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

20/06/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

1 הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
00 ק ר פ  00 ק ר פ       
      
. 1.00 ק ר פ  ת ת       
      
:ללוכה הנבמהו הדובעה תא רוסמל ןלבקה לע      
תותלד ,תונולח תציחר ,ץוחו םינפ יללכ יוקינ      
ןווכ ,תונולחו תותלד יריצ ןומיש,םיפוקשמו      
ינפ רושי ,תונולח לש הריגסו החיתפ ינונגנמ      
,םיבזרמ יוקינ ,ךרוצה יפל הנבמל ביבס חטשה      
יוקינל םישורדה םיקלחה לכו ,תומיתס רורחש      
ירישכמ לכ תלעפה ךות חקפמה תויחנה י"פע      
ץוחו םינפ תרואת ,תותלד ,תונולח ,למשחה      
לכ אלל .רשואמ ךפש רתאל תלוספה לכ יוניפו      
.ףסונ םולשת      
      
םימ יווקמ קותינ,ןהירזיבא לכ םע תולסא קוריפ     00.1.045

    570.00     190.00     3.000 ךרוצה יפל םיחתפה תומיתסו םיזקנמו 'חי   
      
לכ םע חבטמ רויכ וא הצחר רויכ קוריפ     00.1.055
יווק קותינ תוברל,הדימעב הללוסו םהירזיבא      

    300.00     150.00     2.000 ךרוצה יפל םיחתפה לכ תומיתסו םיזקנמו םימ 'חי   
      
תלוספה קוליסו םוינימולא תונולח קוריפ     00.1.065

    450.00     150.00     3.000 רתאהמ 'חי   
      
תלוספה קוליסו ןהיפוקשמו תותלד קוריפ     00.1.075

    500.00     250.00     2.000 רתאהמ 'חי   
      

  5,220.00      36.00   145.000 םילופיש תוברל םייק ףוציר קוריפ ר"מ  00.1.085
      
תוריקמ הקימרק וא הניסרח יחירא קוריפ     00.1.105
תוברל הסירהל םידעוימ םניא רשא םימייק      

  2,250.00      45.00    50.000 טיטה תבכש תותיס ר"מ   
      
רמוחה יוניפו םייק הרואת יפוג לש קוריפ     00.1.115

    900.00      45.00    20.000 הרגאה םולשת ללוכ רשואמ תלוספ רתאל 'חי   
      
התיכב קרופש ןגזמה תנקתהו םייק ןגזמ קוריפ     00.1.125
םיאנתה לכו זג תפסוה תוברל,ךרוצה יפל      

  1,500.00     750.00     2.000 'פמוק ןגזמה לש הלעפהל םישורדה  
 11,690.00 . 1.00 כ"הס  
 11,690.00 00 קרפ 00 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     002 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

1 הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י נ ב  20 ק ר פ       
      
ס ב ג  ת ו צ י ח מ  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
)םידדצה ינשב( תוימורק-דח סבג תוציחמ     02.1.010
הליסמ םע ,מ"מ 521-021 לש ללוכ יבועב      
,ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע      
הדידמה ,העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה      
םיבצינ םע םיחתפל קוזיח( םיחתפ אלל - וטנ      
םידדמנ יטסוקא דודיבו מ"מ 2.1 לעמ יבועב      

  1,980.00     165.00    12.000 )דרפנב ר"מ   
      
תימורק וד ןפוד רובע סבג תוציחמל תפסות     02.1.020

    768.00      64.00    12.000 )םידדצה ינשב( ר"מ   
      
לש ללוכ יבועב סבג חולב םידומעל םינפ יופיח     02.1.030
7.21 יבועב סבג חול :ללוכ יופיחה .מ"מ 05      
תקזוחמ הגמוא יליפורפמ היצקורטסנוק ,מ"מ      

    340.00     170.00     2.000 העיבצל ןכומ םלשומ רמג דע לכה ,ריקל ר"מ   
  3,088.00 סבג תוציחמ 1.20 כ"הס  
  3,088.00 הינב 20 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  60 ק ר פ       
      
.ת ו ר ג נ  2.60 ק ר פ  ת ת       
      
"ינועבצא" גוסמ תועבצא ןגמ תנקתהו הקפסא     06.2.010

    500.00     250.00     2.000 .הנבמב תורגסמו תורגנ תותלדל 'חי   
    500.00 .תורגנ 2.60 כ"הס  
    500.00 תורגסמ 60 כ"הס  

      
ת ו י ר ט י נ ס  ת ו כ ר ע מ  70 ק ר פ       
      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  4.70 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
      
תרנצב הנקתהו הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
דלוגיטלומ      
      
"הסרח" תרצות 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.4.080
ןקתומ ,ע"ש וא )מ"ס 75( לודג "תירונ" םגד      

  1,000.00     500.00     2.000 ח"ש 053 י"מ ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ 'חי   
      
      
      

  1,000.00 4.70.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     003 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

1 הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,000.00 מהעברה      

      
      
וא ריקהךותב הנקתהל םימחו םירק םימל זרב     07.4.310
ןקתומ ע"ש וא "תמח" תרצות רויכה לע      

    800.00     400.00     2.000 .לינ יזרבו םישימג תורוניצ תוברל ,םלשומ 'חי   
      
ןבל "הסרח" תרצות הלסא תנקתהו הקפסא     07.4.320
יתומכ וד החדה לכימ תוברל 'א גוס      
םימו ןיכפוש תכרעמל רוביח"ןוסלפ" תרצות      

  2,700.00     900.00     3.000 .םלשומ עוציבל 'חי   
      
םע  "רסיק" שיש חטשמ הנקתהו הקפסא     07.4.370
ףקיהב מ"ס 02 הבוגב ןותחת רניס תפסות      
תונכה תוברל הצחר רויכ רובע חטשמה      

  3,600.00   1,200.00     3.000 .דבלב חוקיפה רושיאב םיזרב םירויכל רטמ   
  8,100.00 ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 4.70 כ"הס  
  8,100.00 תוירטינס תוכרעמ 70 כ"הס  

      
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש הדובע ךשמל יתילכת וד םורח תרואת ףוג     08.7.050
טיילורטקלא תרצות ,LD-0857 םגד ,תוקד 09      
ץח ללוכ( ינקת לדוגב טורח "האיצי" טלש םע      

  1,200.00     400.00     3.000 .)ךרוצה תדימב הנווכה 'חי   
      
יוסיכ םוינימולא תרגסמ דל לנאפ הרואת ףוג     08.7.081
מ"ס 06X06 תודימ ט"הע/ט"הת יבלח לירקא      
ט"קמ רביירד םע עיגמ ML0083 W33 קפסה      
    1610XLE תמגוד deloce ןקתומ ,ע"ש וא  

  6,300.00     350.00    18.000 םלשומ 'חי   
  7,500.00 הרואת יפוג 7.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  8.80 ק ר פ  ת ת       
      
ךמסומ קדוב תרוקב למשחה ןקתמ תרבעה     08.8.010
םייוקילה ןוקית, הרובע םולשת ללוכ יטרפ      
ידיל ןקתמה תריסמו ,ולגתיו הדימב ,ולגתיש      

  1,800.00   1,800.00     1.000 'פמוק .טלפמוק סדנהמה וא חקפמה וא ןימזמה  
  1,800.00 תונוש 8.80 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     004 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

1 הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ד ח ו י מ  ם י פ י ע ס ו  ת ו ד ו ק נ  9.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ טרופמכ תמלשומ תיזפ דח רואמ תדוקנ     08.9.010
YX2N 5.1X4 לבכ יושע למשחה חול דע וקה      
,םילבכל תשר תמלוס לע וקלחב חנומ ר"ממ      
"נפ" ףכירמ רוניצ וא ,דרפנב םלושמ הרובע      
5.1X4 דע םידדובמ תשוחנ יכילומ םע מ"מ 02      
תרקתל וא ריקל םינקתומ )הקראה ללוכ( ר"ממ      
ט"הת וא )תכמנומ הרקת יללחב( הנבמה      
רואמל ז"מ ללוכ ,הביצח ללוכ ,םימייק תוריקב      
ליגר וני'ציטב וא סיווג תרצות ףילחמ וא דיחי      

  2,700.00     150.00    18.000 .ט"הת ןקתומ .ט"הת הנקתהל 'קנ   
      
לגעמב טרופמכ תמלשומ תיזפ דח ק"ח תדוקנ     08.9.020
חול דע וקה ללוכ )תופסונ ק"ח .קנ םע( ףתושמ      
וא ר"ממ YX2N 5.2X3 לבכ יושע למשחה      
,הנקתהה ןפוא .םיאתמ רוניצב םיכילומ      
רזיבא אלל ,ליעל רואמ 'קנ ףיעסב טרופמכ      

    850.00     170.00     5.000 .דרפנב בשוחיש ,יפוס 'קנ   
      

    440.00     220.00     2.000 .דרפנ לגעמב ךא ל"נכ ק"ח תדוקנ 'קנ  08.9.030
      
חולמ וק ללוכה יזפ דח לצופמ ןגזמל הדוקנ     08.9.040
ר"ממ 6X3 םיכילומ וא לבכ יושע למשחה      
ףיעסב טרופמכ ,הנקתהה ןפוא .םיאתמ רוניצב      
,רדחב הלעפהה תספוקל דע ,ליעל רואמ 'קנ      
,יטירב םגד ק"חל הנממו דרפנב םלושמ הרובע      

    700.00     700.00     1.000 'פמוק .דייאמה 'חי דיל דרפנב םלושמ ורובע  
      
תוברל תמייק ק"ח תדוקנ וא רואמ 'קנ ץופיש     08.9.101
תקידב רואמל ז"מ וא עקש רזביא תפלחה      
שרדנכ םיכילומ תפלחהו הדוקנל הקראה      

    900.00      90.00    10.000 .םלשומ עוציבל דע ןוקיתו תוביצח תוברל 'חי   
      
ואתמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע     08.9.111
2 תודוקנםגד "טסלפ .א.ד.ע" 81D -8 ל ע"ש      
    ,61A תרנצ םעעקת יתב 6 תוברל ,םירזיבא  
םימאתמעקת תיב 61A ,ר"ממ 5.2 םיכילומו      
הנכה תרנצ,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל      
חתמ תודוקנ2 ( הכישמ טוח םע תרושקתל      
ןופלט תודוקנ -2 ו )םירזיבא אלל ךומנ      

  1,700.00     850.00     2.000 לבכו םירזיבא תוברל תמלשומ 'חי   
  7,290.00 םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 9.80 כ"הס  
 16,590.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  

      
      
      

קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     005 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

1 הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  1.90 ק ר פ  ת ת       
      
תוריקל  םידיחא םה םינפ חיט תודובע יריחמ      
ריחמ תופסות ויהי אלו ןוטב תוריקלו םיקולב      
םג םיללוכ מ"רה חיטה תודובע יריחמ ,םהשלכ      
לכ אלל םילאידרו םיימומקע םיחטש לע      
ריחמב תפסות      
      
ינשב לגרס תובכש יתשב ץוחו םינפ חיט      09.1.010
תוברל םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג ,םינוויכ      
M.P.X תשר ינתיווזב תועוצקמ קוזיח      
ךרוא לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ      
עוציבל שורדה לכו ןשי חייט תרסה,הניפה      

 28,000.00      80.00   350.000 .םלשומ ר"מ   
 28,000.00 חיט תודובע 1.90 כ"הס  
 28,000.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      
.י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  1.01 ק ר פ  ת ת       
      
המגודו תודימב הקימרק יחיראב יופיח      10.1.010
תוברל ןימזמה )03/03,05/02,02/02( תריחבל      
תקבדהל םימייק תוריק לש הנכה      
הבור רמג ,מ"מ 5 בחורב םיקשימ,םיחיראה      
ינוקית וא/ו םוינימולא תוניפ תנקתה תילירקא      
ח"ש 06 םיחיראה תשיכרל דוסי ריחמ(.חייט      

  6,270.00     190.00    33.000 )מ.כ.ל ר"מ ר"מ   
      
תונולחה ןדעב שיש ףס לש הנקתהו הקפסא     10.1.324
.םימ ףא םע עצבל שי ףסה תא ,מ"ס 3 יבועב      
תונולחה לש תודימה תא תחקל בייוחמ ןלבקה      

    320.00     160.00     2.000 .עוציבה ינפל ר"מ   
      
הקימרק יחיראב םייק ףוציר לע ףוציר תקבדה     10.1.325
)06/06,54/54(תריחבל המגודו תודימב      
םימייק הפציר לש הנכה תוברל ןימזמה      
,מ"מ 5 בחורב םיקשימ,םיחיראה תקבדהל      
םוינימולא תוניפ תנקתה תילירקא הבור רמג      
םיחיראה תשיכרל דוסי ריחמ(.חייט ינוקית וא/ו      

 27,550.00     190.00   145.000 )מ.כ.ל ר"מ ח"ש 06 ק"מ   
 34,140.00 יופיחו ףוציר תודובע 1.01 כ"הס  
 34,140.00 .יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      
קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     006 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

1 הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
.ם י נ פ  ע ב צ  1.11 ק ר פ  ת ת       
      
םימייק תוריק ג"ע ע"ש וא לירק רפוס עבצ     11.1.010

 10,500.00      30.00   350.000 .םלשומו אלמ עוצבל םישרדנה םינוקית תוברל ר"מ   
      
יתש םינפ תוריקל הקלחה תבכש לטכפש     11.1.011
עוציבל שורדה לכו לורדנוב תוברל תובכש      

  8,750.00      25.00   350.000 .םלשומ ר"מ   
      
רובמט"ב תכתמ ףוקשמ +תותלד תעיבצ     11.1.016
יוקינ תוברל ע"וש וא "לאטמ      
יתשו  ישומיש בר רוסי תבכש,שוטיל,םינמושמ      
תריחב חפל ןווגב לאטמ רובמט תובכש      

  1,000.00     250.00     4.000 לכירדאה 'חי   
 20,250.00 .םינפ עבצ 1.11 כ"הס  

      
.ץ ו ח  ע ב צ  2.11 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ םלשומ בצמל דע 'פמוק חור זגרא ןוקית     11.2.010
םירוח םוטיא העיבצ רדפדונ ץעו תוטל תפלחה      
הבוגב הדובעל שרדנה לכ תוברל ,םיחפ ןוקית      
תריחב יפל ןווג ףסונ םולשת אלל 'ודכו תומב      

  7,000.00   3,500.00     2.000 'פמוק .לכירדאה  
      
ץוח חיט לע ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" עבצ     11.2.020
,)רטיל/ר"מ 6-5 יוסיכ רשוכ( הזתהב ץירפש      
תובכש יתשו "רשוק דוסי" דוסי תבכש תוברל      

 13,600.00      40.00   340.000 ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" ר"מ   
 20,600.00 .ץוח עבצ 2.11 כ"הס  
 40,850.00 .העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  21 ק ר פ       
      
. 1.21 ק ר פ  ת ת       
      
2-ב םיפגא 2 לש ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.1.010
וא 0007 לילק תמגודכ עובצ/ןגלואמ םילולסמ      

  4,000.00   1,250.00     3.200 ר"מ 6.0 לעמ חטשב ,ע"ש ר"מ   
  4,000.00 . 1.21 כ"הס  
  4,000.00 םוינימולא 21 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     007 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

1 הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
ז ג  ת ר נ צ ו  ם י ל צ ו פ מ  ם י נ ג ז מ  2.51 ק ר פ  ת ת       
      
)A 014 זג( , ס"כ 5.3  ,לצופמ יליע ןגזמ     15.2.090
תודובעה לכ תוברל תמלשומו האלמ הנקתה      
תרצות םלשומ עוציבל םישורדה םירמוחהו      
טקפ קספמ ללוכ רטרווניא ןארידת וא הרטקלא      
תרנצ ללוכ שרדיש לככ הנקתהו      
זוקינ ,לוענמ ,תכתמ בולכ ,דודיב,למשח,זג      
עוציבל שורדה לכב חודיקו ריקל הכימת ללוכ      

 15,600.00   7,800.00     2.000 'פמוק .םלשומ  
 15,600.00 זג תרנצו םילצופמ םינגזמ 2.51 כ"הס  
 15,600.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס  

      
.ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
0.22 ק ר פ  ת ת  0.22 ק ר פ  ת ת       
      
0.22 קרפ תת      
      
תורעה      
      
יללכ      
      
עוציבל םג סחייתמ תונושה תורקתה ריחמ      
יגוס ןיב בולישלו תועוצרב,םינטק םיחטשב      
ריחמ .הבוגב תודובעו םינושה תורקתה      
ללוכ תוכמנומ תורקתו םירניס,תוציחמ,תוריגס      
םירבעמ/םיחתפ תריגסו תחיתפ ,דוביע      
יפוגל,ריוא גוזימ לש םילירגל ,םירלקנירפסל      
לולכי ריחמה .שרדיי רשא חתפ לכלו הרואת      
ללוכ ,חטשב םיקק ץיבר תרקת לע היילת      
םידגאל היצקורטסנוקה ןוגיעו הרקתל הרידח      
ןוטבה תרקתל וא      
      
ןיוצ םא אלא מ"מ 5.21 יבועב סבגה תוחול לכ      
יניגמ תוללוכ תונושה סבגה תודובע .תרחא      
.דבלב ןוולוגמ חפמ תוניפ      
      
.יעבצל ןכומ רמגב ויהי סבגה תוחול לכ      
םיקוזיח עוציב תוללוכ תונושה סבגה תודובע      
יטרפ יפל לכה, טוהיר יטנמלא ,םירזיבא תילתל      
םיקוזיח עוציב ללוכ,ע"וש וא "דנוברוא" 'בח      
.םיחתפל ביבסמ )םירוויע םיפוקשמ(      

0.22 קרפ תת 0.22 כ"הס            
      

קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     008 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

1 הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת י ט ס ו ק א  ה ר ק ת  2.22 ק ר פ  ת ת       
      
תכמסומ הדבעמ י"ע תיטסוקא הרקת תקידב     22.2.010

  2,300.00   2,300.00     1.000 'פמוק .הנבמה לכל  ע"ש וא םינקתה ןוכמ תמגודכ  
      
םיירלודומ םילרנימ  תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.2.040
CRN=58.0 ע"ש וא ןופוקא גוסמ  עוקש יצח      
יבועב מ"ס 16/16 וא 06/06 יניפוא חול לדוג      
םיאשונה םיליפורפה תא ללוכ ריחמה . 8/5"      
יבועב Z+L רמגו ,הילתה יטנמלא םיינשמהו      
לש םלשומ עוציבל דע ,תוריקה דיל מ"מ 2.1      

 18,000.00     180.00   100.000 .הדובעה ר"מ   
 20,300.00 תיטסוקא הרקת 2.22 כ"הס  

      
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  3.22 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 7.21 סבג תוחולמ )רניס( תיכנא הריגס     22.3.011
תויטסוקא תורקת ףקיהב מ"ס001 דע בחורב      

  4,760.00     140.00    34.000 .לטכפשו היצקורטסנוק תוברל רטמ   
  4,760.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 3.22 כ"הס  
 25,060.00 .םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

187,618.00 1 הנבמ כ"הס
קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     009 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

2 הנבמ 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
00 ק ר פ  00 ק ר פ       
      
. 1.00 ק ר פ  ת ת       
      
:ללוכה הנבמהו הדובעה תא רוסמל ןלבקה לע      
תותלד ,תונולח תציחר ,ץוחו םינפ יללכ יוקינ      
ןווכ ,תונולחו תותלד יריצ ןומיש,םיפוקשמו      
ינפ רושי ,תונולח לש הריגסו החיתפ ינונגנמ      
,םיבזרמ יוקינ ,ךרוצה יפל הנבמל ביבס חטשה      
יוקינל םישורדה םיקלחה לכו ,תומיתס רורחש      
ירישכמ לכ תלעפה ךות חקפמה תויחנה י"פע      
ץוחו םינפ תרואת ,תותלד ,תונולח ,למשחה      
לכ אלל .רשואמ ךפש רתאל תלוספה לכ יוניפו      
.ףסונ םולשת      
      
םימ יווקמ קותינ,ןהירזיבא לכ םע תולסא קוריפ     00.1.045

    380.00     190.00     2.000 ךרוצה יפל םיחתפה תומיתסו םיזקנמו 'חי   
      
לכ םע חבטמ רויכ וא הצחר רויכ קוריפ     00.1.055
יווק קותינ תוברל,הדימעב הללוסו םהירזיבא      

    300.00     150.00     2.000 ךרוצה יפל םיחתפה לכ תומיתסו םיזקנמו םימ 'חי   
      
תלוספה קוליסו םוינימולא תונולח קוריפ     00.1.065

    600.00     150.00     4.000 רתאהמ 'חי   
      
תלוספה קוליסו ןהיפוקשמו תותלד קוריפ     00.1.075

    250.00     250.00     1.000 רתאהמ 'חי   
      

  1,800.00      36.00    50.000 םילופיש תוברל םייק ףוציר קוריפ ר"מ  00.1.085
      
תוריקמ הקימרק וא הניסרח יחירא קוריפ     00.1.105
תוברל הסירהל םידעוימ םניא רשא םימייק      

    675.00      45.00    15.000 טיטה תבכש תותיס ר"מ   
      
רמוחה יוניפו םייק הרואת יפוג לש קוריפ     00.1.115

    630.00      45.00    14.000 הרגאה םולשת ללוכ רשואמ תלוספ רתאל 'חי   
      
התיכב קרופש ןגזמה תנקתהו םייק ןגזמ קוריפ     00.1.125
םיאנתה לכו זג תפסוה תוברל,ךרוצה יפל      

  1,500.00     750.00     2.000 'פמוק ןגזמה לש הלעפהל םישורדה  
      
ךרוצה תדימב שדחמ םתנקתהו תוחול קוריפ     00.1.145

    250.00     250.00     1.000 חוקיפה רושיאב 'חי   
  6,385.00 . 1.00 כ"הס  
  6,385.00 00 קרפ 00 כ"הס  

      
      

קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     010 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

2 הנבמ 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ג ס מ  60 ק ר פ       
      
.ת ו ר ג נ  2.60 ק ר פ  ת ת       
      
"ינועבצא" גוסמ תועבצא ןגמ תנקתהו הקפסא     06.2.010

  1,000.00     250.00     4.000 .הנבמב תורגסמו תורגנ תותלדל 'חי   
  1,000.00 .תורגנ 2.60 כ"הס  

      
ת ו ת ל ד  3.60 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא חירב בר גוסמ התיכל הסינכ תלד     06.3.031
תלד רוצעמ ,רדניליצ תוידי ףוקשמ תוברל      
םירזיבאה לכו )תודבכ תותדל בחר לגלג(      

  6,000.00   3,000.00     2.000 .םלשומ עוציבל םישורדה 'חי   
  6,000.00 תותלד 3.60 כ"הס  
  7,000.00 תורגסמ 60 כ"הס  

      
ת ו י ר ט י נ ס  ת ו כ ר ע מ  70 ק ר פ       
      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  4.70 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
      
תרנצב הנקתהו הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
דלוגיטלומ      
      
"הסרח" תרצות 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.4.080
ןקתומ ,ע"ש וא )מ"ס 75( לודג "תירונ" םגד      

  1,000.00     500.00     2.000 ח"ש 053 י"מ ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ 'חי   
      
וא ריקהךותב הנקתהל םימחו םירק םימל זרב     07.4.310
ןקתומ ע"ש וא "תמח" תרצות רויכה לע      

    800.00     400.00     2.000 .לינ יזרבו םישימג תורוניצ תוברל ,םלשומ 'חי   
      
'א גוס ןבל סרח היושע היולת תיפוריא הלסא     07.4.321
.ע"ש וא "הסרח" תרצות 583 ט"קמ םיכנל      
רבוחמ 'ל 6 לש חםנב יומס החדה לכימ ללוכ      
ירזיבא ע"ש וא "הסרח" תרצות םימה תשרל      
םע דבכ םגד יטסלפ הסכמו בשומ , רוביח      
תכרעמל רוביח .םידילחמ יתלב םיריצ      
לכימו הלסאה רוביחל םינקתמ .ןיכפושה      
םיושעה םינרציה י"ע םיקפוסמה החדהה      
טנמצב תכרעמ יוסיכ ללוכ תכתמ יליפורפ      

  6,000.00   3,000.00     2.000 .ןיכפושה רוניצ הבוג דע ןוטב תקיציו 'חי   
      
      

  7,800.00 4.70.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     011 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

2 הנבמ 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,800.00 מהעברה      

      
      
םיכנ יתורישל טס לש הנקתהו הקפסא     07.4.331

  3,400.00   1,700.00     2.000 . הטסורינמ 'חי   
      
םע  "רסיק" שיש חטשמ הנקתהו הקפסא     07.4.370
ףקיהב מ"ס 02 הבוגב ןותחת רניס תפסות      
תונכה תוברל הצחר רויכ רובע חטשמה      

  2,400.00   1,200.00     2.000 .דבלב חוקיפה רושיאב םיזרב םירויכל רטמ   
 13,600.00 ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 4.70 כ"הס  
 13,600.00 תוירטינס תוכרעמ 70 כ"הס  

      
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש הדובע ךשמל יתילכת וד םורח תרואת ףוג     08.7.050
טיילורטקלא תרצות ,LD-0857 םגד ,תוקד 09      
ץח ללוכ( ינקת לדוגב טורח "האיצי" טלש םע      

  1,600.00     400.00     4.000 .)ךרוצה תדימב הנווכה 'חי   
      
יוסיכ םוינימולא תרגסמ דל לנאפ הרואת ףוג     08.7.081
מ"ס 06X06 תודימ ט"הע/ט"הת יבלח לירקא      
ט"קמ רביירד םע עיגמ ML0083 W33 קפסה      
    1610XLE תמגוד deloce ןקתומ ,ע"ש וא  

  8,400.00     350.00    24.000 םלשומ 'חי   
 10,000.00 הרואת יפוג 7.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  8.80 ק ר פ  ת ת       
      
ךמסומ קדוב תרוקב למשחה ןקתמ תרבעה     08.8.010
םייוקילה ןוקית, הרובע םולשת ללוכ יטרפ      
ידיל ןקתמה תריסמו ,ולגתיו הדימב ,ולגתיש      

  1,800.00   1,800.00     1.000 'פמוק .טלפמוק סדנהמה וא חקפמה וא ןימזמה  
  1,800.00 תונוש 8.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     012 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

2 הנבמ 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ד ח ו י מ  ם י פ י ע ס ו  ת ו ד ו ק נ  9.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ טרופמכ תמלשומ תיזפ דח רואמ תדוקנ     08.9.010
YX2N 5.1X4 לבכ יושע למשחה חול דע וקה      
,םילבכל תשר תמלוס לע וקלחב חנומ ר"ממ      
"נפ" ףכירמ רוניצ וא ,דרפנב םלושמ הרובע      
5.1X4 דע םידדובמ תשוחנ יכילומ םע מ"מ 02      
תרקתל וא ריקל םינקתומ )הקראה ללוכ( ר"ממ      
ט"הת וא )תכמנומ הרקת יללחב( הנבמה      
רואמל ז"מ ללוכ ,הביצח ללוכ ,םימייק תוריקב      
ליגר וני'ציטב וא סיווג תרצות ףילחמ וא דיחי      

  3,600.00     150.00    24.000 .ט"הת ןקתומ .ט"הת הנקתהל 'קנ   
      
לגעמב טרופמכ תמלשומ תיזפ דח ק"ח תדוקנ     08.9.020
חול דע וקה ללוכ )תופסונ ק"ח .קנ םע( ףתושמ      
וא ר"ממ YX2N 5.2X3 לבכ יושע למשחה      
,הנקתהה ןפוא .םיאתמ רוניצב םיכילומ      
רזיבא אלל ,ליעל רואמ 'קנ ףיעסב טרופמכ      

    850.00     170.00     5.000 .דרפנב בשוחיש ,יפוס 'קנ   
      

    220.00     220.00     1.000 .דרפנ לגעמב ךא ל"נכ ק"ח תדוקנ 'קנ  08.9.030
      
חולמ וק ללוכה יזפ דח לצופמ ןגזמל הדוקנ     08.9.040
ר"ממ 6X3 םיכילומ וא לבכ יושע למשחה      
ףיעסב טרופמכ ,הנקתהה ןפוא .םיאתמ רוניצב      
,רדחב הלעפהה תספוקל דע ,ליעל רואמ 'קנ      
,יטירב םגד ק"חל הנממו דרפנב םלושמ הרובע      

  1,400.00     700.00     2.000 'פמוק .דייאמה 'חי דיל דרפנב םלושמ ורובע  
      
תוברל תמייק ק"ח תדוקנ וא רואמ 'קנ ץופיש     08.9.101
תקידב רואמל ז"מ וא עקש רזביא תפלחה      
שרדנכ םיכילומ תפלחהו הדוקנל הקראה      

    450.00      90.00     5.000 .םלשומ עוציבל דע ןוקיתו תוביצח תוברל 'חי   
      
ואתמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע     08.9.111
2 תודוקנםגד "טסלפ .א.ד.ע" 81D -8 ל ע"ש      
    ,61A תרנצ םעעקת יתב 6 תוברל ,םירזיבא  
םימאתמעקת תיב 61A ,ר"ממ 5.2 םיכילומו      
הנכה תרנצ,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל      
חתמ תודוקנ2 ( הכישמ טוח םע תרושקתל      
ןופלט תודוקנ -2 ו )םירזיבא אלל ךומנ      

  1,700.00     850.00     2.000 לבכו םירזיבא תוברל תמלשומ 'חי   
  8,220.00 םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 9.80 כ"הס  
 20,020.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  

