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

14/07/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 שישקל םוי זכרמ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

00 ק ר פ  10 ק ר פ       
      
ה ר ע ה  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
ףוסב הנבמה לש יללכ ןויקינ תללוכ הדובעה      
םיבזרמ + גגה ןויקינו הדובעה      

הרעה 1.10 כ"הס            
00 קרפ 10 כ"הס            

      
.ת ו נ ו ש ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
תודובע תליחת ינפל שורדה לכ תוסירהו קורפ     02.1.122
,תותלד תוברל .חקפמה תושירד יפ לע רתאב      
,האורבת תועובק ,םיחתפ תחיתפ ,תוציחמ      
הרואת יפוג ,ןיחולדו בויב תכרעמ ,םימ תכרעמ      
תרקת ,תונולח ,למשח תכרעמו      
לכמ םיחירא ,םינגזמ,תיטסוקא/ץע      
ףסונ רבד לכו ןוטב תפצר ,ץע תונורא, ,םיגוסה      
לש םלשומו אלמ עוציב ךרוצל שרדיש      
תלוספה יוניפ תללוכ הדובעה ,תודובעה      

 25,000.00  25,000.00     1.000 'פמוק .השרומ תלוספ רתאל ידיימ ןפואב רתאהמ  
 25,000.00 הנכה תודובע 1.20 כ"הס  
 25,000.00 .תונושו הנכה תודובע 20 כ"הס  

      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  30 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  1.30 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 02 דע יבועב םימייק ןוטב יקולבב ביינב     03.1.020
י"ע תמייק הינבב השדח היינב בוליש ללוכ      
חיט םירימגת תמלשה ללוכו ןוטבמ רשק ינניש      
ןכומ םלשומ רמג דע ,םידדצה ינשמ טכילשו      

  4,400.00     220.00    20.000 .העיבצל ר"מ   
  4,400.00 ןוטב יקולבב הינב 1.30 כ"הס  
  4,400.00 הינב תודובע 30 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  40 ק ר פ       
      
.ת ו ר ג נ  2.40 ק ר פ  ת ת       
      
"ינועבצא" גוסמ תועבצא ןגמ תנקתהו הקפסא     04.2.010

  8,000.00     250.00    32.000 .הנבמב תורגסמו תורגנ תותלדל 'חי   
      

  8,000.00 2.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 17.17.01.04   .../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
 

14/07/2022
דף מס':     002 שישקל םוי זכרמ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,000.00 מהעברה      
      
      
יופיצ םע אלמ ץעמ תלד תנקתהו הקפסא     04.2.020
חפ ףוקשמ תוברל רתסינ קוב טנקו הקיימרופ      
תודימב תמייק תלד קורפ ללוכ תוריקל ןטובמ      
תריחבל ןווג םיכנ יתוריש תוברל תונוש      

 73,600.00   2,300.00    32.000 .לכירדאה 'חי   
      
לדוגב ףרוצמ טרפמ יפל הזזה תותלד םע ןורא     04.2.030
תולילסמ תוברל תותלד 3 וא 2 - 4.3/5.4      
םישורדה םריזיבאה לכו הטקש הקירט עוביקו      

  8,500.00   8,500.00     1.000 'פמוק םלשומ ןקתומ ןימזמה תריחב יפל  
 90,100.00 .תורגנ 2.40 כ"הס  

      
ת ל ד ל פ  3.40 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ןוולוגמ חפמ תיפנכ וד תלד -שיגנ     04.3.010
08 בחורב תוחפל תחא ףנכ( מ"ס 012/041      
,מ"מ 5.1 יבועב ןוולוגמ חפ ףוקשמו )מ"ס      
םע םינוולוגמ הדלפ תוחול ינשמ תבכרומ ףנכה      
יופיצ תוברל ,םיעלס רמצ וא ןטירואילופ יולימ      
    C.V.P תוידיו רדניליצ לוענמ ,רונתב העיבצ וא  

  9,600.00   4,800.00     2.000 תכתמ 'חי   
  9,600.00 תלדלפ 3.40 כ"הס  
 99,700.00 תורגסמ 40 כ"הס  

