
ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     001 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
רפע תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ה ר י פ ח  02.10 ק ר פ  ת ת       
      
1 לע הלוע וניאש קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.20.0010

  9,880.00    26.00   380.00 'מ ק"מ   
      
בחורב 'דכו רשק תורוק ,דוסי תורוקל הריפח     01.20.0160

    945.00    63.00    15.00 'מ 1 לע הלוע וניאש קמועל מ"ס 02 ק"מ   
 10,825.00 הריפח 02.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 10,825.00 רפע תודובע 10 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../002 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     002 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  20 ק ר פ       
      
ן ו י ז  ת ד ל פ  01.20 ק ר פ  ת ת       
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ .     02.10.0010

 88,020.00 4,401.00    20.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
םירטקה לכב תוכתורמ הדלפ תותשר     02.10.0030

 91,800.00 4,590.00    20.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
179,820.00 ןויז תדלפ 01.20 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  11.20 ק ר פ  ת ת       
      
תורוקל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.11.0030

    630.00    21.00    30.00 מ"ס 02 תורוקה בחור ,דוסי רטמ   
      

 17,860.00    47.00   380.00 םיפצרמל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ ר"מ  02.11.0040
 18,490.00 םיעצמ 11.20 כ"הס  

      
ת ו א ס נ ו ל כ  י ש א ר ו  ת ו ד ו ס י  21.20 ק ר פ  ת ת       
      

 15,228.00   846.00    18.00 'מ 1 לעמ בחורב 03-ב ןוטב םירבוע תודוסי ק"מ  02.12.0210
      

 11,790.00 1,179.00    10.00 תונוש תודימב 03-ב ןוטב תואסנולכ ישאר ק"מ  02.12.0400
 27,018.00 תואסנולכ ישארו תודוסי 21.20 כ"הס  

      
ד ו ס י  ת ו ר ו ק  14.20 ק ר פ  ת ת       
      
לע ,הפצרה םע תוקוצי 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.41.0010
מ"ס 02 תורוקה בחור .עקרקה לע וא עצמ יבג      

  6,372.00 1,062.00     6.00 )דרפנב דדמנ עצמה( ק"מ   
      
לע ,הפצרה םע תוקוצי 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.41.0030
מ"ס 04 תורוקה בחור .עקרקה לע וא עצמ יבג      

  5,346.00   891.00     6.00 )דרפנב דדמנ עצמה( ק"מ   
 11,718.00 דוסי תורוק 14.20 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  05.20 ק ר פ  ת ת       
      

 61,560.00   216.00   285.00 מ"ס 02 יבועב 03-ב תויולת ןוטב תופצר ר"מ  02.50.0100
      
)עופיש 5 %( 02:1 לעמ םיעפושמ םיפצרמ     02.50.0130
עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב      

  1,120.00   224.00     5.00 )דרפנב דדמנ עצמה( מ"ס 02 יבועב ר"מ   
      

 62,680.00 05.20.1 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../003 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     003 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 62,680.00 מהעברה      
      
      
52 יבועב 03-ב תויולת ןוטב תועלצ תופצר     02.50.0150

  4,050.00   270.00    15.00 ע"ש וא "גנוטיא" יקולב יולימ םע 5+02=מ"ס ר"מ   
 66,730.00 תופצרו םיפצרמ 05.20 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ת ו ר י ק  16.20 ק ר פ  ת ת       
      

 19,575.00 1,305.00    15.00 מ"ס 51 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.61.0020
      

 37,107.00 1,197.00    31.00 מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.61.0030
      

 50,094.00 1,089.00    46.00 מ"ס 03 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.61.0050
      

  5,670.00 1,134.00     5.00 מ"ס 52 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.61.0060
112,446.00 ןוטב תוריק 16.20 כ"הס  

      
ן ו ט ב  י ד ו מ ע  26.20 ק ר פ  ת ת       
      

  5,400.00 1,350.00     4.00 מ"ס 05/02 ךתחב 03-ב ןוטב םילדב םידומע ק"מ  02.62.0014
      
02 הינב תוריק ךותב םיקוצי 03-ב ןוטב ידומע     02.62.0110

  4,824.00 1,206.00     4.00 מ"ס 04/02 דומעה ךתח ,מ"ס ק"מ   
 10,224.00 ןוטב ידומע 26.20 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ו ק  17.20 ק ר פ  ת ת       
      
ךתחב 03-ב ןוטב תויולת תונותחת תורוק     02.71.0020
תיתחתל דע דדמנ הרוקה הבוג .מ"ס 06/02      

  5,940.00 1,188.00     5.00 הרקתה ק"מ   
      
ךתחב 03-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק      02.71.0260

 13,284.00 1,107.00    12.00 מ"ס 03 בחורב ינבלמ ק"מ   
 19,224.00 תוקעמו תורוק 17.20 כ"הס  

      
ת ו ר ו ג ח  27.20 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב תוציחמ לע תוקוצי 03-ב ןוטב תורוגח     02.72.0020

  2,988.00 1,494.00     2.00 םיחתפה לעמ תוברל מ"ס 01 ק"מ   
      
בחורב תוריק לע תוקוצי 03-ב ןוטב תורוגח      02.72.0040

  2,646.00 1,323.00     2.00 םיחתפה לעמ תוברל מ"ס 02 ק"מ   
      

  1,791.00 1,791.00     1.00 מ"ס 02/01 תודימב 03-ב ןוטב תויכנא תורוגח ק"מ  02.72.0070
  7,425.00 תורוגח 27.20 כ"הס  

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../004 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     004 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

א ל מ  ן ו ט ב  ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  18.20 ק ר פ  ת ת       
      

    279.00   279.00     1.00 מ"ס 52 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.81.0050
      

  3,170.00   317.00    10.00 מ"ס 03 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.81.0060
  3,449.00 אלמ ןוטב תוגגו תורקת 18.20 כ"הס  

      
ן ו ט ב ו  ג נ י פ ו ט  ן ו ט ב  58.20 ק ר פ  ת ת       
ם י ע ו פ י ש       
      
,)"לק ןוטב"( ףצקומ ןוטבמ תוגג יעופיש     02.85.0210

 24,705.00   549.00    45.00 02 קזוח ק"מ/ג"ק 008 יבחרמ לקשמב ק"מ   
      
טיטמ מ"ס 01x01 תודימב תושלושמ תוקלור     02.85.0330

  3,450.00    23.00   150.00 )דרפנב דדמנ הקלורה םוטיא( 3:1 טנמצ רטמ   
 28,155.00 םיעופיש ןוטבו גניפוט ןוטב 58.20 כ"הס  

      
י ש ל ו ש מ ו  ם י ח ט ש מ  29.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ       
      
מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב םייניב יחטשמ     02.92.0030

  2,790.00   279.00    10.00 תוגרדמ ירדחב ר"מ   
      
יבועב 03-ב ןוטב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.92.0070

  9,060.00   302.00    30.00 מ"ס 02 ר"מ   
      
הגרדמה ךתח 03-ב ,תוגרדמל ןוטב ישלושמ     02.92.0090

 10,200.00    68.00   150.00 מ"ס 82/61 רטמ   
 22,050.00 תוגרדמ ישלושמו םיחטשמ 29.20 כ"הס  

      
ם י ס י ס ב  ן ו ט ב  ת ו ט י ל ב  39.20 ק ר פ  ת ת       
ם י ח ר פ  י ז ג ר א       
      
טלוב מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב )ילוזנוק( ףדמ     02.93.0025

 12,080.00   302.00    40.00 הנותחת הרוקמ מ"ס 05 ר"מ   
      
תודימב ,03-ב ןוטב ,תונוכמל םיינבלמ םיסיסב     02.93.0030

  2,340.00 1,170.00     2.00 תונוש ק"מ   
 14,420.00 םיחרפ יזגרא םיסיסב ןוטב תוטילב 39.20 כ"הס  

      
י פ ס ו מ ן  ם ו ט י ק  ף ו ש ח  ן ו ט ב  49.20 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב       
      

  1,190.00    14.00    85.00 שלושמ ךתחב תוניפ םוטיק רטמ  02.94.0060
  1,190.00 ןוטב יפסומן םוטיק ףושח ןוטב 49.20 כ"הס  

      
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../005 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     005 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב ל  ר י ח מ  ת פ ס ו ת  69.20 ק ר פ  ת ת       
ה פ י ש ח  ת ו ג ר ד  ר ו ב ע ו       
      

  1,064.00    38.00    28.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע תפסות ק"מ  02.96.0020
  1,064.00 הפישח תוגרד רובעו ןוטבל ריחמ תפסות 69.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

523,423.00 רתאב קוצי ןוטב 20 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../006 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     006 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
היינב 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י נ ב  40 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ב  ה י י נ ב  01.40 ק ר פ  ת ת       
      

 23,400.00   117.00   200.00 מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוציחמ ר"מ  04.10.0020
      
02 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.10.0040

 14,400.00   144.00   100.00 מ"ס ר"מ   
 37,800.00 ןוטב יקולבב היינב 01.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 37,800.00 היינב 40 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../007 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     007 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
םוטיא 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  50 ק ר פ       
      
ת ו ג ג  ם ו ט י א  31.50 ק ר פ  ת ת       
      
תועירי לש תובכש יתשב תוקלור םוטיא     05.13.0030
תוחבשומ תוירמוטסלא תוינמוטיב יופיח\קוזיח      
גגב,תחא לכ מ"מ 4 יבועב,SBS רמילופב      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל,רמיירפ ללוכ,ןוינחה      

  2,940.00    49.00    60.00 05.14. רטמ   
      
תוריקו תופצורמ תובחר ישגפמ םוטיא     05.13.0031
תועירי לש תובכש יתשב,עקרקה תמוקב,הנבמ      
תוחבשומ תוירמוטסלא תוינמוטיב יופיח\קוזיח      
גגב,תחא לכ מ"מ 4 יבועב,SBS רמילופב      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל,רמיירפ ללוכ,ןוינחה      

    980.00    49.00    20.00 05.10. רטמ   
      
תועירי לש תובכש יתשב תוקלור םוטיא     05.13.0040
תוחבשומ תוירמוטסלא תוינמוטיב יופיח\קוזיח      
גגב,תחא לכ מ"מ 4 יבועב,SBS רמילופב      
תויחנה יפל,רמיירפ ללוכ,ץע קד םע ןוילע      

  7,350.00    49.00   150.00 .31.50 ףיעס טרפמה רטמ   
      
תובכש 2-ב,םיהוש םיסלפמב ןוטב תוגג םוטיא     05.13.0060
תוחבשומ תוירמוטסלא תוינמוטיב תועירי לש      
םע,תחא לכ מ"מ 4 יבועב,SBS רמילופב      
תועיריה.לעמ לוח יופיצו רטסאילופ דבל ןוירש      
הבכשה תועיריל תומחלומ הנוילעה הבכשב      

 15,900.00   106.00   150.00 .41.50 טרפמה תויחנה יפל,הנותחתה ר"מ   
      
לש תובכש 2-ב,ץע קד םע ןוילע גג םוטיא     05.13.0070
תוחבשומ תוירמוטסלא תוינמוטיב תועירי      
םע,תחא לכ מ"מ 4 יבועב,SBS רמילופב      
תועיריה.לעמ לוח יופיצו רטסאילופ דבל ןוירש      
תיתשתל תומחלומ הנותחתה הבכשב      
תועיריל תומחלומ הנוילעה הבכשב תועיריהו      
יפל,ינמוטיב רמיירפ תוברל,הנותחתה הבכשה      

 26,500.00   106.00   250.00 31.50 טרפמה תויחנה ר"מ   
      
תוקעמה לע תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק     05.13.0090
םוינימולא ליפורפ תועצמאב,תוקלורה רוזאב      
תויחנה יפל ירמוטסלא םוטיא רמוח+ ינקת      

  1,920.00    32.00    60.00 41.50 ףיעס טרפמה רטמ   
      
      
      
      

 55,590.00 31.50.1 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../008 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     008 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
םוטיא 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 55,590.00 מהעברה      
      
      
לעמ םידא תנזאמ העיריב םיחטש תוגג םוטיא     05.13.0268
003 לש תומכב,רמיירפ םושיי תוברל,לקטבה      
חטש לכ לע,R םידא תנזאמ העירי,ר"מ\'רג      
תחירמ תוברל,תישפוחה החנהה תטישב,גגה      
תומכב " 501\52 סקטסלא" גוסמ,םח ןמוטיב      

  6,450.00    43.00   150.00 41.50 טרפמה תויחנה יפל,ר"מ\ג"ק 2 לש ר"מ   
 62,040.00 תוגג םוטיא 31.50 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  32.50 ק ר פ  ת ת       
      
תופצרל תחתמ הזרה ןוטבה יבג לע םוטיא     05.23.0010
ריק םע עגמב ןניאש עקרקה תמוקב      
תוינמוטיב תועירי לש תחא הבכשב,ךמת      
גוסמ,SBS רמילופב תוחבשומ,תוירמוטסלא      
    R,התפוצש,תיתשתל תומחלומה,מ"מ 5 יבועב  
וא "SG-474" גוסמ ינמוטיב רמיירפב הליחת      
תויחנה יפל,ר"מ\'רג 003 לש תומכב,ע"וש      

 10,200.00    68.00   150.00 .30.50 ףיעס טרפמה ר"מ   
      
תופצרל תחתמ הזרה ןוטבה יבג לע םוטיא     05.23.0011
יתשב,ךמת ריק םע עגמבש,עקרקה תמוקב      
תוינמוטיב תועירי לש תובכש      
גוסמ,SBS רמילופב תוחבשומ,תוירמוטסלא      
    R,תומחלומה,תחא לכ מ"מ 5 יבועב  
ינמוטיב רמיירפב הליחת התפוצש,תיתשתל      
003 לש תומכב,ע"וש וא "SG-474" גוסמ      

 14,850.00    99.00   150.00 20.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל,ר"מ\'רג ר"מ   
 25,050.00 תופצר םוטיא 32.50 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  82.50 ק ר פ  ת ת       
      
םע,תורק תוחרמב,הפשא רדח תופצר םוטיא     05.28.0180
גוסמ,ינמוטיב ינתירואילופ יביכר-וד רמוח      
2 לש שבי יבועב,ע"וש וא " BP ומזדרפיה"      

  2,370.00    79.00    30.00 80.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל,מ"מ ר"מ   
      
רוזאב אלש םיבוטר םירדח תופצר םוטיא     05.28.0190
יביכר-וד רמוח םע,תורק תוחירמב,חבטמה      
וא " BP ומזדרפיה" גוסמ,ינמוטיב ינתירואילופ      
תויחנה יפל,מ"מ 2 לש שבי יבועב,ע"וש      

  9,480.00    79.00   120.00 .51.50 ףיעס טרפמה ר"מ   
      
      
      

 11,850.00 82.50.1 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../009 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     009 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
םוטיא 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,850.00 מהעברה      
      
      
םע,חבטמל רזע יחטשו חבטמה תופצר םוטיא     05.28.0200
תוינמוטיב תועירי לש תיתבכש דח תכרעמ      
תוברל,מ"מ 5 יבועב,SBS רמילופב תוחבשומ      
יפל,58\04 ןמוטיב תבכשו רמיירפ םושיי      

 11,250.00    75.00   150.00 .51.50 ףיעס טרפמה תיחמנה ר"מ   
      
תמוקב תופצר לש תויפקה תורוק םוטיא     05.28.0210
יביכר-וד רמוח םע,תורק תוחירמב,עקרקה      
וא " BP ומזדרפיה" גוסמ,ינמוטיב ינתירואילופ      
תויחנה יפל,מ"מ 2 לש שבי יבועב,ע"וש      

  7,900.00    79.00   100.00 .90.50 ףיעס טרפמה ר"מ   
 31,000.00 תופצר םוטיא 82.50 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  ם ו ט י א  23.50 ק ר פ  ת ת       
      
ינמוטיב רמוח לש הזתהב ךמת תוריק םוטיא     05.32.0015
וא "סקלפדיפר" גוסמ ירמוטסלא יביכר-וד      
5.01 לש תומכב,ע"וש וא "םוגיסקלפ"      
תוברל,מ"מ 6 שבי יופיצ יבוע תלבקל,ר"מ\ג"ק      

 26,100.00   174.00   150.00 .70.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל,רמיירפ רטמ   
      
ינמוטיב יופיצ םע ךמת תוריק םוטיא     05.32.0020
3-ב םשוימ,רמיירפ תוברל ירמוטסלא      
הנגהו ר"מ\ג"ק 5.4 לש תללוכ תומכב,תובכש      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל EPDH תועירי םע      

  4,880.00   122.00    40.00 05.16 ר"מ   
 30,980.00 תוריק םוטיא 23.50 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  ם ו ט י א  43.50 ק ר פ  ת ת       
      
ריפ לש,םייעקרק-תתה תוריק םוטיא     05.34.0010
תועצמאב ,למשח רדח\זוקינ רוב\תילעמ      
תוינמוטיב תועירי לש תיתבכש וד תכרעמ      
לכ,מ"מ 4 יבועב,SBS רמילופב תוחבשומ      
3 קלח 0341 י"ת תושירדב תודמועה תחא      
003 לש תומכב ינמוטיב רמיירפ ללוכ,R המרב      

  5,040.00   126.00    40.00 .60.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל ר"מ\'רג ר"מ   
  5,040.00 תוריק םוטיא 43.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../010 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     010 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
םוטיא 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ל ע  ה נ ג ה ו  ה נ ב ל ה  05.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ג       
      
5 טקטורפ" גוסמ EPDH ןליתאילופמ תועירי     05.50.0040
ןוילע גגב םוטיאה תועירי לע הנגהל,ע"וש וא"      

  2,500.00    10.00   250.00 .31.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל ץע קד םע ר"מ   
      
004 לקשמב,גורא אל ינכטואיג דבמ תועירי     05.50.0050
תמוקב תופצרב םוטיאה לע הנגהל,ר"מ\'רג      
םיפיעס טרפמה תויחנה יפל,עקרקה      

  5,400.00    18.00   300.00 05.02,05.03 ר"מ   
      
קזוחב,תויבחרמ EPDH ןליתאילופ תועירי     05.50.0070
לע,תוטילב םע,תוחפל ר"מ\ןוט 21 לש הכיעמ      
וא "ןיירד זפ" גוסמ,םייעקרק-תת תוריק םוטיא      

  5,700.00    38.00   150.00 .60.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל,ע"וש ר"מ   
 13,600.00 תוגג םוטיא לע הנגהו הנבלה 05.50 כ"הס  

      
ת ו ט ש פ ת ה  י ר פ ת  ם ו ט י א  36.50 ק ר פ  ת ת       
      
ךתחב,הקיצי תוקספהב יליפורדיה ימיכ רצע     05.63.0030
יפל,ע"וש וא "ליסארטלוא",מ"מ 01\02      

  7,150.00   143.00    50.00 .30.50,60.50 םיפיעס טרפמה תויחנהה רטמ   
  7,150.00 תוטשפתה ירפת םוטיא 36.50 כ"הס  

      
י ט ס ו ק א ו  י מ ר ת  ד ו ד י ב  07.50 ק ר פ  ת ת       
      
םע,מ"ס 5 יבועב, F-03 רק-לק תוחול תקבדה     05.70.0040
תוריקה םוטיא תועירי לע םח ןמוטיב      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל,םייעקרק-תתה      

  1,680.00    42.00    40.00 05.06 ר"מ   
  1,680.00 יטסוקאו ימרת דודיב 07.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

176,540.00 םוטיא 50 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../011 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     011 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
תורגסמו תורגנ 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  01.60 ק ר פ  ת ת       
      
דח ןוטרק תרווכ יולימ םע הדובל תלד - "שיגנ"     06.10.0110
,מ"ס 012/001 תודימב ,תיריצ החיתפל תיפנכ      
תלדה תפטעמ ,מ"ס 3 ןבל ץע תימינפ תרגסמ      
תלדל LP ריינ טפט יופיצ ,תיביס וא תינוזמ      

  4,725.00 1,575.00     3.00 ןרוא ץעמ ףוקשמלו 'חי   
      
,ןוטרק תרווכ יולימ םע הדובל תלדל תפסות      06.10.0400

  1,170.00   234.00     5.00 דרובסקלפ יולימ רובע 'חי   
      
תיביס( דרובסקלפ יולימ םע הדובל תלד     06.10.0510
תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ דח )הסוחד      
3 ןרוא ץע תימינפ תרגסמ ,מ"ס 012/08-07      
ףוקשמ ,עבטומ F.D.M תלדה תפטעמ ,מ"ס      

  2,520.00 1,260.00     2.00 םיעובצ ףוקשמו ףנכ ,ןרוא ץעמ תלדה 'חי   
      
גוז רובע הדובל וא המוטא תלדל תפסות      06.10.0890
תוידי םוקמב הטסורינמ תויושע תוטזורו תוידי      

    665.00    95.00     7.00 לקינ םורכ הפוצמ תכתממ 'חי   
      
עוציב רובע ץע ףוקשמ םע תלדל תפסות     06.10.0900
012/09-08-07 תודימב חתפל ,חפ ףוקשמ      

  2,354.00 1,177.00     2.00 מ"ס 21 יבוע דע ריקב מ"ס 'חי   
 11,434.00 תורגנ 01.60 כ"הס  

      
י פ ו ק ש מ ו  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  13.60 ק ר פ  ת ת       
ח פ       
      
תודימב ןוולוגמ חפמ תיפנכ דח תלד      06.31.0025
יבועב ןוולוגמ חפ ףוקשמו מ"ס 012/09-08      
הדלפ תוחול ינשמ תבכרומ ףנכה ,מ"מ 5.1      
,םיעלס רמצ וא ןטירואילופ יולימ םע םינוולוגמ      
לוענמ ,רונתב העיבצ וא C.V.P יופיצ תוברל      

  4,770.00 2,385.00     2.00 תכתמ תוידיו רדניליצ 'חי   
      
תודימב ןוולוגמ חפמ תיפנכ דח תלד - "שיגנ"     06.31.0026
5.1 יבועב ןוולוגמ חפ ףוקשמו מ"ס 012/001      
הדלפ תוחול ינשמ תבכרומ ףנכה ,מ"מ      
,םיעלס רמצ וא ןטירואילופ יולימ םע םינוולוגמ      
לוענמ ,רונתב העיבצ וא C.V.P יופיצ תוברל      

  2,592.00 2,592.00     1.00 תכתמ תוידיו רדניליצ 'חי   
      
      
      

  7,362.00 13.60.1 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../012 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     012 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
תורגסמו תורגנ 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,362.00 מהעברה      
      
      
ןוולוגמ חפמ שא יוביכו למשח ןוראל תותלד      06.31.0510
ףוקשמ תוברל מ"מ 5.1 וא מ"מ 52.1 יבועב      
,רונתב עבצ רמגו עוקש יציפק רגוס ,עובצ      
תותלדל וניה ריחמה .היונב השינב תובכרומ      
לכ ר"מ 5.1 לעמ חטשב )תויפנכ וד וא דח(      

  3,780.00   756.00     5.00 תלד ר"מ   
 11,142.00 חפ יפוקשמו הדלפ תותלד 13.60 כ"הס  

      
ש א  ת ו נ י ס ח  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  33.60 ק ר פ  ת ת       
      
-ל שא תניסח תיפנכ דח הדלפ תלד - "שיגנ"      06.33.0065
מ"ס 012/011 תודימב ,2121 י"ת יפל 'קד 06      
,מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןוולוגמ הדלפ ףוקשמו      
םינוולוגמ הדלפ תוחול ינשמ תבכרומ ףנכה      
יופיצ ,םיעלס רמצ יולימ ,מ"מ 5.1 יבועב      
    C.V.P ןמש ריזחמ תוברל ,רונתב העיבצ וא,  

  4,455.00 4,455.00     1.00 ינקת רדניליצ לוענמו תכתמ תוידי 'חי   
  4,455.00 שא תוניסח הדלפ תותלד 33.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 27,031.00 תורגסמו תורגנ 60 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../013 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     013 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י נ ו ו ל ו ג מ  ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  11.70 ק ר פ  ת ת       
      
םימל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0520
, םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק      
תינוציח הפיטע םע , תוגרבמהב םירבוחמ      
LAG CPA יתבכש תלת לוחש ןילתאילופ      
,1" רוניצה רטוק . ע"ש וא "תורבא" תמגודכ      

  2,380.00   119.00    20.00 . םיחפס תוברל רטמ   
      
םימל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0540
, םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק      
תינוציח הפיטע םע , תוגרבמהב םירבוחמ      
LAG CPA יתבכש תלת לוחש ןילתאילופ      
,5.1" רוניצה רטוק . ע"ש וא "תורבא" תמגודכ      

  4,590.00   153.00    30.00 . םיחפס תוברל רטמ   
      
םימל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0550
, םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק      
תינוציח הפיטע םע , תוגרבמהב םירבוחמ      
LAG CPA יתבכש תלת לוחש ןילתאילופ      
,2" רוניצה רטוק . ע"ש וא "תורבא" תמגודכ      

  4,325.00   173.00    25.00 . םיחפס תוברל רטמ   
 11,295.00 םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70 כ"הס  

      
ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ  21.70 ק ר פ  ת ת       
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0010
61 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
וא םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  1,475.00    59.00    25.00 . םיחפס תוברל םייומס רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0020
02 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
וא םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  6,700.00    67.00   100.00 . םיחפס תוברל םייומס רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0030
52 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
וא םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  3,650.00    73.00    50.00 . םיחפס תוברל םייומס רטמ   
      
      
      
      
      

 11,825.00 21.70.1 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../014 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     014 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,825.00 מהעברה      
      
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0040
23 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
וא םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  1,170.00    78.00    15.00 . םיחפס תוברל םייומס רטמ   
      
תודוקנ 9 דע )הייזכרמ( םיקלחמל זגרא     07.12.0681
ךותב םלשומ ןקתומ מ"ס 61/55/56 תודימב      

    676.00   338.00     2.00 ריק 'חי   
      
םירק םימל םייטסלפ תורוניצל זילפמ םיקלחמ     07.12.6720
ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופמ םימחו      
זגרא ךותב םלשומ ןקתומ , םיקקפ תוברל      
61 רטוק , דרפנב םלשומה םיאתמ סלגרביפ      

    648.00   108.00     6.00 תואיצי 4 , 1" גירבת מ"מ 'חי   
 14,319.00 םייטסלפ תורוניצ 21.70 כ"הס  

      
ם י מ ו ת ס ש  ,ם י ז ר ב  12.70 ק ר פ  ת ת       
ם י נ נ ס מ ו       
      
תגוסגס םייושע הרשי תיוז וא םינוסכלא םיזרב     07.21.0010
אלל , 4/3" רטוק , הגרבה ירוביח , תשוחנ      

    864.00   108.00     8.00 .דרפנב םלשומה דרוקרה 'חי   
      

     99.00    99.00     1.00 . 4/3" רטוק תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב 'חי  07.21.0100
      
, םורכ הפוצמ 2/1" וא 8/3" רטוק לינ זרב     07.21.0130

    250.00    50.00     5.00 . T תופעתסה חפס תוברל 'חי   
  1,213.00 םיננסמו םימותסש ,םיזרב 12.70 כ"הס  

