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26/01/2022 . תויומכ בתכ
דף מס':     001 81 לצרה

81 לצרה    30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה נ ב מ ה  ת פ ט ע מ  ץ ו פ י ש  10 ק ר פ       
      
ץ ו פ י ש  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
ינבמ תותיזחב תודובע עוציבל ינוציח םוגיפ     01.01.0010

 70,200.00    27.00 2,600.00 .תומוק יבר ר"מ   
      
ביצי  ץירפש חיט  םרומיגש תוריק ץופיש     01.01.0170
תריחבל ד. מ עבצב  תוריקה תעיבצו      
הדובעה .ע"ש וא "רובמט" תרצות לכירדאה      
הפיטש תנוכמב תוריקה לכ תפיטש תללוכ      
,ךולכל ,קבא תרסהל RAB 051 םימ ץחלב      
עצבל .אלמ שובייל ןיתמהלו םיפפור עבצו חיט      
י"ע םימוגפה תומוקמב ץירפשו חיט ינוקית      
תאמגוד ילירקא בילחת תפסותו טנמצ ץירפש      
ביבס םוטיא ,שרדנכ םיקדס ינוקיתודנוב לרנ'ג      
תויהל םיבייח םינוקיתה .םינגזמו תונולח      
.ריקה םע רשי וקב דחאתהו םייקה יפואב      
"ןבל רשוכ דוסי" תבכשב תוריק תעיבצ      
תעיבצ .ןיטנפרט %03-כב ללודמ )000-737(      
יוסיכ דע "01 קלח שימג בר" תובכש 2 תוחפל      
םינווג לש בר רפסמב תוריקה לש אלמ      

194,400.00    72.00 2,700.00 לכירדא תריחב יפל םישרדנה ר"מ   
      
תויקפוא תורוגח ,תורוק ,םידומעב ןוטב ינוקית     01.01.0270
דע בחורב תותיזחב קלח ןוטב יקלחו םיבוכרכ      
ןוטב תדרוה :תללוכ הדובעה עוציב .מ"ס 02      
ןוטבה יוקינ ,ןויזה לזרב יוליגו ףלקתמו ףפור      
ריסמ ט"חמב לזרב  תעיבצ ,קבאו ךולכלמ      
תרזעב ןוטב ינוקית .קזב דוסי תבכשבו הדולח      
לרנ'ג גוסמ ילירקא ףסומו טנמצ רישע חיט      

 17,850.00    51.00   350.00 .ע"ש וא דנוב רטמ   
      
ןינבה תפטעמב תכתמה יקלח לכ תעיבצ     01.01.0310
ללוכ  ע"ש וא "רובמט" לש "קלרפוס"ב      
תובכש יתשו דוסי עבצב העיבצו ףושפיש      
ידו תחא העבצ תכרעמ י"ע העיבצ וא .קלרפוס      

 18,900.00   315.00    60.00 .ע"ש וא "טיירמה" וא "רובמט" תרצות 'חי   
      
יוקינ ללוכ קיטסלפמ םיבזרמו תורוניצ תעיבצ     01.01.0340
תרזעב לק סופסח ,ךולכילו םינמושמ תרנצה      

  2,640.00    12.00   220.00 .סלגמט תובכש 2 תעיבצו ,שטל ריינ רטמ   
      
חפ תעוצר ידי לע תותיזחב תרנצו םילבכ יוסיכ     01.01.0420
הקפסא תללוכ הדובעה מ"מ 5.0 יבועב ןוולוגמ      
יוסיכל שרדנה בחורב ןוולוגמ חפ תבכרהו      
,תולש םע םקוזיחו םזוכיר רחאל תרנצו םילבכ      
,ןאולמב תמחלומ מ"ס 52-כ םיקלח יופיח      
רונתב העיבצו םימיאתמ קוזיחו רוביח יעצמא      

 15,840.00   144.00   110.00 .תולכירדא יטרפ יפל הדובעה עוציב רטמ   
319,830.00 10.10.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: הרצל 18 מגורים   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



26/01/2022
דף מס':     002 81 לצרה

81 לצרה    30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
319,830.00 מהעברה      

      
      

  9,100.00    26.00   350.00 .םינגזמל זוקינ רוניצ תנקתה רטמ  01.01.0424
      
י"ע םיימורט תוחול ןיב םיקדסו םירפת יולימ     01.01.0431
תרצות שימג ילירקא וא ינטירואילופ רמוח      
ןוקיתה .ע"ש וא "הכיס" ,"רובמט" תורבח      

