
 
 

14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ח ט ש ה  ת נ כ ה  10.10 ק ר פ  ת ת       
      

330,000        22.00 15,000.00 חטשב תיללכ הריפח ק"מ  01.01.0010
      

 30,277         2.21 13,700.00 תירוקמ דוסי עקרק קודיה ר"מ  01.01.0020
חטשה תנכה 10.10 כ"הס     360,277  

      
ם י ע צ מ  20.10 ק ר פ  ת ת       
      

192,150        38.43 5,000.00 A-4-2 אבומ רמוחמ יולימ ק"מ  01.02.0010
      
הרקבב קודיה ללוכ ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     01.02.0020

316,998        48.03 6,600.00 האלמ ק"מ   
םיעצמ 20.10 כ"הס     509,148  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס     869,425  
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קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../002 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     002

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
תחתמ קוצי מ"ס5  יבועב02 -ב הזר ןוטב     02.01.0010

 30,000       300.00   100.00 םיינבמ םיטנמלאל ק"מ   
      
-ב ןוטבמ תונוש תודימב תואסנולכ ישאר     02.01.0020

  8,158.48 1,019.81     8.00 תינכת יפל תודימב03, ק"מ   
      

 23,233.92   968.08    24.00 03-ב ןוטבמ ,ןהשלכ תודימב דוסי תורוק ק"מ  02.01.0030
      
-ב ןוטבמ ןוטב יחטשמו ןוטב יפצרמ     02.01.0050
תבכש תא ללוכ ריחמה .מ"ס 51 יבועב 03      
תוניסח תובכש .לכירדאה תויחנה יפל רמגה      

270,960        80.00 3,387.00 .דרפנב תודדמנ הקיחש ר"מ   
      
03-ב ןוטבמ ןוטב יחטשמו ןוטב יפצרמ     02.01.0055
רמגה תבכש תא ללוכ ריחמה .מ"ס 02 יבועב      
הקיחש תוניסח תובכש .לכירדאה תויחנה יפל      

 70,000       100.00   700.00 .דרפנב תודדמנ ר"מ   
      
יפל מ"ס 05 וא מ"ס 04 יבועב ןוטב יפצרמ     02.01.0056

 57,345.60   716.82    80.00 5 שיבכב םימ ריבעמל רוטקורטסנוק תינכת ק"מ   
      
םינוש םיסלפמבו םייבועב03 -ב ןוטב תורקת     02.01.0060

  7,500       100.00    75.00 תינכת יפל ר"מ   
      
לעמ הקוצי03 -ב ןוטבמ גניפוט תבכש     02.01.0070

 11,084.85   738.99    15.00 םיימורט םיטנמלא ק"מ   
      
יבג לע וא עקרקה יבג לע םיחנומ ןויקינ תוריק     02.01.0080
תודימב 03-ב ,ןוטבמ םילספס וא/ו תואסנולכ      
פ"ע רמג ללוכ םינוש םיסלפמבו תונוש      

518,400       600.00   864.00 .םיטרפה ק"מ   
      
םיסלפמבו ןהשלכ תודימב תונותחת תורוק     02.01.0090

 14,410.35   960.69    15.00 03.-ב ןוטבמ ,םינוש ק"מ   
      
םיסלפמבו תונוש תודימב03 -ב ןוטב תוריק     02.01.0100

 91,782.90 1,019.81    90.00 םינוש ק"מ   
      
,םימ שלגמ1 ( 'סמ רדחב ןוטב ינקתמ     02.01.0110
םגאמו עוקיש םגאל הדיריו הילע תונובירט      
ללוכ תוינכתה פ"ע )ריווה ןוויכל ונממו עוקיש      
תבשוחמ תומכ יפל םלושי .םיטרפ פ"ע רמג      

312,000       600.00   520.00 .לעופב עוציבל םאתהב ק"מ   
1,414,876.10 ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  
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14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     003

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו י ז  ל ז ר ב ו  ם י ק ש י מ  ,ת ו פ ס ו ת  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע תפסות     02.02.0040
קמועו יבועב ץע תוחול בוליש תועצמאב      

  3,492        77.60    45.00 ןוטבה תונספטב הנתשמ ר"מ   
      
קזוחב הכיתר תעלוצמ הדלפמ ןויז לזרב     02.02.0050
    ,W004-Pםירטקה לכב ,תותשרבו תוטומב  
םידדמנ תואסנולכל ןויז יבולכ .םיכרואהו      

1,100,000     4,000.00   275.00 .דרפנב ןוט   
      

  6,743.10    11.83   570.00 המד יקשימ רטמ  02.02.0060
      
ןריטסילופ חול ללוכ תוטשפתה יקשימ     02.02.0070

  4,967.20    17.74   280.00 שימג רמוחב םוטיאו מ"ס2  יבועבF-03 רטמ   
      

 31,038       258.65   120.00 תונוש תודימב םינויבג יזגרא ק"מ  02.02.0080
1,146,240.30 ןויז לזרבו םיקשימ ,תופסות 20.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,561,116.40 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
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14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     004

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י מ ו ר ט  ם י ר צ ו מ  30 ק ר פ       
      
ם י י מ ו ר ט  ם י ט נ מ ל א  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
סמועל מ"ס03  יבועב םיכורד םילולח תוחול     03.01.0010

 35,693       254.95   140.00 ר"מל ג"ק005 ר"מ   
םיימורט םיטנמלא 10.30 כ"הס     35,693   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיימורט םירצומ 30 כ"הס     35,693   
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14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     005

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
הביבסב עקרקה םע עגמב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0010
יתשו רמיירפ תחירמ י"ע תכתשמ הניאש      

 35,644        26.60 1,340.00 ןמוטיב תובכש ר"מ   
      
ילטסירק ףסומ ןיגב ןוטבה ריחמל תפסות     05.01.0020

 76,750        50.00 1,535.00 .ע"ש וא טמווקא תמגודכ תומיטא רפשמ ק"מ   
םוטיא 10.50 כ"הס     112,394  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא 50 כ"הס     112,394  
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14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     006

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ה נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  - ץ ו ח  ת ר ו א ת  80 ק ר פ       
ט ל פ מ ו ק       
      
ח ט ש ה  ח ו ת י פ ל  ץ ו ח  ת ר ו א ת  10.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י ד ק מ  ת ו ד ו ב ע  -      
      
למשחה קוחל םאתהב עצובת הדובעה לכ      
ינכטה טרפמה ,ידרשמ ןיבה יללכה טרפמה      
רוא תייריע לש חקפמה תויחנהו דחוימה      
.הדוהי      
      
"הרבוק" גוסמ שימג יתבכש וד יטסלפ רוניצ     08.01.0010

 14,175         9.00 1,575.00 רטוק מ"מ 05 רטמ   
      
גוסמ שימג יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.01.0020

 71,442        12.60 5,670.00 רטוק מ"מ 57 "הרבוק" רטמ   
      
ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוקב חישק C.V.P רוניצ     08.01.0030

 13,267.80    37.80   351.00 הכישמ יטוח ללוכ מ"מ 3.5 רטמ   
      
7.7 ןפוד יבוע 6" רטוקב חישק C.V.P רוניצ     08.01.0040

  8,456.40    52.20   162.00 הכישמ יטוח ללוכ מ"מ רטמ   
      
"קזב" ןקת .ע.ק.י 5.31 ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.01.0050

231,336        15.30 15,120.00 .מ"מ 05 רטוקב רטמ   
      
וא/ו םילכב ,הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0060
03 לש בחורב ,חטשה יאנתל םאתהב ,םיידיב      
לוח לש דופיר םע ,מ"ס 001 לש קמועבו מ"ס      
,הלעתבש וקל לעמ מ"ס 01 -ו תחתמ מ"ס 01      
מ"ס 01 -כ לש בחורב ןומיס טרס םע      
תובכשב הריפחה לש קודיהו יולמ ,קיטסלפמ      
תרזחה ,מ"ס 57 יבועב 'א גוס קדוהמ עצמ י"ע      

144,585        31.50 4,590.00 .המדאה יפדוע קוליסו ,םתומדקל חטשה ינפ רטמ   
      
הרואתל( הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0070
,םיידיב וא/ו םילכב ,)המכח ריעל תויתשתו      
מ"ס 06 לש בחורב ,חטשה יאנתל םאתהב      
01 לוח לש דופיר םע ,מ"ס 001 לש קמועבו      
םע ,הלעתבש וקל לעמ מ"ס 01 -ו תחתמ מ"ס      
,קיטסלפמ מ"ס 01 -כ לש בחורב ןומיס טרס      
עצמ י"ע תובכשב הריפחה לש קודיהו יולמ      
ינפ תרזחה ,מ"ס 57 יבועב 'א גוס קדוהמ      

  8,019        49.50   162.00 .המדאה יפדוע קוליסו ,םתומדקל חטשה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

491,281.20 10.80 קרפ תתב הרבעהל
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14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     007

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

491,281.20 מהעברה      
      
      
וא/ו םילכב ,הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0080
שיבכב ,חטשה יאנתל םאתהב ,םיידיב      
031 לש קמועבו מ"ס 04 לש בחורב ,טלפסא      
01 -ו תחתמ מ"ס 01 לוח לש דופיר םע ,מ"ס      
בחורב ןומיס טרס םע ,הלעתבש וקל לעמ מ"ס      
לש קודיהו יולמ ,קיטסלפמ מ"ס 01 -כ לש      
'א גוס קדוהמ עצמ י"ע תובכשב הריפחה      
יבועב תובכש 2 טלפסאב רמג ,מ"ס 08 יבועב      
קוליסו םתומדקל חטשה ינפ תרזחה ,מ"ס 02      

 13,608       126.00   108.00 .המדאה יפדוע רטמ   
      
06x06x06 תודימב 03-ב ןוטבמ ןוטב דוסי     08.01.0090
יוניפו רובה לש תוביצח וא/ו תוריפח ללוכ מ"ס      
תעבט ,דוסי יגרב ,רבעמ ילוורש םע ,רמוח      
הקראה ספל רושיג תעבטמ האיציו רושיג      

122,220       630.00   194.00 .דומעבש 'חי   
      
תודימב 03-ב ןוטבמ ןוטב דוסי     08.01.0100
    021x001x001 תוביצח וא/ו תוריפח ללוכ מ"ס  
יגרב ,רבעמ ילוורש םע ,רמוח יוניפו רובה לש      
ספל רושיג תעבטמ האיציו רושיג תעבט ,דוסי      

