'חי   
      
3CA הרדס יזאפ תלת ןעגמ     08.04.260
םע 59D1CL םגד WK54 קפסהל      
רדייש תרצות V022 הלעפה לילס      

1,900.00 1,900.00   1.00 .רשואמ ע"ש וא קירטקלא 'חי   
      
3CA הרדס יזאפ תלת ןעגמ     08.04.270
םע 511D1CL םגד WK55 קפסהל      
רדייש תרצות V022 הלעפה לילס      

2,100.00 2,100.00   1.00 .רשואמ ע"ש וא קירטקלא 'חי   
      
)םילבק( K הרדס יזאפ תלת ןעגמ     08.04.280
הלעפה לילס םע RVK7.61 קפסהל      
    V022 ש 'בח תרצותרדיי  
םגד רשואמ ע"ש וא קירטקלא      

1,950.00 650.00   3.00 LC1DGK11P7. 'חי   
      
      

58,550.00 40.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../049 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     049

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

58,550.00 מהעברה      
      
      
)םילבק( K הרדס יזאפ תלת ןעגמ     08.04.290
הלעפה לילס םע RVK52 קפסהל      
    V022 ש 'בח תרצותרדיי  
םגד רשואמ ע"ש וא קירטקלא      

  900.00 900.00   1.00 LC1DGK11P7. 'חי   
      
064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק     08.04.300
,םיילרגטיא הקירפ ידג םע,טלוו      
,ר"אווק 01 לש לוביקב אספוק םע      
ע"ש וא "רוטוקריס" תרצות      

2,000.00 1,000.00   2.00 .רשואמ 'חי   
      
064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק     08.04.310
,םיילרגטיא הקירפ ידג םע,טלוו      
,ר"אווק 02 לש לוביקב אספוק םע      
ע"ש וא "רוטוקריס" תרצות      

1,100.00 1,100.00   1.00 .רשואמ 'חי   
      
הגה םע יטמוטוא לגעמ קתמ     08.04.320
לויכל תתיה תימרטו תיטגמ      
,'א 3.6 דע םרזל ,)םיעומ תגהל(      
וא "BBA" תרצות "523SM" םגד      

  600.00 150.00   4.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
דע םרזל יזאפ תלת םיכית קתמ     08.04.330
    3X23 3 םע ,'א יכית C.R.H  
תרצות ,א"כ 'א 23 דע םרזל      
    "NIREG-NILREM" ע"ש וא  

  140.00 140.00   1.00 .רשואמ 'חי   
      
C.R.H יזאפ תלת םיכית קתמ     08.04.340
,'א 001 דע םרזל ,00 לדוג סמועב      
"BBA" : תרצות "PLS-001" םגד      

  450.00 450.00   1.00 .ע"ש וא 'חי   
      
    ךית C.R.H לדוג ,'א 001-6 םרזל 08.04.350
ע"ש וא "רדיל" תרצות ,00      

  240.00  40.00   6.00 .רשואמ 'חי   
      
,SSALC 5.0  ,'א 5/061 םרז יאש     08.04.360

  330.00 110.00   3.00 .רשואמ ע"ש וא "EMI" תרצות 'חי   
      
םאתמ םע ילטיגיד דדומ בר     08.04.370
תרקבל תרושקת לוקוטורפו      
תרצות "8FP291C" םגד הבמה      

2,400.00 2,400.00   1.00 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" 'חי   
      
םע ימוורטסא ילטיגיד ןמז ןועש     08.04.380
םע ,טלוו 032 חתמל דחא ץורע      
"OTNELAT-273" םגד ,הברזר      
ע"ש וא "NILSSARG" תרצות      

1,400.00 700.00   2.00 .רשואמ 'חי   
68,110.00 40.80 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../050 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     050

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

68,110.00 מהעברה      
      
      
םרזל ירלודומ C.R.H ךית קתמ     08.04.390
,'א 61 דע C.R.H ךית םע 'א 61      
וא "NIREG-NILREM" תרצות      

  240.00  60.00   4.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
חתמל מ"מ 22 רטוקב ןומיס תרומ     08.04.400
וא ןיפוליח ,טלוו 032 וא טלוו 011      
תרצות , דליטלומ תרו םע ,רשי      

  420.00  70.00   6.00 .רשואמ ע"ש וא "קיכמלט" 'חי   
      
גוסמ יבטוק תלת םוריח ןצחל     08.04.410
הגה תפלק םע למשח חולב הירטפ      
וא "קיכמלט" תרצות ,תירוקמ      

  900.00 300.00   3.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
69,670.00 םיפוצ -למשח תוחול 40.80 כ"הס  

      
-ת ו  ו ש ו  ם י ר ז י ב א  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
םילולכה םיטירפל םיסחיתמ .1      
בתכבש תוושה תודוקה תרדגהב      
ללוכ רזיבאה ריחמ .2 .תויומכה      
ריחמ .3 .רוביחו הקתה הקפסא      
,רזעה ירמוח לכ תא ללוכ רזיבאה      
לכו םימאתמ תורגסמ ,תואספוק      
.היקתו תמלשומ הקתהל שורדה      
      
ECIFFO םגדמ םירזיבא תספוק     08.05.010
    OKSIN םילודומ 01 -ל ע"ש וא  
)סיווג דיחי לודומל סחייתמ(      
יסירת םע למשח יעקש 4 תקתהל      
יעקש ישו ןופלט יעקש יש ,הגה      
יעקשל םימאתמ ללוכ ,בשחמ      
וילאמ הבכ ,בשחמו ןופלט ,למשח      
ריחמה .תרגסמ ללוכ תולעמ 058      
תספוקו םיעקשה לכ תא ללוכ      

5,000.00 250.00  20.00 .ןוטב וא סבג ריקב ןוטיב 'חי   
      
ריקל "NOKEC" דדובמ עקת תיב     08.05.020
םוטא ,ץרה 05 רדתל ,'א 61*3 ,      
    44PI  תרצות "ILOZZALAP" וא  

   80.00  40.00   2.00 .ע"ש 'חי   
      
ריקל "NOKEC" דדובמ עקת תיב     08.05.030
םוטא ץרה 05 רדתל ,'א 61*5 ,      
    44PI תרצות "ILOZZALAP" וא  

   96.00  48.00   2.00 .ע"ש 'חי   
      
ריקל "NOKEC" דדובמ עקת תיב     08.05.040
םוטא ץרה 05 רדתל ,'א 5*23 ,      
    44PI תרצות "ILOZZALAP" וא  

   70.00  70.00   1.00 .ע"ש 'חי   
      

5,246.00 50.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../051 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     051

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

5,246.00 מהעברה      
      
      
ריקל "NOKEC" דדובמ עקת תיב     08.05.050
םוטא ץרה 05 רדתל ,'א 5*36 ,      
    44PI תרצות "ILOZZALAP" וא  

  100.00 100.00   1.00 .ע"ש 'חי   
      
,'א 61x2 םרזל סמועב טקפ קספמ     08.05.060
תרידחל המוטא ,IC תספוק םע      
תקתהל קספמל דמצמ םע ,םימ      

  780.00 130.00   6.00 .ע"ש וא "רלומ" תרצות ,ט"הע 'חי   
      
,'א 61x3 םרזל סמועב טקפ קספמ     08.05.070
תרידחל המוטא ,IC תספוק םע      
תקתהל קספמל דמצמ םע ,םימ      

1,600.00 200.00   8.00 .ע"ש וא "רלומ" תרצות ,ט"הע 'חי   
      
וא ט"הת למשח תקספה ןצחל     08.05.080
,הריבשל שיטפו תיכוכז םע ט"הע      

  300.00 150.00   2.00 .ע"ש וא "קיכמלט" תרצות  םגד 'חי   
      
לכל םייללכ 'ץיבדס יטליש     08.05.100
תרושקתו למשחל רמגה ירזיבא      
תרגסמבש ןיבה יקלח לכב      
טרפמב טרופמכ הז הזוח/זרכמ      

1,000.00 1,000.00   1.00 'פמוק .טלפמוק תויכותבו יכטה  
      
,ןוחטיב שא יוליגל םירוביח ןורא     08.05.110
2  טריפוקד חפמ יושע 'וכו ,הזירכ      
רמגו דוסי עובצ יבוע מ"מ      
תלד םע ,ץע בג םע ,יטטסורטקלא      
תודימבו )ליי לועמ םע( תלע חפ      

4,800.00 1,200.00   4.00 'פמוק .מ"ס 03X08X08 -כ  
      
םימ ןגומ יבטוק וד םיאבכ קספמ     08.05.120

  320.00 160.00   2.00 ."הקוו" םגדכ ,ןירושמ A61*2 'חי   
      
2 ןוולוגמ חפמ יושע תרושקת ןורא     08.05.130
יפל רמגו דוסי עובצ ,יבוע מ"מ      
םע ץע בג םע ,לכירדאה תריחב      
חירב בר לועמו חפ וא ץע תותלד      
תסיכל תוכה םע ,תוחתפמ גוז םע      
דועייל ץיוודס טוליש םע תרצ      
03x001x001 דע תודימב ןוראה      
לכה .ישאר קזב ןורא רובע מ"ס      

3,000.00 3,000.00   1.00 'פמוק .קזב 'בח חקפמ רשואמ .טלפמוק  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

17,146.00 50.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../052 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     052

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

17,146.00 מהעברה      
      
      
רמוחמ יושע םירזיבא שגמ     08.05.140
יפוגל וילאמ הבכ טוברקילופ      
םי"זאמ 4 :ללוכה הרואת      
)"ספא" קותי( 'א 01 יבטוק-וד      
,א"ק 01 קותי רשוכו "C" סופיטמ      
תרצות תופעתסה יקדהמ      
    IXEGOS, 3" םגדCB" הווש וא  
ספ ,םילבכה תומכ יפל ךרע      
ךותמ הדלפ טוח ,תשוחמ הקראה      
לכה ,מ"ס 07 ךרואב דדובמ לוורש      
תקלחמ תושירדל םאתומ טלפמוק      
ש.מ.מ תרצות  שגמ(א"תע רואמ      
תיכותל םאתהבו )ע"ש וא למשח      

1,600.00 400.00   4.00 .םיטרפ הרואת 'חי   
      
לעב הדלפמ הפצה הרואת דומע     08.05.150
לוגע יוק וא גרודמ יעוביר ךתח      
עורזל המאתה ללוכ 'מ 01 הבוגב      
.םילגד ישל קיזחמו ,תיקפוא      
םח ץבאב לובט הדלפמ דומעה      
ןיב םיקוזיח ,דוסי תטלפ ללוכ      
יאתל הכה .דומעה ףוגל הטלפה      
,םירזיבא יאתל חתפ ,םירזיבא      
םירזיבאה לכו "דז לוורש"      
תקתהלו דומעה תבצהל םישורדה      
הרואתה דומע .ושארב עורזה      
יפל םיקתה ןוכמ תחגשהב רצויי      
םיטרפ תיכתב ראותמכו 218 י"ת      
עבצ ללוכ דומעה ריחמ.הרואת      

34,000.00 8,500.00   4.00 .)רופא( LAR 7307 ןווגב 'חי   
      
61x5 למשח לבכל תואיצי 5 תלצפמ     08.05.160
    YX2N דודיב ימוגמ היושע ר"ממ  

4,000.00  80.00  50.00 .למשח ילבכ לע הקתהל VK1 דע 'חי   
      
םייק הדלפמ הרואת דומע קוריפ     08.05.170
למשח לבכ ללוכ 'מ 21 דע הבוגב      
.'וכו םיספ תועורז ,ק"תת      
ורסמי 'וכו םיספה ,םידומעה      
רוביצ יבמ הקזחא 'חמ יגיצל      

4,000.00 1,000.00   4.00 'פמוק .א"תע  
      
דומעל הדלפמ םילגד קיזחמ     08.05.180
ימוג ללוכ ,םילגד 2 -ל הרואת      
לולכ .םילגד קיזחמל תחתמ רוחש      

1,000.00 250.00   4.00 .דומעה לש ריחמב 'חי   
      
/םילבכ יוליגל תידי שושיג תריפח     08.05.190
,קמוע לכבו גוס לכמ םימייק תורצ      
בצמה תרזחהו םייוסיכ ,םומיס       
תכה ללוכ ריחמה .ותומדקל      
תויתשתה לש הדידמ תיכת      

  900.00  90.00  10.00 .ולגתש ק"מ   
62,646.00 50.80 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../053 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     053

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

62,646.00 מהעברה      
      
      
הרואת דומע ןוטב דוסי קוריפ     08.05.200
תלוספ יויפו אוהש גוס לכמ םייק      
השרומ תלוספ רתאל ןוטבה      

2,000.00 500.00   4.00 'פמוק .טקיורפה חקפמ רושיאב  
      
    לש רקובמ ןפואב קוריפו קותי 08.05.210
תומלצמ ,תרושקת ,למשח יקתמ      
םימייק )דואמ ךומ חתמ( מ"מו      
גוסמ ,םייק ןייב וא רתאמ      
םיפ הרואת יפוג תוברל ,אוהשלכ      
,תורויצ ,םיכילומ ,םילבכ ,ץוחו      
,תשר תולעת ,חפ תולעת,תומלוס      
רזע ירמוח לכו ,למשח תוחול      
יויפו ,תרושקתו למשחל םירחא      
םירמוחה לכמ ל"ה חטשה לכ      
םתריסמו םתלבוה ,םיקרופמה      
רוביצ יבמ ףגא הקוזחתה 'חמל      
טלפמוק ,בתכב יוכיז תרומת א"תע      

20,000.00  40.00 500.00 .)וט( יוב חטש ר"מל ר"מ   
84,646.00 םיפוצ -תוושו םירזיבא 50.80 כ"הס  

      
ם י פ ו צ  -ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוליצ .1  :םיפ תרואתל הרעה      
.2 .טאול ןמול 07 תוחפל היגרא      
    מ הלודג הרואתה יפוג תוליצ -  
עבצה תריסמ םדקמ .3  .%07      
    )IRC( 08 תוחפל.  
      
רוא תווכה :ץוח תרואתל הרעה      
    )FFO TUC( לש תיברימ תיווזב  
.תולעמ 28      
      
,טוו 41x4 יטצסרולפ הרואת ףוג     08.06.010
העוקש הקתהל 5T גוסמ תורו םע      
ילוברפ רבול םע תיטסוקא הרקתב      
הגה לוורש ללוכ ,רוויס עומ      
םיקשמו ילוברפ רוטקלפר ,תורול      
םגד הרואת ףוג .םייורטקלא      
'בח תרצות 01P45 עוקש טיילאטפ      

2,400.00 600.00   4.00 .ע"ש וא "שעג" 'חי   
      
,טוו 41x4 יטצסרולפ הרואת ףוג     08.06.020
העוקש הקתהל 5T גוסמ תורו םע      
םע ,ד"ממב תיטסוקא הרקתב      
ללוכ ,רוויס עומ ילוברפ רבול      
םיקשמ ,תורול הגה לוורש      
םגד הרואת ףוג .םייורטקלא      
תרצות 501U45 עוקש טיילאטפ      

2,800.00 700.00   4.00 .ע"ש וא "שעג" 'בח 'חי   
      
      
      

5,200.00 60.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../054 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     054

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

5,200.00 מהעברה      
      
      
,טוו 82x2 יטצסרולפ הרואת ףוג     08.06.030
העוקש הקתהל 5T גוסמ תורו םע      
ילוברפ רבול םע תיטסוקא הרקתב      
הגה לוורש ללוכ ,רוויס עומ      
טיילאטפ םגדמ הרואת ףוג תורול      
ללוכ ,02P25 ט"קמ "לופכ" עוקש      
,'וכו םייורטקלא םיקשמ וכותב      

29,000.00 500.00  58.00 .ע"ש וא "שעג" 'בח תרצות 'חי   
      
םע יתילכת וד םוריח הרואת ףוג     08.06.040
    וא/ו האיצי טלש ללוכ "דל" תורו  
ריממ ,ןעטמ ללוכ האיציל טלש םע      
081 לש הרואת ןמזל םירבצמו      
יתילכת וד םגד ,תוקד      
    DEL-616LE בח תרצות'  
העוקש ,ע"ש וא טיילורטקלא      

1,200.00 600.00   2.00 .סבג וא תיטסוקא הרקתב 'חי   
      
םע יתילכת וד םוריח הרואת ףוג     08.06.050
    וא/ו האיצי טלש ללוכ "דל" תורו  
ריממ ,ןעטמ ללוכ האיציל טלש םע      
081 לש הרואת ןמזל םירבצמו      
DEL יתילכת וד םגד ,תוקד      
    )05x52( 226LE בח תרצות'  
הקתה ,ע"ש וא טיילורטקלא      

2,200.00 550.00   4.00 .ריק דומצ וא היולת 'חי   
      
םגד יטצסרולפ הרואת ףוג     08.06.060
הרקתב עוקש לוגע "טיילסקיפ"      
גוסמ טוו 81x2 תורו םע תיטסוקא      
    DCT שמ םע הקלדה דויצ ללוכק  
ףוג ,תדרפ הספוקב יורטקלא      
עובצ םויימולא תקיצי יושע      
רוטקלפר ,תיטטסורטקלא הקבאב      
תזתומ תיכוכז יוסיכ ,שטולמ      

8,550.00 450.00  19.00 .601F55 ט"קמ רוויס תעומ 'חי   
      
םגד יטצסרולפ הרואת ףוג     08.06.070
עוקש לוגע "022 רטוק טקפמוק"      
81x2 תורו םע תיטסוקא הרקתב      
הקלדה דויצ ללוכ DCT גוסמ טוו      
הספוקב יורטקלא קשמ םע      
    ימולא תקיצי יושע ףוג ,תדרפםוי  
,תיטטסורטקלא הקבאב עובצ      
תיכוכז יוסיכ ,הפוצמ רוטקלפר      
רבש יפמ הגהו תמסוחמו תזתומ      
'בח תרצות 905E55 ט"קמ הרוה      

1,500.00 500.00   3.00 .44PI הגה תגרד .ע"ש וא שעג 'חי   
      
      
      
      
      

47,650.00 60.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../055 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     055

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

47,650.00 מהעברה      
      
      
"סוקסיד" םגד לוגע הרואת ףוג     08.06.080
טוו 81x2 תורו םע יריק /יתרקת      
ףוג יורטקלא קשמ ,DCT גוסמ      
,םויימולא תקיצימ יוב הרואת      
גוסמ השדעו םויימולא יוסיכ      
GS 'בח תרצות ,לפוא טוברקילופ      
.5043G5 ט"קמ )ע"ש וא שעג(      

2,100.00 700.00   3.00 .)56PI הגה תגרד( 'חי   
      
ףטוש טיילאטפ םגדמ הרואת ףוג     08.06.090
עוקש REHSAW LLAW תוריק      
תיטצסרולפ הרו םע סבג ריקב      
    42x1 5 גוסמ טווT, שמק  
יתכתמ יוב הרואת ףוג ,יורטקלא      
תיטטסורטקלא הקבאב עובצ      
קייודמ ירטמיסא רוטקלפר ,רותב      
הקלדה דויצ ,רוהט םויימולא      
,ע"ש וא שעג 'בח תרצות ,וכותב      

3,200.00 800.00   4.00 .OP535 ט"קמ 'חי   
      
קוודייס םגדמ הרואת ףוג     08.06.100
    KLAWEDIS, קתהתרקת לע ה  
טוו 62x2 תורו םע הבמל הסיכ      
ףוג יורטקלא קשמ ,DCT גוסמ      
,םויימולא תקיצימ יוב הרואת      
,ףוקש /לפוא טוברקילופ השדע      
לכירדא תייחה יפל רומיג      
וא שעג( GS 'בח תרצות ,טקיורפה      

10,500.00 750.00  14.00 .7053G5 ט"קמ ,)ע"ש 'חי   
      
תרבח לש בוחר תרואת ףוג     08.06.110
    SSIWEG םגדמ  
    "MUESSOLOC" עורז ללוכ  
תרול הקלדה דויצו תיליגרוא      
.דיילה לטמ טאו 051 דע הקירפ      
גוסמ W0001 הרו ללוכ ריחמה      
ןווג דיילה לטמ תירלובט /תיסגא      
"ספיליפ" 'בח תרצות K0004 רוא      
תיכותל םאתהב ע"ש וא  )ב"הרא(      
ןווג .הבחר תירטמוטופ המוקע .      
.)רופא( LAR 7307 הרואת ףוג עבצ      

36,800.00 4,600.00   8.00 .ע"ש וא י.ג.ח 'בח קפס  'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

100,250.00 60.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../056 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     056

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

100,250.00 מהעברה      
      
      
םגדמ W3-DEL םוריח הרואת ףוג     08.06.120
    RL XULYH קתהלהעוקש ה  
A4DL םגדמ וא תיטסוקא הרקתב      
    XULYH קתהלריק לע היולג ה/  
'בח תרצות תידועיי הספוקב הרקת      
    LLEWKCAM ףוגה .ע"ש וא  
זראמ ,םוח רזפמ ,ידועי ריממ ללוכ      
לטימ לקי תועט תוללוס      
    Am0071-V6.3, ידועי ןעטמ  
יטמוטוא תויקת קדבמ ,תוללוסל      
יוויח תירו ,םוריחה תכרעמל      
הלקת ,היעט יוויחל קורי /םודא      
הארתה ,תיטמוטוא הקידב יבצמו      
ןצחל ,תילאוזיוו תילוק הלקת      
    TSET, רוזיפ תמאתהל תושדע טס  

5,600.00 700.00   8.00 .טולימה ביתב רוא 'חי   
105,850.00 םיפוצ -הרואת יפוג 60.80 כ"הס  

      
-ת ו  ג ה ו  ת ו ק ר א ה  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
יתכתמ תורש תקראה עוציב     08.07.010
למשחה תוקתב שרדכ( אוהשלכ      
תאוושה ספל )תויכותה י"פעו      
דדמש( ירוזיא םילאיצטופ      
תשוח יכילומ םע )דרפב      
ספמ ר"ממ 61 דע םידדובמ      
הקראהה תדוק דעו האוושהה      
,םישרדה םירושיגה לכ תוברל      
,םיחודיק ,םיגרב ,טוליש תוברל      
עוציבל שרדה לכו ,הקראה תולש      
ךילומה ךרוא( .קוחה י"פע ל"ה      

2,000.00 100.00  20.00 .)הדיחיה ריחמ תא השי אל 'חי   
      
ישאר םילאיצטופ תאוושה ספ     08.07.020
תודימב תיטילורטקלא תשוחמ      
    01X001X0051 םיגרב ללוכ ,מ"מ,  
,ץיפק תיקסידו תויקסיד ,םימוא      
תשרדה תומכב ,םוימדק םיפוצמ      
,םיגרב לש %05 תפסותבו רוביחל      
ץיפק תיקסידו תויקסיד ,םימוא      

  450.00 450.00   1.00 .םירומש 'חי   
      
ישמ םילאיצטופ תאוושה ספ     08.07.030
תודימב תיטילורטקלא תשוחמ      
    01X001X006 םיגרב ללוכ ,מ"מ,  
,ץיפק תיקסידו תויקסיד ,םימוא      
תשרדה תומכב ,םוימדק םיפוצמ      
,םיגרב לש %05 תפסותבו רוביחל      
ץיפק תיקסידו תויקסיד ,םימוא      

  500.00 250.00   2.00 .םירומש 'חי   
2,950.00 םיפוצ -תוגהו תוקראה 70.80 כ"הס  

      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../057 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     057

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י פ ו צ  -ת ו ד ו ק   80.80 ק ר פ  ת ת       
      
קרפב תודוקה לכ יריחמ :הרעה      
,תוריקב תוביצח םג םיללוכ הז      
,הייב יוקיתו ,'וכו הפצר ,תורקת      
תא םיללוכו ,ןכמ רחאל עבצו ,חיט      
,תופעתסהה ,רבעמה תובית לכ      
ירזיבאו ,םילבכהו ,םיכילומה      
.תויכותב טרופמכ רמגה      
      
    קתהב טלוו 032 רואמ תדוקה 08.08.010
 52"פ וא/ו ד"פ תורוצ םע היומס      
3X5.1 םיכילומ םע ,רטוק מ"מ      
YX2N 3*5.1 םילבכ וא/ו ,ר"ממ      
/לופכ /דיחי םיקספמ םע ,ר"ממ      
תרצותמ ט"הת ןצחל /ףילחמ      
    "ONICITB". יזאפ דח לגעמב  

13,110.00  95.00 138.00 .יזאפ תלת לגעמב וא/ו 'חי   
      
רובע רואמ תדוקל ריחמ תפסות     08.08.020
,ר"ממ 5.1 "יח" ףסו ךילומ      
תדיחי רובע ,לבכב וא/ו רויצב      
וא/ו יזאפ דח לגעמב ,םורחה      

  600.00  30.00  20.00 .יזאפ תלת לגעמב 'חי   
      
רובע ,רואמ תדוקל ריחמ תפסות     08.08.030
תרצותמ ט"הת םימ יגומ םיקספמ      
    "ONICITB" וש םיגוסמםי  

  180.00  30.00   6.00 .תויכותב טרופמכ 'חי   
      
    תדמעל טלוו 022 עקת תיב תדוק 08.08.040
ECIFFOKSIN תמגודכ הדובע      
 52"פ תורויצ םע היומס הקתהב      
/םידיג םיכילומב רטוק מ"מ      
רזיבא אלל ר"ממ 5.2x3 םילבכ      

3,600.00 180.00  20.00 .דרפב דדמש יפוס 'חי   
      
    קתהב טלוו 032 עקת תיב תדוקה 08.08.050
מ"מ  52"פ תורויצ םע היומס      
םילבכ /םידיג םיכילומב רטוק      
    5.2x3 ט"הת עקת תיב םע ר"ממ  

2,300.00 115.00  20.00 .ONICITB םגדמ 'חי   
      
    קתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקה 08.08.060
מ"מ 52 "כ" תורוצ םע ,היולג      
,מ"מ YX2N 3*5.2 םילבכו רטוק      
םגדכ ,'א 61 ט"הע עקת תיב םע      

1,200.00 100.00  12.00 . ע"ש וא "וקסיN -1" 'חי   
      
022 עקת תיב תדוקל ריחמ תפסות     08.08.070
עקת יתב 2 רובע ,ט"הת טלוו      
תרצותמ ,'א 61 םידומצ      
    "ONICITB" )תבזומש יאםי  

  240.00  30.00   8.00 .)לגעמה ותואמ 'חי   
      
      

21,230.00 80.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../058 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     058

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

21,230.00 מהעברה      
      
      
022 עקת תיב תדוקל ריחמ תפסות     08.08.080
עקת יתב 3 רובע ,ט"הת טלוו      
תרצותמ ,'א 61 ,םיבכרהב םידומצ      
    "ONICITB" )תבזומש יאםי  

  120.00  60.00   2.00 .)לגעמה ותואמ 'חי   
      
022 עקת תיב תדוקל ריחמ תפסות     08.08.090
61 לופכ עקת תיב רובע ,ט"הע טלוו      
"וקסי" תרצות "N-2" םגדכ ,'א      

  240.00  30.00   8.00 .ע"ש וא 'חי   
      
022 עקת תיב תדוקל ריחמ תפסות     08.08.100
ןגומ עקת תיב רובע ,ט"הת טלוו      
תרצות ,'א 61 םרזל ,םימ      

  240.00  30.00   8.00 "BTICINO" 'חי   
      
    כה תדוקא"מ טטסומרטל ה 08.08.110
םע ,היולג וא היומס הקתהב      
וא ,רטוק מ"מ  32"פ תורויצ      
םילבכו רטוק מ"מ 52 "כ" תורויצ      
טטסומרטה( ר"ממ 3X5.1 ט.ב.ט      

  900.00  90.00  10.00 )ריוא גוזימ קרפב דרפב דדמ 'חי   
      
    טלוו 004 תיזאפ תלת חכ תדוק 08.08.120
אצומל דע ןיזמה למשח חולמ      
םע היומס /היולג הקתהב הדוקה      
52 "כ" תורויצ וא  52"פ תורויצ      
YX2N 5.2x5 םילבכ םע מ"מ      

  720.00 240.00   3.00 ."ןוקס" EEC עקת תיב םע ר"ממ 'חי   
      
    ילמשח םימח םימ דודל חכ תדוק, 08.08.130
םע היולג וא היומס הקתהב      
וא ,רטוק מ"מ  52"פ תורויצ      
םילבכו רטוק מ"מ 52 "כ" תורויצ      
    YX2N 3X5.2 קספמ םע ,ר"ממ  
וא "ONICITB" תרצות ראומ דוד      
קספמהמ דודל הזה וק םע ,ע"ש      

  420.00 210.00   2.00 .דודה דיל ןוחטיב קספמ םעו 'חי   
      
    כה תדוקאל הטת VT קתהבה 08.08.140
 52"פ תורוצ םע ,היולג וא היומס      
52 "כ" תורויצ וא ,רטוק מ"מ      

  450.00  75.00   6.00 .ןולימ הכישמ יטוחו רטוק מ"מ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

24,320.00 80.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../059 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     059

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

24,320.00 מהעברה      
      
      
    כה תדוקהזירכ דויצ רזיבאל ה 08.08.150
וא היומס הקתהב אוהשלכ גוסמ      
ירוזיא תרושקת ןוראמ לחה היולג      
הכומס תרושקת תלעתמ לחה וא/ו      
תעצובמ ,הדוקה אצומל דעו      
וא רטוק מ"מ  52"פ תורויצב      
טוח ,רטוק מ"מ 52 "כ" תורויצ      
רזיבא תבית םע ,ןוליימ הכישמ      

2,100.00  70.00  30.00 .טלשו הסכמ ,היומס וא הייולג 'חי   
      
    קתהב ןופלט תדוקםע ,היומס ה 08.08.160
ילבכו רטוק מ"מ  52"פ תורוצ      
קזב י"ע םירשואמ תוגוז 3 ןופלט      
םגד ט"הת ןופלטל רמג רזיבא םע      

3,600.00  90.00  40.00 ."שדח קזב" 'חי   
      
    כה תדוקיוליג תכרעמ רזיבאל ה 08.08.170
הקתהב אוהשלכ גוסמ שא יוביכו      
ןוראמ לחה היולג וא היומס      
תלעתמ לחה וא/ו ירוזיא תרושקת      
אצומל דעו הכומס תרושקת      
 52"פ תורויצב תעצובמ ,הדוקה      
מ"מ 52 "כ" תורויצ וא רטוק מ"מ      
םע ,ןוליימ הכישמ טוח ,רטוק      
,היומס וא הייולג רזיבא תבית      

1,820.00  70.00  26.00 .טלשו הסכמ 'חי   
      
    הרואת תקלדה ןצחלל הדוק, 08.08.180
םע ,היולג וא היומס הקתהב      
וא רטוק מ"מ  52"פ תורויצ      
רטוק מ"מ 52  "כ" תורויצ      
םע ר"ממ YX2N 3X5.1 םילבכו      
וא/ו ט"הת ראומ הלעפה ןצחל      
וא "ONICITB" תרצות ,ט"הע      

  340.00  85.00   4.00 .ע"ש 'חי   
      
    קתהב םורח ןצחלל הדוקה 08.08.190
 52"פ תורויצ םע היולג וא היומס      
מ"מ 52 "כ" תורויצ וא רטוק מ"מ      
yx2N 3X5.1 םילבכ םע ,רטוק      

  540.00  90.00   6.00 .)דרפב דדמ ןצחלה( ר"ממ 'חי   
      
    כה תדוקיאל הוא םוקרט 08.08.200
מ"מ  52"פ תורוצ םע טוחלא      
הכהו ,ןולימ הכישמ יטוחו רטוק      
הקתהב םוקרטיאל רמג רזיבאל      

  300.00  75.00   4.00 .ט"הע וא ט"הת 'חי   
      
      
      
      
      
      

33,020.00 80.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../060 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     060

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

33,020.00 מהעברה      
      
      
    כה תדוקםיבשחמ תרושקתל  ה, 08.08.210
דעו ירוזיא תרושקת ןוראמ לחה      
 52"פ תורויצ םע ,הדוקה אצומל      
,ןולימ הכישמ טוחו ,רטוק מ"מ      
תרושקתל רמג רזיבאל הכה םע      

3,680.00  80.00  46.00 .ט"הע וא ט"הת הקתהב םיבשחמ 'חי   
      
    כה תדוקתכרעמ רזיבאל  ה 08.08.220
ןוחטב וא/ו תוסיכ תרקב      
הקתהב )םירחא י"ע ועצוביש(      
ןוראמ לחה היולג וא היומס      
תלעתמ לחה וא/ו ירוזיא תרושקת      
אצומל דעו הכומס תרושקת      
 32"פ תורויצב תעצובמ ,הדוקה      
מ"מ 52 "כ" תורויצ וא רטוק מ"מ      
םע ,ןוליימ הכישמ טוח ,רטוק      
,היומס וא הייולג רזיבא תבית      

1,400.00  70.00  20.00 .טלשו הסכמ 'חי   
      
    לכ גוסמ ילמשח חופמל חכ תדוק 08.08.230
מ"מ  32"פ תורויצ םע ,אוהש      
מ"מ 52 "כ" תורויצ וא ,רטוק      
,ר"ממ 5X5.2 ט.ב.ט םילבכו רטוק      
תועצמאב ,עומל רוביח םע      
םייתכתמ םיירושרש תורויצ      
גוסמ ,םימוטא קיטסלפ יפוצמ      
    "THGIT- DIUQIL", םע  
קספמ םעו ,םימוטא םיגיטיפ      
'א 55PI" 3X61" םוטא ןוחטב      

  900.00 300.00   3.00 .ט"הת 'חי   
      
    ןגזמל תיזאפ דח חכ תדוק, 08.08.240
םע ,היומס וא היולג הקתהב      
תורויצ וא מ"מ  32"פ תורויצ      
YX2N םילבכו רטוק מ"מ 52 "כ"      
    3X4 רמגה רזיבא( ,ר"ממ דדמ  

2,000.00 200.00  10.00 )דרפב 'חי   
      
    טלוו 083 תיזאפ תלת חכ תדוק 08.08.250
היומס וא היולג הקתהב ,ןגזמל      
וא ,רטוק מ"מ  92"פ תורוצ םע      
םע רטוק מ"מ 23 "כ" תורוצ      
רזיבא( ר"ממ YX2N 5*5.2 םילבכ      

2,240.00 280.00   8.00 .)דרפב דדמ רמגה 'חי   
43,240.00 םיפוצ -תודוק 80.80 כ"הס  

      
ם ל ו א  -ם י ל י ב ו מ  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
קרפב םיליבומה לכ יריחמ :הרעה      
,תוריקב תוביצח םיללוכ הז      
ללוכ ,םימייק תופצרו תורקת      
.ןכמ רחאל העיבצו היב יוקית      
      

90.80 קרפ תתב הרבעהל        
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../061 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     061

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      

  750.00   5.00 150.00 .מ"מ 02 רטוקב "פ ףכירמ רויצ רטמ  08.09.010
      

1,050.00   7.00 150.00 .מ"מ 52 רטוקב "פ ףכירמ רויצ רטמ  08.09.020
      

4,000.00  20.00 200.00 .מ"מ 05 רטוקב "פ ףכירמ רויצ רטמ  08.09.030
      
)6 גרד( 6" רטוקב יס.יו.יפ רויצ     08.09.040
ילבח ללוכ ,י"חח י"ע רשואמ      

4,200.00  70.00  60.00 .םייקת הכישמ רטמ   
      
וד שימג ירושרש יטסלפ רויצ     08.09.050
גוסמ רטוק מ"מ 061 יתבכש      

9,000.00  30.00 300.00 .יקת הכישמ לבח ללוכ ,"הרבוק" רטמ   
      
וד שימג ירושרש יטסלפ רויצ     08.09.060
גוסמ רטוק מ"מ 08 יתבכש      

1,300.00  13.00 100.00 .יקת הכישמ לבח ללוכ ,"הרבוק" רטמ   
      
רשואמ 4" רטוקב יס.יו.יפ רויצ     08.09.070
הכישמ לבח ללוכ קזב 'בח י"ע      

1,800.00  30.00  60.00 .מ"מ 3.5 ןפוד יבוע יקת רטמ   
      
מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רויצ     08.09.080
הכומ הריפחב 5.31 ע"קי גוסמ      
לבח ללוכ קזב ןויפאל םאתהב      

8,500.00  17.00 500.00 .יקת ןומיס טרסו יקת הכישמ רטמ   
      
תודימב הסכמ םע יס.יו.יפ תלעת     08.09.090
    04x08 לבכ יקיזחמ םע ,מ"מ  
'בח תרצות AT םגד םיילרגטיא      

1,800.00  30.00  60.00 .ע"ש וא "OCOBI" רטמ   
      
,םילבכל תבלוגמ תשר תלעת     08.09.100
תרצות מ"מ 58X001 תודימב      
םע רשואמ ע"ש וא "חפה"      
,תובלוגמ תוירוקמ הילת תולוזוק      

3,000.00  50.00  60.00 .שרדתש תומכו הדימ לכב רטמ   
      
,םילבכל תבלוגמ תשר תלעת     08.09.110
תרצות מ"מ 58X002 תודימב      
םע רשואמ ע"ש וא "חפה"      
,תובלוגמ תוירוקמ הילת תולוזוק      

20,000.00  80.00 250.00 .שרדתש תומכו הדימ לכב רטמ   
      
םע ,יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפ תלעת     08.09.120
חפ יגרב י"ע רוגס ל"כ חפ הסכמ      
םע ,מ"מ 05x001 תודימבו      
לכב םיבלוגמ הילת תולוזוק      
גגב הקתהל שרדייש תומכו הדימ      
וא תודיפל קלומ תרצות .הבמה      

3,900.00  65.00  60.00 .ע"ש רטמ   
      

59,300.00 90.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../062 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     062

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

59,300.00 מהעברה      
      
      
מ"מ 2 יבועב ןוולוגמ חפ תלעת     08.09.130
תרוצב מ"ס 03x021 -כ תודימב      
תלעת .דחא דצ תבוטל הגמוא      
תרושקת תלעת יש דצ למשח      
םלוא הרואת ףוג תקתה עצמאב      
ללוכ שא יוליג ,םילוקמר ,טרופס      
תרקתל הילת תוטומ תוכימת      
/תויכתב טרפ יפ לעו םלואה      

112,500.00 750.00 150.00 .ןייב סדהמ רשואמ רטמ   
      
וא/ו למשחל םילבכ תומלוס     08.09.140
לזרב תויצקורטסוקמ ,תרושקתל      
,תווש תורוצבו תודימב ,תובלוגמ      
טרופמכ ,תירלודומ הבכרהל      
תודימב תויכותבו יכטה טרפמב      
תרצות ,מ"מ 002*001      
    "XADEIN" םע ,רשואמ ע"ש וא  
לכב ,תושורדה הילתה תולוזוק לכ      

3,500.00  70.00  50.00 .שרדתש תומכו הדימ רטמ   
      
תובלוגמ לזרב תויצקורטסוק     08.09.150
תיבל ,תווש תודימבו םיגוסמ      
וא/ו ,למשח תוחולל םיסיסב      
וא/ו ,םיגורמ םיחפמ םיסכימל      
י"ע ושקבתיש תורחא תורטמל      

3,000.00  30.00 100.00 .חקפמה ג"ק   
      
םילבכ תוסיכ תמיטא תרגסמ     08.09.160
    "TCM" כותב טרופמכתוי,  
'וכו הרקת ,הפצר ,תוריקב תטובמ      
"2BGR*2" גוסמ תרגסמה .      

