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'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
24/01/2023

 
דף מס':     002 ג ןא'ג תיב בויב וק

חרזמ ןא'ג תיב 20 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ר ז מ  ן א 'ג  ת י ב  20 ק ר פ       
      
ת ר נ צ  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     02.1.010
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא,  
תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      

                  790.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     02.1.020
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא,  
דעו 'מ 52.1 לעמ  קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1      

                  620.00 רזוח יולימו רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     02.1.030
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא,  
דעו 'מ 57.1 לעמ  קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2      

                  265.00 רזוח יולימו רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     02.1.040
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא,  
דעו 'מ 52.2 לעמ  קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2      

                  105.00 רזוח יולימו רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     02.1.050
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא,  
דעו 'מ 57.2 לעמ  קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.3      

                   15.00 רזוח יולימו רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     02.1.060
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא,  
דעו 'מ 52.3 לעמ  קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.3      

                   20.00 רזוח יולימו רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     02.1.070
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוק ,ע"ש וא,  
57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

                  160.00 רזוח רטמ   
      

1.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: קו ביוב בית ג'אן ג   .../003 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
24/01/2023
דף מס':     003 ג ןא'ג תיב בויב וק

חרזמ ןא'ג תיב 20 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     02.1.080
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוק ,ע"ש וא,  
52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

                   20.00 רזוח רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     02.1.090
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוק ,ע"ש וא,  
57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

                   30.00 רזוח רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     02.1.100
01 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1      

                  395.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     02.1.110
01 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1      

                  155.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     02.1.120
01 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2      

                   25.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     02.1.130
01 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 522 רטוק ע"ש וא      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1      

                  245.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
      
      
      
      

1.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: קו ביוב בית ג'אן ג   .../004 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
24/01/2023
דף מס':     004 ג ןא'ג תיב בויב וק

חרזמ ןא'ג תיב 20 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     02.1.140
01 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 522 רטוק ע"ש וא      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1      

                   15.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     02.1.150
01 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 522 רטוק ע"ש וא      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2      

                   40.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
תרנצ 1.20 כ"הס          

      
ת ו ח ו ש  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
תיתחתו תוילוחמ ,תולוגע הרקב תוחוש     02.2.010
,ןיוזמ ןוטבמ מ"ס 001 ימינפ רטוקב תוימורט      
מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע      
הסינכב הרידח םטא,)ןוט 004D)04 ןיממ      
יבלש ,תוילוחה ןיב המיטא ,תורוניצ לש האיציו      
,'מ 52.1 דע קמועבו ,םירזיבאה לכו הכירד      
ללוכ רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל      

                    4.00 .ביבוטיא גוסמ םירבחמ 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ ,תולוגע הרקב תוחוש     02.2.020
,ןיוזמ ןוטבמ מ"ס 001 ימינפ רטוקב תוימורט      
מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע      
הסינכב הרידח םטא,)ןוט 004D)04 ןיממ      
יבלש ,תוילוחה ןיב המיטא ,תורוניצ לש האיציו      
'מ 52.1 לעמ קמועבו ,םירזיבאה לכו הכירד      
יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דעו      

                  100.00 .ביבוטיא גוסמ םירבחמ ללוכ רזוח 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ ,תולוגע הרקב תוחוש     02.2.030
,ןיוזמ ןוטבמ מ"ס 001 ימינפ רטוקב תוימורט      
מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע      
הסינכב הרידח םטא,)ןוט 004D)04 ןיממ      
יבלש ,תוילוחה ןיב המיטא ,תורוניצ לש האיציו      
'מ 57.1 לעמ קמועבו ,םירזיבאה לכו הכירד      
יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו      

                   10.00 .ביבוטיא גוסמ םירבחמ ללוכ רזוח 'חי   
2.20 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: קו ביוב בית ג'אן ג   .../005 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
24/01/2023
דף מס':     005 ג ןא'ג תיב בויב וק

חרזמ ןא'ג תיב 20 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תיתחתו תוילוחמ ,תולוגע הרקב תוחוש     02.2.040
,ןיוזמ ןוטבמ מ"ס 001 ימינפ רטוקב תוימורט      
מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע      
הסינכב הרידח םטא,)ןוט 004D)04 ןיממ      
יבלש ,תוילוחה ןיב המיטא ,תורוניצ לש האיציו      
'מ 52.2 לעמ קמועבו ,םירזיבאה לכו הכירד      
יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2 דעו      

                    6.00 .ביבוטיא גוסמ םירבחמ ללוכ.רזוח 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ ,תולוגע הרקב תוחוש     02.2.050
,ןיוזמ ןוטבמ מ"ס 521 ימינפ רטוקב תוימורט      
מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע      
הסינכב הרידח םטא,)ןוט 004D)04 ןיממ      
יבלש ,תוילוחה ןיב המיטא ,תורוניצ לש האיציו      
'מ 57.2 לעמ קמועבו ,םירזיבאה לכו הכירד      
יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.3 דעו      

                    2.00 .ביבוטיא גוסמ םירבחמ ללוכ רזוח 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ ,תולוגע הרקב תוחוש     02.2.060
,ןיוזמ ןוטבמ מ"ס 521 ימינפ רטוקב תוימורט      
מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע      
הסינכב הרידח םטא,)ןוט 004D)04 ןיממ      
יבלש ,תוילוחה ןיב המיטא ,תורוניצ לש האיציו      
'מ 52.3 לעמ קמועבו ,םירזיבאה לכו הכירד      
יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.3 דעו      

                    4.00 .ביבוטיא גוסמ םירבחמ ללוכ רזוח 'חי   
תוחוש 2.20 כ"הס          

      
ת ו פ ס ו ת  3.20 ק ר פ  ת ת       
      
בויב וא םימ תרנצ ךרוצל ןוטב תכרדמ רוסינ     02.3.010
תודובעה רמגב ותומדקל בצמה תרזחהו      
ינקית דופיר לעמ 'ג גוס םיעצמ  יולימ תוברל      
וק ךרוא יפל הדידמה .הנבמ רוזחיש ךרוצל      

                   10.00 .תרנצ רטמ   
      
בויב וא םימ תרנצ ךרוצל טלפסא שיבכ רוסינ     02.3.020
תודובעה רמגב ותומדקל בצמה תרזחהו      
ינקית דופיר לעמ 'ג גוס םיעצמ  יולימ תוברל      
וק ךרוא יפל הדידמה .הנבמ רוזחיש ךרוצל      

                  900.00 .תרנצ רטמ   
      

                    3.00 ןונכת תמלשה ךרוצל הדידמ םוי ע"י  02.3.030
3.20 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: קו ביוב בית ג'אן ג   .../006 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
24/01/2023
דף מס':     006 ג ןא'ג תיב בויב וק

חרזמ ןא'ג תיב 20 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןבא תוריקו תורדג תויעבט תוסרט קוריפ     02.3.040
ןבאה תרימשו מ"ס 53 דע לש ללוכ יבועב      
תרזחהו ןבאה יוקינ תוברל רזוח שומישל      

                  400.00 ותומדקל בצמה רטמ   
      
ךרד רטוק לכב רוניצ רבעמ רובע תפסות     02.3.050

                  200.00 ותומדקל בצמה תרזחהו הכרואלו העלסמ רטמ   
      
מ"ס 02 דע יבועב חטשה ףושיחו ךרד תצירפ     02.3.060
םיצע תריקע/הקתעה ללוכ ,'מ 4 דע בחורו      

                1,100.00 םוזיג/ רטמ   
      
,'מ 5 דע ךרואב ,רוניצ רטוק לכב ינוציח לפמ     02.3.070
תודובעה לכ תוברל ,העלסמ/ריק יבג לע      

                    2.00 טרפ יפל םינגוא ינשו יט רוביח ללוכ םירוביחהו 'חי   
      
תפיטע םע )6"( מ"מ 061 רטוק ינוציח לפמ     02.3.080
,C.V.P - מ םירזיבאו תרנצ ,ןייוזמ ןוטב      
שרפה( לפמה הבוג ,לעתימ דוביע תוברל      

                    6.00 'מ 0.3 דעו 'מ 5.1 לעמ )הבוג 'חי   
תופסות 3.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חרזמ ןא'ג תיב 20 כ"הס          
קובץ: קו ביוב בית ג'אן ג   .../007 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
24/01/2023
דף מס':     007 ג ןא'ג תיב בויב וק

ברעמ ןא'ג תיב 30 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ר ע מ  ן א 'ג  ת י ב  30 ק ר פ       
      
ת ר נ צ  1.30 ק ר פ  ת ת       
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     03.1.010
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא,  
דעו 'מ 52.1 לעמ  קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1      

                  660.00 רזוח יולימו רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     03.1.020
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ      
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא,  
דעו 'מ 57.1 לעמ  קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2      

                  680.00 רזוח יולימו רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     03.1.030
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא,  
דעו 'מ 52.2 לעמ  קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2      

                  285.00 רזוח יולימו רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     03.1.040
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוק ,ע"ש וא,  
57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

                  180.00 רזוח רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     03.1.050
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוק ,ע"ש וא,  
52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

                  390.00 רזוח רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     03.1.060
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוק ,ע"ש וא,  
57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

                   45.00 רזוח רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     03.1.070
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוק ,ע"ש וא,  
52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

                   20.00 רזוח רטמ   
1.30 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: קו ביוב בית ג'אן ג   .../008 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
24/01/2023
דף מס':     008 ג ןא'ג תיב בויב וק

ברעמ ןא'ג תיב 30 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     03.1.080
01 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1      

                  155.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     03.1.090
01 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1      

                   80.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     03.1.100
01 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2      

                   25.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     03.1.110
01 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 522 רטוק ע"ש וא      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1      

                  245.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     03.1.120
01 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 522 רטוק ע"ש וא      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,7244/2935      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1      

                  175.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
תרנצ 1.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: קו ביוב בית ג'אן ג   .../009 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
24/01/2023
דף מס':     009 ג ןא'ג תיב בויב וק

ברעמ ןא'ג תיב 30 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ח ו ש  2.30 ק ר פ  ת ת       
      
תיתחתו תוילוחמ ,תולוגע הרקב תוחוש     03.2.010
,ןיוזמ ןוטבמ מ"ס 001 ימינפ רטוקב תוימורט      
מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע      
הסינכב הרידח םטא,)ןוט 004D)04 ןיממ      
יבלש ,תוילוחה ןיב המיטא ,תורוניצ לש האיציו      
'מ 52.1 לעמ קמועבו ,םירזיבאה לכו הכירד      
יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דעו      

                   98.00 .ביבוטיא גוסמ םירבחמ ללוכ רזוח 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ ,תולוגע הרקב תוחוש     03.2.020
,ןיוזמ ןוטבמ מ"ס 001 ימינפ רטוקב תוימורט      
מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע      
הסינכב הרידח םטא,)ןוט 004D)04 ןיממ      
יבלש ,תוילוחה ןיב המיטא ,תורוניצ לש האיציו      
'מ 57.1 לעמ קמועבו ,םירזיבאה לכו הכירד      
יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו      

                   40.00 .ביבוטיא גוסמ םירבחמ ללוכ רזוח 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ ,תולוגע הרקב תוחוש     03.2.030
,ןיוזמ ןוטבמ מ"ס 001 ימינפ רטוקב תוימורט      
מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע      
הסינכב הרידח םטא,)ןוט 004D)04 ןיממ      
יבלש ,תוילוחה ןיב המיטא ,תורוניצ לש האיציו      
'מ 52.2 לעמ קמועבו ,םירזיבאה לכו הכירד      
יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2 דעו      

                    6.00 .ביבוטיא גוסמ םירבחמ ללוכ.רזוח 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ ,תולוגע הרקב תוחוש     03.2.040
,ןיוזמ ןוטבמ מ"ס 521 ימינפ רטוקב תוימורט      
מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע      
הסינכב הרידח םטא,)ןוט 004D)04 ןיממ      
יבלש ,תוילוחה ןיב המיטא ,תורוניצ לש האיציו      
'מ 57.2 לעמ קמועבו ,םירזיבאה לכו הכירד      
יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.3 דעו      

                    4.00 .ביבוטיא גוסמ םירבחמ ללוכ רזוח 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ ,תולוגע הרקב תוחוש     03.2.051
,ןיוזמ ןוטבמ מ"ס 521 ימינפ רטוקב תוימורט      
מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע      
הסינכב הרידח םטא,)ןוט 004D)04 ןיממ      
יבלש ,תוילוחה ןיב המיטא ,תורוניצ לש האיציו      
'מ 52.3 לעמ קמועבו ,םירזיבאה לכו הכירד      
יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.3 דעו      

                    4.00 .ביבוטיא גוסמ םירבחמ ללוכ רזוח 'חי   
      

2.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: קו ביוב בית ג'אן ג   .../010 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
24/01/2023
דף מס':     010 ג ןא'ג תיב בויב וק

ברעמ ןא'ג תיב 30 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תיתחתו תוילוחמ ,תולוגע הרקב תוחוש     03.2.061
,ןיוזמ ןוטבמ מ"ס 051 ימינפ רטוקב תוימורט      
מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו הדב הרקת םע      
הסינכב הרידח םטא ,)ןוט 004D)04  ןיממ      
יבלש ,תוילוחה ןיב המיטא ,תורוניצ לש האיציו      
'מ 57.4 לעמ קמועבו ,םירזיבאה לכו הכירד      
יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.5 דעו      

                    1.00 .ביבוטיא גוסמ םירבחמ ללוכ .רזוח 'חי   
תוחוש 2.30 כ"הס          

      
ת ו פ ס ו ת  3.30 ק ר פ  ת ת       
      
בויב וא םימ תרנצ ךרוצל טלפסא שיבכ רוסינ     03.3.010
תודובעה רמגב ותומדקל בצמה תרזחהו      
ינקית דופיר לעמ 'ג גוס םיעצמ  יולימ תוברל      
וק ךרוא יפל הדידמה .הנבמ רוזחיש ךרוצל      

                  700.00 .תרנצ רטמ   
      
בויב וא םימ תרנצ ךרוצל ןוטב תכרדמ רוסינ     03.3.020
תודובעה רמגב ותומדקל בצמה תרזחהו      
ינקית דופיר לעמ 'ג גוס םיעצמ  יולימ תוברל      
וק ךרוא יפל הדידמה .הנבמ רוזחיש ךרוצל      

                  900.00 .תרנצ רטמ   
      
התיינב רובע ןוטבמ הרקב תחושל תפסות     03.3.030

                   27.00 גפוס רוב םוקמב 'חי   
      
מ"מ 002 רטוק  C.V.P בויב רוניצ רוביח     03.3.040
תייטהו תוביאש עוציב אלל ,תמייק החושל      
,תמייקה החושל דומצב הריפח תוברל ,םיכפש      
לעתמה דוביע ,החוש רבחמ ,רוביחה תודובע      

                    2.00 םלשומ ןקתומ ,םישורדה םירמוחה לכו 'חי   
      
השדחב תמייק החוש תפלחה רובע תפסות     03.3.050
תלוספה קוליסו תמייקה החושה קוריפ ללוכ      

                    7.00 )דרפנב םלושי השדחה החושה רובע( 'חי   
      
,'מ 5 דע ךרואב ,רוניצ רטוק לכב ינוציח לפמ     03.3.060
תודובעה לכ תוברל ,העלסמ/ריק יבג לע      

                    8.00 טרפ יפל םינגוא ינשו יט רוביח ללוכ םירוביחהו 'חי   
      
      
      

3.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: קו ביוב בית ג'אן ג   .../011 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 
24/01/2023
דף מס':     011 ג ןא'ג תיב בויב וק

ברעמ ןא'ג תיב 30 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,'מ 5 לעמ ךרואב ,רוניצ רטוק לכב ינוציח לפמ     03.3.061
תודובעה לכ תוברל ,העלסמ/ריק יבג לע      

                    7.00 טרפ יפל םינגוא ינשו יט רוביח ללוכ םירוביחהו 'חי   
      
תפיטע םע )6"( מ"מ 061 רטוק ינוציח לפמ     03.3.070
,C.V.P - מ םירזיבאו תרנצ ,ןייוזמ ןוטב      
שרפה( לפמה הבוג ,לעתימ דוביע תוברל      

                    7.00 'מ 0.3 דעו 'מ 5.1 לעמ )הבוג 'חי   
      
קוצי וא םורט ןוטבמ הרקב תחושל תפסות     03.3.080
בויב וק לע התיינב רובע מ"ס 001 ימינפ רטוק      

                    3.00 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב םייק 'חי   
      
מ"מ 522-002 רטוק בויב/םימ רוניצ רבעמ     03.3.090
ינפלש בצמל ותרזחהו ןבא/ןוטב ריקב )8"(      

                    6.00 )הנבמה רוזחש תוברל( חודיקה 'חי   
      

                    3.00 ןונכת תומלשה ךרוצל הדידמ םוי ע"י  03.3.100
      
ןבא תוריקו תורדג תויעבט תוסרט קוריפ     03.3.110
ןבאה תרימשו מ"ס 53 דע לש ללוכ יבועב      
תרזחהו ןבאה יוקינ תוברל רזוח שומישל      

                  300.00 ותומדקל בצמה רטמ   
      
ךרד רטוק לכב רוניצ רבעמ רובע תפסות     03.3.120

                  300.00 ותומדקל בצמה תרזחהו הכרואלו העלסמ רטמ   
      
מ"ס 02 דע יבועב חטשה ףושיחו ךרד תצירפ     03.3.130
םיצע תריקע/הקתעה ללוכ ,'מ 4 דע בחורו      

                  850.00 םוזיג/ רטמ   
תופסות 3.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ברעמ ןא'ג תיב 30 כ"הס          
קובץ: קו ביוב בית ג'אן ג   .../012 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב



'א 23 קחצי תלחנ        מ"עב םיצעוי םיסדנהמ לבל .י
7466196-30:סקפ 8142596-30:לט 84476 א"ת

 

24/01/2023 )זוכיר( 
דף מס':     012 ג ןא'ג תיב בויב וק

  
כ"הס  

חרזמ ןא'ג תיב 20 קרפ   
  
תרנצ 1.20 קרפ תת    
  
תוחוש 2.20 קרפ תת    
  
תופסות 3.20 קרפ תת    
  
חרזמ ןא'ג תיב 20 כ"הס   
  
ברעמ ןא'ג תיב 30 קרפ   
  
תרנצ 1.30 קרפ תת    
  
תוחוש 2.30 קרפ תת    
  
תופסות 3.30 קרפ תת    
  
ברעמ ןא'ג תיב 30 כ"הס   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: קו ביוב בית ג'אן ג 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב


