
הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

08/08/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 רפס יתב ןשע יאלג

ןשע יאלג 10 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ש ע  י א ל ג  10 ק ר פ       
      
'ב  ה ר א ע  ר פ ס  ת י ב  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
לש תמגודכ ןעוממ יגולנא היצזנוי ושע יאלג     01.1.010
דע הנקתההו תויתשתה לכ תא ללוכ .רייפלט      

 23,120.00   289.00    80.00 לעפומ יאלג תלבק 'חי   
      
תמגודכ יאלגהמ תורישי תלעפומ ןומיס תרונמ     01.1.020

    800.00   100.00     8.00 רייפלט לש 'חי   
      
תמגודכ שא יוליג תכרעמל ימינפ הקעזא רפוצ     01.1.030

  2,400.00   300.00     8.00 רייפלט לש 'חי   
      
המגודכ הנגהל תיוכז ללוכה שא הקעזא ןצחל     01.1.040

  2,100.00   300.00     7.00 רייפלט לש 'חי   
      
ELBASSERDDA שא יוביכו יוליג תזכר     01.1.050
קפס תדיחי םע תוחםל םיגוח ינש םע תיגולנא      
תויצקידניא לבקלו רקבל םידעוימה ,ןעטמ      
גוסמ םירבצמ ללוכ הלעפה ינצחלו שא יאלגמ      
A5.4 לוביקבו טלו 42 חתמב המוטא תרפוע      

 13,400.00 6,700.00     2.00 'פמוק .רייפלט לש המגודכ  
      
תועדוה תרבעהו גויח ךרוצל יטמוטוא ןגייח     01.1.060

  2,000.00 1,000.00     2.00 רייפלט לש תמגודכ תוילוק 'חי   
      
םינקתה ןוכמ י"ע שא יוליג תכרעמ תקידב     01.1.070

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק תוגייתסה אלל ותלבקו  
      
תמגודכ שא יוליג תכרעמל ינוציח הקעזא רפוצ     01.1.080

  1,280.00   320.00     4.00 רייפלט 'חי   
      
חול ,שא יוביכו שא יוליג תכרעמל הנשמ חול     01.1.090
,שא יוליגו יוביכ תזכרל ילטיגיד תויצקידניא      

  6,800.00 1,700.00     4.00 'פמוק תזכרה לש םיגוחה רפסמב לדבה אלל  
      
חפנב למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     01.1.100
MF  וא SFAN 3 זג לכימ :תללוכה ק"מ 5      
יריחנ )הבלצהב םירבוחמ( םיאלג גוז ,002      
ילב טווחו לכימהו םיריחנ ןיב תרנצ ,הזתה      

 18,000.00 6,000.00     3.00 'פמוק תפסות תשירד  
      
םע סי"בב ןשעו שא יוליג תכרעמל טוויח עוציב     01.1.110
תחיתמ ללוכ תמייקה ןשעו שא יוליג תכרעמ      
תושורדה תונכהה לכו 'וכו תרנצ ,טוויח ,םילבכ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק הניקת הרוצב דובעת תכרעמהש דע  
 74,600.00 'ב הראע רפס תיב 1.10 כ"הס  

      
      
      

קובץ: גלאי עשן בתי ספר   .../002 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

08/08/2022
דף מס':     002 רפס יתב ןשע יאלג

ןשע יאלג 10 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת א ר ה ד ל א  ר פ ס  ת י ב  2.10 ק ר פ  ת ת       
      
לש תמגודכ ןעוממ יגולנא היצזנוי ושע יאלג     01.2.010
דע הנקתההו תויתשתה לכ תא ללוכ  .רייפלט      

 23,120.00   289.00    80.00 לעפומ יאלג תלבק 'חי   
      
תמגודכ יאלגהמ תורישי תלעפומ ןומיס תרונמ     01.2.020

    800.00   100.00     8.00 רייפלט לש 'חי   
      
תמגודכ שא יוליג תכרעמל ימינפ הקעזא רפוצ     01.2.030

  2,400.00   300.00     8.00 רייפלט לש 'חי   
      
המגודכ הנגהל תיוכז ללוכה שא הקעזא ןצחל     01.2.040

  2,100.00   300.00     7.00 רייפלט לש 'חי   
      
ELBASSERDDA שא יוביכו יוליג תזכר     01.2.050
קפס תדיחי םע תוחםל םיגוח ינש םע תיגולנא      
תויצקידניא לבקלו רקבל םידעוימה ,ןעטמ      
גוסמ םירבצמ ללוכ הלעפה ינצחלו שא יאלגמ      
A5.4 לוביקבו טלו 42 חתמב המוטא תרפוע      

 13,400.00 6,700.00     2.00 'פמוק .רייפלט לש המגודכ  
      
תועדוה תרבעהו גויח ךרוצל יטמוטוא ןגייח     01.2.060

  2,000.00 1,000.00     2.00 רייפלט לש תמגודכ תוילוק 'חי   
      
םינקתה ןוכמ י"ע שא יוליג תכרעמ תקידב     01.2.070

  1,200.00 1,200.00     1.00 תוגייתסה אלל ותלבקו 'חי   
      
חפנב למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     01.2.080
MF  וא SFAN 3 זג לכימ :תללוכה ק"מ 5      
יריחנ )הבלצהב םירבוחמ( םיאלג גוז ,002      
ילב טווחו לכימהו םיריחנ ןיב תרנצ ,הזתה      

 18,000.00 6,000.00     3.00 'פמוק תפסות תשירד  
      
םע סי"בב ןשעו שא יוליג תכרעמל טוויח עוציב     01.2.090
תחיתמ ללוכ תמייקה ןשעו שא יוליג תכרעמ      
תושורדה תונכהה לכו 'וכו תרנצ ,טוויח ,םילבכ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק הניקת הרוצב דובעת תכרעמהש דע  
      
תמגודכ שא יוליג תכרעמל ינוציח הקעזא רפוצ      
רייפלט      
      
חול ,שא יוביכו שא יוליג תכרעמל הנשמ חול     01.2.110
,שא יוליגו יוביכ תזכרל ילטיגיד תויצקידניא      

  3,400.00 1,700.00     2.00 תזכרה לש םיגוחה רפסמב לדבה אלל 'חי   
 68,920.00 תארהדלא רפס תיב 2.10 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: גלאי עשן בתי ספר   .../003 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

08/08/2022
דף מס':     003 רפס יתב ןשע יאלג

ןשע יאלג 10 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם א ל ס ל א  ר פ ס  ת י ב  3.10 ק ר פ  ת ת       
      
לש תמגודכ ןעוממ יגולנא היצזנוי ושע יאלג     01.3.010
דע הנקתההו תויתשתה לכ תא ללוכ  .רייפלט      

 23,120.00   289.00    80.00 לעפומ יאלג תלבק 'חי   
      
תמגודכ יאלגהמ תורישי תלעפומ ןומיס תרונמ     01.3.020

    800.00   100.00     8.00 רייפלט לש 'חי   
      
תמגודכ שא יוליג תכרעמל ימינפ הקעזא רפוצ     01.3.030

  2,400.00   300.00     8.00 רייפלט לש 'חי   
      
המגודכ הנגהל תיוכז ללוכה שא הקעזא ןצחל     01.3.040

  2,100.00   300.00     7.00 רייפלט לש 'חי   
      
ELBASSERDDA שא יוביכו יוליג תזכר     01.3.050
קפס תדיחי םע תוחםל םיגוח ינש םע תיגולנא      
תויצקידניא לבקלו רקבל םידעוימה ,ןעטמ      
גוסמ םירבצמ ללוכ הלעפה ינצחלו שא יאלגמ      
A5.4 לוביקבו טלו 42 חתמב המוטא תרפוע      

 13,400.00 6,700.00     2.00 'פמוק .רייפלט לש המגודכ  
      
תועדוה תרבעהו גויח ךרוצל יטמוטוא ןגייח     01.3.060

  2,000.00 1,000.00     2.00 רייפלט לש תמגודכ תוילוק 'חי   
      
חפנב למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     01.3.070
MF  וא SFAN 3 זג לכימ :תללוכה ק"מ 5      
יריחנ )הבלצהב םירבוחמ( םיאלג גוז ,002      
ילב טווחו לכימהו םיריחנ ןיב תרנצ ,הזתה      

 18,000.00 6,000.00     3.00 'פמוק תפסות תשירד  
      
םע סי"בב ןשעו שא יוליג תכרעמל טוויח עוציב     01.3.080
תחיתמ ללוכ תמייקה ןשעו שא יוליג תכרעמ      
תושורדה תונכהה לכו 'וכו תרנצ ,טוויח ,םילבכ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק הניקת הרוצב דובעת תכרעמהש דע  
      
חול ,שא יוביכו שא יוליג תכרעמל הנשמ חול     01.3.090
,שא יוליגו יוביכ תזכרל ילטיגיד תויצקידניא      

  3,400.00 1,700.00     2.00 תזכרה לש םיגוחה רפסמב לדבה אלל 'חי   
      
םינקתה ןוכמ י"ע שא יוליג תכרעמ תקידב     01.3.100

  2,200.00 2,200.00     1.00 תוגייתסה אלל ותלבקו 'חי   
      
תמגודכ שא יוליג תכרעמל ינוציח הקעזא רפוצ     01.3.110

  1,280.00   320.00     4.00 רייפלט 'חי   
 71,200.00 םאלסלא רפס תיב 3.10 כ"הס  

      
      
      
      

214,720.00 ןשע יאלג 10 כ"הס  
קובץ: גלאי עשן בתי ספר   .../004 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

08/08/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     004 רפס יתב ןשע יאלג

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןשע יאלג 10 קרפ    
   

                 74,600.00 'ב הראע רפס תיב 1.10 קרפ תת   
   

                 68,920.00 תארהדלא רפס תיב 2.10 קרפ תת   
   

                 71,200.00 םאלסלא רפס תיב 3.10 קרפ תת   
   

   214,720.00 ןשע יאלג 10 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

   214,720.00  יללכ כ"הס  
     36,502.40 מ"עמ %71  
    251,222.40 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: גלאי עשן בתי ספר 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה


