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

14/07/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 העורז בשומ ןודעומ 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      
      
קוליס תוברל םייק יופיח/ףוציר קוריפ     01.01.0020
תלוספ רתאל תלוספה יוניפו םילנפ,לוחה      

  6,000.00      40.00   150.000 .השרומ ר"מ   
      
יוניפ/שדחמ הנקתהו םייק םיגרוס קוריפ     01.01.0031

    900.00      75.00    12.000 .חטשהמ רטמ   
      
מ"ס 7 יבועב תוחיוטמו תויונב תוציחמ תסירה     01.01.0032

  1,170.00      65.00    18.000 מ"ס 01  וא ר"מ   
      

    300.00     150.00     2.000 .ןהיפוקשמו תכתמ/ץע תותלד קוריפ 'חי  01.01.0033
      

    360.00     120.00     3.000 .םימייק תונולח יוניפו קוריפ 'חי  01.01.0035
      
היצלטסניא קוריפ תוברל םירטנס םילכ קוריפ     01.01.0040

    850.00     850.00     1.000 'פמוק .דממב  
      

  2,500.00   2,500.00     1.000 'פמוק .הנבמב למשחה תכרעמ לכ קוריפ 01.01.0041
 12,080.00 םיקוריפ 10.10 כ"הס  
 12,080.00 םיקוריפ 10 כ"הס  

קובץ: 04.02.01.18   .../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 העורז בשומ ןודעומ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 02/51/01/7 יבועב ןוטב קולב תוציחמ     04.01.0001
,שורדה ןויזהו ןוטב ידומע ,תרוגח תוברל      

  4,500.00     180.00    25.000 .םלשומ עוציבל שורדה לכו ףוציר קוריפ ר"מ   
  4,500.00 ןוטב יקולבב הינב 10.40 כ"הס  
  4,500.00 הינב תודובע 40 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       
      
ץ ע מ  ת ו נ ו ר א ו  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו       
      
תודימ תא תונייצמ הז קרפב תודימה לכ .1      
תותלדה יפנכ לש תויפוס תודימ . ריקב חתפה      
.םיפוקשמה תבכרה רחאל ,ל"נל ומאתוי      
      
ןיב םיללוכ תותלדה עוציבל הדיחיה יריחמ .2      
ןווגב םתעיבצו הדלפה יפוקשמ ןוטיב רתיה      
ןימזמה תריחב יפל      
      
הפוצמ הליגר החיתפ תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0040
קוב ץע טנק םע םע המח הקבדהב הקיאמרופ      
תודימב הדלפ ןבלמ ללוכו הפוקש הקל העובצ      

  2,600.00   2,600.00     1.000 ףוקשמה תעבצ תוברל 'מס 09-001 /012 'חי   
      
הפוצמ הליגר החיתפ תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0050
קוב ץע טנק םע םע המח הקבדהב הקיאמרופ      
תודימב הדלפ ןבלמ ללוכו הפוקש הקל העובצ      

  6,600.00   2,200.00     3.000 ףוקשמה תעיבצ תוברל 'מס 08 /012 'חי   
  9,200.00 תונושו ץעמ תונוראו תותלד 10.60 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ח ב ט מ  ת ו נ ו ר א  02.60 ק ר פ  ת ת       
      
'ץיוודנס יושע ןותחת חבטמ ןורא תדיחי     06.20.0020
יופיצו םינפ יופיצ ,מ"ס 09/06/022 תודימב      
.ץיוודנס ןותחת לקוס ,F.P הקימרופ ץוח      
החיתפ תותלד 4 ,תוריגמ 4 :ללוכ ןוראה      
תוברל םיפדמ 3 ,תונפד 2 ,תוציחמ 4 ,הליגר      

  3,200.00   3,200.00     1.000 'פמוק .זרבו ןופיס ,רויכ  
      
תריחבל "רסיק" שיש חטשמ הנקתהו הקפסא     06.20.0021

  2,750.00   1,100.00     2.500 .ןימזמה רטמ   
  5,950.00 תונושו חבטמ תונורא 02.60 כ"הס  

      
קובץ: 04.02.01.18   .../003 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2022
דף מס':     003 העורז בשומ ןודעומ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ע ו ר ז  ב ר  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  23.60 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפ חפ ףוקשמ ללוכ תלדל ריחמה :הרעה      
ןוטב קוצי      
      