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  50 ק ר פ       
      
ת ו ל ל ו ס ו  ם י ז ר ב  3.50 ק ר פ  ת ת       
      
תורעקל םימחו םירק םימל הללוס     05.3.010
הרצק היפ םע הדימעב הנקתהל,הצחר      
ט"קמ "ורגלא" תרדיס "תמח" תמגוד,העובק      
םלשומ ןקתומ,םורכ הפוצמ ע"ש וא 141003      
קוריפ ללוכ .רזעה ירמוח לכו לינ יזרב תוברל      
םייוניפו םיוולינה םירזיבאה לכ םע ןשי זרב      

  6,890.00     530.00    13.000 .תשרומ הלבזמל 'חי   
      
תמח תמגוד םירק םימל ריקהמ ירמע זרב     05.3.020
הכורא היפ,ע"ש וא 908203 טק"מ      

  2,700.00     300.00     9.000 םלשומ ןקתומ,םורכ רומיג,העובק 'חי   
  9,590.00 תוללוסו םיזרב 3.50 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 17.17.01.04   .../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
 

14/07/2022
דף מס':     003 שישקל םוי זכרמ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע ו ב ק ו  ה א ו ר ב ת  ת ו ד ו ק נ  4.50 ק ר פ  ת ת       
      
תוביצחה לכ ללוכ רויכל הדוקנ תמאתה     05.4.010
שרדנה לכו תוימוג תפלחה ללוכ ,תושרדנה      
רויכ קוריפ ללוכ ריחמה .רויכה תנקתה ךרוצל      

  2,250.00     250.00     9.000 'פמוק .ויוניפו ןשי  
      
ןיחולד תדוקנ תוברל הלסא/רויכל  םימ תדוקנ     05.4.011
בויבו םימ תכרעמל המאתה םע בויב וא/ו      
אלמ עוציבל המלשהו רשפאה תדימב תמייק      
יפל ףוציר קוריפו תוביצח תוברל שרדנכ      

  8,100.00     900.00     9.000 .ךרוצה 'חי   
      
תוביצחה לכ ללוכ הלסאל הדוקנ תמאתה     05.4.020
שרדנה לכו ,תוימוג תפלחה ללוכ .תושרדנה      
קוריפ ללוכ ריחמה.היולת הלסא תבכרה ךרוצל      

  2,250.00     250.00     9.000 'פמוק .ייוניפו הנשי תרנצ  
      

    540.00      60.00     9.000 "תוילוח" תמגוד מ"מ 05 הליפנ ףסאמ 'חי  05.4.030
      
, 235 י"ת יפל ע"ש וא ) 01 גרד(תורוניצ     05.4.040
תפיטע םע 'מ 52.1 דע קמועב עקרקבםיחנומ      

  5,000.00     100.00    50.000 מ"מ 57 רוניצה רטוק ,לוח רטמ   
      
םירקםימל , 42 גרד בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     05.4.050
ןפוד יבוע מ"מ 23 רטוק ,רוחש ןיילסקפ םימחו      

  2,400.00      12.00   200.000 ממ 4.4  רטמ   
 20,540.00 תועובקו האורבת תודוקנ 4.50 כ"הס  

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  6.50 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
      
"הסרח" תרצות 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ     05.6.080
,ע"ש וא )מ"ס 75( לודג "תירונ" םגד      
לכ םע םלשומ ןקתומ החוטש הנקתה      

  4,275.00     475.00     9.000 ןופיסו םירזיבאה 'חי   
      
ךותב הנקתהל םימחו םירק םימל חרפ זרב     05.6.310
ןקתומ ע"ש וא "תמח" תרצות ריקה לע וא שיש      

  3,105.00     345.00     9.000 לינ יזרבו םישימג תורוניצ תוברל ,םלשומ 'חי   
      
הרגאינ תוברל היולת הלסא תנקתהו הקפסא     05.6.330
תמגודכ םלשומ עוציבל תמאות קולובנומ      

  3,300.00   1,100.00     3.000 ע"וש וא הסרח 'חי   
      
      
      

 10,680.00 6.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 17.17.01.04   .../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
 

14/07/2022
דף מס':     004 שישקל םוי זכרמ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,680.00 מהעברה      
      
      
,ריינ יקיזחמ ,תוינובס :ןוגכ םיתורשב םירזיבא     05.6.340
07 לש דוסי ריחמב 'וכו ילזונ ןובסל םינקתמ      

  4,500.00     150.00    30.000 .'חי/ח"ש 'חי   
      
יפל הנתשמ לדוגב תוארמ הנקתהו הקפסא     05.6.350

  7,200.00     800.00     9.000 'פמוק .חוקיפה תריחב  
      
יומס לכימ םע היולת הלסא תנקתהו הקפסא     05.6.360
םישרדנה םייופיחהו תודובעה לכ תוברל      

 25,200.00   2,800.00     9.000 .)םיכנל תודיחי ( םלשומו אלמ עוציבל 'חי   
      
םע  "רסיק" שיש חטשמ הנקתהו הקפסא     05.6.370
ףקיהב מ"ס 02 הבוגב ןותחת רניס תפסות      
תונכה תוברל הצחר רויכ רובע חטשמה      

 10,800.00   1,200.00     9.000 .דבלב חוקיפה רושיאב םיזרב םירויכל רטמ   
 58,380.00 ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 6.50 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  7.50 ק ר פ  ת ת       
      
לכה םיכנ יתורשל הטסורינמ די יזחאמ תכרעמ     05.7.010

 18,000.00   2,000.00     9.000 'פמוק .שרדנכ טלפמוק  
 18,000.00 תונוש 7.50 כ"הס  
106,510.00 האורבת ינקתמ 50 כ"הס  

      
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  60 ק ר פ       
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  4.60 ק ר פ  ת ת       
      
םיטנצסרולפ הרואת יפוג .1 -------- :תורעה      
ןוביל הרואת יפוג .2 .פ.ת.ג ןלהל ונמוסי      
ויהי .פ.ת.גב םיקנשמה .3 .ל.ת.ג ןלהל ונמוסי      
לכל ,ע"ש וא טפושה ןיע "ינורטקלא" גוסמ      
הקירפ תורונ םע.ת.ג לכ .4 .דרפנ קנשמ הרונ      
.5 .59-ל קפסהה לפוכ רופשל לבק לולכי      
קפסהבו V052 חתמל ויהי .ל.ת.גב תורונה      
טרפ ,ןרציה תוצלמה יפל ר תומה ילמיסכמה      
חקפמה רושיאל שיגהל שי .6 .תרחא שרדנל      
.תרחא תרצותמ וא טרופ אלש םגדמ.ת.ג לכ      
    ---------------------------------------------------  
      
      
      
      
      

4.60 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 17.17.01.04   .../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
 

14/07/2022
דף מס':     005 שישקל םוי זכרמ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יולת טלש םע DEL הרקת/ריקל םורח תרואת     06.4.001
וד/דח ,מ"ס 5121 תויתוא טורח טקפסרפ      
,טמ לקינ הסכמ ,תכתממ רתסומ סיסב ,ידדצ      
081 הרואת ןמזל ןבל ,DEL הרונ גוס      

  6,000.00     300.00    20.000 .22.2.02 ןקת לעב ףוג.תוקד 'חי   
      
הרואת ףוגל תיתילכת-וד םורח תדיחי תפסות     06.4.002

  7,000.00     350.00    20.000 .תוחפל תוקד 09 ןמזל טוו 0431 יטנצסרולפ 'חי   
      
םגד רביירד ללוכ ,טאו 04 קפסהל דל .ת.ג     06.4.003

 52,500.00     350.00   150.000 המאתהו רוביח תוברל.שעג תרצות דלנאפ 'חי   
      
ראטס םגד טנוברקילופמ םימ ןגומ הרואת ףוג     06.4.007
62X2 הרונו דויצ ללוכ ע"ש וא שעג תרצות      

  1,680.00     280.00     6.000 .טוו 'חי   
      
ןקת לעב ,יתילכת דח ,W3 דל םורח .ת.ג     06.4.009

  1,900.00     380.00     5.000 .תוקד 081 הרואת ןמזל ,22.2.02 'חי   
      
םיחטש תרואתלו תיפקיה הרואתל םוטא רוקרז     06.4.019
רושיאב ע"ש וא 0008 דל רטיפוי םגד .םיחותפ      

  6,800.00   1,700.00     4.000 .תמלשומ הנקתהל דע חוקיפה 'חי   
 75,880.00 הרואת יפוג 4.60 כ"הס  

      
ם י ד ח ו י מ  ם י פ י ע ס ו  ת ו ד ו ק נ  5.60 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ טרופמכ תמלשומ תיזפ דח רואמ תדוקנ     06.5.010
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      
רואמ תדוקנ(.ט"הת ןקתומ .ט"הת הנקתהל      

