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

14/07/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 הקבר תיב ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ר י פ  00 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ  1.00 ק ר פ  ת ת       
      
'וכו תוביצח ,תוסירה ,קוריפה תודובע לכ      
אל םא םג השרומ תלוספ רתאל יוניפ תוללוכ      
.)הכיפש תרגא תוברל( ןייוצ      
      

  3,750.00      25.00   150.000 CVP  תפצר ףוליק/ קוריפ ר"מ  00.1.020
      
יבועב תוחיוטמו תויונב קולב תוציחמ תסירה     00.1.032

    960.00     160.00     6.000 )תונולח תותלד( םיחתפ  תחיתפל מס 22  דע ר"מ   
      

  8,800.00      40.00   220.000 תיטסוקא הרקת קוריפ ר"מ  00.1.042
      

  4,500.00      60.00    75.000 הרואת יפוג קוריפ 'חי  00.1.052
      

    200.00     200.00     1.000 ןהיפוקשמו תויפנכ וד חפ תותלד קוריפ 'חי  00.1.072
      

  1,200.00      40.00    30.000 םייק ףוציר קוריפ ר"מ  00.1.082
      

    840.00     420.00     2.000 יוניפ תוברל תופסרט קוריפ 'חי  00.1.092
      
םירזיבאה לכו תרנצה לכ תוברל תולסא קוריפ     00.1.102

    400.00     400.00     1.000 חטשב חקפמה תארוה יפל םיוולנה 'חי   
 20,650.00 םיקוריפ 1.00 כ"הס  
 20,650.00 םיקוריפ 00 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  20 ק ר פ       
      
ת ו ר י ש  ת ו נ ו ר א ל  ת ל ד  0.20 ק ר פ  ת ת       
      
היושע ,תיפנכ וד וא דח ,תוריש תונוראל תלד      02.0.010
ףוקשמ תוברל ,מ"מ 81 יבועב F.D.M תוחולמ      
השינב תבכרומ ,יסקופא עבצב רמגו לוזרפ ,ץע      

  8,400.00   1,400.00     6.000 היונב ר"מ   
  8,400.00 תוריש תונוראל תלד 0.20 כ"הס  

      
ת ו י ע ו ר ז  ב ר  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  3.20 ק ר פ  ת ת       
      
תיפנכ וד תיעורז בר הדלפ תלד     02.3.010
לוענמ םע ,מ"ס 512/021-081תודימב      
,הדלפמ רדניליצ ןגמותירטמואיג הליענב      
תריחב יפל םייתכתמהדלפ ףוקשמ תוברל      

  5,500.00   5,500.00     1.000 ןימזממה תריחבל ינווגב העיבצו LAR 'חי   
      

  5,500.00 3.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 17.19.01.25   .../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 הקבר תיב ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,500.00 מהעברה      
      
      
תיפנכ דח תיעורז בר הדלפ תלד     02.3.020
הליענב לוענמ םע ,מ"ס 512/001-58תודימב      
תוברל ,הדלפמ רדניליצ ןגמותירטמואיג      
LAR תריחב יפל םייתכתמהדלפ ףוקשמ      

  3,700.00   3,700.00     1.000 ןימזממה תריחבל ינווגב העיבצו 'חי   
  9,200.00 תויעורז בר הדלפ תותלד 3.20 כ"הס  

      
ת ו ת ל ד ל  ת ו ח י ט ב  י ר ז י ב א  4.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו  ת ו נ ו ל ח ו       
      
ףנכ תודימב תלדל ילוארדה ןוילע ןמש ריזחמ     02.4.210
05 דע תלדה ףנכ לקשמ( מ"ס 021/09  לש      

  1,440.00     480.00     3.000 )ג"ק 'חי   
  1,440.00 תונושו תונולחו תותלדל תוחיטב ירזיבא 4.20 כ"הס  

      
ת ו ת ל ד  6.20 ק ר פ  ת ת       
      
תיפנכ דח ןוטרק תרווכ יולימ םע הדובל תלד     02.6.010
,מ"ס 012/08-07 תודימב ,תיריצ החיתפל      
תלדה תפטעמ ,מ"ס 3 ןבל ץע תימינפ תרגסמ      
ףוקשמלו תלדל רינרופ יופיצ ,תיביס וא תינוזמ      