      
      
      

קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     013 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

2 הנבמ 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  1.90 ק ר פ  ת ת       
      
תוריקל  םידיחא םה םינפ חיט תודובע יריחמ      
ריחמ תופסות ויהי אלו ןוטב תוריקלו םיקולב      
םג םיללוכ מ"רה חיטה תודובע יריחמ ,םהשלכ      
לכ אלל םילאידרו םיימומקע םיחטש לע      
ריחמב תפסות      
      
ינשב לגרס תובכש יתשב ץוחו םינפ חיט      09.1.010
תוברל םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג ,םינוויכ      
M.P.X תשר ינתיווזב תועוצקמ קוזיח      
ךרוא לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ      
עוציבל שורדה לכו ןשי חייט תרסה,הניפה      

 22,400.00      80.00   280.000 .םלשומ ר"מ   
 22,400.00 חיט תודובע 1.90 כ"הס  
 22,400.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      
.י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  1.01 ק ר פ  ת ת       
      
המגודו תודימב הקימרק יחיראב יופיח      10.1.010
תוברל ןימזמה )03/03,05/02,02/02( תריחבל      
תקבדהל םימייק תוריק לש הנכה      
הבור רמג ,מ"מ 5 בחורב םיקשימ,םיחיראה      
ינוקית וא/ו םוינימולא תוניפ תנקתה תילירקא      
ח"ש 06 םיחיראה תשיכרל דוסי ריחמ(.חייט      

  2,280.00     190.00    12.000 )מ.כ.ל ר"מ ר"מ   
      
הקימרק יחיראב םייק ףוציר לע ףוציר תקבדה     10.1.325
)06/06,54/54(תריחבל המגודו תודימב      
םימייק הפציר לש הנכה תוברל ןימזמה      
,מ"מ 5 בחורב םיקשימ,םיחיראה תקבדהל      
םוינימולא תוניפ תנקתה תילירקא הבור רמג      
םיחיראה תשיכרל דוסי ריחמ(.חייט ינוקית וא/ו      

 20,900.00     190.00   110.000 )מ.כ.ל ר"מ ח"ש 06 ק"מ   
 23,180.00 יופיחו ףוציר תודובע 1.01 כ"הס  
 23,180.00 .יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     014 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

2 הנבמ 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
.ם י נ פ  ע ב צ  1.11 ק ר פ  ת ת       
      
םימייק תוריק ג"ע ע"ש וא לירק רפוס עבצ     11.1.010

  7,200.00      30.00   240.000 .םלשומו אלמ עוצבל םישרדנה םינוקית תוברל ר"מ   
      
יתש םינפ תוריקל הקלחה תבכש לטכפש     11.1.011
עוציבל שורדה לכו לורדנוב תוברל תובכש      

  6,000.00      25.00   240.000 .םלשומ ר"מ   
      
ע"וש וא "לאטמ רובמט"ב תכתמ הקעמ תעיבצ     11.1.012
בר רוסי תבכש,שוטיל,םינמושמ יוקינ תוברל      
חפל ןווגב לאטמ רובמט תובכש יתשו  ישומיש      

    800.00      80.00    10.000 .לכירדאה תריחב רטמ   
      
רובמט"ב תכתמ ףוקשמ +תותלד תעיבצ     11.1.016
יוקינ תוברל ע"וש וא "לאטמ      
יתשו  ישומיש בר רוסי תבכש,שוטיל,םינמושמ      
תריחב חפל ןווגב לאטמ רובמט תובכש      

    500.00     250.00     2.000 לכירדאה 'חי   
 14,500.00 .םינפ עבצ 1.11 כ"הס  

      
.ץ ו ח  ע ב צ  2.11 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ םלשומ בצמל דע 'פמוק חור זגרא ןוקית     11.2.010
םירוח םוטיא העיבצ רדפדונ ץעו תוטל תפלחה      
הבוגב הדובעל שרדנה לכ תוברל ,םיחפ ןוקית      
תריחב יפל ןווג ףסונ םולשת אלל 'ודכו תומב      

  7,000.00   3,500.00     2.000 'פמוק .לכירדאה  
      
ץוח חיט לע ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" עבצ     11.2.020
,)רטיל/ר"מ 6-5 יוסיכ רשוכ( הזתהב ץירפש      
תובכש יתשו "רשוק דוסי" דוסי תבכש תוברל      

 11,200.00      40.00   280.000 ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" ר"מ   
 18,200.00 .ץוח עבצ 2.11 כ"הס  
 32,700.00 .העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     015 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

2 הנבמ 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו י נ י מ ו ל א  21 ק ר פ       
      
. 1.21 ק ר פ  ת ת       
      
2-ב םיפגא 2 לש ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.1.010
וא 0007 לילק תמגודכ עובצ/ןגלואמ םילולסמ      

  3,750.00   1,250.00     3.000 ר"מ 6.0 לעמ חטשב ,ע"ש ר"מ   
  3,750.00 . 1.21 כ"הס  
  3,750.00 םוינימולא 21 כ"הס  

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
ז ג  ת ר נ צ ו  ם י ל צ ו פ מ  ם י נ ג ז מ  2.51 ק ר פ  ת ת       
      
)A 014 זג( , ס"כ 5.3  ,לצופמ יליע ןגזמ     15.2.090
תודובעה לכ תוברל תמלשומו האלמ הנקתה      
תרצות םלשומ עוציבל םישורדה םירמוחהו      
טקפ קספמ ללוכ רטרווניא ןארידת וא הרטקלא      
תרנצ ללוכ שרדיש לככ הנקתהו      
זוקינ ,לוענמ ,תכתמ בולכ ,דודיב,למשח,זג      
עוציבל שורדה לכב חודיקו ריקל הכימת ללוכ      

 15,600.00   7,800.00     2.000 'פמוק .םלשומ  
 15,600.00 זג תרנצו םילצופמ םינגזמ 2.51 כ"הס  
 15,600.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס  

      
.ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
0.22 ק ר פ  ת ת  0.22 ק ר פ  ת ת       
      
0.22 קרפ תת      
      
תורעה      
      
יללכ      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

0.22.2 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     016 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

2 הנבמ 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עוציבל םג סחייתמ תונושה תורקתה ריחמ      
יגוס ןיב בולישלו תועוצרב,םינטק םיחטשב      
ריחמ .הבוגב תודובעו םינושה תורקתה      
ללוכ תוכמנומ תורקתו םירניס,תוציחמ,תוריגס      
םירבעמ/םיחתפ תריגסו תחיתפ ,דוביע      
יפוגל,ריוא גוזימ לש םילירגל ,םירלקנירפסל      
לולכי ריחמה .שרדיי רשא חתפ לכלו הרואת      
ללוכ ,חטשב םיקק ץיבר תרקת לע היילת      
םידגאל היצקורטסנוקה ןוגיעו הרקתל הרידח      
ןוטבה תרקתל וא      
      
ןיוצ םא אלא מ"מ 5.21 יבועב סבגה תוחול לכ      
יניגמ תוללוכ תונושה סבגה תודובע .תרחא      
.דבלב ןוולוגמ חפמ תוניפ      
      
.יעבצל ןכומ רמגב ויהי סבגה תוחול לכ      
םיקוזיח עוציב תוללוכ תונושה סבגה תודובע      
יטרפ יפל לכה, טוהיר יטנמלא ,םירזיבא תילתל      
םיקוזיח עוציב ללוכ,ע"וש וא "דנוברוא" 'בח      
.םיחתפל ביבסמ )םירוויע םיפוקשמ(      

0.22 קרפ תת 0.22 כ"הס            
      
ת י ט ס ו ק א  ה ר ק ת  2.22 ק ר פ  ת ת       
      
םיירלודומ םילרנימ  תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.2.040
CRN=58.0 ע"ש וא ןופוקא גוסמ  עוקש יצח      
יבועב מ"ס 16/16 וא 06/06 יניפוא חול לדוג      
םיאשונה םיליפורפה תא ללוכ ריחמה . 8/5"      
יבועב Z+L רמגו ,הילתה יטנמלא םיינשמהו      
לש םלשומ עוציבל דע ,תוריקה דיל מ"מ 2.1      

    900.00     180.00     5.000 .הדובעה ר"מ   
    900.00 תיטסוקא הרקת 2.22 כ"הס  
    900.00 .םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

145,535.00 2 הנבמ כ"הס
קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     017 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

3 הנבמ 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
00 ק ר פ  00 ק ר פ       
      
. 1.00 ק ר פ  ת ת       
      
:ללוכה הנבמהו הדובעה תא רוסמל ןלבקה לע      
תותלד ,תונולח תציחר ,ץוחו םינפ יללכ יוקינ      
ןווכ ,תונולחו תותלד יריצ ןומיש,םיפוקשמו      
ינפ רושי ,תונולח לש הריגסו החיתפ ינונגנמ      
,םיבזרמ יוקינ ,ךרוצה יפל הנבמל ביבס חטשה      
יוקינל םישורדה םיקלחה לכו ,תומיתס רורחש      
ירישכמ לכ תלעפה ךות חקפמה תויחנה י"פע      
ץוחו םינפ תרואת ,תותלד ,תונולח ,למשחה      
לכ אלל .רשואמ ךפש רתאל תלוספה לכ יוניפו      
.ףסונ םולשת      
      
תלוספה קוליסו םוינימולא תונולח קוריפ     00.1.065

    300.00     150.00     2.000 רתאהמ 'חי   
      
תלוספה קוליסו ןהיפוקשמו תותלד קוריפ     00.1.075

    250.00     250.00     1.000 רתאהמ 'חי   
      

  1,080.00      36.00    30.000 םילופיש תוברל םייק ףוציר קוריפ ר"מ  00.1.085
      
תוריקמ הקימרק וא הניסרח יחירא קוריפ     00.1.105
תוברל הסירהל םידעוימ םניא רשא םימייק      