      
ר ו ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת ו ר ו נ י צ  13.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0395
    ).E.P.D.H( וא "תירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
םייומס וא םייולג םינקתומ , ע"ש וא "תילבומ"      

  2,430.00    81.00    30.00 . םיחפס תורבל , מ"מ 04 רטוק , רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0400
    ).E.P.D.H( וא "תירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
םייומס וא םייולג םינקתומ , ע"ש וא "תילבומ"      

  3,520.00    88.00    40.00 . םיחפס תורבל , מ"מ 05 רטוק , רטמ   
      
      
      
      

  5,950.00 13.70.1 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../015 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     015 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,950.00 מהעברה      
      
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0430
    ).E.P.D.H( וא "תירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
םייומס וא םייולג םינקתומ , ע"ש וא "תילבומ"      

  9,360.00   117.00    80.00 . םיחפס אלל , מ"מ 011 רטוק , רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0440
    ).E.P.D.H( וא "תירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
םייומס וא םייולג םינקתומ , ע"ש וא "תילבומ"      

  4,590.00   153.00    30.00 . םיחפס אלל , מ"מ 061 רטוק , רטמ   
 19,900.00 רורוויאו םיזקנ תורוניצ 13.70 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ י צ ל  ן ו ט ב  ת פ י ט ע  23.70 ק ר פ  ת ת       
      
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןייוזמ ןוטב תפיטע     07.32.0010
לקשמב( ןויזה לזרב תוברל , גוס לכמ תורוניצל      

  2,720.00    68.00    40.00 .)2"( מ"מ 05 רטוק תורוניצל )ק"מ/ג"ק 06 רטמ   
      
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןייוזמ ןוטב תפיטע     07.32.0020
לקשמב( ןויזה לזרב תוברל , גוס לכמ תורוניצל      

  5,940.00    99.00    60.00 .)4"( מ"מ 011 רטוק תורוניצל )ק"מ/ג"ק 06 רטמ   
  8,660.00 תורוניצל ןוטב תפיטע 23.70 כ"הס  

      
  ן ל י ת א י ל ו פ  ת ר נ צ ל  ם י ח פ ס  33.70 ק ר פ  ת ת     
ל ז ר ב  ת ק י צ י ו  CVP , ן ל י פ ו ר פ י ל ו פ  ,      
      
, תויוז , תויופעתסה : ןוגכ םינוש םיחפס     07.33.0040
תופיפצב א.פ תרנצל  תרוקיב ירזיבאו םירבעמ      
וא "תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג      

  1,620.00    81.00    20.00 .מ"מ 011 רטוק ע"ש וא "תילבומ" וא "תירבג" 'חי   
      
, תויוז , תויופעתסה : ןוגכ םינוש םיחפס     07.33.0050
תופיפצב א.פ תרנצל  תרוקיב ירזיבאו םירבעמ      
וא "תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג      

    540.00   108.00     5.00 .מ"מ 061 רטוק ע"ש וא "תילבומ" וא "תירבג" 'חי   
      

    172.00    86.00     2.00 . 4" רטוק C.V.P ריווא יעבוכ 'חי  07.33.0210
  2,332.00 לזרב תקיציו CVP , ןליפורפילופ , ןליתאילופ תרנצל םיחפס 33.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../016 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     016 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ל ע ת ו  ה פ צ ר  י מ ו ס ח מ  43.70 ק ר פ  ת ת       
.ז ו ק י נ       
      
ןילתאילופמ מ"מ 001/002 הפצר םוסחמ     07.34.0040
תשר הסכמ םע )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      

  8,280.00   828.00    10.00 .זילפ 'חי   
      
תעבט םע 4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     07.34.0200

  1,350.00   225.00     6.00 .זילפמ  תשרו 'חי   
      
תמגוד 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקב תואספוק     07.34.0400

  1,350.00   225.00     6.00 .ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
תמגוד ןליפורפילופמ 4" הליפנ - הפצר ףסאמ     07.34.0410

  2,700.00   225.00    12.00 .ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
 13,680.00 .זוקינ תולעתו הפצר ימוסחמ 43.70 כ"הס  

      
ה ח ד ה  י ל כ י מ  , ת ו ל ס א  14.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ת ש מ ו       
      
183" םגד 'א גוס ןבל סרחמ תויולת תולסא     07.41.0120
דדמנ( יומס החדה לכימ םע ע"ש וא "הרטסא      
דבכ םגד קיטסלפ הסכמו בשומ תוברל )דרפנב      

  3,330.00 1,665.00     2.00 . םיקוזיחה לכו 'חי   
      
ריק ךותב תמדקומ הנקתהל יומס החדה לכימ     07.41.0210
תמגודכ היולת הלסאל , )דרפנב דדמנ( סבג      
תוברל , ע"ש וא "ןואסלפ וא "הסרח" תרצות      

  2,520.00 1,260.00     2.00 'פמוק . ןטס/לקינ ןצחל  
  5,850.00 תונתשמו החדה ילכימ , תולסא 14.70 כ"הס  

      
ת ו ר ע ק ו  ם י ר ו י כ  24.70 ק ר פ  ת ת       
      
"הסרח" תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.42.0011

  1,647.00   549.00     3.00 .ע"ש וא "06 ולסא" םגד 'חי   
      
"הסרח" תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.42.0090

    446.00   446.00     1.00 .ע"ש וא "85 ןרק" םגד 'חי   
  2,093.00 תורעקו םירויכ 24.70 כ"הס  

      
ת ו ל ל ו ס ו  ם י ז ר ב  54.70 ק ר פ  ת ת       
      
ט"קמ 2/1" רטוק ריקהמ מ"מ 001 ךפוש זרב     07.45.0010
תידי םע ע"ש וא "תמח" תמגוד 702003      

     95.00    95.00     1.00 . םלשומ ןקתומ , םורכ רומיג , תינומעפ 'חי   
      

     95.00 54.70.1 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../017 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     017 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

     95.00 מהעברה      
      
      
תיתשק הרצק היפ םע , הדימעב רויכל הללוס     07.45.0126
וא 60896 ט"קמ "רבנע" תרדסמ תבבותסמ      
לינ יזרב תוברל םלשומ ןקתומ םורכ רומיג ע"ש      

  1,782.00   594.00     3.00 .רזע ירמוח לכו 'חי   
      
היפ םע , הדימעב חבטמ תרעקל הללוס     07.45.0165
ףלשנ ףלזמ , תולעמ 09 תבבותסמ הכורא      
"לגדמ" תמגוד 01895 ט"קמ "לילג" תרדסמ      
תוברל , םלשומ קתומ , םורכ רומיג , ע"ש וא      

 10,530.00 1,170.00     9.00 .רזעה ירמוח לכו לינ יזרב 'חי   
      
תבבותסמ הכורא הרצק היפ םע רויכל הללוס     07.45.0411
וא 40907 ט"קמ "קפוא" תרדסמ קפרמ תידיו      

    639.00   639.00     1.00 . םלשומ ןקתומ , םורכ רומיג , ע"ש 'חי   
 13,046.00 תוללוסו םיזרב 54.70 כ"הס  

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  05.70 ק ר פ  ת ת       
      

    567.00   189.00     3.00 .בזרמה אצומב 4" רטוק הדלפ רוניצמ םייכרב 'חי  07.50.0040
      
עקרקה לע תוחנומ םורט ןוטבמ תוינגא     07.50.0060

    540.00   180.00     3.00 . מ"ס 01/54/03  תודימב 'חי   
      
האיצי תוספרמו תוגגל )םשג ימ יטלוק( םיזקנ     07.50.0100
+ S-01 הרדס "טיבלד" 4X"4" רטוק תיכנא      
וא "רמלד" תמגוד םילע םסוח P.P.U סדרב      

  1,998.00   666.00     3.00 .ע"ש 'חי   
  3,105.00 םשג ימ זוקינ 05.70 כ"הס  

      
י נ ק ת מ ו  ל ו ע י ת  ת ו ר ו נ י צ  16.70 ק ר פ  ת ת       
ק ו ל י ס       
      
תמגוד NS-8 בויבל חישק C.V.P  תורוניצ     07.61.0020
תוברל , עקרקב םיחנומ ע"ש וא "תוילוח"      
8.0 לעמ קמועב מ"מ 011 רטוק , לוח תפיטע      

  1,400.00   140.00    10.00 . 'מ 52.1 דעו 'מ רטמ   
      
תמגוד NS-8 בויבל חישק C.V.P  תורוניצ     07.61.0050
תוברל , עקרקב םיחנומ ע"ש וא "תוילוח"      
8.0 לעמ קמועב מ"מ 061 רטוק , לוח תפיטע      

  6,480.00   162.00    40.00 . 'מ 52.1 דעו 'מ רטמ   
  7,880.00 קוליס ינקתמו לועית תורוניצ 16.70 כ"הס  

      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../018 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     018 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ מ ש  י ד ר פ מ  56.70 ק ר פ  ת ת       
      
רטיל 0011 חפנב ןליתאילופמ ןמוש דירפמ     07.65.0123
לכ תוברל , יעקרק תת , 4" האיצי/הסינכ      

  6,210.00 6,210.00     1.00 'פמוק . םיסכמו םירזיבאה  
      
רטיל 0015 חפנב ןליתאילופמ ןמוש דירפמ     07.65.0146
לכ תוברל , יעקרק תת , 4" האיצי/הסינכ      

 19,800.00 19,800.00     1.00 'פמוק . םיסכמו םירזיבאה  
 26,010.00 םינמש ידרפמ 56.70 כ"הס  

      
ם י מ  י ל כ י מ  08.70 ק ר פ  ת ת       
      
לש התוכתל ןליתאילופמ םילוגע םימ ילכימ     07.80.0010
תכתמ דמעמ תוברל , 4/3" האיצי רטיל 001      

  1,314.00 1,314.00     1.00 . םיזרבו 'חי   
  1,314.00 םימ ילכימ 08.70 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ ל  ד ו י צ  18.70 ק ר פ  ת ת       
      
ןורא ךותב תנקתומ , תינקת שא יוביכ תדמע     07.81.0012
, ריק לע ןקתומ ,  )דרפנב דדמנה( סלגרביפ      
2 , ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
, ירודכ זרב םע 2" סוסיר / ןוליס קנזמ , ץרוטש      
ןולגלג ןכו , םלשומ ןקתומ , םימה וקל רוביח      

  5,940.00 1,980.00     3.00 'פמוק .'מ 03 ךרואב 4/3" רטוק שימג רוניצ םע  
      

    918.00   306.00     3.00 .ג"ק 6 השבי הקבא הפטמ 'חי  07.81.0050
      
תלעונ תלד םע סלגרביפמ שא יוביכ דויצל ןורא     07.81.0200
דעוימ( ריקל רבוחמ , 03/08/08 תודימב ,      

  1,755.00   585.00     3.00 'פמוק .)דרפנב םלשומה 4/3" ןולגלג תנקתהל  
      
03/02 תודימב חישק  C.V.P -מ ןומיס יטלש     07.81.0500
תורוניצ , עובק דויצ לש ונכות יוהיזל מ"ס      

    135.00    45.00     3.00 . 956 י"תל םאתהב םירזיבאו 'חי   
  8,748.00 שא יוביכל דויצ 18.70 כ"הס  

      
ם י מ ח  ם י מ  י ד ו ד  28.70 ק ר פ  ת ת       
      
לייאמא יופיצ םע רטיל 002 םימח םימ ידוד     07.82.0010
לכ תוברל קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ      
ןוחטב םותסשו רזוח ןא םותסש , םירזיבאה      

  2,214.00 2,214.00     1.00 . םינש 3 לש תוירחא תפוקתו 'חי   
  2,214.00 םימח םימ ידוד 28.70 כ"הס  

      
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../019 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     019 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ג י ר ח  38.70 ק ר פ  ת ת       
      
הטסורינמ חבטמ רויכ הנקתהו הקפסא     07.83.0001
    613-L חטשמ ללוכ , מ"ס 06/06 לדוגב  
לכו ןופיס םע םלשומ ןקתומ , L-613 הטסורינ      

 20,250.00 2,250.00     9.00 . תמלשומ הנקתהל רזעה רמוח 'חי   
      
ללוכ , שטיוד תרצות םימ ךכרמ דבלב תנקתה     07.83.0002
דע םירוביח ללוכ , םיחפסו םיזרבו ח"זמ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .תמלשומ הנקתהל  
      
דירפמ / לכימ תנמטה רובע יולימ +  הריפח     07.83.0003
שומיש ללוכ רטיל 0011 חפנב םינמש      
רתאל תלוספ יוניפו , תינדי הדובע ןורפחמב      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק . ביבסמ מ"ס 02 לוח תפיטע + השרומ  
      
דירפמ / לכימ תנמטה רובע יולימ +  הריפח     07.83.0004
שומיש ללוכ רטיל 0015 חפנב םינמש      
רתאל תלוספ יוניפו , תינדי הדובע ןורפחמב      

  2,880.00 2,880.00     1.00 'פמוק . ביבסמ מ"ס 02 לוח תפיטע + השרומ  
 26,730.00 םיגירח 38.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

168,389.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../020 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     020 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י ס י ס ב ו  ת ו ר י פ ח  11.80 ק ר פ  ת ת       
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     08.11.0021
לש הביצח וא/ו הריפח - )1200.110.80      
021 קמועו מ"ס 04 בחורב םילבכל תולעת      
,ןומיס יטרס לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס      

  2,405.00    37.00    65.00 .יפוס קודיהו יוסיכ רטמ   
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     08.11.0500
שיבכ רוסינ רובע תפסות - )0050.110.80      
בצמל ותרזחהו תרנצ תחנה ךרוצל טלפסא      
בחורב ,הנבמה רוזחש תוברל רוסינה ינפלש      