  8,360.00   2,090.00     4.000 ןרוא ץעמ 'חי   
  8,360.00 תותלד 6.20 כ"הס  

      
ד י  ז ח א מ ו  ה ק ע מ  7.20 ק ר פ  ת ת       
      
ךלהמל( עפושמ וא יקפוא ,הדלפ הקעמ     02.7.010
תיתחתו זחאמה 'מ 50.1 הבוגב ,)תוגרדמ      
תודימב לולח ינבלמ ליפורפמ םייושע הקעמה      
לזרב תוטומ םיכתורמ םהילאו מ"מ 2/04/08      
תוברל .מ"ס 01 לכ מ"מ 2/6/62 תודימב חוטש      
ןוולוגמ הקעמה .'מ 5.1 דע קחרמב םידומע      

  7,980.00     570.00    14.000 ןקתה יפל הבוגב ןוטבב ןגועמ ,עובצו רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  7,980.00 7.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 17.19.01.25   .../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 הקבר תיב ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,980.00 מהעברה      
      
      
ןקתומ תוגרדמ רדחל וא שבכל די זחאמ -שיגנ     02.7.020
403 מ"בלפ רוניצמ יונב הקעמ ידיצל וא ריקל      
םע מ"ס 4-3 ינוציח רוניצ רטוק ,)הטסורינ(      
59-09 הבוגב בכרומ ,זחאמה תווצקב ףופיכ      
הצק ינפמ וא רמגומה חטשמה ינפמ מ"ס      
ביבסמ הזיחאל ישפוח חוורמ ,תוגרדמב חלשה      
לש ינוציחה םינפהמ םומינימ מ"ס 4 זחאמל      
תוטזורו הקעמ/ריקל םיקוזיח תוברל ,רוניצה      
םיקלח 8191 י"ת תושירד יפל ,רוביחה יוסיכל      
המוק לכב זחאמה הצקב ישושימ ןומיס( .1.3      

 22,000.00     440.00    50.000 )דרפנב דדמנ רטמ   
      
06/06 לדוגב L תרוצב מ"בלפמ עובק די זחא     02.7.030
לע הנקתהל םיכנ יתורישל מ"ס 57/57 דע      

    700.00     700.00     1.000 8191 ילארשי ןקת יפל ,הלסאה דיל ריקה 'חי   
      
רושיא םע ,םיכנ יתורשל םמורתמ די זחאמ     02.7.040
09-57 ךרואב ,םינקתה ןוכמ תדבעמ תקידב      
,מ"בלפמ תוספתיה ןגומ הנבומ ריצ םע מ"ס      

  1,800.00   1,800.00     1.000 8191 ילארשי ןקת יפל המרה חוכ ןוטוינ 22 'חי   
      
ךרואבו מ"מ 03 רטוקב מ"בלפמ די יזחאמ גוז     02.7.050
לע הנקתהל 8191 ילארשי ןקת יפל ,מ"ס 06      

    400.00     400.00     1.000 ץוחו םינפ םיכנ יתורש את תלד ףנכ 'חי   
      
תנגועמ "לטסירק" תשטולמ תיכוכזמ הארמ     02.7.060
09/05 תודימ-ינקת לדוג( ץע תרגסמבו ריקל      

    350.00     350.00     1.000 )מ"ס 'חי   
      

     85.00      85.00     1.000 מ"בלפמ םיכנ יתורש את תלדב הילת יוו גוז 'חי  02.7.070
 33,315.00 די זחאמו הקעמ 7.20 כ"הס  

      
ר י ק  י ו פ י צ  8.20 ק ר פ  ת ת       
      
טרפ יפל םינתשמ םיהבגב ריקל ץע יושע ןגמ     02.8.010

 58,800.00     980.00    60.000 ןימזמה רושיאבו ר"מ   
 58,800.00 ריק יופיצ 8.20 כ"הס  

      
ק פ ל ד  9.20 ק ר פ  ת ת       
      
חקפמה הרויש םוקמל קפלד תקתעהו קוריפ     02.9.010

    780.00     780.00     1.000 'פמוק טלפמוק תושרדנה תומאתהה לכ תוברל  
    780.00 קפלד 9.20 כ"הס  

120,295.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 20 כ"הס  
      

קובץ: 17.19.01.25   .../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 הקבר תיב ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  30 ק ר פ       
      
ת ו ע י ר י ב  ת ו ג ג  ם ו ט י א  1.30 ק ר פ  ת ת       
ת ו ל ל כ ו ש מ  ת ו י נ מ ו ט י ב       
      
תועיריב ,םייק םוטיא יבג לע תוגג םוטיא     03.1.001
תרסהו ךותיח:תוברל תוללכושמ תוינמוטיב      
יוקינ.תוקלורב תוברל םיפפור  םיקלחו תועוב      
תחירמ.דיס ירייש תרסה תוברל גגה לש ידוסי      
42 ךשמל שובייו תינמוטיב דוסי תבכש      
תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב םוטיא.תועש      
מ"מ 5 יבועב העיריה ,םייקה םוטיאל תומחלומ      
ןוירש םע ,SBS ירמוטסלא רמילופ הליכמו      
תוברל ,ר"מ/'רג 052 לקשמב רטסאילופ דבל      
תוקלור ג"ע םג םוטיאה.ןבל טגרגא יופיצ      
ריחמב לולכ תובכש יתשב תוריקה ףקיהבש      

 46,750.00      85.00   550.000 .ר"מל ר"מ   
      
עוציבה - םייק גג לעמ םוטיא תועירי ףוליק     03.1.002

 11,000.00      20.00   550.000 דבלב חקפמה רושיאב ר"מ   
      

  1,800.00   1,800.00     1.000 'פמוק טלפמוק םימ תורידח תאיצמל םוטיא ץעוי 03.1.012
 59,550.00 תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא 1.30 כ"הס  
 59,550.00 םוטיא תודובע 30 כ"הס  

      
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  50 ק ר פ       
      
ה ר ע ה  1.50 ק ר פ  ת ת       
      
ריחמ טלפמוק אלמ אוה תויומכ בתכב ףיעס לכ      
לכו ,םיחודיק,םיטוטיס , תוביצח ללוכ ףיעסה      
.גייס אלל תמלשומ הדובע עוציבל שורדש המ      
ותנקתה דויצה תקפסא םיללוכ םיריחמה      
ינקתמו ירמוח תודובעה לכו ותלעפהו ורוביח      
םילבכ תוברל.הדובעה עוציבל םישורדה רזעה      
.ןקתמה תלעפהל שורדה לכו םיטוח תולעת      

הרעה 1.50 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 17.19.01.25   .../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 הקבר תיב ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ש מ ח  ת ו ד ו ק נ  2.50 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     05.2.001
יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,תורוניצ      
ר"ממ 5.1 ךתחב C.V.P דודיב םע תשוחנ      
דעו ריקה וא הרקתהמ האיציה דע חולהמ      
וד וא לופכ וא דיחי םרז י/קספמ ,םיקספמה      
םימ ןגומ וא םינצחל וא בלצ וא ףוליח וא יבטוק      
וא "סוקופ" םגד "דרובסיוו" תמגוד ,ןיירושמ וא      

 12,000.00     150.00    80.000 ףסונ ךילומו ע"ש 'קנ   
      
ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ     05.2.002
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N  תשוחנ      
ר"ממ 3*5.1 ךתחב C.V.P דודיב      
וא/ו ט"הת תנקתומ תרנצב םילחשומ      
וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו תוקיציב      
תיב ןכו עקתה תיב דע חולהמ תורקתב      
"סוקופ" םגד "דרובסיוו" תמגוד רפמא 61 עקת      

  3,500.00     140.00    25.000 םלשומ לכה ,ט"הת ןקתומ ,ע"ש וא 'קנ   
      
למשח וק תחנה רובע ןוטב תוריקב הביצח     05.2.004
,חיט ינוקית תוברל ,מ"מ 23 דע רטוקב רוניצב      

  4,300.00      43.00   100.000 םלשומ רטמ   
      
,םוקרטניא( ךומנ חתמ תכרעמל הנכה תדוקנ     05.2.014
היושע  )'ודכו  םילוקמר ,בשחמ  ,ןשע  יאלג      
,הכישמ טוח םע  שרדנכ רטוקב תרנצ      
הנקתהב רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
תביתמ םיוקה תוברל ,הפישח וא היומס      
תוברל הנכהה 'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה      

  1,680.00      70.00    24.000 האיציה תביתל םיגרבב קזוחמ יטסלפ הסכמ 'חי   
 21,480.00 לשמח תודוקנ 2.50 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  3.50 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      
    ---------------------------------------------------  
      

3.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 17.19.01.25   .../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 הקבר תיב ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יולת טלש םע DEL הרקת/ריקל םורח תרואת     05.3.001
וד/דח ,מ"ס 5121 תויתוא טורח טקפסרפ      
,טמ לקינ הסכמ ,תכתממ רתסומ סיסב ,ידדצ      
081 הרואת ןמזל ןבל ,DEL הרונ גוס      