 23,625       945.00    25.00 .דומעבש הקראה 'חי   
      
הבוגב הדלפ דומעל םינבלוגמ דוסי יגרב טס     08.01.0110

  4,050       675.00     6.00 .ןוטב ריקב בלושמה 'מ 51 דע 'חי   
      
ר"ממ 53 ךתחב ףושח רוזש תשוחנ ךילומ     08.01.0120
,)דרפנב תדדמנ הלעתה( .הלעת ךותב      

 89,100        13.50 6,600.00 .הלעתבש וקל ליבקמב רטמ   
      
תודימב ,03-ב ןוטבמ ,היזכרמל ןוטב דוסי     08.01.0130
ינפל תחתמ מ"ס 09 :הבוגבו מ"ס 012*54      
םע .חטשה ינפ לעמ מ"ס 02 -כו ,חטשה      
למשחה חול קוזיחל תנבלוגמ לזרב תרגסמ      
יפל תורונצל םיחתפ םע ,ןוטבה סיסבל      
- ותומדקל חטשה ינפ תרזחה םע ,תינכותה      

  1,350     1,350.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
מ"מ 91 רטוקב תיכנא הקראה תדורטקלא     08.01.0140
,תוטומ 2 רוביחל דמצמ םע תנבלוגמ הדלפמ      
הרדחה רישכמ םעו ,בבוס חודיק שאר םע      
םע 'מ 3 לש יללכ ךרואב הדורטקלאה .ינדי      
םע הקראהל תטלושמ תינקת תרוקיב תחוש      
תרגסמ םע ,הצקב הקראה ךילומל קדהמ      
תרצות "ןרומ" הדלפ תקיצימ הסכמו תעבורמ      
לגוסמ החושל הסכמה ,"מ"עב תוישעת ןדרוא"      
תייריע למס םע ,ןוט 5.21 לש סמוע תאשל      

 25,200     1,260.00    20.00 .אתה דועייו הדוהי רוא 'חי   
      

770,434.20 10.80 קרפ תתב הרבעהל
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14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     008

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

770,434.20 מהעברה      
      
      
תוילילג ןוטב תוילוחמ יונב למשחל תרוקב את     08.01.0150
,מ"ס 561 ימינפ קמועבו מ"ס 08 ימינפ רטוקב      
02 לש ץצח תבכש םע ,ילארשי ןקת ות םע      
ללוכ .תרוקבה את דועי טוליש םע ,מ"ס      
עצמב רזוח יולימ ,רמוח יוניפ ,הביצח /הריפח      
הדלפ תקיצימ הסכמ ללוכ ,קודיהו 'א גוס      
םע ,ןוט 5.21 לש סמועלו מ"ס 06 רטוקב      
רוא תייריע למס םע ,תרוקיבה את דועי טוליש      
ףקיה םוקישו םיסלפמל המאתה ללוכ .הדוהי      

123,480     2,520.00    49.00 .שרדנה יפל ףוציר וא טלפסא ,ןוטבב אתה 'חי   
      
תוילילג ןוטב תוילוחמ יונב למשחל תרוקב את     08.01.0160
561 ימינפ קמועבו מ"ס 001 ימינפ רטוקב      
לש ץצח תבכש םע ,ילארשי ןקת ות םע ,מ"ס      
ללוכ .תרוקבה את דועי טוליש םע ,מ"ס 02      
עצמב רזוח יולימ ,רמוח יוניפ ,הביצח /הריפח      
הדלפ תקיצימ הסכמ ללוכ ,קודיהו 'א גוס      
םע ,ןוט 5.21 לש סמועלו מ"ס 06 רטוקב      
רוא תייריע למס םע ,תרוקיבה את דועי טוליש      
ףקיה םוקישו םיסלפמל המאתה ללוכ .הדוהי      

  2,970     2,970.00     1.00 .שרדנה יפל ףוציר וא טלפסא ,ןוטבב אתה 'חי   
896,884.20 תומידקמ תודובע - חטשה חותיפל ץוח תרואת 10.80 כ"הס  

      
ח ט ש ה  ח ו ת י פ ל  ץ ו ח  ת ר ו א ת  20.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  -      
      
יעוביר ליפורפ ךתח לעב הדלפמ הרואת דומע     08.02.0010
    SHR 51x51 ינכטה טרפמב טרופמכ ,מ"ס  
םח ץבאב לובט ,םיטרפ תוינכתבו דחוימה      
אתל דומעב חתפ םע ,דנז לוורש םע ,ותומלשב      
ןלא גרוב י"ע רגסנה חתפל הסכמו םירזיבא      
,םוימדק הפוצמו הסכמהמ האצוהל ןתינ יתלב      
סנפה רוביח םשל םישורדה םירזיבאה לכ םע      
ה.ל.פ תרצות ,'מ 4 לש הבוגב דומעה .דומעל      

593,640     3,060.00   194.00 .ע"ש וא 'חי   
      
ינכטה טרפמב טרופמכ הדלפמ הרואת דומע     08.02.0020
םח ץבאב לובט ,םיטרפ תוינכתבו דחוימה      
אתל דומעב חתפ םע ,דנז לוורש םע ,ותומלשב      
ןלא גרוב י"ע רגסנה חתפל הסכמו םירזיבא      
,םוימדק הפוצמו הסכמהמ האצוהל ןתינ יתלב      
סנפה רוביח םשל םישורדה םירזיבאה לכ םע      
ינוק יעוביר ךתח לעב היהי דומעה .דומעל      

200,250     8,010.00    25.00 .ע"ש וא ה.ל.פ תרצות ,'מ 21 לש הבוגב 'חי   
      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל     793,890
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קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../009 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     009

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה         793,890  
      
      
הבוג 'מ 21 ינוק יעוביר הרואת דומע תעיבצ     08.02.0030
OBIRT תטישב רונתב וילעש תועורזהו      
    )NOITCIRF( תיטטסורטקלא הטישב וא  
וילעש ןווגב ינכטה טרפמב טרופמל םאתהב      

 10,800       432.00    25.00 .חקפמה הרוי 'חי   
      
הבוג 'מ 4 יעוביר הרואת דומע תעיבצ     08.02.0040
OBIRT תטישב רונתב וילעש תועורזהו      
    )NOITCIRF( תיטטסורטקלא הטישב וא  
וילעש ןווגב ינכטה טרפמב טרופמל םאתהב      

 27,936       144.00   194.00 .חקפמה הרוי 'חי   
      

  2,587.50   103.50    25.00 .םילגד ינשל הרואת דומעל םילגד קיזחמ 'חי  08.02.0050
      
חתפ רובע הרואת דומעל ריחמ תפסות     08.02.0060
האיצי תפומו הדרפה תציחמ ,ףסונ םירזיבא      

 28,800       720.00    40.00 .המכח ריעל תיתשתל 'חי   
      
1 הבוגבו 21" רטוקב הדלפמ תוריש ןודומע     08.02.0070
י"ע עבקייש ןווגב רונתב עובצו ןבלוגמ ,רטמ      
םיעקש 4 ללוכ ,תוריש תותלד 2 ללוכ ,ןימזמה      
םרזל EEC יעקש A61, 2 םרזל םייזאפ דח      
    5x61 דע םרזל םייזאפ תלת ם"יזאמ 3 ,רפמא  
    A23, AK01, 3 דע םרזל םייזאפ דח ם"יזאמ  
    A23, AK01, םרזל תחפ רסממ A04x4,  
    Am03, םגד ,תופעתסהו הסינכ יקדהמ םע  

 10,080     2,520.00     4.00 .ע"ש וא "ה.ל.פ" תרצות "ויז" 'חי   
      
רוניצמ ,מ"ס 051 ךרואב הלופכ גלזמ עורז     08.02.0080
רונתב העובצו תנבלוגמ 2" רטוקב הדלפ      

    990       990.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,תוינכותב טרופמכ  
      
רוניצמ ,מ"ס 051 ךרואב תשלושמ גלזמ עורז     08.02.0090
,רונתב העובצו תנבלוגמ 2" רטוקב הדלפ      

 27,000     1,350.00    20.00 'פמוק .טלפמוק ,תוינכותב טרופמכ  
      
הדלפ ליפורפמ ,הרואת דומעל תדדוב עורז     08.02.0100
    SHR 5x5 רונתב העובצו תנבלוגמ ,מ"ס  
סנפל הנקתהל םאתמ ללוכ ,מ"ס 05 ךרואב      

 27,864       324.00    86.00 .טלפמוק ,)דרפנב דדמנה( 'חי   
      
SHR 5x5 הדלפ ליפורפמ הרואת דומעל עורז     08.02.0110

 62,595       585.00   107.00 'פמוק .םיסנפ 2 רובע הלופכ עורז םלוא ,ל"נכ מ"ס  
      
SHR 5x5 הדלפ ליפורפמ הרואת דומעל עורז     08.02.0120

    810       810.00     1.00 'פמוק .םיסנפ 3 רובע תשלושמ עורז םלוא ,ל"נכ מ"ס  
      
SHR 5x5 הדלפ ליפורפמ הרואת דומעל עורז     08.02.0130

  1,080     1,080.00     1.00 'פמוק .םיסנפ 4 רובע תעבורמ עורז םלוא ,ל"נכ מ"ס  
994,432.50 20.80 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../010 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     010

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

994,432.50 מהעברה      
      
      
ןבלוגמ 2" רטוקב הדלפ רוניצמ תשלושמ עורז     08.02.0140
םע הלוגרפ דומעב תבלושמ ,רונתב עובצו      
ןרצי םע םואית תוברל ,סנפ תנקתהל םאתמ      

  2,322       774.00     3.00 .הלוגרפה 'חי   
      
ןבלוגמ 2" רטוקב הדלפ רוניצמ תעבורמ עורז     08.02.0150
םע הלוגרפ דומעב תבלושמ ,רונתב עובצו      
ןרצי םע םואית תוברל ,סנפ תנקתהל םאתמ      

  1,890       945.00     2.00 .הלוגרפה 'חי   
      
051 ךרואב ינוק יעוביר דומעל הלופכ עורז     08.02.0160
העובצו תנבלוגמ ,2" רטוקב הדלפ רוניצמ מ"ס      

  3,060       765.00     4.00 .טלפמוק ,רונתב 'חי   
1,001,704.50 תועורזו םידומע - חטשה חותיפל ץוח תרואת 20.80 כ"הס  

      
ח ט ש ה  ח ו ת י פ ל  ץ ו ח  ת ר ו א ת  30.80 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  -      
      
רביירד םע ,דל גוסמ תובוחר תרואת ףוג     08.03.0010
,W05 ללוכ קפסהב DEL תורונ םע ,ילרגטניא      
    mL0096, K0003, הרקבו הטילש תכרעמ םע  
תרצות "SOTOL" םגד ,תילרגטניא תיטוחלא      

738,000     2,250.00   328.00 "U."JUGAN 'חי   
      
רביירד םע ,דל גוסמ תובוחר תרואת ףוג     08.03.0020
ללוכ קפסהב DEL תורונ םע ,ילרגטניא      
    W522, mL007,33, K0003, תכרעמ םע  
םגד ,תילרגטניא תיטוחלא הרקבו הטילש      

159,750     2,250.00    71.00 ."UNAGUJ" תרצות "ALLETSE" 'חי   
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.03.0030
יזאפ וד ז"אמ םע ,ןוגג םע C.V.P יושע דומעה      
תיטסלפ הנגהו 'א 01 םרזל ספאה קותינ םע      
םגדכ תופעתסה יקדהמ 4 םע םיז"אמל      
    "2-KAPOC" 3" וא/ו-KAPOC" תרצות  
    "IXEGOS" שגמה ,םיטרפ תוינכותב טרופמכ  
EPLX 3*5.2 לבכ םע ,"םחנמ רפכ" תרצות      
י"ע רבחתמה ,הרואתה ףוגו שגמה ןיב ר"ממ      

 18,576       216.00    86.00 .עקש עקת יקדהמ 'חי   
      
הרואת יפוג 2 רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     08.03.0040

  5,778        54.00   107.00 .םילבכ 2 -ו ם"יזאמ 2 ללוכ ,דומע לע 'חי   
      
הרואת יפוג 3 רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     08.03.0050

  2,268       108.00    21.00 .םילבכ 3 -ו ם"יזאמ 3 ללוכ ,דומע לע 'חי   
      
הרואת יפוג 4 רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     08.03.0060

    810       162.00     5.00 .םילבכ 4 -ו ם"יזאמ 4 ללוכ ,דומע לע 'חי   
30.80 קרפ תתב הרבעהל     925,182
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14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     011

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה         925,182  
      
      
יזאפ דח ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     08.03.0070
דומעה לע עקת תיב רובע A61 AK01 םרזל      
YX2N 3x5.2 לבכ ללוכ ,)דרפנב דדמנה(      

  2,025        81.00    25.00 .עקתה תיבל שגמהמ ר"ממ 'חי   
הרואת ירזיבא - חטשה חותיפל ץוח תרואת 30.80 כ"הס     927,207  

      
ל מ ש ח  י ל ב כ  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
דודיב םע לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ     08.04.0010

304,722        51.30 5,940.00 ר"ממ )YX2N-5X61( גוסמ E.P.L.X רטמ   
      
גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ     08.04.0020

  3,280.50     8.10   405.00 ר"ממ )YX2N-3*5.2( רטמ   
      
גוסמ םוינימולא וא תשוחנ לבכל יסקופא הפומ     08.04.0030
"M3" תרצות  ר"ממ 52*5 דע ךתחב אוהשלכ      

    270       270.00     1.00 ע"ש וא 'חי   
308,272.50 למשח ילבכ 40.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ם י ר ז י ב א  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
קדוב י"ע למשח תוקידב עוציב ןיגב םימולשת     08.05.0010
םיבלשב עצובת הדובעה .ךמסומ למשח      
לכל ,שרדיש לככ תוקידב עצבי ןלבקהו      
יבלש לכל הז הזוח/זרכמ תרגסמבש הדובעה      
תייריע םעטמ חקפמה תופתתשהב עוציבה      
אלל הקידב ירושיא תאצמהל דע הדוהי רוא      

  5,400     5,400.00     1.00 .קדביש עטק לכל תויוגיתסה 'חי   
      
הביצח תוברל םייק הרואת דומעל רוביח     08.05.0020
םירזיבא שגמל רוביחו דומעה לש ןוטבה דוסיב      

    720       360.00     2.00 'פמוק .דומעב םייק  
      
ט"הע םימ ןגומ 'א 61 יזאפ דח עקת תיב     08.05.0030

  2,079        99.00    21.00 .הרואת דומע לע ןקתומ 'חי   
תונושו םירזיבא 50.80 כ"הס     8,199    

      
08X3 ם ר ז ל  ה ר ו א ת  ת י י ז כ ר מ  60.80 ק ר פ  ת ת       
ם י ע ו ר י א  ח ו ל ו  'א       
      
רטסאילופ יזגראמ הרואת תייזכרמ חול הנבמ     08.06.0010
,הנגה ןוגג םע ,תוחפל PI 55 םוטא ,ןיירושמ      
םע ,הרקב את םע ,למשחה תרבח את םע      
,רצוקמ לקוס םע ,םיימינפ חפ ילנפ םע ,תותלד      
טרופמכ .'וכו טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ םע      

 10,080     3,600.00     2.80 .דרפנב דדמנה דויצה רובעו תוינכתב ר"מ   
      
      

60.80 קרפ תתב הרבעהל     10,080 
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14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     012

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה         10,080   
      
      
2 ןבלוגמ חפמ יושע םיעוריא למשח חול הנבמ     08.06.0020
םוטא ,רונתב רמגו דוסי עובצ ,יבוע מ"מ      
,םיקדהמ םע ,תוחפל 55PI תומיטא תגרדב      
תטישב יונב ,'וכו ץיבדנס טוליש ,הריבצ יספ      
,93406 ילארשי ןקתב דמוע ,תיטרדנטס רוצי      
טרפמב טרופמכ ,חפ םילנפו תותלד םע      

 12,150     4,050.00     3.00 .דרפנב דדמנה דויצה רובעו ,תוינכותבו ר"מ   
      
קותינ רשוכו 'א 001 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ     08.06.0030
תיטנגמו תימרט הנגה םע ,תוחפל א"ק 63      
,"N001SN" םגד ,'א 001 דע תננווכתמ      
ע"ש וא "cirtcelE redienhcS" תרצות      

    630       630.00     1.00 .רשואמ 'חי   
      
052 דעו 'א 001-מ ם"יתמאמל ריחמ תפסות     08.06.0040
םגד תוינורטקלא תונגה 'חי רובע 'א      
    "ES22RTS" תרצות "cirtcelE redienhcS"  

    882       882.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
01 קותינ רשוכו 'א 23 דע םרזל יזאפ דח ז"אמ     08.06.0050
cirtcelE" תרצות ,"H06C" םגד ,תוחפל א"ק      

    932.40    33.30    28.00 .רשואמ ע"ש וא "redienhcS 'חי   
      
קותינ רשוכו 'א 23 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.06.0060
תרצות "H06C" םגד ,תוחפל א"ק 01      

  3,861       148.50    26.00 .רשואמ ע"ש וא "cirtcelE redienhcS" 'חי   
      
קותינ רשוכו 'א 04 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.06.0070
תרצות "H06C" םגד ,תוחפל א"ק 01      

    607.50   202.50     3.00 .רשואמ ע"ש וא "cirtcelE redienhcS" 'חי   
      
קותינ רשוכו 'א 36 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.06.0080
תרצות "H06C" םגד ,תוחפל א"ק 01      

    256.50   256.50     1.00 .רשואמ ע"ש וא "cirtcelE redienhcS" 'חי   
      
,'א 001 םרזל יזאפ תלת סמועב טקפ קספמ     08.06.0090
ע"ש וא "רלומ" תרצות .קספמל דמצמ םע      

    328.50   328.50     1.00 .רשואמ 'חי   
      
,ספא בצמ םע ףילחמ סמועב טקפ קספמ     08.06.0100
תרצות .קספמל דמצמ םע ,'א 4X001 םרזל      

    387       387.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא "רלומ" 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא לגעמ קתנמ     08.06.0110
םרזל ,)םיעונמ תנגהל( לויכל תנתינה תימרטו      
וא "BBA" תרצות "523SM" םגד ,'א 3.6 דע      

    135       135.00     1.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
      

 30,249.90 60.80 קרפ תתב הרבעהל
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14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     013

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 30,249.90 מהעברה      
      
      
םע ,קספומ בצמ םע סמועב ףילחמ קספמ     08.06.0120
תרצות .'א 521*3 םרזלו קספמל דמצמ      

    729       729.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא "CEMOCOS" 'חי   
      
תרצות ,סמועב קספמל םיפילחמ רזע יעגמ 2     08.06.0130

    126       126.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא "CEMOCOS" 'חי   
      
6 לעב יבטוק דח 'א 61 םרזל טקפ קספמ     08.06.0140
וא "רלומ" תרצות קספמל דמצמ םע ,םיבצמ      

    171        85.50     2.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
,םיפילחמ םיעגמ 4 לעב ףלשנ דוקיפ רסממ     08.06.0150
טלוו 022 חתמל,רסממל המיאתמ תבשות םע      
וא "IMUZI" תרצות CLUB4HR םגד,ןיפוליח      

     99        99.00     1.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
לילס םע ,ס"כ 06 קפסהל יזאפ תלת ןעגמ     08.06.0160
תרצות ,"011A" םגד ,טלוו 022 הלעפה      

  1,224     1,224.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא "BBA" 'חי   
      
תרצות ,SSALC 5.0  ,'א 5/001 םרז יאנש     08.06.0170

    459        76.50     6.00 .ע"ש וא "EMI" 'חי   
      
POT 071 םגד הברזר םע ימונורטסא ןועש     08.06.0180

  1,620     1,620.00     1.00 ."NEBEHT" תרצות LES 'חי   
      
לוקוטורפו םאתמ םע ילטיגיד דדומ בר     08.06.0190
"HE031MP" םגד הנבמה תרקבל תרושקת      

  3,420     1,710.00     2.00 .רשואמ ע"ש וא "CETAS" תרצות 'חי   
      
,םיעגמ 3 םע ,מ"מ 5.22 רטוקב דוקיפ ןצחל     08.06.0200
ע"ש וא "רטרב" תרצות ,רוגס ליגרו חותפ ליגר      

     67.50    67.50     1.00 .רשואמ 'חי   
      
קפסהב ,45PI םוטא ,חולל רטליפ + ררוואמ     08.06.0210
תרצות "34312" םגד ,העש/ק"מ 38      

    324       162.00     2.00 .רשואמ ע"ש וא "LERAS" 'חי   
      
םוטא ,חולל יטקפמוק טנסרולפ הרואת ףוג     08.06.0220
    56PI, 11 תיטקפמוק טנסרולפ תרונו דויצ םע  
ע"ש וא "IPPILIF" תרצות "0625" םגד ,טוו      