  3,000.00    60.00    50.00 חקפמ רושיאב םוגפ רפתהש תומוקמב עצוביי ר"מ   
      
תפלחה י"ע CVP-מ הסיבכ ירותסמ ןוקית     01.01.0531

  7,008.00   438.00    16.00 רובח יטנמלא קוזיח וא םיבלש רטמ   
      
אלש םילבקו תורוניצ ,תלוספמ גג יוקינ     01.01.0550
ללוכ םיקורז שמש יטלוקו םידוד ,שומישב      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק גגהמ קוליס  
      
יטוח , םילבאכ , תרנצ תרישקו ףוסא     01.01.0551
תכתמ תוינספט ידי לע תותיזחב תרושקת      
םקוזיחו םזוכיר רחאל  הרישק תללוכ הדובעה       

  6,000.00    20.00   300.00 . חוקיפה תיחנה יפל רטמ   
      
חפ י"ע םייכנא תוטשפתה ירפת םוטיאו יופיח     01.01.0552

  3,760.00    94.00    40.00 הנבמה תוריקב רפת רטמ   
349,398.00 ץופיש תודובע 10.10 כ"הס  
349,398.00 הנבמה תפטעמ ץופיש 10 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע  ת מ ו ק ו  ת ו ג ר ד מ  ר ד ח  20 ק ר פ       
      
.ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוגרדמ ירדחב וצארט ףוציר יוניפו קוריפ     02.01.0020

  5,580.00    31.00   180.00 .םילנפ תוברל ר"מ   
      
יוניפ ללוכ  יופיח ןבא וא הקימרק תרסה     02.01.0061

  9,240.00    42.00   220.00 .חטשהמ ר"מ   
      
ןוטב יפס ללוכ תומייק  תופצרמ יוניפו קוריפ     02.01.0062

  3,000.00    15.00   200.00 .םידומעה תמוקב ןוטב תורוגח וא/ו ר"מ   
      
תללוכ הדובעה .תומייקה ראודה תובית קוריפ     02.01.0100

  1,144.00   286.00     4.00 'פמוק .םישורדה עבצו חיט ,ןוטב ינוקית לכ  
      

    432.00   216.00     2.00 םוקמל הרזחהו ןוקית ללוכ תותלד קוריפ 'חי  02.01.0101
      
לכ וא, ץע, תירוכסא, םיפער תוגג קוריפ     02.01.0102

  3,900.00    65.00    60.00 יונפ ללוכ רחא טנמלא ר"מ   
 23,296.00 .קוריפו הנכה תודובע 10.20 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: הרצל 18 מגורים   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



26/01/2022
דף מס':     003 81 לצרה

81 לצרה    30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.ה ע י ב צ ו  ח י ט  ת ו ד ו ב ע  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
וא םישדח םירושיימ  םיחיטש לע םינפ חיט     02.02.0020

 27,300.00    78.00   350.00 .םיופיח םהמ ורסוהש רחאל ר"מ   
      
עבצב םידומע תמוק לש תורקתו תוריק תעיבצ     02.02.0080
לכ תללוכ הדובעה ע"ש וא ".ד.מ לירקרפוס"      
ינוקיתו ףפור עבצ דוריגו םישורדה םינוקיתה      
רמג תעיבצו לורדנוב דוסי עבצו ןוטב ,חיט      

 16,450.00    47.00   350.00 .חטשב חקפמה תוארוה יפל "לירקרפוס" ר"מ   
      
וא םייולג תוגרדמ רדחב ןוטב תוריק תעיבצ     02.02.0085
עבצב )דרפנב הדידמ( שדח קלח חיט רמג םע      
לכ תללוכ הדובעה ע"ש וא לירקרפוס      
לורדנוב דוסי עבצו ןוטב ,םישורדה םינוקיתה      
חקפמה תוארוה יפל "לירקרפוס" רמג תעיבצו      

 13,680.00    36.00   380.00 לכירדא תריחב יפל ןווג ,חטשב ר"מ   
      
םיחטש לע יטטניס דיסב תורקתו תוריק דויס     02.02.0170
םאתהב חיט ינוקיתו דוריג ללוכ םיירושימ      

  3,520.00    16.00   220.00 .503.3 ףיעס ינכטה טרפמל ר"מ   
      
ללוכ תוגרדמ ירדחב הדלפ תוקעמ עבצ שודיח     02.02.0180
דוסי" דוסי עבצב העיבצו קורימו ףושפיש      
וא "קלרפוס" תובכש יתשו "דימע רפוס      
םאתהב ךרע הווש וא ,עוקר וא קלח "טיירמה"      

  5,760.00    36.00   160.00 .703.3 ףיעס ינכטה טרפמל רטמ   
      
,תרושקת ,למשח תונורא לע ץוח עבצ שודיח     02.02.0190
תודובע לכ תוברל ,תוגרדמ ירדחב ץעמ םימ      
עבצ תרסה ,ףושפיש :ןוגכ עקרה תנכה      

  1,020.00    85.00    12.00 .'וכו קורימ ,םירוח תמיתס ,תועדומ ,ףלקתמ 'חי   
      
י"ע ץעמ וא/ו לזרב חפמ תותלד עבצ שודיח     02.02.0200
דבלב ינוציח דצמ תותלדה יפגא תעיבצ      
לכ ללוכ ,םחטש אולמב םינבלמה תעיבצו      
תרסה ,ףושפש ןוגכ ,עקרה תנכה תודובעה      
טרפמל םאתהב 'וכו קורימ ,ףלקתמ עבצ      

  1,128.00    94.00    12.00 .903.3 ףיעס ינכטה 'חי   
 68,858.00 .העיבצו חיט תודובע 20.20 כ"הס  

      
.י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
רדחל מ"ס 03/03 וצארט יחיראב ףוציר     02.04.0040
,הנטק ןבא טגרגא , םידומע תמוקו תוגרדמ      
עוציב ,ע"ש וא "ינולא" תרצות רופא עקר      

 19,350.00   215.00    90.00 .אמגוד רושיא רחאל הדובע ר"מ   
      

  3,410.00    31.00   110.00 .ףוצרל םימאת ,מ"ס 7/03 וצארט ילופיש רטמ  02.04.0050
      
      

 22,760.00 40.20.30 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: הרצל 18 מגורים   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



26/01/2022
דף מס':     004 81 לצרה

81 לצרה    30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 22,760.00 מהעברה      

      
      
"הטקש הנייס" םגד תובלתשמ םינבאב ףוציר     02.04.0175
מ"ס 6/51/51 ,6/03/03 תודימב ע"ש וא      
לש 5/פ טרפ יפל םיעבצו םילדג בולישב      
יבועב לוח עצמ תללוכ הדובעה עוציב .לכירדא      
י"פע תובלושמ תופצרמב ףוציר .מ"ס 5 עצוממ      
יולימ .לכירדא י"ע רשואמה ןווגהו םגדה      

 17,200.00   172.00   100.00 .שבכמ עצמאב קודיהו לוחב םיקשימה ר"מ   
      
תחתמ ) שבי ןוטב קי'צנב( תבכש תפסות     02.04.0181
תיחנה יפ לע םיחוורה לכ תריגס ללוכ ףוצרל      

  3,600.00   180.00    20.00 חטשב חקפמה ר"מ   
 43,560.00 .יופיחו ףוציר תודובע 40.20 כ"הס  

      
.ם י ש ד ח  ם י ט נ מ ל א  ת ב כ ר ה  50.20 ק ר פ  ת ת       
.ם ו י נ מ ו ל א  ,ת ו ר ג ס מ  ,ת ו ר ג נ        
      
םיבתכמ תובית זגרא תנקתהו הקפסא     02.05.0030
הווש וא רכיילב ,"ראפ" תרצות םוינימולאמ      
ןקתומ וא תוגרדמ רדח תוריק ג"ע בכרומ ,ךרע      

    860.00   215.00     4.00 .רויד תדיחי יפל ריחמה .ריק ינפ לע 'חי   
      
ע"ש וא רכיילב תרצות תיבה דעול תועדומ חול     02.05.0031
ריקל עוביק ,םעש בג ,מ"ס 04X06 תודימב      
םע ףוקש טקפסרפ ,חולה בגב םיגרב י"ע      
הזנורב וא יעבט םוינימולא - ןווג .הליענ      

