
ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     001 11.07.2016

ןרוצ ,המקשה 'חר הרות רוא ס"ב 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הבוח 10 קרפ      
      
רעשמ השיגנ ךרד 100.10 קרפ תת      
  הנבמל תושיגנ הסינכ תותלד לא הסינכ    
    (5)  
      
השיגנ ךרדב הבוג ישרפה ףיעס האר      

)5(  הנבמל תושיגנ הסינכ תותלד לא הסינכ רעשמ השיגנ ךרד 100.10 כ"הס            
      
ךרדב הבוג ישרפה 200.10 קרפ תת      
הנבמב השיגנ      
      
ריקל דומצב  תילעמ ריפל תוריק תקיצי     01.002.0020
הביצח דוסי תוברל הנבמה לש ינוציח      

185,000.00 185,000.00     1.00 'פמוק םייק הנבמל המאתהו  
185,000.00 הנבמב השיגנ ךרדב הבוג ישרפה 200.10 כ"הס  

      
ךרדב תוגרדמ 300.10 קרפ תת      
      
ימדק תוגרדמ 6 ךלהמ      
      
רטוקב לוגע רוניצמ  םידדצ ינשב  די זחאמ     01.003.0010

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק תוריקל ןגועמ מ"מ 05  
      
דוגינב .הרהזא ןמיס תוגרדמה ךלהמ שארב     01.003.0020
,חלשה קמוע לש קחרמב ,ישושימו יתוזח      
תוגרדמה בחורל מ"ס 06 תוחפל לש קמועבו      
חלשה הצקמ ךלשה בחורלהוושה קחרמבו      
יתב םהב שיש םייניב יחטשמב טעמל ,ןוילעה      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק םהידצ ינשמ םכרוא לכל םיפיצר הזיחא  
      
הרהזא ספ ידוגינ עבצב תוגרדמ תוצק ןומיס     01.003.0030
לש קחרמב חלשל דגונמ ןווגב הגרדמל דחא      
תוחפל ספה ךרוא ,הגרדמה הצקמ מ"ס 3 דע      

    225.00   225.00     1.00 'פמוק .חלשהמ %08  
      
הנבמה תארקל תוגרדמ 5 ךלהמ      
      
דוגינב .הרהזא ןמיס תוגרדמה ךלהמ שארב     01.003.0050
,חלשה קמוע לש קחרמב ,ישושימו יתוזח      
תוגרדמה בחורל מ"ס 06 תוחפל לש קמועבו      
חלשה הצקמ ךלשה בחורלהוושה קחרמבו      
יתב םהב שישםייניב יחטשמב טעמל ,ןוילעה      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק םהידצ ינשמ םכרוא לכל םיפיצר הזיחא  
      
      
      
      

  7,325.00 300.10.1 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: בתי ספר   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     002 11.07.2016

ןרוצ ,המקשה 'חר הרות רוא ס"ב 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,325.00 מהעברה      

      
      
הרהזא ספ ידוגינ עבצב תוגרדמ תוצק ןומיס     01.003.0060
לש קחרמב חלשל דגונמ ןווגב הגרדמל דחא      
תוחפל ספה ךרוא ,הגרדמה הצקמ מ"ס 3 דע      

    225.00   225.00     1.00 'פמוק .חלשהמ %08  
  7,550.00 ךרדב תוגרדמ 300.10 כ"הס  

      
הנבמב השיגנ ךרד 400.10 קרפ תת      
      
השיגנ ךרדב הבוג ישרפה האר הבוג ישרפה      

הנבמב השיגנ ךרד 400.10 כ"הס            
      
ךרדב הבוג ישרפה 500.10 קרפ תת      
השיגנ      
      
חפ הדלפ יליפורפמ שבכ לש הבכרהו הקפסא     01.005.0010

 30,000.00 15,000.00     2.00 'פמוק תוקעמו ןקת יפל עופיש גורמ  
 30,000.00 השיגנ ךרדב הבוג ישרפה 500.10 כ"הס  

      
תוגרדמ 600.10 קרפ תת      
      
תומוק ןיב תוגרדמ ךלהמ      
      
לוגע רוניצמ דיה זחאמ  הבכרהו הקפסא     01.006.0010
ןוילע הבוג םיקוזיח ללוכ מ"מ 05 רטוקב      
תוחפל זחאמה לש הזיחא חוורמו מ"ס 59-58      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ריקהמ מ"ס 4  
  1,500.00 תוגרדמ 600.10 כ"הס  

      
םינפ תותלד 700.10 קרפ תת      
      
תיפגא וד תלדב( רבעמל יונפ בחור תנכה      
57 תוחפל )כ"דב חתפנה קלחה תא קודבל      
מ"ס      
      
ינפל דוקפת חטשמ עוציב .דוקפת חטשמ     01.007.0020
051X051 וא071X031 לדוגב תלדה ירחאו      
לכה םייקה ףוצירה תרדסמ תוחפל מ"ס      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
  2,500.00 םינפ תותלד 700.10 כ"הס  

      
םיכנ יתוריש 800.10 קרפ תת      
      
הירטמוזיא האר טלפמוק םיכנ רדח תיינב     01.008.0010

 13,500.00 13,500.00     1.00 'פמוק םיטרפמב תויחנהו  
 13,500.00 םיכנ יתוריש 800.10 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: בתי ספר   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     003 11.07.2016

ןרוצ ,המקשה 'חר הרות רוא ס"ב 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
השיגנ תורש תדמע 900.10 קרפ תת      
הבישיב      
      
הזיחא תוידי םע שיגנ אסכ הבכרהו הקפסא     01.009.0010
םאתומ בשומ ,השיגנ הדמע לכל דחא תוחפל      
תעב( בשומה ינפ הבוג ,ביציבשומ וניה      
קמוע ,תוחפלמ"ס 84-54 )וילע םיבשויש      
03ךרואב תוידי לעב אוהו ,מ"ס 54-04 בשומה      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק בשומה לעמ מ"ס 42-81 ןהבוגש מ"ס  
    700.00 הבישיב השיגנ תורש תדמע 900.10 כ"הס  

      
םימאתומ םיבשומ 010.10 קרפ תת      
הנתמה ירוזאב      
      
תורישה תודמע רפסמכ תואסכה רפסמ תנכה      
%01 םכותמו )תושיגנהקר אל( םוקמב      
האצותה- הנתמהה רוזאב םישיגנ םיבשומ      
.הלעמ יפלכ דימת לגועת      
      
תושיגנ תושירד יפל בשומה הבכרהו הקפסא     01.010.0010
הבוג דפורמ בשומב( בשומה ינפ הבוג :םיכנל      
,מ"ס 84 -54 )התעיקש רחאל תירכה ינפ      
בשומה בגל בשומה תיזחמ קחרמ .תעיקש      
,מ"ס 54 -04. מ"ס 2 -מ רתוי אל :בשומה      
תונעשמ םע מ"ס 05 -מ לודג אל -הסרוכב      
מ"ס 03 ךרואב ,בשומה ידיצ ינשמ .םיידי      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק בשומה ינפמ מ"ס42 - 81 הבוגב ,תוחפל  
    850.00 הנתמה ירוזאב םימאתומ םיבשומ 010.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

241,600.00 ןרוצ ,המקשה 'חר הרות רוא ס"ב 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: בתי ספר   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     004 11.07.2016

המידק ,קא'צרוק שונאי יחר ןולא לאגי ס"ב 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הבוח 10 קרפ      
      
ךרדב )הפמר( שבכ 100.10 קרפ תת      
      
רטוקב לוגע רוניצ דיה זחאמ  הבכרהו הקפסא     01.001.0010
ללוכ .ז ךמסמ םירמג תלבט האר מ"מ 05      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק שבכה ינפמ מ"ס 59-58 ןוילע הבוג םיקוזיח  
  1,600.00 ךרדב )הפמר( שבכ 100.10 כ"הס  

      
ךרדב תוגרדמ 200.10 קרפ תת      
      
רוניצמ  דחא דצב דיה זחאמ  הבכרהו הקפסא     01.002.0010
ןוילע הבוג םיקוזיח ללוכ מ"מ 05 רטוקב לוגע      
תוחפל זחאמה לש הזיחא חוורמו מ"ס 59-58      

