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

22/06/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

ילשואפ םוי ןועמ תיינב 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ג ו מ מ  ם ו י  ן ו ע מ  10 ק ר פ       
      
. 10.10 ק ר פ  ת ת       
      
פ"ע דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ תיינב     01.01.0001
תודובע תללוכ הדובעה ,םיטרפמו תוינכת      
,ןוטב יליבש תוברל םייקה הנבמה לש קוריפה      
יווק לוטיב ,תרושקתו למשח קותינ ,תוקעמ      

3,543,330.00 3,543,330.00     1.000 'פמוק .הנמטה תורגא םולשתו יוניפ תוברל םימו בויב  
      
רפעה תודובע תא םיללוכ ילשואפה תודובע      
.הנבמל      
      
תודובע תודובע םיללוכ ילשאפה תודובע      
לכירדא תינכת פ"ע ןועמה לש תוריקל ןוטבה      
תוריקה סוסיבל עקרק חודו היצקורטסנוק ,ףונ      
.קודיהו הריפח םיעצמ      
      
למשח חול עוציב תא םיללוכ ילשאפה תודובע      
לש ופרט רדחל רוביחה תוברל החמוגב ינוציח      
ץוביקה      
      
גג יוניפ תא םיללוכ הנבמל ילשואפה תודובע      
לכו הנמטה תוברל הסירהל הנבמל טסבסא      
.הדובעה עוציבל שורדש המ      

3,543,330.00 . 10.10 כ"הס  
3,543,330.00 ןגוממ םוי ןועמ 10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3,543,330.00 ילשואפ םוי ןועמ תיינב כ"הס
קובץ: 09.04.02.01   .../002 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     002 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ת ש ת ו  ח ו ת י פ  54 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.54 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 06 בחורב ,םילבכל הלעת תריפח     45.01.0010
יטרס ,לוח דופיר ללוכ ,מ"ס 001 קמועבו      

 12,600.00      36.00   350.000 .םילבכה תחנה רחאל יוסיכו קודיה ,ןומיס רטמ   
      
תמגודכ תורוניצ 4 תרדחה ללוכ יקפוא חודיק     45.01.0020
061 רטוקב , ןליתאילופמ םיחודיק-סקלפירמ      
טרפמב טרופמכ .מ"מ 1.8 ד"ע 01 גרד , מ"מ      
תוברל חודיק ךרוא רטמ 01 תוחפל ינכטה      
הדובעה עוציבלשורדה לכו תורוב תנכה      

  9,750.00     650.00    15.000 .ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ   
      
ךרוצל טלפסא שיבכ רוסינ רובע תפסות     45.01.0030
רוסינה ינפלש בצמל ותרזחהו תרנצ תחנה      

  7,000.00     140.00    50.000 מ"ס 08 בחורב ,הנבמה רוזחש תוברל רטמ   
      
תמייק תפצורמ הכרדמ תחיתפ רובע תפסות     45.01.0040
ינפלש בצמל התרזחהו תרנצ תחנה ךרוצל      
תופצרמה םע הנבמה רוזחש תוברל החיתפה      

  4,760.00      95.20    50.000 מ"ס 08 בחורב ,וקרופש רטמ   
      
רוניצב לחשומ ,קזב ןקת יל'ג גוז 02  לבכ     45.01.0050

    480.00      16.00    30.000 .מ"מ 05 ךתחב רטמ   
      
םיביס 21 ןיירושמ יטפוא לבכ הנקתה הקפסא     45.01.0055

  2,200.00      22.00   100.000 תרנצב הנקתהל יזכרמ דיג ללוכה םיטפוא רטמ   
      
,גוז 5 קזב לבכ רוביח רובע גוז 02 ל הנורוק     45.01.0060
ךותב ץע חול לע ןקתומ תרושקת ןורא ךותב      
02 קמוע מ"ס 04 הבוג מ"ס 04 בחור הספוק      

    362.00     181.00     2.000 'פמוק .מ"ס  
      
רטמ 062 הבוג מ"ס 001 בחור ןוטב רליפ     45.01.0070

 10,116.00   2,529.00     4.000 .למשח תרבח רובע ,מ"ס 05 קמוע 'חי   
      
חנומ מ"מ 05 רטוק 5.31 .ע.ק.י רוניצ     45.01.0080

  1,350.00       9.00   150.000 .הלחשה טוח םע הרופח הלעתב רטמ   
      
061 רטוק יתבכש וד ירושרש הרבוק רוניצ     45.01.0090
טוח םע הרופח הלעת ךותב חנומ ,מ"מ      

  1,440.00      18.00    80.000 .הלחשה רטמ   
      

 13,500.00      54.00   250.000 .ר"ממ YX2AN 051*4 תשוחנ לבכ רטמ  45.01.0100
 63,558.00 10.54.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 09.04.02.01   .../003 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     003 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 63,558.00 מהעברה      

      
      

  6,250.00      25.00   250.000 .ר"ממ YYN/UC 53*4 תשוחנ דיג רטמ  45.01.0110
      
אלל מ"ס 001 קמוע מ"ס 001*001 החוש     45.01.0120
תקיצי הסכמ ,521B הסכמ ללוכ תיתחת      

 10,400.00   2,600.00     4.000 מ"ס 08 רטוק ריע למסו החוש םש לזרב רטמ   
      
תוברל רעש תליענ תכרעמ עוציב ןונכת     45.01.0130
,לזרב יכותיר ,הטסורנ ןצחל ,ילמשח לוענמ      
,םוקרטנאה דיל התיכ לכל ןגה ךותל רוביח      
לוענמ םע רעש תלבקל תוולנה תודובעה לכ      

  1,700.00     850.00     2.000 'פמוק תוינכותב טרופמכ ,ילמשח  
 81,908.00 רפע תודובע 10.54 כ"הס  
 81,908.00 תויתשתו חותיפ 54 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 81,908.00 למשח כ"הס
קובץ: 09.04.02.01   .../004 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     004 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

חותיפ 04 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2 ק ר פ  20 ק ר פ       
      
9.2 ק ר פ  ת ת  90.20 ק ר פ  ת ת       
      
9.2 קרפ      
      
הצברה תוברל תובכש 2 תרשיימ חייט תבכש     02.09.0900
טכילש ילירקא חיט ללוכ  C.V.P תוניפו      
תוריק יבג לע רשוק דוסי תוברל 07m  ינועבצ      

 66,220.00     140.00   473.000 .חותיפ ר"מ   
 66,220.00 9.2 קרפ תת 90.20 כ"הס  
 66,220.00 2 קרפ 20 כ"הס  