  2,000.00   500.00     4.00 לכירדאה תריחבל 'חי   
      
2 לע תבבוס ,הדלפמ תיפגא-דח גרוס תלד     02.05.0111
הווש וא "טז-לא" םגד ןוחטיב לוענמ םע ,םיריצ      
2/03/03 לולח ליפורפמ  תלדה ןבלמ .ךרע      
2/03/03 לולח ליפורפמ ףגאה תרגסמ ,מ"מ      
י"ע הבוג עצמאב תיקפוא תקלוחמ ,מ"מ      
ללח יולימ .מ"מ 2/03/06  לולח ליפורפ      
5.1/02/02 לולח ליפורפ יגרוס י"ע תרגסמה      
.םהיניב מ"ס 11-01 קחרמב ,םייכנא ,מ"מ      
הדלפ ינגוע 6-ב תוזוזמב  טובמ ןבלמה      

  6,240.00 1,040.00     6.00 .מ"מ3/02/001  םיחוטש ר"מ   
      
לולח ליפורפמ גרוסה ןבלמ ,הדלפמ עובק גרוס     02.05.0112
הבוג עצמאב תיקפוא קלוחמ ,מ"מ 2/03/03      
ללח יולימ .מ"מ 2/03/06 לולח ליפורפ י"ע      
5.1/02/02 לולח ליפורפ יגרוס י"ע תרגסמה      
.םהיניב מ"ס 11-01 קחרמב ,םייכנא ,מ"מ      
הדלפ ינגוע 6-ב תוזוזמב ןטובמ ןבלמה      

  8,190.00   819.00    10.00 .מ"מ3/02/001 םיחוטש ר"מ   
      
      
      
      

 17,290.00 50.20.30 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: הרצל 18 מגורים   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



26/01/2022
דף מס':     005 81 לצרה

81 לצרה    30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 17,290.00 מהעברה      

      
      
יושעה למשח תונורא תותלד הנקתהו הקפסא     02.05.0120
רונתב העובצ ,ע"ש וא ינברהש תרצות חפמ      
תוארוה יפל ןשיה קוריפ ללוכ תוגרדמ ררחב      

  2,388.00   398.00     6.00 .חקפמה ר"מ   
      

    230.00    23.00    10.00 .למשח ןוראל תידי תנקתהו הקפסא 'חי  02.05.0150
      
רדחב הדלפ תוקעמ לש תומלשהו םינוקית     02.05.0170

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק תוגרדמ  
      
הבוגב תוגרדמ רדחב הדלפ הקעמ תפלחה     02.05.0175
לולכת הדובעה ,ןיינבב םייק יפל 'מ 50.1      

 21,125.00   845.00    25.00 םישרדנ םינוקיתו םייקה הקעמ קוריפ רטמ   
      
רורווא הפפר ןולח הנקתהו הקפסא     02.05.0180

  1,530.00 1,530.00     1.00 רזע ירזיבא ללוכ  םוינימולאמ ר"מ   
      
12 טרפ יפל הלתמ ללוכ ללוכ הסיבכ רותסמ     02.05.0181

 25,632.00   801.00    32.00 המישרב 'חי   
      
ןוגג הללצה טנמלא תבכרהו הנקתה הקפסא     02.05.0182
טרפ יפל םלשומ דע תונולחל הסיבכ הלתמל      

  8,448.00   264.00    32.00 המישרב 61 'חי   
      
יבועב ןוולוגמ  בגש חפמ תררוחמ הדלפ תשר     02.05.0183
םירוח תריגסל מ"ס 06 דע רטוקב מ"מ 6      
, םישרדנה םינוקיתה לכו הנקתה ללוכ תרנצל      

  1,920.00   160.00    12.00 םוטיאו , עבצ, חיט ינוקית 'חי   
      
לייפורפמ םייושע תוגגל האיצי יחתפב תומלוס     02.05.0184
םייטרפב ןייוצמה יפל רתאב םיבכרומו הדלפ      
ללוכ הדובעה עוציב םייטרפימו םייטרדנדס      
תבכרהו גגל האיצי חתפב ליפורפ תבכרה      

  4,056.00 1,014.00     4.00 םלוס לע םיינזוא 'חי   
      
םוינימולאמ הסינכ תלד תנקתהו הקפסא     02.05.0185
הריגס ןונגנמ , ןוחטב לוענמ , ףוקשמ תוברל      
םייקה יפל ןווגב יבוע מ"מ 01 םסוחמ גוגיז      

  8,800.00 2,200.00     4.00 חטשב 'חי   
      
08/08 לדוגגב תושדח תונוולוגמ הדלפ תותלד     02.05.0187
תובכרומ מ"מ 5 יבוע חפו םילייפורפ םייושע      
יטרדנדס טרפב טרופמכ  גגל האיצי יחתפב      

  2,756.00   689.00     4.00 טרפימבו 'חי   
 95,675.00 .םוינמולא ,תורגסמ ,תורגנ .םישדח םיטנמלא תבכרה 50.20 כ"הס  
231,389.00 םידומע תמוקו תוגרדמ רדח 20 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: הרצל 18 מגורים   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



26/01/2022
דף מס':     006 81 לצרה

81 לצרה    30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ,ח ו ת י פ  ת ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
.ק ו ר פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
הפש ינבא תוברל טלפסא יחטשמ קוריפ     04.01.0070

  1,530.00    17.00    90.00 םיחטשמו םיליבשל ר"מ   
      
תוברל םינוש םיהבגב הדלפ תורדג קוריפ     04.01.0090

  1,320.00    22.00    60.00 .תודוסיה רטמ   
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק םיקיזמ דגנ הרבדהו סוסיר 04.01.0100
  5,850.00 .קורפו הנכה תודובע 10.40 כ"הס  

      
,ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  40.40 ק ר פ  ת ת       
.ה פ ש  י ט נ מ ל א ו  ת ו ג ר ד מ       
      
ןווגב לגועמ שאר םע מ"ס 001/02/01 ןג ןבא     04.04.0100
תללוכ הדובעה ,לכירדאה  תריחבל ינועבצ      

    940.00    94.00    10.00 .םיחטשמו םיליבשל ןוטב דוסי ,תשרדנ הריחח רטמ   
      
םיחטשמו םיליבשל תובלתשמ םינבאב ףוציר     04.04.0140
6/51/51 תודימב ע"ש וא "הטקש הנייס" םגד      
הדובעה עוציב .םינוש םינווג בולישב מ"ס      
םישרדנה םיהבגל יולימ וא הריפח .א :תללוכ      
%59 לש תופיפצל תיתש קודיה .ב ;תינכתב      
טרפמ לש 15 קרפב הרדגהה יפל סוסירו      
קדוהמ מ"ס 02 יבועב 'א גוס עצמ .ג  ;יללכה      
יבועב לוח עצמ .ד  ;ל"נכ %69 תופיפצל      
תובלושמ תופצרמב ףוציר .ה ;מ"ס 5 עצוממ      
יולימ .לכירדאה י"ע רשואמה ןווגהו םגדה י"פע      
טרפ יפל שבכמ עצמאב קודיהו לוחב םיקשימה      

  7,750.00   155.00    50.00 11/פ ,5/פ לכירדאה ר"מ   
  8,690.00 .הפש יטנמלאו תוגרדמ ,תוכרדמ ,םיליבש 40.40 כ"הס  

      
ן ג  ט ו ה י ר  ,ת ו ר ד ג  50.40 ק ר פ  ת ת       
.ם י נ ק ת י מ ו       
      
"תרנכ" םגד ןוולוגמ לזרב רדג תבכרהו הקפסא     04.05.0080
ללוכ הדובעה עוציב .'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא      
תוריק ג"ע הנקתה וא םידומעה ןוטיבו הריפח      
לכ .ינכטה טרפמו טרפ יפל לכה העיבצ ,ןוטב      
םח ץבאב הליבטב םינוולוגמ ויהי רדג יקלח      

  4,100.00   410.00    10.00 .לכירדא תריחב יפל ןווג ,רונתב עובצו רטמ   
  4,100.00 .םינקתימו ןג טוהיר ,תורדג 50.40 כ"הס  

      
.ה ל י ת ש ו  ה ע י ט נ  ת ו ד ו ב ע  60.40 ק ר פ  ת ת       
      
חקפמה תריחבל  5 לדוג םיליתש תעיטנ     04.06.0130

  2,150.00    43.00    50.00 לכירדאהו 'חי   
      

  2,150.00 60.40.30 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: הרצל 18 מגורים   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



26/01/2022
דף מס':     007 81 לצרה

81 לצרה    30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,150.00 מהעברה      

      
      

  1,200.00     6.00   200.00 לכירדאה תריחבל  םיליתש תעיטנ 'חי  04.06.0131
      

  2,200.00    55.00    40.00 מ"מ 011 רטוקב  תורוניצמ יעקרק תת לוורש רטמ  04.06.0132
      
רטוק ןילתאילופמ תיעקרק תת היקשה תרנצ     04.06.0133

  5,440.00    34.00   160.00 6 גרד מ"מ 23 רטמ   
      
תודימב רבנע תרצות תכרעמ שארל ןורא     04.06.0134
לכ ללוכ ריחמה ע"ש וא מ"ס 23/95/011      

  1,600.00 1,600.00     1.00 הנקתהל הדובעה 'חי   
      
הרטמה וא ףוטפטל 1" רטוקב תכרעמ שאר     04.06.0135
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
, ישאר ילוארדיה , ףוגמ , ץחל דמ ללוכ תומכ      
ץחל ןיטקמ, םיננסמ , ילמשח טלפ םע םימ דמ      
דוקפ ימל האיצי 4/3 זרב, ןוסכלא ףוגמ ,      

  1,411.00 1,411.00     1.00 רוביח ירזבאו 'חי   
      

    900.00   900.00     1.00 ןמז יפל לעופה ימוקמ  CD-4 בשחמ 'חי  04.06.0136
 14,901.00 .הליתשו העיטנ תודובע 60.40 כ"הס  
 33,541.00 הייקשהו ןוניג ,חותיפ תדובע 40 כ"הס  

      
ה י צ ל ט ס נ י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ר נ צ  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
םע 2" רטוקב םינבלוגמ תורוניצמ םימ וק     05.01.0010
ללוכ 'מ 00.1 דע קמועב ,ץוחב CPA הפיטע      
ל"נה רוניצל םירזיבא ללוכ ,הביצח וא/ו הריפח      

  3,480.00   174.00    20.00 .טלפמוק ,תויופעתסהו תותשק ןוגכ 2" רטוקב רטמ   
      
.ינוריע םימ וקל 2" רטוקב וק לש תורבחתה     05.01.0020
וקה יוליגל הריפח תודובע תללוכ הדובעה      
תועצמאב םייקה וקל רוביח ,וקה זוקינ ,םייקה      
םירזיבאהו תודובעה לכ ללוכ ,םינגוא וא ךותיר      
בצמה תרזחהו םלשומ רוביחל םישרדנה      

  1,050.00 1,050.00     1.00 'פמוק .ותומדקל  
      
4 לש  םייק הדידמ תכרעמ תפלחה     05.01.0030
םיזרבה לכ ללוכ 1" רטוקבב םינכרצ      

  1,900.00 1,900.00     1.00 .שדח וק לע םתנקתהו םירזיבאהו 'חי   
      
חישק ןליתאילופמ מ"מ 011 רטוקב תורוניצ     05.01.0041
ריחמה  EPDH   הובג תופפצב םהירזבאו      

  3,020.00   151.00    20.00 םלשומ דע הנקתהו הקפסא ללוכ  הנ רטמ   
  9,450.00 םימ תרנצ 10.50 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 

קובץ: הרצל 18 מגורים   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



26/01/2022
דף מס':     008 81 לצרה

81 לצרה    30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב  ת ר נ צ  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
תומיק בויב תחוש לש הרקת סלפמ תמאתה      05.02.0010

    396.00   198.00     2.00 עקרקב וא ףוצירב םישרדנ םיסלפמל הלוגע 'חי   
      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .םימייק םיווק לש האלמ הפיטש 05.02.0030
      
ללוכ ימינפ מ"ס 08 רטוקב הלוגע בויב תחוש     05.02.0031

  4,400.00 2,200.00     2.00 הרקתו הסכמ 'חי   
      
םאתומ הסכמ רובע החוש ריחמל תפסות     05.02.0032

  1,400.00   700.00     2.00 ףוצירל 'חי   
  7,996.00 בויב תרנצ 20.50 כ"הס  
 17,446.00 היצלטסניא תודובע 50 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,רואמ 'קנב םימייק םיטוח תפלחה     06.01.0010
תשוחנ ²mm5.1x4 םישדח םיטוח תלחשה      

  2,880.00    90.00    32.00 םימייק םיקספמ/םינצחל תפלחה ללוכ ריחמה 'קנ   
      
תלעתו YX2N 5.1x4 לבכ השדח רואמ 'קנ     06.01.0020

  1,200.00   120.00    10.00 עבצא 'קנ   
      
ללוכ ,הרואת ףוג לש רוביחו הנקתה ,הקפסא     06.01.0030
לש הרואת ףוג ,בוחר םשו תיב 'סמ טלש      