    252.00    84.00     3.00 .מ"ס 04 רטמ   
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     08.11.1050
,הרואת דומעל דוסי - )0501.110.80      
03-ב ןוטבמ ,מ"ס 021X001X001 תודימב      
,דוסי תקראה ,רבעמ ילוורש ,הריפח :תוברל      

  2,286.00 1,143.00     2.00 ןוגיע יגרבו ןויז לזרב ,ןוטב 'חי   
  4,943.00 ןוטב יסיסבו תוריפח 11.80 כ"הס  

      
ת י ט ס ל פ  ל מ ש ח  ת ר נ צ  12.80 ק ר פ  ת ת       
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     08.21.0196
םיחישק C.V.P תורוניצ - )6910.120.80      
    8-NS מ"מ 7.3 ןפוד יבוע ,מ"מ 011 רטוק  

    900.00    30.00    30.00 הכישמ לבח םע רטמ   
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     08.21.0500
םייתבכש בר תורוניצ - )0050.120.80      

    660.00    11.00    60.00 הכישמ לבח םע מ"מ 05 רטוק םיירושרש רטמ   
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     08.21.0510
םייתבכש בר תורוניצ - )0150.120.80      

    840.00    14.00    60.00 .הכישמ לבח םע מ"מ 57 רטוק םיירושרש רטמ   
  2,400.00 תיטסלפ למשח תרנצ 12.80 כ"הס  

      
ם י י ו ל ג  ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  53.80 ק ר פ  ת ת       
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     08.35.0010
ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ - )0100.530.80      
םילחשומ וא/ו עקרקב םינומט ,ר"ממ 61      
רוביח תוברל םילבכ םלוס לע וא/ו רוניצב      

    270.00     9.00    30.00 תווצקה ינשב רטמ   
    270.00 53.80.1 קרפ תתב הרבעהל

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../021 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     021 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    270.00 מהעברה      
      
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     08.35.0020
ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ - )0300.530.80      
םילחשומ  וא/ו  עקרקב םינומט ,ר"ממ 53      
רוביח תוברל םילבכ םלוס לע וא/ו רוניצב      

  1,725.00    23.00    75.00 תווצקה ינשב רטמ   
  1,995.00 םייולג תשוחנ יכילומ 53.80 כ"הס  

      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     08.40.0036
םילאיצנטופ תאושהל םיספ - )6300.040.80      

  1,072.00   536.00     2.00 מ"מ 4x04x004 תודימב תשוחנמ םיושע 'חי   
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     08.40.0100
הנומ לע ינקת הקראה רשג - )0010.040.80      
אל הקראה" טלשו תוינקת תולש תוברל םימ      

     90.00    90.00     1.00 "קתנל 'חי   
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     08.40.0200
01 ךילומב הקראה תדוקנ - )0020.040.80      
רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ טנמלאל ר"ממ      
רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב םלושמ ךילומה      
טוליש ,לבכ לענ ,תויקסיד ,דויצל ךתורמ וא      

    228.00    38.00     6.00 הדוקנה רוביחל שרדנה רתי לכו 'קנ   
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     08.40.0210
61 ךילומב הקראה תדוקנ - )0120.040.80      
רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ טנמלאל ר"ממ      
רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב םלושמ ךילומה      
טוליש ,לבכ לענ ,תויקסיד ,דויצל ךתורמ וא      

    246.00    41.00     6.00 הדוקנה רוביחל שרדנה רתי לכו 'קנ   
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     08.40.0220
הקראה תודורטקלא - )0100.040.80      
91 רטוקב תשוחנ םיפוצמ הדלפ תוטוממ      
תיכנא םיעוקת 'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ      

    259.00   259.00     1.00 .םיירוקמ םירזיבא תוברל ,עקרקב 'חי   
  1,895.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../022 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     022 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ל  ה נ ב מ  16.80 ק ר פ  ת ת       
I.C ת ו ב י ת ו       
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     08.61.0400
תוניירושמ תויטסלפ תובית - )0040.160.80      
מ"מ 571/052 תודימב )C.I( טנוברקילופמ      
,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( מ"מ 051 קמועבו      

    144.00    72.00     2.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ 'חי   
    144.00 I.C תוביתו למשח תוחולל הנבמ 16.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ק נ  26.80 ק ר פ  ת ת       
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     08.62.0475
םילבכב טטסומרט תדוקנ - )5740.301.80      
תוברל שרדנכ תומכב ר"ממ 5.1 םיכילומ וא/ו      

  1,552.00    97.00    16.00 םירחא י"ע קפוסיש טטסומרטה רוביחו רוניצ 'קנ   
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     08.62.0590
היזיולטל הנכה תדוקנ - )0950.301.80      
טוח םע שרדנכ רטוקב רוניצ היושע םילבכב      
וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת הנקתהל ,הכישמ      
תואספוק ללוכ ,תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ      
תופעתסה תספוקמ וקה לכ ,תופעתסה      
תוברל הקולחה וקב וקלח תוברל תיתמוק      

    531.00   177.00     3.00 האיציה תביתל םיגרבב קזוחמ יטסלפ הסכמ 'קנ   
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     08.62.0760
חתמ תכרעמל הנכה תדוקנ - )0070.301.80      
,בשחמ  ,ןשע  יאלג ,םוקרטניא( ךומנ      
שרדנכ רטוקב תרנצ היושע  )'ודכו  םילוקמר      
תוביתו תופעתסה תואספוק ,הכישמ טוח םע      
וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת םינקתומ רבעמ      
םיוקה תוברל תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ      
הנכהה 'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה תביתמ      
תביתל םיגרבב קזוחמ יטסלפ הסכמ תוברל      

    222.00    74.00     3.00 האיציה 'קנ   
  2,305.00 תונוש תודוקנ 26.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 13,682.00 למשח 80 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../023 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     023 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
חיט 90 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  11.90 ק ר פ  ת ת       
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט      09.11.0010
תועוצקמ דוביע תוברל ,םיירושימ םיחטש      

 70,320.00    80.00   879.00 םינתיוזו )תוניפ( ר"מ   
 70,320.00 םינפ חיט 11.90 כ"הס  

      
מ "מ מ  ח י ט  31.90 ק ר פ  ת ת       
      
רשואמ "077LP וא 031LP יתילכת בר חיט"      09.13.0020
טכילש"ו )תשר אלל( מ"מ 7-3 יבועב ד"ממל      
וא "ריקומרת" תרצות מ"מ 5 דע יבועב "רגאב      

  4,230.00    90.00    47.00 ע"ש ר"מ   
  4,230.00 מ"ממ חיט 31.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  12.90 ק ר פ  ת ת       
      
:תוברל  םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט      09.21.0010
תבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת הצברה      

 38,994.00    97.00   402.00 הרוחש הטכילש ר"מ   
 38,994.00 ץוח חיט 12.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

113,544.00 חיט 90 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../024 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     024 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
ףוצירו יופיח 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ף ו צ י ר ו  י ו פ י ח  01 ק ר פ       
      
ט י נ ר ג  י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  13.01 ק ר פ  ת ת       
ן ל צ ר ו פ       
      
םינוש ףוציר ירמוח ןיב רושיג יפס ללוכ ריחמה      
      
תודימב הקימרק/ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0042
06/06 ,מ"ס 05/05 ,מ"ס 54/54 ,מ"ס 33/33      

 10,350.00   207.00    50.00 ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ ,מ"ס ר"מ   
      

  2,337.00    41.00    57.00 מ"ס 01,7 הבוגב ,ל"נה ףוצירל םילופיש רטמ  10.31.0043
      
08/08 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0131

 46,620.00   252.00   185.00 ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמ ,מ"ס ר"מ   
      

  5,459.00    53.00   103.00 מ"ס 01,7 הבוגב ,ל"נה ףוצירל םילופיש  רטמ  10.31.0132
      
ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר - "שיגנ"     10.31.0460
,מ"ס 03/03 תודימב 1 גוסמ ליבומ ספ/הרהזא      

 11,067.00   527.00    21.00 6 קלח 8191 י"ת תושירד יפל ,ינועבצ ר"מ   
      
גרד הקלחה דגנ ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר      10.31.0540
    11R ריחמ ,מ"מ 8 יבוע מ"ס 03/03 תודימב  

  3,555.00   237.00    15.00 ר"מ/ח"ש 08 דוסי ר"מ   
      
חלש ,ןלצרופ טינרג תוחולב תוגרדמ יופיח      10.31.1010
51 בחורב םורו מ"ס 3 יבועבו מ"ס 33 בחורב      
א"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמ ,מ"ס 2 יבועבו מ"ס      

 31,744.00   248.00   128.00 )הנגה יליפורפ ללוכ אל( רטמ   
      
טרופמכ תוגרדמ ידיצב )יכנאו יקפוא( םילופיש     10.31.1012

  9,472.00    74.00   128.00 מ"ס 01,7 הבוגב ,0101.130.01 ףיעסב רטמ   
120,604.00 ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר 13.01 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  05.01 ק ר פ  ת ת       
      
םוינימולאמ םילגועמ - םויסו הניפ יליפורפ      
יריחמב לולכ ע"ש וא םייופיצ לייא תרצות      
יופיח      
      
טינרג יחיראב םינפ תוריק יופיח     10.50.0031
וא מ"ס 06-05/52-02 תודימב הקימרק/ןלצרופ      

 17,600.00   200.00    88.00 ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ ,מ"ס 04/52-02 ר"מ   
      
      
      

 17,600.00 05.01.1 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../025 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     025 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
ףוצירו יופיח 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 17,600.00 מהעברה      
      
      
טינרג יחיראב םינפ תוריק יופיח      10.50.0035
ריחמ ,מ"ס 06/03 תודימב הקימרק/ןלצרופ      

 82,080.00   216.00   380.00 ר"מ/ח"ש 07 דוסי ר"מ   
 99,680.00 תוריק יופיח 05.01 כ"הס  

      
ף ו צ י ר ב  ה ר ה ז א  י נ ו מ י ס  16.01 ק ר פ  ת ת       
      
מ"בלפמ הארתה תוישושבג חטשמ - "שיגנ"     10.61.0060
יפל ,מ"ס 06/021 תודימב )הטסורינ( 613      

 15,876.00   882.00    18.00 6 קלח 8191 י"ת השירד 'חי   
 15,876.00 ףוצירב הרהזא ינומיס 16.01 כ"הס  

      
ה ק ל ח ה  ד ג נ  ן ו מ י ס  36.01 ק ר פ  ת ת       
      
יחטשמ וא תוגרדמ יחלש תוצק לש העיבצ     10.63.0350

  3,712.00    29.00   128.00 מ"ס 5-4 בחורב רהוז בוהצ עבצב הכירד רטמ   
  3,712.00 הקלחה דגנ ןומיס 36.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

239,872.00 ףוצירו יופיח 01 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../026 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     026 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
עבצ 11 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ב צ  11 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ע ב צ  11.11 ק ר פ  ת ת       
      
סבג וא םינפ חיט לע ע"ש וא "לירקרפוס" עבצ     11.11.0200
דוסי תבכש תוברל ,הזתהב וא החירמב      
"לירקרפוס" תובכש יתשו ע"ש וא "ליפרובמט"      

 26,001.00    27.00   963.00 ע"ש וא ר"מ   
 26,001.00 םינפ עבצ 11.11 כ"הס  

      
ץ ו ח  ע ב צ  21.11 ק ר פ  ת ת       
      
הקניא ןיילוקד" יעבט ילרנמ ינועבצ טכילש      11.12.0220
    N-01" 4 לש תומכ ,ילוח םקרמ ,ע"ש וא  
,רוחש חיט לע תיתבכש וד החירמב ר"מ/ג"ק      

 34,572.00    86.00   402.00 ץוח יחטשב רליס תחירמ תוברל ר"מ   
 34,572.00 ץוח עבצ 21.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 60,573.00 עבצ 11 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../027 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     027 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
ןבא תודובע 41 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ם י ח ת פ  ד ו ב י ע  02.41 ק ר פ  ת ת       
      
5-3 יבועבו מ"ס 03 דע בחורב תונולח ינדא     14.20.0010

  8,658.00   333.00    26.00 "הבטומ" דוביעב מ"ס רטמ   
  8,658.00 םיחתפ דוביע 02.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  8,658.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../028 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     028 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
םירזיבאו תרנצ דודיב 61 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  ד ו ד י ב  61 ק ר פ       
      
י ל ו ו ר ש  ם ע  ד ו ד י ב  25.61 ק ר פ  ת ת       
"ס ק ל פ ו ד י ו "      
      
ילוורש םע םימח םימ תורוניצל דודיב     16.52.0010
רטוק תורוניצל 2/1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו"      

  1,890.00    27.00    70.00 .יס.יו.יפ -מ הקבדה יטרס תוברל 2/1" רטמ   
  1,890.00 "סקלפודיו" ילוורש םע דודיב 25.61 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  1,890.00 םירזיבאו תרנצ דודיב 61 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../029 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     029 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
תרושקת תויתשת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  81 ק ר פ       
      
ה י נ ו פ ל ט ל  ה צ ק  י ר ז י ב א  04.81 ק ר פ  ת ת       
ת י ג ו ל נ א       
      
הנקתה ,תבשות תוברל תוגוז 01 הנורק קולב     18.40.0040
ינשב ןומיסו תרושקת ד"סמב וא ר"סמב      

    128.00    32.00     4.00 תווצקה 'חי   
    128.00 תיגולנא הינופלטל הצק ירזיבא 04.81 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

    128.00 תרושקת תויתשת 81 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../030 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     030 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
שרח תורגסמ 91 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

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       
      
םיכתחב תכתמ יליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0041
םיכותיר תוברל ,מ"מ 4 לעמ ןפוד יבועב םינוש      
1 דע ןוט 2.0 לש תומכל ,יטטניס דוסי עבצו      

 25,245.00 16,830.00     1.50 ןוט ןוט   
      
הדלפה תיצקורטסנוק תעיבצ רובע תפסות     19.01.0060
יפל הדידמה ,יטטניס ןוילע עבצ תובכש יתשב      

  2,160.00 1,440.00     1.50 הדלפ ןוט ןוט   
      

  2,700.00 1,800.00     1.50 הדלפה תיצקורטסנוק ןוווליג רובע תפסות ןוט  19.01.0064
 30,105.00 שרח תורגסמ 10.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 30,105.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../031 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     031 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
תושעותמ תודובע 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ש ע ו ת מ  ת ו ד ו ב ע  22 ק ר פ       
      
ס ב ג  11.22 ק ר פ  ת ת       
      
וא )קורי( םימ דימע סבג חול רובע תפסות     22.11.0500
דצב( - ליגר סבג חול םוקמב )דורו( שא ןיסח      

    150.00    10.00    15.00 )דחא ר"מ   
    150.00 סבג 11.22 כ"הס  

      
ם י י ל ר נ י מ  ת ו ח ו ל מ  ת ו ר ק ת  12.22 ק ר פ  ת ת       
      
יצח םיילרנימ םיחיראמ תיטסוקא הרקת     22.21.0038
''gnortsmrA'' תמגוד "סקמ ןויד" םגד םיעוקש      
06/06 יניפוא חול לדוג ,wa=56.0 ע"ש וא      
ריחמה .מ''מ 91 יבועב ,מ"ס 16/16 וא מ"ס      
,םיינשמהו םיאשונה םיליפורפה תא ללוכ      
ןתיוז רמגו )'מ 0.1 דע הבוגב( הילתה יטנמלא      
עוציבל דע ,תוריקה דיל מ"מ 2.1 יבועב      
85 םיחיראל דוסי ריחמ( הדובעה לש םלשומ      

  2,775.00   185.00    15.00 )ר"מ/ח"ש ר"מ   
  2,775.00 םיילרנימ תוחולמ תורקת 12.22 כ"הס  

      
ח פ ו  ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ר ק ת  22.22 ק ר פ  ת ת       
ן ו ו ל ו ג מ       
      
:ןבל עבצב עובצ ןוולוגמ חפ ישגמ תרקת     22.22.0040
6.0 יבועבו מ"ס 03 בחורב ,םיררוחמ םישגמ      
,םיאשונה םיליפורפה תא ללוכ ריחמה .מ"מ      
ןתיוז רמגו )'מ 0.1 דע הבוגב( הילתה יטנמלא      
ליפורפ תוברל ,תוריקה דיל מ"מ 2.1 יבועב      

 15,996.00   186.00    86.00 )שרדנו הדימב( תודשה ןיב הגמוא ר"מ   
 15,996.00 ןוולוגמ חפו םוינימולא תורקת 22.22 כ"הס  

      
ס ב ג  ת ו ר ק ת  52.22 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 7.21 יבועב סבג חול תוברל ,סבג תרקת     22.25.0010

  7,092.00   197.00    36.00 ) 'מ 0.1 דע הבוגב( היצקורטסנוקו ר"מ   
  7,092.00 סבג תורקת 52.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../032 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     032 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
תושעותמ תודובע 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ק פ ו א ו  ת ו י כ נ א  ת ו ר י ג ס  62.22 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג מ       
      
7.21 יבועב סבג תוחולמ )רניס( תיכנא הריגס     22.26.0009
ןיב ,דבלב דחא דצ מ"ס 05 דע הבוגב מ"מ      
תוברל ,םינוש םיסלפמב סבג תורקת יתש      
רמג דע לכה ) 'מ 0.1 דע הבוגב( היצקורטסנוק      

  2,430.00   135.00    18.00 העיבצל ןכומ םלשומ רטמ   
  2,430.00 סבגמ תויקפואו תויכנא תוריגס 62.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 28,443.00 תושעותמ תודובע 22 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../033 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     033 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
תואסנולכ 32 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
AFC ת ו א ס נ ו ל כ  03.32 ק ר פ  ת ת       
      
תוינוס תוקידב םג םיללוכ תואסנולכה יריחמ      
עקרקה ץעוי ח"ודב שרדנכ לכה      
      
A.F.C תטישב םיעצובמ 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.30.0010

 48,600.00   180.00   270.00 מ 81 דע קמועבו מ"ס 05 רטוק הקיציו חודיק רטמ   
      
A.F.C תטישב םיעצובמ 03-ב ןוטב תואסנולכ      23.30.0030

  4,620.00   231.00    20.00 'מ 81 דע קמועבו מ"ס 06 רטוק הקיציו חודיק רטמ   
 53,220.00 AFC תואסנולכ 03.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 53,220.00 תואסנולכ 32 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../034 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     034 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
םיכנל תושיגנ ירודיס 72 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ נ ל  ת ו ש י ג נ  י ר ו ד י ס  72 ק ר פ       
      
.ם י כ נ ל  ת ו ח ל ק מ ו  ם י ת ו ר י ש  04.72 ק ר פ  ת ת       
      
םגד )מ"ס 57( הכורא היולת  סרח תלסא     27.40.0110
לכימ םע ןבל עבצב ע"ש וא "583 תקרב"      
ריקב ע"ש וא ןוסאלפ לש "ינאס" יומס החדה      

  3,780.00 3,780.00     1.00 .השק קיטסלפ הסכמו בשומ תוברל סבג 'חי   
      
רושיא םע , םיכנ יתורישל םמורתמ די זחאמ     27.40.0520
09-57 ךרואב , םינקתה ןוכמ תדבעמ תקידב      
, מ"בלפמ תוספתיה ןגומ הנבומ ריצ םע מ"ס      
ןוטוינ C.V.P , 22 הפוצמ וא עובצ םוינימולא      

  1,467.00 1,467.00     1.00 .8191 ילארשי ןקת יפל המרה חוכ 'חי   
  5,247.00 .םיכנל תוחלקמו םיתוריש 04.72 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  5,247.00 םיכנל תושיגנ ירודיס 72 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../035 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     035 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
לועפת הנבמו הפקה תיב הנבמ - שא יוביכו יוליג תכרעמ 53 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ ב מ  - ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  53 ק ר פ       
ל ו ע פ ת  ה נ ב מ ו  ה פ ק ה  ת י ב       
      
ם י ר ו ז א  ת ז כ ר ל  ם י ר ז י ב א  11.53 ק ר פ  ת ת       
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     35.11.0020
)CVP( יטפוא ןשע יאלג - )0200.110.43      

  2,376.00   297.00     8.00 )הליגר תכרעמל( 'חי   
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     35.11.0060

  1,188.00   108.00    11.00 שא תקעזא ןומיס תרונמ - )0600.110.43 'חי   
  3,564.00 םירוזא תזכרל םירזיבא 11.53 כ"הס  

      
ת נ ע ו מ מ  ת ז כ ר ל  ם י ר ז י ב א  21.53 ק ר פ  ת ת       
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     35.12.0300

  1,188.00   108.00    11.00 שא תקעזא ןומיס תרונמ - )0030.210.43 'חי   
  1,188.00 תנעוממ תזכרל םירזיבא 21.53 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ  ת כ ר ע מ  02.53 ק ר פ  ת ת       
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     35.20.0010
שא יוביכ תכרעמ - )0100.020.43      
ק"מ 5 דע חפנב למשח חולל תיטמוטוא      
גוז ,002MF וא III SFAN זג לכימ :תללוכה      
,הזתה יריחנ ,)הבלצהב םירבוחמ( םיאלג      

  5,760.00 5,760.00     1.00 טווחו לכימהו םיריחנה ןיב תרנצ 'חי   
      
652 דע תיתבותכ תיגולנא שא יוליג תזכר     35.20.0099
ללוכ הזירכה תכרעמ םע תבלושמו תובותכ      

 16,200.00 16,200.00     1.00 .יטמוטוא ןגייחו םירבצמ 'חי   
 21,960.00 שא יוביכ תכרעמ 02.53 כ"הס  

      
ם ו ר ח  ת ז י ר כ  ת כ ר ע מ  22.53 ק ר פ  ת ת       
י ו ל י ג  ת כ ר ע מ ו  ם י א ב כ  ן ו פ ל ט  ם ע  ב ל ו ש מ       
ן ש ע /ש א       
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     35.22.0050
ינוציח רוטק'זורפ/לוקמר - )0500.220.43      
    ROODTUO לע ןקתומ םימ ןגומ  
המצועו 02W דע קפסהב היצקורטסנוק/חיט      
57DC לש המצועב ץנצנ תוברל ,69BD לש      

  2,835.00   405.00     7.00 המיאתמ תירוחא אספוק םע תוחפל 'חי   
      
      
      

  2,835.00 22.53.1 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../036 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     036 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
לועפת הנבמו הפקה תיב הנבמ - שא יוביכו יוליג תכרעמ 53 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,835.00 מהעברה      
      
      
'סמ ףיעס ,7102/20 לקד ןוריחממ חקלנ(     35.22.0130
ןופורקימ תדמע טווח - )0310.220.80      
םידיג רפסמ לעב דוקיפו חתמ לבכ תרזעב      

    131.00   131.00     1.00 לופכ דודיב תוברל ,ןרציה י"ע שרדנכ 'קנ   
  2,966.00 ןשע/שא יוליג תכרעמו םיאבכ ןופלט םע בלושמ םורח תזירכ תכרעמ 22.53 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 29,678.00 לועפת הנבמו הפקה תיב הנבמ - שא יוביכו יוליג תכרעמ 53 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../037 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     037 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
לועיתו בויב , םימ יוק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  , ם י מ  י ו ק  75 ק ר פ       
      
.)ם י מ ( ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  11.75 ק ר פ  ת ת       
      
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע הדלפ תורוניצ     57.11.0010
ע"ש וא CPA-3 תמגוד יתבכש תלת לוחש      
עקרקב םיחנומ , טנמצ טלמ םינפ יופיצו      
רטוק , לוח תפיטע םע 'מ 52.1 דע קמועב      

  7,200.00   144.00    50.00 .מ"מ 56.3 ןפוד יבוע , 2" רוניצה רטמ   
      
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע הדלפ תורוניצ     57.11.0020
ע"ש וא CPA-3 תמגוד יתבכש תלת לוחש      
עקרקב םיחנומ , טנמצ טלמ םינפ יופיצו      
רטוק , לוח תפיטע םע 'מ 52.1 דע קמועב      

  3,780.00   189.00    20.00 . 23/5 ןפוד יבוע , 3" רוניצה רטמ   
 10,980.00 .)םימ( הדלפ תורוניצ 11.75 כ"הס  

      
.ם י מ  י ו ו ק  ר ו ב י ח  41.75 ק ר פ  ת ת       
      
2" רטוקב הדלפ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     57.14.0007
תוברל , 2" רטוק הדלפ רוניצמ םימ וקל      
, וקה זוקינ , םייקה וקה יוליגל הריפח תודובע      
רטוק רבעמ , ךותיר תועצמאב םייק וקל רוביח      
ללוכ אל , )דמצמ( ךותירל הפומ / תשק / ףקז /      
םירזיברהו תודובעה תוברל , תופעתסה      
בצמה תרזחהו , םלשומ רוביחל םישרדנה      

  1,242.00 1,242.00     1.00 .)הייקשהה תכרעמ שארל רוביח(, ותמדוקל 'חי   
      
3" רטוקב הדלפ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     57.14.0015
תוברל , 4" רטוק הדלפ רוניצמ םימ וקל      
, וקה זוקינ , םייקה וקה יוליגל הריפח תודובע      
רטוק רבעמ , ךותיר תועצמאב םייק וקל רוביח      
ללוכ אל , )דמצמ( ךותירל הפומ / תשק / ףקז /      
םירזיברהו תודובעה תוברל , תופעתסה      
בצמה תרזחהו , םלשומ רוביחל םישרדנה      

  1,746.00 1,746.00     1.00 .ותמדוקל 'חי   
  2,988.00 .םימ יווק רוביח 41.75 כ"הס  

      
C.V.P ת ו ר ו נ י צ  23.75 ק ר פ  ת ת       
.)ב ו י ב ( ן ל י ת א י ל ו פ ו       
      
"הבע ביבירמ" גוסמ בויבל C.V.P  תורוניצ     57.32.0010
    8-NS 488 י"ת יפל , מ"מ 061 רטוק , ע"ש וא  
םע 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,      

  8,100.00   135.00    60.00 .לוח תפטע רטמ   
      

  8,100.00 23.75.1 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../038 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     038 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
לועיתו בויב , םימ יוק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,100.00 מהעברה      
      
      
"הבע ביבירמ" גוסמ בויבל C.V.P  תורוניצ     57.32.0020
    8-NS 488 י"ת יפל , מ"מ 061 רטוק , ע"ש וא  
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב  עקרקב םיחנומ ,      

  5,760.00   144.00    40.00 .לוח תפטע םע 'מ57.1 רטמ   
 13,860.00 .)בויב( ןליתאילופו C.V.P תורוניצ 23.75 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ע  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  24.75 ק ר פ  ת ת       
.ת ו י מ ו ר ט  ת ו י ל ו ח מ       
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0010
08 ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תימורט      
05 רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס      
לכו הכירד יבלש , )ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס      
רוביחל םיחתפ יחודיק ינש תוברל , םירזיבאה      
ןיב המיטאו ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ      
002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה      

 13,500.00 2,700.00     5.00 . 'מ 52.1 דע קמועב ע"ש וא "קיטס-ורפ 'חי   
 13,500.00 .תוימורט תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש 24.75 כ"הס  

      
.ה ר ק ב  ת ו ח ו ש ל  ת ו פ ס ו ת  34.75 ק ר פ  ת ת       
      
םיחתפ חודיק רובע הרקב תחושל תפסות     57.43.0220
רוביחלו םיחודיקה 2 -ל רבעמ , הנשמ רוניצל      
חתפ . החושה ריחמב םילולכה ישאר וק רוניצ      
וא החושה תיתחתב ועצובי הנשמה יחתפ /      
חפתה רטוק , )תוינבלמ וא תולוגע( תוילוחב      
רבחמ תוברל , מ"מ 052 דעו מ"מ 061 -מ      

    396.00   198.00     2.00 .תורבחתהו החושל רוניצ 'חי   
    396.00 .הרקב תוחושל תופסות 34.75 כ"הס  

      
. ם י ל פ מ  64.75 ק ר פ  ת ת       
      
תפיטע םע  )6"( מ"מ 061 רטוק ינוציח לפמ     57.46.0010
תוברל C.V.P -מ םירזיבאו תרנצ , ןייוזמ ןוטב      
דע )הבוג שרפה( לפמה הבוג , לעתימ דוביע      

  1,494.00   747.00     2.00 . 'מ 5.1 'חי   
  1,494.00 . םילפמ 64.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../039 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     039 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
לועיתו בויב , םימ יוק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב  ת ו ר ו נ י צ  ר ו ב י ח  74.75 ק ר פ  ת ת       
.ת ו מ י י ק  ת ו ח ו ש ל       
      
מ"מ 061 רטוק C.V.P בויב רוניצ רוביח     57.47.0200
, הריפחה תודובע לכ תוברל תמייק החושל      
, םיכפש תייטה , תוביאש , רוביחה תודובע      
םירמוחה לכו לעתמה דוביע , החוש רבחמ      

  1,170.00 1,170.00     1.00 'פמוק . םלשומ ןקתומ , םישורדה  
  1,170.00 .תומייק תוחושל בויב תורוניצ רוביח 74.75 כ"הס  

      
. 75 ם י ג י ר ח  84.75 ק ר פ  ת ת       
      
, תינכותב טרפ יפל 3" ישאר תכרעמ שאר     57.48.0900
STTAW "3  ח"זמ  , דרא 3" םימ דמ תוברל      
ינוסכלא ףוגמ + 3" םיפוגמ 3 + 3" ןנסמ +      
ריוא ררחשמ+ 3" רזוח לא + 2" רזוח לא +2"      
רזוחלאו 3" לופכ הקנסה זרב , 3" יוביכ זרב +      
דיגאת + ןנכתמה י"ע רשואמו טלפמוק , 3"      

 36,000.00 36,000.00     1.00 'פמוק .םימה  
 36,000.00 . 75 םיגירח 84.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 80,388.00 לועיתו בויב , םימ יוק 75 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../040 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     040 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד יפיעס 1 הנבמ
םיטלקמו םינגומ םיבחרמ  95 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ט ל ק מ ו  ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ   95 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  04.95 ק ר פ  ת ת       
      
רוא חתפ תודימב שער תדדובמ תלד - "שיגנ"     59.40.0023
,םיעלס רמצ דודיב תוברל מ"ס 002/001      

  4,959.00 4,959.00     1.00 עבצו ןוולוגמ חפ ףוקשמ 'חי   
      
תודימב סיכל ררגנ ,יתריד ןגומ בחרמ ןולח      59.40.0310
ףנכ ,מ"ס 03 בחורבו מ"ס 001/001 רוא חתפ      

  3,393.00 3,393.00     1.00 עבצו ףוקשמ תוברל ,מ"מ 81 יבועב הדלפ 'חי   
  8,352.00 הדלפ תורגסמ 04.95 כ"הס  

      
ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו א  י נ ק ת מ  05.95 ק ר פ  ת ת       
      
בחרמ/טלקמב 8" רטוק הדלפמ רורווא רוניצ      59.50.0520
מ"ס 52 לש ילמינימ יבועב ימינפ ריקב ןגומ      
דוקיפ תונקת יפל ,עבצ תוברל מ"ס 04 דעו      

  1,323.00   441.00     3.00 ףרועה 'חי   
  1,323.00 ןוניסו רורווא ינקתמ 05.95 כ"הס  

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  07.95 ק ר פ  ת ת       
      
טלקמל רטיל 002 דע םימ לכימל ןקתמ      59.70.0010

    594.00   594.00     1.00 )דרפנב דדמנ לכימה( 'חי   
      
ittoP 563" םגד םידיינ םיימיכ םיתוריש      59.70.0220
    atroP" תרצות "DROFTEHT" וא דנלוה  
לכימ םע מ"ס 7.24/3.83/4.14 תודימב ע"ש      
12 חפנב הגיפס תדיחיו רטיל 51 חפנב םימ      
י"ע םיקוושמו םינגומ םיבחרמל םידעוימ ,רטיל      
םינקתה ןוכמ רושיא םע "לא-תיב תוישעת"      

    594.00   594.00     1.00 ףרועה דוקיפ תושירדל םאתהב ילארשיה 'חי   
  1,188.00 האורבת ינקתמ 07.95 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 10,863.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ  95 כ"הס  
1,620,299.00 לקד יפיעס כ"הס

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../041 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     041 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד ןוריחמב םניאש םיפיעס 2 הנבמ
תורגסמ תורגנ 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
לכ רובע 60 קרפב תומושרה תותלדל תפסות     06.01.0009

  3,780.00   540.00     7.00 תומישרב תוטרופמה תופסותה 'חי   
      
,טוה+קזבל ,םימ הנומל ירותסמ ףנכ תותלד     06.01.0010
תיזחב ישאר קספמו למשח תרבח הנומ      
1-מ סופיטמ 081X265 תודימב תיברעמ      

 27,000.00 27,000.00     1.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
תמוקמ הילע תוגרדמל ךרואל לופכ די זחאמ     06.01.0110
טרופמכ 11-מ סופיט גג תספרמל עקרק      

  3,720.60   351.00    10.60 תורגסמ תמישרב רטמ   
      
לכ ךרואל םידדצה ינשמ די זחאמ     06.01.0120
תוגרדמ - יונב ריקל רבוחמ תוגרדמה יכלהמ      
21-מ סופיט גג תספרמל עקרק תמוקמ הילע      

  5,643.00   297.00    19.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ רטמ   
      
לועפית רוזא הסינכ תיפנכ וד הדלפ תלד     06.01.0130
טרופמכ 31-מ סופיטמ 512X081 תודימב      

  6,120.00 6,120.00     1.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
הפשא רדחל הסינכ תיפנכ וד הפפר תלד     06.01.0140
טרופמכ 41-מ סופיטמ 012X081 תודימב      

  6,570.00 6,570.00     1.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
תודימב הפשא רדחב עובק הפפר ןולח     06.01.0150
    062X06 תמישרב טרופמכ 51-מ סופיטמ  

  2,700.00 2,700.00     1.00 תורגסמ 'חי   
      
הפשא רדח צוריק לע הנגהל יפקיה טומ     06.01.0160

  2,178.00   198.00    11.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 61-מ סופיטמ רטמ   
      
תוכרעמ רוזאל הסינכ תיפנכ וד הפפר תלד     06.01.0180
012X021 תודימב עקרק תמוקב ףדנימו גוזימ      

  5,580.00 5,580.00     1.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 81-מ סופיטמ 'חי   
      
מ"ס 021 הבוגב גג תוסרמל םייפקיה תוקעמ     06.01.0190

 48,960.00   720.00    68.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 91-מ סופיטמ רטמ   
      
תודימב השגה חתפ לעמ הדלפ ןוגג     06.01.0200
    061X063 טרופמכ 02-מ סופיטמ מ"ס  

  3,780.00 3,780.00     1.00 'פמוק תורגסמ תמישרב  
      

116,031.60 10.60.2 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../042 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     042 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד ןוריחמב םניאש םיפיעס 2 הנבמ
תורגסמ תורגנ 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

116,031.60 מהעברה      
      
      
תודימב תישאר הסינכב םיידדצ תוריק + ןוגג     06.01.0210
מ"ס01X662X031 תוריק 031X992 + 2 ןוגג      

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ 12-מ סופיטמ  
      
לכ ךרואל םידדצה ינשמ די יזחאמ ללוכ תוקעמ     06.01.0220
גג תוסרמל הילע תוגרדמ - תוגרדמה יכלהמ      
טרופמכ 22-מ סופיטמ מ"ס 021 הבוגב      

 10,533.60   684.00    15.40 תורגסמ תמישרב רטמ   
      
יתורישל ןקתה יפל םישרדנה םירזיבאה לכ     06.01.0230

  2,520.00 2,520.00     1.00 'פמוק תורגנ תמישרב טרופמכ 4-נ סופיטמ םיכנ  
      
06X802 תודימב םיתורישב םירויכ חטשמ     06.01.0240

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק תורגנ תמישרב טרופמכ 5-נ סופיטמ מ"ס  
      

    504.00    72.00     7.00 רדניליצ לוענמ רובע תלדל תפסות 'חי  06.01.0250
      
תלטוטמ תלד הניה EPOH לדנפ תלד     06.01.0260
תודימב חבטמל הסינכב רהוצ פע תיפנכ-וד      
    012X011 תמישרב טרופמכ 8-נ סופיטמ מ"ס  

  6,390.00 6,390.00     1.00 תורגנ 'חי   
      
תלטוטמ תלד הניה EPOH לדנפ תלד     06.01.0270
םילכ תחדהל הסינכב רהוצ פע תיפנכ דח      
טרופמכ 9-נ סופיטמ מ"ס 012X09 תודימב      

  6,120.00 6,120.00     1.00 תורגנ תמישרב 'חי   
      
תיזח( רב לש רוזיאב - השגה קפלד חטשמ     06.01.0280
01-נ סופיטמ מ"ס 082X06 תודימב )תינופצ      

  3,330.00 3,330.00     1.00 תורגנ תמישרב טרופמכ 'חי   
      

  6,300.00 3,150.00     2.00 'פמוק םיתורישב הפסרט LPH תותלדו תוציחמ 06.01.0290
      
ע"ווש וא לנמ תרצות םיירטינס םירזיבא      
ילדנוו יטנא תרדסמ      
      

    675.00   225.00     3.00 הטסורינמ טלאוט ריינל ןקתמ 'חי  06.01.0300
      

    486.00   162.00     3.00 הטסורינ תוינובס 'חי  06.01.0310
      

    630.00   315.00     2.00 םיידי שוביל תובגמ תוריינ ןקתמ 'חי  06.01.0320
167,020.20 תורגסמו תורגנ 10.60 כ"הס  

      
      

167,020.20 תורגסמ תורגנ 60 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../043 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     043 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד ןוריחמב םניאש םיפיעס 2 הנבמ
למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח  ת ו ד ו ק נ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
דח לגעמב ןגזמל תדוקנל הקיציב דבלב הנכה     08.01.0010
תויטסלפ תולעת וא/ו תורוניצ היושע יזאפ      
,הכישמ טוח םע מ"מ 51X51 דע תודימב      
םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת      
תופעתסהה תביתמ םיוקה תוברל תורקתב      
יטסלפ הסכמ תוברל הנכהה 'קנ דע תיזכרמה      
הנכהה .האיציה תביתל םיגרבב קזוחמ      
תבשות תודימל םאתהב הקיציב םוקמ תללוכ      

    252.00    63.00     4.00 )ןגזמל יזאפ דח עקת תיב( הצקה רזיבא 'קנ   
      
לגעמב ןגזמל תדוקנל הקיציב דבלב הנכה     08.01.0020
תולעת וא/ו תורוניצ היושע יזאפ תלת      
טוח םע מ"מ 51X51 דע תודימב תויטסלפ      
רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק ,הכישמ      
תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת םינקתומ      
תביתמ םיוקה תוברל תורקתב וא/ו ףוצירל      
תוברל הנכהה 'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה      
.האיציה תביתל םיגרבב קזוחמ יטסלפ הסכמ      
תודימל םאתהב הקיציב םוקמ תללוכ הנכהה      
יזאפ תלת עקת תיב( הצקה רזיבא תבשות      

    270.00    90.00     3.00 )ןגזמל 'קנ   
      

    450.00   450.00     1.00 .םוטיא ללוכ ןגומ בחרמל ץניא TCM 4 רבעמ 'חי  08.01.0030
      
לגעמב עקת תיב תדוקנל הקיציב דבלב הנכה     08.01.0040
תויטסלפ תולעת וא/ו תורוניצ היושע יזאפ דח      
,הכישמ טוח םע מ"מ 51X51 דע תודימב      
םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת      
תופעתסהה תביתמ םיוקה תוברל תורקתב      
יטסלפ הסכמ תוברל הנכהה 'קנ דע תיזכרמה      
הנכהה .האיציה תביתל םיגרבב קזוחמ      
תבשות תודימל םאתהב הקיציב םוקמ תללוכ      
טסלפ א.ד.ע ,הליגר ק"ח( הצקה רזיבא      

  2,880.00    72.00    40.00 )המודכו 'קנ   
      
      
      
      
      
      
      

  3,852.00 10.80.2 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../044 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     044 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד ןוריחמב םניאש םיפיעס 2 הנבמ
למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,852.00 מהעברה      
      
      
תלת לגעמב עקת תיב תדוקנל דבלב הנכה     08.01.0050
תויטסלפ תולעת וא/ו תורוניצ היושע יזאפ      
,הכישמ טוח םע מ"מ 51X51 דע תודימב      
םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת      
תופעתסהה תביתמ םיוקה תוברל תורקתב      
יטסלפ הסכמ תוברל הנכהה 'קנ דע תיזכרמה      
הנכהה .האיציה תביתל םיגרבב קזוחמ      
רזיבא תבשות תודימל םאתהב םוקמ תללוכ      

  3,105.00   135.00    23.00 )המודכו יזאפ-תלת עקש ,הליגר ק"ח( הצקה 'קנ   
      
דח לגעמב רואמ תדוקנל הקיציב דבלב הנכה     08.01.0060
תויטסלפ תולעת וא/ו תורוניצ היושע יזאפ      
,הכישמ טוח םע מ"מ 51X51 דע תודימב      
םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת      
תופעתסהה תביתמ םיוקה תוברל תורקתב      
יטסלפ הסכמ תוברל הנכהה 'קנ דע תיזכרמה      
הנכהה .האיציה תביתל םיגרבב קזוחמ      
תבשות תודימל םאתהב הקיציב םוקמ תללוכ      

  8,568.00    63.00   136.00 )המודכו דל ספ ,יולת ת.ג( הצקה רזיבא 'קנ   
      
םימח םימ דוד תדוקנל הקיציב דבלב הנכה     08.01.0070
תולעת וא/ו תורוניצ היושע יזאפ דח לגעמב      
טוח םע מ"מ 51X51 דע תודימב תויטסלפ      
ריקהמ האיציהמ הנגה רוניצ תוברל ,הכישמ      
רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק ,דודל דע      
תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת םינקתומ      
תביתמ םיוקה תוברל תורקתב וא/ו ףוצירל      
תוברל הנכהה 'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה      
.האיציה תביתל םיגרבב קזוחמ יטסלפ הסכמ      
תודימל םאתהב הקיציב םוקמ תללוכ הנכהה      

     72.00    72.00     1.00 הצקה רזיבא תבשות 'קנ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 15,597.00 10.80.2 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../045 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     045 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד ןוריחמב םניאש םיפיעס 2 הנבמ
למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 15,597.00 מהעברה      
      
      
תקספה ןצחל תדוקנל הקיציב דבלב הנכה     08.01.0080
וא/ו תורוניצ היושע יזאפ דח לגעמב םוריח      
מ"מ 51X51 דע תודימב תויטסלפ תולעת      
האיציהמ הנגה רוניצ תוברל ,הכישמ טוח םע      
תוביתו תופעתסה תואספוק ,דודל דע ריקהמ      
וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת םינקתומ רבעמ      
םיוקה תוברל תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ      
הנכהה 'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה תביתמ      
תביתל םיגרבב קזוחמ יטסלפ הסכמ תוברל      
םאתהב הקיציב םוקמ תללוכ הנכהה .האיציה      
ןצחל( הצקה רזיבא תבשות תודימל      

     63.00    63.00     1.00 )הקספהה 'קנ   
      
ילמשח סירת תדוקנל הקיציב דבלב הנכה     08.01.0090
תולעת וא/ו תורוניצ היושע יזאפ דח לגעמב      
טוח םע מ"מ 51X51 דע תודימב תויטסלפ      
ריקהמ האיציהמ הנגה רוניצ תוברל ,הכישמ      
רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק ,דודל דע      
תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת םינקתומ      
תביתמ םיוקה תוברל תורקתב וא/ו ףוצירל      
תוברל הנכהה 'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה      
.האיציה תביתל םיגרבב קזוחמ יטסלפ הסכמ      
תודימל םאתהב הקיציב םוקמ תללוכ הנכהה      

    126.00    63.00     2.00 הצקה רזיבא תבשות 'קנ   
      
ליעפמה ןצחל תדוקנל הקיציב דבלב הנכה     08.01.0100
היושע יזאפ דח לגעמב חולב םירזיבא      
דע תודימב תויטסלפ תולעת וא/ו תורוניצ      
    51X51 רוניצ תוברל ,הכישמ טוח םע מ"מ  
תואספוק ,דודל דע ריקהמ האיציהמ הנגה      
וא/ו ט"הת םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו תוקיציב      
תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה תוברל      
קזוחמ יטסלפ הסכמ תוברל הנכהה 'קנ דע      
םוקמ תללוכ הנכהה .האיציה תביתל םיגרבב      
רזיבא תבשות תודימל םאתהב הקיציב      

    252.00    63.00     4.00 הצקה 'קנ   
      
      
      
      
      
      
      

 16,038.00 10.80.2 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../046 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     046 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד ןוריחמב םניאש םיפיעס 2 הנבמ
למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,038.00 מהעברה      
      
      
תילעמל הנזה תדוקנל הקיציב דבלב הנכה     08.01.0110
תולעת וא/ו תורוניצ היושע יזאפ תלת לגעמב      
טוח םע מ"מ 51X51 דע תודימב תויטסלפ      
ריקהמ האיציהמ הנגה רוניצ תוברל ,הכישמ      
רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק ,דודל דע      
תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת םינקתומ      
תביתמ םיוקה תוברל תורקתב וא/ו ףוצירל      
תוברל הנכהה 'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה      
.האיציה תביתל םיגרבב קזוחמ יטסלפ הסכמ      
תודימל םאתהב הקיציב םוקמ תללוכ הנכהה      

     90.00    90.00     1.00 הצקה רזיבא תבשות 'קנ   
      
לגעמב ןופורקימ תדוקנל הקיציב דבלב הנכה     08.01.0120
תודימב תויטסלפ תולעת וא/ו תורוניצ היושע      
תוברל ,הכישמ טוח םע מ"מ 51X51 דע      
,דודל דע ריקהמ האיציהמ הנגה רוניצ      
םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת      
תופעתסהה תביתמ םיוקה תוברל תורקתב      
יטסלפ הסכמ תוברל הנכהה 'קנ דע תיזכרמה      
הנכהה .האיציה תביתל םיגרבב קזוחמ      
תבשות תודימל םאתהב הקיציב םוקמ תללוכ      

    126.00    63.00     2.00 הצקה רזיבא 'קנ   
 16,254.00 תרושקתו למשח תודוקנ 10.80 כ"הס  

      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
יגוס לכב תרנצל הלעת תביצח וא/ו הריפח     08.02.0060
,"קזב" וק ,םימ ריבעמ( לושכמ לעמ ,עקרקה      
לש ובחורל מ"ס 04 בחורב ,)'וכו םימ תרנצ      
תקיצי ללוכ תירושרש תרנצ תחנהל ,לושכמה      

    383.00   383.00     1.00 'פמוק תוינכותל םאתהב תרנצה תנגהל ןוטב  
      
,אשד/ןנוגמ רוזאב הריפחל ריחמ תפסות     08.02.0070

    760.00    19.00    40.00 .םתומדקל םייפוסה חטשה ינפ תרזחה רובע רטמ   
      
תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.02.0090
קוחב שרדנכ י"חח לש ךומנ ךתמ ילבכ םע      
תינדי שושיג ,הריפח ,םילוורש ללוכ למשחה      
תונגה עוציב, 'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועל      

    520.00   520.00     1.00 'פמוק שרדנה יפל לכה תוימרתו תוינכמ  
      
      
      

  1,663.00 20.80.2 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../047 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     047 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד ןוריחמב םניאש םיפיעס 2 הנבמ
למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,663.00 מהעברה      
      
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.02.0100
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 36 רטוק      

    840.00    14.00    60.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
תורונצ לעמ מ"ס 01 יבועב ןוטב תפיטע     08.02.0120

    284.00   142.00     2.00 .תרושקתו למשח ר"מ   
  2,787.00 ץוח תרואתל תונכה 20.80 כ"הס  

      
ת ו ק ר א ה  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ הנבמה תודוסיב דוסי תקראה תעבט     08.05.0040
קוח יפל תודוסיל ףתורמ מ"מ 01 לוגע לזרב      
4/04 ןוולוגמ לזרב י"ע םיזיזל האיציו למשחה      
תודוקנ 4-בו  ישארה למשחה חולב מ"מ      

  6,300.00 6,300.00     1.00 'פמוק .עקרקה תמוקב תונוש  
  6,300.00 תוקראה 50.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 25,341.00 למשח 80 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../048 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     048 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד ןוריחמב םניאש םיפיעס 2 הנבמ
ץוח חיט 90 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ח י ט  90 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
טרפ האר קותינ יספ רובע ץוח חיטל תפסות     09.01.0010

 44,550.00    99.00   450.00 D-1 רטמ   
 44,550.00 ץוח חיט 10.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 44,550.00 ץוח חיט 90 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../049 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     049 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד ןוריחמב םניאש םיפיעס 2 הנבמ
יופיחו ףוציר 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  01 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
הקלחה תעינמל ןנושמ הגרדמ הצק ליפורפ     10.01.0010
מ"עב םייופיצ לייא תרצות ,םוינימולאמ      

  6,165.00    45.00   137.00 ע"ש וא 422525.30 רטמ   
  6,165.00 ףוציר 10.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  6,165.00 יופיחו ףוציר 01 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../050 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     050 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד ןוריחמב םניאש םיפיעס 2 הנבמ
םוינימולא 21 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
חבטמ רוזאב ףנכ לע ףנכ הזזה יפנכ-וד ןולח     12.01.0010
תעוצרב רוביח ללוכ תינופצ תיזחב      
1-א סופיטמ מ"ס 08X002 תודימב םוינימולא      

  4,050.00 1,350.00     3.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 'חי   
      
ס"היבמ הלעפהל לופכ ילמשח הלילג סירת     12.01.0020
סופיטמ מ"ס 021X082 תודימב הפק תיבמו      

  4,500.00 2,250.00     2.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 2-א 'חי   
      
םוחתל הסינכ תלדה לעמ עפתשמ פיק ןולח     12.01.0030
3-א סופיטמ מ"ס 56X011 תודימב חבטמ      

  1,530.00 1,530.00     1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 'חי   
      
םוחתב םיקלח 2-מ בכרומ םוינימולא ןולח     12.01.0040
4-א סופיטמ מ"ס 56+002X09 תודימב חבטמ      

  6,480.00 3,240.00     2.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
תודימב םיקלח 2-מ בכרומ םוינימולא ןולח     12.01.0050
    07+541X56 טרופמכ 5-א סופיטמ מ"ס  

  5,040.00 2,520.00     2.00 'פמוק םוינימולא תמישרב  
      
תישאר הסינכ תותלד םע תבלושמ הנירטיו     12.01.0060
טרופמכ 6-א סופיטמ מ"ס 512X972 תודימב      

 12,600.00 12,600.00     1.00 'פמוק םוינימולא תמישרב  
      
מ"ס 502X513 תודימב העובק הנירטיו     12.01.0070

 18,360.00 6,120.00     3.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ 7-א סופיטמ  
      
מ"ס 502X503 תודימב העובק הנירטיו     12.01.0080

  5,895.00 5,895.00     1.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ 8-א סופיטמ  
      
ןקת יפל םוטא פיק-יירד םוינימולא ןולח     12.01.0090
סופיטמ מ"ס 001X001 תודימב מ"ממב א"גה      

  2,520.00 2,520.00     1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 9-א 'חי   
      
תודימב םיקלח 2-מ בכרומ םוינימולא ןולח     12.01.0100
    502X08 טרופמכ 01-א סופיטמ מ"ס  

  1,890.00 1,890.00     1.00 םוינימולא תמישרב 'חי   
      
יעבט ןווגב מ"ס 2/2 םוינימולא קותינ ספ     12.01.0110

  4,860.00 4,860.00     1.00 'פמוק תיזחל הנופ ץירחה םע חיטב םיעוקש )ףסכ(  
 67,725.00 םוינימולא 10.21 כ"הס  
 67,725.00 םוינימולא 21 כ"הס  

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../051 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     051 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד ןוריחמב םניאש םיפיעס 2 הנבמ
ןבא 41 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  41 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
היינבל תויחנה D-1 טרפ םג האר ריק יופיח      
ריחמב לולכ הקורי      
      
ע"ש וא ןורבח ןבא תמגודכ הרוסנ ןבא יופיח     14.01.0010

 25,200.00   315.00    80.00 מ"ס 06 בחורב "תויחצמ" יבג לע רטמ   
      

 33,480.00   216.00   155.00 ע"ש וא ןורבח ןבא תמגודכ הרוסנ ןבא גניפוק רטמ  14.01.0020
 58,680.00 ןבא תודובע 10.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 58,680.00 ןבא 41 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../052 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     052 3.9 תנכדועמ הרודהמ

לקד ןוריחמב םניאש םיפיעס 2 הנבמ
תושעותמ תודובע 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ש ע ו ת מ  ת ו ד ו ב ע  22 ק ר פ       
      
ת ו ש ע ו ת מ  ת ו ד ו ב ע  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
ינוציח חול רחא דצב תימורק וד סבג תציחמ     22.01.0010
תריציל הייצקורטסנוקה לכ ללוכ ררוחמ סבגמ      

  7,560.00   216.00    35.00 תרנצ רבעמל ללח ר"מ   
  7,560.00 תושעותמ תודובע 10.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  7,560.00 תושעותמ תודובע 22 כ"הס  
377,041.20 לקד ןוריחמב םניאש םיפיעס כ"הס

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../053 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     053 3.9 תנכדועמ הרודהמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

לקד יפיעס 1 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                              10,825.00 הריפח 02.10 קרפ תת    
    

                 10,825.00 רפע תודובע 10 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב 20 קרפ      
    

                             179,820.00 ןויז תדלפ 01.20 קרפ תת    
    

                              18,490.00 םיעצמ 11.20 קרפ תת    
    

                              27,018.00 תואסנולכ ישארו תודוסי 21.20 קרפ תת    
    

                              11,718.00 דוסי תורוק 14.20 קרפ תת    
    

                              66,730.00 תופצרו םיפצרמ 05.20 קרפ תת    
    

                             112,446.00 ןוטב תוריק 16.20 קרפ תת    
    

                              10,224.00 ןוטב ידומע 26.20 קרפ תת    
    

                              19,224.00 תוקעמו תורוק 17.20 קרפ תת    
    

                               7,425.00 תורוגח 27.20 קרפ תת    
    

                               3,449.00 אלמ ןוטב תוגגו תורקת 18.20 קרפ תת    
    

                              28,155.00 םיעופיש ןוטבו גניפוט ןוטב 58.20 קרפ תת    
    

                              22,050.00 תוגרדמ ישלושמו םיחטשמ 29.20 קרפ תת    
    

                              14,420.00 םיחרפ יזגרא םיסיסב ןוטב תוטילב 39.20 קרפ תת    
    

                               1,190.00 ןוטב יפסומן םוטיק ףושח ןוטב 49.20 קרפ תת    
    

                               1,064.00 תוגרד רובעו ןוטבל ריחמ תפסות 69.20 קרפ תת    
הפישח            
    

                523,423.00 רתאב קוצי ןוטב 20 כ"הס                
    
היינב 40 קרפ      
    

                              37,800.00 ןוטב יקולבב היינב 01.40 קרפ תת    
    

                 37,800.00 היינב 40 כ"הס                
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../054 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     054 3.9 תנכדועמ הרודהמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םוטיא 50 קרפ      
    

                              62,040.00 תוגג םוטיא 31.50 קרפ תת    
    

                              25,050.00 תופצר םוטיא 32.50 קרפ תת    
    

                              31,000.00 תופצר םוטיא 82.50 קרפ תת    
    

                              30,980.00 תוריק םוטיא 23.50 קרפ תת    
    

                               5,040.00 תוריק םוטיא 43.50 קרפ תת    
    

                              13,600.00 תוגג םוטיא לע הנגהו הנבלה 05.50 קרפ תת    
    

                               7,150.00 תוטשפתה ירפת םוטיא 36.50 קרפ תת    
    

                               1,680.00 יטסוקאו ימרת דודיב 07.50 קרפ תת    
    

                176,540.00 םוטיא 50 כ"הס                
    
תורגסמו תורגנ 60 קרפ      
    

                              11,434.00 תורגנ 01.60 קרפ תת    
    

                              11,142.00 חפ יפוקשמו הדלפ תותלד 13.60 קרפ תת    
    

                               4,455.00 שא תוניסח הדלפ תותלד 33.60 קרפ תת    
    

                 27,031.00 תורגסמו תורגנ 60 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                              11,295.00 םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70 קרפ תת    
    

                              14,319.00 םייטסלפ תורוניצ 21.70 קרפ תת    
    

                               1,213.00 םיננסמו םימותסש ,םיזרב 12.70 קרפ תת    
    

                              19,900.00 רורוויאו םיזקנ תורוניצ 13.70 קרפ תת    
    

                               8,660.00 תורוניצל ןוטב תפיטע 23.70 קרפ תת    
    

                               2,332.00 , ןליתאילופ תרנצל םיחפס 33.70 קרפ תת    
לזרב תקיציו CVP , ןליפורפילופ            
    

                              13,680.00 .זוקינ תולעתו הפצר ימוסחמ 43.70 קרפ תת    
    

                               5,850.00 תונתשמו החדה ילכימ , תולסא 14.70 קרפ תת    
    

                               2,093.00 תורעקו םירויכ 24.70 קרפ תת    
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../055 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     055 3.9 תנכדועמ הרודהמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              13,046.00 תוללוסו םיזרב 54.70 קרפ תת    
    

                               3,105.00 םשג ימ זוקינ 05.70 קרפ תת    
    

                               7,880.00 קוליס ינקתמו לועית תורוניצ 16.70 קרפ תת    
    

                              26,010.00 םינמש ידרפמ 56.70 קרפ תת    
    

                               1,314.00 םימ ילכימ 08.70 קרפ תת    
    

                               8,748.00 שא יוביכל דויצ 18.70 קרפ תת    
    

                               2,214.00 םימח םימ ידוד 28.70 קרפ תת    
    

                              26,730.00 םיגירח 38.70 קרפ תת    
    

                168,389.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
למשח 80 קרפ      
    

                               4,943.00 ןוטב יסיסבו תוריפח 11.80 קרפ תת    
    

                               2,400.00 תיטסלפ למשח תרנצ 12.80 קרפ תת    
    

                               1,995.00 םייולג תשוחנ יכילומ 53.80 קרפ תת    
    

                               1,895.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 קרפ תת    
    

                                 144.00 I.C תוביתו למשח תוחולל הנבמ 16.80 קרפ תת    
    

                               2,305.00 תונוש תודוקנ 26.80 קרפ תת    
    

                 13,682.00 למשח 80 כ"הס                
    
חיט 90 קרפ      
    

                              70,320.00 םינפ חיט 11.90 קרפ תת    
    

                               4,230.00 מ"ממ חיט 31.90 קרפ תת    
    

                              38,994.00 ץוח חיט 12.90 קרפ תת    
    

                113,544.00 חיט 90 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../056 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     056 3.9 תנכדועמ הרודהמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ףוצירו יופיח 01 קרפ      
    

                             120,604.00 ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר 13.01 קרפ תת    
    

                              99,680.00 תוריק יופיח 05.01 קרפ תת    
    

                              15,876.00 ףוצירב הרהזא ינומיס 16.01 קרפ תת    
    

                               3,712.00 הקלחה דגנ ןומיס 36.01 קרפ תת    
    

                239,872.00 ףוצירו יופיח 01 כ"הס                
    
עבצ 11 קרפ      
    

                              26,001.00 םינפ עבצ 11.11 קרפ תת    
    

                              34,572.00 ץוח עבצ 21.11 קרפ תת    
    

                 60,573.00 עבצ 11 כ"הס                
    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                               8,658.00 םיחתפ דוביע 02.41 קרפ תת    
    

                  8,658.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
    
םירזיבאו תרנצ דודיב 61 קרפ      
    

                               1,890.00 "סקלפודיו" ילוורש םע דודיב 25.61 קרפ תת    
    

                  1,890.00 םירזיבאו תרנצ דודיב 61 כ"הס                
    
תרושקת תויתשת 81 קרפ      
    

                                 128.00 תיגולנא הינופלטל הצק ירזיבא 04.81 קרפ תת    
    

                    128.00 תרושקת תויתשת 81 כ"הס                
    
שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                              30,105.00 שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת    
    

                 30,105.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../057 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     057 3.9 תנכדועמ הרודהמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תושעותמ תודובע 22 קרפ      
    

                                 150.00 סבג 11.22 קרפ תת    
    

                               2,775.00 םיילרנימ תוחולמ תורקת 12.22 קרפ תת    
    

                              15,996.00 ןוולוגמ חפו םוינימולא תורקת 22.22 קרפ תת    
    

                               7,092.00 סבג תורקת 52.22 קרפ תת    
    

                               2,430.00 סבגמ תויקפואו תויכנא תוריגס 62.22 קרפ תת    
    

                 28,443.00 תושעותמ תודובע 22 כ"הס                
    
תואסנולכ 32 קרפ      
    

                              53,220.00 AFC תואסנולכ 03.32 קרפ תת    
    

                 53,220.00 תואסנולכ 32 כ"הס                
    
םיכנל תושיגנ ירודיס 72 קרפ      
    

                               5,247.00 .םיכנל תוחלקמו םיתוריש 04.72 קרפ תת    
    

                  5,247.00 םיכנל תושיגנ ירודיס 72 כ"הס                
    
הפקה תיב הנבמ - שא יוביכו יוליג תכרעמ 53 קרפ      
לועפת הנבמו         
    

                               3,564.00 םירוזא תזכרל םירזיבא 11.53 קרפ תת    
    

                               1,188.00 תנעוממ תזכרל םירזיבא 21.53 קרפ תת    
    

                              21,960.00 שא יוביכ תכרעמ 02.53 קרפ תת    
    

                               2,966.00 םע בלושמ םורח תזירכ תכרעמ 22.53 קרפ תת    
ןשע/שא יוליג תכרעמו םיאבכ ןופלט            
    

                 29,678.00 הפקה תיב הנבמ - שא יוביכו יוליג תכרעמ 53 כ"הס                
לועפת הנבמו         
    
לועיתו בויב , םימ יוק 75 קרפ      
    

                              10,980.00 .)םימ( הדלפ תורוניצ 11.75 קרפ תת    
    

                               2,988.00 .םימ יווק רוביח 41.75 קרפ תת    
    

                              13,860.00 .)בויב( ןליתאילופו C.V.P תורוניצ 23.75 קרפ תת    
    

                              13,500.00 תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש 24.75 קרפ תת    
.תוימורט            

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
קובץ: בית קפה הבנים   .../058 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     058 3.9 תנכדועמ הרודהמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                                 396.00 .הרקב תוחושל תופסות 34.75 קרפ תת    
    

                               1,494.00 . םילפמ 64.75 קרפ תת    
    

                               1,170.00 .תומייק תוחושל בויב תורוניצ רוביח 74.75 קרפ תת    
    

                              36,000.00 . 75 םיגירח 84.75 קרפ תת    
    

                 80,388.00 לועיתו בויב , םימ יוק 75 כ"הס                
    
םיטלקמו םינגומ םיבחרמ  95 קרפ      
    

                               8,352.00 הדלפ תורגסמ 04.95 קרפ תת    
    

                               1,323.00 ןוניסו רורווא ינקתמ 05.95 קרפ תת    
    

                               1,188.00 האורבת ינקתמ 07.95 קרפ תת    
    

                 10,863.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ  95 כ"הס                
 1,620,299.00 לקד יפיעס 1 כ"הס                            

    
לקד ןוריחמב םניאש םיפיעס 2 הנבמ     
    
תורגסמ תורגנ 60 קרפ      
    

                             167,020.20 תורגסמו תורגנ 10.60 קרפ תת    
    

                167,020.20 תורגסמ תורגנ 60 כ"הס                
    
למשח 80 קרפ      
    

                              16,254.00 תרושקתו למשח תודוקנ 10.80 קרפ תת    
    

                               2,787.00 ץוח תרואתל תונכה 20.80 קרפ תת    
    

                               6,300.00 תוקראה 50.80 קרפ תת    
    

                 25,341.00 למשח 80 כ"הס                
    
ץוח חיט 90 קרפ      
    

                              44,550.00 ץוח חיט 10.90 קרפ תת    
    

                 44,550.00 ץוח חיט 90 כ"הס                
 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../059 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     059 3.9 תנכדועמ הרודהמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יופיחו ףוציר 01 קרפ      
    

                               6,165.00 ףוציר 10.01 קרפ תת    
    

                  6,165.00 יופיחו ףוציר 01 כ"הס                
    
םוינימולא 21 קרפ      
    

                              67,725.00 םוינימולא 10.21 קרפ תת    
    

                 67,725.00 םוינימולא 21 כ"הס                
    
ןבא 41 קרפ      
    

                              58,680.00 ןבא תודובע 10.41 קרפ תת    
    

                 58,680.00 ןבא 41 כ"הס                
    
תושעותמ תודובע 22 קרפ      
    

                               7,560.00 תושעותמ תודובע 10.22 קרפ תת    
    

                  7,560.00 תושעותמ תודובע 22 כ"הס                
   377,041.20 לקד ןוריחמב םניאש םיפיעס 2 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../060 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     060 3.9 תנכדועמ הרודהמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

לקד יפיעס 1 הנבמ    
   

                 10,825.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

                523,423.00 רתאב קוצי ןוטב 20 קרפ   
   

                 37,800.00 היינב 40 קרפ   
   

                176,540.00 םוטיא 50 קרפ   
   

                 27,031.00 תורגסמו תורגנ 60 קרפ   
   

                168,389.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                 13,682.00 למשח 80 קרפ   
   

                113,544.00 חיט 90 קרפ   
   

                239,872.00 ףוצירו יופיח 01 קרפ   
   

                 60,573.00 עבצ 11 קרפ   
   

                  8,658.00 ןבא תודובע 41 קרפ   
   

                  1,890.00 םירזיבאו תרנצ דודיב 61 קרפ   
   

                    128.00 תרושקת תויתשת 81 קרפ   
   

                 30,105.00 שרח תורגסמ 91 קרפ   
   

                 28,443.00 תושעותמ תודובע 22 קרפ   
   

                 53,220.00 תואסנולכ 32 קרפ   
   

                  5,247.00 םיכנל תושיגנ ירודיס 72 קרפ   
   

                 29,678.00 הנבמו הפקה תיב הנבמ - שא יוביכו יוליג תכרעמ 53 קרפ   
לועפת        
   

                 80,388.00 לועיתו בויב , םימ יוק 75 קרפ   
   

                 10,863.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ  95 קרפ   
   

 1,620,299.00 לקד יפיעס 1 כ"הס               
   
לקד ןוריחמב םניאש םיפיעס 2 הנבמ    
   

                167,020.20 תורגסמ תורגנ 60 קרפ   
   

                 25,341.00 למשח 80 קרפ   
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: בית קפה הבנים   .../061 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     061 3.9 תנכדועמ הרודהמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                 44,550.00 ץוח חיט 90 קרפ   

   
                  6,165.00 יופיחו ףוציר 01 קרפ   

   
                 67,725.00 םוינימולא 21 קרפ   

   
                 58,680.00 ןבא 41 קרפ   

   
                  7,560.00 תושעותמ תודובע 22 קרפ   

   
   377,041.20 לקד ןוריחמב םניאש םיפיעס 2 כ"הס               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: בית קפה הבנים   .../062 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןולוח רודיבו יוליבל הרבחה
ןדמוא -םינבה ןג הפק

 
09/03/2020
דף מס':     062 3.9 תנכדועמ הרודהמ

  
הנבמ ךס  

 1,620,299.00 לקד יפיעס 1 הנבמ  
  

   377,041.20 לקד ןוריחמב םניאש םיפיעס 2 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
 1,997,340.20  יללכ כ"הס  

    339,547.83 מ"עמ %71  
  2,336,888.03 מ"עמ ללוכ כ"הס  

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
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ךיראת                                   
 

קובץ: בית קפה הבנים 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