2,850.00 950.00   3.00 ."TCM" תרצות 'חי   
      
םירבעמו םיחתפ תמיסחו םוטיא     08.09.170
תעימל ,תרושקתו למשחל      
תויקש םע ,ןשעו שא תוטשפתה      
    SBK, יש ורשפאתיש ןפואבםייו  
תוכיאב העיגפ אלל ,םילבכ תפסוהו      
,9741LU ןקת יפל ,המיסחה      
4-כ לש שא תמיסחלו ,674SB-ו      

12,000.00 600.00  20.00 .תועש ר"מ   
      
יתכתמ ןירושמ ירושרש רוצ     08.09.180
תרצות  ,רטוק 52.1" יטסלפ הפוצמ      

2,000.00  40.00  50.00 .ע"ש וא "שימג" רטמ   
      
2/1-1" שימג רוצל "גיטיפ" רבחמ     08.09.190
,56PI םוטא ,)ןורגיטא( ,רטוק      

  300.00  30.00  10.00 .ע"ש וא "שימג" תרצות 'חי   
195,450.00 דומיל תותיכו טרופס םלוא -םיליבומ 90.80 כ"הס  

      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../063 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     063

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

-ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  01.80 ק ר פ  ת ת       
      
ויהי ר"ממ 4x3 דע ךתחב םילבכ .1      
ןקת יפל הריעב בכעמ דודיב ילעב      
    3-233CEI וא רויריפוס תרצות  
.ע"ווש      
      
.םיופלט תרושקתל םילבכ ל"כ .2      
      
םיא רשאכ קר ודדמיי םילבכ .3      
םיפיעס לש הדיחי יריחמב םילולכ      
.חכו רואמ תודוק תמגודכ םירחא      
      
םיללוכ םוימולא ילבכ יריחמ .4      
    ידיג לכ לע םילדבומ ןיפ לבכ ילע  
.ויתוצק ישב לבכה      
      
YX2N  גוסמ לוגע תשוח לבכ     08.10.010

  250.00   5.00  50.00 .ר"ממ 5.1*3 רטמ   
      
YX2N גוסמ לוגע  תשוח לבכ     08.10.020

  350.00   7.00  50.00 ר"ממ 5.1*5 רטמ   
      
YX2N גוסמ לוגע  תשוח לבכ     08.10.030

  800.00   8.00 100.00 ר"ממ 5.2*3 רטמ   
      
YX2N  גוסמ לוגע תשוח לבכ     08.10.040

1,500.00  10.00 150.00 ר"ממ 5.2*5 רטמ   
      
YX2N 4*5 גוסמ לוגע  תשוח לבכ     08.10.050

1,020.00  17.00  60.00 ר"ממ רטמ   
      
YX2N גוסמ לוגע  תשוח לבכ     08.10.060

7,200.00  60.00 120.00 ר"ממ 5*61 רטמ   
      
"YX2N" גוסמ לוגע תשוח לבכ     08.10.070

12,000.00 120.00 100.00 ר"ממ 5*53 ךתחב רטמ   
      
"YX2N" גוסמ לוגע תשוח לבכ     08.10.080

50,000.00 250.00 200.00 ר"ממ 4*021 ךתחב רטמ   
      
גוסמ ידיג דח תשוח לבכ     08.10.090

7,000.00  35.00 200.00 .ר"ממ YX2N" 07" רטמ   
      
61 ךתחבו ףושח תשוח ךילומ     08.10.100
םייקת םיקדהמ ללוכ ר"ממ      

10,000.00  20.00 500.00 .למשח תולעתל רוביחל רטמ   
      
)תוגוז 03( 03*2*6.0 ןופלט לבכ     08.10.110

3,600.00  24.00 150.00 קזב י"ע רשואמ רטמ   
      
)תוגוז 001( 001*2*6.0 ןופלט לבכ     08.10.120

8,400.00  70.00 120.00 קזב י"ע רשואמ ,EP גוסמ רטמ   
      
      

102,120.00 01.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../064 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     064

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

102,120.00 מהעברה      
      
      
ןופלט לבכל )הורק( םירוביח יספ     08.10.130
תוברל ,אוהשלכ גוסמ תוגוז 03      
םאתהבו ,םימיאתמ םירושיג      

1,000.00 100.00  10.00 .)םידלי יג( קזב 'בח יטרדטסל 'חי   
      
ןופלט לבכל )הורק( םירוביח יספ     08.10.140
תוברל ,אוהשלכ גוסמ תוגוז 001      
םאתהבו ,םימיאתמ םירושיג      

2,400.00 300.00   8.00 .)בלח תפיט( קזב 'בח יטרדטסל 'חי   
105,520.00 דומיל תותיכו טרופס םלוא -םילבכו םיכילומ 01.80 כ"הס  

      
ת ו ק י צ י  ,ת ו ר י פ ח  11.80 ק ר פ  ת ת       
      
יגוס לכב תולעת תביצח/תריפח     08.11.010
תוכרעמל לעמו דומצב עקרקה      
,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
קמועב )'וכו תוקיתעה תושר ,םימ      
מ"ס 06 דע בחורבו מ"ס 021 דע      
תיתשת תרצו הרואת תורויצל      
וא/ו םילכב ,םייטפוא םיביס ןקתמ      
,יקית ןומיס טרס ללוכ םיידיב      
לוח יוסיכו דופיר תובכש יולימ      
לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי      
יולימה קודיהו יוסיכ תורויצל      
תרוקיב יאתל הבחרה ללוכ רזוחה      
הרואת םיטרפ תיכתל םאתהבו      

5,400.00  30.00 180.00 .א"ת תייריע םיכרד טרפמו רטמ   
      
תרצ םע םייק קזב אתל תורבחתה     08.11.020
גוסמ וא רטוק 4x2" גוסמ קזב      
דדמה רטוק 05x4 5.31 ע"קי      
תרושקת תיכתל םאתהבו דרפב      
תושרדה תודובעה לכ ללוכ ,)קזב(      

1,500.00 1,500.00   1.00 'פמוק .קזב חקפמ חוקיפב  
      
ילבכ לע A2 גוסמ קזב את תייב     08.11.030
לש רוזביא לכ ללוכ םימייק קזב      
רושיאו תושירד יפל ,שרדה אתה      
תרגסמו הסכמ ללוכו ,"קזב" 'בח      

6,000.00 6,000.00   1.00 'פמוק ."קזב" ןקת יתכרדמ גוסמ  
      
רוזביאה לכ ללוכ P גוסמ קזב את     08.11.040
'בח תויחה י"פע שרדה אתה לש      
גוסמ תרגסמו הסכמ ללוכ קזב      

8,000.00 4,000.00   2.00 'פמוק ."קזב" ןקת יתכרדמ  
      
      
      
      
      
      
      
      

20,900.00 11.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../065 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     065

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

20,900.00 מהעברה      
      
      
ימורט את םילבכל הרקב את     08.11.050
מ"ס 051 דע קמועב מ"ס 06 רטוקב      
51 קמועב ץצח הביצח/הריפח ללוכ      
חתפו תכתממ תעבורמ תרגסמ מ"ס      
השמ 'בח תרצות תכתממ לוגע      
תייריע לש למס ללוכ ע"ש וא ךורב      
)תרושקת /למשח /הרואת( א"ת      
תיכותל םאתהב ןוט 04 לש סמועל      
הרקת ללוכ ריחמה .םיטרפ הרואת      
אתה לש ההבגהו אתל ןוטבמ      
המדא וא ןויגב ןקתומ אתה רשאכ      

6,000.00 1,500.00   4.00 . 'חי   
      
ימורט את םילבכל הרקב את     08.11.060
מ"ס 051 דע קמועב מ"ס 08 רטוקב      
51 קמועב ץצח הביצח/הריפח ללוכ      
חתפו תכתממ תעבורמ תרגסמ מ"ס      
השמ 'בח תרצות תכתממ לוגע      
תייריע לש למס ללוכ ע"ש וא ךורב      
)תרושקת /למשח /הרואת( א"ת      
תיכותל םאתהב ןוט 04 לש סמועל      
הרקת ללוכ ריחמה .םיטרפ הרואת      
אתה לש ההבגהו אתל ןוטבמ      
המדא וא ןויגב ןקתומ אתה רשאכ      

5,250.00 1,750.00   3.00 . 'חי   
32,150.00 דומיל תותיכו טרופס םלוא -תויבו תוקיצי ,תוריפח 11.80 כ"הס  

      
ם ל ו א  -ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  21.80 ק ר פ  ת ת       
      
יספ ללוכ חול הבמ לש ריחמ      
הקראהו ספא ,תוזאפל הריבצ      
תויפוס ,טוויח ללוכ nIX5.1  ךתחב      
תודובעו רזעה ירמוח לכו טוליש ,      
.חולה עוציבל תושורדה יאוולה      
הבמה לדוג יפל בשוחי חולה לדוג      
ללוכ ריחמה .דרפב הדש לכל      
.חולה רוביחו הקתה הלבוה      
תרצותמ היהי תוחולב דויצה      
ECAS ,BBA ,ןר'ג ןלרמ ,סמיס      
םאתהב ןימזמה תיחה יפל      
יפל קותי רשוכ .ןקתמה טרדטסל      
.םיז"אמ רובע CEI 898 ןקת      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

21.80 קרפ תתב הרבעהל        
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../066 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     066

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
םלוא ישאר למשח חול הבמ     08.12.010
)עקרק תמוק( דומיל תותיכו טרופס      
יבוע מ"מ 2 טיפרוקד חפמ יושע      
םע רותב רמגו דוסי עבצב עובצ      
,טקטוק סקייפ תמגודכ םיקדהמ      
םע ץיבדס טוליש ,הריבצ יספ      
דויצ רובע חפ םילפו תותלד      
ןקתל םאתוי חולה ,דרפב דדמה      
חולה תודימ ,)9141 י"ת( 93416      
מ"ס 012 ,בחור מ"ס 081 -כ ויהי      
KPT תמגודכ קמוע מ"ס 04 ,הבוג      
םאתהבו ע"ש וא ש"חמת תרצות      

17,000.00 3,400.00   5.00 .1 'סמ למשח חולל ר"מ   
      
םלוא השמ למשח חול הבמ     08.12.020
חפמ יושע ,'א המוק טרופס      
עבצב עובצ יבוע מ"מ 2 טיפרוקד      
םיקדהמ םע רותב רמגו דוסי      
יספ ,טקטוק סקייפ תמגודכ      
תותלד םע ץיבדס טוליש ,הריבצ      
דדמה דויצ רובע חפ םילפו      
93416 ןקתל םאתוי חולה ,דרפב      
-כ ויהי חולה תודימ ,)9141 י"ת(      
,מ"ס 04 -כ קמוע ,בחור מ"ס 001      
KPT תמגודכ ,מ"ס 012 -כ הבוג      
'סמ חול .ע"ש וא ש"חמת תרצות      

13,600.00 3,400.00   4.00 100. ר"מ   
      
םלוא השמ למשח חול הבמ     08.12.030
חפמ יושע ,'א המוק טרופס      
עבצב עובצ יבוע מ"מ 2 טיפרוקד      
םיקדהמ םע רותב רמגו דוסי      
יספ ,טקטוק סקייפ תמגודכ      
תותלד םע ץיבדס טוליש ,הריבצ      
דדמה דויצ רובע חפ םילפו      
93416 ןקתל םאתוי חולה ,דרפב      
-כ ויהי חולה תודימ ,)9141 י"ת(      
,מ"ס 04 -כ קמוע ,בחור מ"ס 001      
KPT תמגודכ ,מ"ס 012 -כ הבוג      
'סמ חול .ע"ש וא ש"חמת תרצות      

10,200.00 3,400.00   3.00 200. ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

40,800.00 21.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../067 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     067

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

40,800.00 מהעברה      
      
      
רדג השי( ישאר למשח חול הבמ     08.12.040
חפמ יושע ,)םייק רפס תיב הבמ      
עבצב עובצ יבוע מ"מ 2 טיפרוקד      
םיקדהמ םע רותב רמגו דוסי      
יספ ,טקטוק סקייפ תמגודכ      
תותלד םע ץיבדס טוליש ,הריבצ      
דדמה דויצ רובע חפ םילפו      
93416 ןקתל םאתוי חולה ,דרפב      
חולה לש הגה תגרד ,)9141 י"ת(      
    55-PI, 08 -כ ויהי חולה תודימ  
הבוג ,מ"ס 03 -כ קמוע ,בחור מ"ס      
תרצות KPT תמגודכ ,מ"ס 08 -כ      
'א 004x3 קספמ רובע( ש"חמת      

4,200.00 4,200.00   1.00 .)י"חח הדידמ ןוראל דומצב ר"מ   
      
רפמא 04X3 ילימו םרז ת"מאמ     08.12.050
רשוכ השירד יפל תימרת הגה םע      
    םגד רפמאוליק 52 קותי  
    "001XSN" גהב דיוצמתימרת ה  
NIREG תרצות ,תווכתמ      

2,400.00 800.00   3.00 .רשואמ ע"ש וא NILREM 'חי   
      
רפמא 36x3 ילימו םרז ת"מאמ     08.12.060
רשוכ השירד יפל תימרת הגה םע      
    םגד רפמאוליק 52 קותי  
    "001XSN" גהב דיוצמתימרת ה  
NIREG תרצות ,תווכתמ      

2,700.00 900.00   3.00 .רשואמ ע"ש וא NILREM 'חי   
      
רפמא 001x3 ילימו םרז ת"מאמ     08.12.070
רשוכ השירד יפל תימרת הגה םע      
    םגד רפמאוליק 63 קותי  
    "001XSN" גהב דיוצמתימרת ה  
NIREG 'בח תרצות ,תווכתמ      

8,000.00 1,000.00   8.00 .רשואמ ע"ש וא NILREM 'חי   
      
רפמא 004x3 ילימו םרז ת"מאמ     08.12.080
רשוכ השירד יפל תימרת הגה םע      
    םגד רפמאוליק 63 קותי  
    "001XSN" גהב דיוצמתימרת ה  
NIREG 'בח תרצות ,תווכתמ      

5,200.00 2,600.00   2.00 .רשואמ ע"ש וא NILREM 'חי   
      
64962 םגדמ הקספה לילס     08.12.090
A004 דע םרזל גוס לכמ ת"מאמל      
וא קירטקלא רדייש 'בח תרצות      

5,500.00 550.00  10.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
ת"מאמל 42962 םגדמ רזע יעגמ טס     08.12.100
'בח תרצות גוס לכמ םרז לכל      

2,250.00 150.00  15.00 .רשואמ ע"ש וא קירטקלא רדייש 'חי   
      
      

71,050.00 21.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../068 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     068

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

71,050.00 מהעברה      
      
      
'א 001-מ ם"יתמאמל ריחמ תפסות     08.12.110
תוגה 'חי רובע 'א 004 דעו      
"ES22RTS" םגד תויורטקלא      
וא "NIREG-NILREM" תרצות      

2,000.00 2,000.00   1.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
'א 23 דע םרזל יזאפ -דח ז"אמ     08.12.120
םגד ,תוחפל א"ק 01 קותי רשוכו      
    "H06C", תרצות "NIREG  

5,500.00  50.00 110.00 .רשואמ ע"ש וא "NILREM 'חי   
      
'סמ ףיעסל ריחמ תפסות     08.12.130
יזאפ -דח ז"אמ רובע 0010.40.80      
גוזו לועמ םע הליע תורשפא םע      

  600.00  60.00  10.00 .תוחתפמ 'חי   
      
דע 'א 04 םרזל יבטוק -תלת ז"אמ     08.12.140
,תוחפל א"ק 01 קותי רשוכו 'א 36      
NIREG" תרצות "H06C" םגד      

4,560.00 380.00  12.00 .רשואמ ע"ש וא "NILREM 'חי   
      
'א 23 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.12.150
םגד ,תוחפל א"ק 01 קותי רשוכו      
    "H06C" תרצות "NIREG  

12,000.00 240.00  50.00 .רשואמ ע"ש וא "NILREM 'חי   
      
םרזל םיבטק 3 סמועב םרז קספמ     08.12.160
    A061-001 קמוקוס תרצות תמגודכ  

15,000.00 500.00  30.00 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
םיבצמ 3 ףילחמ םרז קספמ     08.12.170
רפמא 02 דע םרזל יבטוק-דח      
,רשואמ ע"ש וא GM 'בח תרצות      

1,800.00 100.00  18.00 .ןומיס תרומ ללוכ 'חי   
      
A52 םרזל ןיד ספל ירלודומ ןעגמ     08.12.180
רדייש תרצות 5M0452CG םגד      

5,500.00 250.00  22.00 .רשואמ ע"ש וא קירטקלא 'חי   
      
יזאפ תלת ןיד ספל ירלודומ ןעגמ     08.12.190
5M2204CG םגד 'א 04x3 םרזל      
ע"ש וא קירטקלא רדייש תרצות      

3,600.00 450.00   8.00 .רשואמ 'חי   
      
541NE םגד CD/CA V42 רסממ     08.12.200

1,920.00 480.00   4.00 .רגה תרצות 'חי   
      
תרקבו שא יוליגל תוארתה רקב     08.12.210
)ג.צ.מ ןאובי( KSP תרצות הבמ      

1,500.00 1,500.00   1.00 .רשואמ ע"ש וא 61B655-OSI םגד 'חי   
      
      

125,030.00 21.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../069 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     069

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

125,030.00 מהעברה      
      
      
V032 רפמא 61x1 דעצ רסממ     08.12.220
ע"ש וא קירטקלא רדייש תרצות      

3,000.00 150.00  20.00 .רשואמ 'חי   
      
םרזו 'א 52*2 םרזל תחפ רסממ     08.12.230
, "A-EPYT" ,'א 30.0 הגילז      
וא "NIREG NILREM" תרצות      

3,200.00 320.00  10.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
םרזו 'א 04*4 םרזל תחפ רסממ     08.12.240
תרצות ,"A-EPYT"/'א 30.0 הגילז      
    "NIREG NILREM" ע"ש וא  

6,560.00 410.00  16.00 .רשואמ 'חי   
      
תוגרדמ רדחל יטמוטוא רסממ     08.12.250
תרצות "36351" םגד ,ירלודומ      
    "NIREG-NILREM" ע"ש וא  

  280.00 140.00   2.00 .רשואמ 'חי   
      
3CA הרדס יזאפ תלת ןעגמ     08.12.260
םגד WK5.7 דע WK4 קפסהל      
    81D1CL הלעפה לילס םע V022  
ע"ש וא קירטקלא רדייש תרצות      

1,200.00 300.00   4.00 .רשואמ 'חי   
      
3CA הרדס יזאפ תלת ןעגמ     08.12.270
םע 52D1CL םגד WK11 קפסהל      
רדייש תרצות V022 הלעפה לילס      

2,000.00 500.00   4.00 .רשואמ ע"ש וא קירטקלא 'חי   
      
3CA הרדס יזאפ תלת ןעגמ     08.12.280
A05D1CL םגד WK22 קפסהל      
תרצות V022 הלעפה לילס םע      

2,550.00 850.00   3.00 .רשואמ ע"ש וא קירטקלא רדייש 'חי   
      
3CA הרדס יזאפ תלת ןעגמ     08.12.290
םע 59D1CL םגד WK54 קפסהל      
רדייש תרצות V022 הלעפה לילס      

1,900.00 1,900.00   1.00 .רשואמ ע"ש וא קירטקלא 'חי   
      
3CA הרדס יזאפ תלת ןעגמ     08.12.300
םע 511D1CL םגד WK55 קפסהל      
רדייש תרצות V022 הלעפה לילס      

2,100.00 2,100.00   1.00 .רשואמ ע"ש וא קירטקלא 'חי   
      
)םילבק( K הרדס יזאפ תלת ןעגמ     08.12.310
הלעפה לילס םע RVK7.61 קפסהל      
    V022 ש 'בח תרצותרדיי  
םגד רשואמ ע"ש וא קירטקלא      

1,950.00 650.00   3.00 LC1DGK11P7. 'חי   
      
      

149,770.00 21.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../070 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     070

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

149,770.00 מהעברה      
      
      
)םילבק( K הרדס יזאפ תלת ןעגמ     08.12.320
הלעפה לילס םע RVK52 קפסהל      
    V022 ש 'בח תרצותרדיי  
םגד רשואמ ע"ש וא קירטקלא      

  900.00 900.00   1.00 LC1DGK11P7. 'חי   
      
064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק     08.12.330
,םיילרגטיא הקירפ ידג םע,טלוו      
,ר"אווק 01 לש לוביקב אספוק םע      
ע"ש וא "רוטוקריס" תרצות      

3,000.00 1,000.00   3.00 .רשואמ 'חי   
      
064 דספה לד שבי יזאפ תלת לבק     08.12.340
,םיילרגטיא הקירפ ידג םע,טלוו      
,ר"אווק 02 לש לוביקב אספוק םע      
ע"ש וא "רוטוקריס" תרצות      

1,100.00 1,100.00   1.00 .רשואמ 'חי   
      
הגה םע יטמוטוא לגעמ קתמ     08.12.350
לויכל תתיה תימרטו תיטגמ      
,'א 3.6 דע םרזל ,)םיעומ תגהל(      
וא "BBA" תרצות "523SM" םגד      

1,500.00 150.00  10.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
דע םרזל יזאפ תלת םיכית קתמ     08.12.360
    3X23 3 םע ,'א יכית C.R.H  
תרצות ,א"כ 'א 23 דע םרזל      
    "NIREG-NILREM" ע"ש וא  

  420.00 140.00   3.00 .רשואמ 'חי   
      
C.R.H יזאפ תלת םיכית קתמ     08.12.370
,'א 001 דע םרזל ,00 לדוג סמועב      
"BBA" : תרצות "PLS-001" םגד      

1,800.00 450.00   4.00 .ע"ש וא 'חי   
      
    ךית C.R.H לדוג ,'א 001-6 םרזל 08.12.380
ע"ש וא "רדיל" תרצות ,00      

  720.00  40.00  18.00 .רשואמ 'חי   
      
,SSALC 5.0  ,'א 5/004 םרז יאש     08.12.390

  660.00 220.00   3.00 .רשואמ ע"ש וא "EMI" תרצות 'חי   
      
,SSALC 5.0  ,'א 5/001 םרז יאש     08.12.400

  660.00 110.00   6.00 .רשואמ ע"ש וא "EMI" תרצות 'חי   
      
םאתמ םע ילטיגיד דדומ בר     08.12.410
תרקבל תרושקת לוקוטורפו      
תרצות "8FP291C" םגד הבמה      

2,400.00 2,400.00   1.00 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" 'חי   
      
      
      

162,930.00 21.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../071 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     071

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

162,930.00 מהעברה      
      
      
םגד םיקרב יפמ הגה תדיחי     08.12.420
    C+B/4-52V-OBO רצק םרזל  

6,300.00 2,100.00   3.00 .ע"ש וא AK001 'חי   
      

3,000.00 750.00   4.00 .הזאפ ךופיה וא הזאפ רסוח רסממ 'חי  08.12.430
      
םע ימוורטסא ילטיגיד ןמז ןועש     08.12.440
םע ,טלוו 032 חתמל דחא ץורע      
"OTNELAT-273" םגד ,הברזר      
ע"ש וא "NILSSARG" תרצות      

5,600.00 700.00   8.00 .רשואמ 'חי   
      
םרזל ירלודומ C.R.H ךית קתמ     08.12.450
,'א 61 דע C.R.H ךית םע 'א 61      
וא "NIREG-NILREM" תרצות      

  480.00  60.00   8.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
חתמל מ"מ 22 רטוקב ןומיס תרומ     08.12.460
וא ןיפוליח ,טלוו 032 וא טלוו 011      
תרצות , דליטלומ תרו םע ,רשי      

2,100.00  70.00  30.00 .רשואמ ע"ש וא "קיכמלט" 'חי   
      
גוסמ יבטוק תלת םוריח ןצחל     08.12.470
הגה תפלק םע למשח חולב הירטפ      
וא "קיכמלט" תרצות ,תירוקמ      

  900.00 300.00   3.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
181,310.00 דומיל תותיכו טרופס םלוא -למשח תוחול 21.80 כ"הס  

      
-ת ו  ו ש ו  ם י ר ז י ב א  31.80 ק ר פ  ת ת       
      
םילולכה םיטירפל םיסחיתמ.1      
בתכבש תוושה תודוקה תרדגהב      
ללוכ רזיבאה ריחמ .2 .תויומכה      
ריחמ .3 .רוביחו הקתה הקפסא      
,רזעה ירמוח לכ תא ללוכ רזיבאה      
לכו םימאתמ תורגסמ ,תואספוק      
.היקתו תמלשומ הקתהל שורדה      
      
ECIFFO םגדמ םירזיבא תספוק     08.13.010
    OKSIN םילודומ 01 -ל ע"ש וא  
)סיווג דיחי לודומל סחייתמ(      
יסירת םע למשח יעקש 4 תקתהל      
יעקש ישו ןופלט יעקש יש ,הגה      
יעקשל םימאתמ ללוכ ,בשחמ      
וילאמ הבכ ,בשחמו ןופלט ,למשח      
ריחמה .תרגסמ ללוכ תולעמ 058      
תספוקו םיעקשה לכ תא ללוכ      

10,000.00 250.00  40.00 .ןוטב וא סבג ריקב ןוטיב 'חי   
      
      
      
      

10,000.00 31.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../072 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     072

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

10,000.00 מהעברה      
      
      
ריקל "NOKEC" דדובמ עקת תיב     08.13.020
םוטא ,ץרה 05 רדתל ,'א 61*3 ,      
    44PI  תרצות "ILOZZALAP" וא  

   80.00  40.00   2.00 .ע"ש 'חי   
      
ריקל "NOKEC" דדובמ עקת תיב     08.13.030
םוטא ץרה 05 רדתל ,'א 61*5 ,      
    44PI תרצות "ILOZZALAP" וא  

   96.00  48.00   2.00 .ע"ש 'חי   
      
ריקל "NOKEC" דדובמ עקת תיב     08.13.040
םוטא ץרה 05 רדתל ,'א 5*23 ,      
    44PI תרצות "ILOZZALAP" וא  

   70.00  70.00   1.00 .ע"ש 'חי   
      
ריקל "NOKEC" דדובמ עקת תיב     08.13.050
םוטא ץרה 05 רדתל ,'א 5*36 ,      
    44PI תרצות "ILOZZALAP" וא  

  100.00 100.00   1.00 .ע"ש 'חי   
      
,'א 61x2 םרזל סמועב טקפ קספמ     08.13.060
תרידחל המוטא ,IC תספוק םע      
תקתהל קספמל דמצמ םע ,םימ      
.ע"ש וא "רלומ" תרצות ,ט"הע      

1,820.00 130.00  14.00 .56PI הגה תגרד 'חי   
      
,'א 61x3 םרזל סמועב טקפ קספמ     08.13.070
תרידחל המוטא ,IC תספוק םע      
תקתהל קספמל דמצמ םע ,םימ      
.ע"ש וא "רלומ" תרצות ,ט"הע      

2,400.00 200.00  12.00 .56PI הגה תגרד 'חי   
      
וא ט"הת למשח תקספה ןצחל     08.13.080
,הריבשל שיטפו תיכוכז םע ט"הע      

  900.00 150.00   6.00 .ע"ש וא "קיכמלט" תרצות  םגד 'חי   
      
תוקידב עוציב ןיגב םימולשת     08.13.090
לכל ךמסומ למשח קדוב י"ע למשח      
לכ ללוכ )םיפוצ ללוכ(  ןקתמה      
רושיא תאצמהל דע ,תוחולה      
קדובה( .תויוגייתסה אלל הקידב      
היהיש לוכיו יטרפ היהיש לוכי      
הבמ רובע )למשחה 'בח םעטמ      
.דומיל תותיכו טרופס םלוא      
תויכתמ םיטס 2 ללוכ ריחמה      
דדומ סדהמ י"ע עצובש תודע      

15,000.00 15,000   1.00 'פמוק .ךמסומ  
      
      
      
      
      
      

30,466.00 31.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../073 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     073

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

30,466.00 מהעברה      
      
      
לכל םייללכ 'ץיבדס יטליש     08.13.100
תרושקתו למשחל רמגה ירזיבא      
תרגסמבש ןיבה יקלח לכב      
טרפמב טרופמכ הז הזוח/זרכמ      

1,500.00 1,500.00   1.00 'פמוק .טלפמוק תויכותבו יכטה  
      
,ןוחטיב שא יוליגל םירוביח ןורא     08.13.110
2  טריפוקד חפמ יושע 'וכו ,הזירכ      
רמגו דוסי עובצ יבוע מ"מ      
תלד םע ,ץע בג םע ,יטטסורטקלא      
תודימבו )ליי לועמ םע( תלע חפ      

9,600.00 1,200.00   8.00 'פמוק .מ"ס 03X08X08 -כ  
      
םימ ןגומ יבטוק וד םיאבכ קספמ     08.13.120

  960.00 160.00   6.00 ."הקוו" םגדכ ,ןירושמ A61*2 'חי   
      
תודימב חפמ תופעתסה תבית     08.13.130

  560.00  70.00   8.00 .ריקב העוקש ,מ"מ 002*002*7 'חי   
      
המוטא ט"הע עקת יתב תדיחי     08.13.140
    56PI יזאפ תלת ק"ח .א :תללוכה  
דח ק"ח .ב  EEC A61*5 גוסמ      
ק"ח 2 .ג EEC A61X3 גוסמ יזאפ      
1 .ד .ילארשי ןקת A61 םייזאפ דח      
A23, 01 םרזל יזאפ תלת ז"אמ      
61 םרזל יזאפ דח ז"אמ .ה  .א"ק      
A04X4 תחפ רסממ .ו א"ק 01 ,'א      

10,400.00 1,300.00   8.00 .ע"ש וא ,"וקסי" תרצות ,א"מ 03 'חי   
      
גוסמ יבטוק תלת םוריח ןצחל     08.13.150
הגה תפלק םע למשח חולב הירטפ      
וא "קיכמלט" תרצות ,תירוקמ      

  840.00 280.00   3.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
2 ןוולוגמ חפמ יושע תרושקת ןורא     08.13.160
יפל רמגו דוסי עובצ ,יבוע מ"מ      
םע ץע בג םע ,לכירדאה תריחב      
חירב בר לועמו חפ וא ץע תותלד      
תסיכל תוכה םע ,תוחתפמ גוז םע      
דועייל ץיוודס טוליש םע תרצ      
03x001x001 דע תודימב ןוראה      
לכה .ישאר קזב ןורא רובע מ"ס      

3,000.00 3,000.00   1.00 'פמוק .קזב 'בח חקפמ רשואמ .טלפמוק  
      
/םילבכ יוליגל תידי שושיג תריפח     08.13.170
,קמוע לכבו גוס לכמ םימייק תורצ      
בצמה תרזחהו םייוסיכ ,םומיס       
תכה ללוכ ריחמה .ותומדקל      
תויתשתה לש הדידמ תיכת      

  900.00  90.00  10.00 .ולגתש ק"מ   
58,226.00 דומיל תותיכו טרופס םלוא -תוושו םירזיבא 31.80 כ"הס  

      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../074 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     074

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ל ו א  -ה ר ו א ת  י פ ו ג  41.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוליצ .1  :םיפ תרואתל הרעה      
.2 .טאול ןמול 07 תוחפל היגרא      
    מ הלודג הרואתה יפוג תוליצ -  
עבצה תריסמ םדקמ .3  .%07      
    )IRC( 08 תוחפל.  
      