  3,000.00     300.00    10.000 .22.2.02 ןקת לעב ףוג.תוקד 'חי   
      
הרואת ףוגל תיתילכת-וד םורח תדיחי תפסות     05.3.002

  3,500.00     350.00    10.000 .תוחפל תוקד 09 ןמזל טוו 0431 יטנצסרולפ 'חי   
      
םגד רביירד ללוכ ,טאו 04 קפסהל דל .ת.ג     05.3.003

 26,250.00     350.00    75.000 המאתהו רוביח תוברל.שעג תרצות דלנאפ 'חי   
      
ןקת לעב ,יתילכת דח ,W3 דל םורח .ת.ג     05.3.009

  6,080.00     380.00    16.000 .תוקד 081 הרואת ןמזל ,22.2.02 'חי   
      
תריחבל טאוו 62*2 טופס דל הרואת ףוג     05.3.019

  2,040.00      85.00    24.000 ןימזמה 'חי   
 40,870.00 הרואת יפוג 3.50 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  4.50 ק ר פ  ת ת       
      

  1,800.00   1,800.00     1.000 'פמוק ךמסומ יאלמשח קדוב י"ע למשח ןקתמ תקידב 05.4.001
      
תודובעה לכ תוברל טלמוק למשח חול תקתעה     05.4.011
םירוביחהו םיקותינהו תופומה לכו תושרדנה      
אלמ עוציבל שורדה לכו תוביצק תוברל      

  3,500.00   3,500.00     1.000 'פמוק )המב למשח  חול(םלשומו  
  5,300.00 תונוש 4.50 כ"הס  

      
ה מ ב  ה ר ב ג ה ו  ה ר ו א ת  6.50 ק ר פ  ת ת       
      
לכ תוברל ףרוצמ טרפמ יפ לע הרבגהו הרואת     05.6.010
דע לכה הנקתהו טוויחה הלחשהה תודובע      
דצל באס, ''51 דצל פוט:הרבגה . םלשומ רמג      
לכב DEL RAP לכ לע RAB T:הרואת ''51      
.4 םימכח םיסנפ .RAB T יסנפ 7,המב דצ      
    16,2X jbl prx 815xl,2X jbl srx 815  
    erutangis tfarcdnuos םירוטינומ,רסקימ  
    516 noe lbj X2 , םיליקומרל היילת ןקתמ X2  
    , 12rnosmas םינופורקימ X2,יסנפ 8 טס  
    WBGR3X45 X2, הרואת היילת ינקתמ X2,  

 62,000.00  62,000.00     1.000 'פמוק 'טלפמוק .יללכ טוויחו  
 62,000.00 המב הרבגהו הרואת 6.50 כ"הס  
129,650.00 למשח ינקתמ 50 כ"הס  

      
קובץ: 17.19.01.25   .../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 הקבר תיב ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  2.60 ק ר פ  ת ת       
      
:תוברל םינפ תוריקב םיקדס ינוקיתו םוקיש     06.2.010
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 2.60 כ"הס  
 12,000.00 חיט תודובע 60 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  70 ק ר פ       
      
ט י נ ר ג  י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  1.70 ק ר פ  ת ת       
ה ק י מ ר ק ו  ן ל צ ר ו פ       
      
תודימב הקימרק/ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     07.1.142

  7,170.00     239.00    30.000 ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמ ,מ"ס 06/03 ר"מ   
  7,170.00 הקימרקו ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר 1.70 כ"הס  

      
CVP 2.70 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא "רולפוניו" גוסמ C.V.P תועיריב ףוציר     07.2.010
ריחמ ,המחלהבו הקבדהב ,מ"מ 5.1  יבועב      
חישקו רשוימ חטשמ לע ,ר"מ/ח"ש 85 דוסי      

 11,500.00     115.00   100.000 דרפנב דדמנה ר"מ   
 11,500.00 CVP 2.70 כ"הס  
 18,670.00 יופיחו ףוציר תודובע 70 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ע ב צ  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
חיט לע ע"ש וא "ישמ לירקרפוס" ילירקא עבצ     08.1.030
וא "ליפרובמט" תובכש 2 תוברל ,סבג וא םינפ      

 33,250.00      35.00   950.000 ע"ש וא "ישמ לירקרפוס" תובכש יתשו ע"ש ר"מ   
      
דע ותקלחהו תובכש 3-ב אלמ )לטכפש( קרמ     08.1.091
רחאל וא חיט לעמ תוריק לע םלשומ הארמל      

