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

22/06/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

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       
      
. 1.10 ק ר פ  ת ת       
      
ץוביק תותיכ 2 ןגוממ םוי ןועמ תיינב     01.1.001
תללוכ הדובעה ,םיטרפמו תוינכת פ"ע םימולע      
תוברל םייקה הנבמה לש קוריפה תודובע      
,תרושקתו למשח קותינ ,תוקעמ ,ןוטב יליבש      
םולשתו יוניפ תוברל םימו בויב יווק לוטיב      

2,633,265.00 2,633,265.00     1.000 'פמוק .הנמטה תורגא  
      
רפעה תודובע תא םיללוכ ילשואפה תודובע      
.הנבמל      
      
גג יוניפ תא םיללוכ הנבמל ילשואפה תודובע      
לכו הנמטה תוברל הסירהל הנבמל טסבסא      
.הדובעה עוציבל שורדש המ      

2,633,265.00 . 1.10 כ"הס  
2,633,265.00 ןגוממ םוי ןועמ 10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,633,265.00 ילשואפ םוי ןועמ תיינב כ"הס
קובץ: 10.04.01.01   .../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 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ע ה  00 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  1.00 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      
      
קשימ תא ללוכ ריחמה -הפש יינבא      
אלש םיעצמב הריפחו רוסינו תורבחתהה      
.דרפנב םלושי      
      
םיהבגו םיעופיש קודבל יארחא עצבמה ןלבקה      
לכ ו/וא םיקדס ועיפוי ו/וא םימ ודמעיו הדימב,      
עצביו קרפי ןלבקה ןיקת וניאש עוציבל ןמיס      
.ונובשח לע שדחמ      
      
תרבעה ראשה ןיב םיללוכ םיקוריפה יריחמ      
ולספנש הריפחה יפדוע לכ קוליסו תלוספה      
לכ תא םיללוכו השרומ ךפש םוקמל יולימל      
ןחיא ,אוהש לכ קחרמל הלבוה רובע םיריחמה      
.הרגא םולשתו      
      
הרבעה םיקוריפה תודובע ללוכ תודובעה ריחמ      
םירליפ ,תוחמוג( דויצ לש הקתעהו      
לכ ללוכ דויצה ילעב םע םואת ללוכ)םידומעו      
.הדובעה רובע ושרדיש םימולשתה      
      
אטאטמ י"ע ןויקינ עצובי תודובעה לכ רחאל      
רושיאו םלשומ בצמל דע )טאקבוב(שיבכ      
.חוקיפה      

תורעה 1.00 כ"הס            
תורעה 00 כ"הס            

      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ח ט ש ה  ת נ כ ה  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
יוניפ םיללוכ יוניפהו הסירהה תודובע לכ      
םולשת תוברל השרומ תלוספ רתאל רמוחה      
.םשרנ אל םא םג ,הרגאה      

1.10.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 10.04.01.01   .../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 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יוניפו שרושהו עזגה תוברל רגוב ץע תתירכ     01.1.020

  4,550.00     350.00    13.000 השרומ םזג רתאל תלוספה 'חי   
      
ןויזה תוברל יבוע לכב ןוטב יחטשמ קוריפ     01.1.050
םולשת ללוכ השרומ תלוספ רתאל יוניפו      

  2,160.00      24.00    90.000 .תורגא רטמ   
      
תוברל ,םיצע ימדג לש/ הריקע וא/ו התירכ     01.1.060

    200.00     200.00     1.000 קוליסו יוניפ חחוכ םירשרוש 'חי   
      

  2,448.00      68.00    36.000 יעוצקמ לעופ ע"ש  01.1.080
      

  3,600.00   1,800.00     2.000 אטאטמ /טקבוב הדובע םוי ע"י  01.1.090
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     01.1.091

  1,400.00       2.00   700.000 רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
      
יוקינ ללוכ מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     01.1.092
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ, תלוספ      

  5,200.00       4.00 1,300.000 דבלב חוקיפה רושיאב - קוליסו יוניפ ר"מ   
 19,558.00 חטשה תנכה 1.10 כ"הס  

      
ק ו ר י פ  2.10 ק ר פ  ת ת       
      
םוקמל ויוניפו אוהש גוס לכמ ןקתמ קוריפ     01.2.001

    300.00     300.00     1.000 חקפהמ הרויש רטמ   
      
הבוגבו מ"ס 53 לש ללוכ יבועב רדג ריק קוריפ     01.2.002

  1,200.00     120.00    10.000 סוסיבה קוריפ תוברל , 'מ 2 דע רטמ   
  1,500.00 קוריפ 2.10 כ"הס  
 21,058.00 קוריפו הנכה תודובע 10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 10.04.01.01   .../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 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ל י ל ס ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
.ה נ כ ה ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
הריפחה תודובעל הדיחיה יריחמ :הרעה      
עקרקה יגוס לכב הביצח/הריפח תוללוכ      
םוחתב םייקנה הריפחה יפדוע יוניפ ,עצמהו      
מ"ק 5 לש קחרמל דע וא/ו בושיה תצבשמ      
,רזוח שומישל ירלונרג רמוח תדרפה .רתאהמ      
תובכשב רוזיפו רזוח שומישל ןוסחאו הלבוה      
תפלחה קודיה ללוכ ,יולימ יחטשב מ"ס 02 לש      
.הכימתו עקרק      
      
רוזיפ ,הלבוה ,הסמעה ללוכ יולימו הריפח     02.1.020
וא/ו מ"ס 02 לש תובכשב הדובעה רתאב      
דייפידומ 89% ל קודיה ללוכ ןג ןבא תכימת      
תונפל שי תויראש/תלוספה תא .ו.ט.ש.א.א      

 11,500.00      23.00   500.000 .השרומ תלוספ רתאל ק"מ   
      
םישיבכל תיתש לש אלמ קודיהו רושיי     02.1.030
תרוצ( רפע תודובע רתאל 89% ל תוכרדמו      

  3,000.00       2.50 1,200.000 .מ"ס 02 רפע תודובע רמג )ךרד ר"מ   
      
'א גוס עצמ לש רקובמ קודיהו רוזיפ הקפסא     02.1.040
דע לש תובכשב 001% ל תוכרדמו םישיבכל      

 51,240.00     122.00   420.000 .מ"ס 02 ק"מ   
      

  6,000.00      40.00   150.000 .תובכשב וקודיהו רתאל המדא יולימ תקפסא ק"מ  02.1.060
      
רזופמ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     02.1.065
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      
דע )קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      

 42,570.00      66.00   645.000 .ק"מ 000,01 ק"מ   
      
םידלי ינגל םיאתמה יקנ םי לוח רוזיפו הקפסא     02.1.070
לש המאתה רובע הדבעמ רושיא קפסל שי(      

  1,400.00     100.00    14.000 .)םיקחשמ ינקתמל לוחה ןוט   
115,710.00 .הנכהו רפע תודובע 1.20 כ"הס  
115,710.00 הלילסו רפע תודובע 20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 10.04.01.01   .../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 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ר ו ב י ח ל  ת ו נ כ ה  ץ ו ח  ת ר ו א ת  80 ק ר פ       
ח ו ת י פ  - ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח       
      
0.8 ק ר פ  ת ת  0.80 ק ר פ  ת ת       
      
למשח תונכה      

0.8 קרפ תת 0.80 כ"הס            
      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע ל  ת ו נ כ ה  1.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  -ת ר ו ש ק ת ו       
      
וא םילכב םילבכ תולעת תביצח וא/ו תריפח     08.1.010
יוסיכו לוח דופיר ןומיס טרס ללוכ םיידיב      
דע יבוע מ"ס 02 לש תובכשב יולימה קודיהו      
קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,עצמה תיתחת      
בחורו מ"ס 09 קמועב הלעתה .המדא יפדוע      
תובחרה ללוכ רוניצ אלל/םינק 5 דע תחנהל      

  7,500.00      30.00   250.000 .תרוקיב יאתל רטמ   
      
תמגודכ תורוניצ 4 תרדחה ללוכ יקפוא חודיק     08.1.020
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      

 70,000.00     500.00   140.000 .ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ   
      
)ע"קי( חישק ןליתאילופ רוניצ תחנהו תקפסא     08.1.030
"קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל      
לבח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב      
יסויכ ,ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב הכישמ      

  3,750.00      15.00   250.000 .ותומדקל בצמה תרזחהל דעו םי לוחב רטמ   
      
)ע"קי( חישק ןליתאילופ רוניצ תחנהו תקפסא     08.1.040
"קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת תודובעל      
לבח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב      
יסויכ ,ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב הכישמ      

    800.00      16.00    50.000 .ותומדקל בצמה תרזחהל דעו םי לוחב רטמ   
      
למשח תודובעל ירושרש רוניצ תחנהו תקפסא     08.1.050
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 061 רטוקב      
ןומיס טרס ,מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ      

  8,800.00      22.00   400.000 .ותומדקל בצמה תרזחהו םי לוחב יוסיכ ,ינקית רטמ   
      
תוברל םינופלטה רובע רוחש יל'ג גוז 02 לבכ     08.1.060

  1,430.00      22.00    65.000 .תמלשומ הלעפהל דעו תווצקה ינשב רוביח רטמ   
      

 92,280.00 1.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 10.04.01.01   .../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 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 92,280.00 מהעברה      

      
      
גוז 5 קזב לבכ רוביח רובע גוז 02ל הנורוק     08.1.065
ךותב ץע חול לע ןקתומ תרושקת ןורא ךותב      
02 קמוע מס 04 הבוג מס 04 בחור הספוק      

    400.00     200.00     2.000 מס 'חי   
      

 20,000.00     100.00   200.000 ר"ממ YX2AN 051*/4 םוינמולא לבכ רטמ  08.1.070
      
רעשל םימ ןגומ ג"ק 006 יטנגמורטקלא לוענמ     08.1.071

  1,550.00   1,550.00     1.000 חוקיפה רושיאב  הסינכ 'חי   
      
ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ     08.1.072
    042X4 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

 27,400.00     137.00   200.000 ע"ש וא רטמ   
      
הסינכ לנפ תוברל היזיולט םוקרטניא תכרעמ     08.1.073
דדוקמ ילאדנו יטנא םישקמ חול תוברל ,רעשב      
עבצ ךסמו תינועבצ 2/1DCC" תמלצמ ,הנבומ      
ללוכ חוטש ינועביצ ץניא 7 ךסמ תללוכה      
רובידו הלעפה ינצחל םע חיט ג"ע הנקתה      
טלפמוק ריחמה .EERF SDNAH תטישב      
שרדנה םוקימל רעשהמ 2"  לוורש תוברל      
םוקרטניא תכרעמל םיאתמ טוויח הנבמב      
האלמ הלעפה תכרעמ ללוכ הנבמל רוביחו      
רעשב תנקתומה יטנגמ הריגס רזיבא תוברלו      
לומ המגוד רשאל שי .ינוציחה הסינכה      

  3,500.00   3,500.00     1.000 'פמוק .ןנכתמה  
      
לדוגב הרקב את לש הנקתהו תקפסא     08.1.080
הסכמ ללוכ תינכת אלל 001 קמועב 001*001      
    521B  למסו החוש םש לזרב תקיצי הסכמ  

  3,600.00   1,800.00     2.000 08 רטוק דסומ 'חי   
      

  2,200.00      22.00   100.000 ר"ממ YYN/UC 52 דדובמ תשוחנ דיג רטמ  08.1.085
      
בגב )למשח ( הקולח חול תנקתהו הקפסא     08.1.086
ללוכ י"חח תויחנה פ"ע שרדיו הדימב החמוגה      
חוקיפה רושיאב עצובי ( חולב םירזיבאה לכ      

            4,000.00 'פמוק          )דבלב  
      
תודימב למשח תרבח ינומ רובע ןוטב תחמוג     08.1.093
הריפח ללוכ ,מ"ס 062X05X001 םינפ      

  7,500.00   2,500.00     3.000 י"חח תושירד יפל הנקתהו 'חי   
158,430.00 1.80.20 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 10.04.01.01   .../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 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
158,430.00 מהעברה      

      
      
חוד תאצוה ללוכ ךמסומ יאלמשח קדוב תקידב     08.1.094
קוחב ןקתמה תודימע תא רשאמה בותכ      

  1,800.00   1,800.00     1.000 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה ןתמו למשחה  
      
אלל מ"ס 021 קמוע מ"ס 041*041 החוש     08.1.095
לזרב תקיצי הסכמ 521B הסכ מ ללוכ תיתחת      

  9,600.00   2,400.00     4.000 מ"ס 08 רטוק ריע למסו החוש םש 'חי   
169,830.00 ץוח -תרושקתו למשח תודובעל תונכה 1.80 כ"הס  
169,830.00 חותיפ - תרושקתו למשח ירוביחל תונכה ץוח תרואת 80 כ"הס  

      
ם י ק ח ש מ  י נ ק ת מ ו  ר ו ד י ג  ת ו כ ר ד מ  04 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
02/01 01/01  תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.010
ע"ש וא ןייטשרקא תרבח לש מ"ס 02/02      
תריחבל )רופאו ןבל תוברל( ןווגב מ"ס 6 יבועב      
5 יבועב לוח תבכש תוברל חקפמ/לכירדאה      

  3,920.00      98.00    40.000 .מ"ס ר"מ   
      
6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.015
תוברל , מ"ס 01/01 תודימב תועבורמ,מ"ס      
- ינועבצ ןווג ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס 5לוח      
ןבל ןווג וא/ו )ןוטס רפוס( ןבל טלמ סיסבלע      

  1,000.00     100.00    10.000 לייטקוק ינווג וא/ו ר"מ   
      
דוסי לע מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.1.020

  2,720.00      68.00    40.000 .ןוטב תנעשמו רטמ   
      
)גניפוק( שאר יכבדנ     40.1.030
04 דע בחורב תיארפ/"ימאח"/הרוסנ ןבאמ      
ןבאה דוביע ,מ"ס 7 "הארנ" יבוע- מ"ס      
ןווגב לוחיכ ללוכ ,תוארנה תואפה לכב שיטלט      

 16,660.00     119.00   140.000 לכירדאה תשירדו טרפ יפל לכה .ןבאה רטמ   
      
הצברה תוברל תובכש 2 תרשיימ חייט תבכש     40.1.040
טכילש ילירקא חיט ללוכ  C.V.P תוניפו      
תוריק יבג לע רשוק דוסי תוברל ינועבצ      

 32,500.00     130.00   250.000 .חותיפ ר"מ   
      
      
      
      

 56,800.00 1.04.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 10.04.01.01   .../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 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 56,800.00 מהעברה      

      
      
ידבכ םישנאל ליבומ הרהזא/ןומיס ןבא -שיגנ     40.1.041
ףוציר תכמנהב )םיספ וא תוטילב םע( היאר      
תרצות מ"ס 6/03/03 תודימב ,היצח ירבעמב      
טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווגב ,ע"ש וא "ןמפלו"      

  1,800.00     180.00    10.000 ןבל ןווגב וא רופא ר"מ   
      
51/51 וא מ"ס 01/02 תודימב ןוטב תרוגח     40.1.042

    600.00      60.00    10.000 מ"ס רטמ   
 59,200.00 חותיפ תודובע 1.04 כ"הס  

      
ת ו מ ו ח ו  ר ו ד י ג  2.04 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל םח ץבאב תונוולוגמ תורדגה .1 :תורעה      
תוברל ,רונתב תועובצו 819 י"ת יפל רוצייה      
הבוגו תודימל םימאתומ םידדוב ןוטב תודוסי      
תורדגה      
      
'מ 0.2 הבוגב ע"ש וא "תרנכ" םגד רדג     40.2.010
מ"מ 5.1/02/02 םיבצינ םיליפורפמהיושע      
ךותיחב טושיק יטנמלא םע מ"מ 08 לשחוורמב      
2/52/05 םייקפוא םיליפורפ השולש,רזייל      
וא מ"מ 2/06/06 ליפורפמ םידומעומ"מ      
תופיכ תוברל ,'מ 0.2 לכ מ"מ2/04/08      

 68,600.00     490.00   140.000 םידדוב ןוטב תודוסיו ,םירוויע םירבחמו רטמ   
      
ע"ש וא "הרדג" וא "תרנכ" םגד הקעמ     40.2.020
0.2 לכ מ"מ 2/05/05 ליפורפמ הדלפ ידומעםע      
םיבצינו 'מ 50.1 הבוגבו'מ      
08 לש חוורמבו מ"מ 5.1/02/02םיליפורפמ      
2/52/05 םייקפוא םיליפורפל םירבוחמהמ"מ      
םירבחמב דומעל תרגסמה רוביח תוברל,מ"מ      

  9,500.00     380.00    25.000 םידדוב ןוטב תודוסיו םירוויע רטמ   
      
,"ב" םגד םוי תונועמל ןוולוגמ יפנכ דח רעש     40.2.050
מ"ס 021 בחורב,ע"ש וא ילרוא תורדג תרצות      
ליפורפמ ףנכה תרגסמ ,מ"ס 002 הבוגבו      
5.1/52/52 ליפורפמ םיבצינ ,מ"מ 2/04/06      
ףוקשמ תוברל ,,מ"מ 54 לש חוורמב מ"מ      
תודימב ןוטב תודוסי 2.2/06/06 ליפורפמ      
םישפשפה לכ( ילמשח לוענמו מ"ס 04/04/04      