    450.00     450.00     1.000 טלפמוק תמייק תלד תנקתה רטמ  06.32.0030
    450.00 תויעורז בר הדלפ תותלד 23.60 כ"הס  

      
ם י ג ר ו ס  + ת ו ק ע מ  05.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודיחי ליפורפמ םירדחה תונולחב גרוס עוציב     06.50.0010
ךרואב )מ"מ 2 יבועב מ"ס 02/02 ליפורפ(*3      
ןוילע + דוסי עבצב עובצו ןוולוגמ ,ןולחה      
עצבל ןלבקה תוירחאב .)ןולחה ןווגל םאתהב(      

  2,590.00     370.00     7.000 .שרדנו הדימב תוקטלפו םיקוזיח ר"מ   
      
תנוולוגמ תכתממ די זחאמ תנקתהו הקפסא     06.50.0020
פ"ע לכירדאה תריחבל ןווג רונתב העובצו      

  3,300.00     330.00    10.000 .טרפ רטמ   
      
מ"מ 6 יבועב גורמ הדלפ חולמ עפושמ שבכ     06.50.0021
םינבלוגמ תורוניצמ דלש לע מ"ס 031 בחורו      
די יזחאמ םע  8% דע עופישב 2" רטוקב      
,ןווליג תוברל ,םידדצה ינשמ מ"ס 58 הבוגב      

  6,760.00   1,300.00     5.200 תועבט ימוג יופיצו העיבצ ק"מ   
 12,650.00 םיגרוס + תוקעמ 05.60 כ"הס  
 28,250.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ת ו ע ו ב ק ו  ה א ו ר ב ת  ת ו ד ו ק נ  94.70 ק ר פ  ת ת       
      
םימ רוניצ תוברל רויכ הלסאל הדוקנ     07.49.0100
C.V.P-מ םיכפשל זוקינ רוניצ , םימח/םירק      
רוניצל רבוחמו ריק רבעמב וא/ו יולג ןקתומ      
זרבו החדה לכימ ,הלסא תנקתהו םייק רורויא      
החדה לכימ ,הלסא לש הקפסא ללוכ אל( ריקה      
,)דרפנב ומלושי רשא שימג רוניצו ריק זרב וא       
,הנקתהה רחאל ונוקיתו םיקולב ריקב הביצח      

  3,600.00     900.00     4.000 'פמוק טלפמוק ,תומלשב לכה  
      
05/571 וא מ"מ 04/551 םוקמוק יפות םוסחמ     07.49.0102

    120.00      40.00     3.000 . "תוילוח" תמגוד הסכמ םע מ"מ 'חי   
      

    171.00      57.00     3.000 ."תוילח" תמגוד מ"מ 05 הליפנ ףסאמ 'חי  07.49.0103
  3,891.00 תועובקו האורבת תודוקנ 94.70 כ"הס  

      
קובץ: 04.02.01.18   .../004 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2022
דף מס':     004 העורז בשומ ןודעומ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  05.70 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
      
"הסרח" תרצות 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.50.0080
הנקתה ,ע"ש וא )מ"ס 75( לודג "תירונ" םגד      

  1,000.00     500.00     2.000 ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ החוטש 'חי   
      
ךותב הנקתהל םימחו םירק םימל חרפ זרב     07.50.0310
ןקתומ ע"ש וא "תמח" תרצות ריקה לע וא שיש      

    960.00     480.00     2.000 לינ יזרבו םישימג תורוניצ תוברל ,םלשומ 'חי   
      
הרגאינ תוברל היולת הלסא תנקתהו הקפסא     07.50.0330
תמגודכ םלשומ עוציבל תמאות קולובנומ      
ןקתמ יופיחו הינב תוברל ע"וש וא הסרח      
,םישורדה םירזבאה לכ תוברל היולת הלסא      

  3,600.00   1,800.00     2.000 הלסא הסכמ ,לינ זרב 'חי   
  5,560.00 ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 05.70 כ"הס  
  9,451.00 האורבת ינקתמ 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 ח ו ל  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
חולל הנבמ תלבוהו הקפסא עוציב ןונכת     08.06.0010

  7,500.00   7,500.00     1.000 'פמוק .תינכותב תושירד יפל למשח חול ללוכ ,למשח  
  7,500.00 למשח תוחול 60.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרונ םע 41 רטוק לוגע ת"ג תנקתהו הקפסה     08.08.0030

  1,470.00     210.00     7.000 .תיטסוקא הרקתב ןקתומ עוקש דל 'חי   
  1,470.00 הרואת יפוג 80.80 כ"הס  

      
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      

  3,000.00     150.00    20.000 . הילת וו תוברל ,שרדנ םא 'קנ   
      
      

  3,000.00 01.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 04.02.01.18   .../005 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/07/2022
דף מס':     005 העורז בשומ ןודעומ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,000.00 מהעברה      
      
      
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      

  1,500.00     150.00    10.000 םלשומ לכה ,ט"הת ןקתומ ,ע"ש וא "סוקופ" 'קנ   
      
תמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע     08.10.0003
8-ל ע"ש וא  81D םגד "טסלפ .א.ד.ע"      
תודוקנ 61A, 2 עקת יתב 6 תוברל ,םירזיבא      
,ר"ממ 5.2 םיכילומו תרנצ םע 61A עקת תיב      
,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל םימאתמ      

    900.00     900.00     1.000 הנכה תרנצ 'חי   
      
ילמשח ןקתמ תקידב,ךמסומ קדוב תקידב     08.10.2900
י"ע רפמא  002X3  דע לדוגב ךומנ חתמב      
,הקידבה רובע םולשת תוברל ךמסומ קדוב      

  1,100.00   1,100.00     1.000 'פמוק תודידמה תכירעב קדובל עויסו תוינכות תשגהו  
      
וא/ו םילבכ רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     08.10.2901

    100.00      25.00     4.000 ר"ממ 5.2 םיכילומ 'חי   
  6,600.00 למשח תודוקנ 01.80 כ"הס  

      
ם ו ר ח  ת ר ו א ת  י פ ו ג  38.80 ק ר פ  ת ת       
      
,יתילכת בר וא יתילכת דח ,םורח הנווכה טלש     08.83.0200
םע תועש 3 תלוביק לעב  DEL W1.4 תרואת      
PG1X CET AGEM" תמגוד ,"האיצי" בותיכ      
    AMSALP" וא "תויגולונכט לואש" תרצות  

    480.00     480.00     1.000 טלפמוק רבוחמו ןקתומ ע"ש 'חי   
      
דח ,ילארשי ןקת יפל םורח תרואת ףוג     08.83.0220
תמגוד DEL 72 דל יטלומ תרואת ,יתילכת      
    "TSCW72M AMSALP" העוקש הנקתהל  
,תעבורמ וא הלוגע תרגסמ םע הרקת וא ריקב      
2 תלוביק ,ע"ש וא "תויגולונכט לואש" תרצות      

  2,200.00     550.00     4.000 תועש 'חי   
  2,680.00 םורח תרואת יפוג 38.80 כ"הס  
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14/07/2022
דף מס':     006 העורז בשומ ןודעומ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ד ל  ת ר ו א ת  58.80 ק ר פ  ת ת       
      
שטולמ םוינימולאמ עבורמ ,דל הרואת ףוג     08.85.0100
מ"ס 06/06 תודימב ,הרקתב עוקש ןנווכתמ      

  3,500.00     350.00    10.000 מ"מ 31 הבוגו 'חי   
  3,500.00 םידל תרואת 58.80 כ"הס  
 21,750.00 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  11.90 ק ר פ  ת ת       
      
ינשב לגרס תובכש יתשב ץוחו םינפ חיט      09.11.0020
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      

 17,100.00      90.00   190.000 .םוגיפ ללוכ ר"מ   
 17,100.00 ץוח חיט 11.90 כ"הס  
 17,100.00 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 08 םיחיראה תשיכרל דוסי ריחמ(.חייט      

  7,350.00     210.00    35.000 )מ.כ.ל ר"מ ר"מ   
      
המגודו תודימב הקימרק יחיראב ףוציר      10.01.0020
לכ תוברל ןימזמה )06/06,0808(תריחבל      
,מ"מ 5 בחורב םיקשימ, םילנפ ,שורדה רמוחה      
םוינימולא תוניפ תנקתה תילירקא הבור רמג      
םיחיראה תשיכרל דוסי ריחמ(.חייט ינוקית וא/ו      

 34,650.00     210.00   165.000 )מ.כ.ל ר"מ ח"ש 08 ר"מ   
      
      
      
      
      
      

 42,000.00 10.01 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 04.02.01.18   .../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 העורז בשומ ןודעומ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 42,000.00 מהעברה      
      
      
ןבא תוחולב חלשו םור תוברל תוגרדמ יופיח     10.01.0323
םורו מ"ס 3 יבועב חלש ,ינורבח ןבא תוחולמ      
תעינמל( שטולמ טנק ללוכ מ"ס 3 יבועב      
ספ תוברל הנוילע הזאפ + )םימ תשילג      
מ"ס 5 בחורב הקלחה דגנ "הבטומ" דוביעב      
הדידמה ,םלש חולמ הגרדמ לכ ,שטולמ רמגו      
.)חלש+םור( הגרדמ לש םלשומ ךרוא יפל      

  3,720.00     310.00    12.000 .תמייקה הגרדמה קוריפ תללוכ הדובעה רטמ   
      
תונולחה ןדעב שיש ףס לש הנקתהו הקפסא     10.01.0324
.םימ ףא םע עצבל שי ףסה תא ,מ"ס 3 יבועב      
תונולחה לש תודימה תא תחקל בייוחמ ןלבקה      

  1,800.00     150.00    12.000 .עוציבה ינפל ר"מ   
      
המגודו תודימב הקימרק יחיראב ףוציר     10.01.0325
לכ תוברל ןימזמה )11R 33/33(תריחבל      
,מ"מ 5 בחורב םיקשימ, םילנפ ,שורדה רמוחה      
םוינימולא תוניפ תנקתה תילירקא הבור רמג      

  1,680.00     210.00     8.000 .חייט ינוקית וא/ו ר"מ   
 49,200.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס  
 49,200.00 .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       
      
לעמ תוריק לע ותקלחהו תובכש יתשב רגב     11.11.6212
עצובת הדובעה .עבצה דוריג רחאל וא חיט      

  2,925.00      65.00    45.000 )דממב( דבלב השירד יפל ר"מ   
      
דיסילופב תורקתו תוריק לע םייק דויס שודיח     11.11.9000
עבצ  תרסה  תוברל ,ע"ש וא )יטטניס דיס(      

    900.00      20.00    45.000 ריקה שוטילו םירוח תמיתס ,ףפור ר"מ   
      
תורקתו תוריק לע םייק םינפ עבצ שודיח     11.11.9210
תוברל ,ע"ש וא "לירקרפוס" תובכש יתשב      

  4,625.00      25.00   185.000 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      

  6,300.00      35.00   180.000 דבלב השירד יפל עצובת הדובעה ר"מ   
      
      
      

 14,750.00 11.11 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 04.02.01.18   .../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 העורז בשומ ןודעומ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,750.00 מהעברה      
      
      
וא "לאטמ רובמט"ב תכתמ םיגרוס תעיבצ     11.11.9230
דוסי תבכש,שוטיל,םינמושמ יוקינ תוברל ע"וש      
ןווגב לאטמ רובמט תובכש יתשו  ישומיש בר      

  2,210.00      85.00    26.000 .לכירדאה תריחב חפל ר"מ   
      

    500.00     500.00     1.000 'פמוק .ןמש עבצב הסינכ רעש תעיבצ 11.11.9231
 17,460.00 םינפ עבצ 11.11 כ"הס  

      
ץ ו ח  ע ב צ  21.11 ק ר פ  ת ת       
      
לירקרפוס" עבצב  םייק זתומ ץוח חיט שודיח     11.12.9000

  2,280.00      38.00    60.000 תובכש יתשב ע"ש וא ".ד.מ ר"מ   
  2,280.00 ץוח עבצ 21.11 כ"הס  
 19,740.00 העיבצ תודובע 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  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
ףנכ לע ףנכ םוינימולא תונולח הנקתהו הקפסא     12.01.0010
יפל םימייק םיחתפ יפל סירתו תשר תוברל      
גוגיז 0007 ליפורפ לילק 'בח לש ,שרדיש טרפ      
ןבל/רופא ןווגב סקלפירט 3+4 תינוחטב גוסמ      

 18,900.00   1,350.00    14.000 .לכירדאה תריחב יפל ןווג ר"מ   
      
עובצ/ןגלואמ פיק ,מ"ס 06/06 תודימב ןולח     12.01.0011
תוברל ע"ש וא 0054 וא 0044 לילק תמגודכ      

  1,400.00     700.00     2.000 תשר 'חי   
 20,300.00 .םוינימולא תודובע 10.21 כ"הס  
 20,300.00 .םוינימולא תודובע 21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 04.02.01.18   .../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 העורז בשומ ןודעומ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
      
ת ו ד י ח י ו  ם י ל צ ו פ מ  ם י נ ג ז מ  14.51 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ז כ ר מ  י נ י מ       
      
)A 014 זג( , ס"כ 5.3  ,לצופמ יליע ןגזמ     15.41.0010
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      

 15,000.00   7,500.00     2.000 'פמוק .םלשומ  
      
)A 014 זג( , ס"כ 2  ,לצופמ יליע ןגזמ     15.41.0011
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      

  4,200.00   4,200.00     1.000 'פמוק .םלשומ  
 19,200.00 תויזכרמ ינימ תודיחיו םילצופמ םינגזמ 14.51 כ"הס  
 19,200.00 ריווא גוזימ ינקתמ 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       
      
תכמסומ הדבעמ י"ע תיטסוקא הרקת תקידב     22.21.0010

  2,300.00   2,300.00     1.000 'פמוק .הנבמה לכל  ע"ש וא םינקתה ןוכמ תמגודכ  
      
יצח םיילרנימ תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.21.0020
ע"ש וא "יסקלג" וא "קורב" םגד םיעוקש      
    CRN=09.0, וא 06/06 יניפוא חול לדוג  
תא ללוכ ריחמה .8/5" יבועב ,מ"ס 16/16      
יטנמלא ,םיינשמהו םיאשונה םיליפורפה      
L+Z ןתיוז רמגו )'מ 0.1 דע הבוגב( הילתה      
עוציבל דע ,תוריקה דיל מ"מ 2.1 יבועב      

 21,600.00     180.00   120.000 .הדובעה לש םלשומ ר"מ   
 23,900.00 םיילרנימ תוחולמ תורקת 12.22 כ"הס  
 23,900.00 ןינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: 04.02.01.18   .../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 העורז בשומ ןודעומ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ נ ל  ת ו ש י ג נ  י ר ו ד י ס  72 ק ר פ       
      
ם י כ נ ל  ת ו ח ל ק מ ו  ם י ת ו ר ש  04.72 ק ר פ  ת ת       
      
החדה לכימ תוברל קולבונומ םיכנ תלסא     27.40.0105
תמגוד דבכ קיטסלפ הסכמו בשומ ,ןבל סרחמ      
    "ARTIV" יופיח תוברל ע"ש וא "8296" םגד  

  2,630.00   2,630.00     1.000 .היולת הלסא ןקתמ לש הינבב 'חי   
      
ןקתה פ"ע םיכנ יתורישל רויכ הנקתהו הקפסא     27.40.0106

    600.00     600.00     1.000 .ןופיס תוברל 'חי   
      
תבבותסמ הכורא היפ זרב הנקתהו הקפסא     27.40.0107

    770.00     770.00     1.000 414103 אפלא תמח םגד 'חי   
      
םע ,םיכנ יתורשל םמורתמ 'פמוק די זחאמ     27.40.0520
ךרואב ,םינקתה ןוכמ תדבעמ תקידב רושיא      
תוספתיה ןגומ הנבומ ריצ םע  מ"ס 09-57      
CVP, 22 הפוצמ וא עובצ םוינימולא ,מ"בלפמ      

  1,600.00   1,600.00     1.000 8191 ילארשי ןקת יפל המרה חוכ ןוטוינ 'חי   
      
לדוג( "לטסירק" תשטולמ תיכוכזמ הארמ     27.40.0600

    345.00     345.00     1.000 )מ"ס 09/54 תודימ-ינקת 'חי   
      

     85.00      85.00     1.000 מ"בלפמ םיכנ יתורש את תלדב הילת  יוו גוז 'חי  27.40.0702
      

    100.00     100.00     1.000 םיכנ יתורש תלדל זילפמ הפצר רוצעמ 'חי  27.40.0800
  6,130.00 םיכנל תוחלקמו םיתורש 04.72 כ"הס  
  6,130.00 םיכנל תושיגנ ירודיס 72 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      

  1,200.00     300.00     4.000 .)הליגר תכרעמל ( היצזינוי סופיטמ ןשע יאלג 'חי  34.01.0010
      

    460.00     230.00     2.000 .שא תקעזא ןצחל 'חי  34.01.0020
      

  4,200.00   4,200.00     1.000 .םירוזא 4 -ל יוליג תזכר 'חי  34.01.0030
      
ןעטמן תטלקומ העדוה תוברל יטמוטוא ןגייח     34.01.0040

  1,000.00   1,000.00     1.000 .רבצמ םע 'חי   
      

  1,320.00     330.00     4.000 . תימינפ הנקתהל הקעזא רפוצ 'חי  34.01.0050
      

    420.00     420.00     1.000 .םימ ןגומ תינוציח הנקתהל הקעזא רפוצ 'חי  34.01.0060
      

  8,600.00 10.43 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 04.02.01.18   .../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 העורז בשומ ןודעומ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,600.00 מהעברה      
      
      
שא יוליג תזכרל רבוחמ שא יוליג תוארתה לנפ     34.01.0070

  4,500.00   4,500.00     1.000 . 'חי   
      

  3,500.00   3,500.00     1.000 'פמוק .שא יוליג תכרעמל אלמ טוויח 34.01.0080
 16,600.00 שא יוליג תכרעמ 10.43 כ"הס  
 16,600.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס  

      
י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
קוצי תוכרדמו םיליבשל 03-ב ןוטב חטשמ     40.01.0050
לזרב  תשר ללוכ ,מ"ס21 יבועב רתאב      
ינפ תקלחהו מ"ס 02/02 לכ 8 רטוק תכתורמ      

  4,100.00     205.00    20.000 .םיקשימ תוברל קורס ןוטבה ר"מ   
  4,100.00 1.04 קרפ 10.04 כ"הס  

      
ם י ר ע ש ו  ת ו ר ד ג  35.04 ק ר פ  ת ת       
      
םגד השק הדלפ יטוחמ תכתורמ תשר רדג     40.53.0310
הבוגב ע"ש וא "ןועבג" וא "תינוחטיב ןוריל"      
תפסותב ,עקרקה ינפמ 'מ 56.2 לש ללוכ      
54 תיוזב 'מ 0.2 הבוג לעמ יליע םקעמ      
מ"מ 5.4/05/051 תוצבשמ .מ"ס 39 ךרואבו      
וא מ"מ 2.2/04/08 ליפורפמ םידומעו      
תופיכ תוברל ,'מ 59.2 לכ מ"מ 2.2/06/06      

 15,750.00     315.00    50.000 .הטסורינמ רוביח ירזיבאו רטמ   
      
דורח ןיעמ" םגד ןוולוגמ יפנכ דח שפשפ רעש     40.53.0311
ע"ש וא "ןויס" וא "תינויבס" וא "רפושמ      
רוניצמ תרגסמ מ"ס 002/541-041 תודימב      
5/051/05 תכתורמ תשרו 1 4/1"/2.2 רטוק      
רטוק ןוולוגמ רוניצמ רעש ידומע תוברל ,מ"מ      
תודוסיו חירב ,היילת לוענמ תוברל  2"/2.2      
ףיעס  מ"ס 07/05/05 תודימב ןוטב      

  2,200.00   2,200.00     1.000 44.32.100 'חי   
 17,950.00 םירעשו תורדג 35.04 כ"הס  
 22,050.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 04.02.01.18   .../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 העורז בשומ ןודעומ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.01.0010
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

    705.00       2.82   250.000 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
םיגוסמ תלוספ לש הסמעהו םוריע ,ףוסיא     51.01.0020
רתאל התלבוהו )םירדלובו היחמצ ללוכ( םינוש      
הרויש םוקמל קוליס וא/ו רשואמ הכיפש      
עצובת( מ"ק 51 דע לש קחרמל חקפמה      

  2,250.00      45.00    50.000 .)םוריע רחאל יוניפל תומכה תדידמ ק"מ   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.01.0330

    350.00      14.00    25.000 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
  3,305.00 1.15 קרפ 10.15 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  20.15 ק ר פ  ת ת       
      

  3,600.00      36.00   100.000 .ק"מ 000,01 דע עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  51.02.0030
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

    450.00       3.00   150.000 .ףושיח/הריפח ר"מ   
  4,050.00 2.15 קרפ 20.15 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
תיתשתו םיעצמ      
      
51-מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0120
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס       

 10,370.00     122.00    85.000 .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ ק"מ   
 10,370.00 3.15 קרפ 30.15 כ"הס  
 17,725.00 חותיפ 15 כ"הס  

      
ב ו י ב ו  ם י מ  75 ק ר פ       
      
1.75 ק ר פ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
36 רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0272

  6,375.00      85.00    75.000 מ"מ רטמ   
      

    900.00     900.00     1.000 'פמוק 2" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0314
      
      

  7,275.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 04.02.01.18   .../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 העורז בשומ ןודעומ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,275.00 מהעברה      
      
      
וקל 3" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0450

    640.00     640.00     1.000 'פמוק 3" -6" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0484
יטרדנטסה טרפ יפל )3" ףיקז(    2" רטוקב      
רדג וא\ו ןוטב ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל      
מ"מ002 רטוקב טיס יו יפ לוורש םע םייק      

    710.00     710.00     1.000 שרדנה םוקמב 'חי   
  8,625.00 1.75 קרפ 10.75 כ"הס  

      
2.75 ק ר פ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0048
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  011      

  1,400.00     140.00    10.000 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0058
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

  5,760.00     160.00    36.000 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ   
      
ימינפ רטוקב ןליתאילופמ תולוגע הרקב תוחוש     57.02.0542
ט"קמ תוסינכ 5 ,'מ 05.1 דע קמועבו מ"ס 08      
הסכמ ,ןוט 5 סמועל 60-521-030-080-80      
ט"קמ מ"ס 06 רטוק ןליתאילופמ      

  9,800.00   2,450.00     4.000 02-1017-060-303-0 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0614
םאתהב קמוע לכבו מ"מ 061 רטוקב בויבל      

    880.00     880.00     1.000 טרפל 'חי   
      
אתל מ"ס 061 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.02.0638
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
, ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
טרפ יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס      

    930.00     930.00     1.000 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
םינוש םיחפס י"ע בויב תחושל הנבמה רוביח     57.02.0648
011 רטוקב ,םייכרב ,תויוז ,תויפעתסה:ןוגכ      

    900.00     900.00     1.000 'פמוק .מ"מ  
      

    400.00     400.00     1.000 'פמוק .מ"מ 05 רוביחל ל"נכ 57.02.0658
 20,070.00 2.75 קרפ 20.75 כ"הס  
 28,695.00 בויבו םימ 75 כ"הס  

קובץ: 04.02.01.18   .../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 העורז בשומ ןודעומ ץופיש

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  58 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  10.58 ק ר פ  ת ת       
      
תשרב תניירושמ  C.V.P תעירי - G 31 םיטא     85.01.0001
תזירא - ןבל ןווגב ,מ"מ 5 יבועב רטסאילופ      

 11,200.00      70.00   160.000 'מ 02 ךרואבו רטמ 5.1 בחורב לילג ר"מ   
      

    675.00      15.00    45.000 תועירי עוביקל םוינימולא לגרס רטמ  85.01.0002
 11,875.00 םוטיא 10.58 כ"הס  
 11,875.00 םוטיא 58 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 04.02.01.18   .../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 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     015 העורז בשומ ןודעומ ץופיש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

00 קרפ 00 קרפ    
   

. 10.00 קרפ תת                             
   

00 קרפ 00 כ"הס                            
   
םיקוריפ 10 קרפ    
   

                 12,080.00 םיקוריפ 10.10 קרפ תת   
   

    12,080.00 םיקוריפ 10 כ"הס               
   
הינב תודובע 40 קרפ    
   

                  4,500.00 ןוטב יקולבב הינב 10.40 קרפ תת   
   

     4,500.00 הינב תודובע 40 כ"הס               
   
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
   

                  9,200.00 תונושו ץעמ תונוראו תותלד 10.60 קרפ תת   
   

                  5,950.00 תונושו חבטמ תונורא 02.60 קרפ תת   
   

                    450.00 תויעורז בר הדלפ תותלד 23.60 קרפ תת   
   

                 12,650.00 םיגרוס + תוקעמ 05.60 קרפ תת   
   

    28,250.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס               
   
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
   

                  3,891.00 תועובקו האורבת תודוקנ 94.70 קרפ תת   
   

                  5,560.00 ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 05.70 קרפ תת   
   

     9,451.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס               
   
יללכ למשח תודובע 80 קרפ    
   

                  7,500.00 למשח תוחול 60.80 קרפ תת   
   

                  1,470.00 הרואת יפוג 80.80 קרפ תת   
   

                  6,600.00 למשח תודוקנ 01.80 קרפ תת   
   

                  2,680.00 םורח תרואת יפוג 38.80 קרפ תת   
קובץ: 04.02.01.18   .../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 העורז בשומ ןודעומ ץופיש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

                  3,500.00 םידל תרואת 58.80 קרפ תת   
   

    21,750.00 יללכ למשח תודובע 80 כ"הס               
   
חיט תודובע 90 קרפ    
   

                 17,100.00 ץוח חיט 11.90 קרפ תת   
   

    17,100.00 חיט תודובע 90 כ"הס               
   
.יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
   

                 49,200.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת   
   

    49,200.00 .יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס               
   
העיבצ תודובע 11 קרפ    
   

                 17,460.00 םינפ עבצ 11.11 קרפ תת   
   

                  2,280.00 ץוח עבצ 21.11 קרפ תת   
   

    19,740.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס               
   
.םוינימולא תודובע 21 קרפ    
   

                 20,300.00 .םוינימולא תודובע 10.21 קרפ תת   
   

    20,300.00 .םוינימולא תודובע 21 כ"הס               
   
ריווא גוזימ ינקתמ 51 קרפ    
   

                 19,200.00 תויזכרמ ינימ תודיחיו םילצופמ םינגזמ 14.51 קרפ תת   
   

    19,200.00 ריווא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס               
   
ןינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ    
   

                 23,900.00 םיילרנימ תוחולמ תורקת 12.22 קרפ תת   
   

    23,900.00 ןינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 04.02.01.18   .../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
 

14/07/2022
דף מס':     017 העורז בשומ ןודעומ ץופיש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיכנל תושיגנ ירודיס 72 קרפ    
   

                  6,130.00 םיכנל תוחלקמו םיתורש 04.72 קרפ תת   
   

     6,130.00 םיכנל תושיגנ ירודיס 72 כ"הס               
   
שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 קרפ    
   

                 16,600.00 שא יוליג תכרעמ 10.43 קרפ תת   
   

    16,600.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס               
   
יפונ חותיפ 04 קרפ    
   

                  4,100.00 1.04 קרפ 10.04 קרפ תת   
   

                 17,950.00 םירעשו תורדג 35.04 קרפ תת   
   

    22,050.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס               
   
חותיפ 15 קרפ    
   

                  3,305.00 1.15 קרפ 10.15 קרפ תת   
   

                  4,050.00 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת   
   

                 10,370.00 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת   
   

    17,725.00 חותיפ 15 כ"הס               
   
בויבו םימ 75 קרפ    
   

                  8,625.00 1.75 קרפ 10.75 קרפ תת   
   

                 20,070.00 2.75 קרפ 20.75 קרפ תת   
   

    28,695.00 בויבו םימ 75 כ"הס               
   
םוטיא 58 קרפ    
   

                 11,875.00 םוטיא 10.58 קרפ תת   
   

    11,875.00 םוטיא 58 כ"הס               
 
 
 
 
 

קובץ: 04.02.01.18   .../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
 

14/07/2022
דף מס':     018 העורז בשומ ןודעומ ץופיש

  
קרפ ךס  

00 קרפ 00 קרפ               
  

    12,080.00 םיקוריפ 10 קרפ  
  

     4,500.00 הינב תודובע 40 קרפ  
  

    28,250.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ  
  

     9,451.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ  
  

    21,750.00 יללכ למשח תודובע 80 קרפ  
  

    17,100.00 חיט תודובע 90 קרפ  
  

    49,200.00 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ  
  

    19,740.00 העיבצ תודובע 11 קרפ  
  

    20,300.00 .םוינימולא תודובע 21 קרפ  
  

    19,200.00 ריווא גוזימ ינקתמ 51 קרפ  
  

    23,900.00 ןינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ  
  

     6,130.00 םיכנל תושיגנ ירודיס 72 קרפ  
  

    16,600.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 קרפ  
  

    22,050.00 יפונ חותיפ 04 קרפ  
  

    17,725.00 חותיפ 15 קרפ  
  

    28,695.00 בויבו םימ 75 קרפ  
  

    11,875.00 םוטיא 58 קרפ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 04.02.01.18   .../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
 

14/07/2022
דף מס':     019 העורז בשומ ןודעומ ץופיש

  
לכה ךס  

   328,546.00 החנה בושיחל םוכס  
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 04.02.01.18 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


