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

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

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

00 ק ר פ  00 ק ר פ       
      
. 10.00 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      
לכ תא ללוכ הבוגה תודובע לכ.ףסונ םולשת      
תמב ,םוגיפ ,הדובעה עוציב רובע שורדה      
.שרדנש המ לכו המרה      

. 10.00 כ"הס            
00 קרפ 00 כ"הס            

      
ם י ק ו ר י פ  10 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
'וכו תוביצח ,תוסירה ,קוריפה תודובע לכ      
אל םא םג השרומ תלוספ רתאל יוניפ תוללוכ      
.)הכיפש תרגא תוברל( ןייוצ      
      
תודובע תליחת ינפל שורדה לכ תוסירהו קורפ     01.01.0122
,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      
ןוטב תפצר ,ץע תונורא, יופיח,ףוציר,םיגוסה      
אלמ עוציב ךרוצל שרדיש ףסונ רבד לכו      
יוניפ תללוכ הדובעה ,תודובעה לש םלשומו      
תלוספ רתאל ידיימ ןפואב רתאהמ תלוספה      

 30,000.00  30,000.00     1.000 'פמוק .השרומ  
 30,000.00 םיקוריפ 10.10 כ"הס  
 30,000.00 םיקוריפ 10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 12.02.01.16   .../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 הדקוש םעה תיב ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ע י ר י ב  ת ו ג ג  ם ו ט י א  31.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו ל ל כ ו ש מ  ת ו י נ מ ו ט י ב       
      
לש תיתבכש דח תכרעמב םיחוטש תוגג םוטיא     05.13.0020
יופיצ םע תוירמוטסלא תוינמוטיב תועירי      
5 יבועב ,SBS רמילופב תוחבשומ ןבל טגרגא      
"R5  םוגמוטיב" וא "R5 זפילופ" גוסמ ,מ"מ      
וא "R5 הבונארשי" וא "ןבל סקלפריפס" וא      
הפיפחבו תיתשתל תומחלומ תועיריה .ע"ש      
גוסמ ינמוטיב רמיירפ תוברל ,מ"ס  01 לש      
ריפס" וא "SG 474 רמיירפ" וא "101 רמיירפ"      

 43,200.00      80.00   540.000 ר"מ/'רג 003 תומכב ע"ש וא "B-0002 רמיירפ ר"מ   
      
תועוצר לש תובכש יתשב תוקלור םוטיא     05.13.0030
תוללכושמ תוינמוטיב תועירימ יופיח/קוזיח      
לכ מ"מ 4 יבועב ,SBS  רמילופב תוחבשומ      
תעוצר תוברל ,רטסאילופ דבל ןוירש םע ,תחא      
,לוח יופיצ םע מ"ס 03 בחורב הנותחת קוזיח       
יופיצ םע מ"ס 05 בחורב הנוילע יופיח תעוצר      
"101 רמיירפ"  גוסמ ינמוטיב רמיירפ ,טגרגא      
רמיירפ ריפס" וא "SG 474 רמיירפ" וא      
    0002-B" קיטסמו ר"מ/'רג 003 תומכב ע"ש וא  
גוסמ יופיחה תעוצר לש ןוילעה הצקב ינמוטיב      
"םוגיזיא" וא "442 קיטסלא" וא "81 לורקזפ"      

  5,590.00      43.00   130.000 ע"ש וא רטמ   
 48,790.00 תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא 31.50 כ"הס  

      
ת ו ט ש פ ת ה  י ר פ ת  ם ו ט י א  16.50 ק ר פ  ת ת       
ם י ח ו ט ש  ת ו ג ג ב       
      
03 בחורב םייקפוא תוטשפתה ירפת םוטיא     05.61.0010
סיסב לע  ירמוטסלא  םוטיא  רמוח י"ע ,מ"מ      
וא ע"ש וא "129 םקלוו" גוסמ ןתירואילופ      
רטילופ" גוסמ יביכר  וד וא דח דיפלוסילופ      
    H99"  תאצוה תוברל ,ץבא חפ תנגהו ע"ש וא  
יתפש רושיי ,רפתה יוקינ ,ןשי םוטיא רמוח      
יוביג ליפורפ תרדחה ,רמיירפ ,רפתה      
רטוקב םירוגס םיאת םע ףצקומ ןליתאילופמ      
חפ תנקתהו םוטיאה רמוחב יולימ ,מ"מ 52      

  2,400.00     160.00    15.000 ץבא רטמ   
  2,400.00 םיחוטש תוגגב תוטשפתה ירפת םוטיא 16.50 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: 12.02.01.16   .../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 הדקוש םעה תיב ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ט ש פ ת ה  י ר פ ת  ם ו ט י א  26.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר י ק ב  ם י י כ נ א       
      
םיימינפ םייכנא תוטשפתה ירפת םוטיא     05.62.0010
םוטיא רמוח י"ע ,מ"מ 03 בחורב תוריקב      
םקלוו" גוסמ ןתירואילופ סיסב לע ירמוטסלא      
יביכר-וד וא דח דיפלוסילופ וא ע"ש וא "129      
יוקינ תוברל ,ע"ש וא "H99 רטילופ" גוסמ      
תרדחה ,רמיירפ ,רפתה יתפש רושיי ,רפתה      
52 רטוקב ףצקומ ןליתאילופמ יוביג ליפורפ      

    960.00      96.00    10.000 םוטיאה רמוחב רפתה יולימו מ"מ רטמ   
      
םיינוציח םייכנא תוטשפתה ירפת םוטיא     05.62.0020
םוטיא רמוח י"ע ,מ"מ 03 בחורב תוריקב      
דיפלוסילופ וא ןתירואילופ סיסב לע ירמוטסלא      
,ע"ש וא "H99 רטילופ" גוסמ יביכר-וד וא דח      
,רפתה יתפש רושיי ,רפתה יוקינ תוברל      
ןליתאילופמ יוביג ליפורפ תרדחה ,רמיירפ      
רמוחב רפתה יולימו מ"מ 52 רטוקב ףצקומ      

  1,020.00     102.00    10.000 םוטיאה רטמ   
  1,980.00 תוריקב םייכנא תוטשפתה ירפת םוטיא 26.50 כ"הס  
 53,170.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ן ו ח ב ט מ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב הדובע חטשמחבטמ ןורא תדיחי     06.01.0040
403 מ"בלפמ מ"ס 09 הבוגבו מ"ס 07/561      
שוטיל" לש ימינפ/ינוציח רומיגב )הטסורינ(      
קזוחמ הטסורינ חטשמ תוברל ,"קירבמ      
תודימב ןותחת ףדמ ,א"מל ג"ק 001 תאישנל      
ג"ק 08 תאישנל מ"ס 5 הבוגבו מ"ס 07/551      
םע ג"ק 53 תאישנל תקזוחמ הריגמו א"מל      
4 , לוענמו העוקש תידי ,תויפוקסלט תוליסמ      
לעב 5.1" מ"בלפ רוניצמ תוננווכתמ םילגר      
תענומ תיטסלפ לענ םע מ"מ 5.1 ןפוד יבוע      
תותלד 4 ,תוריגמ 4 :ללוכ ןוראה הקלחה      
םיפדמ 3 ,תונפד 2 ,תוציחמ 4 ,הליגר החיתפ      

  5,940.00   5,940.00     1.000 זרבו ןופיס  תוברל 'חי   
      
מ"ס 04/03/051 תודימב לופכ ילוזנוק ףדמ     06.01.0041
לש ינוציח רומיגב )הטסורינ( 403 מ"בלפמ      
,א"מל ג"ק 57 תאישנל קזוחמ "קירבמ שוטיל"      
2 תוברל ,ינשה לעמ דחא םיפדמ 2-מ בכרומ      

  2,460.00   2,460.00     1.000 םילוזנוק 'חי   
      

  8,400.00 10.60 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12.02.01.16   .../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 הדקוש םעה תיב ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,400.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 41/93/74 תודימב םיידי תליטנל רויכ     06.01.0042
ינוציח/ימינפ רומיגב )הטסורינ( 403 מ"בלפמ      
תוימינפ תוניפ תוברל ,"קירבמ שוטיל" לש      
ריקל רוביח יגרב םע םילוזנוק 2 ,תולגועמ      

  3,680.00   1,840.00     2.000 םיידי תפיטש זרבל הנכהו 'חי   
 12,080.00 ןוחבטמ 10.60 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  15.60 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפ חפ ףוקשמ ללוכ תלדל ריחמה :הרעה      
ןוטב קוצי      
      
תודימב תיפנכ וד תיעורז בר הדלפ תלד     06.51.0030
תירטמואיג הליענב לוענמ םע ,מ"ס 012/002      
הדלפ ףוקשמ תוברל ,הדלפמ רדניליצ ןגמו      
תריחב יפל םייתכתמ LAR ינווגב העיבצו      

  4,350.00   4,350.00     1.000 .ןימזמה 'חי   
  4,350.00 הדלפ תותלד 15.60 כ"הס  

      
ם י ג ר ו ס  25.60 ק ר פ  ת ת       
      
ליפורפמ יושע תיטרדנטס המגוד ,עובק גרוס     06.52.0001
,תרגסמ תוברל מ"מ 02/02 עבורמ הדלפ      
,מ"מ 001-99 לש םיחוורמב ,עובצו ןוולוגמ      
גרוסה חטשל ףיסוהל שי "ןטב" םע םיגרוסל(      
05 בחורב-הנותחתהו תוידדצה-תוטילבה תא      

 28,050.00     510.00    55.000 )מ"ס ר"מ   
 28,050.00 םיגרוס 25.60 כ"הס  
 44,480.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  

      
ה א ו ר ב ת ו  ת ו י ר ט י נ ס  ת ו כ ר ע מ  70 ק ר פ       
      
.ם י מ  ת ו ד ו ק נ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
ןיחולד תדוקנ תוברל הלסא/רויכל  םימ תדוקנ     07.01.0010
בויבו םימ תכרעמל המאתה םע בויב וא/ו      
אלמ עוציבל המלשהו רשפאה תדימב תמייק      
יפל ףוציר קוריפו תוביצח תוברל שרדנכ      

  4,500.00     900.00     5.000 .ךרוצה 'חי   
  4,500.00 .םימ תודוקנ 10.70 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 12.02.01.16   .../005 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
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14/07/2022
דף מס':     005 הדקוש םעה תיב ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  40.70 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
      
"הסרח" תרצות 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.04.0080
,ע"ש וא )מ"ס 75( לודג "תירונ" םגד      
לכ םע םלשומ ןקתומ החוטש הנקתה      

    950.00     475.00     2.000 ןופיסו םירזיבאה 'חי   
      
ךותב הנקתהל םימחו םירק םימל חרפ זרב     07.04.0310
ןקתומ ע"ש וא "תמח" תרצות ריקה לע וא שיש      

    690.00     345.00     2.000 לינ יזרבו םישימג תורוניצ תוברל ,םלשומ 'חי   
      
הרגאינ תוברל היולת הלסא תנקתהו הקפסא     07.04.0330
תמגודכ םלשומ עוציבל תמאות קולובנומ      

  3,300.00   1,100.00     3.000 ע"וש וא הסרח 'חי   
      
,ריינ יקיזחמ ,תוינובס :ןוגכ םיתורשב םירזיבא     07.04.0340
07 לש דוסי ריחמב 'וכו ילזונ ןובסל םינקתמ      

  1,500.00     150.00    10.000 .'חי/ח"ש 'חי   
      
יפל הנתשמ לדוגב תוארמ הנקתהו הקפסא     07.04.0350

    800.00     800.00     1.000 'פמוק .חוקיפה תריחב  
      
יומס לכימ םע היולת הלסא תנקתהו הקפסא     07.04.0360
םישרדנה םייופיחהו תודובעה לכ תוברל      

  2,800.00   2,800.00     1.000 .)םיכנל תודיחי ( םלשומו אלמ עוציבל 'חי   
      
םע  "רסיק" שיש חטשמ הנקתהו הקפסא     07.04.0371
ףקיהב מ"ס 02 הבוגב ןותחת רניס תפסות      
תונכה תוברל הצחר רויכ רובע חטשמה      

  7,200.00   1,200.00     6.000 .דבלב חוקיפה רושיאב םיזרב םירויכל רטמ   
 17,240.00 ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 40.70 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  50.70 ק ר פ  ת ת       
      
לכה םיכנ יתורשל הטסורינמ די יזחאמ תכרעמ     07.05.0010

  2,000.00   2,000.00     1.000 'פמוק .שרדנכ טלפמוק  
  2,000.00 תונוש 50.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 12.02.01.16   .../006 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2022
דף מס':     006 הדקוש םעה תיב ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ה פ ס ר ט  ת ו צ י ח מ  70.70 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב םיכנ יתורשל תוציחמ תכרעמ     07.07.0001
''קילונפ'' תוחול היושע ,מ"ס 051/031      
ע"ש וא "םיטקייורפ לנפ" תמגוד )הפסרט(      
ינפב הדימעו םזילדנאו יטנא מ''מ 21 יבועב      
אתה תיזח .תוחלו םימ ,הקיחש ,תוטירש      
.מ"ס 09 בחורב תלד תוברל ,מ''ס 031 בחורב      
הבוגל דע הפצרהמ מ''ס 51 תכרעמה הבוג      
ריחמ .הטסורינמ לוזרפ םע הפצרהמ מ"ס 202      
תלד תיזחו תחא הציחמ ללוכ תכרעמה      

  2,300.00   2,300.00     1.000 0500.140.22 ףיעס 'חי   
      
051/001 תודימב םיתורשל תוציחמ תכרעמ     07.07.0002
תמגוד )הפסרט( ''קילונפ'' תוחול היושע ,מ"ס      
יטנא ,מ''מ 21 יבועב ע"ש וא "םיטקייורפ לנפ"      
םימ ,הקיחש ,תוטירש ינפב הדימעו םזילדנאו      
תוברל ,מ''ס 001  בחורב אתה תיזח .תוחלו      
מ''ס 51 תכרעמה הבוג .מ"ס 06 בחורב תלד      

  4,200.00   2,100.00     2.000 0100.140.22 ףיעס הבוגל דע הפצרהמ 'חי   
  6,500.00 .הפסרט תוציחמ 70.70 כ"הס  
 30,240.00 האורבתו תוירטינס תוכרעמ 70 כ"הס  

      
י ל ל כ  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ק נ  01.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.10.0001
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      
,םורח תרואתל הדוקנ רובעףסונ ךילומו ע"ש      

 16,500.00     150.00   110.000 . הילת וו תוברל ,שרדנ םא 'קנ   
      
תשוחנ ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ      08.10.0002
    RF/YX2N דודיב םע תשוחנ יכילומ וא/ו  
    C.V.P תרנצב םילחשומ ר"ממ 3*51 ךתחב  
תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת תנקתומ      
ןכו עקתה תיב דע חולהמ תורקתב וא/ו ףוצירל      
םגד "דרובסיוו" תמגוד רפמא 61 עקת תיב      

  4,500.00     180.00    25.000 םלשומ לכה ,ט"הת ןקתומ ,ע"ש וא "סוקופ" 'קנ   
      
      
      

 21,000.00 01.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12.02.01.16   .../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 הדקוש םעה תיב ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,000.00 מהעברה      
      
      
הייהשה םע ,ןעגמ םע ןגזמל הדוקנ     08.10.0003
םע הקספה/הלעפה ינצחל תוברל,הלעפהב      
ילבכ ,הלעפהב RF/YX2N וא/והיהשה      
* רטוק מ"מ 02 תרנצב ר"ממ 3תשוחנ      
הדוקנה דע למשחה חולמ ט"הת5.2 םיכילומב      
םגד "דרובסיוו" תמגוד ,ןגזמל עקת תיב ןכו      

  3,600.00     450.00     8.000 ע"ש וא "סוקופ" 'חי   
      
וק תחנה רובע ןוטב תוריקב הביצח     08.10.0004
תוברל ,מ"מ 23 דע רטוקב רוניצבלמשח      

  3,600.00      45.00    80.000 םלשומ,חיט ינוקית רטמ   
      
קוריפ תוברל עקת תיב תדוקנ לוטיבו קותינ     08.10.0007

    288.00      28.80    10.000 עקשו םיכילומ 'קנ   
 28,488.00 למשח תודוקנ 01.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  21.80 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      
    ---------------------------------------------------  
      
יולת טלש םע DEL הרקת/ריקל םורח תרואת     08.12.0001
וד/דח ,מ"ס 5121 תויתוא טורח טקפסרפ      
,טמ לקינ הסכמ ,תכתממ רתסומ סיסב ,ידדצ      
081 הרואת ןמזל ןבל ,DEL הרונ גוס      

  1,500.00     300.00     5.000 .22.2.02 ןקת לעב ףוג.תוקד 'חי   
      
הרואת ףוגל תיתילכת-וד םורח תדיחי תפסות     08.12.0002

  1,750.00     350.00     5.000 .תוחפל תוקד 09 ןמזל טוו 0431 יטנצסרולפ 'חי   
      
םגד רביירד ללוכ ,טאו 04 קפסהל דל .ת.ג     08.12.0003

 38,500.00     350.00   110.000 המאתהו רוביח תוברל.שעג תרצות דלנאפ 'חי   
      
      
      

 41,750.00 21.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12.02.01.16   .../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 הדקוש םעה תיב ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 41,750.00 מהעברה      
      
      
ןקת לעב ,יתילכת דח ,W3 דל םורח .ת.ג     08.12.0009

  1,900.00     380.00     5.000 .תוקד 081 הרואת ןמזל ,22.2.02 'חי   
 43,650.00 הרואת יפוג 21.80 כ"הס  
 72,138.00 יללכ למשח תודובע 80 כ"הס  

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש יתשב  םינפ חיט םיקדס ינוקית     09.01.0020
םיחטש ג"ע דבל רמג ,םינוויכ ינשב לגרס      
תועוצקמ קוזיח תוברל M.P.Xםיירושימ      
םע םינבלוגמ C.V.P ךרוא לכל תשר ינתיווזב      
לע םירוח תריגס ,ןשי חייט תרסה,הניפהתוניפ      

 10,925.00      95.00   115.000 הדובעה םלשומ עוציבל שורדה לכו תוריקהיבג ר"מ   
 10,925.00 ץוח חיט 10.90 כ"הס  

      
ם י נ פ  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
לגרס תובכש יתשב ץוחו םינפ חיט     09.02.0001
םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג ,םינוויכינשב      
ינתיווזב תועוצקמ קוזיח M.P.Xתוברל      
םע םינבלוגמ C.V.P ךרוא לכלתשר      
לע םירוח תריגס ,ןשי חייט תרסה,הניפהתוניפ      
הדובעה םלשומ עוציבל שורדה לכו תוריקהיבג      

 33,750.00      75.00   450.000 םוגיפ ללוכ ר"מ   
 33,750.00 םינפ 20.90 כ"הס  
 44,675.00 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  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
המגודו תודימב הקימרק יחיראב יופיח      10.01.0010
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      

  9,500.00     190.00    50.000 )מ.כ.ל ר"מ ר"מ   
      
      
      

  9,500.00 10.01 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12.02.01.16   .../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 הדקוש םעה תיב ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,500.00 מהעברה      
      
      
המגודו תודימב הקימרק יחיראב ףוציר      10.01.0020
)03\08/08,06/06,54/54,03,(תריחבל      
םילנפ ,שורדה רמוחה לכ תוברל ןימזמה      
תילירקא הבור רמג ,מ"מ 5 בחורב םיקשימ,      
ינוקית וא/ו םוינימולא תוניפ תנקתה      
ח"ש 08 םיחיראה תשיכרל דוסי ריחמ(.חייט      

 90,000.00     200.00   450.000 )מ.כ.ל ר"מ ר"מ   
      
7-01/08-06 תודימב ל"נה ףוצירל םילופיש     10.01.0132

  6,650.00      38.00   175.000 מ"ס רטמ   
106,150.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס  
106,150.00 .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  11.11 ק ר פ  ת ת       
      
תורקתו תוריק לע םייק םינפ עבצ שודיח     11.11.9210
תוברל ,ע"ש וא "לירקרפוס" תובכש יתשב      

 16,500.00      30.00   550.000 ריקה שוטילו םירוח תמיתס ,ףפור עבצ תרסה ר"מ   
      
לע ותקלחהו תובכש יתשב )לטכפש( קרמ     11.11.9211
.עבצה דוריג רחאל וא חיט לעמ תוריק      

 13,750.00      25.00   550.000 דבלב השירד יפל עצובת הדובעה ר"מ   
 30,250.00 םינפ עבצ 11.11 כ"הס  

      
ץ ו ח  ע ב צ  21.11 ק ר פ  ת ת       
      
,ץוח חיט לע ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" עבצ     11.12.9003
תובכש יתשו "רשוק דוסי" דוסי תבכש תוברל      

 15,925.00      35.00   455.000 ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" ר"מ   
 15,925.00 ץוח עבצ 21.11 כ"הס  
 46,175.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
ם ו י נ מ ו ל א  41 ק ר פ       
      
ם ו י נ מ ו ל א  ת ו נ ו ל ח  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
2-ב םיפגא 2 לש ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     14.01.0001
וא 0007 לילק תמגודכ עובצ/ןגלואמ םילולסמ      

 68,750.00   1,250.00    55.000 ,ע"ש ר"מ   
 68,750.00 םוינמולא תונולח 10.41 כ"הס  
 68,750.00 םוינמולא 41 כ"הס  

      
קובץ: 12.02.01.16   .../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 הדקוש םעה תיב ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
ת ר נ צ ו  ם י ל צ ו פ מ  ם י נ ג ז מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
ז ג       
      
)A 014 זג( , ס"כ 5.4  ,לצופמ יליע ןגזמ     15.02.0090
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      

 30,000.00   7,500.00     4.000 'פמוק )ןגזמה תרנצ תרתסהו הביצח ללוכ(.םלשומ  
      
)A 014 זג( , ס"כ 5.3  ,לצופמ יליע ןגזמ     15.02.0091
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      

 26,000.00   6,500.00     4.000 .םלשומ 'חי   
 56,000.00 זג תרנצו םילצופמ םינגזמ 20.51 כ"הס  
 56,000.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס  

      
ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ם י י ל ר נ י מ  ת ו ח ו ל מ  ת ו ר ק ת  12.22 ק ר פ  ת ת       
      
םיירלודומ םיילרנימ םיחיראמ תיטסוקא הרקת     22.21.0254
'בח תרצות "קיפורט" םגד םיעוקש יצח      
    ''nofkcoR'' 59.0=09.0 ,ע"ש וא=wa(  
    CRN(, 16/16 וא ,מ"ס 06/06 תודימב חירא  
תא ללוכ ריחמה .)8/5"( מ"מ 9.51 יבועב ,מ"ס      
יטנמלא ,םיינשמהו םיאשונה םיליפורפה      
''L'' רמג יליפורפו )'מ 0.1 דע הבוגב( הילתה      
םלשומ עוציבל דע ,תוריקה ביבס םוינימולאמ      
76 םיחיראל דוסי ריחמ( הדובעה לש      

 90,000.00     200.00   450.000 )ר"מ/ח"ש ר"מ   
      

  2,400.00   2,400.00     1.000 'פמוק .תויטסוקא תורקתל הדבעמ תקידב 22.21.9011
 92,400.00 םיילרנימ תוחולמ תורקת 12.22 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: 12.02.01.16   .../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 הדקוש םעה תיב ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ס ב ג  ת ו ר ק ת  52.22 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 7.21 יבועב סבג חול תוברל ,סבג תרקת     22.25.0010

  2,850.00     190.00    15.000 ) 'מ 0.1 דע הבוגב( היצקורטסנוקו ר"מ   
  2,850.00 סבג תורקת 52.22 כ"הס  

      
ת ו י ק פ ו א ו  ת ו י כ נ א  ת ו ר י ג ס  62.22 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג מ       
      
7.21 יבועב סבג תוחולמ )רניס( תיכנא הריגס     22.26.0010
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      

 15,200.00     190.00    80.000 העיבצל ןכומ םלשומ רטמ   
 15,200.00 סבגמ תויקפואו תויכנא תוריגס 62.22 כ"הס  
110,450.00 ןינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  32 ק ר פ       
      
ר י ק  ת ח י ת פ  10.32 ק ר פ  ת ת       
      
לע : םיקוזיח תוברל ריקב םיחתפ תצירפ     23.01.0001
םזיה לומ םאתלו רוטקורטסנוק איבהל ןלבקה      
םיקוזיחה תודובע תוברל ריקה תצירפ תא      

150,000.00 150,000.00     1.000 'פמוק טלפמוק רוטקורטנוקה רושיאו  
150,000.00 ריק תחיתפ 10.32 כ"הס  
150,000.00 תונוש 32 כ"הס  

      
ח ו ת י פ  42 ק ר פ       
      
ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א  ן ו ק י ת  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
שדחמ ןתחנהו תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ     24.01.0001

  3,000.00      60.00    50.000 )שרדנו הדימב לוח תבכש תוברל( ר"מ   
  3,000.00 תובלתשמ םינבא ןוקית 10.42 כ"הס  
  3,000.00 חותיפ 42 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 12.02.01.16   .../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 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     012 הדקוש םעה תיב ץופיש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

00 קרפ 00 קרפ    
   

. 10.00 קרפ תת                             
   

00 קרפ 00 כ"הס                            
   
םיקוריפ 10 קרפ    
   

                 30,000.00 םיקוריפ 10.10 קרפ תת   
   

    30,000.00 םיקוריפ 10 כ"הס               
   
םוטיא תודובע 50 קרפ    
   

                 48,790.00 תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא 31.50 קרפ תת   
   

                  2,400.00 םיחוטש תוגגב תוטשפתה ירפת םוטיא 16.50 קרפ תת   
   

                  1,980.00 תוריקב םייכנא תוטשפתה ירפת םוטיא 26.50 קרפ תת   
   

    53,170.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס               
   
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
   

                 12,080.00 ןוחבטמ 10.60 קרפ תת   
   

                  4,350.00 הדלפ תותלד 15.60 קרפ תת   
   

                 28,050.00 םיגרוס 25.60 קרפ תת   
   

    44,480.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס               
   
האורבתו תוירטינס תוכרעמ 70 קרפ    
   

                  4,500.00 .םימ תודוקנ 10.70 קרפ תת   
   

                 17,240.00 ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 40.70 קרפ תת   
   

                  2,000.00 תונוש 50.70 קרפ תת   
   

                  6,500.00 .הפסרט תוציחמ 70.70 קרפ תת   
   

    30,240.00 האורבתו תוירטינס תוכרעמ 70 כ"הס               
 
 
 
 

קובץ: 12.02.01.16   .../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
דף מס':     013 הדקוש םעה תיב ץופיש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

יללכ למשח תודובע 80 קרפ    
   

                 28,488.00 למשח תודוקנ 01.80 קרפ תת   
   

                 43,650.00 הרואת יפוג 21.80 קרפ תת   
   

    72,138.00 יללכ למשח תודובע 80 כ"הס               
   
חיט תודובע 90 קרפ    
   

                 10,925.00 ץוח חיט 10.90 קרפ תת   
   

                 33,750.00 םינפ 20.90 קרפ תת   
   

    44,675.00 חיט תודובע 90 כ"הס               
   
.יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
   

                106,150.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת   
   

   106,150.00 .יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס               
   
העיבצ תודובע 11 קרפ    
   

                 30,250.00 םינפ עבצ 11.11 קרפ תת   
   

                 15,925.00 ץוח עבצ 21.11 קרפ תת   
   

    46,175.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס               
   
םוינמולא 41 קרפ    
   

                 68,750.00 םוינמולא תונולח 10.41 קרפ תת   
   

    68,750.00 םוינמולא 41 כ"הס               
   
ריוא גוזימ 51 קרפ    
   

                 56,000.00 זג תרנצו םילצופמ םינגזמ 20.51 קרפ תת   
   

    56,000.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 12.02.01.16   .../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 הדקוש םעה תיב ץופיש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ    
   

                 92,400.00 םיילרנימ תוחולמ תורקת 12.22 קרפ תת   
   

                  2,850.00 סבג תורקת 52.22 קרפ תת   
   

                 15,200.00 סבגמ תויקפואו תויכנא תוריגס 62.22 קרפ תת   
   

   110,450.00 ןינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס               
   
תונוש 32 קרפ    
   

                150,000.00 ריק תחיתפ 10.32 קרפ תת   
   

   150,000.00 תונוש 32 כ"הס               
   
חותיפ 42 קרפ    
   

                  3,000.00 תובלתשמ םינבא ןוקית 10.42 קרפ תת   
   

     3,000.00 חותיפ 42 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 12.02.01.16   .../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 הדקוש םעה תיב ץופיש

  
קרפ ךס  

00 קרפ 00 קרפ               
  

    30,000.00 םיקוריפ 10 קרפ  
  

    53,170.00 םוטיא תודובע 50 קרפ  
  

    44,480.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ  
  

    30,240.00 האורבתו תוירטינס תוכרעמ 70 קרפ  
  

    72,138.00 יללכ למשח תודובע 80 קרפ  
  

    44,675.00 חיט תודובע 90 קרפ  
  

   106,150.00 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ  
  

    46,175.00 העיבצ תודובע 11 קרפ  
  

    68,750.00 םוינמולא 41 קרפ  
  

    56,000.00 ריוא גוזימ 51 קרפ  
  

   110,450.00 ןינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ  
  

   150,000.00 תונוש 32 קרפ  
  

     3,000.00 חותיפ 42 קרפ  
 

  
לכה ךס  

   815,228.00 החנה בושיחל םוכס  
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 12.02.01.16 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