רוא תווכה :ץוח תרואתל הרעה      
    )FFO TUC( לש תיברימ תיווזב  
.תולעמ 28      
      
,טוו 41x4 יטצסרולפ הרואת ףוג     08.14.010
העוקש הקתהל 5T גוסמ תורו םע      
ילוברפ רבול םע תיטסוקא הרקתב      
הגה לוורש ללוכ ,רוויס עומ      
םיקשמו ילוברפ רוטקלפר ,תורול      
םגד הרואת ףוג .םייורטקלא      
'בח תרצות 01P45 עוקש טיילאטפ      

61,800.00 600.00 103.00 .ע"ש וא "שעג" 'חי   
      
,טוו 41x4 יטצסרולפ הרואת ףוג     08.14.020
העוקש הקתהל 5T גוסמ תורו םע      
םע ,ד"ממב תיטסוקא הרקתב      
ללוכ ,רוויס עומ ילוברפ רבול      
םיקשמ ,תורול הגה לוורש      
םגד הרואת ףוג .םייורטקלא      
תרצות 501U45 עוקש טיילאטפ      

8,400.00 700.00  12.00 .ע"ש וא "שעג" 'בח 'חי   
      
,טוו 82x2 יטצסרולפ הרואת ףוג     08.14.030
העוקש הקתהל 5T גוסמ תורו םע      
ילוברפ רבול םע תיטסוקא הרקתב      
הגה לוורש ללוכ ,רוויס עומ      
טיילאטפ םגדמ הרואת ףוג תורול      
ללוכ ,02P25 ט"קמ "לופכ" עוקש      
,'וכו םייורטקלא םיקשמ וכותב      

3,000.00 500.00   6.00 .ע"ש וא "שעג" 'בח תרצות 'חי   
      
םגדמ יטצסרולפ הרואת ףוג     08.14.040
רמוחמ יושע סולפ טייליס      
טוברקילופ יוסיכ םע טוברקילופ      
ללוכ 5T גוסמ טוו 82x2 תורוו      
,'וכו םייורטקלא םיקשמ וכותב      
5029C5 ט"קמ 56PI תומיטא תגרד      

3,200.00 400.00   8.00 .ע"ש וא שעג 'בח תרצות . 'חי   
      
םע יתילכת וד םוריח הרואת ףוג     08.14.050
    וא/ו האיצי טלש ללוכ "דל" תורו  
ריממ ,ןעטמ ללוכ האיציל טלש םע      
081 לש הרואת ןמזל םירבצמו      
יתילכת וד םגד ,תוקד      
    DEL-616LE בח תרצות'  
העוקש ,ע"ש וא טיילורטקלא      

4,800.00 600.00   8.00 .סבג וא תיטסוקא הרקתב 'חי   
      

81,200.00 41.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../075 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     075

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

81,200.00 מהעברה      
      
      
םע יתילכת וד םוריח הרואת ףוג     08.14.060
    וא/ו האיצי טלש ללוכ "דל" תורו  
ריממ ,ןעטמ ללוכ האיציל טלש םע      
081 לש הרואת ןמזל םירבצמו      
DEL יתילכת וד םגד ,תוקד      
    )05x52( 226LE בח תרצות'  
הקתה ,ע"ש וא טיילורטקלא      

5,500.00 550.00  10.00 .ריק דומצ וא היולת 'חי   
      
םגד יטצסרולפ הרואת ףוג     08.14.070
הרקתב עוקש לוגע "טיילסקיפ"      
גוסמ טוו 81x2 תורו םע תיטסוקא      
    DCT שמ םע הקלדה דויצ ללוכק  
ףוג ,תדרפ הספוקב יורטקלא      
עובצ םויימולא תקיצי יושע      
רוטקלפר ,תיטטסורטקלא הקבאב      
תזתומ תיכוכז יוסיכ ,שטולמ      

15,300.00 450.00  34.00 .601F55 ט"קמ רוויס תעומ 'חי   
      
םגד יטצסרולפ הרואת ףוג     08.14.080
עוקש לוגע "022 רטוק טקפמוק"      
81x2 תורו םע תיטסוקא הרקתב      
הקלדה דויצ ללוכ DCT גוסמ טוו      
הספוקב יורטקלא קשמ םע      
    ימולא תקיצי יושע ףוג ,תדרפםוי  
,תיטטסורטקלא הקבאב עובצ      
תיכוכז יוסיכ ,הפוצמ רוטקלפר      
רבש יפמ הגהו תמסוחמו תזתומ      
'בח תרצות 905E55 ט"קמ הרוה      

5,000.00 500.00  10.00 .44PI הגה תגרד .ע"ש וא שעג 'חי   
      
"סוקסיד" םגד לוגע הרואת ףוג     08.14.090
טוו 81x2 תורו םע יריק /יתרקת      
ףוג יורטקלא קשמ ,DCT גוסמ      
,םויימולא תקיצימ יוב הרואת      
גוסמ השדעו םויימולא יוסיכ      
GS 'בח תרצות ,לפוא טוברקילופ      
.5043G5 ט"קמ )ע"ש וא שעג(      

10,500.00 700.00  15.00 .)56PI הגה תגרד( 'חי   
      
ףטוש טיילאטפ םגדמ הרואת ףוג     08.14.100
עוקש REHSAW LLAW תוריק      
תיטצסרולפ הרו םע סבג ריקב      
    42x1 5 גוסמ טווT, שמק  
יתכתמ יוב הרואת ףוג ,יורטקלא      
תיטטסורטקלא הקבאב עובצ      
קייודמ ירטמיסא רוטקלפר ,רותב      
הקלדה דויצ ,רוהט םויימולא      
,ע"ש וא שעג 'בח תרצות ,וכותב      

8,000.00 800.00  10.00 .OP535 ט"קמ 'חי   
      
      
      

125,500.00 41.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../076 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     076

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

125,500.00 מהעברה      
      
      
דח יוציח םוריח תרואת ףוג     08.14.110
הקידב תכרעמ םע DEL יתילכת      
הדובע ןמז תיטמוטוא תימצע      
ללוכ ,45PI תוקד 021 םוריחב      
תילאוזיוו תילוק הלקת תארתה      
תרצותמ TS 516-LE םגד תמגודכ      
י"ע רשואמ ע"ש וא טיילורטקלא      

15,000.00 500.00  30.00 .ןימזמהו ןכתמה 'חי   
      
תקיצי יושעה הפצה הרואת ףוג     08.14.120
דומצ הקתהל 45PI םויימולא      
051 דיילה לטמ הרו םע ,ריקל      
תרצותמ ןוריק םגד תמגודכ טאוו      
ןכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא שעג      

8,400.00 700.00  12.00 .ןימזמהו 'חי   
      
ללוכה ילדו יטא הרואת ףוג     08.14.130
    תורו W81x2 DCT דויצ ללוכ  
םגד תמגודכ יורטקלא הלעפה      
ע"ש וא שעג תרצותמ ןומרח      

  300.00 300.00   1.00 .ןימזמהו ןכתמה י"ע רשואמ 'חי   
      
קוודייס םגדמ הרואת ףוג     08.14.140
    KLAWEDIS, קתהתרקת לע ה  
טוו 62x2 תורו םע הבמל הסיכ      
ףוג יורטקלא קשמ ,DCT גוסמ      
,םויימולא תקיצימ יוב הרואת      
,ףוקש /לפוא טוברקילופ השדע      
לכירדא תייחה יפל רומיג      
וא שעג( GS 'בח תרצות ,טקיורפה      

1,500.00 750.00   2.00 .7053G5 ט"קמ ,)ע"ש 'חי   
      
םגדמ W3-DEL םוריח הרואת ףוג     08.14.150
    RL XULYH קתהלהעוקש ה  
A4DL םגדמ וא תיטסוקא הרקתב      
    XULYH קתהלריק לע היולג ה/  
'בח תרצות תידועיי הספוקב הרקת      
    LLEWKCAM ףוגה .ע"ש וא  
זראמ ,םוח רזפמ ,ידועי ריממ ללוכ      
לטימ לקי תועט תוללוס      
    Am0071-V6.3, ידועי ןעטמ  
יטמוטוא תויקת קדבמ ,תוללוסל      
יוויח תירו ,םוריחה תכרעמל      
הלקת ,היעט יוויחל קורי /םודא      
הארתה ,תיטמוטוא הקידב יבצמו      
ןצחל ,תילאוזיוו תילוק הלקת      
    TSET, רוזיפ תמאתהל תושדע טס  

21,000.00 700.00  30.00 .טולימה ביתב רוא 'חי   
      
      
      
      
      

171,700.00 41.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../077 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     077

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

171,700.00 מהעברה      
      
      
,טוו 45x6 יטצסרולפ הרואת ףוג     08.14.160
הקתהל 5T גוסמ תורו םע      
תרושקתו למשח תלעת תיוציח      
ללוכ הרואתה ףוג .טרופס םלוא      
ללוכ ,רוויס עומ ילוברפ רבול      
רוטקלפר ,תורול הגה לוורש      
תמסוחמ תיכוכז יוסיכ ,ילוברפ      
הרואת ףוג .םייורטקלא םיקשמו      
גוסמ םוטא טיילאטפ םגד      
    artnecnoc 50366A5 בח תרצות'  

75,000.00 2,500.00  30.00 .ע"ש וא "שעג" 'חי   
246,700.00 דומיל תותיכו טרופס םלוא -הרואת יפוג 41.80 כ"הס  

      
-ת ו  ג ה ו  ת ו ק ר א ה  51.80 ק ר פ  ת ת       
      
םלוא הבמל דוסי תקראה ןקתמ     08.15.010
םיפוצ הבמו דומיל תותיכ ,טרופס      
תוקתבו תויכותב טרופמכ      
ללוכ ,דוסי תוקראה למשחה      
תאוושה ספ ללוכ ,הצוחה תואיצי      
הקראה ללוכ ,ישאר םילאיצטופ      
םיתורישה לכ לש תיקת      
ספל הבמה לש םייתכתמה      

20,000.00 20,000   1.00 'פמוק .ישאר םילאיצטופ תאוושה  
      
םלוא הבמל םיקרב תקראה ןקתמ     08.15.020
טרופמכ 3711 ןקת פ"ע טרופס      
הטילק תכרעמ ללוכ תויכתב      

10,000.00 10,000   1.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,דוסיו הדרוה  
      
יתכתמ תורש תקראה עוציב     08.15.030
למשחה תוקתב שרדכ( אוהשלכ      
תאוושה ספל )תויכותה י"פעו      
דדמש( ירוזיא םילאיצטופ      
תשוח יכילומ םע )דרפב      
ספמ ר"ממ 61 דע םידדובמ      
הקראהה תדוק דעו האוושהה      
,םישרדה םירושיגה לכ תוברל      
,םיחודיק ,םיגרב ,טוליש תוברל      
עוציבל שרדה לכו ,הקראה תולש      
ךילומה ךרוא( .קוחה י"פע ל"ה      

4,000.00 100.00  40.00 .)הדיחיה ריחמ תא השי אל 'חי   
      
ישאר םילאיצטופ תאוושה ספ     08.15.040
תודימב תיטילורטקלא תשוחמ      
    01X001X0051 םיגרב ללוכ ,מ"מ,  
,ץיפק תיקסידו תויקסיד ,םימוא      
תשרדה תומכב ,םוימדק םיפוצמ      
,םיגרב לש %05 תפסותבו רוביחל      
ץיפק תיקסידו תויקסיד ,םימוא      

  900.00 450.00   2.00 .םירומש 'חי   
      
      

34,900.00 51.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../078 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     078

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

34,900.00 מהעברה      
      
      
ישמ םילאיצטופ תאוושה ספ     08.15.050
תודימב תיטילורטקלא תשוחמ      
    01X001X006 םיגרב ללוכ ,מ"מ,  
,ץיפק תיקסידו תויקסיד ,םימוא      
תשרדה תומכב ,םוימדק םיפוצמ      
,םיגרב לש %05 תפסותבו רוביחל      
ץיפק תיקסידו תויקסיד ,םימוא      

1,000.00 250.00   4.00 .םירומש 'חי   
35,900.00 דומיל תותיכו טרופס םלוא -תוגהו תוקראה 51.80 כ"הס  

      
ם ל ו א  -ת ו ד ו ק   61.80 ק ר פ  ת ת       
      
קרפב תודוקה לכ יריחמ :הרעה      
,תוריקב תוביצח םג םיללוכ הז      
,הייב יוקיתו ,'וכו הפצר ,תורקת      
תא םיללוכו ,ןכמ רחאל עבצו ,חיט      
,תופעתסהה ,רבעמה תובית לכ      
ירזיבאו ,םילבכהו ,םיכילומה      
.תויכותב טרופמכ רמגה      
      
    קתהב טלוו 032 רואמ תדוקה 08.16.010
 52"פ וא/ו ד"פ תורוצ םע היומס      
3X5.1 םיכילומ םע ,רטוק מ"מ      
YX2N 3*5.1 םילבכ וא/ו ,ר"ממ      
/לופכ /דיחי םיקספמ םע ,ר"ממ      
תרצותמ ט"הת ןצחל /ףילחמ      
    "ONICITB". יזאפ דח לגעמב  

27,550.00  95.00 290.00 .יזאפ תלת לגעמב וא/ו 'חי   
      
רובע רואמ תדוקל ריחמ תפסות     08.16.020
,ר"ממ 5.1 "יח" ףסו ךילומ      
תדיחי רובע ,לבכב וא/ו רויצב      
וא/ו יזאפ דח לגעמב ,םורחה      

2,100.00  30.00  70.00 .יזאפ תלת לגעמב 'חי   
      
רובע ,רואמ תדוקל ריחמ תפסות     08.16.030
תרצותמ ט"הת םימ יגומ םיקספמ      
    "ONICITB" וש םיגוסמםי  

2,400.00  30.00  80.00 .תויכותב טרופמכ 'חי   
      
    קתהב טלוו 032 רואמ תדוקה 08.16.040
 52"פ וא/ו ד"פ תורוצ םע היומס      
5.2x5 םיכילומ םע ,רטוק מ"מ      
YX2N 5.2x5 םילבכ וא/ו ,ר"ממ      
/לופכ /דיחי םיקספמ םע ,ר"ממ      
תרצותמ ט"הת ןצחל /ףילחמ      
    "ONICITB". יזאפ דח לגעמב  

7,500.00 250.00  30.00 .יזאפ תלת לגעמב וא/ו 'חי   
      
      
      
      
      

39,550.00 61.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../079 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     079

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

39,550.00 מהעברה      
      
      
    תדמעל טלוו 022 עקת תיב תדוק 08.16.050
ECIFFOKSIN תמגודכ הדובע      
 52"פ תורויצ םע היומס הקתהב      
/םידיג םיכילומב רטוק מ"מ      
רזיבא אלל ר"ממ 5.2x3 םילבכ      

7,200.00 180.00  40.00 .דרפב דדמש יפוס 'חי   
      
    קתהב טלוו 032 עקת תיב תדוקה 08.16.060
מ"מ  52"פ תורויצ םע היומס      
םילבכ /םידיג םיכילומב רטוק      
    5.2x3 ט"הת עקת תיב םע ר"ממ  

5,750.00 115.00  50.00 .ONICITB םגדמ 'חי   
      
    קתהב טלוו 022 עקת תיב תדוקה 08.16.070
מ"מ 52 "כ" תורוצ םע ,היולג      
,מ"מ YX2N 3*5.2 םילבכו רטוק      
םגדכ ,'א 61 ט"הע עקת תיב םע      

2,400.00 100.00  24.00 . ע"ש וא "וקסיN -1" 'חי   
      
022 עקת תיב תדוקל ריחמ תפסות     08.16.080
עקת יתב 2 רובע ,ט"הת טלוו      
תרצותמ ,'א 61 םידומצ      
    "ONICITB" )תבזומש יאםי  

  600.00  30.00  20.00 .)לגעמה ותואמ 'חי   
      
022 עקת תיב תדוקל ריחמ תפסות     08.16.090
עקת יתב 3 רובע ,ט"הת טלוו      
תרצותמ ,'א 61 ,םיבכרהב םידומצ      
    "ONICITB" )תבזומש יאםי  

  360.00  60.00   6.00 .)לגעמה ותואמ 'חי   
      
022 עקת תיב תדוקל ריחמ תפסות     08.16.100
61 לופכ עקת תיב רובע ,ט"הע טלוו      
"וקסי" תרצות "N-2" םגדכ ,'א      

  360.00  30.00  12.00 .ע"ש וא 'חי   
      
022 עקת תיב תדוקל ריחמ תפסות     08.16.110
ןגומ עקת תיב רובע ,ט"הת טלוו      
תרצות ,'א 61 םרזל ,םימ      

  420.00  30.00  14.00 "BTICINO" 'חי   
      
    כה תדוקא"מ טטסומרטל ה 08.16.120
םע ,היולג וא היומס הקתהב      
וא ,רטוק מ"מ  32"פ תורויצ      
םילבכו רטוק מ"מ 52 "כ" תורויצ      
טטסומרטה( ר"ממ 3X5.1 ט.ב.ט      

1,080.00  90.00  12.00 )ריוא גוזימ קרפב דרפב דדמ 'חי   
      
      
      
      
      
      

57,720.00 61.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../080 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     080

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

57,720.00 מהעברה      
      
      
    טלוו 004 תיזאפ תלת חכ תדוק 08.16.130
אצומל דע ןיזמה למשח חולמ      
םע היומס /היולג הקתהב הדוקה      
52 "כ" תורויצ וא  52"פ תורויצ      
YX2N 5.2x5 םילבכ םע מ"מ      

  960.00 240.00   4.00 ."ןוקס" EEC עקת תיב םע ר"ממ 'חי   
      
    ילמשח םימח םימ דודל חכ תדוק, 08.16.140
םע היולג וא היומס הקתהב      
וא ,רטוק מ"מ  52"פ תורויצ      
םילבכו רטוק מ"מ 52 "כ" תורויצ      
    YX2N 3X5.2 קספמ םע ,ר"ממ  
וא "ONICITB" תרצות ראומ דוד      
קספמהמ דודל הזה וק םע ,ע"ש      

1,260.00 210.00   6.00 .דודה דיל ןוחטיב קספמ םעו 'חי   
      
    כה תדוקאל הטת VT קתהבה 08.16.150
 52"פ תורוצ םע ,היולג וא היומס      
52 "כ" תורויצ וא ,רטוק מ"מ      

  900.00  75.00  12.00 .ןולימ הכישמ יטוחו רטוק מ"מ 'חי   
      
    כה תדוקהזירכ דויצ רזיבאל ה 08.16.160
וא היומס הקתהב אוהשלכ גוסמ      
ירוזיא תרושקת ןוראמ לחה היולג      
הכומס תרושקת תלעתמ לחה וא/ו      
תעצובמ ,הדוקה אצומל דעו      
וא רטוק מ"מ  52"פ תורויצב      
טוח ,רטוק מ"מ 52 "כ" תורויצ      
רזיבא תבית םע ,ןוליימ הכישמ      

4,200.00  70.00  60.00 .טלשו הסכמ ,היומס וא הייולג 'חי   
      
    קתהב ןופלט תדוקםע ,היומס ה 08.16.170
ילבכו רטוק מ"מ  52"פ תורוצ      
קזב י"ע םירשואמ תוגוז 3 ןופלט      
םגד ט"הת ןופלטל רמג רזיבא םע      

1,800.00  90.00  20.00 ."שדח קזב" 'חי   
      
    כה תדוקיוליג תכרעמ רזיבאל ה 08.16.180
הקתהב אוהשלכ גוסמ שא יוביכו      
ןוראמ לחה היולג וא היומס      
תלעתמ לחה וא/ו ירוזיא תרושקת      
אצומל דעו הכומס תרושקת      
 52"פ תורויצב תעצובמ ,הדוקה      
מ"מ 52 "כ" תורויצ וא רטוק מ"מ      
םע ,ןוליימ הכישמ טוח ,רטוק      
,היומס וא הייולג רזיבא תבית      

11,200.00  70.00 160.00 .טלשו הסכמ 'חי   
      
      
      
      
      
      

78,040.00 61.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../081 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     081

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

78,040.00 מהעברה      
      
      
    פב הרואת תקלדה ןצחלל הדוקל 08.16.190
,היולג וא היומס הקתהב ,תוקלדה      
וא רטוק מ"מ  52"פ תורויצ םע      
רטוק מ"מ 52  "כ" תורויצ      
םע ר"ממ YX2N 3X5.1 םילבכו      
וא/ו ט"הת ראומ הלעפה ןצחל      
וא "ONICITB" תרצות ,ט"הע      

1,700.00  85.00  20.00 .ע"ש 'חי   
      
    קתהב םורח ןצחלל הדוקה 08.16.200
 52"פ תורויצ םע היולג וא היומס      
מ"מ 52 "כ" תורויצ וא רטוק מ"מ      
yx2N 3X5.1 םילבכ םע ,רטוק      

1,080.00  90.00  12.00 .)דרפב דדמ ןצחלה( ר"ממ 'חי   
      
    כה תדוקיאל הוא םוקרט 08.16.210
מ"מ  52"פ תורוצ םע טוחלא      
הכהו ,ןולימ הכישמ יטוחו רטוק      
הקתהב םוקרטיאל רמג רזיבאל      

  900.00  75.00  12.00 .ט"הע וא ט"הת 'חי   
      
    כה תדוקםיבשחמ תרושקתל  ה, 08.16.220
דעו ירוזיא תרושקת ןוראמ לחה      
 52"פ תורויצ םע ,הדוקה אצומל      
,ןולימ הכישמ טוחו ,רטוק מ"מ      
תרושקתל רמג רזיבאל הכה םע      

4,000.00  80.00  50.00 .ט"הע וא ט"הת הקתהב םיבשחמ 'חי   
      
    כה תדוקתכרעמ רזיבאל  ה 08.16.230
ןוחטב וא/ו תוסיכ תרקב      
הקתהב )םירחא י"ע ועצוביש(      
ןוראמ לחה היולג וא היומס      
תלעתמ לחה וא/ו ירוזיא תרושקת      
אצומל דעו הכומס תרושקת      
 32"פ תורויצב תעצובמ ,הדוקה      
מ"מ 52 "כ" תורויצ וא רטוק מ"מ      
םע ,ןוליימ הכישמ טוח ,רטוק      
,היומס וא הייולג רזיבא תבית      

1,400.00  70.00  20.00 .טלשו הסכמ 'חי   
      
    לכ גוסמ ילמשח חופמל חכ תדוק 08.16.240
מ"מ  32"פ תורויצ םע ,אוהש      
מ"מ 52 "כ" תורויצ וא ,רטוק      
,ר"ממ 5X5.2 ט.ב.ט םילבכו רטוק      
תועצמאב ,עומל רוביח םע      
םייתכתמ םיירושרש תורויצ      
גוסמ ,םימוטא קיטסלפ יפוצמ      
    "THGIT- DIUQIL", םע  
קספמ םעו ,םימוטא םיגיטיפ      
'א 55PI" 3X61" םוטא ןוחטב      

  900.00 300.00   3.00 .ט"הת 'חי   
      
      

88,020.00 61.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../082 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     082

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

88,020.00 מהעברה      
      
      
    ןגזמל תיזאפ דח חכ תדוק, 08.16.250
םע ,היומס וא היולג הקתהב      
תורויצ וא מ"מ  32"פ תורויצ      
YX2N םילבכו רטוק מ"מ 52 "כ"      
    3X4 רמגה רזיבא( ,ר"ממ דדמ  

3,000.00 250.00  12.00 )דרפב 'חי   
      
    טלוו 083 תיזאפ תלת חכ תדוק 08.16.260
היומס וא היולג הקתהב ,ןגזמל      
וא ,רטוק מ"מ  92"פ תורוצ םע      
םע רטוק מ"מ 23 "כ" תורוצ      
רזיבא( ר"ממ YX2N 5*5.2 םילבכ      

4,000.00 400.00  10.00 .)דרפב דדמ רמגה 'חי   
      
    ולח תכרעמל דוקיפ תדוקןשע תו 08.16.270
רטוקב ףכירמ /ןורירמ רויצב      
לבכ ,ט"הת /ט"הע הקתהב 57.0"      
09E/081 שא ןיסח למשח      
    EEHXHN 57.0x2x6 ר"ממ  
תוולח תכרעמ קפס םע םאותמ      

1,200.00 200.00   6.00 .ןשע 'חי   
      
    מל הדוקתכרעמב למשח עו 08.16.280
תועצמאב ןשע רורחש תוולח      
1" רטוקב ףכירמ /ןורירמ רויצ      
למשח לבכ ,ט"הת /ט"הע הקתהב      
09E/081 EEHXHN שא ןיסח      
    4x5 םירוביח תספוקמ ר"ממ  
םירוביח תספוקב תמויסו תישאר      

4,800.00 400.00  12.00 .עומל ךומסב 'חי   
101,020.00 דומיל תותיכו טרופס םלוא -תודוק 61.80 כ"הס  

      
ת ו ד י ע ר  ת כ ר ע מ  71.80 ק ר פ  ת ת       
      
המדא תדיער יפמ הארתה תכרעמ     08.17.010
וא draugomsies repeeB גוסמ      
ךויחה דרשמ ןויפא י"פע ע"ש      
הלבוה ,הקפסא ,רפיב תקפסאב      

11,400.00 11,400   1.00 'פמוק .טלפמוק הקתהו  
11,400.00 דומיל תותיכו טרופס םלוא -המדא תודיער תכרעמ 71.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../083 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     083

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ח י ת פ ל  ת כ ר ע מ  81.80 ק ר פ  ת ת       
      
A01 דע הרקבו דוקיפ תדיחי     08.18.010
םירבצמו חכ קפס ןעטמ תללוכה      
ןוגמ ,תוחפל תועש 051 ךשמל      
הארתה תוללוסה תיעט תרקב      
.תכרעמה בצמל תילאוזיוו תילוק      
ןקתל םאתות דוקיפה תדיחי      
םגד תמגודכ NE-9/10121 יאפוריא      
    01VEHS תרצות AWR NOMIS,  
י"ע תקתומו תקפוסמה ,הימרג      
לעב ע"ש וא ,סרפלטמ תרבח      
    ותכט םיי"ע רשואמ םיהז םיי  

39,400.00 9,850.00   4.00 .טלפמוק לכה ,ןכתמה 'חי   
      
A42 דע הרקבו דוקיפ תדיחי     08.18.020
ךשמל םירבצמו חכ קפס תללוכה      
תרקב ןוגמ ,תוחפל תועש 051      
תילוק הארתה ,תוללוסה תיעט      
תדיחי .תכרעמה בצמל תילאוזיוו      
יאפוריא ןקתל םאתות דוקיפה      
    9/10121-NE 42 םגד תמגודכ-SE  
,הימרג AWR NOMIS תרצותמ      
תרבח י"ע תקתומו תקפוסמה      
םיות לעב ע"ש וא ,סרפלטמ      
,ןכתמה י"ע רשואמ םיהז םייכט      

25,700.00 12,850   2.00 .טלפמוק לכה 'חי   
      
ןשע ןולח תלעפהל ילמשח עומ     08.18.030
מ"מ 003 החיתפ ךלהמ טוויפ םגדמ      
N002 לש ןולח לקשמל םאתומ      
ללוכ ,CDV42 רשי םרזב לעפומה      
םיביכרהו םירזיבאה לכ      
תריגס /תחיתפל עומה תובלתשהל      
A1CDV42 םגד תמגודכ חתפה      
    003/002CDC ןקתל םיאתמ  
ןקתומ ,NE-2/10121 יאפוריא      
לעב ע"ש וא ,טלפמוק לכה רבוחמו      
    ותכט םיי"ע רשואמ םיהז םיי  

31,200.00 1,300.00  24.00 .ןכתמה 'חי   
      
ילמשח עומ רובע ריחמ תפסות     08.18.040
טוויפ םגדמ ןשע ןולח תלעפהל      
תמגודכ מ"מ 006 החיתפ ךלהמ      
,A1 CDV42 006/002-CDC םגד      

36,000.00 1,500.00  24.00 .ל"כ רתיה 'חי   
      
םוריח תעשל ירוזא הלעפה ןצחל     08.18.050
םגד תמגודכ יוויח תרו ללוכה      
    670/570-EH תרצות AWR  
    NOMIS מרגןקתומו קפוסמה ,הי  

4,200.00 700.00   6.00 .סרפלטמ תרבח י"ע 'חי   
      
      
      
      

136,500.00 81.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../084 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     084

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

136,500.00 מהעברה      
      
      
TESER עוציבל יורטקלא סיטרכ     08.18.060
תכרעמה תריגס רשפאמה      
רחאל א"ג תכרעמ תועצמאב      

7,800.00 1,300.00   6.00 .א"ג תכרעממ הארתה תקספה 'חי   
144,300.00 תותיכו טרופס םלוא -ןשע תוולח תחיתפל תכרעמ 81.80 כ"הס  

דומיל                      
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת  ן ק ת מ  91.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה      
.הקתהו הלחשה      
      
יגוס לכב תולעת תביצח/תריפח     08.19.010
תוכרעמל לעמו דומצב עקרקה      
,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
קמועב )'וכו תוקיתעה תושר ,םימ      
מ"ס 06 דע בחורבו מ"ס 021 דע      
תיתשת תרצו הרואת תורויצל      
וא/ו םילכב ,םייטפוא םיביס ןקתמ      
,יקית ןומיס טרס ללוכ םיידיב      
לוח יוסיכו דופיר תובכש יולימ      
לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי      
יולימה קודיהו יוסיכ תורויצל      
תרוקיב יאתל הבחרה ללוכ רזוחה      
הרואת םיטרפ תיכתל םאתהבו      

12,000.00  30.00 400.00 .א"ת תייריע םיכרד טרפמו רטמ   
      
גוס לכמ תוכרדמ( תופצרמ תחיתפ     08.19.020
ןויג וא טלפסא ליבש / )אוהש      
םייכמ םילכב תולעת תריפח ללוכ      
תרצ תחהל םיידי תודובעב וא/ו      
בחורבו מ"ס 021-08 קמועב הרואת      
תופצרמ קוליס ללוכ מ"ס 05 דע      
רשואמ ךפש םוקמל טלפסאו      
רמוח םע ותומדקל בצמה תרזחהו      
'חמ תורשואמ תופצרמ ללוכ שדח      

4,400.00 110.00  40.00 .אוהש גוס לכמו א"תע םיכרד רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

16,400.00 91.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../085 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     085

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

16,400.00 מהעברה      
      
      
לכמ םייק טלפסא שיבכ תחיתפ     08.19.030
טלפסא רוסי תועצמאב אוהש גוס      
תחה ךרוצל םייכמ םילכב םייק      
הביצח/הריפח ללוכ תורויצ      
דומצב םיידיב וא םילכב      
למשח לבכ( םימייק םידרטמל      
תוקיתעה תושר ,םימ ,קזב ,י"חח      
שיבכה ןוקית ,הלעתה יולימו )'וכו      
רמוח םע ותומדקל בצמה תרזחהו      
םשל םירושיאה לכ תלבק ,שדח      
תוברל שיבכה תחיתפ עוציב      
יגיצ תמזהו העותה תרדסה      
הריפחה קמוע .חקפמהו הרטשמה      
מ"ס 08 דע בחורבו מ"ס 051 דע      
הרואת םיטרפ תיכותל םאתהבו      

3,000.00 150.00  20.00 .ביבא לת תייריע םיכרד טרפמו רטמ   
      
,רשואמ רוקממ 'א גוסמ סורג עצמ     08.19.040
'חמ טרפמ יפל תובכשב ורוזיפ      
םרושיאב ביבא לת תייריע םיכרד      
תגרדל קודיהו הבטרה ללוכ בתכב      

1,500.00 150.00  10.00 .'וכו %001 תופיפצ ק"מ   
      
תפטעמ לעמ רופח רמוח תפלחה     08.19.050
דעו ,תולעתב תרצ ביבס לוחה      
לכ ןכו ,העסימה הבמ תיתחת      
הבמ תיתחת םור דע רזוח יולימ      
ררב רמוחמ היהי ,העסימה      
תטיש .יכדעה 15 טרפמב ותרדגהכ      
לש תשרד תופיפצו קודיהה      
עטק י"ע עבקית ררבה רמוחה      

7,000.00  70.00 100.00 .תוריפחה עוציב תארקל יויס ק"מ   
      
011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רויצ     08.19.070
ללוכ הכומ הריפחב )6 גרד( מ"מ      
ןומיס טרסו יקית הכישמ לבח      
םיווליה םירזיבאה לכו יקית      
םיקקפ ,םירסייפס ,תופומ(      

1,800.00  30.00  60.00 .)'וכו המיטאל רטמ   
      
תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     08.19.080
תיתחת דעו תרצה תפיטע לעמ      
יויפ תוברל הכרדמ טלפסא      
םאתהבו רופחה רמוחה קוליסו      

5,400.00 270.00  20.00 .טקיורפה חקפמ תויחהל ק"מ   
      
MSLC גוסמ ןוטבה ריחמל תפסות     08.19.090

  600.00  30.00  20.00 .תושקתה ריהמ ףסות רובע ק"מ   
      
      
      
      
      

35,700.00 91.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../086 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     086

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

35,700.00 מהעברה      
      
      
גוסמ יתבכיש וד ירושרש רויצ     08.19.100
רטוק מ"מ 061 ע"ש וא םוגמ      
הכישמ לבח ללוכ הכומ הריפחב      
9154 י"ת יפל רצוימ רויצה .יקית      

6,760.00  26.00 260.00 . רטמ   
      
גוסמ יתבכיש וד ירושרש רויצ     08.19.110
רטוק מ"מ 011 ע"ש וא םוגמ      
הכישמ לבח ללוכ הכומ הריפחב      
9154 י"ת יפל רצוימ רויצה .יקית      

2,000.00  20.00 100.00 . רטמ   
      
גוסמ יתבכיש וד ירושרש רויצ     08.19.120
רטוק מ"מ 08 ע"ש וא םוגמ      
הכישמ לבח ללוכ הכומ הריפחב      
9154 י"ת יפל רצוימ רויצה .יקית      

2,080.00  13.00 160.00 . רטמ   
      
גוסמ יתבכיש וד ירושרש רויצ     08.19.130
רטוק מ"מ 05 ע"ש וא םוגמ      
הכישמ טוח ללוכ הכומ הריפחב      
9154 י"ת יפל רצוימ רויצה .יקית      

  450.00   9.00  50.00 . רטמ   
      
הדלפ דומעל 03-ב ןוטבמ דוסי     08.19.140
תויכותב טרפ יפל 'מ 5 הבוגב      
דוסי יגרב 4 תקתהו תקפסה ללוכ      
יזויפד -ומרת ךילה ורבעש      
םימוא 21  ,1" רטוקב יטקליסו      
,יטקליסו יזויפד -ומרת ךילה רבעש      
.מ"ס 08x08x08 תודימב דוסיה       
יגוס לכב הריפח םג ללוכ ריחמה      
עקרק קודיהו יוסיכ ,עקרקה      
יטרפ תיכותל םאתהבו ,יולימה      
עצבמה ןלבקה תוירחאב .הרואת      
י"ע תרשואמ תיכות איבהל      
רושיאל השרומ ןייב סדהמ      
רואמ 'חמ יגיצ ,למשחה ןכתמ      
תיכותל םאתהב חקפמהו א"תע      

4,000.00 1,000.00   4.00 .הרואת םיטרפ 'חי   
      
בחורבו מ"ס 51 יבועב ןוטב תפיטע     08.19.150
21 יבועב לזרב תשר םע מ"ס 06 דע      
ןופלט ,למשח תורויצ לעמ ,מ"מ      

3,600.00 180.00  20.00 .'וכו םימייק ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      

54,590.00 91.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../087 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     087

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

54,590.00 מהעברה      
      
      
תדורטקלא ללוכ הקראה את     08.19.160
הדלפ טוממ היושע תיכא הקראה      
מ"מ 91 רטוקב תשוח יופיצ םע      
סופיטמ תיקית 'מ 5.3 דע ךרואבו      
לכ ללוכ ע"ש וא "דלוו רפוק"      
.םישורדה םירוביחהו םירזיבאה      
תיכות יפל ,ימורט ןוטבמ את ללוכ      
אתה .'וכו הביצח/הריפחו ,םיטרפ      
05 קמועו מ"ס 04 רטוקב היהי      
,מ"ס 51 הבוגב ץצח םע מ"ס      
"ןרומ" םגד תכתממ עבורמ הסכמ      
ללוכ הכרדמב ןוט 5.21 סמועל 04      
- םיטרפ תיכתל םאתהבו טוליש      
לש ההבגה ללוכ ריחמה .הרואת      
וא ןויגב ןקתומ אתה רשאכ אתה      

1,200.00 1,200.00   1.00 .המדא 'חי   
      
ימורט את םילבכל הרקב את     08.19.170
מ"ס 051 דע קמועב מ"ס 06 רטוקב      
51 קמועב ץצח הביצח/הריפח ללוכ      
חתפו תכתממ תעבורמ תרגסמ מ"ס      
השמ 'בח תרצות תכתממ לוגע      
תייריע לש למס ללוכ ע"ש וא ךורב      
ןוט 5.21 לש סמועל )הרואת( א"ת      
.םיטרפ הרואת תיכותל םאתהב      
אתל ןוטבמ הרקת ללוכ ריחמה      
אתה רשאכ אתה לש ההבגהו      

2,700.00 1,350.00   2.00 .המדא וא ןויגב ןקתומ 'חי   
      
ימורט את םילבכל הרקב את     08.19.180
מ"ס 051 דע קמועב מ"ס 08 רטוקב      
51 קמועב ץצח הביצח/הריפח ללוכ      
חתפו תכתממ תעבורמ תרגסמ מ"ס      
השמ 'בח תרצות תכתממ לוגע      
תייריע לש למס ללוכ ע"ש וא ךורב      
ןוט 5.21 לש סמועל )הרואת( א"ת      
.םיטרפ הרואת תיכותל םאתהב      
אתל ןוטבמ הרקת ללוכ ריחמה      
אתה רשאכ אתה לש ההבגהו      

17,500.00 1,750.00  10.00 .המדא וא ןויגב ןקתומ 'חי   
      
-תת יטסלפומרט למשח לבכ     08.19.190
הלחשהל YX2N סופיט יעקרק      
.היזכרמל וא דומעל רבוחמ רויצב      
אל ריחמה ,ר"ממ 61x5 ךתחב לבכ      

5,400.00  60.00  90.00 .רויצ ללוכ רטמ   
      
ךתחב YX2N גוסמ למשח לבכ     08.19.200
    5.1x3 6 דע הרואת ידומעל ר"ממ  
םירזיבא שגמל הרואת ףוג ןיב 'מ      

  280.00   7.00  40.00 .הרואת דומעב רטמ   
      
      

81,670.00 91.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../088 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     088

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

81,670.00 מהעברה      
      
      
-תת יטסלפומרט למשח לבכ     08.19.210
הלחשהל YX2N סופיט יעקרק      
.היזכרמל וא דומעל רבוחמ רויצב      
ריחמה ,ר"ממ 5.2x5 ךתחב לבכ      

  675.00  13.50  50.00 .רויצ ללוכ אל רטמ   
      
הקראהל יולג רוזש תשוח ךילומ     08.19.220
עקרקב תורישי ןקתומ מ"מ 53      
הרידח ללוכ תורויצל ליבקמב      
םיידק םיקדהמו םידומעל      

1,980.00  22.00  90.00 .םייקת רטמ   
      
ךתח לעב הדלפמ הרואת דומע     08.19.230
4x051x051 תודימבו דיחא יעוביר      
עורזל המאתה םע 'מ 5 הבוגב מ"מ      
.םילגד ישל קיזחמו ,הלופכ      
םח ץבאב לובט הדלפמ דומעה      
ןיב םיקוזיח ,דוסי תטלפ ללוכ      
יאתל הכה .דומעה ףוגל הטלפה      
,םירזיבא יאתל חתפ ,םירזיבא      
םירזיבאה לכו "דז לוורש"      
תקתהלו דומעה תבצהל םישורדה      
הרואתה דומע .ושארב עורזה      
יפל םיקתה ןוכמ תחגשהב רצויי      
םיטרפ תיכתב ראותמכו 218 י"ת      
עבצ ללוכ דומעה ריחמ .הרואת      

12,800.00 3,200.00   4.00 .)רופא( LAR 7307 ןווגב 'חי   
      
תרבח לש בוחר תרואת ףוג     08.19.240
    GNITHGIL REPOOC  םגדמ  
ךרוא 6" עורז ללוכ "ןטק הירלג"      
תרול הקלדה דויצו תיליגרוא      
דיילה לטמ טאו 051 דע הקירפ      
ןיב קוזיח חלפ ללוכ ריחמה .ימרק      
הרוו הרואת דומעל הרואת ףוג      
    W051 לטמ  תירלובט/תיסגא גוסמ  
"ספיליפ" 'בח תרצות ימרק דיילה      
.תיכותל םאתהב ע"ש וא )ב"הרא(      
וא תירטמיס תירטמוטופ המוקע      
וא III EPYT גוסמ המוקע      
.םיסדהמ דע-רוא קפס ,תירטמיס      
LAR 7307 הרואת ףוג עבצ ןווג      

12,800.00 3,200.00   4.00 .)רופא( 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

109,925.00 91.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../089 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     089