    900.00      45.00    20.000 טיטה תבכש תותיס ר"מ   
      
רמוחה יוניפו םייק הרואת יפוג לש קוריפ     00.1.115

     90.00      45.00     2.000 הרגאה םולשת ללוכ רשואמ תלוספ רתאל 'חי   
  2,620.00 . 1.00 כ"הס  
  2,620.00 00 קרפ 00 כ"הס  

      
ה י נ ב  20 ק ר פ       
      
ס ב ג  ת ו צ י ח מ  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
)םידדצה ינשב( תוימורק-דח סבג תוציחמ     02.1.010
הליסמ םע ,מ"מ 521-021 לש ללוכ יבועב      
,ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע      
הדידמה ,העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה      
םיבצינ םע םיחתפל קוזיח( םיחתפ אלל - וטנ      
םידדמנ יטסוקא דודיבו מ"מ 2.1 לעמ יבועב      

  4,620.00     165.00    28.000 )דרפנב ר"מ   
      
      
      

  4,620.00 1.20.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     018 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

3 הנבמ 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,620.00 מהעברה      

      
      
תימורק וד ןפוד רובע סבג תוציחמל תפסות     02.1.020

  1,792.00      64.00    28.000 )םידדצה ינשב( ר"מ   
  6,412.00 סבג תוציחמ 1.20 כ"הס  
  6,412.00 הינב 20 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  60 ק ר פ       
      
.ת ו ר ג נ  2.60 ק ר פ  ת ת       
      
"ינועבצא" גוסמ תועבצא ןגמ תנקתהו הקפסא     06.2.010

    250.00     250.00     1.000 .הנבמב תורגסמו תורגנ תותלדל 'חי   
    250.00 .תורגנ 2.60 כ"הס  

      
ת ו ת ל ד  3.60 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא חירב בר גוסמ התיכל הסינכ תלד     06.3.031
תלד רוצעמ ,רדניליצ תוידי ףוקשמ תוברל      
םירזיבאה לכו )תודבכ תותדל בחר לגלג(      

  3,000.00   3,000.00     1.000 .םלשומ עוציבל םישורדה 'חי   
  3,000.00 תותלד 3.60 כ"הס  
  3,250.00 תורגסמ 60 כ"הס  

      
ת ו י ר ט י נ ס  ת ו כ ר ע מ  70 ק ר פ       
      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  4.70 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
      
תרנצב הנקתהו הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
דלוגיטלומ      

ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 4.70 כ"הס            
תוירטינס תוכרעמ 70 כ"הס            

      
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
יוסיכ םוינימולא תרגסמ דל לנאפ הרואת ףוג     08.7.081
מ"ס 06X06 תודימ ט"הע/ט"הת יבלח לירקא      
ט"קמ רביירד םע עיגמ ML0083 W33 קפסה      
    1610XLE תמגוד deloce ןקתומ ,ע"ש וא  

  1,400.00     350.00     4.000 םלשומ 'חי   
  1,400.00 הרואת יפוג 7.80 כ"הס  

קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     019 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

3 הנבמ 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ד ח ו י מ  ם י פ י ע ס ו  ת ו ד ו ק נ  9.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ טרופמכ תמלשומ תיזפ דח רואמ תדוקנ     08.9.010
YX2N 5.1X4 לבכ יושע למשחה חול דע וקה      
,םילבכל תשר תמלוס לע וקלחב חנומ ר"ממ      
"נפ" ףכירמ רוניצ וא ,דרפנב םלושמ הרובע      
5.1X4 דע םידדובמ תשוחנ יכילומ םע מ"מ 02      
תרקתל וא ריקל םינקתומ )הקראה ללוכ( ר"ממ      
ט"הת וא )תכמנומ הרקת יללחב( הנבמה      
רואמל ז"מ ללוכ ,הביצח ללוכ ,םימייק תוריקב      
ליגר וני'ציטב וא סיווג תרצות ףילחמ וא דיחי      

    600.00     150.00     4.000 .ט"הת ןקתומ .ט"הת הנקתהל 'קנ   
      
לגעמב טרופמכ תמלשומ תיזפ דח ק"ח תדוקנ     08.9.020
חול דע וקה ללוכ )תופסונ ק"ח .קנ םע( ףתושמ      
וא ר"ממ YX2N 5.2X3 לבכ יושע למשחה      
,הנקתהה ןפוא .םיאתמ רוניצב םיכילומ      
רזיבא אלל ,ליעל רואמ 'קנ ףיעסב טרופמכ      

    340.00     170.00     2.000 .דרפנב בשוחיש ,יפוס 'קנ   
      
חולמ וק ללוכה יזפ דח לצופמ ןגזמל הדוקנ     08.9.040
ר"ממ 6X3 םיכילומ וא לבכ יושע למשחה      
ףיעסב טרופמכ ,הנקתהה ןפוא .םיאתמ רוניצב      
,רדחב הלעפהה תספוקל דע ,ליעל רואמ 'קנ      
,יטירב םגד ק"חל הנממו דרפנב םלושמ הרובע      

    700.00     700.00     1.000 'פמוק .דייאמה 'חי דיל דרפנב םלושמ ורובע  
      
תוברל תמייק ק"ח תדוקנ וא רואמ 'קנ ץופיש     08.9.101
תקידב רואמל ז"מ וא עקש רזביא תפלחה      
שרדנכ םיכילומ תפלחהו הדוקנל הקראה      

     90.00      90.00     1.000 .םלשומ עוציבל דע ןוקיתו תוביצח תוברל 'חי   
      
ואתמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע     08.9.111
2 תודוקנםגד "טסלפ .א.ד.ע" 81D -8 ל ע"ש      
    ,61A תרנצ םעעקת יתב 6 תוברל ,םירזיבא  
םימאתמעקת תיב 61A ,ר"ממ 5.2 םיכילומו      
הנכה תרנצ,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל      
חתמ תודוקנ2 ( הכישמ טוח םע תרושקתל      
ןופלט תודוקנ -2 ו )םירזיבא אלל ךומנ      

    850.00     850.00     1.000 לבכו םירזיבא תוברל תמלשומ 'חי   
  2,580.00 םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 9.80 כ"הס  
  3,980.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     020 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

3 הנבמ 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  1.90 ק ר פ  ת ת       
      
תוריקל  םידיחא םה םינפ חיט תודובע יריחמ      
ריחמ תופסות ויהי אלו ןוטב תוריקלו םיקולב      
םג םיללוכ מ"רה חיטה תודובע יריחמ ,םהשלכ      
לכ אלל םילאידרו םיימומקע םיחטש לע      
ריחמב תפסות      
      
ינשב לגרס תובכש יתשב ץוחו םינפ חיט      09.1.010
תוברל םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג ,םינוויכ      
M.P.X תשר ינתיווזב תועוצקמ קוזיח      
ךרוא לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ      
עוציבל שורדה לכו ןשי חייט תרסה,הניפה      

  4,000.00      80.00    50.000 .םלשומ ר"מ   
  4,000.00 חיט תודובע 1.90 כ"הס  
  4,000.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      
.י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  1.01 ק ר פ  ת ת       
      
הקימרק יחיראב םייק ףוציר לע ףוציר תקבדה     10.1.325
)06/06,54/54(תריחבל המגודו תודימב      
םימייק הפציר לש הנכה תוברל ןימזמה      
,מ"מ 5 בחורב םיקשימ,םיחיראה תקבדהל      
םוינימולא תוניפ תנקתה תילירקא הבור רמג      
םיחיראה תשיכרל דוסי ריחמ(.חייט ינוקית וא/ו      

  9,500.00     190.00    50.000 )מ.כ.ל ר"מ ח"ש 06 ק"מ   
  9,500.00 יופיחו ףוציר תודובע 1.01 כ"הס  
  9,500.00 .יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      
.ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
.ם י נ פ  ע ב צ  1.11 ק ר פ  ת ת       
      
םימייק תוריק ג"ע ע"ש וא לירק רפוס עבצ     11.1.010

  2,250.00      30.00    75.000 .םלשומו אלמ עוצבל םישרדנה םינוקית תוברל ר"מ   
      
יתש םינפ תוריקל הקלחה תבכש לטכפש     11.1.011
עוציבל שורדה לכו לורדנוב תוברל תובכש      

  1,875.00      25.00    75.000 .םלשומ ר"מ   
  4,125.00 .םינפ עבצ 1.11 כ"הס  

      
      

קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     021 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

3 הנבמ 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.ץ ו ח  ע ב צ  2.11 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח חיט לע ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" עבצ     11.2.020
,)רטיל/ר"מ 6-5 יוסיכ רשוכ( הזתהב ץירפש      
תובכש יתשו "רשוק דוסי" דוסי תבכש תוברל      

  2,000.00      40.00    50.000 ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" ר"מ   
  2,000.00 .ץוח עבצ 2.11 כ"הס  
  6,125.00 .העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  21 ק ר פ       
      
. 1.21 ק ר פ  ת ת       
      
2-ב םיפגא 2 לש ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.1.010
וא 0007 לילק תמגודכ עובצ/ןגלואמ םילולסמ      

  2,500.00   1,250.00     2.000 ר"מ 6.0 לעמ חטשב ,ע"ש ר"מ   
  2,500.00 . 1.21 כ"הס  
  2,500.00 םוינימולא 21 כ"הס  

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
ז ג  ת ר נ צ ו  ם י ל צ ו פ מ  ם י נ ג ז מ  2.51 ק ר פ  ת ת       
      
)A 014 זג( , ס"כ 5.1  ,לצופמ יליע ןגזמ     15.2.090
תודובעה לכ תוברל תמלשומו האלמ הנקתה      
תרצות םלשומ עוציבל םישורדה םירמוחהו      
טקפ קספמ ללוכ רטרווניא ןארידת וא הרטקלא      
תרנצ ללוכ שרדיש לככ הנקתהו      
זוקינ ,לוענמ ,תכתמ בולכ ,דודיב,למשח,זג      
עוציבל שורדה לכב חודיקו ריקל הכימת ללוכ      

  4,500.00   4,500.00     1.000 'פמוק .םלשומ  
  4,500.00 זג תרנצו םילצופמ םינגזמ 2.51 כ"הס  
  4,500.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס  

