
הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

10/10/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 העורז בשומ לכ בוחר תרואת גורדש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ע ה  00 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.00 ק ר פ  ת ת       
      
לוכ לומ םימואתה לכ תא תוללוכ תודובעה לכ      
םיפוג,תויושר תוברל םישרדינה םימרוגה      
םימולשתהו תורגאה תוברל םייטרפו םירוביצ      
.םירושיאה תלבקל םישרדינה      
      
תלוספה/רמוחה יוניפ תוללוכ תודובעה לכ      
תורגאה לכ תוברל השרומ ךפש םוקמל      
.חקפמה הרויש םוקמל וא תושרדנה      
      
תרבעה ראשה  ןיב םיללוכ הריפחה יריחמ      
יפדוע לכ קוליסו יולימל םיאתמה רמוחה      
תויחנה פ"ע השרומ ךפש םוקמל הריפחה      
.חוקיפה      
      
ץעוי רושיאו הרואת בושיח ללוכ הדובעה      
.הרואתה ףוגו הנקתהל הרואת      

תורעה 10.00 כ"הס            
תורעה 00 כ"הס            

      
ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םיליבומ      
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ      
.80 טרפמ יפל ינקת ןומיס טרסו      
      
גוס לכב םיפיפכ\םיחישק למשח ילבכ רבעמל      
.רטוקו      
      
תירושרש תרנצ      

10.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 04.00.77.09   .../002 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

10/10/2021
דף מס':     002 העורז בשומ לכ בוחר תרואת גורדש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0100
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

  6,000.00      15.00   400.000 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
יולימו תוריפח      
      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
.רוניצ ללוכ אל      
      
.51080,41080 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
םילכב  םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     08.01.0310
4 תחנהל מ"ס 06 בחורו מ"ס 001 קמועב      
תולטצה תודוקנב חישק "C.V.P 4 לש םינק      

 13,600.00      34.00   400.000 .למשחה קוח יפל תורחא תאירק תוכרעמ םע רטמ   
      
ןוטבמ קוצי 'מ 8 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0450
תקראה ללוכ ,מ"ס 001/08/08 תודימב   03-ב      

 14,763.00     777.00    19.000 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
      
םירוביחו קוריפ תודובע      
      
יללכ לכ יפלו תימוקמה תושרה םע םואתב      
.חתמהמ קותינ ללוכ םישרדנה תוחיטבה      
,תועורזה ,םיסנפה ,דומעה תא לולכי קורפה      
לבוי דומעה .דומעה לע ןקתומה דויצ לכו      
.חקפמה הרויש םוקמל      
      
תלחשה ללוכה היזכרמ וא םייק דומעל רוביח     08.01.0560
לכו הביצח תוברל תווצקב םטוויחו םילבכ      

  1,700.00     850.00     2.000 'פמוק .םלשומ עוציבל שורדה  
      

  2,200.00     220.00    10.000 .הרואת דומעל דוסי יוניפו קוריפ 'חי  08.01.0561
      
ןוולוגמ ,ןמותמ ינוק הדלפמ הרואת דומע     08.01.0562
דוסי תטלפ תוברל 'מ 21 הבוגב םח ץבאב      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

  4,000.00   4,000.00     1.000 ושארב עורזה 'חי   
 42,263.00 1.8 קרפ 10.80 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: 04.00.77.09   .../003 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

10/10/2021
דף מס':     003 העורז בשומ לכ בוחר תרואת גורדש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2.8 ק ר פ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע      
םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט ינוק      
יאת 2 הנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
תינכות יפל .ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
ןקתב שרדנכ ןפוד יבועב דומעה טלפמוק      
סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל דעוימ      
.דנז לווש תוברל שיבכל לעמ רטמ ...הבוגב      
      
םח ץבאב לובט הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0170
ןיב םיקוזיח ,תוחפל מ"מ 8 דוסי תטלפ ללוכ      
לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה ףוגל הטלפה      
ךתח לעב דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
רשואמ ע"ש וא הלפ לש תמגוד ינוק לוגע      
עורזל המאתה םע 67 ןוילע רטוק 'מ 7 הבוגבו      
תת 80 יללכ טרפמ יפל .טלפמוק תינכת יפל      
גרוב דנאז לוורש תוברל 12.50.80 קרפ      
תוברל תוחפל 8/3" רטוקב זילפמ הקראה      
)EPLX( שימג וא ליגר  ר"ממ 4X3 ךתחב      

 43,700.00   2,300.00    19.000 'פמוק .ל"נכ YX2N גוסמ  
      
תועורז      
      
מ"ס ____ךרואב תשלושמ/לופכ/הדיחי עורז      
םאתומ רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ היושע      
דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל      
.טרפ יפל 155080 ףיעס 80 טרפמ יפל הרואת      
      
      
      

 43,700.00 20.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 04.00.77.09   .../004 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

10/10/2021
דף מס':     004 העורז בשומ לכ בוחר תרואת גורדש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 43,700.00 מהעברה      
      
      
ךרואב 583.2.8 הרעה יפל ל"נכ הדיחי עורז     08.02.0400

  5,650.00     565.00    10.000 'פמוק . מ"ס 051  
      
ךרואב 583.2.8 הרעה יפל ל"נכ הלופכ עורז     08.02.0410

  6,760.00     676.00    10.000 'פמוק .מ"ס 051  
      
העיבצ      
      
תועורז/ הרואתה ידומע לש רונתב העיבצ      
ןווגב 'מ__ דע הבוגב דומעל תנבלוגמ הדלפמ      
    LAR ) תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה  
לע רוהט רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ      
ילארשי ,ןקת יפל העיצב ,תנבלוגמ הדלפ      
תלבק תוברל תנוולוגמ הדלפ לע העיבצל      
העיבצה לע בתכב םינש 5 ל תוירחא      
      

 11,115.00     585.00    19.000 'פמוק . 'מ 21 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.02.0520
      
5.2 דעו 'מ   1- מ  ךרואב תועורז לש  העיבצ     08.02.0530

  4,218.00     222.00    19.000 'פמוק .תועבורמ וא תושלושמ תולופכ תודיחי. 'מ  
 71,443.00 2.8 קרפ 20.80 כ"הס  

      
3.8 ק ר פ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמ הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 04.00.77.09   .../005 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

10/10/2021
דף מס':     005 העורז בשומ לכ בוחר תרואת גורדש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש OCED-LYT 3041 םגד דל הרואת ףוג     08.03.0115
םידל .66PI תומיטא תגרדב ע"ש וא ןוגירט      
רביירד,K0004 רוא עבצ  SPILIHP תרצות      
עובצ  ,W57 קפסה ,SPILIHP תרצותמ      
עורזל םאתמ ללוכ ןימזמה תרחבל ןווגב רונתב      
.האלמ הקידב ילארשיה םינקתה ןוכמ ח"ח      

 23,000.00   2,300.00    10.000 'פמוק .בשומב םייקה תמגודכ  
      
םישגמ      
      
הבכו  ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.03.0150
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
םע א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
תורונ 1 ל דעוימ)דחא לודומ לעב(  ספא קותינ      
י"ת  יפל  םיעבצב  םיקדהמ טוו 004 - 07 לש      
.ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      

  2,720.00     272.00    10.000 'פמוק יטווחמו  
      
וד יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.03.0155
- 2 ל ,ספא קותינ םע א"ק 01 'א 01 יבטוק      

  3,430.00     343.00    10.000 'פמוק .טלפמוק - טוו 07 - 004 לש תורונ  
      
תשוחנ םילבכ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמתלצפמב      
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0210
    )EPLX(  גוסמ  YX2N61 ךתחבX5 ר"ממ  

 14,400.00      36.00   400.000 .ל"נכ רטמ   
      
הקראה      
      
.324080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
      
י"ע לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
רוביח בייחי וכותיח וכותיח אלל  ולופיק      
. ןלבקה ידי לע דלוודקב      
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.03.0485
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

 10,000.00      25.00   400.000 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
      
      
      
      

 53,550.00 30.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 04.00.77.09   .../006 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
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10/10/2021
דף מס':     006 העורז בשומ לכ בוחר תרואת גורדש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 53,550.00 מהעברה      
      
      
רטוקב ןוטב תחוש תללוכה הקראה תדורטקלא     08.03.0510
521B ןוטיבמ הסכימ םע 06 קמועב מ"ס 04      
רטוקב ןוולוגמ הדלפ טומ תוברל .984 י"ת יפל      
05 תשוחנ ךילומו  ,רטמ 3  קמועב מ"מ 91      
ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל תשוחנ ר"ממ      
ךילומה( .תיליע תשרב הקראה וא ספא ליית      

    908.00     908.00     1.000 'פמוק .)ספאל רוביחב רוחש CVP הטעמ םע  
      
יפל ,םילגד 2  הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.03.0590
התואמ רצוימ  555080 ףיעס  80  טרפמ      

  2,020.00     101.00    20.000 'פמוק .טרפ יפל לכה דומעה ומכ תכתמ  
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.03.0665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

  1,900.00   1,900.00     1.000 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
 58,378.00 3.8 קרפ 30.80 כ"הס  

      
ב ו ח ר  ה ר ו א ת  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש OCED-LYT 3041 םגד דל הרואת ףוג     08.04.0001
םידל .66PI תומיטא תגרדב ע"ש וא ןוגירט      
רביירד,K0004 רוא עבצ  SPILIHP תרצות      
עובצ ,W051-03 קפסה ,SPILIHP תרצותמ      
עורזל םאתמ ללוכ ןימזמה תרחבל ןווגב רונתב      
.האלמ הקידב ילארשיה םינקתה ןוכמ ח"ח      
הרואת ףוג קוריפ ללוכ בשומב םייקה תמגודכ      

244,800.00   1,800.00   136.000 םייק 'חי   
      
תמגוד םוינימולאמ הפצה תרואתל רוקרז     08.04.0005
תרונ םע ע"ש וא "051 ירטמיסא רטיפוי -שעג"      
ןקתומ ,טוו 051 תירלובוט ג"לנ וא דיילה לטמ      

 11,200.00     800.00    14.000 ןשי הרואת ףוג יוניפו קוריפ תוברל םלשומ 'חי   
256,000.00 בוחר הרואת 40.80 כ"הס  
428,084.00 למשח 80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 04.00.77.09   .../007 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

10/10/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     007 העורז בשומ לכ בוחר תרואת גורדש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

תורעה 00 קרפ    
   

תורעה 10.00 קרפ תת                             
   

תורעה 00 כ"הס                            
   
למשח 80 קרפ    
   

                 42,263.00 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת   
   

                 71,443.00 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת   
   

                 58,378.00 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת   
   

                256,000.00 בוחר הרואת 40.80 קרפ תת   
   

   428,084.00 למשח 80 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 04.00.77.09   .../008 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

10/10/2021
דף מס':     008 העורז בשומ לכ בוחר תרואת גורדש

  
קרפ ךס  

תורעה 00 קרפ               
  

   428,084.00 למשח 80 קרפ  
 

  
לכה ךס  

   428,084.00 החנה בושיחל םוכס  
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 04.00.77.09 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