 22,500.00     150.00   150.000 )היומס 'קנ   
      
לגעמב טרופמכ תמלשומ תיזפ דח ק"ח תדוקנ     06.5.020
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      

  5,100.00     170.00    30.000 .דרפנב בשוחיש ,יפוס 'קנ   
 27,600.00 5.60 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 17.17.01.04   .../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
 

14/07/2022
דף מס':     006 שישקל םוי זכרמ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 27,600.00 מהעברה      
      
      
חולמ וק ללוכה יזפ דח לצופמ ןגזמל הדוקנ     06.5.040
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      

  2,800.00     700.00     4.000 'פמוק .דייאמה 'חי דיל דרפנב םלושמ ורובע  
      
תוברל תמייק ק"ח תדוקנ וא רואמ 'קנ ץופיש     06.5.101
תקידב רואמל ז"מ וא עקש רזביא תפלחה      
שרדנכ םיכילומ תפלחהו הדוקנל הקראה      

  3,600.00      90.00    40.000 .םלשומ עוציבל דע ןוקיתו תוביצח תוברל 'חי   
 34,000.00 םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 5.60 כ"הס  
109,880.00 למשח ינקתמ 60 כ"הס  

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  70 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  1.70 ק ר פ  ת ת       
      
:תוברל םינפ תוריקב םיקדס ינוקיתו םוקיש     07.1.001
דע ,מ"ס 51 בחורב קדסה ךרואל חיטה תותיס      
תשר תוברל טנמצ חיטב חויט ,קולבה ינפ      

 12,000.00      60.00   200.000 .רוטקורטסנוקה טרפל םאתהבו  M.P.X רטמ   
 12,000.00 םינפ חיט 1.70 כ"הס  
 12,000.00 חיט תודובע 70 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
המגודו תודימב הקימרק יחיראב יופיח      08.1.010
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 001 םיחיראה תשיכרל דוסי ריחמ(.חייט      

 27,500.00     220.00   125.000 )מ.כ.ל ר"מ ר"מ   
      
המגודו תודימב הקימרק יחיראב ףוציר      08.1.020
תוברל ןימזמה )03\06/06,54/54,03(תריחבל      
5 בחורב םיקשימ, םילנפ ,שורדה רמוחה לכ      
תוניפ תנקתה תילירקא הבור רמג ,מ"מ      
דוסי ריחמ(.חייט ינוקית וא/ו םוינימולא      

132,000.00     220.00   600.000 )מ.כ.ל ר"מ ח"ש 001 םיחיראה תשיכרל ר"מ   
159,500.00 יופיחו ףוציר תודובע 1.80 כ"הס  

קובץ: 17.17.01.04   .../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
 

14/07/2022
דף מס':     007 שישקל םוי זכרמ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר י ק  י ו פ י ח  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
יחיראב חבטמו םיתורישב םינפ תוריק יופיח     08.2.010
06 דוסי ריחמ .מ"ס 02/02 ןלצרופ טינרג      
י"פע ןווגב טיט םע וא הקבדהב ר"מ/ח"ש      

 10,500.00     210.00    50.000 .ןימזמה תריחב ר"מ   
 10,500.00 תוריק יופיח 2.80 כ"הס  
170,000.00 יופיחו ףוציר תודובע 80 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
.ם י נ פ  ע ב צ  2.90 ק ר פ  ת ת       
      
ינשב לגרס תובכש יתשב ץוחו םינפ חיט      09.2.001
תוברל םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג ,םינוויכ      
M.P.X תשר ינתיווזב תועוצקמ קוזיח      
ךרוא לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ      
יבג לע םירוח תריגס ,ןשי חייט תרסה,הניפה      
הדובעה םלשומ עוציבל שורדה לכו תוריקה      

 31,500.00      75.00   420.000 .םוגיפ ללוכ ר"מ   
      
וא "לאטמ רובמט"ב תכתמ םיגרוס תעיבצ     09.2.013
רוסי תבכש,שוטיל,םינמושמ יוקינ תוברל ע"וש      
ןווגב לאטמ רובמט תובכש יתשו  ישומיש בר      

  4,800.00      80.00    60.000 .לכירדאה תריחב חפל ר"מ   
      
תוריק ג"ע ע"ש וא ד.מ לירק רפוס ץוח עבצ     09.2.024
םישרדנה  ץירפשו חיט םינוקית תוברל םימייק      

 20,900.00      38.00   550.000 .םלשומו אלמ עוצבל ר"מ   
      
םימייק תוריק ג"ע ע"ש וא לירק רפוס עבצ     09.2.034
םישרדנה  לטכפש תקלחהו םינוקית תוברל      
ףפור עבצ ףוליק תוברל.םלשומו אלמ עוצבל      

 28,750.00      25.00 1,150.000 .ךרוצה יפל ר"מ   
      
לע ותקלחהו תובכש יתשב )לטכפש( קרמ     09.2.035
.עבצה דוריג רחאל וא חיט לעמ תוריק      

 28,750.00      25.00 1,150.000 דבלב השירד יפל עצובת הדובעה ר"מ   
      
ןימזמה תריחבל עבצב םייפוקשמ תעיבצ     09.2.036

  7,000.00     250.00    28.000 חוקיפה רושיאבו 'חי   
121,700.00 .םינפ עבצ 2.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 17.17.01.04   .../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
 

14/07/2022
דף מס':     008 שישקל םוי זכרמ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג נ  ע ב צ  3.90 ק ר פ  ת ת       
      
תותלד לע ע"ש וא "רואילופ" וא "קלרפוס" עבצ     09.3.010
תוברל מ"ס 012/09-08 תודימב תודובל ץע      
קבד ,ץעל םוטיא ןמשב החירמ :ללוכ ,ףוקשמה      
ץעל יטטניס דוסי עבצ תבכש ,0002 לטכפש      
וא "קלרפוס" ןוילע עבצ תובכש יתשו      

  1,520.00     380.00     4.000 ע"ש וא "רואילופ" 'חי   
  1,520.00 תורגנ עבצ 3.90 כ"הס  

123,220.00 העיבצ תודובע 90 כ"הס  
      
.ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  11 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  0.11 ק ר פ  ת ת       
      
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(      

תורעה 0.11 כ"הס            
      
ת ו ר ק ת  3.11 ק ר פ  ת ת       
      
תכמסומ הדבעמ י"ע תיטסוקא הרקת תקידב     11.3.010

  8,500.00   1,700.00     5.000 'פמוק .הנבמה לכל  ע"ש וא םינקתה ןוכמ תמגודכ  
      
      
      
      
      
      

  8,500.00 3.11 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 17.17.01.04   .../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
 

14/07/2022
דף מס':     009 שישקל םוי זכרמ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,500.00 מהעברה      
      
      
םיירלודומםיילרנימ םיחיראמ תיטסוקא הרקת     11.3.012
,ע"ש וא"קיפורט" םגד םיעוקש יצח      
    ''nofkcoR'' ' תודימב חיראבח תרצות  
    ,)06/0609.0=59.0=wa( CRN וא ,מ"ס  
ריחמה .) 8/5 "( מ"מ9.51 יבועב ,מ"ס 16/16      
,םיינשמהו םיאשונהםיליפורפה תא ללוכ      
)'מ 0.1 דע הבוגב( ''L''הילתה יטנמלא      
דע ,תוריקה ביבס םוינימולאמרמג יליפורפו      

127,600.00     220.00   580.000 וברל הדובעה לש םלשומעוציבל ר"מ   
      
7.21 יבועב סבג תוחולמ )רניס( תיכנא הריגס     11.3.022
ןיב ,דבלב דחא דצ מ"ס 001 דע הבוגב מ"מ      
תוברל ,םינוש םיסלפמב סבג תורקת יתש      
רמג דע לכה ) 'מ 0.1 דע הבוגב( היצקורטסנוק      

 40,700.00     185.00   220.000 העיבצל ןכומ םלשומ רטמ   
176,800.00 תורקת 3.11 כ"הס  

      
ת ו צ י ח מ  4.11 ק ר פ  ת ת       
      
)םידדצה ינשב( תוימורק-וד סבג תוציחמ     11.4.010
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      

  6,800.00     170.00    40.000 )דרפנב ר"מ   
  6,800.00 תוציחמ 4.11 כ"הס  

183,600.00 .םישעותמ םיטנמלא 11 כ"הס  
      
.ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
.ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  2.21 ק ר פ  ת ת       
      
ףנכ לע ףנכ םוינימולא תונולח הנקתהו הקפסא     12.2.010
יפל םימייק םיחתפ יפל סירתו תשר תוברל      
גוגיז 0007 ליפורפ לילק 'בח לש ,שרדיש טרפ      
ןבל/רופא ןווגב סקלפירט 3+4 תינוחטב גוסמ      

 32,500.00   1,300.00    25.000 .לכירדאה תריחב יפל ןווג ר"מ   
      
עובצ/ןגלואמ פיק ,מ"ס 06/06 תודימב ןולח     12.2.011
תוברל ע"ש וא 0054 וא 0044 לילק תמגודכ      

  2,700.00     900.00     3.000 תשר 'חי   
      
      

 35,200.00 2.21 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 17.17.01.04   .../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
 

14/07/2022
דף מס':     010 שישקל םוי זכרמ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 35,200.00 מהעברה      
      
      
תיכוכז תיכוכזב 5.0/5.2 תודימב גוגיז תפלחה     12.2.021

  1,950.00     650.00     3.000 B.V.P 25.1 םע )סקלפירט( מ"מ 3+3 ןוחטיב 'חי   
 37,150.00 .םוינימולא תודובע 2.21 כ"הס  
 37,150.00 .םוינימולא תודובע 21 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  31 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  0.31 ק ר פ  ת ת       
      
רושיאב קרו ךא עצובי םוטיאה תודובע עוציב      
תודובעה תלחתה ינפל חוקיפה לש בתכב      

תורעה 0.31 כ"הס            
      
ת ו ע י ר י ב  ת ו ג ג  ם ו ט י א  1.31 ק ר פ  ת ת       
ת ו ל ל כ ו ש מ  ת ו י נ מ ו ט י ב       
      

    750.00     750.00     1.000 'פמוק הפצה תוברל גג תומיטא תקידב 13.1.002
      
לש תיתבכש דח תכרעמב םיחוטש תוגג םוטיא     13.1.010
יופיצ םע תוירמוטסלא תוינמוטיב תועירי      
5 יבועב ,SBS רמילופב תוחבשומ ןבל טגרגא      
"R5 םוגמוטיב" וא "R5 זפילופ" גוסמ ,מ"מ      
"R5 הבונארשי" וא "ןבל R5 סקלפריפס" ,וא      
הפיפחבו תיתשתל תומחלומ תועיריה .ע"ש וא      
גוסמ ינמוטיב רמיירפ תוברל ,מ"ס 01 לש      
ריפס" וא "SG 474 רמיירפ" וא "101 רמיירפ"      

 28,000.00      80.00   350.000 ר"מ/'רג 003 תומכב ע"ש וא "B-0002 רמיירפ ר"מ   
      
,תחא הבכש ,םייק גג לעמ םוטיא תועירי ףוליק     13.1.030
תומכל ריחמה .ר"מ 002 לעמ חטשב גגב      

 11,900.00      34.00   350.000 ר"מ 005 דעו ר"מ 002 לעמ וניה הנטקה ר"מ   
 40,650.00 תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא 1.31 כ"הס  
 40,650.00 םוטיא תודובע 31 כ"הס  

      
ר ו ד י ג  41 ק ר פ       
      
. 1.41 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 6.1 הבוגב ע"ש וא "רפושמ ןרע" םגד רדג     14.1.010
מ"מ 5.1/52/52 םיבצינ םיליפורפמ היושע      
םייקפוא םיליפורפ ינש ,מ"מ 99 לש חוורמב      
2/06/06 ליפורפמ םידומעו ,מ"מ 2/06/04      

 74,100.00     390.00   190.000 םידדוב ןוטב תודוסי תוברל ,'מ 0.3 לכ מ"מ רטמ   
 74,100.00 1.41 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 17.17.01.04   .../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
 

14/07/2022
דף מס':     011 שישקל םוי זכרמ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 74,100.00 מהעברה      
      
      
ןרע" םגד םידלי ינגל ןוולוגמ יפנכ דח רעש     14.1.020
,מ"ס502/041-021 תודימב ע"ש וא "תוטועפל      
םיבצינ ,מ"מ 2.2/04/06 ליפורפמ תרגסמ      
,מ"מ 08 לש חוורמב מ"מ 5.1/52/52 ליפורפמ      
תודוסי ,מ"מ 2/06/06 ליפורפמ ףוקשמ תוברל      
לוענמל חירבו מ"ס 07/05/05 תודימב ןוטב      

  5,600.00   2,800.00     2.000 היילת 'חי   
      
וא "ןרע יפנכ וד" םגד ןוולוגמ יפנכ-וד רעש     14.1.030
,מ"ס 002/074-054 תודימב ע"ש וא "רבצ"      
,מ"מ 2.2/04/06 ליפורפמ ףנכה תרגסמ      
לש חוורמב מ"מ 5.1/52/52 ליפורפמ םיבצינ      
ליפורפמ םידומע תוברל ,מ"מ 001-99      
םיחירב ,היילת לוענמ ,מ"מ 2.3/001/001      

  8,000.00   8,000.00     1.000 מ"ס 08/08/08 תודימב תודוסיו עקרקל 'חי   
 87,700.00 . 1.41 כ"הס  
 87,700.00 רודיג 41 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  51 ק ר פ       
      
ג נ י פ ו ק  1.51 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 55 לעמ בחורב )"גניפוק"( שאר יכבדנ     15.1.010
ןבאל דוסי ריחמב מ"ס 01 יבועבו מ"ס 06 דעו      
םישרדנה םיקוזיחה תוברל ,א"מ/ח"ש 022      

  3,150.00     450.00     7.000 ןבאה ןוגיעו רטמ   
  3,150.00 גניפוק 1.51 כ"הס  

      
ה ל ו ג ר פ  2.51 ק ר פ  ת ת       
      
ג"ע ףטנס/לגילופ תוחולב הלוגרפ יוריק     15.2.010
רוביחה ירזיבא לכ תוברל ,תמייק הלוגרפ      

 43,350.00     510.00    85.000 ןוגיעל םישורד רשא םידחוימה ר"מ   
 43,350.00 הלוגרפ 2.51 כ"הס  

      
ל י ב ש  3.51 ק ר פ  ת ת       
      
1 לע הלוע וניאש קמועל חטשב תיללכ הריפח     15.3.010

  2,500.00      50.00    50.000 ק"מ 001 דע תומכל 'מ ק"מ   
      
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     15.3.020
הבצחממ קפוסי עצמה ,רקובמ  קודיהו      

  4,200.00     140.00    30.000 ק"מ 052 דע לש תומכל וניה ריחמה .תרשואמ ק"מ   
  6,700.00 3.51 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 17.17.01.04   .../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
 

14/07/2022
דף מס':     012 שישקל םוי זכרמ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,700.00 מהעברה      
      
      
וא/ו )הריפח תיעקרק( תיתש לש רקובמ קודיה     15.3.030

    500.00      10.00    50.000 םייעבט עקרק ינפ ר"מ   
      
דוסי תוברל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     15.3.040
טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג ,ןוטב תנעשמו      

  2,960.00      74.00    40.000 רופא רטמ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     15.3.050
תויעובר וא מ"ס 02/01 תודימב תוינבלמ      
אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב      

  5,500.00     110.00    50.000 רופא טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג ,)עצמ ללוכ ר"מ   
 15,660.00 ליבש 3.51 כ"הס  

      
ה מ מ ח  4.51 ק ר פ  ת ת       
      

 25,000.00  25,000.00     1.000 'פמוק טרפמ יפל טלפמוק הממח ץופיש 15.4.010
 25,000.00 הממח 4.51 כ"הס  
 87,160.00 תונוש 51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 17.17.01.04   .../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
 

14/07/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     013 שישקל םוי זכרמ ץופיש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