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

109,925.00 מהעברה      
      
      
רמוחמ יושע םירזיבא שגמ     08.19.250
יפוגל וילאמ הבכ טוברקילופ      
םי"זאמ 4 :ללוכה הרואת      
)"ספא" קותי( 'א 01 יבטוק-וד      
,א"ק 01 קותי רשוכו "C" סופיטמ      
תרצות תופעתסה יקדהמ      
    IXEGOS, 3" םגדCB" הווש וא  
ספ ,םילבכה תומכ יפל ךרע      
ךותמ הדלפ טוח ,תשוחמ הקראה      
לכה ,מ"ס 07 ךרואב דדובמ לוורש      
תקלחמ תושירדל םאתומ טלפמוק      
ש.מ.מ תרצות שגמ( א"תע רואמ      
תיכותל םאתהבו )ע"ש וא למשח      

2,000.00 400.00   5.00 .םיטרפ הרואת 'חי   
      
םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.19.260
דוסי ךרד 'מ 01 דע הבוגב א"תע      
טוויח ללוכ םייק הרואת דומע      
לכו םייק םירזיבא שגמ ךותב      
םע םואיתבו תוולה תודובעה      

  600.00 600.00   1.00 .א"תע רואמ 'חמ יגיצ 'חי   
      
למשח לבכל תואיצי 5 תלצפמ     08.19.270
    YX2N 61x5 ימוגמ היושע ר"ממ  
ילבכ לע הקתהל VK1 דע דודיב      

  720.00  72.00  10.00 .למשח 'חי   
      
"םקייר" תרצות תיסקופא הפומ     08.19.280
וא YYN תשוח לבכל ע"וש וא      
    YX2N 61 דעx5 ללוכ ר"ממ  
תודובע רתי לכו רובה תריפח      

  450.00 450.00   1.00 'פמוק .םישורדה רזעה ירמוחו  
      
תסיכ( M3 תלצפמ תיסקופא הפומ     08.19.290
םילבכ יש תאיציו דחא דצב לבכ      
וא "םקייר" תרצות ,)יש דצמ      
וא YYN תשוח לבכל ע"וש      
    YX2N 61 דעX5 ללוכ ר"ממ  
תודובעה רתי לכו רובה תריפח      

  650.00 650.00   1.00 'פמוק .םישורדה רזעה ירמוחו  
      
דומעל הדלפמ םילגד קיזחמ     08.19.300
ימוג ללוכ ,םילגד 2 -ל הרואת      

1,000.00 250.00   4.00 .םילגד קיזחמל תחתמ רוחש 'חי   
      
/םילבכ יוליגל תידי שושיג תריפח     08.19.310
לכבו גוס לכמ םימייק תורויצ      
תרזחהו םייוסיכ ,םומיס ,קמוע      
ללוכ ריחמה .ותומדקל בצמה      
תויתשתה לש הדידמ תיכת תכה      

1,000.00 100.00  10.00 .ולגתש ק"מ   
      
      

116,345.00 91.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../090 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     090

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

116,345.00 מהעברה      
      
      
הרואתה ןקתמל תרוקיב תרבעה     08.19.320
וא למשחה תרבח קדוב י"ע שדחה      
לש רוביח לדוג דע ךמסומ קדוב      
    061x3 לכ ללוכ ,יזאפ - תלת רפמא  
הקידבל רשקב תושרדה תודובעה      
תדימב םייוקילה לכ ןוקית ללוכ(      
ןקתמ קית תכה ללוכו )ךרוצה      
לכו תודע תויכת ללוכה      

2,000.00 2,000.00   1.00 'פמוק .םישרדה םירושיאה  
118,345.00 ץוח תרואת ןקתמ 91.80 כ"הס  

      
ה ז י ר כ  ת ו כ ר ע מ  02.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכ      
.הלחשהו הקתה ,הלבוה ,הקפסא      
      
לכ תא ללוכה 91" יזכרמ ד"סמ     08.20.010
'וכו םירבצמ ,ןעטמ ,הרקבה דויצה      

4,000.00 4,000.00   1.00 .יופ םוקמ %03 לש הברזר ללוכ 'חי   
      
הקתהל SMR W042 קפסה רבגמ     08.20.020
,רתי סמוע תוירו ללוכ 91" דסמב      
הקפסאה חתמ ,םוא 4 אצומ תבכע      
    CDV42 ו- CAV022, םוחת  
זוחא ZHK02-ZH03 רדתל תועה      
רדתב %51.0 -ל תחתמ םיתוויע      
    ZHK1 תמגודכ אלמ אצומ קפסהב  
    PD042 APJ תרצות M.D.J וא  

3,000.00 3,000.00   1.00 .ע"ש 'חי   
      
םע תוחפל תוסיכ 01 -ל לוק לברע     08.20.030
תמגודכ גוג ללוכ תוזואמ תוסיכ      

1,800.00 1,800.00   1.00 .ע"ש וא M.D.J תרצות AMJ-0141 'חי   
      

  500.00 500.00   1.00 הזירכ תכרעמל CD-CA לפ 'חי  08.20.040
      
היעטל יטמוטוא םירבצמ ןעטמ     08.20.050
ללוכ ףוטפט תיעטו הריהמ      
לש הפוצר הדובעל םישבי םירבצמ      
תרצות PEJ 253 תמגודכ תוקד 04      

2,500.00 2,500.00   1.00 .ע"ש וא M.D.J 'חי   
      
הספוקב TTP םוריח ןופורקימ     08.20.060
עקש +ץופי תספוקו חתפמ ללוכ      
לכ ללוכ GR-54 ןופורקימל      

1,600.00 800.00   2.00 .טלפמוק םימאתמה 'חי   
      
      
      
      
      
      

13,400.00 02.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../091 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     091

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

13,400.00 מהעברה      
      
      
לוקמר תדוקל טווח תמלשה     08.20.070
,הרקתב היולג וא היומס הקתהב      
רחא םוקמ לכב וא/ו ריקב      
ילבכ םע )םירחא י"ע העצובש(      
םישימג ר"ממ 2X5.1 םילוקמר      
דעו ירוזיאה תרושקתה ןוראמ      

1,820.00  70.00  26.00 הדוקה אצומל 'חי   
      
4 וק יאש םע W02 6" לוקמר     08.20.080
,%001 ,%05 ,%02 ,%01 תומצוע      
תיטסוקא הדוהת תספוק םע      
תרצות םייטסלפ םירמוחמ      

1,080.00 180.00   6.00 .רשואמ ע"ש וא SUMITPO 'חי   
      
4 וק יאש םע W02 6" לוקמר     08.20.090
,%001 ,%05 ,%02 ,%01 תומצוע      
תיטסוקא הדוהת תספוק םע      
תרצות םייטסלפ םירמוחמ      
    SUMITPO עוקש ,רשואמ ע"ש וא  
לע הספוקב תיטסוקא הרקתב      

3,740.00 170.00  22.00 .תוריש יחטשב חיטה 'חי   
      
3 וק יאש םע W02 8" לוקמר     08.20.100
םע ,%04 ,%02 ,%01 תומצוע      
םירמוחמ תיטסוקא הדוהת תספוק      
וא SUMITPO תרצות םייטסלפ      

  600.00 300.00   2.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
01 -ל קולרטיא םירסממ תדיחי     08.20.110
ראותמכ ררוב ללוכ םירוזא      
תרצות P022-SSJ תמגודכ טרפמב      

1,500.00 1,500.00   1.00 .ע"ש וא M.D.J 'חי   
      
תוחפל םירוזא 01 -ל 91" רוטיומ     08.20.120
תמגוד יאשו 5" לוקמר ללוכ      

1,600.00 1,600.00   1.00 .ע"ש וא M.D.J תרצות UMJ-703 'חי   
      
91" -ל תילטיגיד תועדוה 6 תדיחי     08.20.130
רפסמו רודיש גיצי רשא גצ תלעב      
םישבי םיעגמ ללוכ .העדוה      

2,000.00 2,000.00   1.00 .תועדוהה תלעפהל םיצחלו 'חי   
      
לכל םיווק תקידב תכרעמ     08.20.140
ללוכ HK02 אצומ תמיגד םירוזאה      
231SCJ תמגודכ הלקתל שבי עגמ      

4,200.00 4,200.00   1.00 .ע"ש וא M.D.J תרצות 'חי   
      
רסממ +םירבגמ תקידב תכרעמ     08.20.150

3,500.00 3,500.00   1.00 .יפולח רבגמל הפלחה 'חי   
      
      
      
      

33,440.00 02.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

קובץ: רמת אביב   .../092 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     092

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

33,440.00 מהעברה      
      
      
םזמז גצ ללוכ תולקת זוכיר לפ     08.20.160
רמייטו הקתשה ןצחל ,הלקת      
-כ לש ןמז קרפ רחאל רזוח םוזמזל      

1,000.00 1,000.00   1.00 .הקות אל הלקתהו הדימב תועש 6 'חי   
      
יללכ +םירוזא 01 הזירכ תדמע     08.20.170
ימיד ןופורקימ תללוכה קולרטיא      
CRJ-11 תמגודכ שימג ראווצ לעב      

1,700.00 1,700.00   1.00 .ע"ש וא M.D.J תרצות 'חי   
      
ראווצ לעב ימיד יחלוש ןופורקימ     08.20.180

  800.00 400.00   2.00 .שימג 'חי   
      
לכ ללוכ GR-54 ןופורקימל עקש     08.20.190

1,000.00 250.00   4.00 .םישורדה םימאתמה 'חי   
      
התשמ יאש סופיטמ המצוע יתסוו     08.20.200

2,100.00 350.00   6.00 .הפיקע רסממ ללוכ 'חי   
      
21 לתופמו ךכוסמ ידיג בר לבכ     08.20.210
'בח תרצות )9.0x2x21( תוגוז      
ףעס תוורא ןיב ע"ש וא "רודלט"      

  500.00  10.00  50.00 .הזירכ תכרעמל רטמ   
      
05 לתופמו ךכוסמ ידיג בר לבכ     08.20.220
'בח תרצות )9.0x2x05( תוגוז      
ףעס תוורא ןיב ע"ש וא "רודלט"      

  750.00  15.00  50.00 .הזירכ תכרעמל רטמ   
      
םירוטילקת 6 -ל קסיד טקפמוק     08.20.230

3,000.00 3,000.00   1.00 .טרפמב ראותמכ 01RD6J תמגודכ 'חי   
      
תועובק תוחת 21 -ל וידר טלקמ     08.20.240

  600.00 600.00   1.00 MF-8 הטא ללוכ תוחפל 'חי   
      
בשחמ ךרד הקיסומ תסיכל הכה     08.20.250
םימאתמה לכ ללוכ תוסיכ 4      
הקיסומ ןסחמו בשחמ( םישרדה      

  200.00 200.00   1.00 'פמוק .)רוביצ יבמ א"תע י"ע קפוסי  
      
W51 S.M.R רוטק'גורפ רפוש     08.20.260
    BD021 ש ללוכתרצות יא S.P.A  

4,800.00 400.00  12.00 .ע"ש וא 'חי   
      
תוירחאו הלעפה ,הקתה ,הכרדה     08.20.270
תויכתו דועית םע םישדוח 21      
םותב חקפמל ורסמיש תודע      
סיסב לע ויהי תויכתה .טקיורפה      
דאקוטוא תכותבו דדומ סדהמ      
תויכת םיטס השולש ,תוחפל 8002      

3,000.00 3,000.00   1.00 'פמוק .קסידו  
52,890.00 םיפוצ -םוריח הזירכ תוכרעמ 02.80 כ"הס  

      
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../093 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     093

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ק ח ר ה ל  ת כ ר ע מ  12.80 ק ר פ  ת ת       
      
,רוגמ תרצות םיפלטע תדיחי     08.21.010
תימצע הרבגה DEL תבלושמ      
ףוג )רתאל תדחוימ היב(      
גזמ יאתל  םאתומ םויימולא      

46,800.00 1,300.00  36.00 .םישק ריוא 'חי   
      
תירוזא הטילש תכרעמ תזכר      
םע בצוימ חתמ קפס תללוכה      
הקלדה ןשייחו תיוציח היצקידיא      
לולכ  ףיעסה )55XUL( .יטמוטוא      
010.12.80 ףיעסבש תכרעמה תולעב      
    .  

46,800.00 םיפלטע תקחרהל תכרעמ 12.80 כ"הס  
      
ה ז י ר כ  ת ו כ ר ע מ  22.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכ      
.הלחשהו הקתה ,הלבוה ,הקפסא      
      
לכ תא ללוכה 91" יזכרמ ד"סמ     08.22.010
'וכו םירבצמ ,ןעטמ ,הרקבה דויצה      

4,000.00 4,000.00   1.00 .יופ םוקמ %03 לש הברזר ללוכ 'חי   
      
הקתהל SMR W042 קפסה רבגמ     08.22.020
,רתי סמוע תוירו ללוכ 91" דסמב      
הקפסאה חתמ ,םוא 4 אצומ תבכע      
    CDV42 ו- CAV022, םוחת  
זוחא ZHK02-ZH03 רדתל תועה      
רדתב %51.0 -ל תחתמ םיתוויע      
    ZHK1 תמגודכ אלמ אצומ קפסהב  
    PD042 APJ תרצות M.D.J וא  

3,000.00 3,000.00   1.00 .ע"ש 'חי   
      
םע תוחפל תוסיכ 01 -ל לוק לברע     08.22.030
תמגודכ גוג ללוכ תוזואמ תוסיכ      

1,800.00 1,800.00   1.00 .ע"ש וא M.D.J תרצות AMJ-0141 'חי   
      

  500.00 500.00   1.00 הזירכ תכרעמל CD-CA לפ 'חי  08.22.040
      
היעטל יטמוטוא םירבצמ ןעטמ     08.22.050
ללוכ ףוטפט תיעטו הריהמ      
לש הפוצר הדובעל םישבי םירבצמ      
תרצות PEJ 253 תמגודכ תוקד 04      

2,500.00 2,500.00   1.00 .ע"ש וא M.D.J 'חי   
      
הספוקב TTP םוריח ןופורקימ     08.22.060
עקש +ץופי תספוקו חתפמ ללוכ      
לכ ללוכ GR-54 ןופורקימל      

1,600.00 800.00   2.00 .טלפמוק םימאתמה 'חי   
      
      
      
      

13,400.00 22.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../094 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     094

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

13,400.00 מהעברה      
      
      
לוקמר תדוקל טווח תמלשה     08.22.070
,הרקתב היולג וא היומס הקתהב      
רחא םוקמ לכב וא/ו ריקב      
ילבכ םע )םירחא י"ע העצובש(      
םישימג ר"ממ 2X5.1 םילוקמר      
דעו ירוזיאה תרושקתה ןוראמ      

4,200.00  70.00  60.00 הדוקה אצומל 'חי   
      
4 וק יאש םע W02 6" לוקמר     08.22.080
,%001 ,%05 ,%02 ,%01 תומצוע      
תיטסוקא הדוהת תספוק םע      
תרצות םייטסלפ םירמוחמ      
    SUMITPO רשואמ ע"ש וא.  

1,800.00 180.00  10.00 .הרקת /הלעת /ריקה לע הקתהל 'חי   
      
4 וק יאש םע W02 6" לוקמר     08.22.090
,%001 ,%05 ,%02 ,%01 תומצוע      
תיטסוקא הדוהת תספוק םע      
תרצות םייטסלפ םירמוחמ      
    SUMITPO עוקש ,רשואמ ע"ש וא  
לע הספוקב תיטסוקא הרקתב      

6,800.00 170.00  40.00 .תוריש יחטשב חיטה 'חי   
      
3 וק יאש םע W02 8" לוקמר     08.22.100
םע ,%04 ,%02 ,%01 תומצוע      
םירמוחמ תיטסוקא הדוהת תספוק      
וא SUMITPO תרצות םייטסלפ      

3,000.00 300.00  10.00 .תיוציח הקתהל .רשואמ ע"ש 'חי   
      
01 -ל קולרטיא םירסממ תדיחי     08.22.110
ראותמכ ררוב ללוכ םירוזא      
תרצות P022-SSJ תמגודכ טרפמב      

1,500.00 1,500.00   1.00 .ע"ש וא M.D.J 'חי   
      
תוחפל םירוזא 01 -ל 91" רוטיומ     08.22.120
תמגוד יאשו 5" לוקמר ללוכ      

1,600.00 1,600.00   1.00 .ע"ש וא M.D.J תרצות UMJ-703 'חי   
      
91" -ל תילטיגיד תועדוה 6 תדיחי     08.22.130
רפסמו רודיש גיצי רשא גצ תלעב      
םישבי םיעגמ ללוכ .העדוה      

2,000.00 2,000.00   1.00 .תועדוהה תלעפהל םיצחלו 'חי   
      
לכל םיווק תקידב תכרעמ     08.22.140
ללוכ HK02 אצומ תמיגד םירוזאה      
231SCJ תמגודכ הלקתל שבי עגמ      

4,200.00 4,200.00   1.00 .ע"ש וא M.D.J תרצות 'חי   
      
רסממ +םירבגמ תקידב תכרעמ     08.22.150

3,500.00 3,500.00   1.00 .יפולח רבגמל הפלחה 'חי   
      
      
      

42,000.00 22.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

קובץ: רמת אביב   .../095 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     095

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

42,000.00 מהעברה      
      
      
םזמז גצ ללוכ תולקת זוכיר לפ     08.22.160
רמייטו הקתשה ןצחל ,הלקת      
-כ לש ןמז קרפ רחאל רזוח םוזמזל      

1,000.00 1,000.00   1.00 .הקות אל הלקתהו הדימב תועש 6 'חי   
      
יללכ +םירוזא 01 הזירכ תדמע     08.22.170
ימיד ןופורקימ תללוכה קולרטיא      
CRJ-11 תמגודכ שימג ראווצ לעב      

1,700.00 1,700.00   1.00 .ע"ש וא M.D.J תרצות 'חי   
      
ראווצ לעב ימיד יחלוש ןופורקימ     08.22.180

  800.00 400.00   2.00 .שימג 'חי   
      
לכ ללוכ GR-54 ןופורקימל עקש     08.22.190

1,000.00 250.00   4.00 .םישורדה םימאתמה 'חי   
      
התשמ יאש סופיטמ המצוע יתסוו     08.22.200

2,100.00 350.00   6.00 .הפיקע רסממ ללוכ 'חי   
      
רובע תומוקה ןיב הקולח תוחול     08.22.210

3,000.00 1,000.00   3.00 'פמוק .ל"ה תכרעמל חתמ  
      
שא ןיסח ךכוסמ ידיג בר לבכ     08.22.220
)9.0x2x21( תוגוז 21 לתופמו      
ןיב ע"ש וא "רודלט" 'בח תרצות      

7,500.00  15.00 500.00 .הזירכ תכרעמל ףעס תוורא רטמ   
      
שא ןיסח ךכוסמ ידיג בר לבכ     08.22.230
)9.0x2x05( תוגוז 05 לתופמו      
ןיב ע"ש וא "רודלט" 'בח תרצות      

6,000.00  30.00 200.00 .הזירכ תכרעמל ףעס תוורא רטמ   
      
םירוטילקת 6 -ל קסיד טקפמוק     08.22.240

3,000.00 3,000.00   1.00 .טרפמב ראותמכ 01RD6J תמגודכ 'חי   
      
תועובק תוחת 21 -ל וידר טלקמ     08.22.250

  600.00 600.00   1.00 MF-8 הטא ללוכ תוחפל 'חי   
      
בשחמ ךרד הקיסומ תסיכל הכה     08.22.260
םימאתמה לכ ללוכ תוסיכ 4      
הקיסומ ןסחמו בשחמ( םישרדה      

  200.00 200.00   1.00 'פמוק .)רוביצ יבמ א"תע י"ע קפוסי  
      
W51 S.M רוטק'גורפ רפוש לוקמר     08.22.270
    .R BD021 ש ללוכתרצות יא S.P.  

4,800.00 400.00  12.00 .ע"ש וא A 'חי   
      
ץצ הרו בלושמ רפוש לוקמר     08.22.280
ע"ש וא סקלפמיס 'בח תרצות      

7,000.00 700.00  10.00 .55PI תומיטא תגרד LU רשואמ 'חי   
      
      

80,700.00 22.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../096 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     096

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

80,700.00 מהעברה      
      
      
תוירחאו הלעפה ,הקתה ,הכרדה     08.22.290
תויכתו דועית םע םישדוח 21      
םותב חקפמל ורסמיש תודע      
סיסב לע ויהי תויכתה .טקיורפה      
דאקוטוא תכותבו דדומ סדהמ      
תויכת םיטס השולש ,תוחפל 8002      

3,000.00 3,000.00   1.00 'פמוק .קסידו  
      
ןופלט תשר רובע הרבגה תכרעמ     08.22.300
תזירכ תכרעמב תבלושמה םיאבכ      
וק תרימשל תכרעמ ללוכ םורח      
תכרעמב ילרגטיא קלחכ תבלושמ      

3,000.00 3,000.00   1.00 'פמוק .שא יוליג  
      
ןופלט תורפרופש זוכיר ןורא     08.22.310
ןייבל הסיכב ןקתויש םיאבכ      
01 דע( שא יבכמ שומישל      

1,500.00 1,500.00   1.00 'פמוק .טלפמוק )תורופרופש  
      
םע )םיאבכ( םורח תזירכ תדמע     08.22.320
םיאתמ זראמ םע םיאתמ ןופורקימ      

2,200.00 550.00   4.00 לכירדאה י"ע רשואמ 'חי   
      
יתוריש י"ע תכרעמה תקידב     08.22.330
אלל רושיא תלבקו תואבכה      

1,800.00 1,800.00   1.00 'פמוק .תוגייתסה  
      
םוריח תזירכ תכרעמ ןיב המאתה     08.22.340
המדא תודיער תכרעמל השדח      
המאתה ללוכ הבמב תכותמ      
תיב הבמב םוריח תזירכ תכרעמל      
רשאכ ,'ג ביבא תמר םייק רפס      
אדוול עצבמה ןלבקה תוירחאב      
תכותמ םוריח תזירכ תכרעמש      
תכרעמל תורבחתהה תא תרשפאמ      
תזירכ תכרעמו המדא תדיער      
רפס תיב הבמב תמייק םוריח      
שרדה דויצה לכ תא ללוכ ,םייקה      

3,500.00 3,500.00   1.00 'פמוק .תוכרעמה רוביחל  
95,700.00 דומיל תותיכו טרופס םלוא -םוריח הזירכ תוכרעמ 22.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../097 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     097

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

-ם ו ק ר ט  י א  ת כ ר ע מ  32.80 ק ר פ  ת ת       
      
.ץוח יאתל םאתומה הסיכ לאפ     08.23.010
המלצמ .םויימולאמ לאפה תיזח      
    "3/1 DCC יא תרואת ללוכארפ.  
םג ןמזה לכ םיראומ םישקמה      
.הלעפהל ןתי טלחומ ךשוח יאתב      
ראומ 3*61 גצ תירבעב DCL ןופלא      
היצמרופיאו ,טירפתכ שמשמ .      
ללוכ לאפה .רישי גויח רובע      
,רישי גויחל דרוביק וכותב      
טלקמ ללוכ לאפה .תלדה תחיתפלו      
.)יטימיסקורפ( הסיכ תרקבל      
תלעפהל רטמ קחרממ העות ןשייח      
,תומש 544 רידגהל ןתי .לאפה      
י"ע גויח .תלדה תחיתפל םידוקו      
תחיתפ .תירבעב ןופלא וא דוק      
.תויורשפא 544 -דוק י"ע תלדה      
-הברק חתפמ י"ע תלדה תחיתפ      
תועדוה שמח .תויורשפא 0003      
.תירבעב שמתשמה חרואל תוילוק      
רברג( CKV6MT-HA םגד      

4,000.00 4,000.00   1.00 .ע"ש וא )ןוחטבו תרושקת 'חי   
      
מ"מ -4" היזיוולט םוקרטיא     08.23.020
רוטיומה תורגסמ .021*081*02      
אלל ישפוח רוביד .רוחש /ןבלב      
תרואת .eerfdnaH -תרפופש      
האירקל ןצחל .העובק םיצחל      
/תימצע הקלדהל ןצחל .רמושל      
קותי .תומלצמ לע הייפצ ןצחל      
תחיתפל ןצחל .ךסמה ג"ע -לוצלצ      
-רובידל ןצחל .ךסמה ג"ע -תלדה      
CV3/1E-1HA םגד .ךסמה ג"ע      

7,200.00 900.00   8.00 .ע"ש וא )ןוחטבו תרושקת רברג( 'חי   
      
היזיוולט םוקרטיא תזכר     08.23.030
תלעופה תיתבותכ תילטיגיד      
רברג( HA-1006 םגד SUB תטישב      

9,000.00 9,000.00   1.00 'פמוק .טלפמוק ,ע"ש וא )ןוחטבו תרושקת  
      
םייתמוק םיחעפמו חכ יקפס     08.23.040
היזיוולטו םוקרטיא תכרעמל      

9,000.00 1,500.00   6.00 'פמוק .טלפמוק ,ןרציה לש םיירוקמ ל"ה  
      
םאתומ הסיכ תלדל ילמשח לועמ     08.23.050
,ל"ה םוקרטיאה תכרעמל      

1,600.00 400.00   4.00 'פמוק .טלפמוק  
      
      
      
      
      
      
      
      

30,800.00 32.80 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../098 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     098

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

30,800.00 מהעברה      
      
      
הכה תדוקל טוויח תמלשה     08.23.060
)םירחא י"ע עצובתש( םוקרטיאל      
לכ םע ,היולג וא/ו היומס הקתהב      
תויחה יפל םימיאתמה םילבכה      
דעו םוקרטיאה דקוממ ,ןרציה      
םילבכ תוברל ,הדוקה אצומל      
הלחשה ,תולעתב ,תומלוסב      

1,320.00 110.00  12.00 .'וכו תורויצב 'חי   
      
לש הצרהו הלעפה ,םירוביח     08.23.070
םוקרטיאה תוכרעמ      
ליעל ודדמש היזיוולט/םוקרטיאו      
םישורדה רזעה ירזיבא לכ תוברל      
,ל"ה תוכרעמה תלעפהו המלשהל      

2,000.00 2,000.00   1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
לכל תוירחאו הקזחא ,תורש     08.23.080
םוקרטיאהו םוקרטיאה תכרעמ      
י"פע ,ליעל הראותש היזיוולט      
תוברל ,םירצי תויחהו תוצלמה      
21 ךות תועה( רזע ירמוחו םיפלח      
תאזו )האירק לכל םומיסקמ תועש      
תוירחאה תפוקת רחאלש השל      

3,000.00 3,000.00   1.00 'פמוק .תיזוחה  
37,120.00 דומיל תותיכו טרופס םלוא -םוקרטיא תכרעמ 32.80 כ"הס  
1,915,367 למשח יקתמ 80 כ"הס  

      
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       
      
ללוכ הסירפב חטש -  חיטה תדידמ      
םיגיפוק ,םיפוקשמ ,םיפשח      
.םיפסו      
      
לגרס ,תובכש יתשב םיפ חיט     09.01.010
לכ קוזיח תוברל ,םיוויכ ישב      

140,000.00  70.00 2000.00 . תוימרג תויפב תועוצקמה ר"מ   
      
תדקפמ י"ע רשואמה רגב חיט     09.01.020
לכ קוזיח תוברל ,ףרועה דוקיפ      
תשר יתיווזב תועוצקמה      

7,000.00  70.00 100.00 .םיוולוגמ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

147,000.00 10.90 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

קובץ: רמת אביב   .../099 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     099

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

147,000.00 מהעברה      
      
      
,ץוח יחטש ג"ע שימג ילירקא חיט     09.01.030
רובמט לש ןידע הקסוט תמגודכ      
םורטקפסמ ןווג לכב ע"ווש וא      
תוברל ,לכירדאה תריחבל רובמט      
,תחתמ ץוח חיט תובכש יתש      
,דוסי עבצ,הותחת הצברה תבכש      
לכ קוזיחו םיקיימ תועצמאב עוציב      
עוציבה.תימרג היפב תועוצקמה      
חטש הדידמה ,ןרציה תויחה יפל      
,םיפשח ללוכ ןיעל הארה      
ללוכ ריחמה,םיגיפוקו םיפוקשמ      

289,000.00 170.00 1700.00 .םיוש םיווגב עוציב ר"מ   
      
תוברל תובכש שלשב ץוח חיט     09.01.060
ישב לגרס ,הותחת הצברה תבכש      
לכ קוזיח תוברל,םיוויכ      

60,000.00 100.00 600.00 .תימרג היפב תועוצקמה ר"מ   
496,000.00 חיט תודובע 10.90 כ"הס  
496,000.00   90 כ"הס

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
יספ וא/ו תותלד יתפמ ,םיפס      
יחטש ןיבו םיסלפמ ןיב הדרפה      
ריחמב םילולכ ,םיוש ףוציר      
ןייוצ םא אלא ,םיושה הדיחיה      
.שרופמב תרחא      
      
םייופיח ,םיפוצירה יריחמ      
תכה תא םיללוכ םילופישו      
ג"ע וא/ו הקבדהב עוציב,תיתשתה      
.הקבדה טיט םע וא/ו בצוימ יולימ      
      
ןלצרופ טירג יחיראב ףוציר     10.01.010
הקיחש תגרדב מ"ס 06/06 תודימב      

195,500.00 230.00 850.00 .ר"מ/ח"ש 09 דוסי ריחמב R-01 ר"מ   
      
הבוגב ל"ה ףוצירה גוסמ םילופיש     10.01.020

22,800.00  40.00 570.00 .מ"ס 7 רטמ   
      
ןלצרופ טירג יחיראב ףוציר     10.01.030
הקיחש תגרדב מ"ס 03/03 תודימב      

23,000.00 230.00 100.00 .מ"ס 09 דוסי ריחמב R-01 ר"מ   
      
ןלצרופ טירג יחיראב ףוציר     10.01.040
הקיחש תגרדב מ"ס 03/03 תודימב      

8,800.00 220.00  40.00 .מ"ס 09 דוסי ריחמב R-11 ר"מ   
      
      
      

250,100.00 10.01 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../100 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     100

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

250,100.00 מהעברה      
      
      
ןלצרופ טירג יחיראב ףוציר     10.01.050
הקיחש תגרדב מ"ס 03/03 תודימב      

7,500.00 250.00  30.00 .מ"ס 011 דוסי ריחמב R-21 ר"מ   
      
ןלצרופ טירג יחיראב תוריק יופיח     10.01.060
ריחמב םיוש םיווגב מ"ס 03/03      

48,400.00 220.00 220.00 .ר"מ/ח"ש 08 דוסי ר"מ   
      
ןלצרופ טירג יחיראב תוריק יופיח     10.01.070
ריחמב םיוש םיווגב מ"ס 03/51      

72,600.00 220.00 330.00 .ר"מ/ח"ש 08 דוסי ר"מ   
      
תמגודכ שעותמ היפ ליפורפ     10.01.080
יפל םייופיצ לייא י"ע קפוסמה      

2,750.00  55.00  50.00 .לכירדאה תריחב רטמ   
      
גוסמ םויימולא ליפורפ     10.01.090
    CEDNOR תרבח לש  
    RETULHCS יפל ,ע"ווש וא  
יופיחה הצקב ,לכירדאה תריחב      

10,000.00  50.00 200.00 .בתות תרקת םע שגפמב רטמ   
      
תודימב וצרט תופצרמב ףוציר     10.01.100
יפל תלזב טגרגא םע מ"ס 03/03      

12,250.00 175.00  70.00 .לכירדאה תריחב ר"מ   
      
ןווגב מ"ס 7 הבוגב יס.יו.יפ ילופיש     10.01.110

  600.00  20.00  30.00 .לכירדאה תריחב יפל רטמ   
      
תפצר ג"ע מ"ס 01 יבועב ףצוזיא     10.01.120

21,000.00  30.00 700.00 .םלואב ןוטבה ר"מ   
      
קלחומ רמגב תיטמצ הדמ עצמ     10.01.130
ןוטבה תפצר ג"ע מ"ס 5 יבועב      

35,000.00  50.00 700.00 .םלואב ר"מ   
      
RATS  גוסמ טילקרה תוחול     10.01.140
    CITSUKAREH מ"ס 3 יבועב  
ג"ע םיבכרומ ,םיוש םיווגב      
תוברל,םלואה תוריק      
סוליפו רוביח תייצקורטסוק      
2" יבועב םיעלס רמצ יורזמו      
,ק"מ/ג"ק 08 לש יבחרמ לקשמב      
ביבסמ תוריגס ללוכ ריחמה      
םויימולאמ הגמוא ליפורפו      
תריחב יפל ןווגב ,הקולחל      

160,000.00 400.00 400.00 .405 טרפ יפל לכה ,לכירדאה ר"מ   
      
תוחולב תוגרדמ יטסדופ ףוציר     10.01.150
בחור ,מ"ס 3 יבועב הרופא טירג      
,מ"ס 57-04 ישפוח ךרוא מ"ס 03      

1,500.00 300.00   5.00 .DNOH רמגב ר"מ   
621,700.00 10.01 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../101 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     101

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

621,700.00 מהעברה      
      
      
7 הבוגב ףוצירה גוסמ םילופיש     10.01.160

  500.00  50.00  10.00 .מ"ס רטמ   
      
חלשו םור תוברל תוגרדמ יופיח     10.01.170
,זתומ רמגב הרופא טירג תוחולב      
2 יבועב םורו מ"ס 3 יבועב חלש      
תושיגל זילפ יספ תוברל ,מ"ס      
הגרדמ לכ ךרואל תערגמב םיעוקש      
הגרדמ לכ,םורב ילגרטיא קותיו      
ךרוא יפל הדידמה ,םלש חולמ      

14,000.00 350.00  40.00 .)חלש+םור( הגרדמ לש םלשומ רטמ   
      
תוגרדמה ךלהמ ךרואל םילופיש     10.01.180

1,500.00  50.00  30.00 מ"ס 7 הבוגב ףוצירה גוסמ רטמ   
      
.םירזיבא      
    ====================  
    =========  
      
תרצות תמגודכ טלאוט רי ןקתמ     10.01.200
ע"וש וא 2154 ט"קמ "סאלאד" 'בח      

14,850.00 550.00  27.00 . 'חי   
      
תמגודכ שישב העוקש היובס     10.01.210
7054 ט"קמ "סאלאד" 'בח תרצות      

14,850.00 550.00  27.00 .ע"וש וא 'חי   
      
תרצות תמגודכ ריי תובגמל ןקתמ     10.01.220
ע"וש וא 2104 ט"קמ "סאלאד" 'בח      

5,500.00 550.00  10.00 . 'חי   
      
'א גוס תויגלב לטסירק תוארמ     10.01.230
תווש תודימב מ"מ 6 יבועב      
םויימולא יליפורפמ תרגסמב      
לש טסרווא םגד 24 ליפורפ תמגודכ      
לע םיקומ,ע"ווש וא "ןסלי" 'בח      
מ"מ 4 יבועב טקיד בג יבג      
ואו םיגרב י"ע ריקל םירבוחמו      

9,000.00 500.00  18.00 .הקבדהב ר"מ   
      
רסיק ןבאמ םירויכ יחטשמ     10.01.240
,לכירדאה תריחב יפל םיווגב      
02 בחורב ימדק יכא ריס תוברל      
51 הבוגב תירוחא ההבגהו מ"ס      
.לכירדא טרפ יפל לכה ,מ"ס      
,םיחתפ דוביע ללוכ ריחמה      
ןוגיעו ןבלוגמ לזרבמ תולוזוק      
לש יקפוא חטש יפל הדידמה ,ריקל      

13,500.00 1,500.00   9.00 .חטשמה ר"מ   
      
תותיזח יופיח      
      

695,400.00 10.01 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../102 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     102

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

695,400.00 מהעברה      
      
      
תמגודכ LPH תוחולב יוציח יופיח     10.01.260
ע"ווש וא סקמרדופ/תיכוס תרצות      
םיוש םילדגב ,מ"מ 8 יבועב ,      
תריחב יפל םיוש םיווגבו      
תייצקורטסוק ללוכ ,לכירדאה      
רוביח טרפ יפ לע תוולוגמ רוביח      
שי(.םיטי םע היולג הטישב , ןרצי      
יטרפו תיברעמ תיזח תסירפ תוארל      
עוציב ללוכ ריחמה ,)תולכירדא      

300,000.00 750.00 400.00 .עפושמו יתשק יאוותב ר"מ   
      
תייצקורטסוק ג"ע יוציח יופיח     10.01.270
ללוכ ,דרוב טמצ תוחולב הדלפה      
הדלפה תייצקורטסוקל רוביח      
סדהמ י"ע השעיי רוביחה ןוכת(      
יפל שגויו ןלבקה םעטמ יושר      

210,000.00 300.00 700.00 .)חקפמה רושיאל עוציב ר"מ   
      
תוריק ג"ע יוציח יופיח     10.01.280
  תוחולב דרוב טמצ/היב/ןוטב    
041 יבחרמ לקשמב םיעלס רמצ      
,יוציחה ריקל םיגועמ ק"מ/ג"ק      
יביס( סלג רבייפ תשר תוברל      
חיטה תבכשל הכהכ )תיכוכז      
יטרפו טרפמה יפל לכה ,יוציחה      
יפל הצק יטרפ ללוכ ריחמה ,ןרציה      

288,000.00 180.00 1600.00 .ןרציה יטרפ ר"מ   
      
ןלצרופ טירג יחיראמ םילופיש     10.01.290
ריחמב םיוש םיווגב מ"ס 03/06      
תיתחתב ר"מ/ח"ש 08 דוסי      
ךרוא יפל הדידמה ,תותיזחה      

5,600.00  70.00  80.00 .םילופישה רטמ   
      
הפצמ גוסמ תוולחב שיש יפס     10.01.300

17,500.00 250.00  70.00 .מ"ס 3 יבועב שטולמ רמגב רופא רטמ   
      
גרודמ )רלוק( םירק םימ ןקתמ     10.01.310
םע ילדו יטא הטסורימ לופכו      
ןרטש .י" תרצות םיכל תורשפא      
ANROCA םגד "הסדה      

7,000.00 3,500.00   2.00 .ע"ווש וא F804211 'חי   
1,523,500 .יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס  
1,523,500   01 כ"הס

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../103 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     103

ריחמ      
לכה ךס הדיחי 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       
      
תוחפל תובכש שלשב העיבצה לכ      
,דיחא ןווגו אלמ יוסיכ תלבק דעו      
יפל םיווגה ,םיווג בוליש ללוכ      
גולטק יפל לכירדאה תריחב      
םיווג בוליש ללוכ ,"סקימרובמט"      
..תוריקה ג"ע      
      
וא/ו חיט ,סבג יחטש ג"ע העיבצה      
.ריחמב לדבה לכ אלל ןוטב      
      
ריפ תרקתו תוריק ג"ע יטטיס דיס     11.01.010

1,000.00 1,000.00   1.00 'פמוק .תילעמ  
      
ע"וש וא לירקורי וא "לירקרפוס"     11.01.020

60,800.00  19.00 3200.00 .םיפ יחטש ג"ע ר"מ   
      
תורקת ג"ע ע"וש וא "דיסילופ"     11.01.030

1,500.00  15.00 100.00 .ןוטב ר"מ   
      
ע"וש וא לירקורי וא "לירקרפוס"     11.01.040
תבכש תוברל ,ץוח יחטש ג"ע      

15,000.00  25.00 600.00 .הותחת לורדוב ר"מ   
78,300.00 העיבצ תודובע 10.11 כ"הס  
78,300.00   11 כ"הס

      
ם ו י  י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י  י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ םויימולאה יטמלא לכ      
םיטרפב ראותמה לכ תא ריחמב      
,םידומע תפיטע תוברל ,תומישרבו      
ןוגמ ,םיולאצ ,םיחפ ייופיח      
חפמ תוולח יפסו ילמשח      
.'וכו םויימולא      
      
103 סופיטמ םויימולא ןולח     12.01.010

3,200.00 3,200.00   1.00 .המישרבש 'חי   
      
203 סופיטמ םויימולא ןולח     12.01.020

1,700.00 1,700.00   1.00 .המישרבש 'חי   
      
303 סופיטמ םויימולא ןולח     12.01.030

4,900.00 4,900.00   1.00 .המישרבש 'חי   
      
403 סופיטמ םויימולא תלד     12.01.040

13,500.00 13,500   1.00 .המישרבש 'חי   
      

27,000.00 27,000   1.00 'פמוק .המישרבש 503 סופיטמ הירטיו 12.01.050
      
      

50,300.00 10.21 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../104 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     104

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

50,300.00 מהעברה      
      
      
603 סופיטמ םויימולא ןולח     12.01.060

4,750.00 950.00   5.00 .המישרבש 'חי   
      
703 סופיטמ םויימולא ןולח     12.01.070

1,100.00 1,100.00   1.00 .המישרבש 'חי   
      
803 סופיטמ םויימולא ןולח     12.01.080

1,100.00 1,100.00   1.00 .המישרבש 'חי   
      
903 סופיטמ םויימולא ןולח     12.01.090

1,100.00 1,100.00   1.00 .המישרבש 'חי   
      

3,400.00 1,700.00   2.00 .המישרבש 013 סופיטמ םיזג ןולח 'חי  12.01.100
      
113 סופיטמ םויימולא ןולח     12.01.110

5,500.00 5,500.00   1.00 .המישרבש 'חי   
      

13,500.00 13,500   1.00 'פמוק .המישרבש 213 סופיטמ הירטיו 12.01.120
      
313 סופיטמ םויימולא תוולח     12.01.130

2,200.00 2,200.00   1.00 'פמוק .המישרבש  
      
413 סופיטמ םויימולא ןולח     12.01.140

2,200.00 2,200.00   1.00 .המישרבש 'חי   
      
513 סופיטמ םויימולא ןולח     12.01.150

3,700.00 3,700.00   1.00 .המישרבש 'חי   
      
613 סופיטמ םויימולא תוולח     12.01.160

11,000.00 5,500.00   2.00 'פמוק .המישרבש  
      
713 סופיטמ םויימולא ןולח     12.01.170

6,400.00 3,200.00   2.00 .המישרבש 'חי   
      
813 סופיטמ םויימולא ןולח     12.01.180

4,200.00 4,200.00   1.00 .המישרבש 'חי   
      

17,000.00 17,000   1.00 'פמוק .המישרבש 913 סופיטמ הירטיו 12.01.190
      
023 סופיטמ םויימולא ןולח     12.01.200

1,700.00 1,700.00   1.00 .המישרבש 'חי   
      
123 סופיטמ םויימולא ןולח     12.01.210

7,300.00 7,300.00   1.00 .המישרבש 'חי   
      

3,400.00 1,700.00   2.00 'פמוק .המישרבש 223 סופיטמ הירטיו 12.01.220
      
323 סופיטמ םויימולא ןולח     12.01.230

2,000.00 2,000.00   1.00 .המישרבש 'חי   
      
      

141,850.00 10.21 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../105 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     105

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

141,850.00 מהעברה      
      
      
423 סופיטמ םויימולא ןולח     12.01.240

2,700.00 2,700.00   1.00 .המישרבש 'חי   
      

22,000.00 22,000   1.00 'פמוק .המישרבש 523 סופיטמ הירטיו 12.01.250
      
623 סופיטמ םויימולא ןולח     12.01.260

7,400.00 3,700.00   2.00 .המישרבש 'חי   
      
723 סופיטמ םויימולא ןולח     12.01.270

4,400.00 2,200.00   2.00 .המישרבש 'חי   
      
823 סופיטמ םויימולא ןולח     12.01.280

  900.00 900.00   1.00 .המישרבש 'חי   
      

19,000.00 19,000   1.00 'פמוק .המישרבש 923 סופיטמ הירטיו 12.01.290
      

32,000.00 32,000   1.00 'פמוק .המישרבש 033 סופיטמ הירטיו 12.01.300
      

22,000.00 22,000   1.00 'פמוק .המישרבש 133 סופיטמ הירטיו 12.01.310
      

46,000.00 23,000   2.00 'פמוק .המישרבש 233 סופיטמ הירטיו 12.01.320
      

27,000.00 27,000   1.00 'פמוק .המישרבש 333 סופיטמ תוולח 12.01.340
      

8,500.00 8,500.00   1.00 'פמוק .המישרבש 533 סופייטמ תוולח 12.01.350
      
633 סופיטמ םויימולא ןולח     12.01.351

1,400.00 700.00   2.00 .המישרבש 'חי   
      

5,200.00 2,600.00   2.00 .המישרבש 733 סופיטמ ןולח 'חי  12.01.360
      

8,500.00 8,500.00   1.00 .המישרבש 933 סופיטמ ןולח 'חי  12.01.370
      

11,000.00 11,000   1.00 .המישרבש 833 סופיטמ ןולח 'חי  12.01.380
359,850.00 םויימולא תודובע 10.21 כ"הס  
359,850.00 םויימולא תודובע 21 כ"הס  

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  י  ק ת מ  51 ק ר פ       
      
ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
יוביע תמלשומ ריוא גוזמ תדיחי     15.01.010
,TINU DEGAKCAP ריוא      
    POTFOOR םוח תבאשמ MFC  
הדיחי .ההובג ץוח 'פמטל 000,61      
למשח חול תוברל תמלשומ      
.תמלשומ הרקבו דוקיפ תוכרעמ      
04G-TRP סירוא תמלשומ הדובע      
יופיצ ללוכ ריחמה .ךרע הווש וא      

220,000.00 110,000   2.00 'פמוק .הבעמ תללוסל דלוגיילב  
      

220,000.00 10.51 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../106 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     106

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

220,000.00 מהעברה      
      
      
תמלשומ תיזכרמ יימ הדיחי     15.01.020
יוביע 'יחי 2  )א :תללוכו חצ ריואל      
,X.D תכרעמל תומלשומ תויוציח      
ק.ט 5.2 לש הקופתל ,הטקש הדיחי      
תיכוכזו ןסמ ,לזו דירפמ ,א"כ .      
הדיחי  )ב .ץחל תוגהו הארמ      
0041 לש הקיפסל תמאתומ תימיפ      
םירזיבאה לכ תוברל ד"למר      
.תמלשומ הרקבו דוקיפ תכרעמו      
תרדס "סירוא" תרצותמ הדיחיה      
    QS, ראותמכ תמלשומ הדובע  
  ילמשח םומיח ףוג םעו םיכמסמב    
    WK 7, צ תמצלמשחו ררק תר  

18,000.00 18,000   1.00 'פמוק .'מ 51 דע ךרואב  
      
'חי 2 םע חצ ריוא הדיחי ךא ל"כ     15.01.030
WK 21 ילמשח םומיח ףוגו יוביע      
הקיפסלו א"כ .ק.ט 4 לש הקופתל      
תרצות הדיחיה ד"למר 0052 לש      
הדובע ,QS תרדס "סירוא"      

24,000.00 24,000   1.00 'פמוק .םיכמסמב ראותמכ תמלשומ  
      
תיזכרמ יימ ריוא גוזמ תדיחי     15.01.040
וי.יט.יב 000,84 רוריק תקופתל      
ימלוב ,םילתממ תוברל העשל      
תמצ ,םישימג םירוביח ,תודיער      
,'מ 51 דע ךרואב למשחו ררק תרצ      
הדלפ תיצקורטסוק ,זוקי רויצ       
תכרעמו הליעו גרוס הבעמ תילתל      
תכרעמ - תמלשומ דוקיפו למשח      
טרפמב שרדכ ,תלעופ תמלשומ      

70,000.00 14,000   5.00 'פמוק .B וא A יטגרא גוריד  
      
םגד יליע לצופמ ןגזמ ךא ל"כ     15.01.050
000,42 רוריק תקופתל יביטרוקד      
וא A יטגרא גוריד .העשל וי.יט.יב      

96,000.00 8,000.00  12.00 'פמוק .B  
      
.יט.יב 000,81 לש הקופתל ךא ל"כ     15.01.060

14,000.00 7,000.00   2.00 'פמוק .העשל וי  
      
.יט.יב 000,21 לש הקופתל ךא ל"כ     15.01.070

12,000.00 6,000.00   2.00 'פמוק .העשל וי  
      
ררק תרצ תמצ רובע ריחמ תפסות     15.01.080

4,800.00 120.00  40.00 .םיושארה 'מ 51 -ל רבעמ ,למשחו רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

458,800.00 10.51 קרפ תתב הרבעהל
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458,800.00 מהעברה      
      
      
15.01.090 הקיפסל ילגופירטצ הטילפ חופמ    
    MFC 001,1 דמועלו P.S 51 מ"מ  
ךותב הרישי העהב יזאפ דח חופמ      
3  עומ תיטסוקא דדובמ חפ את      
תוברל תמלשומ הדובע  .תויוריהמ      

5,000.00 5,000.00   1.00 .תודיער ימלוב 'חי   
      
יביטרוקד ילגופירטצ הטילפ חופמ     15.01.100
יוביכ ןמזב הייהשה רמייט ללוכ      
דוקיפו תילמשח תכרעמו רואה      
לש הקיפסל חופמה תמלשומ      

2,100.00 700.00   3.00 100CFM. 'חי   
      
8.0 יבועב ןבלוגמ חפמ ריוא תולעת     15.01.110
ראותמכ תמלשומ הדובע .מ"מ      

19,000.00  95.00 200.00 .םיכמסמב ר"מ   
      

22,000.00 110.00 200.00 .מ"מ 0.1 יבועב ךא ל"כ ר"מ  15.01.120
      

75,000.00 125.00 600.00 .מ"מ 2.1 יבועב ךא ל"כ ר"מ  15.01.130
      
םע ןבלוגמ חפמ ריוא תולעת     15.01.140
-ב המיטאו מ"מ 8.0 יבועב המיטא      

3,000.00 120.00  25.00 .הטילפ תולעתל םירפתב VTR ר"מ   
      
חפמ ריוא תולעתל ריחמ תפסות     15.01.150
טרסב VTR המיטא רובע ןבלוגמ      
גגילופב יופיצו םירפתב םויימולא      
ראותמכ תמלשומ הדובע      

7,875.00  35.00 225.00 .תיוציח הלעתל םיכמסמב ר"מ   
      

1,200.00 120.00  10.00 .6" רטוקב חישק CVP -מ הלעת רטמ  15.01.160
      
תיכוכז רמצמ ימיפ יטסוקא דודיב     15.01.170
דודיבה FCP 2  םיכורא םיביס      

34,875.00  45.00 775.00 .תמלשומ הדובע 1" יבועב ר"מ   
      

20,250.00  90.00 225.00 .2" יבועב ךא ל"כ ר"מ  15.01.180
      
תסוו םע יתרקת ריוא רזפמ     15.01.190

2,320.00 145.00  16.00 .ר"מ 1.0 דע חטשב תויומכ 'חי   
      
חטשב "ברעו יתש" רזפמ ךא ל"כ     15.01.200

18,850.00 1,450.00  13.00 .ר"מ 1.0 לעמ ר"מ   
      
חטשב תויומכ תסוו םע ריק רזפמ     15.01.210

2,530.00 1,100.00   2.30 .ר"מ 1.0 לעמ ר"מ   
      
דע חטשב )לירג( רזוח ריוא סירת     15.01.220

   55.00  55.00   1.00 .ר"מ 1.0 'חי   
      

5,500.00 550.00  10.00 .ר"מ 1.0 לעמ חטשב ךא ל"כ ר"מ  15.01.230
678,355.00 10.51 קרפ תתב הרבעהל
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678,355.00 מהעברה      
      
      
חטשב תומכ תסו םע הקיי סירת     15.01.240

  220.00 110.00   2.00 .ר"מ 1.0 דע ראוצ 'חי   
      
דג תשר תוברל םשג דג סירת     15.01.250

1,000.00 1,000.00   1.00 .ר"מ 1.0 לעמ חטשב םיקרח ר"מ   
      
תודגומ תופכ סופיטמ תוסיו ףדמ     15.01.260
חטשב םיייש ילגלג ג"ע םיעומה      
אלל עוממ וא ידי ר"מ 51.0 דע      

2,450.00 350.00   7.00 .עומה 'חי   
      

  450.00 150.00   3.00 .מ"ממל 8" לוגע סירת 'חי  15.01.270
      
ןווכתמ קסיד סופיטמ לוגע סירת     15.01.280

  400.00  80.00   5.00 .מ"מ 051 רטוקבו 'חי   
      
תרצ ,תורויצ ביבס םוטיא     15.01.290
תשבלה י"ע ,ריוא גוזימ תכרעמו      
)אבס לקמ( תרוצב תכתממ לוורש      
.םוטיאה תורבחתהל גלפ םע      
רשואמ ימוטיב קיטסמ ללוכ ריחמ      
תוקעמ לעמ ןבלוגמ חפ יוסיכ ,      

  600.00 600.00   1.00 'פמוק .חתפל ביבסמ תוקיציה ןוטבה  
      
היצלטסיא ללוכ הלעפה חול     15.01.300

4,000.00 2,000.00   2.00 'פמוק .תילמשח  
      
ןבלוגמ חפמ תולוגע ריוא תולעת     15.01.310
"וריפס" יתשורח רוציב גוזיח םע      
רטוקב תולעת ,רשואמ ע"ש וא      

12,800.00 800.00  16.00 .תמלשומ הדובע ,מ"מ 0511 רטמ   
      
רטוקב ךא ל"כ תולוגע תולעת     15.01.320

12,000.00 750.00  16.00 .מ"מ 0501 רטמ   
      
009 רטוקב ךא ל"כ תולוגע תולעת     15.01.330

10,400.00 650.00  16.00 .מ"מ רטמ   
      
007 רטוקב ךא ל"כ תולוגע תולעת     15.01.340

8,800.00 550.00  16.00 .מ"מ רטמ   
      
הלעת לע הקתהל ריוא רזפמ     15.01.350
ללוכו מ"מ 522/527 תודימב הלוגע      

17,600.00 550.00  32.00 .תמלשומ הדובע ,תומכ תסוו 'חי   
      
ללוכ םייתשל רבעמ תוריש תש     15.01.360
ללוכו תעומ הקזחאו רבש תקזחא      
םוכיסל אל 35,000   1.00 .ףוליח יקלח הש   

749,075.00 ריווא גוזימ דויצ 10.51 כ"הס  
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כ "ב א  ת כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
,ןויסה תכרעמ רובע כ"בא חופמ     15.02.010
006/0061 לש ריוא תקיפס לעב      
)כ"בא יסמ( מ"מ 002 דגכ ש"קמ      
לכ תא ללוכ חופמה ריחמ .      
הלעפה ךרוצל םישרדה םירזיבאה      
    וכמ תוברל הןוחטב קת.  
רזוח-לא םותסש ,םישימג םירוביח      
םיעוזעז ימלוב ,םיריהמ םירוביח ,      
תיצקורטסוק ,ריוא תקיפס דמ ,      
הדובע .'וכו חופמה תבצהל הדלפ      
תרצות ףרועה דוקיפ י"ע תמלשומ      

6,500.00 6,500.00   1.00 תכרעמ .רשואמ ע"ש וא ".א.ב"  
      
לש ריוא תקיפס לעב ךא ל"כ     15.02.020

8,000.00 4,000.00   2.00 תכרעמ .ש,קמ 081/084  
      
006 לש ריוא תקיפסל כ"בא ןסמ     15.02.030
םיעוזעז ימלוב תוברל ש"קמ      
םיריהמ םיקדהמ ,הפצרל רוביחל      
,ץחל תת רורחש םותסש ,החיתפל      
האיש תודיחי ,הלק הזזהל םילגלג      
רוביחה יחתפמ דחא לכ רובע ,      
ךואמ רשקמ רויצ ןקתוי ןסמל      
ןסמל .ישארה יקפואה רויצה ןיב      
ץחל דמ ,ריואל המירז דמ      
רבעמ םע שימג רויצ ,ילאיצרפיד      
.'וכו קותי םותסש ,ריהמ רוביחל      
י"ע תרשואמ תמלשומ הדובע      
וא "א.ב" תרצות ףרועה דוקיפ      

17,000.00 17,000   1.00 תכרעמ .רשואמ ע"ש  
      

12,000.00 6,000.00   2.00 תכרעמ .ש"קמ 081 לש הקיפסל ךא ל"כ 15.02.040
      
יושאר ןסמ םע ףדה םותסש     15.02.050
תוברל ,ראב 3 ,ריוא תסיכל      
המאתהו רוזיא ,סוליפ םאתמ      
וא FVSE 3061 םגד ,יקת ןגואל      

5,500.00 5,500.00   1.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      

3,400.00 1,700.00   2.00 .384FVSE םגד ךא ל"כ 'חי  15.02.060
      
,ץחל רורחשו ףדה םותסש     15.02.070
,ראב 3 ,ןווכל ןתי ריוא רורחשל      
ןגואל המאתהו ןוזיא ,סוליפ םאתמ      

4,000.00 2,000.00   2.00 .רשואמ ע"ש וא A -308 םגד יקת 'חי   
      

3,000.00 1,500.00   2.00 .384A םגד ךא ל"כ 'חי  15.02.080
      
ןגומ בחרמל תרצ תירדח טרפ     15.02.090
ףרועה דוקיפ רשואמ TSB סופיטמ      
ימוג ,םיגוא ,ןוטבל לוורש תוברל .      
.תמלשומ הדובע ,קדוהמ חישק      

2,500.00 500.00   5.00 'פמוק .RR-001 מ"מ 001 רטוקב לוורש  
61,900.00 20.51 קרפ תתב הרבעהל
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61,900.00 מהעברה      
      
      
קותיל םיגוא ללוכ רפרפ םותסש     15.02.100

6,000.00 2,000.00   3.00 .8" רטוקב הלעת רובע 'חי   
      
.םיגומ םיבחרמל ץחל תוקידב טס     15.02.110
םוטיא תלבקל דע תמלשומ הדובע      
ללוכ דוקיפו החגשה ללוכ םלשומ      
ללוכ ימז למשחב הושאר הקדיב      
הקידב ללוכו הריסמב הקידב      

5,000.00 2,500.00   2.00 'פמוק .קדבה תפוקת ףוסב  
72,900.00 ןגומ בחרמל כ"בא תכרעמ 20.51 כ"הס  

821,975.00 ריוא גוזימ יקתמ 51 כ"הס  
      
ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ת ו י ל ע מ  10.71 ק ר פ  ת ת       
      
8-ל תילמשח תילעמל יללכ ריחמ     17.01.010
    תדמועה ג"ק 036 סמוע םיעסו  
אלל הוכמ םע העה םיכ ןקתב      
תרקובמה SSELRAEG( תכ      
תוחת 3 תתרשמו )FVVV תטישב      
דוקיפ חול םע 'ש/'מ 0.1 תוריהמב      
החתה סלפמב ריפה תיזחב      
, יכטה טרפמה פ"עו הוילעה      
,תילעמל םוגיפ ללוכ ריחמה      
ןייוזמ ןןוטבמ םירוצעמו תולוקשמ      
תרקתב םייוו תווש תורוצב 03-ב      
תמרהל תילעמ תווכמ רדח      

180,000.00 180,000   1.00 'פמוק .ןוט 0.1 לש םיסמוע  
      
תילעמל תוירחאה תפוקתב תורש     17.01.020
42(  טרופס םלוא /רפס תיב הבמב      
םוכיסל אל 18,000   2.00 .)םישדוח הש   
      
תוירחאה תפוקת רחאל תורש     17.01.030
םלוא /רפס תיב הבמב תילעמל      
םוכיסל אל 9,000.00   1.00 .)םיש 5 סיסב(  טרופס הש   
      
ללוכ תוירחאה תפוקת רחאל תורש     17.01.040
תיב הבמב תילעמל ףוליח יקלח      
םוכיסל אל 13,000   1.00 .)םיש 5 סיסב( טרופס םלוא /רפס הש   

180,000.00 תוילעמ 10.71 כ"הס  
180,000.00 תוילעמ 71 כ"הס  
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.ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
.ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפ ידומע תיצקורטסוק     19.01.010
ללוכ ,םיעוצקמ םיליפורפמ      
םיגרבב ,רוביחו סוסיב תוקטלפ      
,םיגועו םיטובמ םירזיבא ןכו      
יפל ןווג ,טרפמה יפל עובצ רמג      

130,000.00 13,000  10.00 .לכירדאה תריחב ןוט   
      
םיושע גג תורגסמ תיצקורטסוק     19.01.020
םילגרועמ םיעוצקמ םיליפורפמ      
תווש תויצקורטסוק ללוכ ,םחב      
תורויצ ,U, H, I יליפורפמ      
,םיתיוז ,םילוגע תורויצו םיעוביר      
תוכתורמה רוביחה תוקטלפ ללוכ      

375,000.00 12,500  30.00 .רוביח יגרב ללוכו םהילא ןוט   
      
וא C גוסמ םישירמ תויצקורטסוק     19.01.030
    Z חפמ םיושע םיפפוכמ םיחפו  

125,000.00 12,500  10.00 .לוגרעה םרטב ןבלוגמ ןוט   
      
מ"מ 2 יבוע חפ תבלוגמ הלחזמ     19.01.040
תוברל ,מ"מ 002/004 ךתחב ףפוכמ      

22,500.00 300.00  75.00 .םישרד םיגושלפ רטמ   
      
חפ ללוכ ,םיחפ תכרעמב גג יופיח     19.01.050
A351PS םגד ררוחמ יזפרט ןותחת      
T ,05=H=5.1 תוגמוא ,מ"מ 2 יבוע      
תוגמוא תכרעמו ןותחת חפל בציב      
    תיכוכז רמצ יולימ ,םהל תובצי  
הזיג םע ק"מ/ג"ק 42 לקשמב      
חפ יופיחו תוגמואה ןיב הרוחש      
יבועב ,לכירדא יפל ןוילע יתרוצ      
עבצ ללוכ ,עובצו ןבלוגמ מ"מ 55.0      

297,500.00 350.00 850.00 PVDA. ר"מ   
      
,ל"כ ןוילע חפב גג תוקעמ יופיח     19.01.060

24,700.00 130.00 190.00 .שרדה םוקמ לכב םיגושלפ ללוכ ר"מ   
      
תבלוגמ הדלפ תיצקורטסוק     19.01.070
תויטסוקא תורקת היילתל      
,םיפפוכמו םיעוצקמ יליפורפמ      
םהלש םיגועה ,םיעבורמ תרצ      

140,000.00 14,000  10.00 .ןוגיע יגרבו ןוט   
      
םיגועה ללוכ תוטובמ תוקטלפ     19.01.080

11,000.00 11,000   1.00 .ןוגיעה יגרבו םהלש ןוט   
      
םיוטב תקיציל ןגא יתרוצ חפ     19.01.090

4,200.00 210.00  20.00 .מ"מ 0.1 יבועב ר"מ   
      
      
      
      

1,129,900 10.91 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

קובץ: רמת אביב   .../112 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     112

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,129,900 מהעברה      
      
      
םיכתורמ 001/91 הריזג ירבחמ     19.01.100

7,500.00  75.00 100.00 .תורוקל 'חי   
1,137,400 .שרח תורגסמ 10.91 כ"הס  
1,137,400 .שרח תורגסמ 91 כ"הס  

      
ה י  ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
י ל ל כ  00.22 ק ר פ  ת ת       
      
םג סחייתמ תוושה תורקתה ריחמ      
תועוצרב,םיטק םיחטשב עוציבל      
.םיושה תורקתה יגוס ןיב בולישלו      
      
םריחמב םיללוכ סבגה יטמלא לכ      
תריגסו תחיתפ ,דוביע      
,םירלקירפסל םירבעמ/םיחתפ      
יפוגל,ריוא גוזימ לש םילירגל      
.שרדיי רשא חתפ לכלו הרואת      
      
םיאריה םיושה חפה יטמלא      
יפל ןווגב רותב םיעובצ ויהי ןיעל      
.לכירדאה תריחב      

יללכ 00.22 כ"הס          
      
ם י י ו פ י ח ו  ת ו צ י ח מ  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
תוריקה לש ימיפה דצה יופיח     22.01.010
,ימורק-וד סבג תוחולב םייוציחה      
ןבלוגמ חפמ היצקורטסוק תוברל      
קוזיח ,)מ"ס 04 לכ( םיבצי,ףפוכמ      
םידוביעו םייוציחה תוריקל      
חטש יפל הדידמה ,םיחתפל ביבסמ      

45,500.00 130.00 350.00 .ןיעל האריה סבגה לש הסירפב ר"מ   
      
רובע ל"ה יופיחל ריחמ תפסות     22.01.020
2" יבועב תיכוכז רמצ יורזמ      

8,050.00  23.00 350.00 .ק"מ/ג"ק 08 לש יבחרמ לקשמב ר"מ   
      
יחטש ןיב הדרפה תוריק יופיח     22.01.050
תוחולב תותיכה ירדחו םיפוצה      
תוברל, דצ לכמ ימורק וד סבג      
    ורזמו םילולסמו םיבצירמצ י  
יבחרמ לקשמב 2" יבועב תיכוכז      

47,500.00 190.00 250.00 .ק"מ/ג"ק 08 לש ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      

101,050.00 10.22 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../113 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     113

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

101,050.00 מהעברה      
      
      
תוריקה לש ימיפה דצה יופיח     22.01.055
תוחולב םלואב םייוציחה      
רמצ יורזמ תוברל דרובטמצ      
יבחרמ לקשמב 2" יבועב םיעלס      
ללוכו ק"מ/ג"ק 08 לש      
תוריקל רוביח תייצקורטסוק      
ביבסמ םידוביעו םייוציחה      
חטש יפל הדידמה ,םיחתפל      

155,100.00 330.00 470.00 .ןיעל םיאריה תוחולה לש הסירפב ר"מ   
      
החדה לכימל ביבסמ היב/הריגס     22.01.060
,םייכאו םייקפוא םיקלחב תוברל      
,מ"מ 9.51 יבועב קורי סבג תוחולמ      
תילתל קוזיח תיצקורטסוק תוברל      
יאתב תווש תודימב הלסאה      
לש תודיחי יפל הדידמה ,םיתורש      

9,000.00 300.00  30.00 .תולסא 'חי   
      
תישאר האובמב תוריק יופיח     22.01.070
1 יבועב חישק יס יו יפ תוחולב      
תרצות מ"ס 021/042 תודימב מ"מ      
    GNILWAP תריחב יפל ןווגב  
הצק ליפורפ תוברל,לכירדאה      
היפ יליפורפו ןוילע ליפורפ,יפקיה      
תריחב יפל ןווגב םויימולאמ      
תיצקורטסוק ללוכ.לכירדאה      

15,000.00 500.00  30.00 .)605 טרפ( .רוביחה ר"מ   
280,150.00 םייופיחו תוציחמ 10.22 כ"הס  

      
ב ת ו ת  ת ו ר ק ת  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
תמוק תרקתב( הציחמ/בתות תרקת     22.02.010
,)ןוטבה תרקתל תחתמ עקרק      
ישמ ימורק וד סבג תוחולמ      
מ"ס 21 -כ לש ללוכ יבועב םידדצה      
ןבלוגמ חפמ היצקורטסוק תוברל ,      
2" יבועב םיעלס רמצ יורזמו      
,ק"מ/ג"ק 08 יבחרמ לקשמו      
שגפמב םוטיאל חפו שימג ןוקיליס      
  )205 טרפ תמגודכ( תוציחמ םע    
רוביח תייצקורטסוק ללוכו      
.105 טרפ,ןוטבה תרקתל היילתו      
, רוביח יליפורפ ללוכ םלשומ לכה      

184,000.00 230.00 800.00 .םיתיוזו תכתמ תועבט ר"מ   
      
םיריס ללוכ( בתות תרקת     22.02.020
תוחולמ )םיוש םיבחורב םייקפוא      
,הילתה תיצקורטסוק תוברל ,סבג      
וט חטש הדידמה ,תויפ ייגמ      
תורצ תועוצרו םיטק םיחטש ללוכ      

90,000.00 180.00 500.00 .תורחא תוכמומ תורקת בולישבו ר"מ   
      
      

274,000.00 20.22 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../114 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     114

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

274,000.00 מהעברה      
      
      
דח סבג תוחולב תויכא תוריגס     22.02.030
04-02 ןיב( םיוש םיהבגב ימורק      
היצקורטסוק תוברל ,)מ"ס      
,ףפוכמ ןבלוגמ חפמ הילתו קוזיחל      
הארה הריגסה ךרוא יפל הדידמה      

8,750.00 175.00  50.00 .ןיעל רטמ   
      
דח סבג תוחולב תויכא תוריגס     22.02.040
םיהבגבו תווש תודימב ימורק      
תוברל )מ"ס 08-04( ןיב םיוש      
חפמ הילתו קוזיחל היצקורטסוק      
ךרוא יפל הדידמה ,ףפוכמ ןבלוגמ      

20,000.00 200.00 100.00 .ןיעל םיאריה סבגה תוחול רטמ   
      
םיילרימ םיחיראמ בתות תרקת     22.02.050
םגד תמגודכ מ"ס 16/16 תודימב      
דוברוא לש FMA ןופומרט בלחס      
אוציו אובי הדוהי לש ןופוקא וא      
תיצקורטסוק תוברל ,ע"וש וא      
יחירא.רמג יליפורפו T42 - הילתה      

100,000.00 250.00 400.00 .םיעוקש יצח הרקתה ר"מ   
      
,םימוטא חפ ישגממ  בתות תרקת     22.02.060
הילתה תיצקורטסוק תוברל      

9,000.00 180.00  50.00 .רמג ליפורפו ר"מ   
      
ררוחמ סבג יחיראמ בתות תרקת     22.02.070
רוריח םע מ"ס 002/021 תודימב      
רוריח %32 52/21 עבורמ ףיצר      
וא דוברוא קפס ואביא תרצות      
,לכירדאה תריחב יפל ןווג ,ע"וש      
הילתה תיצקורטסוק תוברל      

38,400.00 240.00 160.00 .רמג יליפורפו ר"מ   
      
יחיראמ תיוציח בתות תרקת     22.02.080
לירקרפוסב םיעובצ לפ הווקא      
תריחב יפל ןווגב תובכש שלשב      
תיצקורטסוק תוברל,לכירדאה      

45,500.00 350.00 130.00 .רמג ליפורפו הילתה ר"מ   
      
חפ ישגממ תיוציח בתות תרקת     22.02.090
תוברל,מ"ס 03 בחורב      
יליפורפו הילתה תיצקורטסוק      

4,400.00 220.00  20.00 .רמג ר"מ   
      
רובע ל"ה תורקתל ריחמ תפסות     22.02.100
1" יבועב םיעלס רמצ יורזמ      

6,750.00  25.00 270.00 .ק"מ/ג"ק 08 לש יבחרמ לקשמב ר"מ   
      
      
      
      
      

506,800.00 20.22 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../115 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     115

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

506,800.00 מהעברה      
      
      
תובתותה תורקתב "יומס" חתפ     22.02.110
םגדמ מ"ס 06/06 תודימב תוושה      
    "5.21 OVER" טרפ( .םלשומ לכה  

5,500.00 550.00  10.00 406) 'חי   
      
רובע בתות תורקתל ריחמ תפסות     22.02.120
םע ,םימ"ממב עוציב      
יפל תקזוחמ הילת תיצקורטסוק      
תוברל ,ףרועה דוקיפ תושירד      
ןתיוז םע תויכא תוריגס      
יחתפ וקב היפב םויימולא      
יקפוא חטש הדידמה ,ץוליחה      

2,500.00  50.00  50.00 .דבלב ר"מ   
      
מ"ס 07 בחורב למשח תולעת     22.02.130
,מ"מ 8.0 יבועב ןוולוגמ חפ ישגממ      
)804 טרפ( םידדצ עבראמ םיפפוכמ      

42,000.00 350.00 120.00 .הילתה תיצקורטסוק תוברל, רטמ   
      
קורי סבג תוחולל ריחמ תפסות     22.02.140
סבג תוחול םוקמב )תוביטר דימע(      

  500.00  10.00  50.00 .ליגר ר"מ   
557,300.00 בתות תורקת 20.22 כ"הס  
837,450.00   22 כ"הס

      
ן ו ט ב  ת ו א ס  ו ל כ  32 ק ר פ       
      
.ת ו א ס  ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
      
.03-ב םיוטבה לכ      
      
לכ תא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תושורדה תוקידבה      
      
05 רטוקב סוסיבל ןוטב תואסולכ     23.01.010
ללוכ ריחמה ,םיוש םיקמועו מ"ס      
קצוה ןוטב תויראש תותיס      
סלפמל ותמלשה וא/ו הובג סלפממ      

19,200.00 240.00  80.00 )תומכ %05 - 'א הפולח( .שורדה רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב סוסיב תואסולכ     23.01.020
הפולח( .A.F.C. הטישב ךא ,ל"כ      

22,400.00 280.00  80.00 .)תומכ %05 - 'ב רטמ   
      
06 רטוקב סוסיבל ןוטב תואסולכ     23.01.030
ללוכ ריחמה ,םיוש םיקמועו מ"ס      
קצוה ןוטב תויראש תותיס      
סלפמל ותמלשה וא/ו הובג סלפממ      

80,000.00 200.00 400.00 )תומכ %05 - 'א הפולח( .שורדה רטמ   
      
      
      

121,600.00 10.32 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../116 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     116

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

121,600.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 06 רטוקב סוסיב תואסולכ     23.01.040
הפולח( .A.F.C. הטישב ךא ,ל"כ      

94,000.00 235.00 400.00 .)תומכ %05 - 'ב רטמ   
      
08 רטוקב סוסיבל ןוטב תואסולכ     23.01.050
ללוכ ריחמה ,םיוש םיקמועו מ"ס      
קצוה ןוטב תויראש תותיס      
סלפמל ותמלשה וא/ו הובג סלפממ      

72,500.00 290.00 250.00 )תומכ %05 - 'א הפולח( .שורדה רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב סוסיב תואסולכ     23.01.060
הפולח( .A.F.C. הטישב ךא ,ל"כ      

87,500.00 350.00 250.00 .)תומכ %05 - 'ב רטמ   
      
רטוקב סוסיבל ןוטב תואסולכ     23.01.070
ריחמה ,םיוש םיקמועו מ"ס 001      
קצוה ןוטב תויראש תותיס ללוכ      
סלפמל ותמלשה וא/ו הובג סלפממ      

23,400.00 390.00  60.00 )תומכ %05 - 'א הפולח( .שורדה רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב סוסיב תואסולכ     23.01.080
הפולח( .A.F.C. הטישב ךא ,ל"כ      

30,240.00 504.00  60.00 .)תומכ %05  - 'ב רטמ   
      
םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     23.01.090

225,000.00 4,500.00  50.00 .ןוטבה ןויזל םיוש םירטקב ןוט   
654,240.00 .תואסולכ 10.32 כ"הס  
654,240.00 ןוטב תואסולכ 32 כ"הס  

      
ה ס י ר ה ו  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
      
ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
רתאהמ יויפ םיללוכ םיפיעסה לכ      
תויושרה י"ע רשואמה ךפש םוקמל      
    .  
      
לכ לע םייקה הבמה תסירה     24.01.010
םיווליה םיקלחה ללוכ ותלוכת      
לש בצמל דע ,וילא םירושקהו      

90,000.00 90,000   1.00 'פמוק .היב תיתחת  
      
שרגמב יוצמה לכ לש קורפו הסירה     24.01.020
,םיצע ,היחמצ ,םיפוציר תוברל      
, תוחוש ,למשח ידומע ,םיבשומ      
דע םלשומ לכה ,'דכו םיקתמ      
עוציבל ןכומ יק חטש תלבק      

25,000.00 25,000   1.00 'פמוק .טקיורפה  
      

25,000.00 25,000   1.00 'פמוק .םירפוצה לדגמ קורפו הסירה 24.01.030
140,000.00 הסירהו קורפ תודובע 10.42 כ"הס  
140,000.00 הסירהו קורפ תודובע 42 כ"הס  

      
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../117 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     117

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ר ו פ ס  י  ק ת מ  03 ק ר פ       
      
ט ר ו פ ס  י  ק ת מ  10.03 ק ר פ  ת ת       
      
ךא םיקתמה לכל השרומ קפס      
יפל םורדה טרופס הלוגס קרו      
תיירע לומ רשואמ םיריחמ םכסה      
חוור םיללוכ םיריחמה , ופי א"ת      
.%21 ישאר ןלבק      
      
םאתהב תיטסוקא הדרפה הציחמ     30.01.010

98,560.00 616.00 160.00 .טרפמל ר"מ   
      
30.01.020 לפקתמ ילמשח ישאר לס ןקתמ    

71,680.00 35,840   2.00 .טרפמל םאתהב הרקתל הדיצה 'חי   
      
ידדצ ידלוה םגד ילמשח לס ןקתמ     30.01.030
ריקל לפקתמ,םדקתמ בוצעב      

35,840.00 17,920   2.00 .טרפמל םאתהב הלעמל 'חי   
      
הדיצה לפקתמ ילמשח לס ןקתמ     30.01.040

71,680.00 35,840   2.00 .טרפמל םאתהב הרקתל 'חי   
      
ללוכ םויימולא ףע רודכ ןקתמ     30.01.050
  ןגמ דופירו  תשר תחיתמל ןוגמ    

15,680.00 7,840.00   2.00 .טרפמל םאתהב יקית 'חי   
      
,מ"ס 081/072 תודימב ידווש םלוס     30.01.060

15,456.00 2,576.00   6.00 .טרפמל םאתהב 'חי   
      
םאתהב תילמשח  הגה תשר     30.01.070

60,000.00 30,000   2.00 .טרפמל 'חי   
      

10,080.00 5,040.00   2.00 .טרפמל םאתהב  די רודכ רעש 'חי  30.01.080
      
שומישל טרופס יקתמל ןגוע     30.01.090
ןוולוגמ, טרופסה יקתמ רוביחב      
, הפצרה גוסמ יופיצב הסכמ ללוכ      

5,000.00 500.00  10.00 םוימולאמ תוטזור ללוכ 'חי   
      
יתלב ףע רודכ ידומעל םילוורש     30.01.100
ללוכ הפצרב םיטובמ ,םידילחמ      
יופיצב הסכמו םוימולא תטזור      

3,900.00 650.00   6.00 .הפצרה גוסמ 'חי   
      
יפמילוא לס רודכ שרגמ ןומיס     30.01.110
יקית, םיאתמ ןטירואילופ עבצב      

2,500.00 2,500.00   1.00 'פמוק .שדחה ןקתה תוארוה יפל ןומיסה-  
      
לסרודכה שרגמ ילוש ןומיס     30.01.120
יזכרמ לוגיעו ןישועה תובחרו      
יפל םיאתמ ןטירואילופ עבצב      

8,000.00 8,000.00   1.00 'פמוק .השדחה הקוחה תוארוה  
      
      

398,376.00 10.03 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../118 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     118

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

398,376.00 מהעברה      
      
      
תודרויו תולוע תועבט גוז ןקתמ     30.01.130

3,360.00 3,360.00   1.00 'פמוק .טרפמל םאתהב  
      
םאתהב סופיט ילבח 4 ןקתמ     30.01.140

3,360.00 3,360.00   1.00 'פמוק טרפמל  
      
001 יבועב ריקה לע הגה דופיר     30.01.150

30,240.00 504.00  60.00 .טרפל םאתהב ,הפוצמ מ"מ ר"מ   
      
30.01.160 ןמז ןועש ללוכה יקת תואצות חול    
לדוג,הצובק תוריבע האצות,      
תוירו לעב תוחפל מ"ס 51 תויתוא      
    DEL, לס רודכ יקחשמל דעוימ  
דוקיפ ללוכ די רודכו ףע רודכ      

20,000.00 20,000   1.00 'פמוק .םיטפושה תדמעב חויש  
      
חולל תוישיא תוריבע תפסות     30.01.170
מ"ס 51 תויתוא לדוג תואצותה      

8,000.00 8,000.00   1.00 'פמוק DEL תוירו לעב תוחפל  
      
םגד רדוהמ תוריכזמ ןחלוש     30.01.180

12,000.00 12,000   1.00 'פמוק METSYS TROPS ע"ווש וא.  
      
002 הבוג דע תויפ ג"ע הגה גופס     30.01.190

1,000.00 200.00   5.00 .מ"ס 'חי   
      
טרפמל םאתהב טקרפ תפצר     30.01.200

282,100.00 403.00 700.00 .)הפצרה ריחמב םילולכ םילפה( ר"מ   
758,436.00 )א"ת תיירע( תומלואל טרופס יקתמ 10.03 כ"הס  
758,436.00 טרופס יקתמ 03 כ"הס  

      
ש א  י ו ב כ  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ם י פ ו צ  -  ד ו י צ  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
ימוג-דב רויצ םע יקת 4/3" ןולגלג     34.02.010
.6022 י"ת ןקת יפל 'מ 03 ךרואב      
ףות לע בכרומ ,'מטא 6 הדובע ץחל      
ללוכ ,מ"ס 05 רטוקב בבותסימ      
,1" הריהמ החיתפ זרב ,1" קזמ      

3,010.00 430.00   7.00 .ריקה לע םיקוזיח ללוכ 'חי   
      
,2" רטוקב )הפירש זרב( טרדיה     34.02.020
ץחל ,2" "ץרוטש" עקש רבחמ םע      

2,160.00 240.00   9.00 .'מטא 6 הדובע 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

5,170.00 20.43 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../119 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     119

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

5,170.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 03X08X021 תודימב ןורא     34.02.030
םע מ"מ 5.1 יבועב הדלפ חפמ      
ללוכ ,קוזחל םימיאתמ םיתיוז      
לועמ לע רגסו םיריצ לע תלד      
לכל תוכימתו תוילת ללוכ ,יטגמ      
ןוראה ,ןוראה ךותבםירזיבאה      
עבצו םיימעפ דוסי עבצ הפוצמ      
םע השירדה יפל ןווג םיימעפ ןמש      

2,450.00 350.00   7.00 ."שא" טלש 'חי   
      
ךרואו 2" רטוקב רטסאילופ קורז     34.02.040
"ץרוטש" עקש ירבחמ םע 'מ 51      

2,100.00 150.00  14.00 .ןקת ות ילעב.תווצקה ישב 'חי   
      
רשפאמה דחוימ  שא יוביכל קזמ     34.02.050
ןוליס( בלושמ .הזתה יבצמ 2      

  840.00 120.00   7.00 .מ"מ 21 ריח םע )סוסיר 'חי   
      
,רשואמ ,הקבא וא זג יובכ ףטמ     34.02.060

1,750.00 250.00   7.00 .ג"ק 6 לקשמ 'חי   
12,310.00 םיפוצ -  דויצ 20.43 כ"הס  

      
-  ם י ר ז י ב א ו  ת ר  צ  30.43 ק ר פ  ת ת       
      
רפת ילב ,תוולוגמ הדלפ תורוצ     34.03.010
    04 HCS, םע ,ךותירב םירבוחמ  
,םיקוזיח ,םישורדה םירזיבאה לכ      
רובע(.2" תורוצה רטוק ,עבצ      

7,800.00 120.00  65.00 )םייטרדיה רטמ   
      
רפת ילב ,תוולוגמ הדלפ תורוצ     34.03.020
    04 HCS, םע וא ךותירב םירבוחמ  
, PUOCKIUQ םיריהמ םירוביח      
רטוק ,םיחפסו עבצ ,םיקוזיח ללוכ      

2,100.00 140.00  15.00 )םייטרדיה רובע(.3" תורוצה רטמ   
      
,רפת ילב ,תוולוגמ הדלפ תורויצ     34.03.030
    04 HCS, ללוכ , הגרבהב םירבוחמ  
,םישורדה םירזיבאהו םיחפסה לכ      
םירשואמ תוילתו םיקוזיח      
    LU/MF ללוכ ,םיגרבו םימטא םע  

9,350.00  85.00 110.00 .1" רוצה רטוק ,עבצ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

19,250.00 30.43 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

קובץ: רמת אביב   .../120 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     120

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

19,250.00 מהעברה      
      
      
,HCS 01 ,תוולוגמ הדלפ תורויצ     34.03.040
םיריהמ םירוביח תרזעב םירבוחמ      
וא PUOCKIUQ תמגודכ      
    CILUATCIV ללוכ ,ע"ש וא  
ללוכ ,רוצה הצקב םיצירח      
םימטאו םיגרב םע םמצע םירוביח      
םירזיבאהו םיחפסה לכ ללוכ ,      
תוילתו םיקוזיח ,םישורדה      
יפל עבצ ללוכ , LU/MF םירשואמ      

57,500.00 100.00 575.00 .1½" תורויצה רטוק ,טרפמה רטמ   
      
,HCS 01 ,תוולוגמ הדלפ תורויצ     34.03.050
םיריהמ םירוביח תרזעב םירבוחמ      
וא PUOCKIUQ תמגודכ      
    CILUATCIV ללוכ ,ע"ש וא  
ללוכ ,רוצה הצקב םיצירח      
םימטאו םיגרב םע םמצע םירוביח      
םירזיבאהו םיחפסה לכ ללוכ ,      
תוילתו םיקוזיח ,םישורדה      
יפל עבצ ללוכ , LU/MF םירשואמ      

3,900.00 130.00  30.00 .2" תורויצה רטוק ,טרפמה רטמ   
      
,HCS 01 ,תוולוגמ הדלפ תורויצ     34.03.060
םיריהמ םירוביח תרזעב םירבוחמ      
וא PUOCKIUQ תמגודכ      
    CILUATCIV ללוכ ,ע"ש וא  
ללוכ ,רוצה הצקב םיצירח      
םימטאו םיגרב םע םמצע םירוביח      
םירזיבאהו םיחפסה לכ ללוכ ,      
תוילתו םיקוזיח ,םישורדה      
יפל עבצ ללוכ , LU/MF םירשואמ      

17,825.00 155.00 115.00 .3" תורויצה רטוק ,טרפמה רטמ   
      
תכרעמל דחוימ שימג רוצ     34.03.070
,LU/MF רשואמ םירלקירפס      
םירזיבאהוםיחפסה לכ ללוכ      
םיקוזיחו תוילת ללוכ ,םישורדה      
םימטא םע LU/MF םירשואמ      
ישאר רוצל רוביח ללוכ ,םיגרבו      
041 דע ךרוא ,1, רטוק ,הדלפמ      

9,000.00 200.00  45.00 .מ"ס 'חי   
      
םגד )רלקירפס( זתמ שאר     34.03.080
    THGIR PU רשואמ LU/MF,  
    K=6.5, ל- DRAZAH THGIL   ,  
הרוטרפמט ,1"-½" רבעמ ללוכ      
תולעת לעמ.תולעמ 47 הלעפה      

  450.00  45.00  10.00 למשח 'חי   
      
      
      
      
      

107,925.00 30.43 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../121 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     121

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

107,925.00 מהעברה      
      
      
םגד )רלקירפס( זתמ שאר     34.03.090
    THGIR PU רשואמ LU/MF,  
    K=6.5, ל- DRAZAH THGIL   
    /QR,1"-½" רבעמ ללוכ,  

1,125.00  45.00  25.00 תולעמ 47 הלעפה הרוטרפמט 'חי   
      
םגד )רלקירפס( זתמ שאר     34.03.100
הרקתב עוקש ,""רתסומ"      
, םיאתמ הסכמ ללוכ ,תיטסוקא      
LU/MF רשואמ ,רוחש עבצב עובצ      
ללוכ ,RQ ,-DRAZAH THGILל      
הרוטרפמטל הלעפה ,1"-½" רבעמ      
םיקוזיח ללוכ ,תולעמ 47 לש      

3,150.00  70.00  45.00 .הרקתל המאתהו 'חי   
      
,יקפוא ידדצ )רלקירפס( זתמ שאר     34.03.110
, RQל LU/MF רשואמ      
    -DRAZAH YRANIDRO, ללוכ  
הרוטרפמטל םיאתמ ,½"-1" רבעמ      

   70.00  70.00   1.00 .תולעמ 47 'חי   
      
1½" רטוק ,תרוסמת םע ירודכ זרב     34.03.120
    , 01 NP, רשואמ LU/MFללוכ  
בצמ הארמה SPV ילמשח קספמ      

  200.00 200.00   1.00 .זרבה לש רוגס/חותפ 'חי   
      
וק לע ריהמ ץחל קרופ     34.03.130
,LU/MF רשואמ ,םירלקירפס      

  240.00 240.00   1.00 .4/3" רטוק 'חי   
      
    HCTIWS WOLF תכרעמל 34.03.140
,LU/MF רשואמ ,םירלקירפס      
רטוקב יוביכל םימ וק לע בכרומ      

  450.00 450.00   1.00 "3 'חי   
      
,3" רטוקב הקיצי לזרבמ רפרפ זרב     34.03.150
קספמ ללוכ ,LU/MF רשואמ       
רוגס/חותפ בצמ הארמה ילמשח      

  600.00 600.00   1.00 .זרבה לש 'חי   
      
הקיצי לזרבמ רזוח-לא םותסש     34.03.160
    OCBIN רשואמ ,ע"ש וא LU/MF  

  620.00 620.00   1.00 .3" רטוק , 'חי   
114,380.00 םיפוצ -  םירזיבאו תרצ 30.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../122 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     122

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ס  ת י ב  -ד ו י צ  40.43 ק ר פ  ת ת       
      
ימוג-דב רויצ םע יקת 4/3" ןולגלג     34.04.010
.6022 י"ת ןקת יפל 'מ 03 ךרואב      
ףות לע בכרומ ,'מטא 6 הדובע ץחל      
ללוכ ,מ"ס 05 רטוקב בבותסימ      
,1" הריהמ החיתפ זרב ,1" קזמ      

1,720.00 430.00   4.00 .ריקה לע םיקוזיח ללוכ 'חי   
      
,2" רטוקב )הפירש זרב( טרדיה     34.04.020
ץחל ,2" "ץרוטש" עקש רבחמ םע      

1,440.00 240.00   6.00 .'מטא 6 הדובע 'חי   
      
מ"ס 03X08X021 תודימב ןורא     34.04.030
םע מ"מ 5.1 יבועב הדלפ חפמ      
ללוכ ,קוזחל םימיאתמ םיתיוז      
לועמ לע רגסו םיריצ לע תלד      
לכל תוכימתו תוילת ללוכ ,יטגמ      
ןוראה ,ןוראה ךותבםירזיבאה      
עבצו םיימעפ דוסי עבצ הפוצמ      
םע השירדה יפל ןווג םיימעפ ןמש      

1,400.00 350.00   4.00 ."שא" טלש 'חי   
      
ךרואו 2" רטוקב רטסאילופ קורז     34.04.040
"ץרוטש" עקש ירבחמ םע 'מ 51      

1,200.00 150.00   8.00 .ןקת ות ילעב,תווצקה ישב 'חי   
      
רשפאמה דחוימ  שא יוביכל קזמ     34.04.050
ןוליס( בלושמ .הזתה יבצמ 2      

  480.00 120.00   4.00 .מ"מ 21 ריח םע )סוסיר 'חי   
      
,רשואמ ,הקבא וא זג יובכ ףטמ     34.04.060

1,000.00 250.00   4.00 .ג"ק 6 לקשמ 'חי   
7,240.00 רפס תיב -דויצ 40.43 כ"הס  

      
- ם י ר ז י ב א ו  ת ר  צ  50.43 ק ר פ  ת ת       
      
רפת ילב ,תוולוגמ הדלפ תורוצ     34.05.010
    04 HCS, םע ,ךותירב םירבוחמ  
,םיקוזיח ,םישורדה םירזיבאה לכ      
רובע(.2" תורוצה רטוק ,עבצ      

7,800.00 120.00  65.00 )םייטרדיה רטמ   
      
רפת ילב ,תוולוגמ הדלפ תורוצ     34.05.020
    04 HCS, םע וא ךותירב םירבוחמ  
, PUOCKIUQ םיריהמ םירוביח      
רטוק ,םיחפסו עבצ ,םיקוזיח ללוכ      

2,100.00 140.00  15.00 )םייטרדיה רובע(.3" תורוצה רטמ   
      
,רפת ילב ,תוולוגמ הדלפ תורויצ     34.05.030
    04 HCS, ללוכ , הגרבהב םירבוחמ  
,םישורדה םירזיבאהו םיחפסה לכ      
םירשואמ תוילתו םיקוזיח      
    LU/MF ללוכ ,םיגרבו םימטא םע  

9,350.00  85.00 110.00 .1" רוצה רטוק ,עבצ רטמ   
19,250.00 50.43 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../123 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     123

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

19,250.00 מהעברה      
      
      
,HCS 01 ,תוולוגמ הדלפ תורויצ     34.05.040
םיריהמ םירוביח תרזעב םירבוחמ      
וא PUOCKIUQ תמגודכ      
    CILUATCIV ללוכ ,ע"ש וא  
ללוכ ,רוצה הצקב םיצירח      
םימטאו םיגרב םע םמצע םירוביח      
םירזיבאהו םיחפסה לכ ללוכ ,      
תוילתו םיקוזיח ,םישורדה      
יפל עבצ ללוכ , LU/MF םירשואמ      

57,500.00 100.00 575.00 .1½" תורויצה רטוק ,טרפמה רטמ   
      
,HCS 01 ,תוולוגמ הדלפ תורויצ     34.05.050
םיריהמ םירוביח תרזעב םירבוחמ      
וא PUOCKIUQ תמגודכ      
    CILUATCIV ללוכ ,ע"ש וא  
ללוכ ,רוצה הצקב םיצירח      
םימטאו םיגרב םע םמצע םירוביח      
םירזיבאהו םיחפסה לכ ללוכ ,      
תוילתו םיקוזיח ,םישורדה      
יפל עבצ ללוכ , LU/MF םירשואמ      

3,900.00 130.00  30.00 .2" תורויצה רטוק ,טרפמה רטמ   
      
,HCS 01 ,תוולוגמ הדלפ תורויצ     34.05.060
םיריהמ םירוביח תרזעב םירבוחמ      
וא PUOCKIUQ תמגודכ      
    CILUATCIV ללוכ ,ע"ש וא  
ללוכ ,רוצה הצקב םיצירח      
םימטאו םיגרב םע םמצע םירוביח      
םירזיבאהו םיחפסה לכ ללוכ ,      
תוילתו םיקוזיח ,םישורדה      
יפל עבצ ללוכ , LU/MF םירשואמ      

21,700.00 155.00 140.00 .3" תורויצה רטוק ,טרפמה רטמ   
      
תכרעמל דחוימ שימג רוצ     34.05.070
,LU/MF רשואמ םירלקירפס      
םירזיבאהוםיחפסה לכ ללוכ      
םיקוזיחו תוילת ללוכ ,םישורדה      
םימטא םע LU/MF םירשואמ      
ישאר רוצל רוביח ללוכ ,םיגרבו      
041 דע ךרוא ,1, רטוק ,הדלפמ      

18,000.00 200.00  90.00 .מ"ס 'חי   
      
םגד )רלקירפס( זתמ שאר     34.05.080
    THGIR PU רשואמ LU/MF,  
    K=6.5, ל- DRAZAH THGIL ,  
הרוטרפמט ,1"-½" רבעמ ללוכ      
תולעת לעמ.תולעמ 47 הלעפה      

1,080.00  45.00  24.00 למשח 'חי   
      
      
      
      
      

121,430.00 50.43 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../124 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     124

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

121,430.00 מהעברה      
      
      
םגד )רלקירפס( זתמ שאר     34.05.090
    THGIR PU רשואמ LU/MF,  
    K=6.5, ל- DRAZAH THGIL   
    /QR,1"-½" רבעמ ללוכ,  

5,175.00  45.00 115.00 תולעמ 47 הלעפה הרוטרפמט 'חי   
      
םגד )רלקירפס( זתמ שאר     34.05.100
הרקתב עוקש ,""רתסומ"      
, םיאתמ הסכמ ללוכ ,תיטסוקא      
LU/MF רשואמ ,רוחש עבצב עובצ      
,RQ, -DRAZAH THGIL ל      
הלעפה ,1"-½" רבעמ ללוכ      
ללוכ ,תולעמ 47 לש הרוטרפמטל      

6,300.00  70.00  90.00 .הרקתל המאתהו םיקוזיח 'חי   
      
,יקפוא ידדצ )רלקירפס( זתמ שאר     34.05.110
, RQל LU/MF רשואמ      
    -DRAZAH YRANIDRO, ללוכ  
הרוטרפמטל םיאתמ ,½"-1" רבעמ      

  210.00  70.00   3.00 .תולעמ 47 'חי   
      
½1" רטוק ,תרוסמת םע ירודכ זרב     34.05.120
    , 01 NP, רשואמ LU/MFללוכ  
בצמ הארמה SPV ילמשח קספמ      

1,665.00 555.00   3.00 .זרבה לש רוגס/חותפ 'חי   
      
וק לע ריהמ ץחל קרופ     34.05.130
,LU/MF רשואמ ,םירלקירפס      

  720.00 240.00   3.00 .4/3" רטוק 'חי   
      
    HCTIWS WOLF תכרעמל 34.05.140
,LU/MF רשואמ ,םירלקירפס      
רטוקב יוביכל םימ וק לע בכרומ      

1,350.00 450.00   3.00 "3 'חי   
      
,3" רטוקב הקיצי לזרבמ רפרפ זרב     34.05.150
קספמ ללוכ ,LU/MF רשואמ       
רוגס/חותפ בצמ הארמה ילמשח      

1,800.00 600.00   3.00 .זרבה לש 'חי   
      
הקיצי לזרבמ רזוח-לא םותסש     34.05.160
    OCBIN רשואמ ,ע"ש וא LU/MF  

1,860.00 620.00   3.00 .3" רטוק , 'חי   
140,510.00 רפס תיב - םירזיבאו תרצ 50.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../125 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     125

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו  ו כ מ  י ר ד ח ב  ד ו י צ  60.43 ק ר פ  ת ת       
      
םימ תריגא תכירבל דבלב םירוביח     34.06.010
םע רורויא תורוצ םיללוכה      
,הקפסא תורוצ ,תשוח תותשר      
הקרוהו השילג ,הקיי ,דוקיפ      
,השילג רויצל ךפשמ ,הטסורימ      
סלפמ הארמה ףוקש רויצ ללוכ      
םע םדא חתפ ,רגאמב םימה      
לכה ,המוטא הריגס תלדו תרגסמ      

24,000.00 12,000   2.00 'פמוק .תיכת יפל  
      
לש הדלפ תרגסמ ןיב דוסי ץיפק     34.06.020
,ןוטבה דוסי ןיבו הבאשמה      
NOITARBIV המגודכ      

  880.00  55.00  16.00 .ג"ק 05 לקשמל SGNITNUOM 'חי   
      
הטלפ תללוכ , הבאשמל דוסי     34.06.030
תרגסממ לודג מ"ס 5-ב ןוטבמ      
01 הבוגב , םיתיוז םע , הבאשמה      

10,000.00 2,500.00   4.00 .תצרוחמ ימוג חול ללוכ , מ"ס 'חי   
      
סלפמ הרקבו הדידמ תכרעמ     34.06.040
    ללוכ ,לוק-לע ילג תרזעב םילזו  
סמועל AM 4-02 תיגולא האיצי      
םיתיה םירסממ 5 ,םהוא 057 דע      
תלעפה ,סלפמ תערתהלתוכתל      
הגוצת ,תורות ללוכ ,תובאשמ      
דימע SPX-01 םגד ששג ,תיתרפס      
זוזיקל שגר ,םיילכימיכל      
ילבכ ללוכ ,ימיפ הרוטרפמט      
תרצות ,דוקיפו רוביח      
    NORTAGEM םגד  
    REGNARORDIH ע"ש וא  

16,000.00 8,000.00   2.00 .CAV 022 הזה ,רשואמ 'חי   
      
שא יובכ רגאמ( יולימ  ףוגמ     34.06.050
רקב דקופמ 3" ילמשח)      
םגד תורד יוסהרטלוא      

4,100.00 4,100.00   1.00 ע" ש וא SLU\LE-03-3: 'חי   
      
3" ץחל רמושו השילג תעימ ףוגמ     34.06.060
םגד תורוד ילוארדיה ףוצמ םע      
    03-3-IDLF/SP/YTEFAS )רובע  

8,100.00 8,100.00   1.00 )שא יובכ רגאמ 'חי   
      
םגד תורוד 2" ץחל רמוש ףוגמ     34.06.070

3,200.00 3,200.00   1.00 ) שא יובכ תובאשמ( SP-03-2 'חי   
      
תורוד.צות 3" רטוקב וק   ןסמ     34.06.080

  350.00 350.00   1.00 IFD-3 םגד 'חי   
      
םגד תורוד  4"  השילג תעימ ףוגמ     34.06.090
    053-4-YTEFAS\LELF )רובע  

7,600.00 7,600.00   1.00 )םירלקירפס רגאמ 'חי   
74,230.00 60.43 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../126 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     126

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

74,230.00 מהעברה      
      
      
ףוצמ םע רגאמ יולמ ףוגמ     34.06.100
םגד תורוד 4" ילוארדיה      
    05-4-IDLF )רגאמ רובע  

7,800.00 7,800.00   1.00 )םירלקירפס 'חי   
      
תורוד.צות 4" רטוקב וק   ןסמ     34.06.110

  400.00 400.00   1.00 IFD-4 םגד 'חי   
      
םע הקיצי לזרבמ רפרפ זרב     34.06.120
ע"ש וא "תורוד" תרצות ,תרוסמת      
םיגוא ללוכ ,3" רטוקב ,רשואמ      

1,600.00 400.00   4.00 .םיוולוגמ םיידג 'חי   
      
םע הקיצי לזרבמ רפרפ זרב     34.06.130
ע"ש וא "תורוד" תרצות ,תרוסמת      
םיגוא ללוכ ,4" רטוקב ,רשואמ      

2,000.00 500.00   4.00 .םיוולוגמ םיידג 'חי   
      
לש הקיפס , שא יובכ ימל הבאשמ     34.06.140
,םימ דומע 'מ 05 ץחל ,ש"קמ 03      
,ס"כ 51 קפסהב ילמשח עומ םע      
טלפמוק ,םימ דג ןגומ ,ד"לס 0592      
,ץחל ידמ 2 ללוכ ,רשקמ סיסב םע      
,םידוקיפ ,םירוביחה לכ ללוכ      

12,000.00 12,000   1.00 .הבאשמל חולמ םירזיבאו תורוצ 'חי   
      
ץחל תרימשל תילגופירטצ הבאשמ     34.06.150
PMUP(  שא יובכ תכרעמב      
    YEKCOJ(, ש"קמ 0.5 לש הקיפס,  
עומ םע ,םימ דומע 'מ 06 ץחל      
0592 ,ס"כ 8.1 קפסהב ילמשח      
םע טלפמוק ,םימ דג ןגומ ,ד"לס      
,םירוביחה לכ ללוכ ,רשקמ סיסב      
חולמ םירזיבאו תורוצ ,םידוקיפ      

3,500.00 3,500.00   1.00 .הבאשמל 'חי   
      
יובכ תובאשמל דוקיפו למשח חול     34.06.160
,תוחטבה ,םיקיספמ םע ,שא      
תוכירבמ םידוקיפ ,ןומיס תורומ      
הדיחיכ לכה ,הרקב חולמו םימ      
ללוכ.יקית זגרא ךותב תמלשומ      

12,000.00 12,000   1.00 YEKCOJ תבאשמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

113,530.00 60.43 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../127 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     127

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

113,530.00 מהעברה      
      
      
תרשואמ ,םירלקירפסל הבאשמ     34.06.170
    LU/MF, 003 לש הקיפס MPG)86  
עומ םע ,ראב 5 ץחל , )העש\ק"מ      
,ד"לס 0592 ,ס"כ02 קפסהב  לזיד      
סיסב םע טלפמוק ,םימ דג ןגומ      
םותסש ,ץחל ידמ 2 ללוכ ,רשקמ      
הלעפה חול ,יטמוטוא ריוא      
LU/MF רשואמ תידיו תיטמוטוא      
תרצות ,שלושמ בכוכ עתה םע ,      
    NORTEM ללוכ ,רשואמ ע"ש וא  
תורוצ ,םידוקיפ ,םירוביחה לכ      
םאתהב הבאשמל חולמ םירזיבאו      
ימוי רלוס לכימ ללוכ.02APFN-ל      
4" טסוזקא רוצ , 'ל 0001      
ךרואב דדובמ הדלפ וא טסבסאמ      

60,000.00 60,000   1.00 'מ 52 'חי   
      
ץחל תרימשל תילגופירטצ הבאשמ     34.06.180
PMUP(  םירלקירפס תכרעמב      
    YEKCOJ (, ש"קמ 3 לש הקיפס,  
ילמשח עומ םע ,ראב 06 ץחל      
ןגומ ,ד"לס 0592 ,ס"כ 0.2 קפסהב      
    רשקמ סיסב םע טלפמוק ,םימ דג,  
תידיו תיטמוטוא הלעפה חול םע      
טטסוסורפ םע ,LU/MF רשואמ      
תקספהלו הלעפהל ילאיצרפיד      
,םירוביחה לכ ללוכ ,הבאשמה      
חולמ םירזיבאו תורוצ,םידוקיפ      

7,500.00 7,500.00   1.00 .02APFN-ל םאתהב הבאשמל 'חי   
      
שא יובכ תכרעמל הרקב חול     34.06.190
ןכותמ רקב םע ,םירלקירפסו      
יבכמו APFN תושירדל םאתהב      
טוויח ללוכ ,ןומיס תורומ ,שא      
םירוביח ללוכ ,יתרושקיתו ילמשח      
המירז ידמ ,תובאשמהמ      
    )HCTIWS WOLF(, הריגס יזרב  
לכו ,רוגס/חותפ בצמ הארתה םע      
חול ללוכ,םישורדה םירזיבאה      
,HCTIWS REFSNART רבעמ      

8,000.00 8,000.00   1.00 LU\MF רשואמ רוטרגל רבחמה 'חי   
189,030.00 ירוביצ - תווכמ ירדחב דויצ 60.43 כ"הס  

      
- ם י ר ז י ב א ו  ת ר  צ  70.43 ק ר פ  ת ת       
      
רפת ילב ,תוולוגמ הדלפ תורוצ     34.07.010
    04 HCS, םע וא ךותירב םירבוחמ  
ללוכ ,PUOCKIUQ ריהמ רוביח      
רטוק ,םיחפסו עבצ ,םיקוזיח      

11,200.00 140.00  80.00 )םייטרדיה רובע(.3" תורוצה רטמ   
      
      
      

11,200.00 70.43 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../128 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     128

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

11,200.00 מהעברה      
      
      
,רפת ילב ,תוולוגמ הדלפ תורויצ     34.07.020
    04 HCS, הגרבהב םירבוחמ,  
םיריהמ םירוביח םע וא ךותירב      
    PUOCKIUQ )תטלחה יפל  
םיחפסה לכ ללוכ ,)ןימזמה      
,םיקוזיח ,םישורדה םירזיבאהו      
תורויצה רטוק ,טרפמה יפל עבצ      
יצ ללוכ)םייטרדיה רובע(.4"      

42,000.00 280.00 150.00 הקסה רטמ   
      
,רפת ילב ,תוולוגמ הדלפ תורויצ     34.07.030
    04 HCS, הגרבהב םירבוחמ,  
םיריהמ םירוביח םע וא ךותירב      
    PUOCKIUQ )תטלחה יפל  
םיחפסה לכ ללוכ ,)ןימזמה      
,םיקוזיח ,םישורדה םירזיבאהו      
תורויצה רטוק ,טרפמה יפל עבצ      

8,400.00 280.00  30.00 "4. רטמ   
      
,HCS 01 ,תוולוגמ הדלפ תורויצ     34.07.040
םיריהמ םירוביח תרזעב םירבוחמ      
וא PUOCKIUQ תמגודכ      
    CILUATCIV ללוכ ,ע"ש וא  
ללוכ ,רוצה הצקב םיצירח      
םימטאו םיגרב םע םמצע םירוביח      
םירזיבאהו םיחפסה לכ ללוכ ,      
תוילתו םיקוזיח ,םישורדה      
יפל עבצ ללוכ , LU/MF םירשואמ      

6,500.00 130.00  50.00 .2" תורויצה רטוק ,טרפמה רטמ   
      
,HCS 01 ,תוולוגמ הדלפ תורויצ     34.07.050
םיריהמ םירוביח תרזעב םירבוחמ      
וא PUOCKIUQ תמגודכ      
    CILUATCIV ללוכ ,ע"ש וא  
ללוכ ,רוצה הצקב םיצירח      
םימטאו םיגרב םע םמצע םירוביח      
םירזיבאהו םיחפסה לכ ללוכ ,      
תוילתו םיקוזיח ,םישורדה      
יפל עבצ ללוכ , LU/MF םירשואמ      

6,000.00 200.00  30.00 .4" תורויצה רטוק ,טרפמה רטמ   
      
םגד )רלקירפס( זתמ שאר     34.07.060
    THGIR PU רשואמ LU/MF,  
    K=6.5, ל- DRAZAH  
    YRANIDRO, 1"-½" רבעמ ללוכ,  

  270.00  45.00   6.00 .תולעמ 47 הלעפה הרוטרפמט  'חי   
      
םגד )רלקירפס( זתמ שאר     34.07.070
    THGIR PU רשואמ LU/MF,  
    K=6.5, ל- DRAZAH  
    YRANIDRO, 1"-½" רבעמ ללוכ,  

  140.00  70.00   2.00 .תולעמ 141 הלעפה הרוטרפמט  'חי   
      

74,510.00 70.43 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../129 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     129

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

74,510.00 מהעברה      
      
      
4" רטוקב הקיצי לזרבמ רעש זרב     34.07.080
הווש וא OCBIN ISP571 תרצות      
קספמ ללוכ ,LU/MF רשואמ ךרע      
בצמ הארמה SPV ילמשח      
םיגרב ,םיגוא ללוכ ,רוגס/חותפ      

3,600.00 1,200.00   3.00 .םימטאו 'חי   
      
סופיט רעש זרבל ריחמ תפסות     34.07.090
    YSOילמשח קספמ רובע SPV  
ףוגמ לע רוגס/ חותפ בצמ הארמה      

  600.00 200.00   3.00 4"ב 'חי   
      
,2" רטוק ,תרוסמת םע ירודכ זרב     34.07.100
    01 NP, רשואמ LU/MFללוכ  
בצמ הארמה SPV ילמשח קספמ      

  630.00 630.00   1.00 .זרבה לש רוגס/חותפ 'חי   
      
,2" רטוק ,זילפמ רזוח-לא םותסש     34.07.110

  500.00 500.00   1.00 .הגרבהב רבוחמ LU/MF רשואמ 'חי   
      
הקיצי לזרבמ רזוח-לא םותסש     34.07.120
    OCBIN רשואמ ,ע"ש וא LU/MF  

  620.00 620.00   1.00 .4" רטוק , 'חי   
      
,4" רטוקב הקיצי לזרבמ רפרפ זרב     34.07.130
קספמ ללוכ ,LU/MF רשואמ       
רוגס/חותפ בצמ הארמה ילמשח      

  800.00 800.00   1.00 .זרבה לש 'חי   
      
וק לע ריהמ ץחל קרופ     34.07.140
,LU/MF רשואמ ,םירלקירפס      

  720.00 240.00   3.00 .4/3" רטוק 'חי   
      
םירלקירפס תכרעמל הקעזא זרב     34.07.150
ללוכ ,םיגואב רבוחמ ,4" רטוקב      
,ץחל ידמ ,יוסיו הקרוה יזרב      
םירוביח ,םימ ןומעפ ,טטסוסרפ      
,LU/MF רשואמ ,דויצ לכל חולמ      

2,800.00 2,800.00   1.00 .םיידג םיגוא ללוכ 'חי   
      
הלקס ,ןירצילג יולימ םע ץחל דמ     34.07.160
זרב ללוכ ,3"-4" רטוק ,רב 8 דע      

1,560.00 130.00  12.00 .LU/MF רשואמ ,יכרד-תלת 'חי   
      
תכרעמ יוסיל ירודכ זרב     34.07.170
רבעמ ללוכ ,1" רטוק ,םירלקירפס      

  475.00  95.00   5.00 .½"-1", 'חי   
      
תכרעמ יוסיל ירודכ זרב     34.07.180
רבעמ ללוכ ,1" רטוק ,םירלקירפס      

  190.00  95.00   2.00 ,"2. 'חי   
      

87,005.00 70.43 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../130 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     130