      
04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  ת ת  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
1.04 קרפ      
      
תחתמו תוכרדמ ,םיליבשל 03-ב ןוטב חטשמ     40.01.0050
,מ"ס01 יבועב רתאב קוצי ,קחשמ ינקתמל      
02/02 לכ 8 רטוק תכתורמ לזרב  תשר ללוכ      
תוברל קורס ןוטבה ינפ תקלחהו מ"ס      

 15,525.00     135.00   115.000 .םיקשימ ר"מ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0190
02/01, ,תינבלמ גוסמ עבצ ספסוחמ רמגב      
ינועבצ ןווגב תינכת יפל ע"וש וא 02/02,01/01      

 24,700.00      95.00   260.000 .ןבל סיסב לע ר"מ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.01.0700

  8,040.00      60.00   134.000 .ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה .רופא רטמ   
      
וא תוטילב םע( הרהזא/ןומיס ןבא :שיגנ     40.01.0930
לע  ינועבצ ןווגב 6/02/02 תודימב )םיספ      

  2,380.00     238.00    10.000 ןבל טלמ סיסב ר"מ   
      
ןווגב 4 לדוג לחנ יקולחמ .לחנ יקולח פרפיר     40.01.0950
.מ"ס 01-7 הזר ןוטבב תועקושמ ,הריחב יפל      

 13,440.00     210.00    64.000 .טנמצ טיטב םיקשימ יולימו ר"מ   
      
"ש" ךתחב הלעת ,הכרדמל לועית טנמלא     40.01.0960
תודימב הסכמ םע מ"ס 03/81/04 תודימב      
תבשות תוברל , ליבשה רמגב  מ"ס 4/04/04      

  1,110.00     370.00     3.000 רופא ןווג ,ןוטב רטמ   
 65,195.00 1.04 קרפ תת 10.04 כ"הס  

      
קובץ: 09.04.02.01   .../005 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     005 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

חותיפ 04 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2.04 ק ר פ  ת ת  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
2.04 קרפ      
      
04 הבוג דע תויזגרא העלסמ ינבא תרוש     40.02.0030
י"פע שרדנכ הדובעהו םירמוחה לכ ללוכ מ"ס      

  1,812.00     151.00    12.000 .תינכותה רטמ   
  1,812.00 2.04 קרפ תת 20.04 כ"הס  

      
9.04 ק ר פ  ת ת  90.04 ק ר פ  ת ת       
      
9.04 קרפ      
      
דע ךתחב ןוטבמ תוימורט תוגרדמ -שיגנ     40.09.0910
תריחב פ"ע ןוווגב  ,)חלשו םור( מ"ס 01/04      
ספסוחמ הרהזא טרסו עקש תוברל לכירדא      
בוהצ וא רוחש ,ןבל עבצב מ"מ 83 בחורב      
,םישלושמ םע עפושמ 03-ב ןוטב חטשמו      
תוימורט תוגרדמ .ןוטבה ןויזו קדוהמ עצמ      

  2,100.00     350.00     6.000 א"מ/ח"ש 022 דוסי ריחמב רטמ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.09.0920
5 לוח תוברל , מ"ס 01/01 תודימב תועבורמ      
סיסב לע - ינועבצ ןווג ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס      
ינווג וא/ו ןבל ןווג וא/ו )ןוטס רפוס( ןבל טלמ      

  5,225.00      95.00    55.000 לייטקוק ר"מ   
  7,325.00 9.04 קרפ תת 90.04 כ"הס  
 74,332.00 04 קרפ 04 כ"הס  

      
14 ק ר פ  14 ק ר פ       
      
0.14 ק ר פ  ת ת  00.14 ק ר פ  ת ת       
      
0.14 קרפ תת      
      
14 קרפ      

0.14 קרפ תת 00.14 כ"הס            
      
1.14 ק ר פ  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
רחאלו תימוקמה המדאל תמאתומ ןג תמדא     41.01.0013
רובע( חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב      

  2,750.00      55.00    50.000 )ק"מ 51 לעמ תומכ ק"מ   
  2,750.00 1.14 קרפ 10.14 כ"הס  

      
      

קובץ: 09.04.02.01   .../006 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     006 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

חותיפ 04 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2.14 ק ר פ  20.14 ק ר פ  ת ת       
      

    364.00      13.00    28.000 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0065
      

  2,352.00      14.00   168.000 .  6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0070
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

    762.00       6.00   127.000 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

    320.00      40.00     8.000 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.02.0160
      

  1,805.00      95.00    19.000 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     41.02.0235

  2,070.00      45.00    46.000 12.5. רטמ   
      
הרטמהו ףוטפטל 1" רטוקב תכרעמ שאר     41.02.0350
לעופה הייקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ילוארדיה ףוגמ ,ץחל דמ תוברל ,ןמז י"פע      
,ץחל ןיטקמ ,םיננסמ ינש,קיטסלפמ ישאר      
ע"וש וא י.ר.א תמגודכ בלושמ ריואררחשמ      
,דוקיפ ימל האיצי 4/3" ןג זרב ,ןוסכלא ףוגמ,      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרב 4/3"זרב      

  2,824.00   2,824.00     1.000 'פמוק .ע"וש וא ןואסלפ גוסמ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  1,048.00     524.00     2.000 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     41.02.0390

    280.00     140.00     2.000 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
םולב "טיילרוא" 048/2 תכרעמ שארל ןורא     41.02.0400
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  1,950.00   1,950.00     1.000 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
      
      
      
      
      
      

 13,775.00 20.14.04 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 09.04.02.01   .../007 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     007 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

חותיפ 04 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 13,775.00 מהעברה      

      
      
1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.02.0420
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      
.טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה      
      

  4,000.00   4,000.00     1.000 'פמוק   
      
4 דע 1-מ ISG CD גוסמ הייקשה בשחמ     41.02.0466
ססובמ םימ ןגומ ןוקלג 'בח תרצות תולעפה      
,ןעטמ ללוכ תיראלולס תרושקתו טנרטניא      
ןיפולחל לוא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
ןוראב ,יראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את      
לע הלופכ הליענ לעב , C-45 גוסמ הנגה      
רושיא ללוכ ,היקשהה ןורא לע וא ןוטב חטשמ      

  4,000.00   4,000.00     1.000 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     41.02.0470

  1,050.00     350.00     3.000 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     41.02.0500

  1,320.00     330.00     4.000 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.02.0530

  3,300.00   1,650.00     2.000 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
 27,445.00 2.14 קרפ 20.14 כ"הס  

      
3.14 ק ר פ  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      
.'וכו םיינכמ םילכב      

    571.50       4.50   127.000    ר"מ 
      
תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     41.03.0050
ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש      
איצמהל שי .םנודל ב"וק 02 לש תומכב      
טסופמוקה קפס לש  יוטיחה לע רושיא      
טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל וריבעהלו      
עוציבל שרדנה לכ ללוכ ריחמה .רתאל      
ירמוחו םיינכמ םילכב שומיש ןוגכ הדובעה      

    381.00       3.00   127.000 .ןושיד ר"מ   
      

    952.50 30.14.04 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 09.04.02.01   .../008 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     008 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

חותיפ 04 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    952.50 מהעברה      

      
      
לכימ , 3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0100

     80.00       8.00    10.000 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0110

  5,984.00      16.00   374.000 .תיקש וא  ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     41.03.0280

    254.00       2.00   127.000 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
      
עזג רטוקב "8 לדוג" )רטיל 06( לכיממ םיצע     41.03.0901
גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 2"      

  3,000.00     375.00     8.000 ץעל טסופמוק רטיל 03 -ו תואטוחמ תוכומס 'חי   
 10,270.50 3.14 קרפ 30.14 כ"הס  
 40,465.50 14 קרפ 14 כ"הס  

      
24 ק ר פ  24 ק ר פ       
      
0.24 ק ר פ  ת ת  00.24 ק ר פ  ת ת       
      
0.24 קרפ תת      
      
24 קרפ      

0.24 קרפ תת 00.24 כ"הס            
      
5.24 ק ר פ  ת ת  50.24 ק ר פ  ת ת       
      
5.24 קרפ      
      
ינקתמ רובע םינקתה ןוכמ רושיא קפסל שי      
ירושיא ולבקתי אל( תוללצההו םיקחשמה      
.)הדבעמ וא ןיקתמה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

50.24.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 09.04.02.01   .../009 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     009 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

חותיפ 04 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תרצות yalp NEERG יתוחיטב חטשמ     42.05.0080
ינקתמל תחתמ עוציבה ."קורי טושפ"      
.םינקתה ןוכמ רושיאב ,ביבסמו קחשמה      
001%-ל קדוהמ א עצמ מ"ס 03-02 לש סיסב      
תוטלפ ןותחת סיסבו ,מ"ס 3-5 הבצחמ לוח +      
ןוילע יופיצ .הליפנה הבוגל םיאתמה יבועב      
תשירד יפל ןווגב יטטניס אשד ידברמ      
,מ"מ 53 - אשדה יביס הבוג.חוקיפ/ןימזמה      
םתקולחו םינווגה.עוציבה לע םינש 5 תוירחא      
.תואמגוד ללוכ חוקיפ/ןימזמה תושירד יפל      
י"ע זוקינל 5.1% עופיש םע תיתשתה עוציב      
לוח םיעצמה תא ללוכ ריחמה .עצבמה      
םאתהב אשדה .אשדו ימוג חטשמ ,הבצחמ      

 56,700.00     210.00   270.000 .ב"צמה טרפל ר"מ   
 56,700.00 5.24 קרפ תת 50.24 כ"הס  

      
6.24 ק ר פ  ת ת  60.24 ק ר פ  ת ת       
      
6.24 קרפ      
      
גיראמ הנרבמ/םישרפמ גוסמ הללצה     42.06.0060
יבוע ,V.U תנגהו ההובג תוסיחדב ןליטאילופ      
ןקתומ .הללצה 59-09% ,מ"מ 5.1 ילמינימ      
הדלפ ידומעמ םיליפורפ/םילבכ תועצמאב      
םינוולוגמ 'מ 8 דע םיהבגב 8"-6" רטוקב      
םאתהב םידומעה סוסיב .רונתב םיעובצו      
,עוציב ןונכת הניה הדובעה .עקרקה יאנתל      
היצקורטסנוק בושיח גיצהל שי עוציב ינפל      
םידומע יופיח תוברל חור יסמוע תוברל סוסיבו      

 50,700.00     195.00   260.000 .יוסיכ םע ןגמ גופסב ר"מ   
 50,700.00 6.24 קרפ תת 60.24 כ"הס  

      
9.24 ק ר פ  ת ת  90.24 ק ר פ  ת ת       
      
9.24 קרפ      
      
ץעמ יושע OKE-3004 םגדמ לוח זגרא     42.09.0910
םגדמ לוח זגראל יוסיכ ללוכ,היניבור      
    4004-OKE, 003 תודימבX003 מ"ס  

 15,000.00   5,000.00     3.000 .הנקתהו הלבוה ללוכ ,ע"ש וא ןרביפ תרצות, 'חי   
      
      
      

 15,000.00 90.24.04 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 09.04.02.01   .../010 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     010 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

חותיפ 04 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,000.00 מהעברה      

      
      
רואיל םגד תוטועפל בלושמ ןקתמ     42.09.0920
    64201-pm ע"ש וא תוגספ תרבח תרצות  

 32,000.00  16,000.00     2.000 תוטועפו תוקונית תתיכל .ןוגיעו הלבוה ללוכ 'חי   
      
הינתנ  םגד תוטועפל בלושמ ןקתמ     42.09.0930
    00101-PM ע"ש וא תוגספ תרבח תרצות  

 24,000.00  24,000.00     1.000 םירגוב תתיכל .ןוגיעו הלבוה ללוכ 'חי   
      
ןורבונצ םגד םידליל תיציפק הדנדנ     42.09.0940
    3322-PM ע"ש וא תוגספ תרבח תרצות  

  5,000.00   5,000.00     1.000 םירגוב תתיכל .ןוגיעו הלבוה ללוכ 'חי   
 76,000.00 9.24 קרפ תת 90.24 כ"הס  

      
09.24 ק ר פ  09.24 ק ר פ  ת ת       
      
ןיסח דדובמ לנפמ ןסחמ לש הנקתהו הקפסא     42.90.0010
בחורב ילנטס תלד תוברל מ"מ 05 יבועב שא      
תוברל 06/06פיק ןולח ,מ"ס 012/08      
שורדה לכו םיבזרמ תועבצא ינגמ 2,םיגושנלפ      

 19,500.00   6,500.00     3.000 .הדחיל ר"מ 01 ןסחמ לדוג םלשומ עוציבל 'חי   
 19,500.00 09.24 קרפ 09.24 כ"הס  
202,900.00 24 קרפ 24 כ"הס  

      
44 ק ר פ  44 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  ת ת  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
1.44קרפ      
      
םע ע"ש וא "הרדג" וא "תרנכ" םגד הקעמ     44.01.0010
'מ 0.2 לכ מ"מ 2/05/05 ליפורפמ הדלפ ידומע      
םיליפורפמ םיבצינו 'מ 50.1 הבוגבו      
מ"מ 08 לש חוורמבו מ"מ 5.1/02/02      
,מ"מ 2/52/05 םייקפוא םיליפורפל םירבוחמה      
םירבחמב דומעל תרגסמה רוביח תוברל      

 47,600.00     340.00   140.000 םידדוב ןוטב תודוסיו םירוויע רטמ   
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     44.01.0080
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      

  3,420.00     180.00    19.000 . טרפ יפל תוריקל רוביח רטמ   
 51,020.00 1.44 קרפ תת 10.44 כ"הס  

      
קובץ: 09.04.02.01   .../011 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     011 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

חותיפ 04 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
9.44 ק ר פ  ת ת  90.44 ק ר פ  ת ת       
      
9.44קרפ      
      
היושע 'מ 0.2 הבוגב ע"ש וא "תרנכ" םגד רדג     44.09.0910
חוורמב מ"מ 5.1/02/02 םיבצינ םיליפורפמ      
,רזייל ךותיחב טושיק יטנמלא םע מ"מ 08 לש      
מ"מ 2/52/05 םייקפוא םיליפורפ השולש      
2/04/08 וא מ"מ 2/06/06 ליפורפמ םידומעו      
םירבחמו תופיכ תוברל ,'מ 0.2 לכ מ"מ      

 75,460.00     490.00   154.000 םידדוב ןוטב תודוסיו ,םירוויע רטמ   
      
ט"קמ )תרנכ ( 'ב םגד ןוולוגמ יפנכ דח רעש     44.09.0920
,מ"ס 002/041-021 תודימב ע"ש וא 5013      
,מ"מ 2.2/04/06 ליפורפמ ףנכה תרגסמ      
לש חוורמב מ"מ 5.1/52/52 ליפורפמ םיבצינ      
,2/06/06 ליפורפמ ףוקשמ תוברל ,מ"מ 08      
חירבו מ"ס 07/05/05 תודימב ןוטב תודוסי      

  5,000.00   2,500.00     2.000 היילת לוענמל רטמ   
      
ט"קמ )תרנכ ( 'ב םגד  ןוולוגמ יפנכ דח רעש     44.09.0930
,מ"ס 021/041-021 תודימב ע"ש וא 5013      
,מ"מ 2.2/04/06 ליפורפמ ףנכה תרגסמ      
לש חוורמב מ"מ 5.1/52/52 ליפורפמ םיבצינ      
,2/06/06 ליפורפמ ףוקשמ תוברל ,מ"מ 08      
חירבו מ"ס 07/05/05 תודימב ןוטב תודוסי      

  1,500.00   1,500.00     1.000 היילת לוענמל רטמ   
      
הרוקמ תולגעל הככס לש הנקתהו עוציב ןונכת     44.09.0931
הדלפ היצקורטסנוק תוברל לכירדא טרפ פ"ע      
תוברל מ"מ 05 יבועב דדובמ לנפמ גג יוסיכו      

 13,500.00   4,500.00     3.000 'פמוק .חותיפ תוינכתב חטשה לדוג יפל םיגושנלפ  
 95,460.00 9.44 קרפ תת 90.44 כ"הס  
146,480.00 44 קרפ 44 כ"הס  

      
15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  ת ת  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
1.15 קרפ      
      
יוניפ םיללוכ יוניפהו הסירהה תודובע לכ      
םולשת תוברל השרומ תלוספ רתאל רמוחה      
.םשרנ אל םא םג ,הרגאה      
      
      

10.15.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 09.04.02.01   .../012 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     012 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

חותיפ 04 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.01.0025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

  1,967.50       2.50   787.000 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     51.01.0030

  4,968.00     216.00    23.000 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
יוניפו שרושהו עזגה תוברל רגוב ץע תתירכ     51.01.0031

  2,640.00     220.00    12.000 השרומ םזג רתאל תלוספה 'חי   
      
תוברל )שורב/סוטפילקא( רגוב ץע תתירכ     51.01.0032
םזג רתאל תלוספה יוניפו שרושהו עזגה      

 16,800.00   1,200.00    14.000 'פמוק .השרומ  
      
לכ תוברל ץוביקה יחטשל רגוב ץע הקתעה     51.01.0033

  1,100.00     220.00     5.000 'פמוק ..'וכו הריפח תושרדנה תונכה  
      
הרבדה ,םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     51.01.0100
לוחכ רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל השעית      
,40.40.20.14 דע 00.40.20.14 םיפיעס      
רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו      

  1,341.00       1.80   745.000 50.20.14 ףיעס לוחכ ר"מ   
      
תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     51.01.0150

    640.00      16.00    40.000 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
םתחנהו תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ     51.01.0151
לכו מ"ס 5 םי לוח תפוסה תוברל שדחמ      

  5,500.00      55.00   100.000 .םלשומ עוציבל שורדה ר"מ   
      

  2,800.00      56.00    50.000 שדחמ ןתחנהו ןג/הפש ינבא קוריפ רטמ  51.01.0152
 37,756.50 1.15 קרפ תת 10.15 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  ת ת  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
2.15 קרפ      
      
הריפח יפדוע יוניפ תוברל יגוס לכב הריפח     51.02.0050

 18,200.00      28.00   650.000 .ק"מ 000,01 דע עקרק ק"מ   
      
םישיבכל תיתש לש אלמ קודיהו רושיי     51.02.0100
תרוצ( רפע תודובע רתאל 89% ל תוכרדמו      

  2,500.00       2.50 1,000.000 .מ"ס 02 רפע תודובע רמג )ךרד ר"מ   
 20,700.00 20.15.04 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 09.04.02.01   .../013 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     013 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

חותיפ 04 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 20,700.00 מהעברה      

      
      
םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     51.02.0200

  2,000.00       2.50   800.000 .קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב ק"מ   
      
ינגל םיאתמה יקנ םי לוח רוזיפו הקפסא     51.02.0300
רובע הדבעמ רושיא קפסל שי( םידלי      

  1,800.00     150.00    12.000 .)םיקחשמ ינקתמל לוחה לש המאתה ןוט   
 24,500.00 2.15 קרפ תת 20.15 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  ת ת  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
3.15 קרפ      
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 58,500.00     130.00   450.000 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.03.0100
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      
דע )קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      