      
.ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
0.22 ק ר פ  ת ת  0.22 ק ר פ  ת ת       
      
0.22 קרפ תת      
      
תורעה      
      
יללכ      
      
      

0.22.3 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     022 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

3 הנבמ 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עוציבל םג סחייתמ תונושה תורקתה ריחמ      
יגוס ןיב בולישלו תועוצרב,םינטק םיחטשב      
ריחמ .הבוגב תודובעו םינושה תורקתה      
ללוכ תוכמנומ תורקתו םירניס,תוציחמ,תוריגס      
םירבעמ/םיחתפ תריגסו תחיתפ ,דוביע      
יפוגל,ריוא גוזימ לש םילירגל ,םירלקנירפסל      
לולכי ריחמה .שרדיי רשא חתפ לכלו הרואת      
ללוכ ,חטשב םיקק ץיבר תרקת לע היילת      
םידגאל היצקורטסנוקה ןוגיעו הרקתל הרידח      
ןוטבה תרקתל וא      
      
ןיוצ םא אלא מ"מ 5.21 יבועב סבגה תוחול לכ      
יניגמ תוללוכ תונושה סבגה תודובע .תרחא      
.דבלב ןוולוגמ חפמ תוניפ      
      
.יעבצל ןכומ רמגב ויהי סבגה תוחול לכ      
םיקוזיח עוציב תוללוכ תונושה סבגה תודובע      
יטרפ יפל לכה, טוהיר יטנמלא ,םירזיבא תילתל      
םיקוזיח עוציב ללוכ,ע"וש וא "דנוברוא" 'בח      
.םיחתפל ביבסמ )םירוויע םיפוקשמ(      

0.22 קרפ תת 0.22 כ"הס            
      
ת י ט ס ו ק א  ה ר ק ת  2.22 ק ר פ  ת ת       
      
תכמסומ הדבעמ י"ע תיטסוקא הרקת תקידב     22.2.010

  2,300.00   2,300.00     1.000 'פמוק .הנבמה לכל  ע"ש וא םינקתה ןוכמ תמגודכ  
      
םיירלודומ םילרנימ  תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.2.040
CRN=58.0 ע"ש וא ןופוקא גוסמ  עוקש יצח      
יבועב מ"ס 16/16 וא 06/06 יניפוא חול לדוג      
םיאשונה םיליפורפה תא ללוכ ריחמה . 8/5"      
יבועב Z+L רמגו ,הילתה יטנמלא םיינשמהו      
לש םלשומ עוציבל דע ,תוריקה דיל מ"מ 2.1      

  8,100.00     180.00    45.000 .הדובעה ר"מ   
 10,400.00 תיטסוקא הרקת 2.22 כ"הס  
 10,400.00 .םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

 53,287.00 3 הנבמ כ"הס
קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     023 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

4 הנבמ 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
00 ק ר פ  00 ק ר פ       
      
. 1.00 ק ר פ  ת ת       
      
:ללוכה הנבמהו הדובעה תא רוסמל ןלבקה לע      
תותלד ,תונולח תציחר ,ץוחו םינפ יללכ יוקינ      
ןווכ ,תונולחו תותלד יריצ ןומיש,םיפוקשמו      
ינפ רושי ,תונולח לש הריגסו החיתפ ינונגנמ      
,םיבזרמ יוקינ ,ךרוצה יפל הנבמל ביבס חטשה      
יוקינל םישורדה םיקלחה לכו ,תומיתס רורחש      
ירישכמ לכ תלעפה ךות חקפמה תויחנה י"פע      
ץוחו םינפ תרואת ,תותלד ,תונולח ,למשחה      
לכ אלל .רשואמ ךפש רתאל תלוספה לכ יוניפו      
.ףסונ םולשת      
      
תלוספה קוליסו םוינימולא תונולח קוריפ     00.1.065

    150.00     150.00     1.000 רתאהמ 'חי   
      

    540.00      36.00    15.000 םילופיש תוברל םייק ףוציר קוריפ ר"מ  00.1.085
      
תוריקמ הקימרק וא הניסרח יחירא קוריפ     00.1.105
תוברל הסירהל םידעוימ םניא רשא םימייק      

    225.00      45.00     5.000 טיטה תבכש תותיס ר"מ   
      
רמוחה יוניפו םייק הרואת יפוג לש קוריפ     00.1.115

    990.00      45.00    22.000 הרגאה םולשת ללוכ רשואמ תלוספ רתאל 'חי   
      
ךרוצה תדימב שדחמ םתנקתהו תוחול קוריפ     00.1.145

  1,000.00     250.00     4.000 חוקיפה רושיאב 'חי   
  2,905.00 . 1.00 כ"הס  
  2,905.00 00 קרפ 00 כ"הס  

      
ה י נ ב  20 ק ר פ       
      
ס ב ג  ת ו צ י ח מ  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
)םידדצה ינשב( תוימורק-דח סבג תוציחמ     02.1.010
הליסמ םע ,מ"מ 521-021 לש ללוכ יבועב      
,ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע      
הדידמה ,העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה      
םיבצינ םע םיחתפל קוזיח( םיחתפ אלל - וטנ      
םידדמנ יטסוקא דודיבו מ"מ 2.1 לעמ יבועב      

  1,650.00     165.00    10.000 )דרפנב ר"מ   
  1,650.00 סבג תוציחמ 1.20 כ"הס  
  1,650.00 הינב 20 כ"הס  

      
קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     024 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

4 הנבמ 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ג ס מ  60 ק ר פ       
      
.ת ו ר ג נ  2.60 ק ר פ  ת ת       
      
"ינועבצא" גוסמ תועבצא ןגמ תנקתהו הקפסא     06.2.010

  1,250.00     250.00     5.000 .הנבמב תורגסמו תורגנ תותלדל 'חי   
  1,250.00 .תורגנ 2.60 כ"הס  

      
ת ו ת ל ד  3.60 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא חירב בר גוסמ התיכל הסינכ תלד     06.3.031
תלד רוצעמ ,רדניליצ תוידי ףוקשמ תוברל      
םירזיבאה לכו )תודבכ תותדל בחר לגלג(      

  3,000.00   3,000.00     1.000 .םלשומ עוציבל םישורדה 'חי   
  3,000.00 תותלד 3.60 כ"הס  
  4,250.00 תורגסמ 60 כ"הס  

      
ת ו י ר ט י נ ס  ת ו כ ר ע מ  70 ק ר פ       
      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  4.70 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
      
תרנצב הנקתהו הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
דלוגיטלומ      

ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 4.70 כ"הס            
תוירטינס תוכרעמ 70 כ"הס            

      
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
יוסיכ םוינימולא תרגסמ דל לנאפ הרואת ףוג     08.7.081
מ"ס 06X06 תודימ ט"הע/ט"הת יבלח לירקא      
ט"קמ רביירד םע עיגמ ML0083 W33 קפסה      
    1610XLE תמגוד deloce ןקתומ ,ע"ש וא  

  7,700.00     350.00    22.000 םלשומ 'חי   
  7,700.00 הרואת יפוג 7.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     025 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

4 הנבמ 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ד ח ו י מ  ם י פ י ע ס ו  ת ו ד ו ק נ  9.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ טרופמכ תמלשומ תיזפ דח רואמ תדוקנ     08.9.010
YX2N 5.1X4 לבכ יושע למשחה חול דע וקה      
,םילבכל תשר תמלוס לע וקלחב חנומ ר"ממ      
"נפ" ףכירמ רוניצ וא ,דרפנב םלושמ הרובע      
5.1X4 דע םידדובמ תשוחנ יכילומ םע מ"מ 02      
תרקתל וא ריקל םינקתומ )הקראה ללוכ( ר"ממ      
ט"הת וא )תכמנומ הרקת יללחב( הנבמה      
רואמל ז"מ ללוכ ,הביצח ללוכ ,םימייק תוריקב      
ליגר וני'ציטב וא סיווג תרצות ףילחמ וא דיחי      

  1,500.00     150.00    10.000 .ט"הת ןקתומ .ט"הת הנקתהל 'קנ   
      
לגעמב טרופמכ תמלשומ תיזפ דח ק"ח תדוקנ     08.9.020
חול דע וקה ללוכ )תופסונ ק"ח .קנ םע( ףתושמ      
וא ר"ממ YX2N 5.2X3 לבכ יושע למשחה      
,הנקתהה ןפוא .םיאתמ רוניצב םיכילומ      
רזיבא אלל ,ליעל רואמ 'קנ ףיעסב טרופמכ      

    340.00     170.00     2.000 .דרפנב בשוחיש ,יפוס 'קנ   
      

    220.00     220.00     1.000 .דרפנ לגעמב ךא ל"נכ ק"ח תדוקנ 'קנ  08.9.030
      
חולמ וק ללוכה יזפ דח לצופמ ןגזמל הדוקנ     08.9.040
ר"ממ 6X3 םיכילומ וא לבכ יושע למשחה      
ףיעסב טרופמכ ,הנקתהה ןפוא .םיאתמ רוניצב      
,רדחב הלעפהה תספוקל דע ,ליעל רואמ 'קנ      
,יטירב םגד ק"חל הנממו דרפנב םלושמ הרובע      

  1,400.00     700.00     2.000 'פמוק .דייאמה 'חי דיל דרפנב םלושמ ורובע  
      
תוברל תמייק ק"ח תדוקנ וא רואמ 'קנ ץופיש     08.9.101
תקידב רואמל ז"מ וא עקש רזביא תפלחה      
שרדנכ םיכילומ תפלחהו הדוקנל הקראה      

    180.00      90.00     2.000 .םלשומ עוציבל דע ןוקיתו תוביצח תוברל 'חי   
      
ואתמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע     08.9.111
2 תודוקנםגד "טסלפ .א.ד.ע" 81D -8 ל ע"ש      
    ,61A תרנצ םעעקת יתב 6 תוברל ,םירזיבא  
םימאתמעקת תיב 61A ,ר"ממ 5.2 םיכילומו      
הנכה תרנצ,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל      
חתמ תודוקנ2 ( הכישמ טוח םע תרושקתל      
ןופלט תודוקנ -2 ו )םירזיבא אלל ךומנ      

  1,700.00     850.00     2.000 לבכו םירזיבא תוברל תמלשומ 'חי   
  5,340.00 םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 9.80 כ"הס  
 13,040.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  

      
      
      

קובץ: 17.12.01.24   .../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
 

20/06/2022
דף מס':     026 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

4 הנבמ 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  1.90 ק ר פ  ת ת       
      
תוריקל  םידיחא םה םינפ חיט תודובע יריחמ      
ריחמ תופסות ויהי אלו ןוטב תוריקלו םיקולב      
םג םיללוכ מ"רה חיטה תודובע יריחמ ,םהשלכ      
לכ אלל םילאידרו םיימומקע םיחטש לע      
ריחמב תפסות      
      
ינשב לגרס תובכש יתשב ץוחו םינפ חיט      09.1.010
תוברל םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג ,םינוויכ      
M.P.X תשר ינתיווזב תועוצקמ קוזיח      
ךרוא לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ      
עוציבל שורדה לכו ןשי חייט תרסה,הניפה      

 17,600.00      80.00   220.000 .םלשומ ר"מ   
 17,600.00 חיט תודובע 1.90 כ"הס  
 17,600.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      
.י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  1.01 ק ר פ  ת ת       
      
הקימרק יחיראב םייק ףוציר לע ףוציר תקבדה     10.1.325
)06/06,54/54(תריחבל המגודו תודימב      
םימייק הפציר לש הנכה תוברל ןימזמה      
,מ"מ 5 בחורב םיקשימ,םיחיראה תקבדהל      
םוינימולא תוניפ תנקתה תילירקא הבור רמג      
םיחיראה תשיכרל דוסי ריחמ(.חייט ינוקית וא/ו      

  9,500.00     190.00    50.000 )מ.כ.ל ר"מ ח"ש 06 ק"מ   
  9,500.00 יופיחו ףוציר תודובע 1.01 כ"הס  
  9,500.00 .יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      
.ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
.ם י נ פ  ע ב צ  1.11 ק ר פ  ת ת       
      
םימייק תוריק ג"ע ע"ש וא לירק רפוס עבצ     11.1.010

 10,500.00      30.00   350.000 .םלשומו אלמ עוצבל םישרדנה םינוקית תוברל ר"מ   
      
יתש םינפ תוריקל הקלחה תבכש לטכפש     11.1.011
עוציבל שורדה לכו לורדנוב תוברל תובכש      

  8,750.00      25.00   350.000 .םלשומ ר"מ   
      
      

 19,250.00 1.11.4 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 17.12.01.24   .../027 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

20/06/2022
דף מס':     027 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

4 הנבמ 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 19,250.00 מהעברה      

      
      
רובמט"ב תכתמ ףוקשמ +תותלד תעיבצ     11.1.016
יוקינ תוברל ע"וש וא "לאטמ      
יתשו  ישומיש בר רוסי תבכש,שוטיל,םינמושמ      
תריחב חפל ןווגב לאטמ רובמט תובכש      

    500.00     250.00     2.000 לכירדאה 'חי   
 19,750.00 .םינפ עבצ 1.11 כ"הס  

      
.ץ ו ח  ע ב צ  2.11 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ םלשומ בצמל דע 'פמוק חור זגרא ןוקית     11.2.010
םירוח םוטיא העיבצ רדפדונ ץעו תוטל תפלחה      
הבוגב הדובעל שרדנה לכ תוברל ,םיחפ ןוקית      
תריחב יפל ןווג ףסונ םולשת אלל 'ודכו תומב      

  3,500.00   3,500.00     1.000 'פמוק .לכירדאה  
      
ץוח חיט לע ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" עבצ     11.2.020
,)רטיל/ר"מ 6-5 יוסיכ רשוכ( הזתהב ץירפש      
תובכש יתשו "רשוק דוסי" דוסי תבכש תוברל      

  2,000.00      40.00    50.000 ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" ר"מ   
  5,500.00 .ץוח עבצ 2.11 כ"הס  
 25,250.00 .העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  21 ק ר פ       
      
. 1.21 ק ר פ  ת ת       
      
2-ב םיפגא 2 לש ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.1.010
וא 0007 לילק תמגודכ עובצ/ןגלואמ םילולסמ      

  2,500.00   1,250.00     2.000 ר"מ 6.0 לעמ חטשב ,ע"ש ר"מ   
  2,500.00 . 1.21 כ"הס  
  2,500.00 םוינימולא 21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 17.12.01.24   .../028 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

20/06/2022
דף מס':     028 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

4 הנבמ 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
ז ג  ת ר נ צ ו  ם י ל צ ו פ מ  ם י נ ג ז מ  2.51 ק ר פ  ת ת       
      
)A 014 זג( , ס"כ 5.3  ,לצופמ יליע ןגזמ     15.2.090
תודובעה לכ תוברל תמלשומו האלמ הנקתה      
תרצות םלשומ עוציבל םישורדה םירמוחהו      
טקפ קספמ ללוכ רטרווניא ןארידת וא הרטקלא      
תרנצ ללוכ שרדיש לככ הנקתהו      
זוקינ ,לוענמ ,תכתמ בולכ ,דודיב,למשח,זג      
עוציבל שורדה לכב חודיקו ריקל הכימת ללוכ      

  7,500.00   7,500.00     1.000 'פמוק .םלשומ  
  7,500.00 זג תרנצו םילצופמ םינגזמ 2.51 כ"הס  
  7,500.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס  

      
.ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
0.22 ק ר פ  ת ת  0.22 ק ר פ  ת ת       
      
0.22 קרפ תת      
      
תורעה      
      
יללכ      
      
עוציבל םג סחייתמ תונושה תורקתה ריחמ      
יגוס ןיב בולישלו תועוצרב,םינטק םיחטשב      
ריחמ .הבוגב תודובעו םינושה תורקתה      
ללוכ תוכמנומ תורקתו םירניס,תוציחמ,תוריגס      
םירבעמ/םיחתפ תריגסו תחיתפ ,דוביע      
יפוגל,ריוא גוזימ לש םילירגל ,םירלקנירפסל      
לולכי ריחמה .שרדיי רשא חתפ לכלו הרואת      
ללוכ ,חטשב םיקק ץיבר תרקת לע היילת      
םידגאל היצקורטסנוקה ןוגיעו הרקתל הרידח      
ןוטבה תרקתל וא      
      
ןיוצ םא אלא מ"מ 5.21 יבועב סבגה תוחול לכ      
יניגמ תוללוכ תונושה סבגה תודובע .תרחא      
.דבלב ןוולוגמ חפמ תוניפ      
      
.יעבצל ןכומ רמגב ויהי סבגה תוחול לכ      
םיקוזיח עוציב תוללוכ תונושה סבגה תודובע      
יטרפ יפל לכה, טוהיר יטנמלא ,םירזיבא תילתל      
םיקוזיח עוציב ללוכ,ע"וש וא "דנוברוא" 'בח      
.םיחתפל ביבסמ )םירוויע םיפוקשמ(      

0.22 קרפ תת 0.22 כ"הס            
      

קובץ: 17.12.01.24   .../029 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

20/06/2022
דף מס':     029 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

4 הנבמ 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת י ט ס ו ק א  ה ר ק ת  2.22 ק ר פ  ת ת       
      
תכמסומ הדבעמ י"ע תיטסוקא הרקת תקידב     22.2.010

  2,300.00   2,300.00     1.000 'פמוק .הנבמה לכל  ע"ש וא םינקתה ןוכמ תמגודכ  
      
םיירלודומ םילרנימ  תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.2.040
CRN=58.0 ע"ש וא ןופוקא גוסמ  עוקש יצח      
יבועב מ"ס 16/16 וא 06/06 יניפוא חול לדוג      
םיאשונה םיליפורפה תא ללוכ ריחמה . 8/5"      
יבועב Z+L רמגו ,הילתה יטנמלא םיינשמהו      
לש םלשומ עוציבל דע ,תוריקה דיל מ"מ 2.1      

 18,000.00     180.00   100.000 .הדובעה ר"מ   
 20,300.00 תיטסוקא הרקת 2.22 כ"הס  
 20,300.00 .םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

104,495.00 4 הנבמ כ"הס
קובץ: 17.12.01.24   .../030 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

20/06/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     030 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

1 הנבמ 1 הנבמ     
    
00 קרפ 00 קרפ      
    

                              11,690.00 . 1.00 קרפ תת    
    

                 11,690.00 00 קרפ 00 כ"הס                
    
הינב 20 קרפ      
    

                               3,088.00 סבג תוציחמ 1.20 קרפ תת    
    

                  3,088.00 הינב 20 כ"הס                
    
תורגסמ 60 קרפ      
    

                                 500.00 .תורגנ 2.60 קרפ תת    
    

                    500.00 תורגסמ 60 כ"הס                
    
תוירטינס תוכרעמ 70 קרפ      
    

                               8,100.00 ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 4.70 קרפ תת    
    

                  8,100.00 תוירטינס תוכרעמ 70 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                               7,500.00 הרואת יפוג 7.80 קרפ תת    
    

                               1,800.00 תונוש 8.80 קרפ תת    
    

                               7,290.00 םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 9.80 קרפ תת    
    

                 16,590.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                              28,000.00 חיט תודובע 1.90 קרפ תת    
    

                 28,000.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
 
 
 
 
 
 

קובץ: 17.12.01.24   .../031 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

20/06/2022
דף מס':     031 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

.יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                              34,140.00 יופיחו ףוציר תודובע 1.01 קרפ תת    
    

                 34,140.00 .יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
.העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              20,250.00 .םינפ עבצ 1.11 קרפ תת    
    

                              20,600.00 .ץוח עבצ 2.11 קרפ תת    
    

                 40,850.00 .העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא 21 קרפ      
    

                               4,000.00 . 1.21 קרפ תת    
    

                  4,000.00 םוינימולא 21 כ"הס                
    
ריוא גוזימ 51 קרפ      
    

                              15,600.00 זג תרנצו םילצופמ םינגזמ 2.51 קרפ תת    
    

                 15,600.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס                
    
.םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

0.22 קרפ תת 0.22 קרפ תת                                           
    

                              20,300.00 תיטסוקא הרקת 2.22 קרפ תת    
    

                               4,760.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 3.22 קרפ תת    
    

                 25,060.00 .םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                
   187,618.00 1 הנבמ 1 כ"הס                            

    
2 הנבמ 2 הנבמ     
    
00 קרפ 00 קרפ      
    

                               6,385.00 . 1.00 קרפ תת    
    

                  6,385.00 00 קרפ 00 כ"הס                
 
 
 
 

קובץ: 17.12.01.24   .../032 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

20/06/2022
דף מס':     032 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תורגסמ 60 קרפ      
    

                               1,000.00 .תורגנ 2.60 קרפ תת    
    

                               6,000.00 תותלד 3.60 קרפ תת    
    

                  7,000.00 תורגסמ 60 כ"הס                
    
תוירטינס תוכרעמ 70 קרפ      
    

                              13,600.00 ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 4.70 קרפ תת    
    

                 13,600.00 תוירטינס תוכרעמ 70 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              10,000.00 הרואת יפוג 7.80 קרפ תת    
    

                               1,800.00 תונוש 8.80 קרפ תת    
    

                               8,220.00 םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 9.80 קרפ תת    
    

                 20,020.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                              22,400.00 חיט תודובע 1.90 קרפ תת    
    

                 22,400.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
.יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                              23,180.00 יופיחו ףוציר תודובע 1.01 קרפ תת    
    

                 23,180.00 .יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
.העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              14,500.00 .םינפ עבצ 1.11 קרפ תת    
    

                              18,200.00 .ץוח עבצ 2.11 קרפ תת    
    

                 32,700.00 .העיבצ תודובע 11 כ"הס                
 
 
 
 
 

קובץ: 17.12.01.24   .../033 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

20/06/2022
דף מס':     033 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םוינימולא 21 קרפ      
    

                               3,750.00 . 1.21 קרפ תת    
    

                  3,750.00 םוינימולא 21 כ"הס                
    
ריוא גוזימ 51 קרפ      
    

                              15,600.00 זג תרנצו םילצופמ םינגזמ 2.51 קרפ תת    
    

                 15,600.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס                
    
.םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

0.22 קרפ תת 0.22 קרפ תת                                           
    

                                 900.00 תיטסוקא הרקת 2.22 קרפ תת    
    

                    900.00 .םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                
   145,535.00 2 הנבמ 2 כ"הס                            

    
3 הנבמ 3 הנבמ     
    
00 קרפ 00 קרפ      
    

                               2,620.00 . 1.00 קרפ תת    
    

                  2,620.00 00 קרפ 00 כ"הס                
    
הינב 20 קרפ      
    

                               6,412.00 סבג תוציחמ 1.20 קרפ תת    
    

                  6,412.00 הינב 20 כ"הס                
    
תורגסמ 60 קרפ      
    

                                 250.00 .תורגנ 2.60 קרפ תת    
    

                               3,000.00 תותלד 3.60 קרפ תת    
    

                  3,250.00 תורגסמ 60 כ"הס                
 
 
 
 
 
 

קובץ: 17.12.01.24   .../034 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

20/06/2022
דף מס':     034 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תוירטינס תוכרעמ 70 קרפ      
    

ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 4.70 קרפ תת                                           
    

תוירטינס תוכרעמ 70 כ"הס                                          
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                               1,400.00 הרואת יפוג 7.80 קרפ תת    
    

                               2,580.00 םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 9.80 קרפ תת    
    

                  3,980.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                               4,000.00 חיט תודובע 1.90 קרפ תת    
    

                  4,000.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
.יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                               9,500.00 יופיחו ףוציר תודובע 1.01 קרפ תת    
    

                  9,500.00 .יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
.העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                               4,125.00 .םינפ עבצ 1.11 קרפ תת    
    

                               2,000.00 .ץוח עבצ 2.11 קרפ תת    
    

                  6,125.00 .העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא 21 קרפ      
    

                               2,500.00 . 1.21 קרפ תת    
    

                  2,500.00 םוינימולא 21 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 17.12.01.24   .../035 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

20/06/2022
דף מס':     035 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ריוא גוזימ 51 קרפ      
    

                               4,500.00 זג תרנצו םילצופמ םינגזמ 2.51 קרפ תת    
    

                  4,500.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס                
    
.םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

0.22 קרפ תת 0.22 קרפ תת                                           
    

                              10,400.00 תיטסוקא הרקת 2.22 קרפ תת    
    

                 10,400.00 .םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                
    53,287.00 3 הנבמ 3 כ"הס                            

    
4 הנבמ 4 הנבמ     
    
00 קרפ 00 קרפ      
    

                               2,905.00 . 1.00 קרפ תת    
    

                  2,905.00 00 קרפ 00 כ"הס                
    
הינב 20 קרפ      
    

                               1,650.00 סבג תוציחמ 1.20 קרפ תת    
    

                  1,650.00 הינב 20 כ"הס                
    
תורגסמ 60 קרפ      
    

                               1,250.00 .תורגנ 2.60 קרפ תת    
    

                               3,000.00 תותלד 3.60 קרפ תת    
    

                  4,250.00 תורגסמ 60 כ"הס                
    
תוירטינס תוכרעמ 70 קרפ      
    

ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 4.70 קרפ תת                                           
    

תוירטינס תוכרעמ 70 כ"הס                                          
 
 
 
 
 
 

קובץ: 17.12.01.24   .../036 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

20/06/2022
דף מס':     036 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                               7,700.00 הרואת יפוג 7.80 קרפ תת    
    

                               5,340.00 םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 9.80 קרפ תת    
    

                 13,040.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                              17,600.00 חיט תודובע 1.90 קרפ תת    
    

                 17,600.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
.יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                               9,500.00 יופיחו ףוציר תודובע 1.01 קרפ תת    
    

                  9,500.00 .יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
.העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              19,750.00 .םינפ עבצ 1.11 קרפ תת    
    

                               5,500.00 .ץוח עבצ 2.11 קרפ תת    
    

                 25,250.00 .העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא 21 קרפ      
    

                               2,500.00 . 1.21 קרפ תת    
    

                  2,500.00 םוינימולא 21 כ"הס                
    
ריוא גוזימ 51 קרפ      
    

                               7,500.00 זג תרנצו םילצופמ םינגזמ 2.51 קרפ תת    
    

                  7,500.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 17.12.01.24   .../037 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

20/06/2022
דף מס':     037 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

.םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

0.22 קרפ תת 0.22 קרפ תת                                           
    

                              20,300.00 תיטסוקא הרקת 2.22 קרפ תת    
    

                 20,300.00 .םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                
   104,495.00 4 הנבמ 4 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 17.12.01.24   .../038 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

20/06/2022
דף מס':     038 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

1 הנבמ 1 הנבמ    
   

                 11,690.00 00 קרפ 00 קרפ   
   

                  3,088.00 הינב 20 קרפ   
   

                    500.00 תורגסמ 60 קרפ   
   

                  8,100.00 תוירטינס תוכרעמ 70 קרפ   
   

                 16,590.00 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                 28,000.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                 34,140.00 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                 40,850.00 .העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                  4,000.00 םוינימולא 21 קרפ   
   

                 15,600.00 ריוא גוזימ 51 קרפ   
   

                 25,060.00 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
   

   187,618.00 1 הנבמ 1 כ"הס               
   
2 הנבמ 2 הנבמ    
   

                  6,385.00 00 קרפ 00 קרפ   
   

                  7,000.00 תורגסמ 60 קרפ   
   

                 13,600.00 תוירטינס תוכרעמ 70 קרפ   
   

                 20,020.00 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                 22,400.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                 23,180.00 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                 32,700.00 .העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                  3,750.00 םוינימולא 21 קרפ   
   

                 15,600.00 ריוא גוזימ 51 קרפ   
   

                    900.00 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
 
 

קובץ: 17.12.01.24   .../039 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

20/06/2022
דף מס':     039 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

   145,535.00 2 הנבמ 2 כ"הס               
   
3 הנבמ 3 הנבמ    
   

                  2,620.00 00 קרפ 00 קרפ   
   

                  6,412.00 הינב 20 קרפ   
   

                  3,250.00 תורגסמ 60 קרפ   
   

תוירטינס תוכרעמ 70 קרפ                             
   

                  3,980.00 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                  4,000.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                  9,500.00 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                  6,125.00 .העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                  2,500.00 םוינימולא 21 קרפ   
   

                  4,500.00 ריוא גוזימ 51 קרפ   
   

                 10,400.00 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
   

    53,287.00 3 הנבמ 3 כ"הס               
   
4 הנבמ 4 הנבמ    
   

                  2,905.00 00 קרפ 00 קרפ   
   

                  1,650.00 הינב 20 קרפ   
   

                  4,250.00 תורגסמ 60 קרפ   
   

תוירטינס תוכרעמ 70 קרפ                             
   

                 13,040.00 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                 17,600.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                  9,500.00 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                 25,250.00 .העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                  2,500.00 םוינימולא 21 קרפ   
   

                  7,500.00 ריוא גוזימ 51 קרפ   
קובץ: 17.12.01.24   .../040 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

20/06/2022
דף מס':     040 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                 20,300.00 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   

   
   104,495.00 4 הנבמ 4 כ"הס               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 17.12.01.24   .../041 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

20/06/2022
דף מס':     041 םילגעמ ס"יהב םינבמ שודיחו ץופיש

  
הנבמ ךס  
   187,618.00 1 הנבמ 1 הנבמ  

  
   145,535.00 2 הנבמ 2 הנבמ  

  
    53,287.00 3 הנבמ 3 הנבמ  

  
   104,495.00 4 הנבמ 4 הנבמ  

 
  

לכה ךס  
   490,935.00 החנה בושיחל םוכס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 17.12.01.24 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