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

87,005.00 מהעברה      
      
      
הקיפסל IRUTNEV הקיפס דדומ     34.07.190
    MPG 003, ה וק לע בכרומיוסי  
,4" רטוק ,שא יוביכ תובאשמ לש      

5,500.00 5,500.00   1.00 .LU/MF רשואמ 'חי   
      
, 'מטא 0.8 דע םוחתב טטסוסרפ     34.07.200

  800.00 400.00   2.00 .LU/MF רשואמ 'חי   
      
ETALP( הטסורי חפמ הטלפ     34.07.210
    XETROVITNA( 05 תודימבX05  
רוצ לע ,תוחפל מ"מ 3 יבוע ,מ"ס      
,יובכ תובאשמל 4" רטוקב הקיי      
םירמוחו םירזיבאה לכ ללוכ      
תויכתו טרפמל םאתהב ,םישורדה      

  700.00 700.00   1.00 . 'חי   
      
    HCTIWS WOLF תכרעמל 34.07.220
,LU/MF רשואמ ,םירלקירפס      
רטוקב יוביכל םימ וק לע בכרומ      

  450.00 450.00   1.00 "4 'חי   
      
תכרעמ לש זוקיו הקידב ןקתמ     34.07.230
הריגס זרב ללוכה , םירלקירפס      
,1" טרוקב המירז הארמו ירודכ      
,LU/MF רשואמ 4/3" ץחל קרופ      
,םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ      
רוביח ללוכ ,APFN יפל הקתה      

  800.00 800.00   1.00 .זוקי רוצל 'חי   
      
)ח"זמ( תרזוח המירז עומ זרב     34.07.240
, LU/MF רשואמ , הקיצי לזרבמ      
TTAW תרצות ,םיגואב רבוחמ      

4,600.00 4,600.00   1.00 .4" רטוקב ,רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
הלקס ,ןירצילג יולימ םע ץחל דמ     34.07.250
זרב ללוכ ,"6 רטוק ,'מטא 21 דע      

  572.00 143.00   4.00 .יכרד-תלת 'חי   
      
ימוגמ ,2" רטוקב שימג רוביח     34.07.260
- XELF תרצות תמגודכ ,ןירושמ      
    X גוא םע רבוחמגוא ללוכ ,םיםי  

  360.00 180.00   2.00 .םיידג 'חי   
      
תקידבל םיקתה ןוכמ  תקידב     34.07.270
ל םאתהב םירלקירפס 'עמ עוציב      
תקידב ללוכ( APFN 31\ 6591 .י.ת      
ח"ודו,חטשב םירוקיב,תויכת      

15,000.00 15,000   1.00 'פמוק )יפוס  
115,787.00 ירוביצ - םירזיבאו תרצ 70.43 כ"הס  

      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../131 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     131

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  80.43 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכ      
.הלחשהו הקתה ,הלבוה ,הקפסא      
      
721 -ל תיגולא שא יוליג תזכר     34.08.010
תרצות תמגודכ תובותכ      
    ERIFELET םגדמ רשואמ ע"ש וא  
    0003 RDA טרפמב ראותמכ  

8,000.00 8,000.00   1.00 .יכטה 'חי   
      
גצ םע שא יוליג תזכרל השמ לפ     34.08.020
קשממ +ירמו אפלא ילטיגיד      
    232SR תירבעה הפשב הגוצת םע  
'בח תרצות ,תילגאהו      

3,500.00 3,500.00   1.00 .רשואמ ע"ש וא ERIFELET 'חי   
      
גוסמ םירבצמ ןעטמ /קפס תכרעמ     34.08.030
תועש 27 הדובע ןמזל ,לופיט אלל      

1,000.00 1,000.00   1.00 'פמוק .למשח תקפסא אלל  
      

  990.00 330.00   3.00 'פמוק .תירוזא תבותכ תדיחי 34.08.040
      

1,020.00 340.00   3.00 'פמוק .תירוזא תיתבותכ הלעפה תדיחי 34.08.050
      
גוסמ םירבצמו ןעטמ /קפס תכרעמ     34.08.060
םיטגמורטקלא רובע לופיט אלל      

  500.00 500.00   1.00 'פמוק .תווש תולעפהלו תותלדל  
      
טלוו 42 טגמורטקלא תדיחי     34.08.070
תלדל תמאתמו תותלד רורחשל      

  800.00 400.00   2.00 'פמוק .לעופב ןקתותש  
      
תכרעמה לכל תוריש תכות     34.08.080

1,000.00 1,000.00   1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
יגולא ירטקלא וטופ ןשע יאלג     34.08.090
תדיחי םע A084-OFT תמגודכ      
'בח תרצות סיסב ללוכ תבותכ      
    ERIFELET י"ע רשואמ ע"ש וא  

4,950.00 330.00  15.00 .ןכתמה 'חי   
      

  660.00 330.00   2.00 .םודא יגולא ץופי ןצחל 'חי  34.08.100
      
ןופלט ירפסמ 5 דע יטמוטוא ןגייח     34.08.110
    ו םידיישא יוליג תכרעמל םיחיי  
'בח תרצותמ i005-MDT תמגודכ      
    ERIFELET י"ע רשואמ ע"ש וא  

  900.00 900.00   1.00 .ןכתמה 'חי   
      

  780.00 130.00   6.00 ןשע יאלגל תישמ ןומיס תרומ 'חי  34.08.120
      

  400.00 200.00   2.00 .לעפוה יוביכ טלש 'חי  34.08.130
      
      

24,500.00 80.43 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../132 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     132

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

24,500.00 מהעברה      
      
      
הקתהל ילוק רוא הארתה רפוצ     34.08.140

1,080.00 360.00   3.00 .ץצ םע תימיפ 'חי   
      
םימ ןגומ ילוק רוא הארתה רפוצ     34.08.150

1,800.00 450.00   4.00 .תיוציח הקתהל 'חי   
      
תויקת תויטמוטוא יוביכ תוכרעמ     34.08.160
חפ( ישאר חולל ,MF-002 זגב      
תוברל )ק"מ 4 חולה לש רעושמ      
םע ,םיאתמ לוביקב זג ילכימ      
האיצי םע ,הריהמ הקירפל םותסש      
לכימה ןיב רוביחל ,שימג ןוגעל      
ןוגיעל קבח םע רוזיפה תרצל      
םע ,םיאתמ ץחל דמ םע לכימה      
ןקתל םאתהב רוזיפ יריחו תרצ      
    APFN, די הלעפה םעםע ,תי  

4,000.00 4,000.00   1.00 'פמוק .םילכימה ץחל תדיריל הארתה  
      
יוליג תכרעמ תדוקל טווח תמלשה     34.08.170
היולג וא/ו היומס הקתהב ןשע      
לש גוס לכל )םירחא י"ע העצובש(      
אצומל דעו הרקבה חולמ ,רזיבא      
םיככוסמ םילבכ םע ,הדוקה      
,דיג לכ GWA61 ךתחב ,םילתופמו      
םאתהבו ןרציה תוצלמה י"פע      

2,250.00  75.00  30.00 .םיקתה ןוכמ תושירדל 'חי   
      
תכרעמ לש הצרהו ,הלעפה ,רוביח     34.08.180
הכות תוברל ,שאה יוביכו יוליג      
יפל תכרעמה לכל םייללכ תוכיתו      
השולש ללוכ ,חוקלה תושירד      
סיסב לע תודע תויכת םיטס      
,תוחפל 2102 דאקוטוא תכות      
םותב חקפמל הריסמל 'וכו קסיד      

3,000.00 3,000.00   1.00 'פמוק .הדובעה  
      
ןוכמ י"ע הרושיאו תכרעמה תקידב     34.08.190
אלל ,א"ת שא יוביכ ,םיקתה      
תוקידבה לכ תוברל ,תויוגייתסה      

2,500.00 2,500.00   1.00 'פמוק .תכרעמה ריחמב לולכ .ושרדייש  
39,130.00 למשח םיפוצ -שא יוביכו יוליג תכרעמ 80.43 כ"הס  

      
י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  90.43 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכ      
.הלחשהו הקתה ,הלבוה ,הקפסא      
      
721 -ל תיגולא שא יוליג תזכר     34.09.010
תרצות תמגודכ תובותכ      
    ERIFELET םגדמ רשואמ ע"ש וא  
    0003 RDA טרפמב ראותמכ  

8,000.00 8,000.00   1.00 .יכטה 'חי   
8,000.00 90.43 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../133 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     133

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

8,000.00 מהעברה      
      
      
גצ םע שא יוליג תזכרל השמ לפ     34.09.020
קשממ +ירמו אפלא ילטיגיד      
    232SR תירבעה הפשב הגוצת םע  
'בח תרצות ,תילגאהו      

3,500.00 3,500.00   1.00 .רשואמ ע"ש וא ERIFELET 'חי   
      
גוסמ םירבצמ ןעטמ /קפס תכרעמ     34.09.030
תועש 27 הדובע ןמזל ,לופיט אלל      

1,000.00 1,000.00   1.00 'פמוק .למשח תקפסא אלל  
      

3,300.00 330.00  10.00 'פמוק .תירוזא תבותכ תדיחי 34.09.040
      

2,380.00 340.00   7.00 'פמוק .תירוזא תיתבותכ הלעפה תדיחי 34.09.050
      
גוסמ םירבצמו ןעטמ /קפס תכרעמ     34.09.060
םיטגמורטקלא רובע לופיט אלל      

  500.00 500.00   1.00 'פמוק .תווש תולעפהלו תותלדל  
      
טלוו 42 טגמורטקלא תדיחי     34.09.070
תלדל תמאתמו תותלד רורחשל      

3,200.00 400.00   8.00 'פמוק .לעופב ןקתותש  
      
תכרעמה לכל תוריש תכות     34.09.080

1,000.00 1,000.00   1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
יגולא ירטקלא וטופ ןשע יאלג     34.09.090
תדיחי םע A084-OFT תמגודכ      
'בח תרצות סיסב ללוכ תבותכ      
    ERIFELET י"ע רשואמ ע"ש וא  

24,420.00 330.00  74.00 .ןכתמה 'חי   
      

5,280.00 330.00  16.00 .םודא יגולא ץופי ןצחל 'חי  34.09.100
      
ןופלט ירפסמ 5 דע יטמוטוא ןגייח     34.09.110
    ו םידיישא יוליג תכרעמל םיחיי  
'בח תרצותמ i005-MDT תמגודכ      
    ERIFELET י"ע רשואמ ע"ש וא  

  900.00 900.00   1.00 .ןכתמה 'חי   
      

2,210.00 130.00  17.00 ןשע יאלגל תישמ ןומיס תרומ 'חי  34.09.120
      

2,000.00 200.00  10.00 .לעפוה יוביכ טלש 'חי  34.09.130
      
הקתהל ילוק רוא הארתה רפוצ     34.09.140

3,600.00 360.00  10.00 .ץצ םע תימיפ 'חי   
      
םימ ןגומ ילוק רוא הארתה רפוצ     34.09.150
55PI הגה תגרד .תיוציח הקתהל      

4,500.00 450.00  10.00 . 'חי   
      
      
      

65,790.00 90.43 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../134 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     134

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

65,790.00 מהעברה      
      
      
תויקת תויטמוטוא יוביכ תוכרעמ     34.09.160
חפ( ישאר חולל ,MF-002 זגב      
תוברל )ק"מ 4 חולה לש רעושמ      
םע ,םיאתמ לוביקב זג ילכימ      
האיצי םע ,הריהמ הקירפל םותסש      
לכימה ןיב רוביחל ,שימג ןוגעל      
ןוגיעל קבח םע רוזיפה תרצל      
םע ,םיאתמ ץחל דמ םע לכימה      
ןקתל םאתהב רוזיפ יריחו תרצ      
    APFN, די הלעפה םעםע ,תי  

4,000.00 4,000.00   1.00 'פמוק .םילכימה ץחל תדיריל הארתה  
      
יוליג תכרעמ תדוקל טווח תמלשה     34.09.170
היולג וא/ו היומס הקתהב ןשע      
לש גוס לכל )םירחא י"ע העצובש(      
אצומל דעו הרקבה חולמ ,רזיבא      
םיככוסמ םילבכ םע ,הדוקה      
,דיג לכ GWA61 ךתחב ,םילתופמו      
םאתהבו ןרציה תוצלמה י"פע      

7,500.00  75.00 100.00 .םיקתה ןוכמ תושירדל 'חי   
      
תכרעמ לש הצרהו ,הלעפה ,רוביח     34.09.180
הכות תוברל ,שאה יוביכו יוליג      
יפל תכרעמה לכל םייללכ תוכיתו      
השולש ללוכ ,חוקלה תושירד      
סיסב לע תודע תויכת םיטס      
,תוחפל 2102 דאקוטוא תכות      
םותב חקפמל הריסמל 'וכו קסיד      

3,000.00 3,000.00   1.00 'פמוק .הדובעה  
      
ןוכמ י"ע הרושיאו תכרעמה תקידב     34.09.190
אלל ,א"ת שא יוביכ ,םיקתה      
תוקידבה לכ תוברל ,תויוגייתסה      

2,500.00 2,500.00   1.00 'פמוק .תכרעמה ריחמב לולכ .ושרדייש  
82,790.00 דומיל תותיכו טרופס םלוא -שא יוביכו יוליג תכרעמ 90.43 כ"הס  

למשח -                      
701,177.00 םירלקירפסו שא יובכ תכרעמ 43 כ"הס  

      
י פ ו   ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ  ת ו ר י ק  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 02÷03 יבועב ןוטב תוריק     40.01.010
ללוכו שרגמה רדגל דוסי לגר ללוכ      
רזוחה יולימהו השורדה הריפחה      

144,000.00 1,200.00 120.00 .א"כ מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     40.01.020

68,250.00 4,550.00  15.00 .ןוטבה ןויזל םיוש םירטקב ןוט   
212,250.00 .שרגמה חותיפ תוריק 10.04 כ"הס  

      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../135 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     135

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
בתכב םיפוצירה לכ :1 'סמ הרעה      
יק לוח תבכש םיללוכ הז תויומכ      
,טרפמ יפל -ע"ש קד ץצח וא/ו      
.מ"ס 5 יבועב      
      
דיל הרוקמה קלחב ףוציר יחטש     40.02.010
םיפוצה לש תוליעפה ירדח      
"ןוטסרקא" םגדמ תופצרמב      
הבל טירג" ןווגב ,מ"ס 7/03/03      
וא ,"ןייטשרקא" לש "תשטולמ      

24,050.00 185.00 130.00 .א3, 3 טרפ יפל .ע"ש ר"מ   
      
ס"היב תותיכ תיזחב ףוציר יחטש     40.02.020
ןווגב מ"ס 6/02/02 תופצרמב      
"ןייטשרקא" לש ,האולימב "רופא"      
"תיכרוא הייב" תמגודב ,ע"ש וא ,      

17,600.00  88.00 200.00 .ב4 ,א2, 2 טרפ יפל . ר"מ   
      
ס"היב תותיכ תיזחב ףוציר יחטש     40.02.030
ןווגב מ"ס 6/02/02 תופצרמב      
טלמ סיסב לע ,"בוהצ  לייטקוק"      
,ע"ש וא ,"ןייטשרקא" לש ,ןבל      
יפל ."תיכרוא הייב" תמגוד ,םיספ      

3,500.00 100.00  35.00 .ב4 ,א2, 2 טרפ ר"מ   
      
טלפסאה שרגמ ביבס ףוציר יחטש     40.02.040
  תובלתשמ תופצרמב ,םיפוצה לש    
לייטקוק" ןווגב מ"ס 6/02/02      
לש ,ןבל טלמ סיסב לע ,"בוהצ      
תמגודב ,ע"ש וא "ןייטשרקא"      

50,350.00  95.00 530.00 .א4, 4 טרפ יפל .תיכרוא הייב ר"מ   
      
, ןווגמ ל"ה ףוצירל ריחמ תפסות     40.02.050

7,200.00  12.00 600.00 .מ"ס 8 יבועב רופא וא ,ןבל ר"מ   
      
תיוריע הכרדמ ףוציר יחטש     40.02.060
תמגוד .ןייטשייפ בוחר ךרואל      
םגד( תוריש תעוצר -ףוצירה      
לש ,מ"ס 7 יבועב ,תווגמ ,"וטרט"      
יטרפ יפל ,)ע"ש וא "ןייטשרקא"      

10,800.00 135.00  80.00 .א1, 1 טרפ יפל .הייריעה ר"מ   
      
תיוריע הכרדמ ףוציר יחטש     40.02.070
תמגוד .ןייטשייפ בוחר ךרואל      
םגד( הכילה תעוצר -ףוצירה      
    "02X02" מ"ס 6 יבועב ,רופא( -  

44,000.00  88.00 500.00 .א1, 1 טרפ יפל  .הייריעה יטרפ יפל ר"מ   
      
תוטילב םע םע םירוועל ןומיס ןבא     40.02.080
לש ,מ"ס 6/02/02 תודימב ,"םיספ"      

3,010.00 215.00  14.00 .רוחש ןווגב ,ע"ש וא "ןייטשרקא" ר"מ   
      
      
      

160,510.00 20.04 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

קובץ: רמת אביב   .../136 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     136

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

160,510.00 מהעברה      
      
      
תוטילב םע םע םירוועל ןומיס ןבא     40.02.090
,מ"ס 6/02/02 תודימב ,)"תומטיפ"(      
ןווגב ,ע"ש וא "ןייטשרקא" לש      

1,075.00 215.00   5.00 .רוחש ר"מ   
      
"ביבא לת תייריע" םגד קבח     40.02.100

9,600.00  80.00 120.00 'פמוק .8 טרפ יפל .2" רטוקב דומעל  
      
דומעל ביבא לת תייריע םגד קבח     40.02.110

1,680.00 120.00  14.00 'פמוק .8 טרפ יפל .3" רטוקב  
      
תופצרמב העסימ תמלשה/שודיח     40.02.120
.םודא ןווגב ,מ"ס 6/02/01 תושדח      
בתכב הארוה יפ-לע קרו ךא עצובי      

8,500.00  85.00 100.00 .חקפמהמ ר"מ   
      
תודימב "הייצח רבעמל הפש ןבא"     40.02.130
,הזאפ ילב וא/ו םע ,מ"ס 51/05/32      
ןווגב ,ע"ש וא "ןייטשרקא" לש      
שרד )תויווז( תויפ עוציבל .רופא      
ללוכ ריחמה .קיודמ רוסיב גורג      
יטרפ יפל  .02-ב ןוטב דסמ      

32,200.00 115.00 280.00 .א7, 7 טרפן םיפוצורה רטמ   
      
ןייטשייפ 'חרל השדח הפש ןבא     40.02.140
וא "ןייטשרקא" לש "52/71" םגדמ      
דסמ ללוכ ריחמה .רופא ןווגב ,ע"ש      

9,000.00 100.00  90.00 .02-ב ןוטב רטמ   
      
לומ דחא עטק ,בכרל היילע ןבא     40.02.150
ט"קמ םגדמ ,"םיפוצה" תסיכ      
"ןייטשרקא" לש 0602, 0702, 0802      
הצק יבא ללוכ ריחמה .ע"ש וא      
ללוכ ריחמה .ןרציה לש ,תוידועיי      
יפל ןוטב בגו דסמב םיבאה ןוגיע      

2,175.00 145.00  15.00 .סדהמה תויחה רטמ   
      
02/01  ךתחב ,ימורט ןוטבמ ןג ןבא     40.02.160
ןווג ,ע"ש וא "ןייטשרקא" לש ,מ"ס      

3,000.00 100.00  30.00 .ןוטב בגו דסמ ללוכ ריחמה .רופא רטמ   
      
לש תויללכ תודימב םייק ץעל המוג     40.02.170
'צות ,רופא ןווג ,מ"ס 001/001      
ללוכ ריחמה .ע"ש וא "ןייטשרקא"      

  440.00 220.00   2.00 'פמוק .02-ב ןוטב סיסב  
      
לש תויללכ תודימב םייק ץעל המוג     40.02.180
'צות ,רופא ןווג ,מ"ס 051/051      
ללוכ ריחמה .ע"ש וא "ןייטשרקא"      

1,350.00 270.00   5.00 'פמוק .02-ב ןוטב סיסב  
      
      

229,530.00 20.04 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../137 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     137

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

229,530.00 מהעברה      
      
      
לש תויללכ תודימב םייק ץעל המוג     40.02.190
ןג ןבאב ,רופא ןווג ,מ"ס 052/052      
וא "ןייטשרקא" לש ,"לט" םגד      
02-ב ןוטב סיסב ללוכ ריחמה .ע"ש      

3,600.00 1,200.00   3.00 'פמוק .  
      
תויללכ תודימב ןכותמ ץעל המוג     40.02.200
'צות ,רופא ןווג ,מ"ס 051/051 לש      
ללוכ ריחמה .ע"ש וא "ןייטשרקא"      
יולימו הריפח ןכו 02-ב ןוטב סיסב      

  990.00 330.00   3.00 'פמוק .תרשואמ ןג-תמדאב  
      
ףיעסב ראותמכ ןכותמ ץעל המוג     40.02.210
לש תויללכ תודימב ךא ,331.6.04      
'צות ,רופא ןווג ,מ"ס 051/001      
ללוכ ריחמה .ע"ש וא "ןייטשרקא"      
יולימו הריפח ןכו 02-ב ןוטב סיסב      

1,200.00 300.00   4.00 'פמוק .תרשואמ ןג-תמדאב  
      
םישרוש ליבגמ רובע ריחמ תפסות     40.02.220
מ"ס 06 הבוגב "לורטוקטור" גוסמ      
ילוש ךרואל וא/ו םיצע יחתפב      
יפ-לע קרו ךא עצובי .העסימ/ףוציר      
.בתכבו שארמ -חקפמה תארוה      
יכרוא -וט ליבגמ רטמ הדידמה      

23,800.00 170.00 140.00 .ודדמיי אל םישרד הפיפח רטמ   
      
,זוקיל יעופיש-וד ימורט טמלא     40.02.230
ןוגיע ללוכ ריחמה .מ"ס 03 בחורב      

2,275.00  65.00  35.00 .טרפ יפל .ןוטב דסמ יבג-לע רטמ   
      
םרג םוקמב( תושדח תוגרדמ     40.02.240
למשחה רליפ בגב קרופש תוגרדמה      
רופא ימורט טמלאב ,)שדחה      
יפל -הגרדמה תודימ .תוגרדמל      
דסמ תא ללוכ ריחמה .םייקה      

3,500.00 350.00  10.00 .ןיוזמה ןוטבה רטמ   
      
ןוטבמ ,הפשאה רצחל תוגרדמ     40.02.250

1,980.00 330.00   6.00 .קלחומו ןייוזמ רטמ   
266,875.00 םייוב םיבשומו תוגרדמ ,ףוציר תודובע 20.04 כ"הס  

      
ת ו  ו ש  ת ו ד ו ב ע  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
םע תודובעה לכ :1 'סמ הרעה      
הליבטב ווולוגי ,תוולוגמ הדלפ      
-ילארשיה ןקתה יפל םח ץבאב      
לכ עוציב רחאל -םתומלשב      
םיפויש ,םידוביע ,םיכותירה      
םיכותיר ורשואי אל .הלאב אצויכו      
.רתאב      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל        
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../138 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     138

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
תודובע ורשואי אל :2 'סמ הרעה      
יקלחב שומיש השע םהב      
םהשלכ םיכתורמ םיליפורפ      
יפל -שרדה ךרואה תלבקל      
.םיטרפה      
      
תודובעה לכ רמג :3 'סמ הרעה      
ללוכ תוולוגמ הדלפ תשרד םהב      
הדלפה תכהו דוביע :ריחמב      
תרשוק הבכש םושייל תוולוגמה      
יפל תוולוגמ הדלפל ןוילע עבצ      
ןוילעה עבצה ןרצי תויחה      
סדהמ לש בתכב רושיאבו      
תרשוקה הבכשה םושיי ,טקייורפה      
תטישב עצובמ ןוילע עבצו ל"ה      
,"רותב תיטאטסורטקלא הקבא"      
.ןכתמה עבקייש ןווגב      
      
,ןייטשייפ 'חר תכרדמב לספס     40.03.010
,"סדה" לש "הולצרב" םגדמ      
ריחמה .מ"ס 081 בשומ ךרואב      
ןוטב דסמ ללוכ ןכו די-דעסמ ללוכ      

20,800.00 2,600.00   8.00 04 טרפ יפל .ןיוזמ 'חי   
      
םגדמ ,רפסה-תיב רצחב לספס     40.03.020
בשומו הפוחמ ןוטבמ קוצי לספס"      
לת תיריע" םגד ,"יתבכש-בר ץע      
.מ"ס 052 יללכ ךרואב ,"ביבא      
יפל ןיוזמ ןוטב דסמ ללוכ ריחמה      
טרפ יפלו 14 'סמ ילכירדא טרפ      

24,000.00 4,000.00   6.00 .יסדה 'חי   
      
ןחלוש -קיקיפל הבישי תכרעמ     40.03.030
בשומו ןוטב םיבשומו ימורט ןוטב      
רשואמ םגדמ ,יתבכש-בר ץע      
.ע"ש וא "אכירא-םחש" לש ,םיכל      
תויחה יפל ןוגיע ללוכ ריחמה      

40,000.00 10,000   4.00 'פמוק .טקייורפה סדהמ  
      
הייתש-ימל הייתש תיזרב     40.03.040
ןוטב רמג ,"רלוק" םגדמ ,םיררוקמ      
וא "אכירא םחש" תרצות ,קלח      
,םימל רוביח את ללוכ ריחמה .ע"ש      
הדלפ יסכמ םע םהיש -זוקי את       
ללוכ ןכ-ומכ .הייזרבה ןרצי לש      
רוביח תויולע לכ תא ריחמה      
רוביח ,הייתש ימ רוקמל הייזרבה      
ידיב הדובעה( למשח תכרעמל      
אתלו )ךמסומ יאלמשח תוירחאבו      
קחרמ לכל -זוקיה תכרעמ תרקב      

36,000.00 18,000   2.00 .שרדייש 'חי   
      
      

120,800.00 30.04 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../139 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     139

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

120,800.00 מהעברה      
      
      
לש "ביבא" םגדמ השיג הייזרב     40.03.050
וא , 1162 ט"קמ ,"אכירא םחש"      
הקתה ,הקפסא ללוכ ריחמה .ע"ש      
לש ,שומישל ןכומ טלפמוק ןוגיעו      
את תוברל הייזרבה יביכר לכ      
,זוקי אתו ןויסו םימ תזה      
ילעבו הייזרבה ןרצי ידיב םירצוימ      
ללוכ ןכ-ומכ.הקוצי הדלפ יסכמ      
רוקמל הייזרבה רוביח ריחמה      
לכל ,זוקיה/בויבה תכרעמלו םימ      

4,500.00 4,500.00   1.00 .חקפמה תויחה יפל -קחרמ 'חי   
      
םגדמ םילכ תפיטשל הייזרב     40.03.060
ט"קמ ,"אכירא םחש" לש "קראפ"      
לכ ללוכ ריחמה .ע"ש וא ,0522      
טלפמוק ןוגיעו הקתהל שרדה      
,ןרציה תוארוה יפל ,שומישל ןכומ      
יפל בויבלו םימ תזהל רוביחו      

10,500.00 10,500   1.00 .חקפמה תויחה 'חי   
      
תייריע" םגד ,ררוחמ חפמ ןותפשא     40.03.070
וא "אכירא-םחש" לש ,"ביבא לת      
ימיפ חפ ללוכ ריחמה .ע"ש      
תרשרשב רושק תוולוגמ תכתממ      
ןוטב דוסיב ןוגיע ללוכ ,תוולוגמ      

11,000.00 1,100.00  10.00 .סדהמה תוארוה יפל 'חי   
      
,"ביבא לת" םגד םייפוא יקתמ     40.03.080
"סדה" תרצות ,)הטסורי( ם"בלפמ      
ןוגיע ללוכ ריחמה .ע"ש וא      
סדהמ תויחה יפל ןוטב תודוסיב      

36,080.00 880.00  41.00 24 טרפ יפל .טקייורפה 'חי   
      
םיצעל הכימתו הגה תרגסמ     40.03.090
לת תייריע" םגד יפל ,םיחתפב      
העיבצ ,ןווליג ללוכ ריחמה ."ביבא      

2,450.00 350.00   7.00 .ןוגיעו 'חי   
      
עצובמ מ"ס 09 הבוגב די-זחאמ     40.03.100
רטוקב ,העובצו תוולוגמ הדלפב      
דיה-זחאמ יביכר לכ .מ"מ 04 ץוח      
רחאל -רותב םיעובצו םיוולוגמ      
  .םיכותיר /םיפופיכ /םידוביעה לכ    
ריחמה .ןכתמה תריחב יפל ןווגה      
יפל תחתמ ןוטב דוסיב ןוגיע ללוכ      
טרפ יפל .ףוצירו ןוטב חטשמ      

2,500.00 250.00  10.00 .יסדה טרפ יפלו 32 'סמ ילכירדא רטמ   
      
      
      
      
      
      

187,830.00 30.04 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../140 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     140

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

187,830.00 מהעברה      
      
      
021 הבוגב עפושמ תוחיטב הקעמ     40.03.110
הבוגב ,די-זחאמ םע בלושמ מ"ס      
הדלפב עצובמ לכה .מ"ס 09      
ללוכ ריחמה .העובצו תוולוגמ      
וא/ו ןוטבה חטשמל תחתמ ןוגיע      
ילכירדא טרפ יפל .ףוצירה יפל      

12,600.00 700.00  18.00 .יסדה טרפו 52 'סמ רטמ   
      
תוובירטה בגב תוחיטב הקעמ     40.03.120
םיכ תואסיכל החמוגה ףקיהבו      
021 הבוגב ,תוובירטה זכרמב      
תוולוגמ הדלפב עצובמ ,מ"ס      
תחתמ ןוגיע ללוכ ריחמה .העובצו      
.ףוצירה יפל וא/ו ןוטבה חטשמל      
טרפו 42 'סמ ילכירדא טרפ יפל      

17,500.00 500.00  35.00 .יסדה רטמ   
      
תייריע" םגדמ יכויח דסומל רדג     40.03.130
סופיטמ ,'מ 00.2 הבוגב ,"ביבא לת      
העובצו תוולוגמ ,"הכבש"      
ךויחה 'שמ תוארוהל םאתהבו      
רדגה .עוציבה דעומל תויכדעה      
.חודיקב ןוטב דסמ שארב תגועמ      
ןווגב ,רותב העיבצ ללוכ ריחמה      
ילכירדא טרפ יפל .ןכתמה עבקייש      

42,000.00 700.00  60.00 .יסדה טרפ יפלו 02 רטמ   
      
םייקה תמגודכ ,יכויח דסומל רדג     40.03.140
הבוגב ,רתאב םייק בכר רעש דיל      
םאתהבו תוולוגמ ,'מ 00.2      
תויכדעה ךויחה 'שמ תוארוהל      
תגועמ רדגה .עוציבה דעומל      
ריחמה .חודיקב ןוטב דסמ שארב      
עבקייש ןווגב ,רותב העיבצ ללוכ      
יפלו 12 ילכירדא טרפ יפל .ןכתמה      

8,400.00 600.00  14.00 .יסדה טרפ רטמ   
      
בחורב ,לגר-יכלוהל לופכ רעש     40.03.150
,'מ 04.2 הבוגבו ,'מ 04.2 לש ללוכ      
.םיעובצו םיוולוגמ הדלפ יביכרמ      
ןוגיע ,רעשה ידומע ללוכ ריחמה      
סדהמה תויחה יפל ןוטב תודוסיב      
םייפכה ןוגיעו הליע יקתה ,      
טרפ יפל .רוגס/חותפ בצמב      

9,600.00 4,800.00   2.00 'פמוק 22 'סמ ילכירדא  
      
      
      
      
      
      
      
      

277,930.00 30.04 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../141 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     141

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

277,930.00 מהעברה      
      
      
בחורב ,לגר-יכלוהל דיחי רעש     40.03.160
04.2 הבוגבו ,'מ 01.1 לש וט ללוכ      
םיוולוגמ הדלפ יביכרמ ,'מ      
ידומע ללוכ ריחמה .םיעובצו      
יפל ןוטב תודוסיב ןוגיע ,רעשה      
הליע יקתה ,סדהמה תויחה      
.רוגס /חותפ בצמב םייפכה ןוגיעו      
שרדה חתפה תחיתפ ללוכ ריחמה      
רדג לש םייקה ןוטבה דסמבו רדגב      
תמלשה ,תמייק םיייועמ תשר      
סדהמה תויחה יפל רדגה דלש      
ןוטב תודוסיב רעשה ידומע ןוגיעו      

3,300.00 3,300.00   1.00 'פמוק .םייאמצע  
      
לש וט בחורב ,בכרל לופכ רעש     40.03.170
יפל( 'מ 05.2 -כ הבוגבו ,'מ 00.4      
יביכרמ ,)תוכומסה תורדגה הבוג      
ריחמה .םיעובצו םיוולוגמ הדלפ      
תודוסיב ןוגיע ,רעשה ידומע ללוכ      
יקתה ,סדהמה תויחה יפל ןוטב      
    כה ןוגיעו הליעבצמב םייפ  
'סמ ילכירדא טרפ יפל .רוגס/חותפ      

10,000.00 10,000   1.00 'פמוק ב02 ,א02  
      
ףיעסב ראותמכ ,בכרל לופכ רעש     40.03.180
00.5 לש וט בחורב ךא ,042.8.04      
הבוג יפל( 'מ 05.2 -כ הבוגבו ,'מ      
הדלפ יביכרמ ,)תוכומסה תורדגה      
ללוכ ריחמה .םיעובצו םיוולוגמ      
ןוטב תודוסיב ןוגיע ,רעשה ידומע      
הליע יקתה ,סדהמה תויחה יפל      
.רוגס/חותפ בצמב םייפכה ןוגיעו      

13,000.00 13,000   1.00 'פמוק 'ב02 ,א02 'סמ ילכירדא טרפ יפל  
      
םגדמ הייחמצל הגה הקעמ     40.03.190
הדלפ יביכרמ "ביבא לת תייריע"      
ללוכ ריחמה .העובצו תוולוגמ      
הבוגב דוסיה .ןוטב תודוסיב ןוגיע      
הסוכיו ןויג יפל תחתמ מ"ס 5      

14,000.00 140.00 100.00 .תיג עקרקב רטמ   
      
םגד ,לגרטק טרופס שרגמל רעש     40.03.200
לת תייריע יטרפ יפל "הולצרב"      
ןוגיעו תותשר ללוכ ריחמה .ביבא      
סדהמ תויחה יפל ןוטב תודוסיב      

5,000.00 2,500.00   2.00 'פמוק .טקייורפה  
323,230.00 תווש תודובע 30.04 כ"הס  
802,355.00 יפו חותיפ 04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../142 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     142

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו  י ג  14 ק ר פ       
      
ה  כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
-ןויגה יחטש לכל עקרק תרשכה     41.01.010
,טסופמוקב לוביז ,יושאר רושיי      
יפוס רושייו חוחיתב העצה ,ןושיד      

2,880.00  12.00 240.00 . ר"מ   
      

  240.00   3.00  80.00 .)רוזיפה רחאל( דבלב עקרק רושיי ר"מ  41.01.020
      
לוח" גוסמ ,ןויגה יחטשל ןג-תמדא     41.01.030
תוקידב ךמס לע תרשואמ ,"יתרמח      
תוקידבל תישרומ הדבעמב עקרק      
רוזיפ ללוכ ריחמה .תויאלקח      

18,000.00  60.00 300.00 .םישרדה םיהבגל רושייו ק"מ   
      
)םיפוצה שרגמ ןופצב( חטשמ יופיח     41.01.040
תמרב( קד תלזב ץצח תבכשב ,      
קחשמ ישרגמל ןקתה יפל המאתה      

2,500.00  25.00 100.00 .מ"ס 51 הייבועש ,)םידליל ר"מ   
      
יויב ץצח תבכשב חטשמ יופיח     41.01.050

  150.00  15.00  10.00 .מ"ס 01 הייבועש ,)"שדע"( ר"מ   
      
,הכרדמב םיצע יחתפ יופיח     41.01.060
41-8 לדוגב רגרג( םוח ףוט תבכשב      

2,400.00  40.00  60.00 .מ"ס 01 הייבועש ,)מ"מ ר"מ   
      
םוחתב ,םירגוב םיתיז תקתעה     41.01.070
הרויש םוקמל ,ביבא לת ריעה      
לכ תא ללוכ ריחמה .חקפמה      
המצע הקתעהה ,הכהה תולועפ      
,הקתעהה רחאל םיצעב לופיטהו      
דעוממ תחא הש לש הפוקתל      
טרפמ יפל לכהו הושארה הריסמה      

9,600.00 800.00  12.00 .םוורגאה 'חי   
      
עזגה רטוק( םירגוב םיצע תריקע     41.01.080
םהישרוש שוג לע ,)מ"ס 01 לעמ      
ךפש םוקמל רמוחה לכ יויפו      
תלבק רחאל קרו ךא עוציבה .רתומ      
,יושר תורעי דיקפמ הריקע רתיה      
-חקפמה תארוהו הייריעה רושיא      
תרגא ללוכ ריחמה !בתכב לכה      
ללוכ ויא ךא ,אהתש לככ הריקע      