 59,400.00      66.00   900.000 .ק"מ 0,0100 ק"מ   
      
קחורמה םוקמב וא רתאב ימוקמ רפעמ יולימ     51.03.0101
,רחא הזוח תרגסמב רפחנש ,ונממ מ"ק 51 דע      
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב רזופמ      
תופיפצ תגרד לכל רקובמ קודיהב קודיהה      
ריחמה( 15 קרפ יללכה טרפמה יפל תשרדנ      
רוזיפ ,יולימה ירוזאל הלבוה ,הסמעה ללוכ      

 26,100.00      18.00 1,450.000 . )קודיהו ק"מ   
144,000.00 3.15 קרפ תת 30.15 כ"הס  

      
9.15 ק ר פ  ת ת  90.15 ק ר פ  ת ת       
      
9.15 קרפ      
      
ויוניפו אוהש גוס לכמ קחשמ ןקתמ קוריפ     51.09.0910

  1,200.00     300.00     4.000 חקפמה הרויש םוקמל 'חי   
  1,200.00 9.15 קרפ תת 90.15 כ"הס  

207,456.50 15 קרפ 15 כ"הס  
      
      
      

737,854.00 חותיפ כ"הס
קובץ: 09.04.02.01   .../014 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     014 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

בויבו םימ 75 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ ל  ת ו ר ו נ י צ  13.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0430
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

 15,720.00     131.00   120.000 םיחפס אלל ,םירבחמ תוברל ,מ"מ 011 רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0440
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

  5,950.00     170.00    35.000 םיחפס אלל ,םירבחמ תוברל ,מ"מ 061 רטמ   
 21,670.00 םיזקנ תכרעמל תורוניצ 13.70 כ"הס  

      
ם י נ ו פ י ס  ,ה פ צ ר  י מ ו ס ח מ  43.70 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ  ת ו ל ע ת ו  ם י נ ג ז מ ל       
      
םע 4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     07.34.0200

  1,250.00     250.00     5.000 זילפמ תשרו תעבט 'חי   
      
תמגוד 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקב תואספוק     07.34.0400

  1,250.00     250.00     5.000 קיטסלפ הסכמ םע ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
תמגוד ןליפורפילופמ 4" הליפנ - הפצר ףסאמ     07.34.0420

  1,275.00     255.00     5.000 ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
2.1 יבועב 403 מ"בלפמ 8"/4" הפצר םוסחמ     07.34.0600

  7,400.00   1,480.00     5.000 )דרפנב דדמנ הטסורינמ לסה( מ"מ 'חי   
 11,175.00 זוקינ תולעתו םינגזמל םינופיס ,הפצר ימוסחמ 43.70 כ"הס  

      
ם י מ ש ג  י מ  ז ו ק י נ  05.70 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקה לע תחנומ םורט ןוטבמ בזרמל תקוש     07.50.0060

  1,200.00     150.00     8.000 מ"ס 01/54/03 תודימב 'חי   
  1,200.00 םימשג ימ זוקינ 05.70 כ"הס  

      
ק ל ד ו  ן מ ו ש  י ד י ר פ מ  56.70 ק ר פ  ת ת       
      
רטיל 001,1 חפנב ןליתאילופמ ןמוש ידירפמ     07.65.0125
לכ תוברל ,םייעקרק תת ,4" האיצי/הסינכ      
הנקתה ,רפעה תודובע ,םיסכמה ,םירזיבאה      
לוח יולימ ,דירפמה ןוגיע ,קדוהמ עצמ ג"ע      

  7,040.00   7,040.00     1.000 'פמוק קודיהו  
  7,040.00 קלדו ןמוש ידירפמ 56.70 כ"הס  

      
קובץ: 09.04.02.01   .../015 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     015 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

בויבו םימ 75 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א  י ו ב י כ ל  ד ו י צ ו  ת ו ד מ ע  09.70 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ה  ך ו ת ב       
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     07.90.0012
,ריק לע ןקתומה ,)דרפנב דדמנה( סלגרביפ      
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
בר ,2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטשידמצמ      
ןולגלג ,1" ירודכ זרב ,2" דמצמ םע ישומיש      
,'מ 03 ךרואב 4/3" רטוק שימג רוניצ םע      
ןקתומ ,יוהיזל "שא" טולישו םימה וקל רוביח      

  2,310.00   2,310.00     1.000 'פמוק םלשומ  
      
,תלעונ תלד םע חפמ שא יוביכ דויצל ןורא     07.90.0220
דעוימ( ריקל רבוחמ ,מ"ס 03/08/08 תודימב      

    840.00     420.00     2.000 'פמוק )דרפנב םלושמה 4/3" ןולגלג תנקתהל  
      
רטוקב ימוג וא יטסלפ שימג רוניצ םע ןולגלג     07.90.0310
עורז םע ףות לע ןקתומ ,'מ 03 ךרואבו 4/3"      
רטוק סוסיר/ןוליס קנזמ תוברל ,תבבותסמ      
,םימה וקלרוניצה רוביחו 1" ירודכ זרב ,4/3"      

  1,400.00     700.00     2.000 'פמוק 6022 י"ת יפל  
  4,550.00 ןיינבה ךותב שא יוביכל דויצו תודמע 09.70 כ"הס  
 45,635.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

      
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ן ג  ז ר ב  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
ןבלוגמ הדלפ ףקז ללוכ 4/3" רטוקב ןג זרב     57.01.0900

  1,000.00     200.00     5.000 'פמוק 1" רטוקב רפת אלל 04 לוידקס  
  1,000.00 ןג זרב 10.75 כ"הס  

      
ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ  21.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ  ת ק פ ס א ל       
      
,מ"מ 02 רטוק בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.12.0295
ללוכ אל ,ע"ש וא 42 גרד "לוגסקפ" תמגוד      
עקרקב םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב      

  2,600.00      40.00    65.000 רזוח יולימו לוחתפיטע 'חי   
      
      
      
      

  2,600.00 21.75.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 09.04.02.01   .../016 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     016 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

בויבו םימ 75 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,600.00 מהעברה      

      
      
,מ"מ 23 רטוק בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.12.0296
ללוכ אל ,ע"ש וא 51 גרד "לוגסקפ" תמגוד      
עקרקב םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב      

  3,500.00      50.00    70.000 רזוח יולימו לוחתפיטע 'חי   
      
,מ"מ 09 רטוק בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.12.0299
ללוכ אל ,ע"ש וא 01 גרד "לוגסקפ" תמגוד      
עקרקב םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב      

  5,400.00     180.00    30.000 רזוח יולימו לוחתפיטע רטמ   
      
,מ"מ 011 רטוק בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.12.0300
ללוכ אל ,ע"ש וא 01 גרד "לוגסקפ" תמגוד      
עקרקב םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב      

  2,150.00     215.00    10.000 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
 13,650.00 םימ תקפסאל םייטסלפ תורוניצ 21.75 כ"הס  

      
ם י מ  י ו ו ק  ר ו ב י ח  41.75 ק ר פ  ת ת       
      
רטוק ןליתאילופ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     57.14.0370
רטוק ןליתאילופ רוניצמ םייק וקל מ"מ 011      
וקה יוליגל הריפח תודובע תוברל ,מ"מ 011      
תועצמאבםייקה וקל רוביח ,וקה זוקינ ,םייקה      
ךותירל הפומ/תשק/רטוק רבעמ ,ךותיר      
תוברל ,תופעתסה ללוכ אל ,)דמצמ( ילמשח      
רוביחל םישרדנה םירזיבאהו תודובעה      

  1,830.00   1,830.00     1.000 ותומדקל בצמה תרזחהו ,םלשומ 'חי   
  1,830.00 םימ יווק רוביח 41.75 כ"הס  

      
ם י ל י ע פ מ  ,ם י פ ו ג מ  12.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ  "ל מ ג "-ו  ם י פ ו ג מ ל  ם י י ל מ ש ח       
      
,הקיצי לזרב יושע 3" רטוק בחר זירט ףוגמ     57.21.0020
ץחלל )ןסליר( 11 ןוליינ ץוחו םינפ יופיצ םע      

  1,410.00   1,410.00     1.000 םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 61 לש הדובע 'חי   
      
,הקיצי לזרב יושע 4" רטוק בחר זירט ףוגמ     57.21.0030
ץחלל )ןסליר( 11 ןוליינ ץוחו םינפ יופיצ םע      

  4,920.00   1,640.00     3.000 םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 61 לש הדובע 'חי   
      
      

  6,330.00 12.75.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 09.04.02.01   .../017 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     017 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

בויבו םימ 75 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,330.00 מהעברה      

      
      
תרנצ יעטק תוברל ,4" רטוק יליע "למג"     57.21.0510
םיכותיר ,תולעמ 09 תויוז 4 ,'מ 5 דע ךרואב      
םיפוגמ ןוגכ םירזיבא אלל( "למג"ה תעיבצו      
ןקתומ ,םימ וקל רוביח תוברל )םימותסשו      

  2,500.00   2,500.00     1.000 'פמוק םלשומ  
  8,830.00 םימ "למג"-ו םיפוגמל םיילמשח םיליעפמ ,םיפוגמ 12.75 כ"הס  

      
י ו ו ק ב  ם י נ נ ס מ ו  ם י מ ו ת ס ש  22.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ       
      
לזרב יושע 3" רטוק םימל רזוח לא םותסש     57.22.0004
ןוילע חתפ םע ע"ש וא "RN-540" םגד הקיצי      
ץחלל ,תלוקשמו עורז אלל ,טלוב/ךרואמ ריצו      
,םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 61 לש הדובע      

  3,730.00   3,730.00     1.000 ןוגיע יגרבו םימטא 'חי   
      
לזרב יושע 2" רטוק יטניק ריווא םותסש     57.22.0220
הדובע ץחלל ,ע"ש וא "K-210" םגד הקיצי      
,םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 52-2.0 לש      

  3,200.00   3,200.00     1.000 ןוגיע יגרבו םימטא 'חי   
      
4" רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     57.22.0932
ץחלל ,ע"ש וא "י.ר.א" תרצות תכתממ יושע      
תוברל ,יסקופא יופיצ םע ,'מטא 21 הדובע      

  7,510.00   7,510.00     1.000 ח"זמל הקידבו םיידגנ םינגוא 'חי   
      
יושע 4" רטוק ינוסכלא םינבא תדוכלמ/ןנסמ     57.22.1010
םע ןגואמ ע"ש וא "152V" םגד הקיצי לזרב      
ץחלל ,)הטסורינ( 403 מ"בלפמ תימינפ תשר      
תוברל ,ןסליר יופיצ םע ,'מטא 61 לש הדובע      

  1,160.00   1,160.00     1.000 םיידגנ םינגוא 'חי   
 15,600.00 םימ יווקב םיננסמו םימותסש 22.75 כ"הס  

      
)ם י ר ס ר ד ( ם י ד מ צ מ  42.75 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ב ח מ ו       
      
ץחלל הדלפ תורוניצל 3" רטוק )רסרד( דמצמ     57.24.0010
ימינפ יסקופא יופיצ םע 'מטא 61 לש הדובע      
םימוא ,םיגרב ,תוינזוא תוברל ,ינוציחו      

    525.00     525.00     1.000 םימטאו 'חי   
      
      
      

    525.00 42.75.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 09.04.02.01   .../018 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     018 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

בויבו םימ 75 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    525.00 מהעברה      

      
      
ץחלל הדלפ תורוניצל 4" רטוק )רסרד( דמצמ     57.24.0020
ימינפ יסקופא יופיצ םע 'מטא 61 לש הדובע      
םימוא ,םיגרב ,תוינזוא תוברל ,ינוציחו      

  1,240.00     620.00     2.000 םימטאו 'חי   
  1,765.00 םירבחמו )םירסרד( םידמצמ 42.75 כ"הס  

      
ץ ח ל  י נ י ט ק מ ו  ם י מ  י ד מ  52.75 ק ר פ  ת ת       
      
לזרב תקצימ 3" רטוק ינוסרטלוא םימ דמ     57.25.0172
םע רוגס ע"ש וא "R-005 בטקוא" םגד      

  5,790.00   5,790.00     1.000 'מטא 61 לש הדובע ץחלל םינגוא 'חי   
  5,790.00 ץחל יניטקמו םימ ידמ 52.75 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ  י ז ר ב  62.75 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ל  ץ ו ח מ  )ם י ט נ ר ד י ה (      
      
רטוק דדוב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.26.0021
ףקז תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב רבוחמ ,3"      
ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,3" רטוק      

  2,150.00   2,150.00     1.000 'פמוק םימ וקל רוביחו  
  2,150.00 ןיינבל ץוחמ )םיטנרדיה( שא יוביכ יזרב 62.75 כ"הס  