00 קרפ 10 קרפ    
   

הרעה 1.10 קרפ תת                             
   

00 קרפ 10 כ"הס                            
   
.תונושו הנכה תודובע 20 קרפ    
   

                 25,000.00 הנכה תודובע 1.20 קרפ תת   
   

    25,000.00 .תונושו הנכה תודובע 20 כ"הס               
   
הינב תודובע 30 קרפ    
   

                  4,400.00 ןוטב יקולבב הינב 1.30 קרפ תת   
   

     4,400.00 הינב תודובע 30 כ"הס               
   
תורגסמ 40 קרפ    
   

                 90,100.00 .תורגנ 2.40 קרפ תת   
   

                  9,600.00 תלדלפ 3.40 קרפ תת   
   

    99,700.00 תורגסמ 40 כ"הס               
   
האורבת ינקתמ 50 קרפ    
   

                  9,590.00 תוללוסו םיזרב 3.50 קרפ תת   
   

                 20,540.00 תועובקו האורבת תודוקנ 4.50 קרפ תת   
   

                 58,380.00 ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 6.50 קרפ תת   
   

                 18,000.00 תונוש 7.50 קרפ תת   
   

   106,510.00 האורבת ינקתמ 50 כ"הס               
   
למשח ינקתמ 60 קרפ    
   

                 75,880.00 הרואת יפוג 4.60 קרפ תת   
   

                 34,000.00 םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 5.60 קרפ תת   
   

   109,880.00 למשח ינקתמ 60 כ"הס               
 
 

קובץ: 17.17.01.04   .../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
 

14/07/2022
דף מס':     014 שישקל םוי זכרמ ץופיש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

חיט תודובע 70 קרפ    
   

                 12,000.00 םינפ חיט 1.70 קרפ תת   
   

    12,000.00 חיט תודובע 70 כ"הס               
   
יופיחו ףוציר תודובע 80 קרפ    
   

                159,500.00 יופיחו ףוציר תודובע 1.80 קרפ תת   
   

                 10,500.00 תוריק יופיח 2.80 קרפ תת   
   

   170,000.00 יופיחו ףוציר תודובע 80 כ"הס               
   
העיבצ תודובע 90 קרפ    
   

                121,700.00 .םינפ עבצ 2.90 קרפ תת   
   

                  1,520.00 תורגנ עבצ 3.90 קרפ תת   
   

   123,220.00 העיבצ תודובע 90 כ"הס               
   
.םישעותמ םיטנמלא 11 קרפ    
   

תורעה 0.11 קרפ תת                             
   

                176,800.00 תורקת 3.11 קרפ תת   
   

                  6,800.00 תוציחמ 4.11 קרפ תת   
   

   183,600.00 .םישעותמ םיטנמלא 11 כ"הס               
   
.םוינימולא תודובע 21 קרפ    
   

                 37,150.00 .םוינימולא תודובע 2.21 קרפ תת   
   

    37,150.00 .םוינימולא תודובע 21 כ"הס               
   
םוטיא תודובע 31 קרפ    
   

תורעה 0.31 קרפ תת                             
   

                 40,650.00 תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא 1.31 קרפ תת   
   

    40,650.00 םוטיא תודובע 31 כ"הס               
 
 
 

קובץ: 17.17.01.04   .../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
 

14/07/2022
דף מס':     015 שישקל םוי זכרמ ץופיש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רודיג 41 קרפ    
   

                 87,700.00 . 1.41 קרפ תת   
   

    87,700.00 רודיג 41 כ"הס               
   
תונוש 51 קרפ    
   

                  3,150.00 גניפוק 1.51 קרפ תת   
   

                 43,350.00 הלוגרפ 2.51 קרפ תת   
   

                 15,660.00 ליבש 3.51 קרפ תת   
   

                 25,000.00 הממח 4.51 קרפ תת   
   

    87,160.00 תונוש 51 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 17.17.01.04   .../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
 

14/07/2022
דף מס':     016 שישקל םוי זכרמ ץופיש

  
קרפ ךס  

00 קרפ 10 קרפ               
  

    25,000.00 .תונושו הנכה תודובע 20 קרפ  
  

     4,400.00 הינב תודובע 30 קרפ  
  

    99,700.00 תורגסמ 40 קרפ  
  

   106,510.00 האורבת ינקתמ 50 קרפ  
  

   109,880.00 למשח ינקתמ 60 קרפ  
  

    12,000.00 חיט תודובע 70 קרפ  
  

   170,000.00 יופיחו ףוציר תודובע 80 קרפ  
  

   123,220.00 העיבצ תודובע 90 קרפ  
  

   183,600.00 .םישעותמ םיטנמלא 11 קרפ  
  

    37,150.00 .םוינימולא תודובע 21 קרפ  
  

    40,650.00 םוטיא תודובע 31 קרפ  
  

    87,700.00 רודיג 41 קרפ  
  

    87,160.00 תונוש 51 קרפ  
 

  
לכה ךס  
 1,086,970.00 החנה בושיחל םוכס  

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

 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 17.17.01.04 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


