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

03/08/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 תונב הירנ רשוכ םחתמ לעמ הללצה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל ל צ ה  10 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  0.10 ק ר פ  ת ת       
      
RF 59 קזוחמ גיראל ינכט טרפמ      
    laicremmoC ןליתאילופ יטוח :רמוחה הנבמ  
,VU ינרק דגנכ םיבצוימו ההובג תופיפצב      
תענומה תדחוימ הרוצב םיגורסו םיגורא      
-טוחה ביכרמ .שבוע וא ןובקר ,העירק ,המירפ      
    EPDH deizilibats VU nraY טוחה הנבמ-  
    Construction Mono filament & tape  
dettink hctits-kcoL -תדחוימ הגירא תמגוד      
    nrettaP קזוח ילעב םיטוח תרזעב הריפת  
    EPDH תנירק ינפב םידימע םירמוח םיליכמה  
    V.U. תורוטרפמט חווט )-c03( דע ) c08+(  
העיקב ץחל ,862 ברע ,302 יתש העירק קזוח      
ילרטסוא ןקת יפל ר"מל ןוטוינ וליק 7.3      
    4.2.1002SA הנירק ןוניס 89-19% הללצה  
043-023 לקשמ BVU-ו AVU יננסמ 59%      
םירמוח ליכמ ,מ"מ 5.1-כ גיראה יבוע ר"מל 'רג      
ןוכמ רושיאו 3905 ןקת י"פע הריעב יבכעמ      
יאקירמא ןקת 844702118 'סמ םינקתה      
    APFN 99-107. םינש 01 -ל תוירחא תנתינ  
י"ע תרשואמ היהת תשרה ,תוררופתה דגנכ      
רושיא קפסי ןלבקה .ךוניחה דרשמ      
.ןונכתהו םידומעה רובע רוטקורטסנוק      
      
רושיאל תינכת גיצהל שרדי הכוזה ןלבקה      
ןפוא ,םידומעה םוקימ תא ללוכה ןימזמה      
םידומעל םינווג ,תותשרה תרישקו הסירפ      
םולשתה .תינועבצ הימדה תוברל תשרלו      
.לע לטיהב חטשה לדוגל םאתהב      
      
םינוולוגמ תכתמה ירזיבאה לכו םידומעה      
יסקופא עבצ וא רונתב םיעובצו      
      
םידומעה ג"ע הרואתל תונכה ללוכ הדובעה      
.ןימזמה תויחנה פ"ע שגמו העורז ללוכ      
      
לש הריגסו החיתפ עצבל ןלבקה תוירחאב      
ןוטב וא/ו םיפוציר וא/ו תובלתשמ םינבא      
.ףסונ םולשת לכ אלל ותומדקל בצמה תרזחהו      

תורעה 0.10 כ"הס            
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03/08/2022
דף מס':     002 תונב הירנ רשוכ םחתמ לעמ הללצה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל ל צ ה ו  י ו ר י ק  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
תרוצב תינבלמ וא תעבורמ לצ תשרמ הככס     01.1.001
ןליתאילופ טוחמ היושע תשרה .הדימרפ      
החודו בקרנ וניא גיראה ,ההובג תופיפצב      
,V.U ינפב הדימע ,%89-%19 הללצה ,שבוע      
י"ת יפל הריעב יבכעמ םירמוחמ היושע תשרה      
תמגוד "הנארבממ" וא "שרפמ" םגד ,3905      
תיצקורטסנוק תוברל ,ע"ש וא "ןושאר תוככס"      
,'מ 01-8 דע הבוגבו 8"-4" רטוקב הדלפ ידומע      
םינגועמ ,םידומעה ןיב 'מ 7-6 לש קחרמב      
י"ע תשרה תכימתו הככסה תוניפב עקרקב      
דרשמ י"ע תרשואמ תשרה .הדלפ תורוניצ      
הנקתהל שא יוביכו תואירבה דרשמ ,ךוניחה      
רושיא תוברל םירגובו םידלי לש הביבסב      

 72,000.00     240.00   300.000 .הריסמב ןקתמ קיתו רוטקורטסנוק ר"מ   
 72,000.00 הללצהו יוריק 1.10 כ"הס  
 72,000.00 הללצה 10 כ"הס  

      
ל מ ש ח  20 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ 1.  :תורעה      
בייח ןלבקה .2 תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
אלו הז זרכמב ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל      
.רחא דויצ      
      
57 רטוק יתבכש וד ירושרש גוס יס.יו.יפ רוניצ     02.1.010
טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ      

  1,600.00      16.00   100.000 .ינקת ןומיס רטמ   
      
רוניצמ הנכומ הריפחב שיבכ תייצח לוורש     02.1.040
5.3 ןפוד יבועב מ"מ 011 רטוק חישק .יס.יו.יפ      
םיירוקמ םיטרדנטס םיריבעמ תוברל מ"מ      
הנוש רטוקל דחא רטוקמ םירבעמ ירוביחל      
תווצקב אמייק רב ןומיסו הכישמ טוח ללוכ      
קזב ילבכ רובע(ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

    200.00      40.00     5.000 )טוהו רטמ   
      
ללוכ םיידיב וא םילכב םילבכ תולעת תריפח     02.1.080
תרזחה הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר      
הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      
4" לש םינק 2 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב      

  3,400.00      34.00   100.000 .תחא תיקפוא הרושב רטמ   
      
      

  5,200.00 1.20 קרפ תתב הרבעהל
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03/08/2022
דף מס':     003 תונב הירנ רשוכ םחתמ לעמ הללצה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,200.00 מהעברה      
      
      
ר"ממ 53 תקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     02.1.120

  2,100.00      21.00   100.000 .םידומעל הרידח ללוכ עקרקב תורישי ןקתומ רטמ   
      
םע םואת ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     02.1.130

    450.00     450.00     1.000 'פמוק 34080 ףיעס 80 טרפמ יפל תימוקמ תושר  
      
ןתחנהו תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ     02.1.140
םלושת ,שרדנו הדימב לוח תבכש( שדחמ      

    530.00      53.00    10.000 )דרפנב ר"מ   
      
-מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     02.1.150
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס 51      

    950.00      95.00    10.000 .וטשאא דייפידומ יפל %001 לש רקובמ ק"מ   
  9,230.00 ץוח תרואתל תונכה 1.20 כ"הס  

      
ם י ל ב כ ו  ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  3.20 ק ר פ  ת ת       
      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה .1 :תורעה      
תא רחמתל בייח ןלבקה .2 .תוירחאו הנקתה      
.רחא דויצ אלו הז זרכמב ןייוצמה יפל דויצה      
      
501 דע קפסהב יביטרוקד ץוח תרואתל סנפ     02.3.010
66PI,לופכ דודיב ילרגטניא רביירד םע, טאו      
, תנקתהל הנכה ללוכ,      
וא IHCERG תרצות ACITNAUQ 005 םגד      
    DEL TEERTS רשואמ ע''ש וא סיווג תרצות  
םישורדה םירזיבאה לכו  בגנ תודש.א.מ י''ע      
ר"ממ X3 5.2 לבכ ללוכ .הניקת הלעפהל      
תשירד יפל רומיג .סנפל דעו שגממ רוביח      
תוברל(.טלפמוק- ריחמ תפסות אלל ,ןימזמה      

  8,000.00   2,000.00     4.000 )ויוניפו םייק הרואת ףוג קוריפ 'חי   
      
בגנ תודש.א.מ טרדנטס יפל םירזיבא שגמ     02.3.030
2 ללוכ וילאמ הבכו ךילומ יתלב רמוחמ יושע      
א"ק 01 /א 01 יבטוק וד םייטמוטוא יצח םיז"מ      
י"ת יפל םיעבצב םיקדהמ CEI 898 יפל      
.ר"ממ 5.2  םישימג םיטוח י"ע םיטווחמו      

    340.00     340.00     1.000 .טאוו 06 - 061 תורונ 2 ל דעוימ שגמה 'חי   
      
לבכה ר"ממ 01X5 ךתחב YN2N גוסמ לבכ     02.3.040
םוחב תצווכתמה תלצמב תווצקב םייתסי      

  3,600.00      36.00   100.000 .קבד םע )"הפפכ"( רטמ   
 11,940.00 םילבכו הרואת ירזיבא 3.20 כ"הס  
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03/08/2022
דף מס':     004 תונב הירנ רשוכ םחתמ לעמ הללצה

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  5.20 ק ר פ  ת ת       
      
קדוב י"ע ךומנ חתמב ילמשח ןקתמ תקידב     02.5.001
תשגהו הקידבה רובע םולשת ללוכ ,ךמסומ      
תכירעב קדובל עויסו ,תוינכותו הקידב ח"וד      

  1,800.00   1,800.00     1.000 'פמוק תודידמה  
  1,800.00 תונוש 5.20 כ"הס  
 22,970.00 למשח 20 כ"הס  
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03/08/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     005 תונב הירנ רשוכ םחתמ לעמ הללצה

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

הללצה 10 קרפ    
   

תורעה 0.10 קרפ תת                             
   

                 72,000.00 הללצהו יוריק 1.10 קרפ תת   
   

    72,000.00 הללצה 10 כ"הס               
   
למשח 20 קרפ    
   

                  9,230.00 ץוח תרואתל תונכה 1.20 קרפ תת   
   

                 11,940.00 םילבכו הרואת ירזיבא 3.20 קרפ תת   
   

                  1,800.00 תונוש 5.20 קרפ תת   
   

    22,970.00 למשח 20 כ"הס               
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03/08/2022
דף מס':     006 תונב הירנ רשוכ םחתמ לעמ הללצה

  
קרפ ךס  
    72,000.00 הללצה 10 קרפ  

  
    22,970.00 למשח 20 קרפ  

 
  

לכה ךס  
    94,970.00 החנה בושיחל םוכס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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