4,000.00 800.00   5.00 .לטויש לככ -יפסכ יפו יוציפ 'חי   
      
-רומישל םירגוב םיצע םוזיג     41.01.090
ידיב עצובי רשא -תודובעה תארקל      
"החמומ םזוג" תדועת לעב      
לש הפוצרו הדומצ החגשהבו      

15,000.00 1,000.00  15.00 .םוורגאה  ץע   
      
      
      

54,770.00 10.14 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

קובץ: רמת אביב   .../143 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     143

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

54,770.00 מהעברה      
      
      
    תופכ יסיסבו תופכ תרסהו רוסי 41.01.100
יפל ,םיהובג היוטגישוו ילקדל      

3,500.00 700.00   5.00 .ותחגשהבו םוורגאה תויחה  ץע   
58,270.00 הכה תודובע 10.14 כ"הס  

      
ן ו  י ג  ת ו ד ו ב ע  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
לדוגב הלתשמהמ םיבצועמ םיצע     41.02.010
חפב ,מ"מ 57 עזג רטוק -"9 'סמ"      
06 -מ ןטק ויאש םישרוש שוג      
םיייוצמה םיימהמ ,רטיל      
םירחא/םיפסו םיימו תויכותב      

2,320.00 580.00   4.00 .חקפמה תויחה יפל 'חי   
      
לדוגב הלתשמהמ םיבצועמ םיצע     41.02.020
חפב ,מ"מ 05 עזג רטוק -"8 'סמ"      
05 -מ ןטק ויאש םישרוש שוג      
םיייוצמה םיימהמ ,רטיל      
םירחא/םיפסו םיימו תויכותב      

3,710.00 530.00   7.00 .חקפמה תויחה יפל 'חי   
      
-םיימה .רטיל 3 לכימב םיחמצ     41.02.100
חקפמה ידיב עבקיתש המישר יפל      

  900.00  18.00  50.00 .תושרב םיגה 'חמ וא/ו 'חי   
      
-םיימה .רטיל 4 לכימב םיחמצ     41.02.240
חקפמה ידיב עבקיתש המישר יפל      

15,960.00  28.00 570.00 .תושרב םיגה 'חמ וא/ו 'חי   
      
יחתפב ,רטיל 4 לכימב םיחמצ     41.02.250
יפל -םיימה .הכרדמב םיצע      

3,360.00  28.00 120.00 .חקפמה תויחה יפל וא/ו תיכותה 'חי   
      
לשפומ סקיצ םיימהמ םיחמצ     41.02.260
םיימה יפל -תישקשק הימזו      
.רטיל 03-52 לש לכימב -תיכותב      
תרדגה יפ-לע םיחמצה בצמו עפומ      

4,550.00 350.00  13.00 ."םירלפמסקא" 'חי   
      
01-8 לש לכימב םיספטמ םיחמצ     41.02.270
המישר יפל -םיימה .רטיל      
'חמ וא/ו חקפמה ידיב עבקיתש      

1,300.00 100.00  13.00 .תושרב םיגה 'חי   
32,100.00 ןויג תודובע 20.14 כ"הס  
90,370.00 הייקשהו ןויג 14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../144 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     144

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
תפלחה רוזיא"ב רפע תודובע     51.01.010
סוסיבה ץעוי יפל שרדכ  ,"עקרק      
ללוכ ריחמה .ויתויחה יפ-לעו      
תומוקמל רפחה רמוחה תרבעה      
רוזיאל ץוחמ -םישרד יולימ      
םוקמל -הרתיה לכו עקרק תפלחה      
תומוקמל רמוח תרבעה .רתומ ךפש      
)ריחמב( תללוכ םישרד יולימ      
02 לש תובכשב ,ליגר קודיהו רוזיפ      
לכ יויפ םג ללוכ ריחמה .מ"ס      
,תלוספ תוברל הריפחב יוצמה      

43,200.00  27.00 1600.00 .הז ןיגב םימולשתה לכ ללוכ ק"מ   
      
"םיחטש רושיי"( רפע תודובע     51.01.020
םימורה תכהל ,)מ"ס 05 דע הבוגב      
הפש/דצ יבאו  ףוציר תודובעל      
רמוחה תרבעה ללוכ ריחמה .תווש      
רפחש רמוחב שומיש וא/ו רפחה      
ורוזיפו עקרקה תפלחה רוזיאב      
רבעות הרתיה לכ .ליגר קודיהו      
םג ללוכ ריחמה,רתומ ךפש םוקמל      
תוברל הריפחב יוצמה לכ יויפ      
ןיגב םימולשתה לכ ללוכ ,תלוספ      

9,800.00  14.00 700.00 .הז ר"מ   
      
רמוח" תרדגה םאות אבומ יולימ     51.01.030
    סוסיבה ץעוי תושירד יפ-לע ,"ררב  
.הזוח/זרכמה יטרפמ לולכמ יפ-לעו      
הרקבב קודיהו רוזיפ ללוכ ריחמה      
,מ"ס 02 לש תובכשב ,האלמ      

65,600.00  82.00 800.00 .%69 לש תופיפצל ק"מ   
      
)"תיתש"( הריפח תיעקרק קודיה     51.01.040
י"ע ,עקרק תפלחהל רפחש חטשב      
תויחה יפל -דבכ יויצרביו שבכמ      

3,850.00   5.50 700.00 .סוסיבה ץעוי ר"מ   
      
תרוצ=( הריפח תיעקרק קודיה     51.01.050
םוחתב םיאש םיחטשב )ךרד      
םידעוימו ,"עקרק תפלחה רוזיא"      
תוגרדמ ,הפש/דצ יבא ,ףוצירל      

4,875.00   6.50 750.00 .האלמ הרקבב -'וכו ר"מ   
127,325.00 רפע תודובע 10.15 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
,עקרקה תפלחה רוזיאל 'א גוס עצמ     51.02.010
יבועב תובכשב,םהיימל םיפוציר       
םושייה .תויכותב ןייוצמכ ללוכ      
רחאל( יברימה ןייבועש ,תובכשב      
קדוהת הבכש לכ .מ"ס 02 )קודיהה      

121,250.00 125.00 970.00 .%89 -ל האלמ הרקבב ק"מ   
121,250.00 20.15 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../145 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     145

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

121,250.00 מהעברה      
      
      
יקלח/יעטקל "העסימ הבמ" תכה     51.02.020
תדעוימה העסימ      
ףוציר תמלשה/שודיח/ןוקיתל      
.)דרפ ףיעסב ףוצירה( .תובלתשמה      
.הייריעה תויחה יפל - "הבמה"      
תובכש לכ רובע ויה ריחמה      

5,000.00  50.00 100.00 .תושרדה "הבמה" ר"מ   
126,250.00 תיתשתו םיעצמ תודובע 20.15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
הבכש ,טרופס ישרגמל טלפסא     51.03.010
ץצחב ,מ"ס 5 יבועב )הסג( הותחת      
סוליפ ,הוילע הבכש הילעמו 4/3"      

46,800.00  60.00 780.00 א4, 4 טרפ יפל .רשייפב טלפסאה ר"מ   
      
הבכש ,טרופס ישרגמל טלפסא     51.03.020
ץצחב ,מ"ס 3 יבועב )הקד( הוילע      
יפל .רשייפב טלפסאה סוליפ ,8/3"      

31,200.00  40.00 780.00 א4, 4 טרפ ר"מ   
      
םייק טלפסא ןיב תורבחתה קשימ     51.03.030
ןמוטיב יופיצ ללוכ ,רוסיב .שדחל      

  400.00  10.00  40.00 .החאמ רטמ   
      
,תימוטיב היסלומאב דוסי יופיצ     51.03.040
ר"מ/ג"ק 1 רועישב ,טלפסא יחטשל      

2,730.00   3.50 780.00 . ר"מ   
      
,תימוטיב היסלומאב החאמ יופיצ     51.03.050
52.0 רועישב ,טלפסא יחטשל      

1,950.00   2.50 780.00 .ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
,טרופס יחטשמל ילירקא יופיצ     51.03.060
תובכשה .תיכותה יפל םיווג ישב      
תרצות ,"טוקטרופס"ב ועצובי      
אהי עוציבה .ע"ש וא "רובמט"      
תוללוכה ,"תובכשה 3" תטישב      
הבכש ,יולימ /רושייל סייד תבכש      
.תיועבצ הוילע הבכשו תרשקמ      
לכו תובכשה לולכמל ריחמה      

39,600.00  55.00 720.00 .תושרדה תולועפה ר"מ   
      
םיווק/םיומיס תכרעמ תעיבצ     51.03.070
תויכותל םאתהב ,לגרטק שרגמל      

3,000.00 3,000.00   1.00 'פמוק .טרפמו  
125,680.00 טלפסא תודובע 30.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../146 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     146

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק י   ת ו ד ו ב ע  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
העיריב הפוטע זוקי תלעת     51.04.010
סג ץצחב האלמו ליטסקטואיג      
יויפ ,הריפח ללוכ ריחמה .ףוטש      
,תיעקרק תפיטע ,רפחה רמוחה      
דבב הפיפח םע יוסיכו תופד      
"גורא-אל" גוסמ ליטסקטואיג      
יפ יוסיכו ר"מ/'רג 002 לקשמב      
01 יבועב קד ץצח תבכשב הלעתה      
הלעת רטמ היה הדיחיה .מ"ס      

3,500.00 100.00  35.00 .תומלשב תעצובמ רטמ   
      
06 רטוקב ,רג-ימל הרדחה חודיק     51.04.020
ללוכ ריחמה .רטמ 21 קמועלו מ"ס      
סג ץצח אלוממ יכטואיג דב לוורש      
,ימורט ןוטב תיילוח ,ףוטשו      
,מ"ס 06 הבוגבו מ"ס 06 רטוקב      
הרקתל תחתמ רובה שאר יוסיכ      
ימורט ןוטב תרקת ,יכטואיג דבב      
תכבש" גוסמ הסכמו תמאות      

15,000.00 5,000.00   3.00 'פמוק הקוצי הדלפמ "זוקי.  
18,500.00 זוקי תודובע 40.15 כ"הס  

397,755.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  
      
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
.ד.ע 4" רטוקב הרוחש הדלפ רוצ     57.01.010
ו ימיפ טלמ יופיצ םע ,5\23"      
ןוטבב תיתשורח תיוציח הפיטע      
עקרקב חומ , 035 י"ת יפל ,סוחד      
םע , 'מ 5.1 דע קמועב      
לכ ללוכ , לוח דופירוהפיטע      

4,400.00 220.00  20.00 .םישורדה םירזיבאה רטמ   
      
לכ ללוכ יוריע םימ וקל רוביח     57.01.020
לכו תושורדה רפע תודובעה      
תחיתפ ללוכ םישורדה םירמוחה      
טלפסא שיבכ וא ףוציר םע הכרדמ      

3,000.00 3,000.00   1.00 .םדוקה בצמל םתרזחהו 'חי   
      
,4" ףקז לע 2X"3 לופכ הפירש זרב     57.01.030
ץחלל 3" ץרוטש" עקש רבחמ םע      

2,400.00 1,200.00   2.00 . 'מטא 6 הדובע 'חי   
      
זרב לע הבכרהל הריבש דג רזיבא     57.01.040
F-12 םגד "לאפר" תרצות ,הפירש      

2,000.00 1,000.00   2.00 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
      
      
      
      
      

11,800.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

קובץ: רמת אביב   .../147 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     147

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

11,800.00 מהעברה      
      
      
םיטרדיהל הקסה רוביח ןקתמ     57.01.050
2 לופכ שאר םע ,םירלקירפסל וא      
ללוכ ,4" רטוקב רויצ לע ,3"      
הסכמ םע"ץרוטש" ידמצמ      

4,800.00 1,200.00   4.00 LU\MF רשואמ.תרשרשו 'חי   
16,600.00 םימ יוק 10.75 כ"הס  

      
ב ו י ב  י ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
488 י"ת יפל חישק .יס.יו.יפ תורוצ     57.02.010
תרזעב םירבוחמ ,6" רטוקב 6 גרד      
,עקרקה ךותב םיחומ ,ימוג ימטה      
יבוע מ"ס 51 לוח תפיטעו עצמ ללוכ      

14,400.00 180.00  80.00 .'מ52.1 דע קמועל רפע תודובע, רטמ   
      
488 י"ת יפל חישק .יס.יו.יפ תורוצ     57.02.020
תרזעב םירבוחמ ,6" רטוקב 6 גרד      
,עקרקה ךותב םיחומ ,ימוג ימטה      
יבוע מ"ס 51 לוח תפיטעו עצמ ללוכ      

3,600.00 180.00  20.00 .'מ08.1 דע קמועל רפע תודובע , רטמ   
      
ןייוזמ ןוטב תועבטמ תרוקב את     57.02.030
תפצר לע מ"ס 08 ימיפ רטוקב      
דובע ללוכ יבוע מ"ס 51 ןוטב      
לזרב הסכמו הרקת ,תיעקרק      
קמועל רפע תודובעו םגד  הקיצי      

12,800.00 1,600.00   8.00 .טרפמה יפל םוטיא ללוכ,'מ 3.1 'חי   
      
ןייוזמ ןוטב תועבטמ תרוקב את     57.02.040
תפצר לע מ"ס 001 ימיפ רטוקב      
דובע ללוכ יבוע מ"ס 51 ןוטב      
לזרב הסכמו הרקת ,תיעקרק      
,'מ 8.1 קמועל רפע תודובעו הקיצי      

2,200.00 2,200.00   1.00 .טרפמה יפלםוטיא ללוכ 'חי   
      
ןליטאילופ רוצמ 4" רטוקב לפמ     57.02.050
ןוטב תפיטעב ,מ"ס 5.1 דע קמועל      

  500.00 500.00   1.00 .מ"ס 01 יבועב 'חי   
      
ןליטאילופ רוצמ 6" רטוקב לפמ     57.02.060
ןוטב תפיטעב ,מ"ס 5.1 דע קמועל      

  500.00 500.00   1.00 .מ"ס 01 יבועב 'חי   
      
57.02.070 תודימב תרוקיב אתל ףסו הסכמ    
םע ,הקימרק לדוגל תומיאתמ      
חפ וא ןיוזמ ןוטב חול לע תופצרמ      
,זילפ ןתיוזמ תרגסמ ךותב הדלפ      
טרפ יפל תפסו תרגסמ ךותב לכה      

12,000.00 1,500.00   8.00 .ןימזמה תושירד יפלו 'חי   
      
      
      

46,000.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../148 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     148

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

46,000.00 מהעברה      
      
      
לכ ללוכ יוריע בויבל רוביח     57.02.080
לכו תושורדה רפע תודובעה      
תחיתפ ללוכ םישורדה םירמוחה      
טלפסא שיבכ וא ףוציר םע הכרדמ      

3,000.00 3,000.00   1.00 .םדוקה בצמל םתרזחהו 'חי   
      
ירדחב 613 הטסורי תלעת     57.02.090
בחורב "הפמ" תרצות  תובאשמ      
,מ"ס 51 דע 01 מ קמועבו מ"מ 052      
ללוכ.ררוחמ הטסורי הסכמ םע      
םאתהב םירוביחו םיורווצ      
רוביחל ןורווצ ללוכ , הדובעל      

5,000.00 500.00  10.00 4" רטוקב ןיכולד תרצ 'חי   
54,000.00 בויב יוק 20.75 כ"הס  

      
ל ו ע ת ו  ז ו ק י   י ו ק  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוזמ ןוטב תועבטמ תרוקב את     57.03.010
תפצר לע מ"ס 08 ימיפ רטוקב      
דובע ללוכ יבוע מ"ס 51 ןוטב      
לזרב הסכמו הרקת ,תיעקרק      
קמועל רפע תודובעו םגד  הקיצי      

12,800.00 1,600.00   8.00 .טרפמה יפל םוטיא ללוכ,'מ 3.1 'חי   
      
ןייוזמ ןוטב תועבטמ תרוקב את     57.03.020
תפצר לע מ"ס 001 ימיפ רטוקב      
דובע ללוכ יבוע מ"ס 51 ןוטב      
לזרב הסכמו הרקת ,תיעקרק      
,'מ 8.1 קמועל רפע תודובעו הקיצי      

2,200.00 2,200.00   1.00 .טרפמה יפלםוטיא ללוכ 'חי   
      
מ"ס 04 בחורב זוקי תלעתל תשר     57.03.030
  החוטש הדלפמ ,'מ 0.1 ךרואו    
תועלצה ןיב םיקחרמ םע ,מ"ס05*6      
יתיוזמ תרגסמ ךותב ,מ"מ 51      

4,800.00  80.00  60.00 .טרפמל םאתהב עובצ ,  הדלפ 'חי   
      
488 י"ת יפל חישק .יס.יו.יפ תורוצ     57.03.040
םירבוחמ ,8" רטוקב 6 גרד ,      
ךותב םיחומ ,ימוג ימטא תרזעב      
51 לוח תפיטעו עצמ ללוכ ,עקרקה      
דע קמועל רפע תודובעו יבוע מ"ס      

13,500.00 300.00  45.00 .'מ 5.2 רטמ   
      
488 י"ת יפל חישק .יס.יו.יפ תורוצ     57.03.050
םירבוחמ ,6" רטוקב 6 גרד ,      
ךותב םיחומ ,ימוג ימטא תרזעב      
51 לוח תפיטעו עצמ ללוכ ,עקרקה      
דע קמועל רפע תודובעו יבוע מ"ס      

9,000.00 200.00  45.00 .'מ 5.2 רטמ   
      
      
      

42,300.00 30.75 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

קובץ: רמת אביב   .../149 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     149

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

42,300.00 מהעברה      
      
      
488 י"ת יפל חישק .יס.יו.יפ תורוצ     57.03.060
םירבוחמ ,4" רטוקב 6 גרד ,      
ךותב םיחומ ,ימוג ימטא תרזעב      
51 לוח תפיטעו עצמ ללוכ ,עקרקה      
דע קמועל רפע תודובעו יבוע מ"ס      

4,500.00 180.00  25.00 .'מ 5.2 רטמ   
      
4 םע  מ"ס  001רטוקב לוחליח רוב     57.03.070
יפל(.א.כ 3" לש תואיצי      
מ"ס 06 רטוק ,הגיפס חודיק)תיכת      
תוארוה יפל וא לוחל דע קמועב ,      
הלוממ ,תיתחת אלל ,עקרק ץעוי      
ללוכ ,יכטואג דבב ףוטע ץצח םע      
8 דע סמועל הקיצי לזרבמ הסכמ      
תודובעה לכ ללוכ ,תרגסמ םע ןוט      
טרפ יפל ,םישורדה םירמוחהו      

30,000.00 10,000   3.00 .תיכתב 'חי   
      

5,000.00 500.00  10.00 ע"ש וא "OCA".צות זוקי תלעת רטמ  57.03.080
      
םשג-ימ זוקי תלעתל םירוביח     57.03.090

4,000.00 1,000.00   4.00 םישורדה םירזיבא ללוכ 'חי   
85,800.00 לועתו זוקי יוק 30.75 כ"הס  

156,400.00 לועיתו בויב םימ יווק 75 כ"הס  
      
ה  י ר ק  ן ו ג י מ  06 ק ר פ       
      
ה  י ר ק  ן ו ג י מ  10.06 ק ר פ  ת ת       
      

7,800.00 520.00  15.00 .מ"מ 2 יבועב םיאש תדלפ ר"מ  60.01.010
      

2,800.00 350.00   8.00 .מ"מ 1 יבועב םיאש תדלפ ר"מ  60.01.020
      

9,300.00 310.00  30.00 .מ"מ 3 יבועב םויימולא ר"מ  60.01.030
      

2,000.00 250.00   8.00 .מ"מ 2 יבועב םויימולא ר"מ  60.01.040
      

  560.00  70.00   8.00 יטגמ דידג ר"מ  60.01.050
      

   90.00  15.00   6.00 .תוחל םוטיא תבכש ר"מ  60.01.060
22,550.00 הירק ןוגימ 10.06 כ"הס  
22,550.00 הירק ןוגימ 06 כ"הס  

      
ת ו  ו ש  ת ו ד ו ב ע  97 ק ר פ       
      
ן ג ו מ  ב ח ר מ ב  ת ו ד ו ב ע  10.97 ק ר פ  ת ת       
      
םיתוריש  יאת 3 ללוכה טלפמוק     79.01.010
דוקיפ תדקפמ תושירד יפל םיימיכ      

5,000.00 5,000.00   1.00 'פמוק .ףרועה  
      
      

5,000.00 10.97 קרפ תתב הרבעהל
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

קובץ: רמת אביב   .../150 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     150

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

5,000.00 מהעברה      
      
      
ללוכ CVP ןוליו ללוכה טלפמוק     79.01.020
תושירד יפל ,םיאתה לכל טומ      

1,200.00 1,200.00   1.00 'פמוק .ףרועה דוקיפ תדקפמ  
      
זרב ללוכ רטיל 002 דע  םימ לכימ     79.01.030
דוקיפ תדקפמ תושירד יפל מ"ממל      

1,000.00 1,000.00   1.00 'פמוק .ףרועה  
      
יפל מ"ממל רוא טלופ טוליש     79.01.040
( .ףרועה דוקיפ תדקפמ תושירד      

5,000.00 5,000.00   1.00 'פמוק .)מ"ממ לכל טלפמוק הדידמה  
12,200.00 ןגומ בחרמב תודובע 10.97 כ"הס  
12,200.00   97 כ"הס

      
ת ו י מ ו י   ת ו ד ו ב ע  08 ק ר פ       
      
ת ו י מ ו י  ת ו ד ו ב ע  10.08 ק ר פ  ת ת       
      

6,500.00  65.00 100.00 .אוהש גוס לכמ יעוצקמ לעופ ע"ש ע"ש  80.01.010
      
גוס לכמ יעוצקמ לעופל רזוע ע"ש     80.01.020

4,500.00  45.00 100.00 .אוהש ע"ש   
      

3,250.00  65.00  50.00 .דויצ ללוכ ברברש ע"ש ע"ש  80.01.030
      

3,500.00  70.00  50.00 .דויצ ללוכ ךמסומ יאלמשח ע"ש ע"ש  80.01.040
      
לכו תכתר ללוכ רגסמ וא ךתר ע"ש     80.01.050

3,750.00  75.00  50.00 .שורדה דויצה ע"ש   
      

4,000.00  80.00  50.00 .ליעפמ + וגוק ע"ש ע"ש  80.01.060
      

4,100.00  82.00  50.00 .ליעפמ םע רוסרפמוק תודובע ע"ש  80.01.070
      
ללוכ B.C.J רפחמ רוטקרט תודובע     80.01.090

7,750.00 155.00  50.00 .ליעפמ ע"ש   
      
ללוכ )טקבוב( ןטק ןורפחמ תודובע     80.01.100

7,750.00 155.00  50.00 .ליעפמ ע"ש   
      

8,000.00 160.00  50.00 .גה ללוכ ךפהמ תיאשמ תודובע ע"ש  80.01.110
53,100.00 .)י'גר( תוימוי תודובע 10.08 כ"הס  
53,100.00   08 כ"הס

      
      
      
      
      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../151 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015 )זוכיר( 
דף מס':     151

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

.רפע תודובע 10 קרפ    
   

            116,200.00 .רפע תודובע 10.10 קרפ תת   
   

 116,200.00 .רפע תודובע 10 כ"הס             
   
.רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

           2,579,275.00 .רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת   
   

2,579,275.00 .רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס             
   
םורט ןוטב תודובע 30 קרפ    
   

            126,000.00 .ךורד ןוטב םיד"חול 10.30 קרפ תת   
   

 126,000.00 םורט ןוטב תודובע 30 כ"הס             
   
היב תודובע 40 קרפ    
   

            201,000.00 היב תודובע 10.40 קרפ תת   
   

 201,000.00 היב תודובע 40 כ"הס             
   
םוטיא תודובע 50 קרפ    
   

             23,550.00 תוותחת תורוק םוטיא 10.50 קרפ תת   
ריפ תפצרב תואסולכ ישארו הבמה תופצרב  
   

             24,450.00 הבמ לש תויולת תופצר םוטיא 20.50 קרפ תת   
זוקי רוב ,תילעמ ריפ ,        
   

              4,330.00 לש םייעקרק תת תוריק םוטיא 30.50 קרפ תת   
'דכו זוקי תורוב  ,תילעמ ריפ        
   

              8,050.00 תורויצ ירבעמב םוטיא 40.50 קרפ תת   
טרפמ - םייעקרק תת תוריק ךרד  םילבכו        
   

              1,400.00 תורובב ימיפ םוטיא 50.50 קרפ תת   
        הביאש/זוקי
   

             23,050.00 םימ ירגאמב ימיפ םוטיא 60.50 קרפ תת   
   

              6,000.00 רדח לש תופצר יפ םוטיא 70.50 קרפ תת   
) זוקי תלעת ללוכ( תובאשמ        
   

             14,000.00 םיתוריש ירדח תופצר םוטיא 80.50 קרפ תת   
   

             21,000.00 םיתוריש ירדח תוריק םוטיא 90.50 קרפ תת   
   

             72,000.00 יכט דויצ םע גג םוטיא 01.50 קרפ תת   
   

                750.00 תילעמ ריפ גג םוטיא 11.50 קרפ תת   
   

              2,103.00 רורוויא יריפ יוגג םוטיא 21.50 קרפ תת   
גגב תרצ ירבעמו        

 
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../152 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     152

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
            168,000.00 ,חיט רמגב ץוח תוריק םוטיא 31.50 קרפ תת   

םויימולא וא ןבא        
   

             93,500.00 םלוא לש לק גג םוטיא 41.50 קרפ תת   
יורקע טרפמ-טרופס        
   

 462,183.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס             
   
הדלפ תורגסמו ןמוא תורג תודובע 60 קרפ    
   

יללכ 00.60 קרפ תת                         
   

             77,300.00 ןמוא תורג תודובע 10.60 קרפ תת   
   

            607,850.00 הדלפ תורגסמ תודובע 20.60 קרפ תת   
   

 685,150.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורג תודובע 60 כ"הס             
   
האורבת יקתמ 70 קרפ    
   

             32,920.00 םיפוצ -   םיירטיס םילכ 10.70 קרפ תת   
   

             31,766.00 םיזרב ,הקפסא תורוצ 20.70 קרפ תת   
םיפוצ - םירזיבאו        
   

             25,663.00 -  םיכפושו ןיחולד תכרעמ 30.70 קרפ תת   
םיפוצ        
   

             81,940.00 רפס תיב -  םיירטיס םילכ 40.70 קרפ תת   
   

             62,451.00 םיזרב ,הקפסא תורוצ 50.70 קרפ תת   
רפס תיב - םירזיבאו        
   

            174,385.00 תיב - םיכפושו ןיחולד תכרעמ 60.70 קרפ תת   
רפס        
   

             97,200.00 לע םומיח-ימ 'עמ תווכמ רדח 70.70 קרפ תת   
רפס תיב - גגה        
   

             44,376.00 םיזרב ,הקפסא תורוצ 80.70 קרפ תת   
ירוביצ -םירזיבאו        
   

             11,910.00 -םיכפושו ןיחולד תכרעמ 90.70 קרפ תת   
ירוביצ        
   

             33,900.00 ירוביצ -םשג ימ קוליס 01.70 קרפ תת   
   

 596,511.00 האורבת יקתמ 70 כ"הס             
   
למשח יקתמ 80 קרפ    
   

             67,650.00 םיפוצ -םיליבומ 10.80 קרפ תת   
   

             46,580.00 םיפוצ -םילבכו םיכילומ 20.80 קרפ תת   
   

             31,950.00 םיפוצ -תויבו תוקיצי ,תוריפח 30.80 קרפ תת   
   

             69,670.00 םיפוצ -למשח תוחול 40.80 קרפ תת   
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

קובץ: רמת אביב   .../153 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     153

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
             84,646.00 םיפוצ -תוושו םירזיבא 50.80 קרפ תת   

   
            105,850.00 םיפוצ -הרואת יפוג 60.80 קרפ תת   

   
              2,950.00 םיפוצ -תוגהו תוקראה 70.80 קרפ תת   

   
             43,240.00 םיפוצ -תודוק 80.80 קרפ תת   

   
            195,450.00 תותיכו טרופס םלוא -םיליבומ 90.80 קרפ תת   

דומיל        
   

            105,520.00 טרופס םלוא -םילבכו םיכילומ 01.80 קרפ תת   
דומיל תותיכו        
   

             32,150.00 םלוא -תויבו תוקיצי ,תוריפח 11.80 קרפ תת   
דומיל תותיכו טרופס        
   

            181,310.00 טרופס םלוא -למשח תוחול 21.80 קרפ תת   
דומיל תותיכו        
   

             58,226.00 טרופס םלוא -תוושו םירזיבא 31.80 קרפ תת   
דומיל תותיכו        
   

            246,700.00 טרופס םלוא -הרואת יפוג 41.80 קרפ תת   
דומיל תותיכו        
   

             35,900.00 טרופס םלוא -תוגהו תוקראה 51.80 קרפ תת   
דומיל תותיכו        
   

            101,020.00 תותיכו טרופס םלוא -תודוק 61.80 קרפ תת   
דומיל        
   

             11,400.00 םלוא -המדא תודיער תכרעמ 71.80 קרפ תת   
דומיל תותיכו טרופס        
   

            144,300.00 -ןשע תוולח תחיתפל תכרעמ 81.80 קרפ תת   
דומיל תותיכו טרופס םלוא        
   

            118,345.00 ץוח תרואת ןקתמ 91.80 קרפ תת   
   

             52,890.00 םיפוצ -םוריח הזירכ תוכרעמ 02.80 קרפ תת   
   

             46,800.00 םיפלטע תקחרהל תכרעמ 12.80 קרפ תת   
   

             95,700.00 םלוא -םוריח הזירכ תוכרעמ 22.80 קרפ תת   
דומיל תותיכו טרופס        
   

             37,120.00 םלוא -םוקרטיא תכרעמ 32.80 קרפ תת   
דומיל תותיכו טרופס        
   

1,915,367.00 למשח יקתמ 80 כ"הס             
   
חיט תודובע 90 קרפ    
   

            496,000.00 חיט תודובע 10.90 קרפ תת   
   

 496,000.00 חיט תודובע 90 כ"הס             

 
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../154 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     154

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
   

           1,523,500.00 .יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת   
   

1,523,500.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס             
   
.העיבצ תודובע 11 קרפ    
   

             78,300.00 העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת   
   

  78,300.00 .העיבצ תודובע 11 כ"הס             
   
םויימולא תודובע 21 קרפ    
   

            359,850.00 םויימולא תודובע 10.21 קרפ תת   
   

 359,850.00 םויימולא תודובע 21 כ"הס             
   
ריוא גוזימ יקתמ 51 קרפ    
   

            749,075.00 ריווא גוזימ דויצ 10.51 קרפ תת   
   

             72,900.00 ןגומ בחרמל כ"בא תכרעמ 20.51 קרפ תת   
   

 821,975.00 ריוא גוזימ יקתמ 51 כ"הס             
   
תוילעמ 71 קרפ    
   

            180,000.00 תוילעמ 10.71 קרפ תת   
   

 180,000.00 תוילעמ 71 כ"הס             
   
.שרח תורגסמ 91 קרפ    
   

           1,137,400.00 .שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת   
   

1,137,400.00 .שרח תורגסמ 91 כ"הס             
   
היבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ    
   

יללכ 00.22 קרפ תת                         
   

            280,150.00 םייופיחו תוציחמ 10.22 קרפ תת   
   

            557,300.00 בתות תורקת 20.22 קרפ תת   
   

 837,450.00 היבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס             
   
ןוטב תואסולכ 32 קרפ    
   

            654,240.00 .תואסולכ 10.32 קרפ תת   
   

 654,240.00 ןוטב תואסולכ 32 כ"הס             

 
 
 
 

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../155 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     155

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

הסירהו קורפ תודובע 42 קרפ    
   

            140,000.00 הסירהו קורפ תודובע 10.42 קרפ תת   
   

 140,000.00 הסירהו קורפ תודובע 42 כ"הס             
   
טרופס יקתמ 03 קרפ    
   

            758,436.00 תיירע( תומלואל טרופס יקתמ 10.03 קרפ תת   
)א"ת        
   

 758,436.00 טרופס יקתמ 03 כ"הס             
   
םירלקירפסו שא יובכ תכרעמ 43 קרפ    
   

             12,310.00 םיפוצ -  דויצ 20.43 קרפ תת   
   

            114,380.00 םיפוצ -  םירזיבאו תרצ 30.43 קרפ תת   
   

              7,240.00 רפס תיב -דויצ 40.43 קרפ תת   
   

            140,510.00 רפס תיב - םירזיבאו תרצ 50.43 קרפ תת   
   

            189,030.00 ירוביצ - תווכמ ירדחב דויצ 60.43 קרפ תת   
   

            115,787.00 ירוביצ - םירזיבאו תרצ 70.43 קרפ תת   
   

             39,130.00 םיפוצ -שא יוביכו יוליג תכרעמ 80.43 קרפ תת   
למשח        
   

             82,790.00 םלוא -שא יוביכו יוליג תכרעמ 90.43 קרפ תת   
למשח - דומיל תותיכו טרופס        
   

 701,177.00 םירלקירפסו שא יובכ תכרעמ 43 כ"הס             
   
יפו חותיפ 04 קרפ    
   

            212,250.00 .שרגמה חותיפ תוריק 10.04 קרפ תת   
   

            266,875.00 תוגרדמ ,ףוציר תודובע 20.04 קרפ תת   
םייוב םיבשומו        
   

            323,230.00 תווש תודובע 30.04 קרפ תת   
   

 802,355.00 יפו חותיפ 04 כ"הס             
   
הייקשהו ןויג 14 קרפ    
   

             58,270.00 הכה תודובע 10.14 קרפ תת   
   

             32,100.00 ןויג תודובע 20.14 קרפ תת   
   

  90,370.00 הייקשהו ןויג 14 כ"הס             

 
 
 
 

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../156 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     156

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ    
   

            127,325.00 רפע תודובע 10.15 קרפ תת   
   

            126,250.00 תיתשתו םיעצמ תודובע 20.15 קרפ תת   
   

            125,680.00 טלפסא תודובע 30.15 קרפ תת   
   

             18,500.00 זוקי תודובע 40.15 קרפ תת   
   

 397,755.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס             
   
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ    
   

             16,600.00 םימ יוק 10.75 קרפ תת   
   

             54,000.00 בויב יוק 20.75 קרפ תת   
   

             85,800.00 לועתו זוקי יוק 30.75 קרפ תת   
   

 156,400.00 לועיתו בויב םימ יווק 75 כ"הס             
   
הירק ןוגימ 06 קרפ    
   

             22,550.00 הירק ןוגימ 10.06 קרפ תת   
   

  22,550.00 הירק ןוגימ 06 כ"הס             
   
תווש תודובע 97 קרפ    
   

             12,200.00 ןגומ בחרמב תודובע 10.97 קרפ תת   
   

  12,200.00 תווש תודובע 97 כ"הס             
   
תוימוי  תודובע 08 קרפ    
   

             53,100.00 .)י'גר( תוימוי תודובע 10.08 קרפ תת   
   

  53,100.00 תוימוי  תודובע 08 כ"הס             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: רמת אביב   .../157 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     157

  
קרפ ךס  
 116,200.00 .רפע תודובע 10 קרפ  

  
2,579,275.00 .רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ  

  
 126,000.00 םורט ןוטב תודובע 30 קרפ  

  
 201,000.00 היב תודובע 40 קרפ  

  
 462,183.00 םוטיא תודובע 50 קרפ  

  
 685,150.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורג תודובע 60 קרפ  

  
 596,511.00 האורבת יקתמ 70 קרפ  

  
1,915,367.00 למשח יקתמ 80 קרפ  

  
 496,000.00 חיט תודובע 90 קרפ  

  
1,523,500.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ  

  
  78,300.00 .העיבצ תודובע 11 קרפ  

  
 359,850.00 םויימולא תודובע 21 קרפ  

  
 821,975.00 ריוא גוזימ יקתמ 51 קרפ  

  
 180,000.00 תוילעמ 71 קרפ  

  
1,137,400.00 .שרח תורגסמ 91 קרפ  

  
 837,450.00 היבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ  

  
 654,240.00 ןוטב תואסולכ 32 קרפ  

  
 140,000.00 הסירהו קורפ תודובע 42 קרפ  

  
 758,436.00 טרופס יקתמ 03 קרפ  

  
 701,177.00 םירלקירפסו שא יובכ תכרעמ 43 קרפ  

  
 802,355.00 יפו חותיפ 04 קרפ  

  
  90,370.00 הייקשהו ןויג 14 קרפ  

  
 397,755.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ  

  
 156,400.00 לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ  

  
  22,550.00 הירק ןוגימ 06 קרפ  

  
  12,200.00 תווש תודובע 97 קרפ  

  
  53,100.00 תוימוי  תודובע 08 קרפ  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 
 
 
 

קובץ: רמת אביב   .../158 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



זרכמל ןדמוא
 

30/06/2015
דף מס':     158

  
לכה ךס  

15,904,744.00  יללכ כ"הס  
 2,862,853.92 מ"עמ %81  
 18,767,597.92 מ"עמ ללוכ כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

 
קובץ: רמת אביב 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