    300.00   300.00     1.00 לצוטופ ללוכ ,וקסינ 'חי   
      
הרואת ףוג לש רוביחו הנקתה ,הקפסא     06.01.0040

  3,840.00   120.00    32.00 W81 LP2 ללוכ ,שעג תינומרח 'חי   
      
81 תינומרח .ת.ג רובע םורח ריממל תפסות     06.01.0050

  2,000.00   200.00    10.00 PL 'חי   
      

  1,050.00   350.00     3.00 'פמוק םייק חולב תוגרדמ רדח טמוטוא תנקתה 06.01.0060
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק םייק .ב.ש חול רודיס 06.01.0070
      

  2,400.00   600.00     4.00 םימה תכרעמל הכראה ספ תנקתהו רוביח 'חי  06.01.0071
 14,170.00 למשח תודובע 10.60 כ"הס  
 14,170.00 למשח תודובע 60 כ"הס  

      
      
      

645,944.00 81 לצרה    כ"הס
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_____________________________

ךיראת      ןלבק תמתוחו המיתח ,םש
 

קובץ: הרצל 18 מגורים   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



26/01/2022 )זוכיר( . תויומכ בתכ
דף מס':     009 81 לצרה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

81 לצרה    30 הנבמ     
    
הנבמה תפטעמ ץופיש 10 קרפ      
    

                             349,398.00 ץופיש תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                349,398.00 הנבמה תפטעמ ץופיש 10 כ"הס                
    
םידומע תמוקו תוגרדמ רדח 20 קרפ      
    

                              23,296.00 .קוריפו הנכה תודובע 10.20 קרפ תת    
    

                              68,858.00 .העיבצו חיט תודובע 20.20 קרפ תת    
    

                              43,560.00 .יופיחו ףוציר תודובע 40.20 קרפ תת    
    

                              95,675.00 ,תורגנ .םישדח םיטנמלא תבכרה 50.20 קרפ תת    
.םוינמולא ,תורגסמ            
    

                231,389.00 םידומע תמוקו תוגרדמ רדח 20 כ"הס                
    
הייקשהו ןוניג ,חותיפ תדובע 40 קרפ      
    

                               5,850.00 .קורפו הנכה תודובע 10.40 קרפ תת    
    

                               8,690.00 יטנמלאו תוגרדמ ,תוכרדמ ,םיליבש 40.40 קרפ תת    
.הפש            
    

                               4,100.00 .םינקתימו ןג טוהיר ,תורדג 50.40 קרפ תת    
    

                              14,901.00 .הליתשו העיטנ תודובע 60.40 קרפ תת    
    

                 33,541.00 הייקשהו ןוניג ,חותיפ תדובע 40 כ"הס                
    
היצלטסניא תודובע 50 קרפ      
    

                               9,450.00 םימ תרנצ 10.50 קרפ תת    
    

                               7,996.00 בויב תרנצ 20.50 קרפ תת    
    

                 17,446.00 היצלטסניא תודובע 50 כ"הס                
    
למשח תודובע 60 קרפ      
    

                              14,170.00 למשח תודובע 10.60 קרפ תת    
    

                 14,170.00 למשח תודובע 60 כ"הס                
   645,944.00 81 לצרה    30 כ"הס                            
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קובץ: הרצל 18 מגורים   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



26/01/2022
דף מס':     010 81 לצרה

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

81 לצרה    30 הנבמ    
   

                349,398.00 הנבמה תפטעמ ץופיש 10 קרפ   
   

                231,389.00 םידומע תמוקו תוגרדמ רדח 20 קרפ   
   

                 33,541.00 הייקשהו ןוניג ,חותיפ תדובע 40 קרפ   
   

                 17,446.00 היצלטסניא תודובע 50 קרפ   
   

                 14,170.00 למשח תודובע 60 קרפ   
   

   645,944.00 81 לצרה    30 כ"הס               
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קובץ: הרצל 18 מגורים   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



26/01/2022
דף מס':     011 81 לצרה

  
הנבמ ךס  
   645,944.00 81 לצרה    30 הנבמ  

 
  

לכה ךס  
   645,944.00  יללכ כ"הס  

    109,810.48 מ"עמ %71  
    755,754.48 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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_____________________________

ךיראת      ןלבק תמתוחו המיתח ,םש
 

קובץ: הרצל 18 מגורים 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה