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

  9,000.00     150.00    60.000 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפחתודובע רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0020
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל,'מ 57.1      

  1,600.00     160.00    10.000 רזוח יולימו רטמ   
      
      
      
      
      
      

 10,600.00 23.75.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 09.04.02.01   .../019 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     019 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

בויבו םימ 75 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 10,600.00 מהעברה      

      
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0040
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל,'מ 57.2      

  1,950.00     195.00    10.000 רזוח יולימו רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.32.2002
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 011 רטוק ,ע"ש וא 01      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935      
,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל      

  3,300.00     165.00    20.000 רזוח רטמ   
 15,850.00 לועיתו בויבל ןליתאילופו C.V.P תורוניצ 23.75 כ"הס  

      
ב ו י ב ל  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  44.75 ק ר פ  ת ת       
ן ל י ת א י ל ו פ מ       
      
רטוקב ןליתאילופמ תולוגע הרקב תוחוש     57.44.0005
60-521-030-080-80 ט"קמ מ"ס 08 ימינפ      
מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמ םע ,ןוט 5 סמועל      
הצעומ למסו בותיכ םע )ןוט 521B )5.21 ןיממ      
,תוסינכ 5 דע ,01-200-313-060-71 ט"קמ      
,הרידח םטא םע מ"מ 002,061,011 האיצי      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דע קמועבו      

 19,350.00   2,150.00     9.000 רזוח יולימו 'חי   
      
רטוקב ןליתאילופמ תולוגע הרקב תוחוש     57.44.0200
,7020-8511C ט"קמ ,מ"ס 001 ימינפ      
םע ע"ש וא "תיפוח" תמגוד ,ןוט 8 סמועל      
521B )5.21 ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמ      
,תוסינכ 5דע ,הצעומ למסו בותיכ םע )ןוט      
דע קמועבו הרידח םטא םע מ"מ 002 האיצי      

  6,600.00   3,300.00     2.000 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 'חי   
      
ימינפ רטוקב ןליתאילופמ תולוגע הרקב תוחוש     57.44.0210
,ןוט 8 סמועל ,8121C-7020 ט"קמ ,מ"ס 001      
רטוק .ב.ב הסכמ םע ע"ש וא "תיפוח" תמגוד      
בותיכ םע )ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 06      
מ"מ 002 האיצי ,תוסינכ 5 דע ,הצעומ למסו      
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועבו הרידח םטא םע      

  8,000.00   4,000.00     2.000 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 'חי   
 33,950.00 44.75.75 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 09.04.02.01   .../020 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     020 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

בויבו םימ 75 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 33,950.00 מהעברה      

      
      
רטוקב ןליתאילופמ תולוגע הרקב תוחוש     57.44.0220
,7020-8521C ט"קמ ,מ"ס 001 ימינפ      
םע ע"ש וא "תיפוח" תמגוד ,ןוט 8 סמועל      
521B )5.21 ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמ      
,תוסינכ 5דע ,הצעומ למסו בותיכ םע )ןוט      
לעמ קמועבו הרידח םטא םע מ"מ 002 האיצי      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2      

 10,260.00   5,130.00     2.000 רזוח יולימו 'חי   
      
6"-4" רטוקב בויב וק רובח רובע תפסות     57.44.0410
יוליג ,הריפח ללוכ קמוע לכב תמייק החושל      
לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה      

    800.00     800.00     1.000 .שרדנה יפ 'חי   
      
ב יולימ , קמוע לכבו רטוק לכב תוחוש לוטיב     57.44.0900
    MSLC הנבמל דעו אתה תיתחתמ  
קוריפ ,אתה ףקיהבו טלפסא תיתחת/שיבכה      
קוליסו רחא קלח לכ וא הסכמהו הרקת ,תוילוח      
הדימב( .קוחכ רשואמ םוקמל קחרמ לכלוספה      
ואולמב אתה קוריפ ללוכ ףיעסה ,שרדייו      
תמיטא קוליסו ללחה יולימ תיתחתה תוברל      

  1,800.00   1,800.00     1.000 'פמוק .שדחה רוביחל דע תמייק בויב תרנצ  
 46,810.00 ןליתאילופמ בויבל הרקב תוחוש 44.75 כ"הס  

      
י מ י נ פ ו  י נ ו צ י ח  ,ב ו י ב  י ל פ מ  64.75 ק ר פ  ת ת       
      
תפיטע םע )6"( מ"מ 061 רטוק ינוציח לפמ     57.46.0010
ימטאו C.V.P - מ םירזיבאו תרנצ ,ןיוזמ ןוטב      
לפמה הבוג ,לעתימ דוביע תוברל ,הרידח      

  1,700.00     850.00     2.000 'מ 5.1 דע )הבוג שרפה( 'חי   
  1,700.00 ימינפו ינוציח ,בויב ילפמ 64.75 כ"הס  

      
ב ו י ב  ת ו ר ו נ י צ  ר ו ב י ח  74.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י י ק  ת ו ח ו ש ל       
      
4"-6" םירטקב הדלפמ בויב רוניצ רוביח     57.47.0010
החושל דומצב הריפח תוברל ,תמייק החושל      
תייטה ,תוביאש ,רוביחה תודובע ,תמייקה      
לכו לעתמה דוביע ,החוש רבחמ ,םיכפש      

  2,800.00   1,400.00     2.000 'פמוק םלשומ ןקתומ ,םישורדה םירמוחה  
  2,800.00 תומייק תוחושל בויב תורוניצ רוביח 74.75 כ"הס  

      
      
      

קובץ: 09.04.02.01   .../021 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     021 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

בויבו םימ 75 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ו נ י צ ל  ן ו ט ב  ת פ י ט ע  09.75 ק ר פ  ת ת       
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.90.0010
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה      

  1,700.00      85.00    20.000 ) 4"( מ"מ 011 רטמ   
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.90.0020
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה      

  1,920.00      96.00    20.000 )6"( מ"מ 061 רטמ   
  3,620.00 תורוניצל ןוטב תפיטע 09.75 כ"הס  

121,395.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

167,030.00 בויבו םימ כ"הס
קובץ: 09.04.02.01   .../022 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     022 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ילשואפ םוי ןועמ תיינב 10 הנבמ     
    
ןגוממ םוי ןועמ 10 קרפ      
    

                           3,543,330.00 . 10.10 קרפ תת    
    

              3,543,330.00 ןגוממ םוי ןועמ 10 כ"הס                
 3,543,330.00 ילשואפ םוי ןועמ תיינב 10 כ"הס                            

    
למשח 80 הנבמ     
    
תויתשתו חותיפ 54 קרפ      
    

                              81,908.00 רפע תודובע 10.54 קרפ תת    
    

                 81,908.00 תויתשתו חותיפ 54 כ"הס                
    81,908.00 למשח 80 כ"הס                            

    
חותיפ 04 הנבמ     
    
2 קרפ 20 קרפ      
    

                              66,220.00 9.2 קרפ תת 90.20 קרפ תת    
    

                 66,220.00 2 קרפ 20 כ"הס                
    
04 קרפ 04 קרפ      
    

                              65,195.00 1.04 קרפ תת 10.04 קרפ תת    
    

                               1,812.00 2.04 קרפ תת 20.04 קרפ תת    
    

                               7,325.00 9.04 קרפ תת 90.04 קרפ תת    
    

                 74,332.00 04 קרפ 04 כ"הס                
    
14 קרפ 14 קרפ      
    

0.14 קרפ תת 00.14 קרפ תת                                           
    

                               2,750.00 1.14 קרפ 10.14 קרפ תת    
    

                              27,445.00 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
 
 
 
 

קובץ: 09.04.02.01   .../023 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     023 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              10,270.50 3.14 קרפ 30.14 קרפ תת    
    

                 40,465.50 14 קרפ 14 כ"הס                
    
24 קרפ 24 קרפ      
    

0.24 קרפ תת 00.24 קרפ תת                                           
    

                              56,700.00 5.24 קרפ תת 50.24 קרפ תת    
    

                              50,700.00 6.24 קרפ תת 60.24 קרפ תת    
    

                              76,000.00 9.24 קרפ תת 90.24 קרפ תת    
    

                              19,500.00 09.24 קרפ 09.24 קרפ תת    
    

                202,900.00 24 קרפ 24 כ"הס                
    
44 קרפ 44 קרפ      
    

                              51,020.00 1.44 קרפ תת 10.44 קרפ תת    
    

                              95,460.00 9.44 קרפ תת 90.44 קרפ תת    
    

                146,480.00 44 קרפ 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                              37,756.50 1.15 קרפ תת 10.15 קרפ תת    
    

                              24,500.00 2.15 קרפ תת 20.15 קרפ תת    
    

                             144,000.00 3.15 קרפ תת 30.15 קרפ תת    
    

                               1,200.00 9.15 קרפ תת 90.15 קרפ תת    
    

                207,456.50 15 קרפ 15 כ"הס                
   737,854.00 חותיפ 04 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 09.04.02.01   .../024 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     024 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

בויבו םימ 75 הנבמ     
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                              21,670.00 םיזקנ תכרעמל תורוניצ 13.70 קרפ תת    
    

                              11,175.00 םינגזמל םינופיס ,הפצר ימוסחמ 43.70 קרפ תת    
זוקינ תולעתו            
    

                               1,200.00 םימשג ימ זוקינ 05.70 קרפ תת    
    

                               7,040.00 קלדו ןמוש ידירפמ 56.70 קרפ תת    
    

                               4,550.00 ןיינבה ךותב שא יוביכל דויצו תודמע 09.70 קרפ תת    
    

                 45,635.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ      
    

                               1,000.00 ןג זרב 10.75 קרפ תת    
    

                              13,650.00 םימ תקפסאל םייטסלפ תורוניצ 21.75 קרפ תת    
    

                               1,830.00 םימ יווק רוביח 41.75 קרפ תת    
    

                               8,830.00 םיפוגמל םיילמשח םיליעפמ ,םיפוגמ 12.75 קרפ תת    
םימ "למג"-ו            
    

                              15,600.00 םימ יווקב םיננסמו םימותסש 22.75 קרפ תת    
    

                               1,765.00 םירבחמו )םירסרד( םידמצמ 42.75 קרפ תת    
    

                               5,790.00 ץחל יניטקמו םימ ידמ 52.75 קרפ תת    
    

                               2,150.00 ןיינבל ץוחמ )םיטנרדיה( שא יוביכ יזרב 62.75 קרפ תת    
    

                              15,850.00 בויבל ןליתאילופו C.V.P תורוניצ 23.75 קרפ תת    
לועיתו            
    

                              46,810.00 ןליתאילופמ בויבל הרקב תוחוש 44.75 קרפ תת    
    

                               1,700.00 ימינפו ינוציח ,בויב ילפמ 64.75 קרפ תת    
    

                               2,800.00 תומייק תוחושל בויב תורוניצ רוביח 74.75 קרפ תת    
 
 
 
 
 

קובץ: 09.04.02.01   .../025 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     025 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               3,620.00 תורוניצל ןוטב תפיטע 09.75 קרפ תת    
    

                121,395.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס                
   167,030.00 בויבו םימ 75 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 09.04.02.01   .../026 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

22/06/2022
דף מס':     026 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

ילשואפ םוי ןועמ תיינב 10 הנבמ    
   

              3,543,330.00 ןגוממ םוי ןועמ 10 קרפ   
   

 3,543,330.00 ילשואפ םוי ןועמ תיינב 10 כ"הס               
   
למשח 80 הנבמ    
   

                 81,908.00 תויתשתו חותיפ 54 קרפ   
   

    81,908.00 למשח 80 כ"הס               
   
חותיפ 04 הנבמ    
   

                 66,220.00 2 קרפ 20 קרפ   
   

                 74,332.00 04 קרפ 04 קרפ   
   

                 40,465.50 14 קרפ 14 קרפ   
   

                202,900.00 24 קרפ 24 קרפ   
   

                146,480.00 44 קרפ 44 קרפ   
   

                207,456.50 15 קרפ 15 קרפ   
   

   737,854.00 חותיפ 04 כ"הס               
   
בויבו םימ 75 הנבמ    
   

                 45,635.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                121,395.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ   
   

   167,030.00 בויבו םימ 75 כ"הס               
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הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
0698399-80:סקפ 8598399-80:לט בגנה .נ.ד
 

22/06/2022
דף מס':     027 דעס ץוביק תותיכ 3 ןגוממ םוי ןועמ יוניב

  
הנבמ ךס  
 3,543,330.00 ילשואפ םוי ןועמ תיינב 10 הנבמ  

  
    81,908.00 למשח 80 הנבמ  

  
   737,854.00 חותיפ 04 הנבמ  

  
   167,030.00 בויבו םימ 75 הנבמ  

 
  

לכה ךס  
 4,530,122.00 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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