    252       126.00     2.00 .רשואמ 'חי   
      
םגד 'א 02*1 םרזל ז"אמ םגדכ ירלודומ קספמ     08.06.0230
    WSI תרצות "cirtcelE redienhcS" ע"ש וא  

    144        36.00     4.00 .רשואמ 'חי   
      
      
      

 38,885.40 60.80 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../014 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     014

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 38,885.40 מהעברה      
      
      
דח מ"מ 5.22 רטוקב יבוביס דוקיפ קספמ     08.06.0240
וא "רלומ" תרצות ספא בצמ םע ףילחמ ,יבטוק      

    270       135.00     2.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
חתמל ז"אמ םגדכ  תירלודומ ןומיס תרונמ     08.06.0250
cirtcelE" תרצות E9A 22381 םגד טלוו 022      

    594        49.50    12.00 .רשואמ ע"ש וא "redienhcS 'חי   
      
30.0 הגילז םרזו 'א 04*4 םרזל תחפ רסממ     08.06.0260
"cirtcelE redienhcS" תרצות ,"A-EPYT"/'א      

  3,060       306.00    10.00 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
םרזו "A-EPYT"/'א 36*4 םרזל תחפ רסממ     08.06.0270
"cirtcelE redienhcS" תרצות ,'א 30.0 הגילז      

    657       657.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
לדוג סמועב C.R.H יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ     08.06.0280
"PLS-001" םגד ,'א 001 דע םרזל ,00      

    387       387.00     1.00 .ע"ש וא "BBA" : תרצות 'חי   
      
תרצות ,00 לדוג ,'א 001-6 םרזל C.R.H ךיתנ     08.06.0290

    148.50    49.50     3.00 .ע"ש וא "רנדניל" 'חי   
      
םרזל ,רתי יחתמו םיקרב ינפמ הנגה תדיחי     08.06.0300
COLB" םגד ,םיבטוק 4 ,א"ק 06 רצק      

  3,420     1,710.00     2.00 .רשואמ ע"ש וא "NHED" תרצות "NHED 'חי   
      

    157.50    22.50     7.00 'א 3X61 םרזל ילארשי ןקת יזאפ דח עקת תיב 'חי  08.06.0310
      
'אEEC 5X61 גוסמ יזאפ תלת עקת תיב     08.06.0320
ע"ש וא "EMLI" תרצות ,תוחפל 44PI םוטא      

    202.50    40.50     5.00 .רשואמ 'חי   
      
'אEEC 5X23 גוסמ יזאפ תלת עקת תיב     08.06.0330
ע"ש וא "EMLI" תרצות ,תוחפל 44PI םוטא      

    180        45.00     4.00 .רשואמ 'חי   
      
םרזל ,תלדב בלושמ יבטוק דח לובג קספמ     08.06.0340
    A01 55 םוטא ,תוחפלPI  תרצות ,תוחפל  

    252       126.00     2.00 .ע"ש וא "קינכמלט" 'חי   
      
םע V032 חתמל יוביע ימ תעינמל םומיח לנפ     08.06.0350
תרצות "65571S" םגד ילרגטניא טטסומרט      

    540       270.00     2.00 .ע"ש וא "LERAS" 'חי   
 48,753.90 םיעוריא חולו 'א 08X3 םרזל הרואת תייזכרמ 60.80 כ"הס  

      
      
      

3,191,021.10 טלפמוק ,הנקתהו הקפסא - ץוח תרואת 80 כ"הס  
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
 

קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../015 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     015

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,םינוש םיליפורפמ הדלפ תייצקורטסנוק     19.01.0010
שרדנה לכו החיתמ ילבכ ,םיגרב ,רוביח תוטלפ      
תנכה ללוכ ריחמה .םלשומ רצומ תלבקל      
םג ללוכו םיצעויהמ רושיא תלבק ,DS תינכת      
תטלחהל םאתהב ןווליג וא רונתב העיבצ      

300,000     15,000.00    20.00 .םיצעויה ןוט   
שרח תורגסמ 10.91 כ"הס     300,000  

      
ת ו ל ל צ מ  ע ו צ י ב ו  ן ו נ כ ת  20.91 ק ר פ  ת ת       
      
,הדלפ ידומע ללוכ הללצה ןקתמ עוציבו ןונכת     19.02.0010

332,545.50 332,545.50     1.00 'פמוק .טרופמכ תועיריו םילבכ ,םינחתומ  
332,545.50 תוללצמ עוציבו ןונכת 20.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

632,545.50 שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס  
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
 

קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../016 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     016

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ו מ ע  ס ו ס י ב  32 ק ר פ       
      
ק ו מ ע  ס ו ס י ב  10.32 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב03 -ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0010

130,729.10   214.31   610.00 מ"ס06 רטמ   
      
תוטומ תוברל ,תואסנולכל םיכתורמ ןויז יבולכ     23.01.0050

112,000     4,000.00    28.00 םייניילול םיקושיחו םייכנא ןוט   
242,729.10 קומע סוסיב 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

242,729.10 קומע סוסיב 32 כ"הס  
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../017 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     017

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
דע יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
תינשוג הגרדמ תמגוד תושיגנ תוגרדמ     40.01.0070
וא גנוטיא תרצות 5152551 ט"קמ תישושימ      
ןייטשרקא תרצות 7104 ט"קמ השיגנ הגרדמ      
והשלכ ןווגב ע"ש וא ןמפלוו תרצות AM 8 וא      
דוביעב תירכרוכ\ןוטסרקא רומיג ,תוברל      

 17,515.62   239.94    73.00 .והשלכ רטמ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
בחורב ,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      

  1,013.76   126.72     8.00 .דוסי תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 ר"מ   
      
6/02/02 םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.01.0410
וא ןייטשרקא תמגודכ ןבל ןווג תוברל מ"ס      

    731.70   243.90     3.00 .ע"ש ר"מ   
      
6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0420
זקנמ ףוצירל ןוטס-וקא ןבא סופיטמ מ"ס      
העירי תוברל ע"ש וא ןייטשרקא תרצות      
ר"מ\םרג 003 לש ילמינימ לקשמב תינכטואיג      
תזקנמ תאשונ הבכש ,תיתשה ג"ע תחנומ      
מ"מ 52-4 גורדב סג ץצחמ מ"ס 02 יבועב      
גורדב קד ץצח מ"ס 5 יבועב תרשיימ הבכשו      

 30,941.10    99.81   310.00 .ףוצרל תחתמ מ"מ 6-2 ר"מ   
      

  5,153.40     3.15 1,636.00 .תוינועבצ תובלתשמ םינבא רובע תפסות ר"מ  40.01.0440
      
םוחיתל 02/02 היומס הרוגח רובע תפסות     40.01.0450

  2,376        23.76   100.00 תובלתשמ םינבאמ ףוציר רטמ   
      
תנעשמו דוסי םיללוכ ןגו הפש ינבא יפיעס      
םינבאל םג ףקת ,)היומס הרוגח( ןוטב      
.תויתשק      
      
רמג מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0455
הרוטנ" וא "תיראניל" גוסמ לייטקוק וא ןבל      
42/61 ,61/61 8/61, :תודימב ע"ש וא "דנוה      

385,056       126.00 3,056.00 מ"ס ר"מ   
      
וא 01 הבוגב הכרדמל תומיאתמה הפש ינבא      
ןונכתל תויחנה"ה יפ לע העסמה לעמ מ"ס 51      
."םירעב תובוחר      
      

442,787.58 10.04 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../018 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     018

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

442,787.58 מהעברה      
      
      
רמג,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0460

172,814.40   158.40 1,091.00 .ע"ש "תומר" וא "ופי" גוסמ ינועבצ ר"מ   
      
רמגב ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0480
02/02 02/01, ,תינבלמ גוסמ ,רופא ספסוחמ      

  8,175.60    68.13   120.00 .תינכת יפל ע"וש וא ר"מ   
      
הזאפ םע 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.01.0700
תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה .רופא ןווגב מ"ס      

 82,633.32    43.56 1,897.00 ןוטב רטמ   
      
הזאפ אלל 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.01.0705
תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה .רופא ןווגב מ"ס      

 14,810.40    43.56   340.00 ןוטב רטמ   
      
תודימב המורט תיעופיש וד/דח הלעת ןבא     40.01.0760
דוסי ללוכ ריחמה .רופא ןווגב מ"ס 01/05/03      

  7,800.30    57.78   135.00 .ןוטב תנעשמו רטמ   
      
יבועב מ''ס 06/04 תודימב  אשד ןבאב ףוציר     40.01.0765

 43,470       103.50   420.00 רופא ןווגב ,מ"ס 01 ר"מ   
      
רמג,מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0770

199,620        99.81 2,000.00 .ע"ש וא "ופי" גוסמ ינועבצ ר"מ   
      
52/02 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0775
תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס      

 18,900        67.50   280.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ רטמ   
      
,מ"ס 52/05/03 תודימב הבחר הפש ןבא     40.01.0780
ןבא תוברל ,רופא ןווגב ,הרשי וא תעפושמ      

215,325       148.50 1,450.00 .תכמנומ רטמ   
1,206,336.60 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 כ"הס  

      
ת ו ע ל ס מ  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
.טרפימהו טרפה יפל ,תויזגרא םינבאמ העלסמ     40.02.0010
שרדנכ הדובעהו םירמוחה לכ ללוכ ריחמה      
תועירי הזר ןוטב תוברל סדנהמה תוינכתב      
יפל דדמי .הליתשל המדא יסיכו תוינכטואיג      
'מ 5.2 דע לש הבוגל עצובי .יללכה טרפמה      
םע הדרפה עצבל שי ךכמ בר הבוגל דבלב      

 46,359       272.70   170.00 .תיביטקורטסנוק העלסמ ןנכתל וא המרב ר"מ   
תועלסמ 20.04 כ"הס     46,359   

      
ם י ד ח ו י מ  ל ו ז ר פ ו  ת ו ר ג נ  60.04 ק ר פ  ת ת       
      

259,740       585.00   444.00 ),506 606 ,106 טרפ יפל( הפצר קד ר"מ  40.06.0010
60.04 קרפ תתב הרבעהל     259,740

5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../019 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     019

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה         259,740  
      
      

 44,955     1,665.00    27.00 )426 טרפ( קובמב ילספסו תונחלוש ר"מ  40.06.0015
      
296,  םיטרפ( םיילגר ללוכ קובמב ןוזיא תרוק     40.06.0020

 23,850     2,385.00    10.00 693) 'חי   
      

 59,400     1,350.00    44.00 )312 טרפ( תבכר ינדאמ רעי תוגרדמ 'חי  40.06.0030
      
יפל( תנעשמ אלל ןוטבב עקושמ קובמב לספס     40.06.0035

  7,603.20   345.60    22.00 )723 ,523 423, םיטרפ רטמ   
      
עקושמ קובמב לספסל די דעסמו תנעשמ     40.06.0040

 15,120     1,080.00    14.00 )326 טרפ יפל( ןוטבב 'חי   
      

 12,960     1,080.00    12.00 )196 טרפ יפל( ךרדמל יעבט ץע לוב 'חי  40.06.0045
      

 61,740     6,174.00    10.00 )186 טרפ( קובמבמ לספסו רב ןחלוש 'חי  40.06.0075
485,368.20 םידחוימ לוזרפו תורגנ 60.04 כ"הס  

      
ם י נ ו י ב ג  70.04 ק ר פ  ת ת       
      
טרפ( לחנ יקולח יולימ םע תשרל םינויבג זגרא     40.07.0035

 12,555       251.10    50.00 231) ק"מ   
םינויבג 70.04 כ"הס     12,555   

      
ם י ל י ב ש ו  ן ו ט ב  ר מ ג  90.04 ק ר פ  ת ת       
      

471,319.20    79.20 5,951.00 קורס YAWKRAP גוסמ םיליבש ןוטב רמג ר"מ  40.09.0010
      

174,240        79.20 2,200.00 קורס YAWNEERG גוסמ םיליבש ןוטב רמג ר"מ  40.09.0015
      

 26,923.50    27.90   965.00 ע"ש וא "יאווינא" תרצות עקרק בציימ ףסות ר"מ  40.09.0020
      
תשירד יפל ןווגב ןווגמ חייט רמג תפסות     40.09.0025

 11,340        81.00   140.00 לכירדאה ר"מ   
      
30.60.04 ףיעס יפל ישושימ רמג תפסות     40.09.0030

 11,250        45.00   250.00 )013 טרפ( דחוימה טרפמב ר"מ   
      
'ס ,3 רדחב לבומל הסינכב יורדרוק תפצר     40.09.0035

  4,500       225.00    20.00 דחוימה ינכטה טרפמב 50.30.94 ר"מ   
      
וא ןוסנה תרצותמ ירכרוכ ןוטב רובע תפסות     40.09.0040

            180.00 ע"ש ק"מ           
699,572.70 םיליבשו ןוטב רמג 90.04 כ"הס  

      
      
      

2,450,191.50 חותיפ 04 כ"הס  
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
 

קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../020 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     020

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
כ לש תומכב ר"מ 052 לעמ םיחטשל טסופמוק     41.01.0011
יוטיחה לע רושיא איצמהל שי .םנודל ק"מ -02      
ינפל חקפמל וריבעהלו טסופמוקה קפס לש      
לכ ללוכ ריחמה .רתאל טסופמוקה תעגה      
םילכב שומיש ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה      

 81,000       135.00   600.00 .ןושיד ירמוחו םיינכמ ק"מ   
      
רחאלו תימוקמה המדאל תמאתומ ןג תמדא     41.01.0013
תומכ רובע( חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב      
יפל עקרקה בויט ללוכ ריחמה )ק"מ 51 לעמ      

408,000        30.00 13,600.00 .ץעויה תויחנה ק"מ   
      
דח םיחרפ תוגורעל ןגל עצמ הליתש תבורעת     41.01.0065
רוזיפ ללוכ ע"ש וא 03 ןירג גוסמ םייתנש      

 54,216       432.00   125.50 .רושייו ק"מ   
      
דח םיחרפ תוגורעל ןגל עצמ ףוט תבורעת     41.01.0070

 27,860.54   252.36   110.40 .רושייו רוזיפ ללוכ מ"מ 8-0 גוס םייתנש ק"מ   
      
רוזיפ ללוכ רחא רוקמ וא ל"קק לש םזג קסר     41.01.0100

  5,802.30    12.60   460.50 מ"ס 01 לש הבכשב רושייו ר"מ   
576,878.84 עקרק יופיחו ןג תמדא 10.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
היקשה תרנצ      
      
,הקפסא םיללוכ הייקשהה תרנצ יריחמ      
םירוביחה לכ תאו,יוסיכו הריפח ,הבכרה      
,הדובעה עוציבל םישרדנה םירזיבאהו      
תרנצה ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ      
אלו דמצמב ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתה      
, EP 001 גוסמ היהת תרנצה .ןש ירזיבאב      
תרנצה ,עוציבה תנשל םאתהב רוציה תנש      
ןיא .םיבשומ ם ימב שומישל תמאתומ הלוגס      
.ןש ירבחמו םיבכור תויליחתב שמתשהל      
      

  5,400         5.40 1,000.00 .01 גרד מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0095
      

 24,732        10.80 2,290.00 .01 גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0105
      

133,650        16.20 8,250.00 .01 גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0110
      

 22,599        24.30   930.00 .01 גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0115
      

181,170        29.70 6,100.00 .01 גרד מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0120
      

20.14 קרפ תתב הרבעהל     367,551
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../021 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     021

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה         367,551  
      
      

145,800        40.50 3,600.00 01 גרד מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0125
      

 27,000       108.00   250.00 61 גרד מ"מ 57 רטוקב ןליתילאופ רוניצ רטמ  41.02.0142
      

 31,500       126.00   250.00 .61 גרד מ"מ 09 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0143
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 ףוטפט תרנצ     41.02.0144

264,060         5.40 48,900.00 .'מ 5.0-3.0 לכ ש"ל 0.2 ,ע"ש רטמ   
      
.תופטפט 01 םע  מ"מ 61 רוניצמ תעבט     41.02.0160

 42,930        47.70   900.00 v.העש/רטיל 5.3 תפטפט תקיפס רטמ   
      
.תופטפט 03 םע  מ"מ 61 רוניצמ תעבט     41.02.0170

 17,280        57.60   300.00 .העש/רטיל 0.2 תפטפט תקיפס רטמ   
      
םילוורש      
      
,הביצח וא\ו הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה תנמטה      
      

 14,850        29.70   500.00 .01 גרד מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ לוורש רטמ  41.02.0200
      

110,295        51.30 2,150.00 .01 גרד מ"מ 011 רטוקב ןליתאילופ לוורש רטמ  41.02.0220
      
תרצות)תסוומ( BRP-02-I םגד החיג ריטממ     41.02.0265
תינכותל תמאות היפ ללוכ ע"ש וא רטנה      

 48,870       135.00   362.00 ומוקמל ריטממה רוביחו היקשהה 'חי   
      
היפ ללוכ ע"ש וא ORP-04 םגד ירוטור ריטממ     41.02.0270
רוביחו היקשהה תינכתל תמאות תירוטור      

 11,070       110.70   100.00 ומוקמל ריטממה 'חי   
      
תכרעמ ישאר      
      
אלל ,הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     41.02.0310
,תומכ יפל היקשה רקב י"ע לעפומ , תולעפה      
,הזנורבמ ישאר ילוארדיה ףוגמ ,ץחל דמ :ללוכ      
,ץחל ןיטקמ ,ןנסמ  ,ילמשח טלפ םע םימ דמ      
,ןוסכלא ףוגמ ,בלושמ ריוא ררחשמ ,ץחל תסוו      
4/3" זרב ,דוקיפ ימל האיצי , 4/3" ןג זרב      
36 רטוקב םיירלדומ רוביח ירזיבאו היזרבל      

 50,832     5,083.20    10.00 'פמוק .מ"מ  
      
      
      
      
      
      
      

20.14 קרפ תתב הרבעהל     1,132,038
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../022 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     022

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה         1,132,038  
      
      
,הרטמהו ףוטפטל 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     41.02.0315
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ , תולעפה אל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ ,ץחל דמ :ללוכ ,תומכ      
ינש ,ילמשח טלפ םע םימ דמ ,הזנורבמ      
ריוא ררחשמ ,ץחל תסוו ,ץחל ןיטקמ ,םיננסמ      
זרבו  4/3" ןג זרב ,ןוסכלא ףוגמ ,בלושמ      
05 רטוקב םיירלדומ רוביח ירזיבאו היזרבל      

  4,085.10 4,085.10     1.00 'פמוק .מ"מ  
      
2" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

 20,412       680.40    30.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה  1 2/1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

 37,044       617.40    60.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
ע"ש וא 4/3" קמע םוקאו םותסש רובע תפסות     41.02.0395

  6,488.10    72.90    89.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
"טיילרוא" RO 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     41.02.0410
שאר לדוג יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא םולב      
,הקוזחתל חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה      
הנגה קבח ,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ      
לכו ,רטסמ לוענמ ,לקוסל ןוטב תקיצי ,תכתממ      

 72,000     3,600.00    20.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל תושורדה תודובעה  
      
1 2/1" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.02.0425
יוליג ,הריפח ,םימ דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
דכול ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה      

  5,400     5,400.00     1.00 'פמוק טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה ,םינבא  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.02.0430
יוליג ,הריפח ,םימ דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
דכול ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה      

 47,250     6,750.00     7.00 'פמוק טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה ,םינבא  
      
בושחמ תוכרעמ      
      
לסיריא" תרצות CD-8  םגד הייקשה בשחמ     41.02.0448
רוביח ,רבצמ ,ןעטמ :ללוכ ,ע"ש וא "םגא      
ירטקלאוטופ את ןיפוליחל וא םידומע למשחל      
לעב ,C-45 גוסמ הנגה ןוראב ,תירלוס הניעטל      
ללוכ ,היקשה ןורא לע בכרומה הלופכ הליענ      
ריחמה .למשח רוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא      

 45,360     11,340.00     4.00 'פמוק .הנשל ןרציה תוירחאו ןרציה י"ע הבכרה ללוכ  
      

1,370,077.20 20.14 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../023 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     023

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,370,077.20 מהעברה      
      
      
לסיריא" תרצות CD-61  םגד הייקשה בשחמ     41.02.0452
רוביח ,רבצמ ,ןעטמ :ללוכ ,ע"ש וא "םגא      
ירטקלאוטופ את ןיפוליחל וא םידומע למשחל      
לעב ,C-45 גוסמ הנגה ןוראב ,תירלוס הניעטל      
ללוכ ,היקשה ןורא לע בכרומה הלופכ הליענ      
ריחמה .למשח רוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא      

 92,610     13,230.00     7.00 'פמוק .הנשל ןרציה תוירחאו ןרציה י"ע הבכרה ללוכ  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     41.02.0900

 31,815       315.00   101.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      

  6,480        40.50   160.00 הבכרהו הקפסא ללוכ ריטממל רגנ לא 'חי  41.02.0910
1,500,982.20 היקשה 20.14 כ"הס  

      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
תסדנהל הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגג חמוצה      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
-1 ל תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב      
.הנש      
      
,K,P בכרה לעב סמת יטיא ימיכ ןשד תפסות     41.03.0060
    N שרדנה הייחמצה גוסל שארמ רשואמו עודי  
תומכב ע"ש וא ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ      

 48,942         1.80 27,190.00 .םנודל ג"ק 05 / ר"מל םרג 05 לש ר"מ   
      
וא ורוטלא ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     41.03.0071
/ ןנכתמה י"ע שרדנה םולפספ וא ןברד      
רוקמ לע חקפמהמ רושיא לבקל שי .חקפמה      
םילופיטה לכ תא ללוכ ריחמה .אשדה      
,עקרק יקיזמ תרבדה - הליתש םורט םישרדנה      
םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל שאר ינשד      
םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש רחאל      

177,942.60    19.80 8,987.00 .הצרמה ינושידו ר"מ   
      

 78,307.20     3.60 21,752.00 תעקפ יחמצ םיטיפואיג לש העיטנו הקפסא 'חי  41.03.0076
      
חפנב לכימ ,1 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0080

 16,115.40     3.15 5,116.00 .תויסוכ ,ק"מס 521 'חי   
      

321,307.20 30.14 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../024 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     024

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

321,307.20 מהעברה      
      
      
לכימ ,3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0100

554,198.40     7.20 76,972.00 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
53 עזג רטוק -5.7 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0101
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ : מ"מ      
לכיממ .הפיו חתופמ ,'מ 5.2 ילמינימ הבוג      
ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 52 חפנב      

 67,500       225.00   300.00 .ריחמ 'חי   
      
רטיל 01 - 6 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0130

 46,958.40    43.20 1,087.00 .לכימ חפנ 'חי   
      
רטיל 52 - 7 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0135

 12,312       108.00   114.00 .לכימ חפנ 'חי   
      
םיטרדנטס תרדגה" יפ לע - םיצע תעיטנ      
תואלקחה דרשמ ,יונלו תוננגל םיצע יליתשל      
" 6102 ,רפכה חותיפו      
      
36 עזג רטוק - 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
3 םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע      

129,600       432.00   300.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ 'חי   
      
רטוק - 9 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0175
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ 36 עזג      
,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3 םומינימ      

 55,800       558.00   100.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל 'חי   
      
,ןולא( 9 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     41.03.0200

 14,400       144.00   100.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
םיתיזו םילקד תעיטנ      
      
םיצעל רוקמה תא חקפמה ינפב גיצהל שי      
תואטוחמ תוכומס גוז ללוכ ,עטמ וא הלתשמ      
םיצע תטילקל תויארחאו תוחפל 'מ 5.2 הבוגב      
םיצע ולבקתי אלו רתאל םתעגה ינפל ,ולא      
םיצע תטילקל תוירחא ללוכ ריחמה .דבעידב      
.תחא הנש ךשמל ולא      
      
מ"ס 03 עזג רטוק ירוס ןזמ רגוב יאפוריא תיז     41.03.0250
001 דע 06 תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ      

 43,200     2,160.00    20.00 ץעל טסופמוק רטיל 'חי   
      
תמגודכ 4 לדוג לכיממ ינוניב ןזמ םיכרש     41.03.0380

 18,900        63.00   300.00 'דכ ןהמימל תורבא ,םינכלב ,םוימוטריק 'חי   
30.14 קרפ תתב הרבעהל     1,264,176

5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../025 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     025

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה         1,264,176  
      
      

 46,800     2,340.00    20.00 המדאב לודיגמ 01 " רטוקב םיבכרומ םיצע 'חי  41.03.0760
      
6 " רטוקב 21 לדוג בצועמ עזג ילעב רדה יצע     41.03.0790

 48,600     1,620.00    30.00 .המדאב לודיגמ 'חי   
      
עזג הבוג ,ןדריה תעקב לודיגמ יוצמ רמת לקד     41.03.0850

 34,560     4,320.00     8.00 .תוחפל 'מ 8 'חי   
      
'מ 5.1 עזג הבוגב רגוב תירנק )תינוקרד( לקד     41.03.0870

  8,010       801.00    10.00 'פמוק .'ל 001 לכיממ  
      
,היטוב ,ספורמש ,ינילבור גוסמ יסננ לקד     41.03.1010
לכיממ 'דכו סופרקיכרט ,לשפומ סקיצ ,סקיצ      

 10,800       540.00    20.00 .'מ 0.1 ףונ רטוק ,רטיל 06 'חי   
      
עפומ לעב המדאב לודיגמ רגוב רלפמזקא ץע"     41.03.1015
רטמ 3 ןושאר לוציפ מ""ס 04 עזג רטוק ,ידוחיי      
תועורז רפסמ רטמ 8 לש יללכ הבוגב עקרקהמ      
םיזיז אלל יעוצקמ ןפואבבצועמו 5 ילמינימ      

 72,000     4,500.00    16.00 "םירחא םיעגפמ וא,שבוי, 'חי   
      

 10,800       108.00   100.00 תיתרוסמ הטישב ןתסוב יצע תעיטנ 'חי  41.03.1020
      
הרבדה .םיבשע תליטקל רשואמ רמוחב סוסיר     41.03.1030
רפסה( יללכה טרפמב שרדנה יפל הדעת      

  7,200         1.80 4,000.00 .)לוחכה ר"מ   
העיטנו ןוניג 30.14 כ"הס     1,502,946  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3,580,807.04 ןוניג תודובע 14 כ"הס  
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קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../026 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     026

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ל י ש  10.24 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
םג לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ      
.רונתב      
      
חטש וא ןגב תוגהנתה טלש תנקתהו הקפסא     42.01.0020

            957.60 .תכתמ חולו תכתמ יליפורפמ יושע ירוביצ ר"מ           
      
חטש וא ןגב תוגהנתה טלש תנקתהו הקפסא     42.01.0030

 10,773       718.20    15.00 .תכתמ חולו תכתמ יליפורפמ יושע ירוביצ 'חי   
      
חטש וא ןגב תוגהנתה טלש תנקתהו הקפסא     42.01.0040

            877.50 .ץע חולו תכתמ יליפורפמ יושע ירוביצ ר"מ           
ןג טוליש 10.24 כ"הס     10,773   

      
ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
קובמב רומיגב 6111 ט"קמ יגוז ןדע לספס     42.02.0010

 74,059.80 2,468.66    30.00 055 טרפ יפל ע"ש וא אכירא םחש תרצות 'חי   
      
קובמב רומיגב 7111 ט"קמ דיחי ןדע לספס     42.02.0015

 43,366.80 1,806.95    24.00 255 טרפ יפל ע"ש וא אכירא םחש תרצות 'חי   
      
קובמב רומיגב 9111 ט"קמ 2.1 ןדע לספס     42.02.0020

 47,489.20 2,158.60    22.00 155 טרפ יפל ע"ש וא אכירא םחש תרצות 'חי   
      
םחש תרצות 5641 ט"קמ 004 םדוא ףרפרש     42.02.0025

  3,740.22 1,870.11     2.00 A905 טרפ יפל ע"ש וא אכירא 'חי   
      
םחש תרצות 7641 ט"קמ 007 םדוא ףרפרש     42.02.0030

  6,033.06 3,016.53     2.00 B905 טרפ יפל ע"ש וא אכירא 'חי   
      
םחש תרצות 6641 ט"קמ 005 םדוא ףרפרש     42.02.0035

  4,965.84 2,482.92     2.00 C905 טרפ יפל ע"ש וא אכירא 'חי   
      
םחש תרצות 4741 ט"קמ 061 קולח לספס     42.02.0040

  3,253.14 3,253.14     1.00 A355 טרפ יפל ע"ש וא אכירא 'חי   
      
םחש תרצות 6741 ט"קמ 042 קולח לספס     42.02.0045

  5,061.87 5,061.87     1.00 C355 טרפ יפל ע"ש וא אכירא 'חי   
      
םחש תרצות 5741 ט"קמ 002 קולח לספס     42.02.0050

  3,927.33 3,927.33     1.00 B355 טרפ יפל ע"ש וא אכירא 'חי   
      
תרצות 0561 ט"קמ הירטפ הבישי תכרעמ     42.02.0055

 13,768.92 6,884.46     2.00 ע"ש וא אכירא םחש 'חי   
205,666.18 20.24 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../027 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     027

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

205,666.18 מהעברה      
      
      
תרצות 5561 ט"קמ יטפילא קראפ תכרעמ     42.02.0060

 24,856.92 6,214.23     4.00 ע"ש וא אכירא םחש 'חי   
      
תרצות 8561 ט"קמ 07/021/021 ביבא ןחלוש     42.02.0065

 83,421.36 3,475.89    24.00 ע"ש וא אכירא םחש 'חי   
      
ינש 5071 ט"קמ KROWTUO הבישי תכרעמ     42.02.0070
תוכרעמה לכו למשח יעקש ללוכ ,םיבשומ      

 45,144     11,286.00     4.00 םלשומ עוציבל 'חי   
      
העברא 7071 ט"קמ KROWTUO תכרעמ     42.02.0075
תוכרעמה לכו למשח יעקש ללוכ ,םיבשומ      

 54,172.80 18,057.60     3.00 םלשומ עוציבל 'חי   
      
השיש 2371 ט"קמ KROWTUO תכרעמ     42.02.0080
תוכרעמה לכו למשח יעקש ללוכ ,םיבשומ      

 73,359     24,453.00     3.00 םלשומ עוציבל 'חי   
      
תוכרעמב הנקתהל קחשמ חול רובע תפסות     42.02.0085

  3,979.80   663.30     6.00 ע"ש וא אכירא םחש תרצות הבישי 'חי   
490,600.06 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 כ"הס  

      
ב כ ר ל  ם י מ ו ס ח מ  30.24 ק ר פ  ת ת       
      
תרבח תרצות "עובק קלח לילג" םוסחמ דומע     42.03.0010
ןוולוגמ תכתמ רוניצמ ,ע"ש וא בגש וא "סדה"      
תכתורמ תכתמ תפיכ םע ,מ"מ 051 רטוקב      
דוסיב עקרקב ןגועמ דומעה .דומעה שארב      

  3,888       324.00    12.00 )015 טרפ יפל( ןייוזמ ןוטב 'חי   
      
תרבח תרצות "ףלשנ קלח לילג" םוסחמ דומע     42.03.0015
ןוולוגמ תכתמ רוניצמ ,ע"ש וא בגש וא "סדה"      
תכתורמ תכתמ תפיכ םע ,מ"מ 051 רטוקב      
רוניצ" י"ע הפילש ןונגנמ םעו דומעה שארב      
,דומעה רדחומ וילא עקרקב ןטובמו עוקש "סוכ      

 14,580       486.00    30.00 .)דומעל טלפמוק( לוענמו תחלצ הסכמ ללוכ 'חי   
בכרל םימוסחמ 30.24 כ"הס     18,468   

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה תונכה הלבוה םיללוכ תויזרב יריחמ      
.'וכו םישורדה םירוביחהו םירזיבאה לכו      
      
תרצות 0363 ט"קמ תכתמ לכימ הדצמ ןופשא     42.04.0010

 22,939.29 1,349.37    17.00 ע"ש וא אכירא םחש 'חי   
      
אכירא םחש תרצות 0522 ט"קמ קראפ היזרב     42.04.0015

  9,758.43 9,758.43     1.00 ע"ש וא 'חי   
 32,697.72 40.24 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../028 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     028

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 32,697.72 מהעברה      
      
      
ט"קמ םיבלכל תקוש ללכ רוריק ןואיש היזרב     42.04.0020

 20,156.40 20,156.40     1.00 ע"ש וא אכירא םחש תרצות 1602 'חי   
      
םיבלכ תקוש םע םיקובקב השיגנ םגא תייזרב     42.04.0025

 34,000.56 5,666.76     6.00 ע"ש וא אכירא םחש תרצות 0232 ט"קמ 'חי   
      
תללוכ ,הטסורינ היושע םיילגר תפיטשל היזרב     42.04.0040
וא לוסורינ תרצות 5703 ט"קמ ,םיזרב השולש      

  4,455     4,455.00     1.00 ע"ש 'חי   
      

  4,405.50 4,405.50     1.00 ע"ש וא םיבלכל הייזרב - "יגוש" קראפ תכרעמ 'חי  42.04.0045
 95,715.18 תויזרבו םינותפשא 40.24 כ"הס  

      
ק ח ש מ  י נ ק ת מ  50.24 ק ר פ  ת ת       
      
חטשה תודימ ןניה ןלהל תוניוצמה תודימה      
ןקתמה תודימ אלו ןקתמה רובע שרדנה      
      
ץעמ םייושע ויהי תולוגרפו קחשמ ינקתמ      
תנוולגמ תכתמ וא/ו )היצנגרפמיא( לפוטמ      
חטש תשירדב יטסלפ וא/ו רונתב העובצו      
. תוחיטב חווטל      
      
ףיעס האר ימוג חטשמל סיסבכ ןוטב חטשמ      
    . 40.1.050  
      
םיעצמ קודיהו רוזיפ י"ע הקיציל חטשמ תנכה;      
. 15 קרפ האר      
      
לש מ"מ 2-1 "תיניערג" גוסמ םידלי ןגל עצמ     42.05.0050

 25,272       315.90    80.00 והשלכ יבועב ךרע הווש וא ידעלג רפכ ק"מ   
      
םיפוגו תלוספמ יקנ םי לוח רוזיפו הקפסא     42.05.0080
תוניפל ,ןקתה תשירדכ )חולמ אל( םירז      

  3,052.80    95.40    32.00 .מ"ס 04 לש ילמינימ הבוגב םיקחשמ ק"מ   
      
2 ינטירואילופ עבצב ןוטב חטשמ תעיבצ     42.05.0110
תמגודכ ,תחא לכ ןורקימ 003 יבועב תובכש      
לעב עבצה .רשואמ ע"ש וא הינמרג "לוניר"      
רובע שומשל םיאתמו הקיחשב הלועמ תודימע      

  1,188        39.60    30.00 .'וכו תויליגלג ר"מ   
 29,512.80 קחשמ ינקתמ 50.24 כ"הס  

      
ד ח ו י מ  ט ו ה י ר  90.24 ק ר פ  ת ת       
      
1894 ט"קמ הטסורינ תשק םיינפוא ןקתמ     42.09.0010

 25,710.30   524.70    49.00 ע"ש וא אכירא םחש תרצות 'חי   
      

 25,710.30 90.24 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../029 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     029

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 25,710.30 מהעברה      
      
      
וא אכירא םחש תרצות 6009 ט"קמ לולבש     42.09.0015

  2,425.50 2,425.50     1.00 ע"ש 'חי   
      

  2,425.50 2,425.50     1.00 ע"ש וא אכירא םחש תרצות 3009 ט"קמ סוס 'חי  42.09.0020
      

  2,574     2,574.00     1.00 ע"ש וא אכירא םחש תרצות 4009 ט"קמ ליפ 'חי  42.09.0025
      

  2,425.50 2,425.50     1.00 ע"ש וא אכירא םחש תרצות 1009 ט"קמ ףרי'ג 'חי  42.09.0030
 35,560.80 דחוימ טוהיר 90.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

680,629.84 ץוח טוהיר 24 כ"הס  
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קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../030 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     030

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
'מ 2 הבוגבו רטמ 3 בחורב יפנכ וד רעש     44.01.0060
תאולימ םע לזרב תרגסמ ,רונתב עובצו ןוולוגמ      
ןוילע לעונ םייטורח םיריצ ללוכ תכתורמ תשר      

  6,389.82 6,389.82     1.00 .עקרקב ןטובמו ןגועמ.היילת לוענמו ןותחתו 'חי   
      
'מ 2 הבוגבו 'מ 01.1 בחורב שפשיפ רעש     44.01.0070
תאולימ םע לזרב תרגסמ ,רונתב עובצו ןוולוגמ      
ןוילע לעונ םייטורח םיריצ ללוכ תכתורמ תשר      

 11,983.05 2,396.61     5.00 .עקרקב ןטובמו ןגועמ.היילת לוענמו ןותחתו 'חי   
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     44.01.0080
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      

 27,043.38   160.02   169.00 תוריקל רוביח רטמ   
      
ךרואבו מ"ס 05 הבוגב הייחמצל הנגה הקעמ     44.01.0090
הדלפ תורוניצמ ,רתויה לכל 'מ 5.1 לש תודש      
ןגועמ .רונתב עובצו ןוולוגמ " 5.1 רטוקב      

 19,522.44   160.02   122.00 .עקרקב ןטובמו רטמ   
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.01.0100
וא "ידנלוה" וא "אישנ" וא "תרנכ" םגד "ילרוא      
עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב ע"ש      

475,534.80   421.20 1,129.00 רונתב הקבאב רטמ   
      
םיירוביצ םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה הקעמ     44.01.0105
וא "לופכ" םגדמ "ילרוא תורדג" תרצותמ      
ןוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב ע"ש וא "םי-תירק"      

  3,126.60   347.40     9.00 רונתב עובצו םח ץבאב רטמ   
      

 71,100       225.00   316.00 )086 טרפ( בצועמ הקעמ רטמ  44.01.0110
      
ףיעס האר .)556 טרפ( םימ לבומ רעש     44.01.0115

 53,460     8,910.00     6.00 דחוימ ינכט טרפמב 30.20.60 'חי   
668,160.09 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

668,160.09 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס  
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../031 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     031

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ח ו י מ  94 ק ר פ       
      
ד ח ו י מ  10.94 ק ר פ  ת ת       
      

 12,285        22.50   546.00 )019 טרפ( ןוטבב םילע תעבטה רמג תפסות ר"מ  49.01.0010
      
יפל GNIRETAWED רקובמ ןוקיר ןקתמ     49.01.0015
לכ ללוכ ,חותיפ תינכתל םאתהב ,107 טרפ      
טעמל םלשומ עוציבל תונכההו םירמוחה      
ינכט טרפמב 11.94 'ס האר .ןוטב תפצר      

 45,000     45,000.00     1.00 'פמוק דחוימ  
      
ס האר .)273 טרפ( היגרנא תריבש ןקתמ     49.01.0020

 34,650       315.00   110.00 דחוימ ינכט טרפמב 12.94 ר"מ   
      
ס האר .)093 טרפ( ילופיט פרפיר ליבש     49.01.0025

 20,250       450.00    45.00 דחוימ ינכט טרפמב 32.94 רטמ   
      
םירמוחה לכ ללוכ .)342 טרפ( אשד ןבא תלעת     49.01.0030
22.94 'ס האר .ינכטואיג דבו אשד ןבא טעמל      

110,250       315.00   350.00 דחוימ ינכט טרפמב ר"מ   
      

126,000     63,000.00     2.00 'פמוק )207 טרפ( pmuP dnaH םידליל םימ תבאשמ 49.01.0035
      

  1,443.60   721.80     2.00 )307 טרפ( 05 רטוקב בויב הסכמ + הילוח 'חי  49.01.0040
      

  1,616.40   808.20     2.00 )307 טרפ( 06 רטוקב בויב הסכמ + הילוח 'חי  49.01.0045
      

  1,800       900.00     2.00 )307 טרפ( 08 רטוקב בויב הסכמ + הילוח 'חי  49.01.0050
      

  1,800       900.00     2.00 )307 טרפ( 021ל 06מ רטוק ריבעמ 'חי  49.01.0055
      

 18,000     18,000.00     1.00 'פמוק )307 טרפ( היקשה דומע 49.01.0060
      

  3,150     3,150.00     1.00 'פמוק )407 טרפ( םירופיצל היתש תקוש 49.01.0065
      
    RIEW - ץועיי ,םלשומ עוציבל תודובע לכ ללוכ 49.01.0070
לע הרושיאו DS תינכת תנכה תוברל ,חוקיפו      
ןוטב תודובע ,סוסיב ללוכ ריחמה .םיצעויה ידי      
תוינכתל םאתהב םלשומ עוציבל שורדה לכו      

2,500,000     2,500.00 1,000.00 .םיצעויה תויחנהו ר"מ   
      
,ןנכתמ תריחב יפל לדוגו גוסמ לחנ יקולח     49.01.0075

 16,200       180.00    90.00 מ"ס 04 יבועב ,םיפוטש ר"מ   
      

 36,000     1,800.00    20.00 םינוש םילדגב לודיג תיב קש 'חי  49.01.0080
דחוימ 10.94 כ"הס     2,928,445  

      
      
      
      

דחוימ 94 כ"הס     2,928,445  
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../032 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     032

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.01.0010
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

 13,320         3.33 4,000.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
תונוש קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס     13,320   

      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      

962,000       130.00 7,400.00 'א גוס עצמ ק"מ  51.03.0010
אבומ יולימו םיעצמ 30.15 כ"הס     962,000  

      
ת ו ר ו ו כ ו  ן ו י ר ש  ת ו ע י ר י  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
תרווכו סוקוק תשר תועצמאב עקרק בוציי     51.04.0005
ןג תמדא יולימב מ"ס 01 הבוגב בווואג/אתואג      

109,395        49.50 2,210.00 דחוימ ינכט טרפמב 10.94 'ס האר .טסופמוקו ר"מ   
תורווכו ןוירש תועירי 40.15 כ"הס     109,395  

      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      

  9,900       198.00    50.00 לחנ ןבאמ ףוציר ר"מ  51.06.0560
      

  8,775       175.50    50.00 תיארפ ןבאמ ףוציר ר"מ  51.06.0570
      
ג''ע רתאב הקוצי מ''ס 4 יבועב טילונרג יופיח     51.06.0575

 23,850       238.50   100.00 ןוטב  תטלפ ר"מ   
זוקינו לועית תודובע 60.15 כ"הס     42,525   

      
ם י י ט ת נ י ס ו א י ג  ם י ר צ ו מ  70.15 ק ר פ  ת ת       
      
אל רטסאילופ דבמ ליטסקטואיג הדרפה תעירי     51.07.0010

  4,680         9.00   520.00 ר"מל םרג 006 1, הצובקמ גורא ר"מ   
םייטתניסואיג םירצומ 70.15 כ"הס     4,680    

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

  1,045.20   174.20     6.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.09.0020

  1,084       135.50     8.00 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0030
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

  2,600         2.60 1,000.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
  4,729.20 90.15 קרפ תתב הרבעהל

5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../033 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     033

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,729.20 מהעברה      
      
      

    290        29.00    10.00 .דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.09.0040
  5,019.20 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,136,939.20 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  
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קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../034 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     034

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו ע ס י מ ב  ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  10.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו       
      
קודיהו רוזיפ ,הלבוה םיללוכ םיטלפסאה יריחמ      
      
תתל שי ר"מ -000,3 מ תונטקה תויומכ רובע      
ןוריחמב בוקנה ריחמל 81% לש ריחמ תפסות      
םיפיעס לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז      
.ןוט יפל םירחמותמה      
      
תתל שי ר"מ 000,9-000,3 לש תויומכ רובע      
ןוריחמב בוקנה ריחמל 8% לש ריחמ תפסות      
םיפיעס לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז      
.ןוט יפל םירחמותמה      
      

  9,610.02     1.26 7,627.00 .ר''מ/ג''ק 8.0-2.1 לש תומכב דוסי יופיצ סוסיר ר"מ  52.01.0030
      
םע מ''ס 3 יבועב 5.21 צ''את תובכש יתש     52.01.0040
ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג סג טגרגא      

302,029.20    39.60 7,627.00 PG68-10 ר"מ   
      
8.0-2.1 לש תומכב החאמ יופיצ סוסיר     52.01.0050

 10,982.88     1.44 7,627.00 .ר''מ/ג''ק ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     52.01.0060

 50,778        32.76 1,550.00 .01-07GP     ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     52.01.0070

105,705        26.10 4,050.00 .01-07GP      ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
479,105.10 תוכרדמו תועסימב תויטלפסא תובכש 10.25 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.02.0040

    198        19.80    10.00 .רוסינ ללוכ רטמ   
תונוש 20.25 כ"הס     198      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

479,303.10 טלפסא תודובע 25 כ"הס  
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קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../035 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     035

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  06 ק ר פ       
      
ר ב ע מ ו  ה מ י ל ב  י נ ב א  10.06 ק ר פ  ת ת       
      

 19,530       279.00    70.00 המילב ןבא רטמ  60.01.0010
      

 24,192        86.40   280.00 הזאפ םע רבעמ ןבא רטמ  60.01.0020
רבעמו המילב ינבא 10.06 כ"הס     43,722   

      
ה ק ו ז ח ת  ע ו צ י ב ל  ב צ ק ה  20.06 ק ר פ  ת ת       
ם י פ "צ ש ל  ת פ ט ו ש       
      
םיפ"צשל תפטוש הקוזחת עוציבל בצקה     60.02.0001
חפסנו תומדקומה קרפל םאתהב      

360,000     30,000.00    12.00 .הקוזחתה טרפמ שדוח  
םיפ"צשל תפטוש הקוזחת עוציבל בצקה 20.06 כ"הס     360,000  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש 06 כ"הס     403,722  
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קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../036 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
 

14/03/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     036

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רפע תודובע 10 קרפ    
   

                360,277.00 חטשה תנכה 10.10 קרפ תת   
   

                509,148.00 םיעצמ 20.10 קרפ תת   
   

   869,425.00 רפע תודובע 10 כ"הס               
   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

              1,414,876.10 ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת   
   

              1,146,240.30 ןויז לזרבו םיקשימ ,תופסות 20.20 קרפ תת   
   

 2,561,116.40 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס               
   
םיימורט םירצומ 30 קרפ    
   

                 35,693.00 םיימורט םיטנמלא 10.30 קרפ תת   
   

    35,693.00 םיימורט םירצומ 30 כ"הס               
   
םוטיא 50 קרפ    
   

                112,394.00 םוטיא 10.50 קרפ תת   
   

   112,394.00 םוטיא 50 כ"הס               
   
טלפמוק ,הנקתהו הקפסא - ץוח תרואת 80 קרפ    
   

                896,884.20 תומידקמ תודובע - חטשה חותיפל ץוח תרואת 10.80 קרפ תת   
   

              1,001,704.50 תועורזו םידומע - חטשה חותיפל ץוח תרואת 20.80 קרפ תת   
   

                927,207.00 הרואת ירזיבא - חטשה חותיפל ץוח תרואת 30.80 קרפ תת   
   

                308,272.50 למשח ילבכ 40.80 קרפ תת   
   

                  8,199.00 תונושו םירזיבא 50.80 קרפ תת   
   

                 48,753.90 םיעוריא חולו 'א 08X3 םרזל הרואת תייזכרמ 60.80 קרפ תת   
   

 3,191,021.10 טלפמוק ,הנקתהו הקפסא - ץוח תרואת 80 כ"הס               
   
שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ    
   

                300,000.00 שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת   
   

                332,545.50 תוללצמ עוציבו ןונכת 20.91 קרפ תת   
   

   632,545.50 שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס               
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

קובץ: נוף שצפ בית בפארק   .../037 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



 
14/03/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     037

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

קומע סוסיב 32 קרפ    
   

                242,729.10 קומע סוסיב 10.32 קרפ תת   
   

   242,729.10 קומע סוסיב 32 כ"הס               
   
חותיפ 04 קרפ    
   

              1,206,336.60 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת   
   

                 46,359.00 תועלסמ 20.04 קרפ תת   
   

                485,368.20 םידחוימ לוזרפו תורגנ 60.04 קרפ תת   
   

                 12,555.00 םינויבג 70.04 קרפ תת   
   

                699,572.70 םיליבשו ןוטב רמג 90.04 קרפ תת   
   

 2,450,191.50 חותיפ 04 כ"הס               
   
ןוניג תודובע 14 קרפ    
   

                576,878.84 עקרק יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת   
   

              1,500,982.20 היקשה 20.14 קרפ תת   
   

              1,502,946.00 העיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת   
   

 3,580,807.04 ןוניג תודובע 14 כ"הס               
   
ץוח טוהיר 24 קרפ    
   

                 10,773.00 ןג טוליש 10.24 קרפ תת   
   

                490,600.06 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת   
   

                 18,468.00 בכרל םימוסחמ 30.24 קרפ תת   
   

                 95,715.18 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת   
   

                 29,512.80 קחשמ ינקתמ 50.24 קרפ תת   
   

                 35,560.80 דחוימ טוהיר 90.24 קרפ תת   
   

   680,629.84 ץוח טוהיר 24 כ"הס               
   
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ    
   

                668,160.09 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת   
   

   668,160.09 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס               
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14/03/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     038

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

דחוימ 94 קרפ    
   

              2,928,445.00 דחוימ 10.94 קרפ תת   
   

 2,928,445.00 דחוימ 94 כ"הס               
   
חותיפו םישיבכ 15 קרפ    
   

                 13,320.00 תונוש קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת   
   

                962,000.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 קרפ תת   
   

                109,395.00 תורווכו ןוירש תועירי 40.15 קרפ תת   
   

                 42,525.00 זוקינו לועית תודובע 60.15 קרפ תת   
   

                  4,680.00 םייטתניסואיג םירצומ 70.15 קרפ תת   
   

                  5,019.20 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.15 קרפ תת   
   

 1,136,939.20 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס               
   
טלפסא תודובע 25 קרפ    
   

                479,105.10 תוכרדמו תועסימב תויטלפסא תובכש 10.25 קרפ תת   
   

                    198.00 תונוש 20.25 קרפ תת   
   

   479,303.10 טלפסא תודובע 25 כ"הס               
   
תונוש 06 קרפ    
   

                 43,722.00 רבעמו המילב ינבא 10.06 קרפ תת   
   

                360,000.00 םיפ"צשל תפטוש הקוזחת עוציבל בצקה 20.06 קרפ תת   
   

   403,722.00 תונוש 06 כ"הס               
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14/03/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     039

  
קרפ ךס  
   869,425.00 רפע תודובע 10 קרפ  

  
 2,561,116.40 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ  

  
    35,693.00 םיימורט םירצומ 30 קרפ  

  
   112,394.00 םוטיא 50 קרפ  

  
 3,191,021.10 טלפמוק ,הנקתהו הקפסא - ץוח תרואת 80 קרפ  

  
   632,545.50 שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ  

  
   242,729.10 קומע סוסיב 32 קרפ  

  
 2,450,191.50 חותיפ 04 קרפ  

  
 3,580,807.04 ןוניג תודובע 14 קרפ  

  
   680,629.84 ץוח טוהיר 24 קרפ  

  
   668,160.09 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ  

  
 2,928,445.00 דחוימ 94 קרפ  

  
 1,136,939.20 חותיפו םישיבכ 15 קרפ  

  
   479,303.10 טלפסא תודובע 25 קרפ  

  
   403,722.00 תונוש 06 קרפ  

 
  

לכה ךס  
19,973,121.87  יללכ כ"הס  

  3,395,430.72 מ"עמ %71  
 23,368,552.59 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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