 17,600.00      32.00   550.000 דבלב השירד יפל עצובת הדובעה .עבצה דוריג ר"מ   
 50,850.00 םינפ עבצ 1.80 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: 17.19.01.25   .../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 הקבר תיב ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י פ ו ק ש מ  ת ע י ב צ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      

  1,500.00     150.00    10.000 םיפוקשמ תעיבצ 'חי  08.2.010
  1,500.00 םיפוקשמ תעיבצ 2.80 כ"הס  
 52,350.00 העיבצ תודובע 80 כ"הס  

      
ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  11 ק ר פ       
      
ם י י ל ר נ י מ  ת ו ח ו ל מ  ת ו ר ק ת  1.11 ק ר פ  ת ת       
      
תכמסומ הדבעמ י"ע תיטסוקא הרקת תקידב     11.1.010

  1,900.00   1,900.00     1.000 'פמוק .הנבמה לכל  ע"ש וא םינקתה ןוכמ תמגודכ  
      
- TKETDLORT םגדמ בתות תרקת תכרעמ     11.1.040
קרמנד תרצות ,טנמצו חושא ץע רמצ יחירא      
T-42 ליפורפ יבג לע ש"ח טרפ0K-SF םגדמ      
םיאשנמ ללוכ ,מ"מ 006x006/0021 תודימב      
רמוח יבוע tketdlorT Z + הגמוא םיגרבו      
תושירדל םיאתמ הריעב בכעמ .מ"מ 52 םלגה      
וא יעבט עבצב חיראה 131/.121 י"ת      
תריחבל ןרציה ינווגב יסקופא עבצב עובצ      
לש שער תתחנה ינותנ תלבקל ) לכירדאה      
תיכוכז רמצ דודיבבשמתשהל שי ןרציה      
00 - 42 יבועבו ק"מ.ג"ק 42-021 לקשמב      
וא מ"מ 1.5 ,מ"מ1 ,מ"מ 0.5 ביסה יבוע.(מ"מ      
לכ תא םיחיראה דבלמ לולכת תכרעמה .מ"מ 3      
ןקתותו ןרציה לש היילתה ירזיבא      
תבכרהו םושיי .ןרציה תוארוהל םאתהב      
םילתמה החמומ ןלבק י"ע עצובי הרקתה      
הרקתל םירבוחמה םינוילעה םיעבקמהו      
ורשואיו ןלבקה י"ע וקפוסי תיביטקורטסנוקה      
רמג דע לכה .(רוטקורטסנוק) סדנהמ ידי לע      

 64,000.00     320.00   200.000 םלשומ ר"מ   
      
7.21 יבועב סבג תוחולמ )רניס( תיכנא הריגס     11.1.050
ןיב ,דבלב דחא דצ מ"ס 05 דע הבוגב מ"מ      
תוברל ,םינוש םיסלפמב סבג תורקת יתש      
רמג דע לכה ) 'מ 0.1 דע הבוגב( היצקורטסנוק      

  8,700.00     145.00    60.000 העיבצל ןכומ םלשומ רטמ   
 74,600.00 םיילרנימ תוחולמ תורקת 1.11 כ"הס  

      
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  2.11 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 7.21 סבג תוחולמ )רניס( תיכנא הריגס     11.2.011
תויטסוקא תורקת ףקיהב מ"ס001 דע בחורב      

 10,500.00     140.00    75.000 .לטכפשו היצקורטסנוק תוברל רטמ   
 10,500.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 2.11 כ"הס  

קובץ: 17.19.01.25   .../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 הקבר תיב ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר י ק  3.11 ק ר פ  ת ת       
      
לש ללוכ יבועב סבג חולב םידומעל םינפ יופיח     11.3.020
7.21 יבועב סבג חול :ללוכ יופיחה .מ"מ 05      
תקזוחמ הגמוא יליפורפמ היצקורטסנוק ,מ"מ      

 24,650.00     170.00   145.000 העיבצל ןכומ םלשומ רמג דע לכה ,ריקל ר"מ   
      
וא )קורי( םימ דימע סבג חול רובע תפסות     11.3.030
דצב( - ליגר סבג חול םוקמב )דורו( שא ןיסח      

  1,450.00      10.00   145.000 )דחא ר"מ   
 26,100.00 תוריק 3.11 כ"הס  
111,200.00 ןינבב םישעותמ םיביכר 11 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  21 ק ר פ       
      
ת ו א ס כ ב  ל ו פ י ט  1.21 ק ר פ  ת ת       
      
תואסכ קוזיחו שדח דופיר תוברל תואסכ רודיס     12.1.010
תמלשה תורובש בג תונעשמ ינוקית םיפפור      
אלמ עוציבל שורדה לכו קוזיחל םירסח םיגרב      

 12,250.00     350.00    35.000 אסכ לכל טלפמוק םלשומו 'חי   
      

 37,400.00   1,100.00    34.000 הנקתה תוברל טרפ יפל םייקה תמגודכ תואסכ 'חי  12.1.020
      

  8,500.00     250.00    34.000 יוניפ תוברל תואסכ קורפ 'חי  12.1.030
 58,150.00 תואסכב לופיט 1.21 כ"הס  

      
ק ד  ת פ צ ר  3.21 ק ר פ  ת ת       
      
5 יבועב ןרוא ץעמ )kceD - קד( ןופיס תופצר     12.3.010
לוזריפ ,תונותחת הכימת תורוק תוברל ,מ"ס      

 44,880.00     510.00    88.000 היצנגרפמיאו ר"מ   
      
תורוק תוברל מ"ס 5 יבוע ןרוא ץעב ריק יופיח     12.3.020

  8,160.00     510.00    16.000 היצנגרפניאו רוזריפ הכימת ר"מ   
 53,040.00 קד תפצר 3.21 כ"הס  

      
ם י ש י ג נ  ת ו מ ו ק מ  4.21 ק ר פ  ת ת       
      

  2,100.00     350.00     6.000 טרפמ יפל שיגנ םוקמ ןומיס 'חי  12.4.010
  2,100.00 םישיגנ תומוקמ 4.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 17.19.01.25   .../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 הקבר תיב ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ נ  ת י נ ח  5.21 ק ר פ  ת ת       
      
065/003 תודימב םיכנ תיינח תעיבצ -שיגנ     12.5.010
)הינחה את לכ יולימ( לוחכ םישיבכ עבצב מ"ס      
,ןבל עבצב ימואלניב םיכנ למס הכותבו      

  1,000.00     500.00     2.000 מ"ס 06/06 תודימב 'חי   
      
תודימב םיכנ תיינחל תרגסמ ןומיס -שיגנ     12.5.020

    260.00     130.00     2.000 ןבל םישיבכ עבצב מ"ס 065/003 'חי   
  1,260.00 םיכנ תינח 5.21 כ"הס  

      
ם י נ ו מ י ס  6.21 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב תוישושבג םע הרהזא יחטשמ -שיגנ     12.6.010
י"ת השירד יפל ,ןטירואילופמ מ"ס 06/021      

  5,800.00     580.00    10.000 6 קלח 8191 'חי   
      
"פילס יטנא" גוסמ חישק יניערג ספ -שיגנ     12.6.020
לע קבדומ מ"ס 5 בחורב הקלחה תעינמל      
יחטשמ וא תופמר יבג לע ,תוגרדמ יחלש תוצק      
תשירד יפל ,)רוחש ןבל( ידוגינ ןווגב ,הכירד      

  1,080.00      36.00    30.000 9722 '"ת רטמ   
  6,880.00 םינומיס 6.21 כ"הס  

121,430.00 תונוש 21 כ"הס  
      
ה פ מ ר  31 ק ר פ       
      
ד י  ז ח א מ  1.31 ק ר פ  ת ת       
      
ןקתומ תוגרדמ רדחל וא שבכל די זחאמ -שיגנ     13.1.010
403 מ"בלפ רוניצמ יונב הקעמ ידיצל וא ריקל      
םע מ"ס 4-3 ינוציח רוניצ רטוק ,)הטסורינ(      
59-09 הבוגב בכרומ ,זחאמה תווצקב ףופיכ      
הצק ינפמ וא רמגומה חטשמה ינפמ מ"ס      
ביבסמ הזיחאל ישפוח חוורמ ,תוגרדמב חלשה      
לש ינוציחה םינפהמ םומינימ מ"ס 4 זחאמל      
תוטזורו הקעמ/ריקל םיקוזיח תוברל ,רוניצה      
םיקלח 8191 י"ת תושירד יפל ,רוביחה יוסיכל      
המוק לכב זחאמה הצקב ישושימ ןומיס( .1.3      

  9,680.00     440.00    22.000 )דרפנב דדמנ רטמ   
  9,680.00 די זחאמ 1.31 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 17.19.01.25   .../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 הקבר תיב ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ב כ  2.31 ק ר פ  ת ת       
      
ךותב עצובמ )תעפושמ הפמר( שבכ -שיגנ     13.2.010
העיקש( 03-ב ןוטבמ הנבמל דומצ וא הנבמה      
עצמ ג"ע מ"ס 51-8 יבועב )4-2 הפישח ,5"      
עופישב )דרפנב םידדמנ ןויזה תשרו עצמה(      
יפל ,מ"ס 031 )וטנ( ילמינימ בחורבו שרדנכ      

  6,000.00     300.00    20.000 1 1.3, םיקלח 8191 י"ת תושירד ר"מ   
      
םיעצובמ שבכב םייקפוא םייניב יחטשמ -שיגנ     13.2.020
03-ב ןוטבמ הנבמל דומצ וא הנבמה ךותב      
בחורבו ךרואב ,)4-2 הפישח ,5" העיקש(      
דע יבועב ,מ"ס 031 לש )וטנ( םיילמינימ      
ןויזה תשרו עצמה( עצמ יבג לע מ"ס 51-01      
הבגומ הנגה ביכר/ידצ ףס ,)דרפנב םידדמנ      
םיקלח 8191 י"ת תושירד יפל ,)דרפנב דדמנ(      

  1,620.00     270.00     6.000 ,3.1 1 ר"מ   
      
דצב מ"ס 01/01 תודימב ןוטבמ ידצ ףס -שיגנ     13.2.030
ךותב עצובמ ,ריק אלל )תעפושמ הפמר( שבכ      

    800.00      40.00    20.000 8191 י"ת תושירד יפל ,הנבמה רטמ   
      
תודימב הקימרק/ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     13.2.040
וא מ"ס 54/54 וא מ"ס 05/52 וא מ"ס 33/33      
06 דוסי ריחמ ,מ"ס 06/06 וא מ"ס 05/05      

  6,270.00     209.00    30.000 11R תוברל ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     13.2.050

  4,230.00   1,410.00     3.000 מ"ס 02 בחורב ינבלמ ךתחב )4-2 הפישח ק"מ   
 18,920.00 שבכ 2.31 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  3.31 ק ר פ  ת ת       
      

  3,600.00     150.00    24.000 ליעפמ ללוכ )וגנוק( ילמשח שיטפ ע"ש  13.3.010
  3,600.00 תונוש 3.31 כ"הס  
 32,200.00 הפמר 31 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 17.19.01.25   .../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 הקבר תיב ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ת ו ר י ש  41 ק ר פ       
      
ם י כ נ  י ת ו ר י ש  1.41 ק ר פ  ת ת       
      
םגד )מ"ס 57( הכורא היולת סרח תלסא     14.1.010
לכימ םע ןבל עבצב ע"ש וא "583 תקרב"      
תוברל ע"ש וא ןואסלפ לש "ינאס" יומס החדה      
,לינ זרב תוברל השק קיטסלפ הסכמו בשומ      
,הלסאה לש ריקל עוביקל אשנמו שימג רוניצ      

  1,900.00   1,900.00     1.000 )םיכנל הלסא(.םלשומ לכה 'חי   
      
תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ -שיגנ     14.1.020
,ע"ש וא לגועמ "54 אפלא" םגד "הסרח"      
הבוגבו מ"ס 5.43 בחורב ,מ"ס 5.44 ךרואב      

    620.00     620.00     1.000 מ"ס 71 'חי   
      
היפ םע ריקהמ הנקתהל רויכל הללוס -שיגנ     14.1.030
"קפוא" תרדסמ תבבותסמ הרצק הנותחת      
רומיג ,ע"ש וא "לגדמ" תמגוד 23007 ט"קמ      

    530.00     530.00     1.000 רזעה ירמוח לכ םע םלשומ ןקתומ םורכ 'חי   
      

    300.00     150.00     2.000 םיכנ יתורישל טוליש 'חי  14.1.040
  3,350.00 םיכנ יתוריש 1.41 כ"הס  
  3,350.00 םיתוריש 41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 17.19.01.25   .../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 הקבר תיב ץופיש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיקוריפ 00 קרפ    
   

                 20,650.00 םיקוריפ 1.00 קרפ תת   
   

    20,650.00 םיקוריפ 00 כ"הס               
   
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 20 קרפ    
   

                  8,400.00 תוריש תונוראל תלד 0.20 קרפ תת   
   

                  9,200.00 תויעורז בר הדלפ תותלד 3.20 קרפ תת   
   

                  1,440.00 תונושו תונולחו תותלדל תוחיטב ירזיבא 4.20 קרפ תת   
   

                  8,360.00 תותלד 6.20 קרפ תת   
   

                 33,315.00 די זחאמו הקעמ 7.20 קרפ תת   
   

                 58,800.00 ריק יופיצ 8.20 קרפ תת   
   

                    780.00 קפלד 9.20 קרפ תת   
   

   120,295.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 20 כ"הס               
   
םוטיא תודובע 30 קרפ    
   

                 59,550.00 תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא 1.30 קרפ תת   
   

    59,550.00 םוטיא תודובע 30 כ"הס               
   
למשח ינקתמ 50 קרפ    
   

הרעה 1.50 קרפ תת                             
   

                 21,480.00 לשמח תודוקנ 2.50 קרפ תת   
   

                 40,870.00 הרואת יפוג 3.50 קרפ תת   
   

                  5,300.00 תונוש 4.50 קרפ תת   
   

                 62,000.00 המב הרבגהו הרואת 6.50 קרפ תת   
   

   129,650.00 למשח ינקתמ 50 כ"הס               
 
 
 
 
 

קובץ: 17.19.01.25   .../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 הקבר תיב ץופיש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

חיט תודובע 60 קרפ    
   

                 12,000.00 םינפ חיט 2.60 קרפ תת   
   

    12,000.00 חיט תודובע 60 כ"הס               
   
יופיחו ףוציר תודובע 70 קרפ    
   

                  7,170.00 הקימרקו ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר 1.70 קרפ תת   
   

                 11,500.00 CVP 2.70 קרפ תת   
   

    18,670.00 יופיחו ףוציר תודובע 70 כ"הס               
   
העיבצ תודובע 80 קרפ    
   

                 50,850.00 םינפ עבצ 1.80 קרפ תת   
   

                  1,500.00 םיפוקשמ תעיבצ 2.80 קרפ תת   
   

    52,350.00 העיבצ תודובע 80 כ"הס               
   
ןינבב םישעותמ םיביכר 11 קרפ    
   

                 74,600.00 םיילרנימ תוחולמ תורקת 1.11 קרפ תת   
   

                 10,500.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 2.11 קרפ תת   
   

                 26,100.00 תוריק 3.11 קרפ תת   
   

   111,200.00 ןינבב םישעותמ םיביכר 11 כ"הס               
   
תונוש 21 קרפ    
   

                 58,150.00 תואסכב לופיט 1.21 קרפ תת   
   

                 53,040.00 קד תפצר 3.21 קרפ תת   
   

                  2,100.00 םישיגנ תומוקמ 4.21 קרפ תת   
   

                  1,260.00 םיכנ תינח 5.21 קרפ תת   
   

                  6,880.00 םינומיס 6.21 קרפ תת   
   

   121,430.00 תונוש 21 כ"הס               
 
 
 

קובץ: 17.19.01.25   .../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 הקבר תיב ץופיש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

הפמר 31 קרפ    
   

                  9,680.00 די זחאמ 1.31 קרפ תת   
   

                 18,920.00 שבכ 2.31 קרפ תת   
   

                  3,600.00 תונוש 3.31 קרפ תת   
   

    32,200.00 הפמר 31 כ"הס               
   
םיתוריש 41 קרפ    
   

                  3,350.00 םיכנ יתוריש 1.41 קרפ תת   
   

     3,350.00 םיתוריש 41 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 17.19.01.25   .../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 הקבר תיב ץופיש

  
קרפ ךס  
    20,650.00 םיקוריפ 00 קרפ  

  
   120,295.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 20 קרפ  

  
    59,550.00 םוטיא תודובע 30 קרפ  

  
   129,650.00 למשח ינקתמ 50 קרפ  

  
    12,000.00 חיט תודובע 60 קרפ  

  
    18,670.00 יופיחו ףוציר תודובע 70 קרפ  

  
    52,350.00 העיבצ תודובע 80 קרפ  

  
   111,200.00 ןינבב םישעותמ םיביכר 11 קרפ  

  
   121,430.00 תונוש 21 קרפ  

  
    32,200.00 הפמר 31 קרפ  

  
     3,350.00 םיתוריש 41 קרפ  

 
  

לכה ךס  
   681,345.00 החנה בושיחל םוכס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 17.19.01.25 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