 25,000.00   2,500.00    10.000 )ןועמל תוסינכב 'חי   
      
      

103,100.00 2.04.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 10.04.01.01   .../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 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
103,100.00 מהעברה      

      
      
דומע ג"ע מ"מ 04 רטוקב רוניצמ די זחאמ     40.2.060
םאתהב עובצו ןוולוגמ מ"מ 84 רטוקב רוניצמ      

  3,600.00     300.00    12.000 םיטרפל רטמ   
      
יולג רמג ,03 -ב ןיוזמ ןוטבמ רדג/ךמות ריק     40.2.070
ללוכ ,והשלכ הבוגבו מ"ס 53 דע יבועב קלח      
6 לכ תוטשפתה רפת ,ןויז לזרב ,לוגע ריק      
תודובע ,09 רטוקב תוריקב זוקינל תונכה,רטמ      
יולגה קלחה .ותומדקל חטשה תרזחהו רפע      
וא תושעותמ תכתמ תוינבתב עצובי ריקה לש      
.תומוטק תוניפ ללוכ תושדח קלח טקיד תוינבת      
קזב ,למשח ,הפשא יחפל תוחמוג עוציב ללוכ      

 41,250.00   1,650.00    25.000 .טרפ יפל לכהו .ריקב תובלושמ כ"לטו ק"מ   
      
רדגו ךמות ריקל 03-ב ןוטבמ רבוע דוסי     40.2.080
,תיתש קודיה ,הריפח ,ןויז ללוכ ןהשלכ תודימב      
מ"ס 02 וא/ מ"ס 5 הזר ןוטבו ןליטאילופ תעירי      
יפל לכהו .קדוהמ רפע תרזחהו 'א גוס םיעצמ      

 11,500.00   1,150.00    10.000 .טרפ ק"מ   
      
תחתמו תוכרדמ ,םיליבשל -03 ב ןוטב חטשמ     40.2.081
,מ"ס 51 יבועב רתאב קוצי ,קחשמ ינקתמל      
02/02 לכ 8 רטוק תכתורמ לזרב תשר ללוכ      
תוברל קורס+ ןוטבה ינפ תקלחהו מ"ס      

108,000.00     180.00   600.000 .םיקשימ ר"מ   
      
פ"ע הרוקמ תולגעל הככס לש הנקתהו הקפסא     40.2.650
יוסיכו הדלפ היצקורטסנוק תוברל לכירדא טרפ      
תוברל מ"מ 05 יבועב דדובמ לנפמ גג      

  9,000.00   4,500.00     2.000 'פמוק .םיגושנלפ  
276,450.00 תומוחו רודיג 2.04 כ"הס  

      
ר צ ח ו  ט ר ו פ ס  י נ ק ת מ  3.04 ק ר פ  ת ת       
      
םינקתה ןוכמ רושיאב םיקחשמה ינקתמ לכ      
      
לוח זגרא לש רתאב תמלשומ הנקתהו הקפסא     40.3.020
יושע OKE-3004 םגדמ 003/003 תודימב      
לוח זגראל יוסיכ ללוכ,היניבור ץעמ      
003X003  תודימב OK E-4004 םגדמ      
הלבוה ללוכ ,ע"ש וא ןרביפ תרצות,מ"ס      

 14,000.00   7,000.00     2.000 .ע"ש וא הנקתהו 'חי   
      

 14,000.00 3.04.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 10.04.01.01   .../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 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 14,000.00 מהעברה      

      
      
תוטועפל בלושמ ןקתמ לש הנקתהו הקפסא     40.3.030
תוגספ תרבח תרצות PM-64201 רואיל םגד      

 16,000.00  16,000.00     1.000 ןוגיעו הלבוה ללוכ ע"ש וא 'חי   
      
לחז םגד תוטועפל ןקתמ לש הנקתהו הקפסא     40.3.040
וא תוגספ תרבח תרצות   PM-4552 ילילחל      

  5,020.00   5,020.00     1.000 ןוגיעו הלבוה ללוכ ע"ש 'חי   
      
תוברל "זירוטפ" תמגודכ הללצה תככס עוציב     40.3.060
רונתב םיעובצו םינוולגמ לזרב ידומעו לצ תשר      
תויחנה יפ לע.חוקיפה תריחב יפל ןווגב      
רושיאו רוטקורטסנוק רושיא תוברל ליכרדאה      

 26,040.00     210.00   124.000 .תשרל שא ר"מ   
      
יבועב דדובמ לנפמ ןסחמ לש הנקתהו הקפסא     40.3.070
012/08 בחורב ילנטס תלד תוברל מ"מ05      
ינגמ 2,םיגושנלפ תוברל 06/06פיק ןולח ,מ"ס      

 13,000.00   6,500.00     2.000 .םלשומ עוציבל שורדה לכו םיבזרמ תועבצא 'חי   
      
טושפ" תרצות yalp NEERG יתוחיטב חטשמ     40.3.071
קחשמה ינקתמל תחתמ עוציבה ."קורי      
03 לש סיסב .םינקתה ןוכמ רושיאב ,ביבסמו      
הבצחמ לוח + 001%-ל קדוהמ א עצמ מ"ס      
םיאתמה יבועב תוטלפ ןותחת סיסבו ,מ"ס 3-5      
אשד ידברמ ןוילע יופיצ .הליפנה הבוגל      
הבוג.חוקיפ/ןימזמה תשירד יפל ןווגב יטטניס      
לע םינש 5 תוירחא ,מ"מ 53 - אשדה יביס      
תושירד יפל םתקולחו םינווגה.עוציבה      
תיתשתה עוציב .תואמגוד ללוכ חוקיפ/ןימזמה      
ריחמה .עצבמה י"ע זוקינל 5.1% עופיש םע      
ימוג חטשמ ,הבצחמ לוח םיעצמה תא ללוכ      

 34,080.00     240.00   142.000 .ב"צמה טרפל םאתהב אשדה .אשדו ר"מ   
      
.דבלב חוקיפה י"ע רשואמ ע"ש      
      
ינקתמ רובע םינקתה ןוכמ רושיא קפסל שי      
ירושיא ולבקתי אל( תוללצההו םיקחשמה      
.)הדבעמ וא ןיקתמה      

108,140.00 רצחו טרופס ינקתמ 3.04 כ"הס  
443,790.00 םיקחשמ ינקתמו רודיג תוכרדמ 04 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 10.04.01.01   .../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 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
י ל ל כ  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןלאטילופמ תורוניצ     41.1.010
הייקשה תרנצ רובע  מ"מ 52 רטוק חישק 6      

    455.00      13.00    35.000 מ"ס 56-52 קמועב הנמטה ללוכ רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןלאטילופמ תורוניצ     41.1.020
הייקשה תרנצ רובע  מ"מ 23 רטוק חישק 6      

  4,080.00      20.00   204.000 מ"ס 56-52 קמועב הנמטה ללוכ רטמ   
      
"קורי טושפ" לש יטטניס אשד הנקתהו הקפסא     41.1.041
ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ יתוכיא אשד ע"ש וא      
םיעצמ ,םיעצמו תיתש קודיה ,הריפח תוברל      
תויחנה פ"ע יטטניס אשד לבוגו מ"ס 02 יבועב      

              120.00 חוקיפה ר"מ            
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תוחולש     41.1.042
05-03 לכ תפטפט ,מ"מ 71 רטוק ,ע"ש וא      

  1,800.00       6.00   300.000 מ"ס רטמ   
      
6 םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     41.1.043
םיחוורמב ,תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט      
הנזהה רוניצל תרבוחמ תעבטה ,מ"ס 03 לש      

    480.00      30.00    16.000 ןואסלפ רבחמ י"ע 'חי   
      

  1,800.00      45.00    40.000 01 גרד מ"מ 011-57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.1.044
      

 10,128.00      24.00   422.000 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.1.050
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 1 " רטוקב תכרעמ שאר     41.1.060
י"פע לעופה הייקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ ,ץחל דמ תוברל ,ןמז      
,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,קיטסלפמ      
ע"וש וא י.ר.א תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ      
,דוקיפ ימל האיצי 4/3 " ןג זרב ,ןוסכלא ףוגמ,      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרב 4/3 "זרב      

  2,000.00   2,000.00     1.000 'פמוק .ע"וש וא ןואסלפ גוסמ  
      
'' 1 רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.1.061
דרוקר םע הנזורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה      
ירזיבאו לופינממ תולצפתה יכרד תלת ןוזרב      

  1,000.00     500.00     2.000 רוביח 'חי   
      
      
      

 21,743.00 1.14.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 10.04.01.01   .../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 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 21,743.00 מהעברה      

      
      
םולב טיילרוא 048/2  תכרעמ שארל ןורא     41.1.062
לדוג יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ןגסלפ/ דראג      
חחור דצ לכב מ"ס 51+ תכרעמה שאר      
ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ , הקוזחתל      
תושרדנה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי,      

  1,900.00   1,900.00     1.000 'פמוק טלפמוק רטסמ לוענמו , הנקתהל  
      
רוניצמ ''1 רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.1.063
יוליג,הריפח, םימ דמ ללוכ םייק םימ      
לכו תויווז, םירבחמ,םימואית,תרנצה      

  2,500.00   2,500.00     1.000 'פמוק םזיה תשירד יפל לכה,םיפוגמםירושיא,ושרדה  
      

    700.00     700.00     1.000 ןמז יפל לעופה ימוקמ 4CD בשחמ 'חי  41.1.064
      
''2/1  זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     41.1.065

    280.00     140.00     2.000 .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ 'חי   
      
דע -1 מ ISG CD גוסמ הייקשה בשחמ     41.1.066
םימ ןגומ ןוקלג 'בח תרצות תולעפה 4      
ללוכ תיראלולס תרושקתו טנרטניא ססובמ      
לוא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ,ןעטמ      
,יראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הנגה C-45 , לע הלופכ הליענ לעב ןוראב      
,היקשהה ןורא לע וא ןוטב חטשמ גוסמ      

  4,000.00   4,000.00     1.000 .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא ללוכ 'חי   
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     41.1.067

  1,050.00     350.00     3.000 ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
ןייר זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     41.1.068

    330.00     330.00     1.000 .ע"ש וא ןייל 'חי   
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.1.069

  3,300.00   1,650.00     2.000 .הייקשה בותיכ םע הסכמ 'חי   
 35,803.00 יללכ 1.14 כ"הס  

      
ן ו נ י ג  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
שירח ללוכ,היטנו הליתשל עקרקה תרשכה     41.2.001
לכ ללוכ ריחמה,רושייו םוחית, מס 52 קמועל      
םילכב שומישב ומכ הדובעה עוציבל /שרדנה      

  1,200.00       6.00   200.000 םיידי תודובעו םינכמ ר"מ   
      

  1,200.00 2.14.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 10.04.01.01   .../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 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,200.00 מהעברה      

      
      
1 חפנב לכימ 3 לדוג םיחצ לש היטנו הקפסא     41.2.002

    528.00       8.00    66.000 לודיג תויקש רטיל 'חי   
      
05 עזג רטוק 5.8 לדוג םיצע העיטנו הקפסא     41.2.003
ילמינימ הבוג עזגה הלעמב מס 02 דודמ: ממ      
יפנע 2 םומינימ  מהפיו חתופמ 'מ 3.3      
וא תוחפל  רטיל 05 חפנב לכיממדלש      

  5,920.00     370.00    16.000 ריחמה ותואב עקרקהמ 'חי   
      
תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     41.2.004
ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש      
רושיא איצמהל שי.םנודל ב"וק 02 לש תומכב      
וריבעהלו טסופמוקה קפס לש יוטיחה לע      
ריחמה .רתאל טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל      
שומיש ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ      

    600.00       3.00   200.000 .ןושיד ירמוחו םינכמ םילכב ר"מ   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     41.2.005

    400.00       2.00   200.000 רב תייבשע תיטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
  8,648.00 ןוניג 2.14 כ"הס  
 44,451.00 .ןוניג תודובע 14 כ"הס  

      
ב ו י ב ו  ם י מ  75 ק ר פ       
      
0.75 ק ר פ  ת ת  0.75 ק ר פ  ת ת       
      
0.75 קרפ תת      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      

0.75 קרפ תת 0.75 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 10.04.01.01   .../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 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ט ו ק  ד ע  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  1.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( 8"      
      
תחנומ מ"מ 23 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     57.1.215

               45.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ            
      
תחנומ מ"מ 04 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     57.1.220

               70.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ            
      
תחנומ מ"מ 36 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     57.1.230

               93.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ            
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.1.240

              170.00 מ"מ 011 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ            
      
רטוק ןליתאילופ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     57.1.420
רטוק ןליתאילופ רוניצמםייק וקל מ"מ 011      
וקהיוליגל הריפח תודובע תוברל ,מ"מ 011      
תועצמאב םייקה וקל רוביח ,וקה זוקינ ,םייקה      
ילמשח ךותירל הפומ/תשק/רטוקרבעמ ,ךותיר      
תודובעה תוברל,תופעתסה ללוכ אל ,)דמצמ(      
,םלשומ רוביחל םישרדנה םירזיבאהו      

  1,350.00   1,350.00     1.000 ותומדקל בצמהתרזחהו 'חי   
      
ןבלוגמ הדלפ ףקז ללוכ 4/3" רטוקב ןג זרב     57.1.900

    800.00     200.00     4.000 'פמוק 1" רטוקב רפת אלל 04 לוידקס  
      
לש ךרואב ןיירושמ רוניצ ללוכ שא יוביכ ןולגלג     57.1.901
03X08X08 תודימב יוביכ ןורא ,קנזמ ,'מ 03      

  2,000.00   2,000.00     1.000 'פמוק 'וכו ירודכ ףוגמ ,הנבמ ריק לע יולת  
      
,מ"מ 23 רטוק בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.1.903
ללוכ אל ,ע"ש וא51 גרד "לוגסקפ" תמגוד      
עקרקב םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דעקמועב      

  1,800.00      30.00    60.000 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
,מ"מ 09 רטוק בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.1.905
ללוכ אל ,ע"ש וא01 גרד "לוגסקפ" תמגוד      
עקרקב םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דעקמועב      

  3,600.00     180.00    20.000 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
      
      
      
      

  9,550.00 1.75.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 10.04.01.01   .../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 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,550.00 מהעברה      

      
      
,מ"מ 011 רטוק בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.1.906
ללוכ אל ,ע"ש וא 01גרד "לוגסקפ" תמגוד      
קמועבעקרקב םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס      
תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע      

  4,300.00     215.00    20.000 רזוחיולימו לוח רטמ   
 13,850.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 1.75 כ"הס  

      
ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
,הקיצי לזרב יושע 4 " רטוק בחר זירט ףוגמ     57.2.900
ץחלל )ןסליר( 11 ןוליינץוחו םינפ יופיצ םע      

  4,920.00   1,640.00     3.000 םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 61 לש הדובע 'חי   
      
,הקיצי לזרב יושע 3 " רטוק בחר זירט ףוגמ     57.2.901
ץחלל )ןסליר( 11 ןוליינץוחו םינפ יופיצ םע      

  1,410.00   1,410.00     1.000 םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 61 לש הדובע 'חי   
      
תרנצ יעטק תוברל ,4 " רטוק יליע "למג"     57.2.902
םיכותיר ,תולעמ 09תויוז 4 ,'מ 5 דע ךרואב      
ןוגכ םירזיבא אלל( "למג"ה תעיבצו      
,םימ וקל רוביח תוברל )םימותסשוםיפוגמ      

  2,500.00   2,500.00     1.000 םלשומ ןקתומ 'חי   
      
לזרב יושע3 " רטוק םימל רזוח לא םותסש     57.2.903
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 ןוגיעיגרבו םימטא 'חי   
      
לזרב יושע 2 " רטוק יטניק ריווא םותסש     57.2.904
לש הדובע ץחלל ,ע"ש וא "K-210"  םגד הקיצי      
םימטא,םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 52-2.0      

  3,200.00   3,200.00     1.000 ןוגיע יגרבו 'חי   
      
4 " רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     57.2.905
יושע ,'מטא 21 הדובע ץחלל ם"בלפמ יושע      
יסקופא יופיצ םע ע"ש וא ירא תרצות תכתממ      

  7,510.00   7,510.00     1.000 ח"זמל הקידבו םיידגנ םינגוא תוברל 'חי   
      
      
      
      
      

 23,270.00 2.75.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 10.04.01.01   .../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 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 23,270.00 מהעברה      

      
      
יושע 4 " רטוק ינוסכלא םינבא תדוכלמ/ןנסמ     57.2.906
תשר םע ןגואמ ע"ש וא 152Vםגד הקיצי לזרב      
,)הטסורינ( 403 מ"בלפמ תימינפ      
יופיצ םע ,'מטא 61 לש הדובע ץחלל      

  1,160.00   1,160.00     1.000 םיידגנ םינגוא תוברל ,ןסליר 'חי   
      
ץחלל הדלפ תורוניצל 3 " רטוק )רסרד( דמצמ     57.2.907
ימינפ יסקופא יופיצ םע'מטא 61 לש הדובע      

  1,575.00     525.00     3.000 םימטאוםימוא ,םיגרב ,תוינזוא תוברל ,ינוציחו 'חי   
      
,3 " רטוק דדוב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.2.909
רטוק ףקז תוברל ,ןגוא י"עוא הגרבהב רבוחמ      
וקל רוביחוץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,3 "      

  2,150.00   2,150.00     1.000 םימ 'חי   
      
םגד לזרב תקצימ 3 " רטוק ינוסרטלוא םימ דמ     57.2.910
םינגוא םע רוגס ע"ש R-005" וא בטקוא"      

  5,790.00   5,790.00     1.000 'מטא 61 לש הדובע ץחלל 'חי   
      
ץחלל הדלפ תורוניצל 4 " רטוק )רסרד( דמצמ     57.2.911
ימינפ יסקופא יופיצ םע'מטא 61 לש הדובע      

  1,240.00     620.00     2.000 םימטאוםימוא ,םיגרב ,תוינזוא תוברל ,ינוציחו 'חי   
 35,185.00 םימל םירזיבאו םינקתמ 2.75 כ"הס  

      
ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( ב ו י ב  י ו ק  3.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס       
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
,המדא יפדוע קוליס .םישרדנה תומוקמב      
יפל שרדנכ תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא      
488 י"ת      
      
NS-8 גוסמ בויבל הבע יס.יו.יפ תורוניצ      
)488 י"ת יפל רצוימ(      
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.3.005

  1,725.00     115.00    15.000 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.3.050

  7,500.00     150.00    50.000 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      

  9,225.00 3.75.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 10.04.01.01   .../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 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,225.00 מהעברה      

      
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.3.055
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

  6,400.00     160.00    40.000 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.3.056
57.2 דעו רטמ 52.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,365.00     195.00     7.000 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.3.057
52.2 דעו רטמ 57.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

  2,280.00     190.00    12.000 .רטמ רטמ   
      
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ E.P.D.H תורוניצ     57.3.060
,הביצח וא/ ו הריפח ללוכ ךותירב םירבוחמ      
דע 011 מ"מ רטוקב ,לוח תפיטעו ןוטב תפיטע      

  3,800.00     190.00    20.000 .םינבמהמ תואיציל םרוביחו 'מ 52.1 קמועל רטמ   
 23,070.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 3.75 כ"הס  

      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  4.75 ק ר פ  ת ת       
      
םג רתיה ןיב םיללוכ ןוטבה תוחוש יריחמ      
דגנכ רטוק לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא      
"טסלפוטיא" םטא תועצמאב םימ תורידח      
םזיה תשירד יפל דסומ למס םע םיסכמ      
      
08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.4.015
דסומ למס תוברל הסכמו הרקת םע מ"ס      
52.1 דע קמועב 521B גוסמ מ"ס  06  רטוקב      

            1,900.00 .רטמ 'חי            
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.4.035
דסומ למס תוברל הסכמו הרקת םע מ"ס      
62.1 מ קמועב 521B גוסמ מ"ס  06  רטוקב      

            2,300.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 'חי            
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.4.040
דסומ למס תוברל הסכמו הרקת םע מ"ס      
67.1 מ קמועב 521B גוסמ מ"ס 06 רטוקב      

            2,600.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 'חי            
      
      
      
      

4.75.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 10.04.01.01   .../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 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
6"-4" רטוקב בויב וק רובח רובע תפסות     57.4.410
יוליג ,הריפח ללוכ קמוע לכב תמייק החושל      
לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה      

  2,600.00   1,300.00     2.000 .שרדנה יפ 'חי   
      
ןוטב תוילוח םע מ"ס 08 רטוקב הגיפס חודיק     57.4.525
יולימ ללוכ ,'מ 5 דע קמועב תוימורט תוררוחמ      
הסכמו ירושרש רוניצ ,ינכטואיג דב ,סג ץצח      

            4,500.00 'פמוק          טלפמוק ,תקצימ תשרמ  
      
רטיל 001,1 חפנב ןליתאילופמ ןמוש ידירפמ     57.4.550
לכ תוברל ,םייעקרקתת ,4 " האיצי/הסינכ      
הנקתה ,רפעה תודובע ,םיסכמה ,םירזיבאה      
לוח יולימ ,דירפמה ןוגיע ,קדוהמ עצמג"ע      

  7,040.00   7,040.00     1.000 קודיהו 'חי   
      
ימינפ רטוקב ןליתאילופמ תולוגע הרקב תוחוש     57.4.551
5 סמועל 8060-521-030-080- ט"קמ מ"ס 08      
ט"קממ"ס 06 רטוק ןליתאילופמ הסכמ ,ןוט      
האיצי ,תוסינכ 5 דע , 01-200-313-060-71      
קמועבו ,הרידח םטא םע מ"מ002,061,011      

 21,500.00   2,150.00    10.000 רזוח יולימוהריפח תודובע תוברל ,'מ 05.1 דע 'חי   
      
ימינפ רטוקב ןליתאילופמ תולוגע הרקב תוחוש     57.4.552
"תיפוח" תמגוד ,ןוט 8 סמועלט"קמ ,מ"ס 001      
5 דע ,)ןוט7020-8521C, הסכמ םע ע"ש וא      
06 רטוק .ב.ב 521B )5.21 האיצי ,תוסינכ      
קמועבו הרידח םטא םע מ"מ 002ןיממ מ"ס      
תודובע תוברל,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ      

  5,130.00   5,130.00     1.000 רזוח יולימו הריפח 'חי   
      
תפיטע םע )6 "( מ"מ 061 רטוק ינוציח לפמ     57.4.553
דוביע תוברל ,הרידח ימטאותרנצ ,ןיוזמ ןוטב      
לפמהמ םירזיבאו - C.V.P הבוג ,לעתימ      

  1,700.00     850.00     2.000 'מ 5.1 דע )הבוג שרפה( 'חי   
      
ימינפ רטוקב ןליתאילופמ תולוגע הרקב תוחוש     57.4.554
"תיפוח" תמגוד ,ןוט 8 סמועל ט"קמ ,מ"ס 001      
5 דע ,)ןוט7020-8521C, הסכמ םע ע"ש וא      
06 רטוק .ב.ב 521B )5.21 האיצי ,תוסינכ      
קמועבו הרידח םטא םע מ"מ 002ןיממ מ"ס      

  3,300.00   3,300.00     1.000 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל,'מ 57.1 דע 'חי   
      
      

 41,270.00 4.75.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 10.04.01.01   .../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 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 41,270.00 מהעברה      

      
      
ימינפ רטוקב ןליתאילופמ תולוגע הרקב תוחוש     57.4.555
"תיפוח" תמגוד ,ןוט 8 סמועל ט"קמ ,מ"ס 001      
5 דע ,)ןוט7020-8521C, הסכמ םע ע"ש וא      
06 רטוק .ב.ב 521B )5.21 האיצי ,תוסינכ      
קמועבו הרידח םטא םע מ"מ 002ןיממ מ"ס      
הריפח תודובע תוברל,'מ 52.2 דעו 57.1 לעמ      

  4,700.00   4,700.00     1.000 רזוח יולימו 'חי   
 45,970.00 בויב ינקתמ 4.75 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  5.75 ק ר פ  ת ת       
      

              600.00 טרפ יפל תושינ רובע בקונמ חפ תלד ר"מ           57.5.001
תונוש 5.75 כ"הס            

118,075.00 בויבו םימ 75 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

912,914.00 חותיפ כ"הס
קובץ: 10.04.01.01   .../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 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     020 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ילשואפ םוי ןועמ תיינב 10 הנבמ     
    
ןגוממ םוי ןועמ 10 קרפ      
    

                           2,633,265.00 . 1.10 קרפ תת    
    

              2,633,265.00 ןגוממ םוי ןועמ 10 כ"הס                
 2,633,265.00 ילשואפ םוי ןועמ תיינב 10 כ"הס                            

    
חותיפ 20 הנבמ     
    
תורעה 00 קרפ      
    

תורעה 1.00 קרפ תת                                           
    

תורעה 00 כ"הס                                          
    
קוריפו הנכה תודובע 10 קרפ      
    

                              19,558.00 חטשה תנכה 1.10 קרפ תת    
    

                               1,500.00 קוריפ 2.10 קרפ תת    
    

                 21,058.00 קוריפו הנכה תודובע 10 כ"הס                
    
הלילסו רפע תודובע 20 קרפ      
    

                             115,710.00 .הנכהו רפע תודובע 1.20 קרפ תת    
    

                115,710.00 הלילסו רפע תודובע 20 כ"הס                
    
תרושקתו למשח ירוביחל תונכה ץוח תרואת 80 קרפ      
חותיפ -         
    

0.8 קרפ תת 0.80 קרפ תת                                           
    

                             169,830.00 ץוח -תרושקתו למשח תודובעל תונכה 1.80 קרפ תת    
    

                169,830.00 תרושקתו למשח ירוביחל תונכה ץוח תרואת 80 כ"הס                
חותיפ -         

 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 10.04.01.01   .../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 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיקחשמ ינקתמו רודיג תוכרדמ 04 קרפ      
    

                              59,200.00 חותיפ תודובע 1.04 קרפ תת    
    

                             276,450.00 תומוחו רודיג 2.04 קרפ תת    
    

                             108,140.00 רצחו טרופס ינקתמ 3.04 קרפ תת    
    

                443,790.00 םיקחשמ ינקתמו רודיג תוכרדמ 04 כ"הס                
    
.ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              35,803.00 יללכ 1.14 קרפ תת    
    

                               8,648.00 ןוניג 2.14 קרפ תת    
    

                 44,451.00 .ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
בויבו םימ 75 קרפ      
    

0.75 קרפ תת 0.75 קרפ תת                                           
    

                              13,850.00 ריחמה( 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 1.75 קרפ תת    
)םיחפס ללוכ            
    

                              35,185.00 םימל םירזיבאו םינקתמ 2.75 קרפ תת    
    

                              23,070.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 3.75 קרפ תת    
    

                              45,970.00 בויב ינקתמ 4.75 קרפ תת    
    

תונוש 5.75 קרפ תת                                           
    

                118,075.00 בויבו םימ 75 כ"הס                
   912,914.00 חותיפ 20 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 10.04.01.01   .../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
דף מס':     022 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

ילשואפ םוי ןועמ תיינב 10 הנבמ    
   

              2,633,265.00 ןגוממ םוי ןועמ 10 קרפ   
   

 2,633,265.00 ילשואפ םוי ןועמ תיינב 10 כ"הס               
   
חותיפ 20 הנבמ    
   

תורעה 00 קרפ                             
   

                 21,058.00 קוריפו הנכה תודובע 10 קרפ   
   

                115,710.00 הלילסו רפע תודובע 20 קרפ   
   

                169,830.00 חותיפ - תרושקתו למשח ירוביחל תונכה ץוח תרואת 80 קרפ   
   

                443,790.00 םיקחשמ ינקתמו רודיג תוכרדמ 04 קרפ   
   

                 44,451.00 .ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                118,075.00 בויבו םימ 75 קרפ   
   

   912,914.00 חותיפ 20 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 10.04.01.01   .../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 םימולע ץוביק ןוגממ יתתיכ וד םוי ןועמ

  
הנבמ ךס  

 2,633,265.00 ילשואפ םוי ןועמ תיינב 10 הנבמ  
  

   912,914.00 חותיפ 20 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
 3,546,179.00 החנה בושיחל םוכס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 10.04.01.01 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