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק ריקהמ מ"ס 4  
      
דוגינב .הרהזא ןמיס תוגרדמה ךלהמ שארב     01.002.0020
,חלשה קמוע לש קחרמב ,ישושימו יתוזח      
תוגרדמה בחורל מ"ס 06 תוחפל לש קמועבו      
חלשה הצקמ ךלשה בחורלהוושה קחרמבו      
יתב םהב שישםייניב יחטשמב טעמל ,ןוילעה      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק םהידצ ינשמ םכרוא לכל םיפיצר הזיחא  
      
הרהזא ספ ידוגינ עבצב תוגרדמ תוצק ןומיס     01.002.0030
לש קחרמב חלשל דגונמ ןווגב הגרדמל דחא      
תוחפל ספה ךרוא ,הגרדמה הצקמ מ"ס 3 דע      

    225.00   225.00     1.00 'פמוק .חלשהמ %08  
  3,375.00 ךרדב תוגרדמ 200.10 כ"הס  

      
םינפ תותלד 300.10 קרפ תת      
      
האובמב תותכ 4 - דומיל תותכ תותלד      
      
,רותפכ תידי הניאש תידי תבכרהו הקפסא      01.003.0020
תידיה דצב ,םייונפ מ"ס 03 תלדה דצל חוורמ      
עקר לע תטלוב ,םידח םיקלח תללוכ הניאו      
םינוקיתה לכ ללוכ תמייק תידי קוריפ תוברל      

    625.00   625.00     1.00 'פמוק םישרדנה  
      
ינפל דוקפת חטשמ עוציב .דוקפת חטשמ     01.003.0030
051X051 וא071X031 לדוגב תלדה ירחאו      
לכה םייקה ףוצירה תרדסמ תוחפל מ"ס      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
  3,125.00 םינפ תותלד 300.10 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: בתי ספר   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     005 11.07.2016

המידק ,קא'צרוק שונאי יחר ןולא לאגי ס"ב 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
שיגנ שומיש תיב 400.10 קרפ תת      
הנבמב      
      
,תידיה דצב יונפה ריקה לע "םיכנ יתורש" טלש     01.004.0010

    300.00   300.00     1.00 'פמוק מ"ס 061-051 הבוגב  
      
םיקלח  אלל ,רותפכ תידי תבכרה : תוידי     01.004.0020

    350.00   350.00     1.00 'פמוק תלדה עקר לע תטלוב ,םידח  
      
תלדה תחיתפ רשפאמה יונפ-סופת לוענמ      01.004.0030

    350.00   350.00     1.00 'פמוק חתפמ אלל ץוחבמ  
      
.םיכנל תושיגנ תושירד יפל הלסא תאמתה     01.004.0040
אלל( בחרה דצל יונפ חטש - םוקימ - הלסא      
ינפ הבוג - הלסא .מ"ס 08 תוחפל )רויכה      
איה ההבגה שי םא( מ''ס 05-54 .בשומה      
אלל הלסאב שומישל םיריצ םע ,הביצי ,עובק      
57-96. ירוחא ריקמ תטלוב - הלסא .)הבגהה      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק מ"ס 05-54 .ריקהמ הלסא זכרמ - הלסא .מ"ס  
      
L 06X06 זחאמ .עובק - הלסאה דצל םיזחאמ     01.004.0050
קחרמ,מ"ס 58-57 יקפואה טומה הבוג מ"ס      
04-63 קחרמ רתוי אלו,מ"ס 4 תוחפל-ריקהמ      
ריקהמ הניפה קחרמ ,הלסאה זכרמממ"ס      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק קזחו ןיקת ,מ"ס 4-3 רטוק,מ"ס59-09 ירוחאה  
      
54 בחור ,מ''ס 571 ל 09 םיהבגה ןיב .הארמ     01.004.0060

    450.00   450.00     1.00 'פמוק מ"ס  
      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק מ"ס 041 הבוגב תיתחת .הלתמ 01.004.0070
      
הבוגב תיתחת .בוגינל וא םיידי שובייל ןקתימ     01.004.0080

    600.00   600.00     1.00 'פמוק מ"ס 031-021  
  8,650.00 הנבמב שיגנ שומיש תיב 400.10 כ"הס  

      
תוריכזמ תלד 500.10 קרפ תת      
      
ינפל דוקפת חטשמ עוציב .דוקפת חטשמ     01.005.0010
051X051 וא071X031 לדוגב תלדה ירחאו      
לכה םייקה ףוצירה תרדסמ תוחפל מ"ס      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
  2,500.00 תוריכזמ תלד 500.10 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: בתי ספר   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     006 11.07.2016

המידק ,קא'צרוק שונאי יחר ןולא לאגי ס"ב 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
השיגנ תורש תדמע 600.10 קרפ תת      
הבישיב      
      
ינפל דוקפת חטשמ עוציב .דוקפת חטשמ     01.006.0010
051X051 וא071X031 לדוגב תלדה ירחאו      
לכה םייקה ףוצירה תרדסמ תוחפל מ"ס      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
הזיחא תוידי םע שיגנ אסכ הבכרהו הקפסא     01.006.0020
םאתומ בשומ ,השיגנ הדמע לכל דחא תוחפל      
תעב( בשומה ינפ הבוג ,ביציבשומ וניה      
קמוע ,תוחפלמ"ס 84-54 )וילע םיבשויש      
03ךרואב תוידי לעב אוהו ,מ"ס 54-04 בשומה      

    650.00   650.00     1.00 'פמוק בשומה לעמ מ"ס 42-81 ןהבוגש מ"ס  
      
ל תחא הדמע )הארשה תאלול( עמש תכרעמ     01.006.0030

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק ההז תוריש לכב תודמע 01  
  4,500.00 הבישיב השיגנ תורש תדמע 600.10 כ"הס  

      
םימאתומ םיבשומ 700.10 קרפ תת      
הנתמה ירוזאב      
      
לש לדוגב )ג"כל( דחוימ הבישי םוקמ תנכה     01.007.0010
טולבי אלש ךכ) מ"ס 021X08 תוחפל      
םוקמל ףופחל לוכי( תואסיכה תרושךותמ      
תורישה תודמע לכמ %4תומכ ,)תוריש תייחל      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק דחא םוקמ תוחפלו )תושיגנה קר אל( םוקמב  
    850.00 הנתמה ירוזאב םימאתומ םיבשומ 700.10 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: בתי ספר   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     007 11.07.2016

המידק ,קא'צרוק שונאי יחר ןולא לאגי ס"ב 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץלמומ 20 קרפ      
      
שיגנ שומיש תיב 100.20 קרפ תת      
הנבמב      
      
- יקפוא .ינוציחה תלדה ףנכב  די זחאמ     02.001.0010

    525.00   525.00     1.00 'פמוק מ"ס 011-58  
      
'נימ ךרוא ,רויכה ינפ הבוגב .רויכל דומצב ףדמ     02.001.0020

    450.00   450.00     1.00 'פמוק מ"ס 51 קמוע ,מ"ס 03  
    975.00 הנבמב שיגנ שומיש תיב 100.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 25,575.00 המידק ,קא'צרוק שונאי יחר ןולא לאגי ס"ב 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: בתי ספר   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     008 11.07.2016

ןרוצ ,המקשה 'חר םילבוי ס"ב 3 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הבוח 10 קרפ      
      
ךרדב הבוג ישרפה 100.10 קרפ תת      
הנבמב השיגנ      
      
"םייופיצ לייא" תרצות ףס לש הבכרהו הקפסא     01.001.0010
3 דע הבוג ישרפה רושיגל לוגע יצח ךתחב      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק מ"ס  
    200.00 הנבמב השיגנ ךרדב הבוג ישרפה 100.10 כ"הס  

      
הנבמב השיגנ ךרד 200.10 קרפ תת      
      
השיגנ ךרדב הבוג ישרפה האר      

הנבמב השיגנ ךרד 200.10 כ"הס            
      
ךרדב הבוג ישרפה 300.10 קרפ תת      
השיגנ      
      
ריקל דומצב  תילעמ ריפל תוריק תקיצי     01.003.0010
הביצח דוסי תוברל הנבמה לש ינוציח      

225,000.00 225,000.00     1.00 'פמוק דכו םיתוריש רדח יוניש םייק הנבמל המאתהו  
      
יסלפמ השולשל ןולעמ תבכרהו הקפסא     01.003.0020
הנזה תוברל הסינכ תמוקב םיעוקש םיעורא      

105,000.00 35,000.00     3.00 'פמוק ןולעמה ןוסחאל םוקמו תילמשח  
330,000.00 השיגנ ךרדב הבוג ישרפה 300.10 כ"הס  

      
תוגרדמ 400.10 קרפ תת      
      
3 ךלהמ :םיעוקש םיעורא יסלפמ 3 -ל תוגרדמ      
תוגרדמ 4 ךלהמ ; םיעדמ תאובמ דיל תוגרדמ      
דיל תוגרדמ 4 ךלהמ ; הלהנמ תאובמ הצקב      
תישאר הסינכ      
      
לוגע רוניצמ דיה זחאמ  הבכרהו הקפסא     01.004.0010
ןוילע הבוג םיקוזיח ללוכ מ"מ 05 רטוקב      
תוחפל זחאמה לש הזיחא חוורמו מ"ס 59-58      

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק ריקהמ מ"ס 4  
      
דוגינב .הרהזא ןמיס תוגרדמה ךלהמ שארב     01.004.0020
,חלשה קמוע לש קחרמב ,ישושימו יתוזח      
תוגרדמה בחורל מ"ס 06 תוחפל לש קמועבו      
חלשה הצקמ ךלשה בחורלהוושה קחרמבו      
יתב םהב שישםייניב יחטשמב טעמל ,ןוילעה      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק םהידצ ינשמ םכרוא לכל םיפיצר הזיחא  
      
      
      

  3,150.00 400.10.3 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: בתי ספר   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     009 11.07.2016

ןרוצ ,המקשה 'חר םילבוי ס"ב 3 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,150.00 מהעברה      

      
      
הרהזא ספ ידוגינ עבצב תוגרדמ תוצק ןומיס     01.004.0030
לש קחרמב חלשל דגונמ ןווגב הגרדמל דחא      
תוחפל ספה ךרוא ,הגרדמה הצקמ מ"ס 3 דע      

    225.00   225.00     1.00 'פמוק .חלשהמ %08  
  3,375.00 תוגרדמ 400.10 כ"הס  

      
שיגנ שומיש תיב 500.10 קרפ תת      
הנבמב      
      

                      1.00 'פמוק ישפוח רבעמ תאתל השיג תנכה 01.005.0010
      
,תידיה דצב יונפה ריקה לע "םיכנ יתורש" טלש     01.005.0020

    300.00   300.00     1.00 'פמוק מ"ס 061-051 הבוגב  
      
ףיגמ םע ץע תלד תבכרהו תמייק תלד קורפ     01.005.0030

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק םיכנל תושיגנ תושירד יפל )ןמש ריזחמ( תלדל  
      
.םיכנל תושיגנ תושירד יפל הלסא תאמתה     01.005.0040
אלל( בחרה דצל יונפ חטש - םוקימ - הלסא      
ינפ הבוג - הלסא .מ"ס 08 תוחפל )רויכה      
איה ההבגה שי םא( מ''ס 05-54 .בשומה      
אלל הלסאב שומישל םיריצ םע ,הביצי ,עובק      
57-96. ירוחא ריקמ תטלוב - הלסא .)הבגהה      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק מ"ס 05-54 .ריקהמ הלסא זכרמ - הלסא .מ"ס  
      
יונפה דצב ןקתוי .הלסאה דצל לפקתמ זחאמ     01.005.0045
04-63קחרמ ,מ"ס 58-57 הבוגב הלסאה לש      
ךרוא ,מ"ס 4-3 רטוק ,הלסאה זכרממ מ"ס      
לפונ וניא הלעמל רשאכ - ןיקת ,מ"ס09-37      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ביצי ןקתומו  
      
L 06X06 זחאמ .עובק - הלסאה דצל םיזחאמ     01.005.0050
קחרמ,מ"ס 58-57 יקפואה טומה הבוג מ"ס      
04-63 קחרמ רתוי אלו,מ"ס 4 תוחפל-ריקהמ      
ריקהמ הניפה קחרמ ,הלסאה זכרמממ"ס      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק קזחו ןיקת ,מ"ס 4-3 רטוק,מ"ס59-09 ירוחאה  
      
קחרמב היהי וזכרמ .רויכה םוקימ תנכה     01.005.0060
הדובעה .הלסאה בגבש ריקהמ מ"ס 221-811      
זוקינ תמאתה םיימ .קנב יונישה תא תללוכ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה םישרדנ הקימרק ינוקיתו  
      
54 בחור ,מ''ס 571 ל 09 םיהבגה ןיב .הארמ     01.005.0070

    450.00   450.00     1.00 'פמוק מ"ס  
      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק מ"ס 041 הבוגב תיתחת .הלתמ 01.005.0080
 12,150.00 500.10.3 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: בתי ספר   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     010 11.07.2016

ןרוצ ,המקשה 'חר םילבוי ס"ב 3 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 12,150.00 מהעברה      

      
      
הבוגב תיתחת .בוגינל וא םיידי שובייל ןקתימ     01.005.0090

    600.00   600.00     1.00 'פמוק מ"ס 031-021  
 12,750.00 הנבמב שיגנ שומיש תיב 500.10 כ"הס  

      
השיגנ תורש תדמע 600.10 קרפ תת      
הבישיב      
      
הזיחא תוידי םע שיגנ אסכ הבכרהו הקפסא     01.006.0020
םאתומ בשומ ,השיגנ הדמע לכל דחא תוחפל      
תעב( בשומה ינפ הבוג ,ביציבשומ וניה      
קמוע ,תוחפלמ"ס 84-54 )וילע םיבשויש      
03ךרואב תוידי לעב אוהו ,מ"ס 54-04 בשומה      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק בשומה לעמ מ"ס 42-81 ןהבוגש מ"ס  
      
ל תחא הדמע )הארשה תאלול( עמש תכרעמ     01.006.0030

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק ההז תוריש לכב תודמע 01  
  2,200.00 הבישיב השיגנ תורש תדמע 600.10 כ"הס  

      
םימאתומ םיבשומ 700.10 קרפ תת      
הנתמה ירוזאב      
      
תורישה תודמע רפסמכ תואסכה רפסמ תנכה      
%01 םכותמו )תושיגנהקר אל( םוקמב      
האצותה- הנתמהה רוזאב םישיגנ םיבשומ      
.הלעמ יפלכ דימת לגועת      
      
תושיגנ תושירד יפל בשומה הבכרהו הקפסא     01.007.0010
הבוג דפורמ בשומב( בשומה ינפ הבוג :םיכנל      
,מ"ס 84 -54 )התעיקש רחאל תירכה ינפ      
בשומה בגל בשומה תיזחמ קחרמ .תעיקש      
,מ"ס 54 -04. מ"ס 2 -מ רתוי אל :בשומה      
תונעשמ םע מ"ס 05 -מ לודג אל -הסרוכב      
מ"ס 03 ךרואב ,בשומה ידיצ ינשמ .םיידי      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק בשומה ינפמ מ"ס 42 - 81 הבוגב ,תוחפל  
    850.00 הנתמה ירוזאב םימאתומ םיבשומ 700.10 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: בתי ספר   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     011 11.07.2016

ןרוצ ,המקשה 'חר םילבוי ס"ב 3 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץלמומ 20 קרפ      
      
שיגנ שומיש תיב 100.20 קרפ תת      
הנבמב      
      
'נימ ךרוא ,רויכה ינפ הבוגב .רויכל דומצב ףדמ     02.001.0020

    450.00   450.00     1.00 'פמוק מ"ס 51 קמוע ,מ"ס 03  
    450.00 הנבמב שיגנ שומיש תיב 100.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

349,825.00 ןרוצ ,המקשה 'חר םילבוי ס"ב 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: בתי ספר   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     012 11.07.2016

ןרוצ - ןורשה בל ךרד 'חר  ןר בל ס"ב 4 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הבוח 10 קרפ      
      
הסינכ .בל תאובמ 100.10 קרפ תת      
.הנבמל      
      
תישאר הסינכ תלד      
      
רושיגל לוגע יצח  םוינימולא לגרס תבכרה     01.001.0020

  2,500.00   500.00     5.00 'פמוק מ"ס 2 דע הבוג שרפה  
  2,500.00 .הנבמל הסינכ .בל תאובמ 100.10 כ"הס  

      
םינפ תותלד .בל תאובמ 200.10 קרפ תת      
    .  
      
האובמב תותכ 6 - דומיל תותכ תותלד      
      
,רותפכ תידי הניאש תידי תבכרהו הקפסא      01.002.0010
תידיה דצב ,םייונפ מ"ס 03 תלדה דצל חוורמ      
עקר לע תטלוב ,םידח םיקלח תללוכ הניאו      
םינוקיתה לכ ללוכ תמייק תידי קוריפ תוברל      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק םישרדנה  
      
ירחאו ינפל דוקפת חטשמ םייק .דוקפת חטשמ     01.002.0020
לכו מ"ס 051X051 וא071X031 לדוגב תלדה      
לכה ףוצירה תרדסמ םישרדנה ףוצירה ינוקית      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
)תידימת החותפ( האיצי תלד      
      
דע הבוג ףס תריציל םוינימולא לגרס תבכרה     01.002.0030

    500.00   500.00     1.00 'פמוק מ"ס 1  
  7,500.00 .םינפ תותלד .בל תאובמ 200.10 כ"הס  

      
שומיש תיב .בל תאובמ 300.10 קרפ תת      
הנבמב שיגנ      
      

                      1.00 'פמוק ישפוח רבעמ תאתל השיג תנכה 01.003.0010
      
ינפל דוקפת חטשמ עוציב .דוקפת חטשמ     01.003.0020
051X051 וא071X031 לדוגב תלדה ירחאו      
לכה םייקה ףוצירה תרדסמ תוחפל מ"ס      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
,תידיה דצב יונפה ריקה לע "םיכנ יתורש" טלש     01.003.0030

    300.00   300.00     1.00 'פמוק מ"ס 061-051 הבוגב  
      
תלדה תחיתפ רשפאמה יונפ-סופת לוענמ      01.003.0040

    350.00   350.00     1.00 'פמוק חתפמ אלל ץוחבמ  
  3,150.00 300.10.4 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: בתי ספר   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     013 11.07.2016

ןרוצ - ןורשה בל ךרד 'חר  ןר בל ס"ב 4 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,150.00 מהעברה      

      
      
.םיכנל תושיגנ תושירד יפל הלסא תאמתה     01.003.0050
אלל( בחרה דצל יונפ חטש - םוקימ - הלסא      
ינפ הבוג - הלסא .מ"ס 08 תוחפל )רויכה      
איה ההבגה שי םא( מ''ס 05-54 .בשומה      
אלל הלסאב שומישל םיריצ םע ,הביצי ,עובק      
57-96. ירוחא ריקמ תטלוב - הלסא .)הבגהה      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק מ"ס 05-54 .ריקהמ הלסא זכרמ - הלסא .מ"ס  
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק םימ תחדה ןקתמ הבכרהו הקפסא 01.003.0060
      
יונפה דצב ןקתוי .הלסאה דצל לפקתמ זחאמ     01.003.0070
04-63קחרמ ,מ"ס 58-57 הבוגב הלסאה לש      
ךרוא ,מ"ס 4-3 רטוק ,הלסאה זכרממ מ"ס      
לפונ וניא הלעמל רשאכ - ןיקת ,מ"ס09-37      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ביצי ןקתומו  
      
L 06X06 זחאמ .עובק - הלסאה דצל םיזחאמ     01.003.0080
קחרמ,מ"ס 58-57 יקפואה טומה הבוג מ"ס      
04-63 קחרמ רתוי אלו,מ"ס 4 תוחפל-ריקהמ      
ריקהמ הניפה קחרמ ,הלסאה זכרמממ"ס      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק קזחו ןיקת ,מ"ס 4-3 רטוק,מ"ס59-09 ירוחאה  
      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק טוא /ףונמ זרב הבכרהו הקפסא 01.003.0090
      
54 בחור ,מ''ס 571 ל 09 םיהבגה ןיב .הארמ     01.003.0100

    450.00   450.00     1.00 'פמוק מ"ס  
      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק מ"ס 041 הבוגב תיתחת .הלתמ 01.003.0110
      
הבוגב תיתחת .בוגינל וא םיידי שובייל ןקתימ     01.003.0120

    600.00   600.00     1.00 'פמוק מ"ס 031-021  
      
031-021 הבוגב תיתחת .ילזונ ןובסל ןקתימ     01.003.0130

    300.00   300.00     1.00 'פמוק מ"ס  
      

                      1.00 'פמוק ןותפשא 01.003.0140
 14,050.00 הנבמב שיגנ שומיש תיב .בל תאובמ 300.10 כ"הס  

      
תיב .הלהנמ הנבמ 400.10 קרפ תת      
הנבמב שיגנ שומיש      
      
,תידיה דצב יונפה ריקה לע "םיכנ יתורש" טלש     01.004.0010

    300.00   300.00     1.00 'פמוק מ"ס 061-051 הבוגב  
      
      
      

    300.00 400.10.4 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: בתי ספר   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     014 11.07.2016

ןרוצ - ןורשה בל ךרד 'חר  ןר בל ס"ב 4 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    300.00 מהעברה      

      
      
011-58 - יקפוא .ימינפה תלדה ףנכב זחאמ     01.004.0020
,ריצהדצב תלדה הצקמ "ס 52 דע ןקתוי מ"ס      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק מ"ס 4 לש רטוקב  
      
.םיכנל תושיגנ תושירד יפל הלסא תאמתה     01.004.0030
אלל( בחרה דצל יונפ חטש - םוקימ - הלסא      
ינפ הבוג - הלסא .מ"ס 08 תוחפל )רויכה      
איה ההבגה שי םא( מ''ס 05-54 .בשומה      
אלל הלסאב שומישל םיריצ םע ,הביצי ,עובק      
57-96. ירוחא ריקמ תטלוב - הלסא .)הבגהה      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק מ"ס 05-54 .ריקהמ הלסא זכרמ - הלסא .מ"ס  
      
יונפה דצב ןקתוי .הלסאה דצל לפקתמ זחאמ     01.004.0040
04-63קחרמ ,מ"ס 58-57 הבוגב הלסאה לש      
ךרוא ,מ"ס 4-3 רטוק ,הלסאה זכרממ מ"ס      
לפונ וניא הלעמל רשאכ - ןיקת ,מ"ס09-37      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ביצי ןקתומו  
      
L 06X06 זחאמ .עובק - הלסאה דצל םיזחאמ     01.004.0050
קחרמ,מ"ס 58-57 יקפואה טומה הבוג מ"ס      
04-63 קחרמ רתוי אלו,מ"ס 4 תוחפל-ריקהמ      
ריקהמ הניפה קחרמ ,הלסאה זכרמממ"ס      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק קזחו ןיקת ,מ"ס 4-3 רטוק,מ"ס59-09 ירוחאה  
      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק טוא /ףונמ זרב הבכרהו הקפסא 01.004.0060
      
54 בחור ,מ''ס 571 ל 09 םיהבגה ןיב .הארמ     01.004.0070

    450.00   450.00     1.00 'פמוק מ"ס  
      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק מ"ס 041 הבוגב תיתחת .הלתמ 01.004.0080
      
הבוגב תיתחת .בוגינל וא םיידי שובייל ןקתימ     01.004.0090

    600.00   600.00     1.00 'פמוק מ"ס 031-021  
  9,950.00 הנבמב שיגנ שומיש תיב .הלהנמ הנבמ 400.10 כ"הס  

      
תדמע .הלהנמ הנבמ 500.10 קרפ תת      
הבישיב השיגנ תורש      
      
הזיחא תוידי םע שיגנ אסכ הבכרהו הקפסא     01.005.0010
םאתומ בשומ ,השיגנ הדמע לכל דחא תוחפל      
תעב( בשומה ינפ הבוג ,ביציבשומ וניה      
קמוע ,תוחפלמ"ס 84-54 )וילע םיבשויש      
03ךרואב תוידי לעב אוהו ,מ"ס 54-04 בשומה      

                      1.00 'פמוק בשומה לעמ מ"ס 42-81 ןהבוגש מ"ס  
      
      

500.10.4 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: בתי ספר   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     015 11.07.2016

ןרוצ - ןורשה בל ךרד 'חר  ןר בל ס"ב 4 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ל תחא הדמע )הארשה תאלול( עמש תכרעמ     01.005.0020

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק ההז תוריש לכב תודמע 01  
  1,350.00 הבישיב השיגנ תורש תדמע .הלהנמ הנבמ 500.10 כ"הס  

      
םיבשומ .הלהנמ הנבמ 600.10 קרפ תת      
הנתמה ירוזאב םימאתומ      
      
תורישה תודמע רפסמכ תואסכה רפסמ תנכה      
%01 םכותמו )תושיגנהקר אל( םוקמב      
האצותה- הנתמהה רוזאב םישיגנ םיבשומ      
.הלעמ יפלכ דימת לגועת      
      
תושיגנ תושירד יפל בשומה הבכרהו הקפסא     01.006.0020
הבוג דפורמ בשומב( בשומה ינפ הבוג :םיכנל      
,מ"ס 84 -54 )התעיקש רחאל תירכה ינפ      
בשומה בגל בשומה תיזחמ קחרמ .תעיקש      
,מ"ס 54 -04. מ"ס 2 -מ רתוי אל :בשומה      
תונעשמ םע מ"ס 05 -מ לודג אל -הסרוכב      
מ"ס 03 ךרואב ,בשומה ידיצ ינשמ .םיידי      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק בשומה ינפמ מ"ס 42 - 81 הבוגב ,תוחפל  
    850.00 הנתמה ירוזאב םימאתומ םיבשומ .הלהנמ הנבמ 600.10 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: בתי ספר   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     016 11.07.2016

ןרוצ - ןורשה בל ךרד 'חר  ןר בל ס"ב 4 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץלמומ 20 קרפ      
      
שומיש תיב .בל תאובמ 100.20 קרפ תת      
הנבמב שיגנ      
      
- יקפוא .ינוציחה תלדה ףנכב  די זחאמ     02.001.0010

    525.00   525.00     1.00 'פמוק מ"ס 011-58  
      
'נימ ךרוא ,רויכה ינפ הבוגב .רויכל דומצב ףדמ     02.001.0020

    450.00   450.00     1.00 'פמוק מ"ס 51 קמוע ,מ"ס 03  
    975.00 הנבמב שיגנ שומיש תיב .בל תאובמ 100.20 כ"הס  

      
תיב .הלהנמ הנבמ 200.20 קרפ תת      
הנבמב שיגנ שומיש      
      
- יקפוא .ינוציחה תלדה ףנכב  די זחאמ     02.002.0010

    525.00   525.00     1.00 'פמוק מ"ס 011-58  
      
'נימ ךרוא ,רויכה ינפ הבוגב .רויכל דומצב ףדמ     02.002.0020

    450.00   450.00     1.00 'פמוק מ"ס 51 קמוע ,מ"ס 03  
    975.00 הנבמב שיגנ שומיש תיב .הלהנמ הנבמ 200.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 38,150.00 ןרוצ - ןורשה בל ךרד 'חר  ןר בל ס"ב 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: בתי ספר   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     017 11.07.2016

המידק 63 םידרוה 'חר .ןורשה ינצינ ס"ב 5 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הבוח 10 קרפ      
      
הסינכ .םיגומלא תאובמ 100.10 קרפ תת      
.הנבמל      
      
מ"ס 57 תוחפל תלדל תלדב עובק קלח תחיתפ     01.001.0010

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק שרדנה לכו הליענ תידי ללוכ  
  2,000.00 .הנבמל הסינכ .םיגומלא תאובמ 100.10 כ"הס  

      
תותלד .םיגומלא תאובמ 200.10 קרפ תת      
םינפ      
      
,רותפכ תידי הניאש תידי תבכרהו הקפסא     01.002.0020
תידיה דצב ,םייונפ מ"ס 03 תלדה דצל חוורמ      
עקר לע תטלוב ,םידח םיקלח תללוכ הניאו      
םינוקיתה לכ ללוכ תמייק תידי קוריפ תוברל      

    675.00   675.00     1.00 'פמוק םישרדנה  
      
ינפל דוקפת חטשמ עוציב .דוקפת חטשמ     01.002.0030
051X051 וא071X031 לדוגב תלדה ירחאו      
לכה םייקה ףוצירה תרדסמ תוחפל מ"ס      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
  3,175.00 םינפ תותלד .םיגומלא תאובמ 200.10 כ"הס  

      
תיב .םיגומלא תאובמ 300.10 קרפ תת      
הנבמב שיגנ שומיש      
      

                      1.00 'פמוק ישפוח רבעמ תאתל השיג תנכה 01.003.0010
      
,תידיה דצב יונפה ריקה לע "םיכנ יתורש" טלש     01.003.0020

    300.00   300.00     1.00 'פמוק מ"ס 061-051 הבוגב  
      
011-58 - יקפוא .ימינפה תלדה ףנכב זחאמ     01.003.0030
,ריצהדצב תלדה הצקמ "ס 52 דע ןקתוי מ"ס      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק מ"ס 4 לש רטוקב  
      
תלדה תחיתפ רשפאמה יונפ-סופת לוענמ      01.003.0040

    350.00   350.00     1.00 'פמוק חתפמ אלל ץוחבמ  
      
.םיכנל תושיגנ תושירד יפל הלסא תאמתה     01.003.0050
אלל( בחרה דצל יונפ חטש - םוקימ - הלסא      
ינפ הבוג - הלסא .מ"ס 08 תוחפל )רויכה      
איה ההבגה שי םא( מ''ס 05-54 .בשומה      
אלל הלסאב שומישל םיריצ םע ,הביצי ,עובק      
57-96. ירוחא ריקמ תטלוב - הלסא .)הבגהה      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק מ"ס 05-54 .ריקהמ הלסא זכרמ - הלסא .מ"ס  
      
      

  4,450.00 300.10.5 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: בתי ספר   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     018 11.07.2016

המידק 63 םידרוה 'חר .ןורשה ינצינ ס"ב 5 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,450.00 מהעברה      

      
      
יונפה דצב ןקתוי .הלסאה דצל לפקתמ זחאמ     01.003.0070
04-63קחרמ ,מ"ס 58-57 הבוגב הלסאה לש      
ךרוא ,מ"ס 4-3 רטוק ,הלסאה זכרממ מ"ס      
לפונ וניא הלעמל רשאכ - ןיקת ,מ"ס09-37      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ביצי ןקתומו  
      
L 06X06 זחאמ .עובק - הלסאה דצל םיזחאמ     01.003.0080
קחרמ,מ"ס 58-57 יקפואה טומה הבוג מ"ס      
04-63 קחרמ רתוי אלו,מ"ס 4 תוחפל-ריקהמ      
ריקהמ הניפה קחרמ ,הלסאה זכרמממ"ס      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק קזחו ןיקת ,מ"ס 4-3 רטוק,מ"ס59-09 ירוחאה  
      
קחרמב היהי וזכרמ .רויכה םוקימ תנכה     01.003.0090
הדובעה .הלסאה בגבש ריקהמ מ"ס 221-811      
זוקינ תמאתה םיימ .קנב יונישה תא תללוכ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה םישרדנ הקימרק ינוקיתו  
      
54 בחור ,מ''ס 571 ל 09 םיהבגה ןיב .הארמ     01.003.0100

    450.00   450.00     1.00 'פמוק מ"ס  
      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק מ"ס 041 הבוגב תיתחת .הלתמ 01.003.0110
      
הבוגב תיתחת .בוגינל וא םיידי שובייל ןקתימ     01.003.0120

    600.00   600.00     1.00 'פמוק מ"ס 031-021  
      
031-021 הבוגב תיתחת .ילזונ ןובסל ןקתימ     01.003.0130

    300.00   300.00     1.00 'פמוק מ"ס  
      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק ןותפשא 01.003.0140
 10,900.00 הנבמב שיגנ שומיש תיב .םיגומלא תאובמ 300.10 כ"הס  

      
הסינכ .הלהנמ תאובמ 400.10 קרפ תת      
הנבמל      
      
תישאר הסינכ תלד      
      
,רותפכ תידי הניאש תידי תבכרהו הקפסא      01.004.0020
תידיה דצב ,םייונפ מ"ס 03 תלדה דצל חוורמ      
עקר לע תטלוב ,םידח םיקלח תללוכ הניאו      

    625.00   625.00     1.00 'פמוק תמייק תידי קוריפ תוברל  
    625.00 הנבמל הסינכ .הלהנמ תאובמ 400.10 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: בתי ספר   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     019 11.07.2016

המידק 63 םידרוה 'חר .ןורשה ינצינ ס"ב 5 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תותלד .הלהנמ תאובמ 500.10 קרפ תת      
םינפ      
      
תצעוי ,תינגס ,תלהנמ ,תוריכזמ :תותלד      
      
וד תלדב תמייק ףנכל תפסונ ףנכ תבכרה     01.005.0020
תוחפל מ"ס 57 לש חתפ רוציל מ"ע תיפגא      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק הליענו תידי םיריצ ללוכ  
  2,000.00 םינפ תותלד .הלהנמ תאובמ 500.10 כ"הס  

      
תדמע .הלהנמ תאובמ 600.10 קרפ תת      
הבישיב השיגנ תורש      
      
הזיחא תוידי םע שיגנ אסכ הבכרהו הקפסא     01.006.0010
םאתומ בשומ ,השיגנ הדמע לכל דחא תוחפל      
תעב( בשומה ינפ הבוג ,ביציבשומ וניה      
קמוע ,תוחפלמ"ס 84-54 )וילע םיבשויש      
03ךרואב תוידי לעב אוהו ,מ"ס 54-04 בשומה      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק בשומה לעמ מ"ס 42-81 ןהבוגש מ"ס  
      
ל תחא הדמע )הארשה תאלול( עמש תכרעמ     01.006.0020

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק ההז תוריש לכב תודמע 01  
  2,200.00 הבישיב השיגנ תורש תדמע .הלהנמ תאובמ 600.10 כ"הס  

      
םיבשומ .הלהנמ תאובמ 700.10 קרפ תת      
הנתמה ירוזאב םימאתומ      
      
תורישה תודמע רפסמכ תואסכה רפסמ תנכה      
%01 םכותמו )תושיגנהקר אל( םוקמב      
האצותה- הנתמהה רוזאב םישיגנ םיבשומ      
.הלעמ יפלכ דימת לגועת      
      
תושיגנ תושירד יפל בשומה הבכרהו הקפסא     01.007.0020
הבוג דפורמ בשומב( בשומה ינפ הבוג :םיכנל      
,מ"ס 84 -54 )התעיקש רחאל תירכה ינפ      
בשומה בגל בשומה תיזחמ קחרמ .תעיקש      
,מ"ס 54 -04. מ"ס 2 -מ רתוי אל :בשומה      
תונעשמ םע מ"ס 05 -מ לודג אל -הסרוכב      
מ"ס 03 ךרואב ,בשומה ידיצ ינשמ .םיידי      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק בשומה ינפמ מ"ס 42 - 81 הבוגב ,תוחפל  
    850.00 הנתמה ירוזאב םימאתומ םיבשומ .הלהנמ תאובמ 700.10 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: בתי ספר   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     020 11.07.2016

המידק 63 םידרוה 'חר .ןורשה ינצינ ס"ב 5 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץלמומ 20 קרפ      
      
תיב .םיגומלא תאובמ 100.20 קרפ תת      
הנבמב שיגנ שומיש      
      
- יקפוא .ינוציחה תלדה ףנכב  די זחאמ     02.001.0010

    525.00   525.00     1.00 'פמוק מ"ס 011-58  
      
'נימ ךרוא ,רויכה ינפ הבוגב .רויכל דומצב ףדמ     02.001.0020

    450.00   450.00     1.00 'פמוק מ"ס 51 קמוע ,מ"ס 03  
    975.00 הנבמב שיגנ שומיש תיב .םיגומלא תאובמ 100.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 22,725.00 המידק 63 םידרוה 'חר .ןורשה ינצינ ס"ב 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: בתי ספר   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     021 11.07.2016

המידק 83 םידרוה 'חר . "םינווג" םייניב תביטח ס"ב 6 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הבוח 10 קרפ      
      
הנבמל הסינכ 100.10 קרפ תת      
      
תישאר הסינכ תלד      
      
הפוקש תלדה לע יונב ביכר וא הרהזא תוקבדמ     01.001.0010
מ"ס 061-051 לש םיהבגב ,עקרל דגונמ ןווגב      
מ"ס 51 רטוקב - תוקבדמ ;מ"ס001-09 ו      
יונב ביכר וא מ"ס 06לע ולעי אלש םיחוורמבו      

  2,000.00   250.00     8.00 'פמוק מ"ס 061-09 ןיב הבוגב  
  2,000.00 הנבמל הסינכ 100.10 כ"הס  

      
תוריקו תוציחמ ןומיס 200.10 קרפ תת      
ךרדב םיבצינש םיפוקש      
      
דגונמ ןווגב .יונב ביכר וא הרהזא תוקבדמ     01.002.0010
ו מ"ס 061-051 לש םיהבגב ,עקרל      
מ"ס 51 רטוקב - תוקבדמ ;מ"ס001-09      
יונב ביכר וא מ"ס 06לע ולעי אלש םיחוורמבו      

  1,250.00   250.00     5.00 'פמוק מ"ס 061-09 ןיב הבוגב  
  1,250.00 ךרדב םיבצינש םיפוקש תוריקו תוציחמ ןומיס 200.10 כ"הס  

      
הנבמב השיגנ ךרד 300.10 קרפ תת      
      
השיגנ ךרדב הבוג ישרפה האר הבוג ישרפה      

הנבמב השיגנ ךרד 300.10 כ"הס            
      
ךרדב הבוג ישרפה 400.10 קרפ תת      
השיגנ      
      
המאתהו דוסי ללוכ תילעמל ריפ תוריק תקיצי     01.004.0010

185,000.00 185,000.00     1.00 'פמוק םייק הנבמל  
      
תילמשח הנזה ללוכ ןולעמ תבכרהו הקפסא     01.004.0020
םיעורא םלואל תוגרדמ רובע ןוסחאל םוקמו      

 35,000.00 35,000.00     1.00 'פמוק דומיל תותיכ תואובמ 3 ב הסינכה תמוקב  
220,000.00 השיגנ ךרדב הבוג ישרפה 400.10 כ"הס  

      
תוגרדמ 500.10 קרפ תת      
      
3 -ב עוקש םיעורא סלפמל תוגרדמ ךלהמ      
יכלהמ 2 האובמ לכב - דומיל תותכ תואובמ      
תוגרדמ 6 ינב תוגרדמ      
      
רטוקב לוגע רוניצמ  םידדצ ינשב  די זחאמ     01.005.0010

  4,500.00 1,500.00     3.00 'פמוק תוריקל ןגועמ מ"מ 05  
  4,500.00 500.10.6 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: בתי ספר   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     022 11.07.2016

המידק 83 םידרוה 'חר . "םינווג" םייניב תביטח ס"ב 6 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,500.00 מהעברה      

      
      
דוגינב .הרהזא ןמיס תוגרדמה ךלהמ שארב     01.005.0020
,חלשה קמוע לש קחרמב ,ישושימו יתוזח      
תוגרדמה בחורל מ"ס 06 תוחפל לש קמועבו      
חלשה הצקמ ךלשה בחורלהוושה קחרמבו      
יתב םהב שישםייניב יחטשמב טעמל ,ןוילעה      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק םהידצ ינשמ םכרוא לכל םיפיצר הזיחא  
      
הרהזא ספ ידוגינ עבצב תוגרדמ תוצק ןומיס     01.005.0030
לש קחרמב חלשל דגונמ ןווגב הגרדמל דחא      
תוחפל ספה ךרוא ,הגרדמה הצקמ מ"ס 3 דע      

    225.00   225.00     1.00 'פמוק .חלשהמ %08  
  6,525.00 תוגרדמ 500.10 כ"הס  

      
םינפ תותלד 600.10 קרפ תת      
      
הסינכ תמוקב תותכ 3 - דומיל תותכ תותלד      
)תותלד 9 כ"הס( האובמ לכב      
      
,רותפכ תידי הניאש תידי תבכרהו הקפסא      01.006.0020
תידיה דצב ,םייונפ מ"ס 03 תלדה דצל חוורמ      
עקר לע תטלוב ,םידח םיקלח תללוכ הניאו      
םינוקיתה לכ ללוכ תמייק תידי קוריפ תוברל      

    625.00   625.00     1.00 'פמוק םישרדנה  
      
ינפל דוקפת חטשמ עוציב .דוקפת חטשמ     01.006.0030
051X051 וא071X031 לדוגב תלדה ירחאו      
לכה םייקה ףוצירה תרדסמ תוחפל מ"ס      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
הסינכ תלד לומ האיצי תלד      
      
הפוקש תלדה לע יונב ביכר וא הרהזא תוקבדמ     01.006.0050
מ"ס 061-051 לש םיהבגב ,עקרל דגונמ ןווגב      
מ"ס 51 רטוקב - תוקבדמ ;מ"ס001-09 ו      
יונב ביכר וא מ"ס 06לע ולעי אלש םיחוורמבו      

  1,250.00   250.00     5.00 'פמוק מ"ס 061-09 ןיב הבוגב  
      
תזכר ,תינגס ,תלהנמ ,תוריכזמ: תותלד      
      
הליענ תוברל ףנכל תלדב עובק קלח תחיתפ     01.006.0070
57  תוחפל החיתפ שרדנה לכו תידי םיריצ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק מ"ס  
  6,375.00 םינפ תותלד 600.10 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: בתי ספר   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     023 11.07.2016

המידק 83 םידרוה 'חר . "םינווג" םייניב תביטח ס"ב 6 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
שיגנ שומיש תיב 700.10 קרפ תת      
הנבמב      
      
,תידיה דצב יונפה ריקה לע "םיכנ יתורש" טלש     01.007.0010

    300.00   300.00     1.00 'פמוק מ"ס 061-051 הבוגב  
      
011-58 - יקפוא .ימינפה תלדה ףנכב זחאמ     01.007.0020
,ריצהדצב תלדה הצקמ "ס 52 דע ןקתוי מ"ס      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק מ"ס 4 לש רטוקב  
      
תלדה תחיתפ רשפאמה יונפ-סופת לוענמ      01.007.0030

    350.00   350.00     1.00 'פמוק חתפמ אלל ץוחבמ  
      
.םיכנל תושיגנ תושירד יפל הלסא תאמתה     01.007.0040
אלל( בחרה דצל יונפ חטש - םוקימ - הלסא      
ינפ הבוג - הלסא .מ"ס 08 תוחפל )רויכה      
איה ההבגה שי םא( מ''ס 05-54 .בשומה      
אלל הלסאב שומישל םיריצ םע ,הביצי ,עובק      
57-96. ירוחא ריקמ תטלוב - הלסא .)הבגהה      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק מ"ס 05-54 .ריקהמ הלסא זכרמ - הלסא .מ"ס  
      
יונפה דצב ןקתוי .הלסאה דצל לפקתמ זחאמ     01.007.0050
04-63קחרמ ,מ"ס 58-57 הבוגב הלסאה לש      
ךרוא ,מ"ס 4-3 רטוק ,הלסאה זכרממ מ"ס      
לפונ וניא הלעמל רשאכ - ןיקת ,מ"ס09-37      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ביצי ןקתומו  
      
L 06X06 זחאמ .עובק - הלסאה דצל םיזחאמ     01.007.0060
קחרמ,מ"ס 58-57 יקפואה טומה הבוג מ"ס      
04-63 קחרמ רתוי אלו,מ"ס 4 תוחפל-ריקהמ      
ריקהמ הניפה קחרמ ,הלסאה זכרמממ"ס      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק קזחו ןיקת ,מ"ס 4-3 רטוק,מ"ס59-09 ירוחאה  
      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק טוא /ףונמ זרב הבכרהו הקפסא 01.007.0070
      
54 בחור ,מ''ס 571 ל 09 םיהבגה ןיב .הארמ     01.007.0080

    450.00   450.00     1.00 'פמוק מ"ס  
      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק מ"ס 041 הבוגב תיתחת .הלתמ 01.007.0090
      
הבוגב תיתחת .בוגינל וא םיידי שובייל ןקתימ     01.007.0100

    600.00   600.00     1.00 'פמוק מ"ס 031-021  
 10,300.00 הנבמב שיגנ שומיש תיב 700.10 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: בתי ספר   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     024 11.07.2016

המידק 83 םידרוה 'חר . "םינווג" םייניב תביטח ס"ב 6 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
השיגנ תורש תדמע 800.10 קרפ תת      
הבישיב      
      
ל תחא הדמע )הארשה תאלול( עמש תכרעמ     01.008.0010

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק ההז תוריש לכב תודמע 01  
  1,350.00 הבישיב השיגנ תורש תדמע 800.10 כ"הס  

      
םימאתומ םיבשומ 900.10 קרפ תת      
הנתמה ירוזאב      
      
תורישה תודמע רפסמכ תואסכה רפסמ תנכה      
%01 םכותמו )תושיגנהקר אל( םוקמב      
האצותה- הנתמהה רוזאב םישיגנ םיבשומ      
.הלעמ יפלכ דימת לגועת      
      
תושיגנ תושירד יפל בשומה הבכרהו הקפסא     01.009.0010
הבוג דפורמ בשומב( בשומה ינפ הבוג :םיכנל      
,מ"ס 84 -54 )התעיקש רחאל תירכה ינפ      
בשומה בגל בשומה תיזחמ קחרמ .תעיקש      
,מ"ס 54 -04. מ"ס 2 -מ רתוי אל :בשומה      
תונעשמ םע מ"ס 05 -מ לודג אל -הסרוכב      
מ"ס 03 ךרואב ,בשומה ידיצ ינשמ .םיידי      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק בשומה ינפמ מ"ס 42 - 81 הבוגב ,תוחפל  
    850.00 הנתמה ירוזאב םימאתומ םיבשומ 900.10 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: בתי ספר   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     025 11.07.2016

המידק 83 םידרוה 'חר . "םינווג" םייניב תביטח ס"ב 6 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץלמומ 20 קרפ      
      
שיגנ שומיש תיב 100.20 קרפ תת      
הנבמב      
      
- יקפוא .ינוציחה תלדה ףנכב  די זחאמ     02.001.0010

    525.00   525.00     1.00 'פמוק מ"ס 011-58  
      
'נימ ךרוא ,רויכה ינפ הבוגב .רויכל דומצב ףדמ     02.001.0020

    450.00   450.00     1.00 'פמוק מ"ס 51 קמוע ,מ"ס 03  
    975.00 הנבמב שיגנ שומיש תיב 100.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

249,625.00 המידק 83 םידרוה 'חר . "םינווג" םייניב תביטח ס"ב 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: בתי ספר   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     026 11.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןרוצ ,המקשה 'חר הרות רוא ס"ב 1 הנבמ     
    
הבוח 10 קרפ      
    

לא הסינכ רעשמ השיגנ ךרד 100.10 קרפ תת                                           
)5(  הנבמל תושיגנ הסינכ תותלד            
    

                             185,000.00 הנבמב השיגנ ךרדב הבוג ישרפה 200.10 קרפ תת    
    

                               7,550.00 ךרדב תוגרדמ 300.10 קרפ תת    
    

הנבמב השיגנ ךרד 400.10 קרפ תת                                           
    

                              30,000.00 השיגנ ךרדב הבוג ישרפה 500.10 קרפ תת    
    

                               1,500.00 תוגרדמ 600.10 קרפ תת    
    

                               2,500.00 םינפ תותלד 700.10 קרפ תת    
    

                              13,500.00 םיכנ יתוריש 800.10 קרפ תת    
    

                                 700.00 הבישיב השיגנ תורש תדמע 900.10 קרפ תת    
    

                                 850.00 הנתמה ירוזאב םימאתומ םיבשומ 010.10 קרפ תת    
    

                241,600.00 הבוח 10 כ"הס                
   241,600.00 ןרוצ ,המקשה 'חר הרות רוא ס"ב 1 כ"הס                            

    
המידק ,קא'צרוק שונאי יחר ןולא לאגי ס"ב 2 הנבמ     
    
הבוח 10 קרפ      
    

                               1,600.00 ךרדב )הפמר( שבכ 100.10 קרפ תת    
    

                               3,375.00 ךרדב תוגרדמ 200.10 קרפ תת    
    

                               3,125.00 םינפ תותלד 300.10 קרפ תת    
    

                               8,650.00 הנבמב שיגנ שומיש תיב 400.10 קרפ תת    
    

                               2,500.00 תוריכזמ תלד 500.10 קרפ תת    
    

                               4,500.00 הבישיב השיגנ תורש תדמע 600.10 קרפ תת    
    

                                 850.00 הנתמה ירוזאב םימאתומ םיבשומ 700.10 קרפ תת    
    

                 24,600.00 הבוח 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: בתי ספר   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     027 11.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ץלמומ 20 קרפ      
    

                                 975.00 הנבמב שיגנ שומיש תיב 100.20 קרפ תת    
    

                    975.00 ץלמומ 20 כ"הס                
    25,575.00 המידק ,קא'צרוק שונאי יחר ןולא לאגי ס"ב 2 כ"הס                            

    
ןרוצ ,המקשה 'חר םילבוי ס"ב 3 הנבמ     
    
הבוח 10 קרפ      
    

                                 200.00 הנבמב השיגנ ךרדב הבוג ישרפה 100.10 קרפ תת    
    

הנבמב השיגנ ךרד 200.10 קרפ תת                                           
    

                             330,000.00 השיגנ ךרדב הבוג ישרפה 300.10 קרפ תת    
    

                               3,375.00 תוגרדמ 400.10 קרפ תת    
    

                              12,750.00 הנבמב שיגנ שומיש תיב 500.10 קרפ תת    
    

                               2,200.00 הבישיב השיגנ תורש תדמע 600.10 קרפ תת    
    

                                 850.00 הנתמה ירוזאב םימאתומ םיבשומ 700.10 קרפ תת    
    

                349,375.00 הבוח 10 כ"הס                
    
ץלמומ 20 קרפ      
    

                                 450.00 הנבמב שיגנ שומיש תיב 100.20 קרפ תת    
    

                    450.00 ץלמומ 20 כ"הס                
   349,825.00 ןרוצ ,המקשה 'חר םילבוי ס"ב 3 כ"הס                            

    
ןרוצ - ןורשה בל ךרד 'חר  ןר בל ס"ב 4 הנבמ     
    
הבוח 10 קרפ      
    

                               2,500.00 .הנבמל הסינכ .בל תאובמ 100.10 קרפ תת    
    

                               7,500.00 .םינפ תותלד .בל תאובמ 200.10 קרפ תת    
    

                              14,050.00 שיגנ שומיש תיב .בל תאובמ 300.10 קרפ תת    
הנבמב            
    

                               9,950.00 שיגנ שומיש תיב .הלהנמ הנבמ 400.10 קרפ תת    
הנבמב            
    

                               1,350.00 השיגנ תורש תדמע .הלהנמ הנבמ 500.10 קרפ תת    
הבישיב            

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

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



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     028 11.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                                 850.00 םימאתומ םיבשומ .הלהנמ הנבמ 600.10 קרפ תת    
הנתמה ירוזאב            
    

                 36,200.00 הבוח 10 כ"הס                
    
ץלמומ 20 קרפ      
    

                                 975.00 שיגנ שומיש תיב .בל תאובמ 100.20 קרפ תת    
הנבמב            
    

                                 975.00 שיגנ שומיש תיב .הלהנמ הנבמ 200.20 קרפ תת    
הנבמב            
    

                  1,950.00 ץלמומ 20 כ"הס                
    38,150.00 ןרוצ - ןורשה בל ךרד 'חר  ןר בל ס"ב 4 כ"הס                            

    
המידק 63 םידרוה 'חר .ןורשה ינצינ ס"ב 5 הנבמ     
    
הבוח 10 קרפ      
    

                               2,000.00 .הנבמל הסינכ .םיגומלא תאובמ 100.10 קרפ תת    
    

                               3,175.00 םינפ תותלד .םיגומלא תאובמ 200.10 קרפ תת    
    

                              10,900.00 שיגנ שומיש תיב .םיגומלא תאובמ 300.10 קרפ תת    
הנבמב            
    

                                 625.00 הנבמל הסינכ .הלהנמ תאובמ 400.10 קרפ תת    
    

                               2,000.00 םינפ תותלד .הלהנמ תאובמ 500.10 קרפ תת    
    

                               2,200.00 תורש תדמע .הלהנמ תאובמ 600.10 קרפ תת    
הבישיב השיגנ            
    

                                 850.00 םימאתומ םיבשומ .הלהנמ תאובמ 700.10 קרפ תת    
הנתמה ירוזאב            
    

                 21,750.00 הבוח 10 כ"הס                
    
ץלמומ 20 קרפ      
    

                                 975.00 שיגנ שומיש תיב .םיגומלא תאובמ 100.20 קרפ תת    
הנבמב            
    

                    975.00 ץלמומ 20 כ"הס                
    22,725.00 המידק 63 םידרוה 'חר .ןורשה ינצינ ס"ב 5 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: בתי ספר   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     029 11.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

83 םידרוה 'חר . "םינווג" םייניב תביטח ס"ב 6 הנבמ     
המידק       
    
הבוח 10 קרפ      
    

                               2,000.00 הנבמל הסינכ 100.10 קרפ תת    
    

                               1,250.00 םיפוקש תוריקו תוציחמ ןומיס 200.10 קרפ תת    
ךרדב םיבצינש            
    

הנבמב השיגנ ךרד 300.10 קרפ תת                                           
    

                             220,000.00 השיגנ ךרדב הבוג ישרפה 400.10 קרפ תת    
    

                               6,525.00 תוגרדמ 500.10 קרפ תת    
    

                               6,375.00 םינפ תותלד 600.10 קרפ תת    
    

                              10,300.00 הנבמב שיגנ שומיש תיב 700.10 קרפ תת    
    

                               1,350.00 הבישיב השיגנ תורש תדמע 800.10 קרפ תת    
    

                                 850.00 הנתמה ירוזאב םימאתומ םיבשומ 900.10 קרפ תת    
    

                248,650.00 הבוח 10 כ"הס                
    
ץלמומ 20 קרפ      
    

                                 975.00 הנבמב שיגנ שומיש תיב 100.20 קרפ תת    
    

                    975.00 ץלמומ 20 כ"הס                
   249,625.00 83 םידרוה 'חר . "םינווג" םייניב תביטח ס"ב 6 כ"הס                            

המידק       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     030 11.07.2016

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

ןרוצ ,המקשה 'חר הרות רוא ס"ב 1 הנבמ    
   

                241,600.00 הבוח 10 קרפ   
   

   241,600.00 ןרוצ ,המקשה 'חר הרות רוא ס"ב 1 כ"הס               
   
המידק ,קא'צרוק שונאי יחר ןולא לאגי ס"ב 2 הנבמ    
   

                 24,600.00 הבוח 10 קרפ   
   

                    975.00 ץלמומ 20 קרפ   
   

    25,575.00 המידק ,קא'צרוק שונאי יחר ןולא לאגי ס"ב 2 כ"הס               
   
ןרוצ ,המקשה 'חר םילבוי ס"ב 3 הנבמ    
   

                349,375.00 הבוח 10 קרפ   
   

                    450.00 ץלמומ 20 קרפ   
   

   349,825.00 ןרוצ ,המקשה 'חר םילבוי ס"ב 3 כ"הס               
   
ןרוצ - ןורשה בל ךרד 'חר  ןר בל ס"ב 4 הנבמ    
   

                 36,200.00 הבוח 10 קרפ   
   

                  1,950.00 ץלמומ 20 קרפ   
   

    38,150.00 ןרוצ - ןורשה בל ךרד 'חר  ןר בל ס"ב 4 כ"הס               
   
המידק 63 םידרוה 'חר .ןורשה ינצינ ס"ב 5 הנבמ    
   

                 21,750.00 הבוח 10 קרפ   
   

                    975.00 ץלמומ 20 קרפ   
   

    22,725.00 המידק 63 םידרוה 'חר .ןורשה ינצינ ס"ב 5 כ"הס               
   
המידק 83 םידרוה 'חר . "םינווג" םייניב תביטח ס"ב 6 הנבמ    
   

                248,650.00 הבוח 10 קרפ   
   

                    975.00 ץלמומ 20 קרפ   
   

   249,625.00 המידק 83 םידרוה 'חר . "םינווג" םייניב תביטח ס"ב 6 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: בתי ספר   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק - רפס יתבל ןדמוא
 

27/07/2016
דף מס':     031 11.07.2016

  
הנבמ ךס  

   241,600.00 ןרוצ ,המקשה 'חר הרות רוא ס"ב 1 הנבמ  
  

    25,575.00 המידק ,קא'צרוק שונאי יחר ןולא לאגי ס"ב 2 הנבמ  
  

   349,825.00 ןרוצ ,המקשה 'חר םילבוי ס"ב 3 הנבמ  
  

    38,150.00 ןרוצ - ןורשה בל ךרד 'חר  ןר בל ס"ב 4 הנבמ  
  

    22,725.00 המידק 63 םידרוה 'חר .ןורשה ינצינ ס"ב 5 הנבמ  
  

   249,625.00 המידק 83 םידרוה 'חר . "םינווג" םייניב תביטח ס"ב 6 הנבמ  
 

  
לכה ךס  

   927,500.00  יללכ כ"הס  
    157,675.00 מ"עמ %71  
  1,085,175.00 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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                                

ךיראת                                   
 

קובץ: בתי ספר 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


