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

11/07/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

תורעה 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
. 10 ק ר פ       
      
. 10.10 ק ר פ  ת ת       
      
יוניפ קוריפ הסירה תוללוכ תודובעה לכ      
תועצובמ תודובעה .תורגאה לכ םולשתו      
חוקיפה רושיאל דע טלפמוק      
      
: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      
.ףסונ םולשת      
      
םימ תודוקנ תוללוכ ירטינסה תודובע לכ      
תודוקנ .שרדנו  הדימב      
לכהו,תורוניצ,תרוקיבתודוקנ,תויוז.םיחפס.בויב      
הנקתהה תודובע לכ.םלשומ עוציבל שורדה      
תלוספ רתאל הלבוהו ןשיה קוריפ תוללוכ      
תורגאה לכ םולשתו השרומ      

. 10.10 כ"הס            
. 10 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תורעה כ"הס          
קובץ: 19.08.01.03   .../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
 

11/07/2022
דף מס':     002 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

רעונ רפכ ןומימ רפכ 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י כ נ  ת ו י נ ח  10 ק ר פ       
      
ר ו ר מ ת  30.10 ק ר פ  ת ת       
      
הגרד ,ינוריע גוסמ רורמת ללוכ ןוולוגמ דומע     01.03.0010

    374.00     374.00     1.000 דוסי תוברל ,G.E 'חי   
    374.00 רורמת 30.10 כ"הס  
    374.00 םיכנ תוינח 10 כ"הס  

      
ת ו ת ל ד  30 ק ר פ       
      
ת ו ת ל ד  40.30 ק ר פ  ת ת       
      
תיפנכ דח ןוטרק תרווכ יולימ םע הדובל תלד     03.04.0010
,מ"ס 012/58-57 תודימב ,תיריצ החיתפל      
תלדה תפטעמ ,מ"ס 3 ןבל ץע תימינפ תרגסמ      
תלדל LP ריינ טפט יופיצ ,תיביס וא תינוזמ      

  2,750.00   2,750.00     1.000 רוויע ףוקשמ תוברל ןרוא ץעמ ףוקשמלו 'חי   
  2,750.00 תותלד 40.30 כ"הס  
  2,750.00 תותלד 30 כ"הס  

      
ם י כ נ  י ת ו ר י ש  40 ק ר פ       
      
ט ו ל י ש  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
םוינימולא תקצימ םיכנ יתורש טלש -שיגנ     04.01.0010
יפל ,םיכנ יתורש את רובע מ"ס 61/61 לדוגב      

    297.00     148.50     2.000 4 קלח 8191 י"ת 'חי   
    297.00 טוליש 10.40 כ"הס  

      
ד י  י ז ח א מ  20.40 ק ר פ  ת ת       
      

  1,980.00   1,980.00     1.000 'פמוק טלפמוק םיכנ יתורישל טס הנקתהו הקפסא 04.02.0040
  1,980.00 די יזחאמ 20.40 כ"הס  

      
ל ו ע נ מ  30.40 ק ר פ  ת ת       
      
תורשפא םע( יונפ-סופת לוענמ תלדל תפסות     04.03.0010
הנקתה )חתפמ אלל ץוחבמב תלדה תחיתפ      

    308.00     308.00     1.000 האלמ 'חי   
    308.00 לוענמ 30.40 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 19.08.01.03   .../003 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
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11/07/2022
דף מס':     003 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

רעונ רפכ ןומימ רפכ 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ל ס א  40.40 ק ר פ  ת ת       
      
תלסא - "שיגנ"הלסאב תמייק הלסא תפלחה     04.04.0020
5.38/05/96 תודימב סרחמ קולבונומ םיכנ      
"993 תקרב" םגד ,מ"ס 05 הבוגבו מ"ס      
םיקחרמב הנקתה("ןומרח" םגד בשומ תוברלו       
עוציבל שורדה לכ תוברל )תושיגנ ןקת יפל      

  2,742.30   2,742.30     1.000 םלשומ 'חי   
  2,742.30 הלסא 40.40 כ"הס  

      
ר ו י כ  50.40 ק ר פ  ת ת       
      
ריקהמ מ"ס 221-811 קחרמל רויכ תקתעה     04.05.0010
עוציבל שורדה לכ תוברל הלסאה בגבש      
םוקימהמ קוריפ רחאל ריקה רודיסו םלשומ      

    385.00     385.00     1.000 'פמוק םייקה  
      
הנקתהל םימחו םירק םימל הללוס - "שיגנ"     04.05.0020
תידיו תבבותסמ הרצק הנותחת היפ ריקהמ      
תמגוד 23907 ט"קמ "קפוא" תרדסמ קפרמ      

    801.90     801.90     1.000 ןשיה קוריפ תוברל םורכ רומיג ,"לגדמ" 'חי   
      
תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ - "שיגנ"     04.05.0030
ךרואב ע"ש וא לגועמ "54 אפלא" םגד "הסרח"      
מ"ס 71 הבוגבו מ"ס 5.43 בחורב ,מ"ס 5.44      

    613.80     613.80     1.000 שרדנו הדימב ןשיה רויכה קוריפ תוברל 'חי   
  1,800.70 רויכ 50.40 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  60.40 ק ר פ  ת ת       
      
ריקה לע הנקתהל םיכנ יתורישל ףדמ - "שיגנ"     04.06.0010
מ"ס 51 בחורו מ"ס 03 ךרואב רויכל דומצ      
,תולגועמ תווצק םע )הטסורינ( 403 מ"בלפמ      

    265.10     265.10     1.000 3 קלח 8191 ילארשי ןקת יפל 'חי   
      
"לטסירק" תשטולמ תיכוכזמ הארמ - "שיגנ"     04.06.0020
ןקת יפל ,)מ"ס 09/54 תודימ-ינקת לדוג(      

    297.00     297.00     1.000 3 קלח 8191 ילארשי 'חי   
      

    111.10     111.10     1.000 )הטסורינ( 403 מ"בלפמ חותפ ריינ קיזחמ 'חי  04.06.0030
      
)הטסורינ( 403 מ"בלפמ ילזונ ןובסל ןקתמ     04.06.0040

    212.30     212.30     1.000 רטיל 2.1-1.1 חפנ ,ריקה לע הנקתה 'חי   
      
      
      

    885.50 60.40.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 19.08.01.03   .../004 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
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11/07/2022
דף מס':     004 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

רעונ רפכ ןומימ רפכ 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    885.50 מהעברה      

      
      
מ"בלפמ ץר-ץצ תטישב םיידי בוגינ ריינל ןקתמ     04.06.0050
,מ"ס 01/82/83 תודימב )הטסורינ( 403      

    257.40     257.40     1.000 הליענ ןונגנמ תוברל 'חי   
      
קיטסלפמ רטיל 32 חפנל ינבלמ הפשא חפ     04.06.0060
    SBA םגד ,דנדנתמ הסכמ תוברל ,חישק  
    "W247MP-4" וא "םיטקייורפ לנפ" תמגוד  

    267.30     267.30     1.000 ע"ש 'חי   
      

    170.50     170.50     1.000 םורכ הפוצמ תכתממ מ"ס 54 יעורז וד ילת 'חי  04.06.0070
  1,580.70 םירזיבא 60.40 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  80.40 ק ר פ  ת ת       
      
תדוקנ תוברל הלסא/רויכל םימ תדוקנ     04.08.0010
םימ תכרעמל המאתה םע בויב וא/וןיחולד      
עוציבל המלשהו רשפאה תדימב תמייק בויבו      
יפל ףוציר קוריפו הביצח תוברל שרדנכ אלמ      

  1,980.00     990.00     2.000 ךרוצה 'חי   
  1,980.00 תונוש 80.40 כ"הס  
 10,688.70 םיכנ יתוריש 40 כ"הס  

      
ם י נ פ  ת ו ר י ק  50 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
52 דע יבועב םיחיוטמו םייונב תוריק תסירה     05.01.0010
תוריק( הינבה ךותב ןוטב תורוגח תוברל ,מ"ס      

    712.80     118.80     6.000 )סבג\קולב\ןוטב ר"מ   
    712.80 קוריפ 10.50 כ"הס  

      
ה י נ ב  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
הלופכ היצקורטסנוק םע סבג תציחמ     05.02.0010
לש ללוכ יבועב )םידדצה ינשב( תימורק-דח      
תונוילע תוליסמ םע ,מ"מ 005 דע מ"מ  522      
םיבצינו מ"מ 001 בחורב תולופכ תונותחתו      
,םלשומ רמג דע לכה ,ןוולוגמ הדלפ חפמ      
םיחתפ אלל - וטנ הדידמה ,העיבצ  תוברל      
לעמ יבועב םיבצינ םע חתפל קוזיח תוברל(      

  1,458.60     243.10     6.000 ) יטסוקא דודיבו מ"מ 2.1 ר"מ   
      

  1,458.60 20.50.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 19.08.01.03   .../005 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ  -  בגנ תודש תירוזא הצעומ
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11/07/2022
דף מס':     005 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

רעונ רפכ ןומימ רפכ 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,458.60 מהעברה      

      
      
51 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב תוריק     05.02.0020

    866.80     216.70     4.000 םלשומ רמג העיבצו  לטכפשו חייט תוברל מ"ס ר"מ   
  2,325.40 הינב 20.50 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  30.50 ק ר פ  ת ת       
      
המגודו תודימב הקימרק יחיראב יופיח      05.03.0010
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      

  4,268.00     213.40    20.000 )מ.כ.ל ר"מ ר"מ   
      
המגודו תודימב הקימרק יחיראב ףוציר      05.03.0020
לכ תוברל ןימזמה )06/06,54/54(תריחבל      
,מ"מ 5 בחורב םיקשימ, םילנפ ,שורדה רמוחה      
םוינימולא תוניפ תנקתה תילירקא הבור רמג      
םיחיראה תשיכרל דוסי ריחמ(.חייט ינוקית וא/ו      

  2,068.00     206.80    10.000 )מ.כ.ל ר"מ ח"ש 06 ר"מ   
  6,336.00 יופיחו ףוציר 30.50 כ"הס  

      
ל כ פ ש ו  ע ב צ  40.50 ק ר פ  ת ת       
      
לע ותקלחהו תובכש יתשב )לטכפש( קרמ     05.04.0010
.עבצה דוריג רחאל וא חיט לעמ םינפ תוריק      

  1,760.00      35.20    50.000 דבלב השירד יפל עצובת הדובעה ר"מ   
      
םינפ חיט לע ע"ש וא "0002 לירקרפוס" עבצ     05.04.0020
דוסי  עבצ  תבכש  תוברל ,סבג וא      
לירקרפוס" תובכש יתשו  ע"ש וא "ליפרובמט"      

  1,375.00      27.50    50.000 ע"ש וא "0002 ר"מ   
  3,135.00 לכפשו עבצ 40.50 כ"הס  
 12,509.20 םינפ תוריק 50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 19.08.01.03   .../006 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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11/07/2022
דף מס':     006 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

רעונ רפכ ןומימ רפכ 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  60 ק ר פ       
      
. 10.60 ק ר פ  ת ת       
      
םיגתמ,םיעקש(למשח תודוקנ קתעה     06.01.0010
שורדה לכ תוברל .חקפמה הרויש םוקמל)'וכו      
תרנצ הלחשה הביצח תוברל םלשומ עוציבל      
הדימב ןשיה חתפה תריגסו טוויחו לבכ      

    520.30     520.30     1.000 'פמוק עבצ רמגל דע הביצחה ןוקית.שרדנו  
    520.30 . 10.60 כ"הס  

      
י 'ג ר  20.60 ק ר פ  ת ת       
      

    184.80      92.40     2.000 יעוצקמ ןינב לעופ ע"ש  06.02.0010
      

    189.20      94.60     2.000 יעוצקמ רגנ ע"ש  06.02.0020
      

    217.80     108.90     2.000 יעוצקמ ,ביכרמ רגסמ ע"ש  06.02.0030
      

    198.00      99.00     2.000 יעוצקמ ברברש ע"ש  06.02.0040
      

    204.60     102.30     2.000 ךמסומ יאלמשח ע"ש  06.02.0050
    994.40 י'גר 20.60 כ"הס  
  1,514.70 תונוש 60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 27,836.60 רעונ רפכ ןומימ רפכ כ"הס
קובץ: 19.08.01.03   .../007 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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11/07/2022
דף מס':     007 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

היירפס ןומימ רפכ 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י כ נ  ת ו י נ ח  10 ק ר פ       
      
ח ט ש ה  ת נ כ ה  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
8 לעמ יבועב ,ןייוזמ אל ןוטב יפצרמ תסירה     01.02.0010

    169.40      84.70     2.000 ןוטב ישלושמ תוברל מ"ס 51 דעו מ"ס ר"מ   
      
ש.א תוברל תמייק הכרדמ תכמנה - "שיגנ     01.02.0020
051 )וטנ( ילמינימ בחורב תובלתשמ םינבאמ      
)%01 ילמיסקמ עופיש( %8 עופישבו מ"ס      
םיפגא ינש םע הכרדמל בצינב יכרוא      
תודובע תוברל , %8 דע עופישב םיינוסכלא      
יולימ תמלשה ,םיעופישה תרדסה ,קוריפה      
תובלתשמ םינבאב ףוציר ,קודיה ,לוחו עצמ      
ןבאל דוסי ריחמ( ךרוצה תדימב ב.אותושדח      
,םלשומ רמג דע לכה ,)ר"מ/ח"ש 05 תבלתשמ      

  2,376.00     237.60    10.000 . ילארשי ןקת יפל ר"מ   
  2,545.40 חטשה תנכה 20.10 כ"הס  

      
ט ל ש  30.10 ק ר פ  ת ת       
      
61/61 לדוגב םוינימולא תקצימ טלש -שיגנ     01.03.0010

    594.00     148.50     4.000 מ"ס 'חי   
    594.00 טלש 30.10 כ"הס  

      
ר ו ר מ ת  40.10 ק ר פ  ת ת       
      
הגרד ,ינוריע גוסמ רורמת ללוכ ןוולוגמ דומע     01.04.0010

    374.00     374.00     1.000 דוסי תוברל ,G.E 'חי   
    374.00 רורמת 40.10 כ"הס  
  3,513.40 םיכנ תוינח 10 כ"הס  

      
ת ו ת ל ד  30 ק ר פ       
      
ת ו ת ל ד  40.30 ק ר פ  ת ת       
      
תיפנכ דח ןוטרק תרווכ יולימ םע הדובל תלד     03.04.0010
,מ"ס 012/58-57 תודימב ,תיריצ החיתפל      
תלדה תפטעמ ,מ"ס 3 ןבל ץע תימינפ תרגסמ      
תלדל LP ריינ טפט יופיצ ,תיביס וא תינוזמ      

  2,750.00   2,750.00     1.000 רוויע ףוקשמ תוברל ןרוא ץעמ ףוקשמלו 'חי   
  2,750.00 תותלד 40.30 כ"הס  
  2,750.00 תותלד 30 כ"הס  

      
      
      

קובץ: 19.08.01.03   .../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
 

11/07/2022
דף מס':     008 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

היירפס ןומימ רפכ 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י כ נ  י ת ו ר י ש  40 ק ר פ       
      
ט ו ל י ש  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
םוינימולא תקצימ םיכנ יתורש טלש -שיגנ     04.01.0010
יפל ,םיכנ יתורש את רובע מ"ס 61/61 לדוגב      

    297.00     148.50     2.000 4 קלח 8191 י"ת 'חי   
    297.00 טוליש 10.40 כ"הס  

      
ד י  י ז ח א מ  20.40 ק ר פ  ת ת       
      

  1,980.00   1,980.00     1.000 'פמוק טלפמוק םיכנ יתורישל טס הנקתהו הקפסא 04.02.0040
  1,980.00 די יזחאמ 20.40 כ"הס  

      
ל ו ע נ מ  30.40 ק ר פ  ת ת       
      
תורשפא םע( יונפ-סופת לוענמ תלדל תפסות     04.03.0010
הנקתה )חתפמ אלל ץוחבמב תלדה תחיתפ      

    308.00     308.00     1.000 האלמ 'חי   
    308.00 לוענמ 30.40 כ"הס  

      
ה ל ס א  40.40 ק ר פ  ת ת       
      
תלסא - "שיגנ"הלסאב תמייק הלסא תפלחה     04.04.0020
5.38/05/96 תודימב סרחמ קולבונומ םיכנ      
"993 תקרב" םגד ,מ"ס 05 הבוגבו מ"ס      
םיקחרמב הנקתה("ןומרח" םגד בשומ תוברלו       
עוציבל שורדה לכ תוברל )תושיגנ ןקת יפל      

  2,742.30   2,742.30     1.000 םלשומ 'חי   
  2,742.30 הלסא 40.40 כ"הס  

      
ר ו י כ  50.40 ק ר פ  ת ת       
      
ריקהמ מ"ס 221-811 קחרמל רויכ תקתעה     04.05.0010
עוציבל שורדה לכ תוברל הלסאה בגבש      
םוקימהמ קוריפ רחאל ריקה רודיסו םלשומ      

    385.00     385.00     1.000 'פמוק םייקה  
      
הנקתהל םימחו םירק םימל הללוס - "שיגנ"     04.05.0020
תידיו תבבותסמ הרצק הנותחת היפ ריקהמ      
תמגוד 23907 ט"קמ "קפוא" תרדסמ קפרמ      

    801.90     801.90     1.000 ןשיה קוריפ תוברל םורכ רומיג ,"לגדמ" 'חי   
      
      
      

  1,186.90 50.40.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 19.08.01.03   .../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
 

11/07/2022
דף מס':     009 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

היירפס ןומימ רפכ 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,186.90 מהעברה      

      
      
תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ - "שיגנ"     04.05.0030
ךרואב ע"ש וא לגועמ "54 אפלא" םגד "הסרח"      
מ"ס 71 הבוגבו מ"ס 5.43 בחורב ,מ"ס 5.44      

    613.80     613.80     1.000 שרדנו הדימב ןשיה רויכה קוריפ תוברל 'חי   
  1,800.70 רויכ 50.40 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  60.40 ק ר פ  ת ת       
      
ריקה לע הנקתהל םיכנ יתורישל ףדמ - "שיגנ"     04.06.0010
מ"ס 51 בחורו מ"ס 03 ךרואב רויכל דומצ      
,תולגועמ תווצק םע )הטסורינ( 403 מ"בלפמ      

    265.10     265.10     1.000 3 קלח 8191 ילארשי ןקת יפל 'חי   
      
"לטסירק" תשטולמ תיכוכזמ הארמ - "שיגנ"     04.06.0020
ןקת יפל ,)מ"ס 09/54 תודימ-ינקת לדוג(      

    297.00     297.00     1.000 3 קלח 8191 ילארשי 'חי   
      

    111.10     111.10     1.000 )הטסורינ( 403 מ"בלפמ חותפ ריינ קיזחמ 'חי  04.06.0030
      
)הטסורינ( 403 מ"בלפמ ילזונ ןובסל ןקתמ     04.06.0040

    212.30     212.30     1.000 רטיל 2.1-1.1 חפנ ,ריקה לע הנקתה 'חי   
      
מ"בלפמ ץר-ץצ תטישב םיידי בוגינ ריינל ןקתמ     04.06.0050
,מ"ס 01/82/83 תודימב )הטסורינ( 403      

    257.40     257.40     1.000 הליענ ןונגנמ תוברל 'חי   
      
קיטסלפמ רטיל 32 חפנל ינבלמ הפשא חפ     04.06.0060
    SBA םגד ,דנדנתמ הסכמ תוברל ,חישק  
    "W247MP-4" וא "םיטקייורפ לנפ" תמגוד  

    267.30     267.30     1.000 ע"ש 'חי   
      

    170.50     170.50     1.000 םורכ הפוצמ תכתממ מ"ס 54 יעורז וד ילת 'חי  04.06.0070
  1,580.70 םירזיבא 60.40 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  80.40 ק ר פ  ת ת       
      
תדוקנ תוברל הלסא/רויכל םימ תדוקנ     04.08.0010
םימ תכרעמל המאתה םע בויב וא/וןיחולד      
עוציבל המלשהו רשפאה תדימב תמייק בויבו      
יפל ףוציר קוריפו הביצח תוברל שרדנכ אלמ      

  1,980.00     990.00     2.000 ךרוצה 'חי   
  1,980.00 תונוש 80.40 כ"הס  
 10,688.70 םיכנ יתוריש 40 כ"הס  

      
קובץ: 19.08.01.03   .../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
 

11/07/2022
דף מס':     010 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

היירפס ןומימ רפכ 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י נ פ  ת ו ר י ק  50 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
52 דע יבועב םיחיוטמו םייונב תוריק תסירה     05.01.0010
תוריק( הינבה ךותב ןוטב תורוגח תוברל ,מ"ס      

    712.80     118.80     6.000 )סבג\קולב\ןוטב ר"מ   
    712.80 קוריפ 10.50 כ"הס  

      
ה י נ ב  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
הלופכ היצקורטסנוק םע סבג תציחמ     05.02.0010
לש ללוכ יבועב )םידדצה ינשב( תימורק-דח      
תונוילע תוליסמ םע ,מ"מ 005 דע מ"מ  522      
םיבצינו מ"מ 001 בחורב תולופכ תונותחתו      
,םלשומ רמג דע לכה ,ןוולוגמ הדלפ חפמ      
םיחתפ אלל - וטנ הדידמה ,העיבצ  תוברל      
לעמ יבועב םיבצינ םע חתפל קוזיח תוברל(      

  1,458.60     243.10     6.000 ) יטסוקא דודיבו מ"מ 2.1 ר"מ   
      
51 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב תוריק     05.02.0020

    866.80     216.70     4.000 םלשומ רמג העיבצו  לטכפשו חייט תוברל מ"ס ר"מ   
  2,325.40 הינב 20.50 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  30.50 ק ר פ  ת ת       
      
המגודו תודימב הקימרק יחיראב יופיח      05.03.0010
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      

  4,268.00     213.40    20.000 )מ.כ.ל ר"מ ר"מ   
      
המגודו תודימב הקימרק יחיראב ףוציר      05.03.0020
לכ תוברל ןימזמה )06/06,54/54(תריחבל      
,מ"מ 5 בחורב םיקשימ, םילנפ ,שורדה רמוחה      
םוינימולא תוניפ תנקתה תילירקא הבור רמג      
םיחיראה תשיכרל דוסי ריחמ(.חייט ינוקית וא/ו      

  2,068.00     206.80    10.000 )מ.כ.ל ר"מ ח"ש 06 ר"מ   
  6,336.00 יופיחו ףוציר 30.50 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: 19.08.01.03   .../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
 

11/07/2022
דף מס':     011 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

היירפס ןומימ רפכ 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל כ פ ש ו  ע ב צ  40.50 ק ר פ  ת ת       
      
לע ותקלחהו תובכש יתשב )לטכפש( קרמ     05.04.0010
.עבצה דוריג רחאל וא חיט לעמ םינפ תוריק      

  1,760.00      35.20    50.000 דבלב השירד יפל עצובת הדובעה ר"מ   
      
םינפ חיט לע ע"ש וא "0002 לירקרפוס" עבצ     05.04.0020
דוסי  עבצ  תבכש  תוברל ,סבג וא      
לירקרפוס" תובכש יתשו  ע"ש וא "ליפרובמט"      

  1,375.00      27.50    50.000 ע"ש וא "0002 ר"מ   
  3,135.00 לכפשו עבצ 40.50 כ"הס  
 12,509.20 םינפ תוריק 50 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  60 ק ר פ       
      
. 10.60 ק ר פ  ת ת       
      
םיגתמ,םיעקש(למשח תודוקנ קתעה     06.01.0010
שורדה לכ תוברל .חקפמה הרויש םוקמל)'וכו      
תרנצ הלחשה הביצח תוברל םלשומ עוציבל      
הדימב ןשיה חתפה תריגסו טוויחו לבכ      

    520.30     520.30     1.000 'פמוק עבצ רמגל דע הביצחה ןוקית.שרדנו  
      

  1,925.00     385.00     5.000 שיגנ אסכ 'חי  06.01.0020
  2,445.30 . 10.60 כ"הס  

      
י 'ג ר  20.60 ק ר פ  ת ת       
      

    184.80      92.40     2.000 יעוצקמ ןינב לעופ ע"ש  06.02.0010
      

    189.20      94.60     2.000 יעוצקמ רגנ ע"ש  06.02.0020
      

    217.80     108.90     2.000 יעוצקמ ,ביכרמ רגסמ ע"ש  06.02.0030
      

    198.00      99.00     2.000 יעוצקמ ברברש ע"ש  06.02.0040
      

    204.60     102.30     2.000 ךמסומ יאלמשח ע"ש  06.02.0050
    994.40 י'גר 20.60 כ"הס  
  3,439.70 תונוש 60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

 32,901.00 היירפס ןומימ רפכ כ"הס
קובץ: 19.08.01.03   .../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
 

11/07/2022
דף מס':     012 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק טרופס םלוא 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י כ נ  ת ו י נ ח  10 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב םיכנ תיינח תרגסמ ןומיס - "שיגנ"     01.01.0010
למס הכותבו ןבל םישיבכ עבצב מ"ס 065/003      
06/06 תודימב ,לוחכ עבצב ימואלניב םיכנ      

    712.80     356.40     2.000 מ"ס 'חי   
      
תודימב םיכנ תיינחל תרגסמ ןומיס -שיגנ     01.01.0020

    257.40     128.70     2.000 ןבל םישיבכ עבצב מ"ס 065/003 'חי   
    970.20 העיבצ 10.10 כ"הס  

      
ח ט ש ה  ת נ כ ה  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
8 לעמ יבועב ,ןייוזמ אל ןוטב יפצרמ תסירה     01.02.0010

  1,694.00      84.70    20.000 ןוטב ישלושמ תוברל מ"ס 51 דעו מ"ס ר"מ   
      
ש.א תוברל תמייק הכרדמ תכמנה - "שיגנ     01.02.0020
051 )וטנ( ילמינימ בחורב תובלתשמ םינבאמ      
)%01 ילמיסקמ עופיש( %8 עופישבו מ"ס      
םיפגא ינש םע הכרדמל בצינב יכרוא      
תודובע תוברל , %8 דע עופישב םיינוסכלא      
יולימ תמלשה ,םיעופישה תרדסה ,קוריפה      
תובלתשמ םינבאב ףוציר ,קודיה ,לוחו עצמ      
ןבאל דוסי ריחמ( ךרוצה תדימב ב.אותושדח      
,םלשומ רמג דע לכה ,)ר"מ/ח"ש 05 תבלתשמ      

  4,752.00     237.60    20.000 . ילארשי ןקת יפל ר"מ   
  6,446.00 חטשה תנכה 20.10 כ"הס  

      
ר ו ר מ ת  30.10 ק ר פ  ת ת       
      
הגרד ,ינוריע גוסמ רורמת ללוכ ןוולוגמ דומע     01.03.0010

    374.00     374.00     1.000 דוסי תוברל ,G.E 'חי   
    374.00 רורמת 30.10 כ"הס  
  7,790.20 םיכנ תוינח 10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 19.08.01.03   .../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
 

11/07/2022
דף מס':     013 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק טרופס םלוא 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ג ר ד מ  20 ק ר פ       
      
ד י  י ז ח א מ  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוגרדמ רדחל וא שבכל די זחאמ - "שיגנ"     02.01.0010
הדלפ רוניצמ יונב הקעמ ידיצל וא ריקל ןקתומ      
4-3 ינוציח רוניצ רטוק ,רונתב עובצו ןוולוגמ      
הבוגב בכרומ ,זחאמה תווצקב ףופיכ םע מ"ס      
ינפמ וא רמגומה חטשמה ינפמ מ"ס 09-59      
הזיחאל ישפוח חוורמ ,תוגרדמב חלשה הצק      
םינפהמ םומינימ מ"ס 4 זחאמל ביבסמ      
םיקוזיח תוברל ,רוניצה לש ינוציחה      
יפל ,רוביחה יוסיכל תוטזורו הקעמ/ריקל      
ישושימ ןומיס( .1.3 םיקלח 8191 י"ת תושירד      

  5,808.00     484.00    12.000 )דרפנב דדמנ המוק לכב זחאמה הצקב רטמ   
  5,808.00 די יזחאמ 10.20 כ"הס  

      
ת ו ג ר ד מ  ן ו מ י ס  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוישושבג םע הרהזא יחטשמ -שיגנ     02.02.0020
השירד יפל ,ןטירואילופמ מ"ס 021/06תודימב      

  1,276.00     638.00     2.000 י"ת 'חי   
  1,276.00 תוגרדמ ןומיס 20.20 כ"הס  
  7,084.00 תוגרדמ 20 כ"הס  

      
ת ו ת ל ד  30 ק ר פ       
      
ת ו ת ל ד  40.30 ק ר פ  ת ת       
      
תיפנכ דח ןוטרק תרווכ יולימ םע הדובל תלד     03.04.0010
,מ"ס 012/58-57 תודימב ,תיריצ החיתפל      
תלדה תפטעמ ,מ"ס 3 ןבל ץע תימינפ תרגסמ      
תלדל LP ריינ טפט יופיצ ,תיביס וא תינוזמ      

  2,750.00   2,750.00     1.000 רוויע ףוקשמ תוברל ןרוא ץעמ ףוקשמלו 'חי   
  2,750.00 תותלד 40.30 כ"הס  
  2,750.00 תותלד 30 כ"הס  

      
ם י כ נ  י ת ו ר י ש  40 ק ר פ       
      
ט ו ל י ש  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
םוינימולא תקצימ םיכנ יתורש טלש -שיגנ     04.01.0010
יפל ,םיכנ יתורש את רובע מ"ס 61/61 לדוגב      

    297.00     148.50     2.000 4 קלח 8191 י"ת 'חי   
    297.00 טוליש 10.40 כ"הס  

קובץ: 19.08.01.03   .../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
 

11/07/2022
דף מס':     014 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק טרופס םלוא 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ד י  י ז ח א מ  20.40 ק ר פ  ת ת       
      

  1,980.00   1,980.00     1.000 'פמוק טלפמוק םיכנ יתורישל טס הנקתהו הקפסא 04.02.0040
  1,980.00 די יזחאמ 20.40 כ"הס  

      
ל ו ע נ מ  30.40 ק ר פ  ת ת       
      
תורשפא םע( יונפ-סופת לוענמ תלדל תפסות     04.03.0010
הנקתה )חתפמ אלל ץוחבמב תלדה תחיתפ      

    308.00     308.00     1.000 האלמ 'חי   
    308.00 לוענמ 30.40 כ"הס  

      
ה ל ס א  40.40 ק ר פ  ת ת       
      
תלסא - "שיגנ"הלסאב תמייק הלסא תפלחה     04.04.0020
5.38/05/96 תודימב סרחמ קולבונומ םיכנ      
"993 תקרב" םגד ,מ"ס 05 הבוגבו מ"ס      
םיקחרמב הנקתה("ןומרח" םגד בשומ תוברלו       
עוציבל שורדה לכ תוברל )תושיגנ ןקת יפל      

  2,742.30   2,742.30     1.000 םלשומ 'חי   
  2,742.30 הלסא 40.40 כ"הס  

      
ר ו י כ  50.40 ק ר פ  ת ת       
      
ריקהמ מ"ס 221-811 קחרמל רויכ תקתעה     04.05.0010
עוציבל שורדה לכ תוברל הלסאה בגבש      
םוקימהמ קוריפ רחאל ריקה רודיסו םלשומ      

    385.00     385.00     1.000 'פמוק םייקה  
      
הנקתהל םימחו םירק םימל הללוס - "שיגנ"     04.05.0020
תידיו תבבותסמ הרצק הנותחת היפ ריקהמ      
תמגוד 23907 ט"קמ "קפוא" תרדסמ קפרמ      

    801.90     801.90     1.000 ןשיה קוריפ תוברל םורכ רומיג ,"לגדמ" 'חי   
      
תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ - "שיגנ"     04.05.0030
ךרואב ע"ש וא לגועמ "54 אפלא" םגד "הסרח"      
מ"ס 71 הבוגבו מ"ס 5.43 בחורב ,מ"ס 5.44      

    613.80     613.80     1.000 שרדנו הדימב ןשיה רויכה קוריפ תוברל 'חי   
  1,800.70 רויכ 50.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 19.08.01.03   .../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
 

11/07/2022
דף מס':     015 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק טרופס םלוא 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ז י ב א  60.40 ק ר פ  ת ת       
      
ריקה לע הנקתהל םיכנ יתורישל ףדמ - "שיגנ"     04.06.0010
מ"ס 51 בחורו מ"ס 03 ךרואב רויכל דומצ      
,תולגועמ תווצק םע )הטסורינ( 403 מ"בלפמ      

    265.10     265.10     1.000 3 קלח 8191 ילארשי ןקת יפל 'חי   
      
"לטסירק" תשטולמ תיכוכזמ הארמ - "שיגנ"     04.06.0020
ןקת יפל ,)מ"ס 09/54 תודימ-ינקת לדוג(      

    297.00     297.00     1.000 3 קלח 8191 ילארשי 'חי   
      

    111.10     111.10     1.000 )הטסורינ( 403 מ"בלפמ חותפ ריינ קיזחמ 'חי  04.06.0030
      
)הטסורינ( 403 מ"בלפמ ילזונ ןובסל ןקתמ     04.06.0040

    212.30     212.30     1.000 רטיל 2.1-1.1 חפנ ,ריקה לע הנקתה 'חי   
      
מ"בלפמ ץר-ץצ תטישב םיידי בוגינ ריינל ןקתמ     04.06.0050
,מ"ס 01/82/83 תודימב )הטסורינ( 403      

    257.40     257.40     1.000 הליענ ןונגנמ תוברל 'חי   
      
קיטסלפמ רטיל 32 חפנל ינבלמ הפשא חפ     04.06.0060
    SBA םגד ,דנדנתמ הסכמ תוברל ,חישק  
    "W247MP-4" וא "םיטקייורפ לנפ" תמגוד  

    267.30     267.30     1.000 ע"ש 'חי   
      

    170.50     170.50     1.000 םורכ הפוצמ תכתממ מ"ס 54 יעורז וד ילת 'חי  04.06.0070
  1,580.70 םירזיבא 60.40 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  80.40 ק ר פ  ת ת       
      
תדוקנ תוברל הלסא/רויכל םימ תדוקנ     04.08.0010
םימ תכרעמל המאתה םע בויב וא/וןיחולד      
עוציבל המלשהו רשפאה תדימב תמייק בויבו      
יפל ףוציר קוריפו הביצח תוברל שרדנכ אלמ      

  1,980.00     990.00     2.000 ךרוצה 'חי   
  1,980.00 תונוש 80.40 כ"הס  
 10,688.70 םיכנ יתוריש 40 כ"הס  

      
ם י נ פ  ת ו ר י ק  50 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
52 דע יבועב םיחיוטמו םייונב תוריק תסירה     05.01.0010
תוריק( הינבה ךותב ןוטב תורוגח תוברל ,מ"ס      

  1,425.60     118.80    12.000 )סבג\קולב\ןוטב ר"מ   
  1,425.60 קוריפ 10.50 כ"הס  

קובץ: 19.08.01.03   .../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
 

11/07/2022
דף מס':     016 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק טרופס םלוא 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י נ ב  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
הלופכ היצקורטסנוק םע סבג תציחמ     05.02.0010
לש ללוכ יבועב )םידדצה ינשב( תימורק-דח      
תונוילע תוליסמ םע ,מ"מ 005 דע מ"מ  522      
םיבצינו מ"מ 001 בחורב תולופכ תונותחתו      
,םלשומ רמג דע לכה ,ןוולוגמ הדלפ חפמ      
םיחתפ אלל - וטנ הדידמה ,העיבצ  תוברל      
לעמ יבועב םיבצינ םע חתפל קוזיח תוברל(      

  4,862.00     243.10    20.000 ) יטסוקא דודיבו מ"מ 2.1 ר"מ   
      
51 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב תוריק     05.02.0020

  4,334.00     216.70    20.000 םלשומ רמג העיבצו  לטכפשו חייט תוברל מ"ס ר"מ   
  9,196.00 הינב 20.50 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  30.50 ק ר פ  ת ת       
      
המגודו תודימב הקימרק יחיראב יופיח      05.03.0010
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      

  4,268.00     213.40    20.000 )מ.כ.ל ר"מ ר"מ   
      
המגודו תודימב הקימרק יחיראב ףוציר      05.03.0020
לכ תוברל ןימזמה )06/06,54/54(תריחבל      
,מ"מ 5 בחורב םיקשימ, םילנפ ,שורדה רמוחה      
םוינימולא תוניפ תנקתה תילירקא הבור רמג      
םיחיראה תשיכרל דוסי ריחמ(.חייט ינוקית וא/ו      

  2,068.00     206.80    10.000 )מ.כ.ל ר"מ ח"ש 06 ר"מ   
  6,336.00 יופיחו ףוציר 30.50 כ"הס  

      
ל כ פ ש ו  ע ב צ  40.50 ק ר פ  ת ת       
      
לע ותקלחהו תובכש יתשב )לטכפש( קרמ     05.04.0010
.עבצה דוריג רחאל וא חיט לעמ םינפ תוריק      

  1,760.00      35.20    50.000 דבלב השירד יפל עצובת הדובעה ר"מ   
      
םינפ חיט לע ע"ש וא "0002 לירקרפוס" עבצ     05.04.0020
דוסי  עבצ  תבכש  תוברל ,סבג וא      
לירקרפוס" תובכש יתשו  ע"ש וא "ליפרובמט"      

  1,375.00      27.50    50.000 ע"ש וא "0002 ר"מ   
  3,135.00 לכפשו עבצ 40.50 כ"הס  
 20,092.60 םינפ תוריק 50 כ"הס  

      
קובץ: 19.08.01.03   .../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
 

11/07/2022
דף מס':     017 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק טרופס םלוא 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  60 ק ר פ       
      
. 10.60 ק ר פ  ת ת       
      
םיגתמ,םיעקש(למשח תודוקנ קתעה     06.01.0010
שורדה לכ תוברל .חקפמה הרויש םוקמל)'וכו      
תרנצ הלחשה הביצח תוברל םלשומ עוציבל      
הדימב ןשיה חתפה תריגסו טוויחו לבכ      

    520.30     520.30     1.000 'פמוק עבצ רמגל דע הביצחה ןוקית.שרדנו  
    520.30 . 10.60 כ"הס  

      
י 'ג ר  20.60 ק ר פ  ת ת       
      

    184.80      92.40     2.000 יעוצקמ ןינב לעופ ע"ש  06.02.0010
      

    189.20      94.60     2.000 יעוצקמ רגנ ע"ש  06.02.0020
      

    217.80     108.90     2.000 יעוצקמ ,ביכרמ רגסמ ע"ש  06.02.0030
      

    198.00      99.00     2.000 יעוצקמ ברברש ע"ש  06.02.0040
      

    204.60     102.30     2.000 ךמסומ יאלמשח ע"ש  06.02.0050
    994.40 י'גר 20.60 כ"הס  
  1,514.70 תונוש 60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 49,920.20 ךוניח תירק טרופס םלוא כ"הס
קובץ: 19.08.01.03   .../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
 

11/07/2022
דף מס':     018 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק הקבר תיב 5 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י כ נ  ת ו י נ ח  10 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב םיכנ תיינח תרגסמ ןומיס - "שיגנ"     01.01.0010
למס הכותבו ןבל םישיבכ עבצב מ"ס 065/003      
06/06 תודימב ,לוחכ עבצב ימואלניב םיכנ      

    712.80     356.40     2.000 מ"ס 'חי   
      
תודימב םיכנ תיינחל תרגסמ ןומיס -שיגנ     01.01.0020

    257.40     128.70     2.000 ןבל םישיבכ עבצב מ"ס 065/003 'חי   
    970.20 העיבצ 10.10 כ"הס  

      
ח ט ש ה  ת נ כ ה  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
8 לעמ יבועב ,ןייוזמ אל ןוטב יפצרמ תסירה     01.02.0010

    847.00      84.70    10.000 ןוטב ישלושמ תוברל מ"ס 51 דעו מ"ס ר"מ   
      
ש.א תוברל תמייק הכרדמ תכמנה - "שיגנ     01.02.0020
051 )וטנ( ילמינימ בחורב תובלתשמ םינבאמ      
)%01 ילמיסקמ עופיש( %8 עופישבו מ"ס      
םיפגא ינש םע הכרדמל בצינב יכרוא      
תודובע תוברל , %8 דע עופישב םיינוסכלא      
יולימ תמלשה ,םיעופישה תרדסה ,קוריפה      
תובלתשמ םינבאב ףוציר ,קודיה ,לוחו עצמ      
ןבאל דוסי ריחמ( ךרוצה תדימב ב.אותושדח      
,םלשומ רמג דע לכה ,)ר"מ/ח"ש 05 תבלתשמ      

  2,376.00     237.60    10.000 . ילארשי ןקת יפל ר"מ   
  3,223.00 חטשה תנכה 20.10 כ"הס  

      
ר ו ר מ ת  30.10 ק ר פ  ת ת       
      
הגרד ,ינוריע גוסמ רורמת ללוכ ןוולוגמ דומע     01.03.0010

    374.00     374.00     1.000 דוסי תוברל ,G.E 'חי   
    374.00 רורמת 30.10 כ"הס  
  4,567.20 םיכנ תוינח 10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 19.08.01.03   .../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
 

11/07/2022
דף מס':     019 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק הקבר תיב 5 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ג ר ד מ  20 ק ר פ       
      
ד י  י ז ח א מ  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוגרדמ רדחל וא שבכל די זחאמ - "שיגנ"     02.01.0010
הדלפ רוניצמ יונב הקעמ ידיצל וא ריקל ןקתומ      
4-3 ינוציח רוניצ רטוק ,רונתב עובצו ןוולוגמ      
הבוגב בכרומ ,זחאמה תווצקב ףופיכ םע מ"ס      
ינפמ וא רמגומה חטשמה ינפמ מ"ס 09-59      
הזיחאל ישפוח חוורמ ,תוגרדמב חלשה הצק      
םינפהמ םומינימ מ"ס 4 זחאמל ביבסמ      
םיקוזיח תוברל ,רוניצה לש ינוציחה      
יפל ,רוביחה יוסיכל תוטזורו הקעמ/ריקל      
ישושימ ןומיס( .1.3 םיקלח 8191 י"ת תושירד      

 24,200.00     484.00    50.000 )דרפנב דדמנ המוק לכב זחאמה הצקב רטמ   
 24,200.00 די יזחאמ 10.20 כ"הס  

      
ת ו ג ר ד מ  ן ו מ י ס  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוישושבג םע הרהזא יחטשמ -שיגנ     02.02.0020
השירד יפל ,ןטירואילופמ מ"ס 021/06תודימב      

  6,380.00     638.00    10.000 י"ת 'חי   
      
יטנא" גוסמ חישק יניערג ספ -שיגנ     02.02.0030
קבדומ מ"ס 5 בחורב הקלחה תעינמל"פילס      
וא תופמר יבג לע ,תוגרדמ יחלש תוצקלע      
יפל ,)רוחש ןבל( ידוגינ ןווגב ,הכירדיחטשמ      

  1,425.60      39.60    36.000 תשירד רטמ   
  7,805.60 תוגרדמ ןומיס 20.20 כ"הס  
 32,005.60 תוגרדמ 20 כ"הס  

      
ת ו ת ל ד  30 ק ר פ       
      
ת ו ת ל ד  40.30 ק ר פ  ת ת       
      
תיפנכ דח ןוטרק תרווכ יולימ םע הדובל תלד     03.04.0010
,מ"ס 012/58-57 תודימב ,תיריצ החיתפל      
תלדה תפטעמ ,מ"ס 3 ןבל ץע תימינפ תרגסמ      
תלדל LP ריינ טפט יופיצ ,תיביס וא תינוזמ      

  2,750.00   2,750.00     1.000 רוויע ףוקשמ תוברל ןרוא ץעמ ףוקשמלו 'חי   
  2,750.00 תותלד 40.30 כ"הס  
  2,750.00 תותלד 30 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 19.08.01.03   .../020 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     020 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק הקבר תיב 5 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י כ נ  י ת ו ר י ש  40 ק ר פ       
      
ט ו ל י ש  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
םוינימולא תקצימ םיכנ יתורש טלש -שיגנ     04.01.0010
יפל ,םיכנ יתורש את רובע מ"ס 61/61 לדוגב      

    297.00     148.50     2.000 4 קלח 8191 י"ת 'חי   
    297.00 טוליש 10.40 כ"הס  

      
ד י  י ז ח א מ  20.40 ק ר פ  ת ת       
      

  1,980.00   1,980.00     1.000 'פמוק טלפמוק םיכנ יתורישל טס הנקתהו הקפסא 04.02.0040
  1,980.00 די יזחאמ 20.40 כ"הס  

      
ל ו ע נ מ  30.40 ק ר פ  ת ת       
      
תורשפא םע( יונפ-סופת לוענמ תלדל תפסות     04.03.0010
הנקתה )חתפמ אלל ץוחבמב תלדה תחיתפ      

    308.00     308.00     1.000 האלמ 'חי   
    308.00 לוענמ 30.40 כ"הס  

      
ה ל ס א  40.40 ק ר פ  ת ת       
      
תלסא - "שיגנ"הלסאב תמייק הלסא תפלחה     04.04.0020
5.38/05/96 תודימב סרחמ קולבונומ םיכנ      
"993 תקרב" םגד ,מ"ס 05 הבוגבו מ"ס      
םיקחרמב הנקתה("ןומרח" םגד בשומ תוברלו       
עוציבל שורדה לכ תוברל )תושיגנ ןקת יפל      

  2,742.30   2,742.30     1.000 םלשומ 'חי   
  2,742.30 הלסא 40.40 כ"הס  

      
ר ו י כ  50.40 ק ר פ  ת ת       
      
ריקהמ מ"ס 221-811 קחרמל רויכ תקתעה     04.05.0010
עוציבל שורדה לכ תוברל הלסאה בגבש      
םוקימהמ קוריפ רחאל ריקה רודיסו םלשומ      

    385.00     385.00     1.000 'פמוק םייקה  
      
הנקתהל םימחו םירק םימל הללוס - "שיגנ"     04.05.0020
תידיו תבבותסמ הרצק הנותחת היפ ריקהמ      
תמגוד 23907 ט"קמ "קפוא" תרדסמ קפרמ      

    801.90     801.90     1.000 ןשיה קוריפ תוברל םורכ רומיג ,"לגדמ" 'חי   
      
      
      

  1,186.90 50.40.5 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 19.08.01.03   .../021 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     021 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק הקבר תיב 5 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,186.90 מהעברה      

      
      
תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ - "שיגנ"     04.05.0030
ךרואב ע"ש וא לגועמ "54 אפלא" םגד "הסרח"      
מ"ס 71 הבוגבו מ"ס 5.43 בחורב ,מ"ס 5.44      

    613.80     613.80     1.000 שרדנו הדימב ןשיה רויכה קוריפ תוברל 'חי   
  1,800.70 רויכ 50.40 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  60.40 ק ר פ  ת ת       
      
ריקה לע הנקתהל םיכנ יתורישל ףדמ - "שיגנ"     04.06.0010
מ"ס 51 בחורו מ"ס 03 ךרואב רויכל דומצ      
,תולגועמ תווצק םע )הטסורינ( 403 מ"בלפמ      

    265.10     265.10     1.000 3 קלח 8191 ילארשי ןקת יפל 'חי   
      
"לטסירק" תשטולמ תיכוכזמ הארמ - "שיגנ"     04.06.0020
ןקת יפל ,)מ"ס 09/54 תודימ-ינקת לדוג(      

    297.00     297.00     1.000 3 קלח 8191 ילארשי 'חי   
      

    111.10     111.10     1.000 )הטסורינ( 403 מ"בלפמ חותפ ריינ קיזחמ 'חי  04.06.0030
      
)הטסורינ( 403 מ"בלפמ ילזונ ןובסל ןקתמ     04.06.0040

    212.30     212.30     1.000 רטיל 2.1-1.1 חפנ ,ריקה לע הנקתה 'חי   
      
מ"בלפמ ץר-ץצ תטישב םיידי בוגינ ריינל ןקתמ     04.06.0050
,מ"ס 01/82/83 תודימב )הטסורינ( 403      

    257.40     257.40     1.000 הליענ ןונגנמ תוברל 'חי   
      
קיטסלפמ רטיל 32 חפנל ינבלמ הפשא חפ     04.06.0060
    SBA םגד ,דנדנתמ הסכמ תוברל ,חישק  
    "W247MP-4" וא "םיטקייורפ לנפ" תמגוד  

    267.30     267.30     1.000 ע"ש 'חי   
      

    170.50     170.50     1.000 םורכ הפוצמ תכתממ מ"ס 54 יעורז וד ילת 'חי  04.06.0070
  1,580.70 םירזיבא 60.40 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  80.40 ק ר פ  ת ת       
      
תדוקנ תוברל הלסא/רויכל םימ תדוקנ     04.08.0010
םימ תכרעמל המאתה םע בויב וא/וןיחולד      
עוציבל המלשהו רשפאה תדימב תמייק בויבו      
יפל ףוציר קוריפו הביצח תוברל שרדנכ אלמ      

  1,980.00     990.00     2.000 ךרוצה 'חי   
  1,980.00 תונוש 80.40 כ"הס  
 10,688.70 םיכנ יתוריש 40 כ"הס  

      
קובץ: 19.08.01.03   .../022 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     022 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק הקבר תיב 5 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י נ פ  ת ו ר י ק  50 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
52 דע יבועב םיחיוטמו םייונב תוריק תסירה     05.01.0010
תוריק( הינבה ךותב ןוטב תורוגח תוברל ,מ"ס      

    712.80     118.80     6.000 )סבג\קולב\ןוטב ר"מ   
    712.80 קוריפ 10.50 כ"הס  

      
ה י נ ב  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
הלופכ היצקורטסנוק םע סבג תציחמ     05.02.0010
לש ללוכ יבועב )םידדצה ינשב( תימורק-דח      
תונוילע תוליסמ םע ,מ"מ 005 דע מ"מ  522      
םיבצינו מ"מ 001 בחורב תולופכ תונותחתו      
,םלשומ רמג דע לכה ,ןוולוגמ הדלפ חפמ      
םיחתפ אלל - וטנ הדידמה ,העיבצ  תוברל      
לעמ יבועב םיבצינ םע חתפל קוזיח תוברל(      

  1,458.60     243.10     6.000 ) יטסוקא דודיבו מ"מ 2.1 ר"מ   
      
51 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב תוריק     05.02.0020

    866.80     216.70     4.000 םלשומ רמג העיבצו  לטכפשו חייט תוברל מ"ס ר"מ   
  2,325.40 הינב 20.50 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  30.50 ק ר פ  ת ת       
      
המגודו תודימב הקימרק יחיראב יופיח      05.03.0010
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      

  4,268.00     213.40    20.000 )מ.כ.ל ר"מ ר"מ   
      
המגודו תודימב הקימרק יחיראב ףוציר      05.03.0020
לכ תוברל ןימזמה )06/06,54/54(תריחבל      
,מ"מ 5 בחורב םיקשימ, םילנפ ,שורדה רמוחה      
םוינימולא תוניפ תנקתה תילירקא הבור רמג      
םיחיראה תשיכרל דוסי ריחמ(.חייט ינוקית וא/ו      

  2,068.00     206.80    10.000 )מ.כ.ל ר"מ ח"ש 06 ר"מ   
  6,336.00 יופיחו ףוציר 30.50 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: 19.08.01.03   .../023 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     023 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק הקבר תיב 5 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל כ פ ש ו  ע ב צ  40.50 ק ר פ  ת ת       
      
לע ותקלחהו תובכש יתשב )לטכפש( קרמ     05.04.0010
.עבצה דוריג רחאל וא חיט לעמ םינפ תוריק      

  1,760.00      35.20    50.000 דבלב השירד יפל עצובת הדובעה ר"מ   
      
םינפ חיט לע ע"ש וא "0002 לירקרפוס" עבצ     05.04.0020
דוסי  עבצ  תבכש  תוברל ,סבג וא      
לירקרפוס" תובכש יתשו  ע"ש וא "ליפרובמט"      

  1,375.00      27.50    50.000 ע"ש וא "0002 ר"מ   
  3,135.00 לכפשו עבצ 40.50 כ"הס  
 12,509.20 םינפ תוריק 50 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  60 ק ר פ       
      
. 10.60 ק ר פ  ת ת       
      
םיגתמ,םיעקש(למשח תודוקנ קתעה     06.01.0010
שורדה לכ תוברל .חקפמה הרויש םוקמל)'וכו      
תרנצ הלחשה הביצח תוברל םלשומ עוציבל      
הדימב ןשיה חתפה תריגסו טוויחו לבכ      

    520.30     520.30     1.000 'פמוק עבצ רמגל דע הביצחה ןוקית.שרדנו  
    520.30 . 10.60 כ"הס  

      
י 'ג ר  20.60 ק ר פ  ת ת       
      

    184.80      92.40     2.000 יעוצקמ ןינב לעופ ע"ש  06.02.0010
      

    189.20      94.60     2.000 יעוצקמ רגנ ע"ש  06.02.0020
      

    217.80     108.90     2.000 יעוצקמ ,ביכרמ רגסמ ע"ש  06.02.0030
      

    198.00      99.00     2.000 יעוצקמ ברברש ע"ש  06.02.0040
      

    204.60     102.30     2.000 ךמסומ יאלמשח ע"ש  06.02.0050
    994.40 י'גר 20.60 כ"הס  

      
ם י ש י ג נ  ת ו מ ו ק מ  30.60 ק ר פ  ת ת       
      

  2,310.00     385.00     6.000 טרפמ יפל שיגנ םוקמ ןומיס 'חי  06.03.0010
  2,310.00 םישיגנ תומוקמ 30.60 כ"הס  
  3,824.70 תונוש 60 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 19.08.01.03   .../024 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     024 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק הקבר תיב 5 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה פ מ ר  70 ק ר פ       
      
ד י  ז ח א מ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
ןקתומ תוגרדמ רדחל וא שבכל די זחאמ -שיגנ     07.01.0010
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      

 10,648.00     484.00    22.000 )דרפנב דדמנ רטמ   
 10,648.00 די זחאמ 10.70 כ"הס  

      
ש ב כ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
ךותב עצובמ )תעפושמ הפמר( שבכ -שיגנ     07.02.0010
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      

  6,600.00     330.00    20.000 1 1.3, םיקלח 8191 י"ת תושירד ר"מ   
      
םיעצובמ שבכב םייקפוא םייניב יחטשמ -שיגנ     07.02.0020
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(      

  1,782.00     297.00     6.000 ,3.1 1 ר"מ   
      
דצב מ"ס 01/01 תודימב ןוטבמ ידצ ףס -שיגנ     07.02.0030
ךותב עצובמ ,ריק אלל )תעפושמ הפמר( שבכ      

    880.00      44.00    20.000 8191 י"ת תושירד יפל ,הנבמה רטמ   
      
תודימב הקימרק/ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     07.02.0040
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      

  6,897.00     229.90    30.000 11R תוברל ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     07.02.0050

  4,653.00   1,551.00     3.000 מ"ס 02 בחורב ינבלמ ךתחב )4-2 הפישח ק"מ   
 20,812.00 שבכ 20.70 כ"הס  

קובץ: 19.08.01.03   .../025 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     025 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק הקבר תיב 5 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  30.70 ק ר פ  ת ת       
      

  3,960.00     165.00    24.000 ליעפמ ללוכ )וגנוק( ילמשח שיטפ ע"ש  07.03.0010
  3,960.00 תונוש 30.70 כ"הס  
 35,420.00 הפמר 70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

101,765.40 ךוניח תירק הקבר תיב כ"הס
קובץ: 19.08.01.03   .../026 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     026 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק החצנה רתא 6 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י כ נ  ת ו י נ ח  10 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב םיכנ תיינח תרגסמ ןומיס - "שיגנ"     01.01.0010
למס הכותבו ןבל םישיבכ עבצב מ"ס 065/003      
06/06 תודימב ,לוחכ עבצב ימואלניב םיכנ      

  1,069.20     356.40     3.000 מ"ס 'חי   
      
תודימב םיכנ תיינחל תרגסמ ןומיס -שיגנ     01.01.0020

    386.10     128.70     3.000 ןבל םישיבכ עבצב מ"ס 065/003 'חי   
  1,455.30 העיבצ 10.10 כ"הס  

      
ח ט ש ה  ת נ כ ה  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
8 לעמ יבועב ,ןייוזמ אל ןוטב יפצרמ תסירה     01.02.0010

    847.00      84.70    10.000 ןוטב ישלושמ תוברל מ"ס 51 דעו מ"ס ר"מ   
      
ש.א תוברל תמייק הכרדמ תכמנה - "שיגנ     01.02.0020
051 )וטנ( ילמינימ בחורב תובלתשמ םינבאמ      
)%01 ילמיסקמ עופיש( %8 עופישבו מ"ס      
םיפגא ינש םע הכרדמל בצינב יכרוא      
תודובע תוברל , %8 דע עופישב םיינוסכלא      
יולימ תמלשה ,םיעופישה תרדסה ,קוריפה      
תובלתשמ םינבאב ףוציר ,קודיה ,לוחו עצמ      
ןבאל דוסי ריחמ( ךרוצה תדימב ב.אותושדח      
,םלשומ רמג דע לכה ,)ר"מ/ח"ש 05 תבלתשמ      

  3,564.00     237.60    15.000 . ילארשי ןקת יפל ר"מ   
  4,411.00 חטשה תנכה 20.10 כ"הס  

      
ר ו ר מ ת  30.10 ק ר פ  ת ת       
      
הגרד ,ינוריע גוסמ רורמת ללוכ ןוולוגמ דומע     01.03.0010

    374.00     374.00     1.000 דוסי תוברל ,G.E 'חי   
    374.00 רורמת 30.10 כ"הס  
  6,240.30 םיכנ תוינח 10 כ"הס  

      
ה כ ר ד מ  20 ק ר פ       
      
ל י ב ש  ת ב ח ר ה  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     02.01.0010
גוסמ ןבל תוברל עבצ ספסוח מרמגב      

  5,390.00     107.80    50.000 תינכת יפל ע"וש וא 02/02 וא 02/01,תינבלמ ר"מ   
      

  5,390.00 10.20.6 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 19.08.01.03   .../027 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     027 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק החצנה רתא 6 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,390.00 מהעברה      

      
      
תוברל ,מ"ס 001/03/51 תודימב הפש ןבא     02.01.0020

  1,645.60      74.80    22.000 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי ר"מ   
      
לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     02.01.0030

    387.20      17.60    22.000 קוליסו יוניפ תוברל שרדיישיבוע ר"מ   
      
מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     02.01.0040

    338.80      15.40    22.000 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתהךרוצל ר"מ   
      

    572.00      28.60    20.000 .ק"מ 000,2 דע עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  02.01.0050
      
תיתסרח תיתש לש רקובמ קודיה     02.01.0060
ףיעסב טרפמכ שבכ ילגר שבכמתועצמאב      

    165.00       3.30    50.000 יללכה טרפמב00.41.40.15 ר"מ   
      
51-מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     02.01.0070
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס      

  2,420.00     121.00    20.000 וטשאא דייפידומ יפל %001 לש רקובמ ק"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     02.01.0080

    962.50      38.50    25.000 01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג רטמ   
      

     77.00       2.20    35.000 .ר"מ/ג"ק 1 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר רטמ  02.01.0090
      
תוברל תובלתשמ םינבא לש הבכרהו קוריפ     02.01.0100

  1,567.50      62.70    25.000 לוח תפסות ר"מ   
 13,525.60 ליבש תבחרה 10.20 כ"הס  
 13,525.60 הכרדמ 20 כ"הס  

      
ל ס פ ס  30 ק ר פ       
      
. 10.30 ק ר פ  ת ת       
      
,ע"ש וא "ןמענ" םגד די דעסמ םע לספס -שיגנ     03.01.0010
.מ"ס 57 הבוגו מ"ס 06/081-051 תודימב      
מ"מ 5.1 יבועב חפמ תנעשמהו לספסה בשומ      
.םיילגר תוברל ,רונתב עובצו ררוחמ ,ןוולוגמ      

  9,240.00   2,310.00     4.000 לזרב תקצימ יושע לספסה 'חי   
  9,240.00 . 10.30 כ"הס  
  9,240.00 לספס 30 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 19.08.01.03   .../028 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     028 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק החצנה רתא 6 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י י ז ר ב  40 ק ר פ       
      
. 10.40 ק ר פ  ת ת       
      
רמגב םורט ןוטבמ םיכנל השיגנ היזרב -שיגנ     04.01.0010
09 הבוגבו מ"ס 04/56 תודימב ,תתוסמ/קלח      
םינגומ םיהבג 2-ב הציחל יזרב 2 םע ,מ"ס      
,1162 ט"קמ "ביבא" םגד ,םילדנאו יטנא      
,רופא ןווגב ,ע"ש וא "אכירא םחש" תרצות      

  4,730.00   4,730.00     1.000 זוקינ תחושו סוסיב תוברל 'חי   
  4,730.00 . 10.40 כ"הס  
  4,730.00 הייזרב 40 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  60 ק ר פ       
      
י 'ג ר  20.60 ק ר פ  ת ת       
      

    184.80      92.40     2.000 יעוצקמ ןינב לעופ ע"ש  06.02.0010
    184.80 י'גר 20.60 כ"הס  
    184.80 תונוש 60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 33,920.70 ךוניח תירק החצנה רתא כ"הס
קובץ: 19.08.01.03   .../029 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     029 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק הייבג תקלחמ 7 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י כ נ  ת ו י נ ח  10 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב םיכנ תיינח תרגסמ ןומיס - "שיגנ"     01.01.0010
למס הכותבו ןבל םישיבכ עבצב מ"ס 065/003      
06/06 תודימב ,לוחכ עבצב ימואלניב םיכנ      

  1,069.20     356.40     3.000 מ"ס 'חי   
      
תודימב םיכנ תיינחל תרגסמ ןומיס -שיגנ     01.01.0020

    386.10     128.70     3.000 ןבל םישיבכ עבצב מ"ס 065/003 'חי   
  1,455.30 העיבצ 10.10 כ"הס  

      
ח ט ש ה  ת נ כ ה  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
8 לעמ יבועב ,ןייוזמ אל ןוטב יפצרמ תסירה     01.02.0010

    931.70      84.70    11.000 ןוטב ישלושמ תוברל מ"ס 51 דעו מ"ס ר"מ   
      
ש.א תוברל תמייק הכרדמ תכמנה - "שיגנ     01.02.0020
051 )וטנ( ילמינימ בחורב תובלתשמ םינבאמ      
)%01 ילמיסקמ עופיש( %8 עופישבו מ"ס      
םיפגא ינש םע הכרדמל בצינב יכרוא      
תודובע תוברל , %8 דע עופישב םיינוסכלא      
יולימ תמלשה ,םיעופישה תרדסה ,קוריפה      
תובלתשמ םינבאב ףוציר ,קודיה ,לוחו עצמ      
ןבאל דוסי ריחמ( ךרוצה תדימב ב.אותושדח      
,םלשומ רמג דע לכה ,)ר"מ/ח"ש 05 תבלתשמ      

  3,564.00     237.60    15.000 . ילארשי ןקת יפל ר"מ   
  4,495.70 חטשה תנכה 20.10 כ"הס  

      
ר ו ר מ ת  30.10 ק ר פ  ת ת       
      
הגרד ,ינוריע גוסמ רורמת ללוכ ןוולוגמ דומע     01.03.0010

    374.00     374.00     1.000 דוסי תוברל ,G.E 'חי   
    374.00 רורמת 30.10 כ"הס  
  6,325.00 םיכנ תוינח 10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 19.08.01.03   .../030 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     030 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק הייבג תקלחמ 7 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ת ל ד  30 ק ר פ       
      
ת ו ת ל ד  40.30 ק ר פ  ת ת       
      
תיפנכ דח ןוטרק תרווכ יולימ םע הדובל תלד     03.04.0010
,מ"ס 012/58-57 תודימב ,תיריצ החיתפל      
תלדה תפטעמ ,מ"ס 3 ןבל ץע תימינפ תרגסמ      
תלדל LP ריינ טפט יופיצ ,תיביס וא תינוזמ      
רוויע ףוקשמ תוברל ןרוא ץעמ ףוקשמלו      

  2,750.00   2,750.00     1.000 חתפה תבחרהו תמייקה תלדה קוריפ תוברל 'חי   
  2,750.00 תותלד 40.30 כ"הס  
  2,750.00 תותלד 30 כ"הס  

      
ם י כ נ  י ת ו ר י ש  40 ק ר פ       
      
ט ו ל י ש  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
םוינימולא תקצימ םיכנ יתורש טלש -שיגנ     04.01.0010
יפל ,םיכנ יתורש את רובע מ"ס 61/61 לדוגב      

    297.00     148.50     2.000 4 קלח 8191 י"ת 'חי   
    297.00 טוליש 10.40 כ"הס  

      
ד י  י ז ח א מ  20.40 ק ר פ  ת ת       
      

  1,980.00   1,980.00     1.000 'פמוק טלפמוק םיכנ יתורישל טס הנקתהו הקפסא 04.02.0040
  1,980.00 די יזחאמ 20.40 כ"הס  

      
ל ו ע נ מ  30.40 ק ר פ  ת ת       
      
תורשפא םע( יונפ-סופת לוענמ תלדל תפסות     04.03.0010
הנקתה )חתפמ אלל ץוחבמב תלדה תחיתפ      

    308.00     308.00     1.000 האלמ 'חי   
    308.00 לוענמ 30.40 כ"הס  

      
ה ל ס א  40.40 ק ר פ  ת ת       
      
תלסא - "שיגנ"הלסאב תמייק הלסא תפלחה     04.04.0020
5.38/05/96 תודימב סרחמ קולבונומ םיכנ      
"993 תקרב" םגד ,מ"ס 05 הבוגבו מ"ס      
םיקחרמב הנקתה("ןומרח" םגד בשומ תוברלו       
עוציבל שורדה לכ תוברל )תושיגנ ןקת יפל      

  2,742.30   2,742.30     1.000 םלשומ 'חי   
  2,742.30 הלסא 40.40 כ"הס  

      
      

קובץ: 19.08.01.03   .../031 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     031 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק הייבג תקלחמ 7 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו י כ  50.40 ק ר פ  ת ת       
      
ריקהמ מ"ס 221-811 קחרמל רויכ תקתעה     04.05.0010
עוציבל שורדה לכ תוברל הלסאה בגבש      
םוקימהמ קוריפ רחאל ריקה רודיסו םלשומ      

    385.00     385.00     1.000 'פמוק םייקה  
      
הנקתהל םימחו םירק םימל הללוס - "שיגנ"     04.05.0020
תידיו תבבותסמ הרצק הנותחת היפ ריקהמ      
תמגוד 23907 ט"קמ "קפוא" תרדסמ קפרמ      

    801.90     801.90     1.000 ןשיה קוריפ תוברל םורכ רומיג ,"לגדמ" 'חי   
      
תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ - "שיגנ"     04.05.0030
ךרואב ע"ש וא לגועמ "54 אפלא" םגד "הסרח"      
מ"ס 71 הבוגבו מ"ס 5.43 בחורב ,מ"ס 5.44      

    613.80     613.80     1.000 שרדנו הדימב ןשיה רויכה קוריפ תוברל 'חי   
  1,800.70 רויכ 50.40 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  60.40 ק ר פ  ת ת       
      
ריקה לע הנקתהל םיכנ יתורישל ףדמ - "שיגנ"     04.06.0010
מ"ס 51 בחורו מ"ס 03 ךרואב רויכל דומצ      
,תולגועמ תווצק םע )הטסורינ( 403 מ"בלפמ      

    265.10     265.10     1.000 3 קלח 8191 ילארשי ןקת יפל 'חי   
      
"לטסירק" תשטולמ תיכוכזמ הארמ - "שיגנ"     04.06.0020
ןקת יפל ,)מ"ס 09/54 תודימ-ינקת לדוג(      

    297.00     297.00     1.000 3 קלח 8191 ילארשי 'חי   
      

    111.10     111.10     1.000 )הטסורינ( 403 מ"בלפמ חותפ ריינ קיזחמ 'חי  04.06.0030
      
)הטסורינ( 403 מ"בלפמ ילזונ ןובסל ןקתמ     04.06.0040

    212.30     212.30     1.000 רטיל 2.1-1.1 חפנ ,ריקה לע הנקתה 'חי   
      
מ"בלפמ ץר-ץצ תטישב םיידי בוגינ ריינל ןקתמ     04.06.0050
,מ"ס 01/82/83 תודימב )הטסורינ( 403      

    257.40     257.40     1.000 הליענ ןונגנמ תוברל 'חי   
      
קיטסלפמ רטיל 32 חפנל ינבלמ הפשא חפ     04.06.0060
    SBA םגד ,דנדנתמ הסכמ תוברל ,חישק  
    "W247MP-4" וא "םיטקייורפ לנפ" תמגוד  

    267.30     267.30     1.000 ע"ש 'חי   
      

    170.50     170.50     1.000 םורכ הפוצמ תכתממ מ"ס 54 יעורז וד ילת 'חי  04.06.0070
  1,580.70 םירזיבא 60.40 כ"הס  

      
      

קובץ: 19.08.01.03   .../032 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     032 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק הייבג תקלחמ 7 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  80.40 ק ר פ  ת ת       
      
תדוקנ תוברל הלסא/רויכל םימ תדוקנ     04.08.0010
םימ תכרעמל המאתה םע בויב וא/וןיחולד      
עוציבל המלשהו רשפאה תדימב תמייק בויבו      
יפל ףוציר קוריפו הביצח תוברל שרדנכ אלמ      

  1,980.00     990.00     2.000 ךרוצה 'חי   
  1,980.00 תונוש 80.40 כ"הס  
 10,688.70 םיכנ יתוריש 40 כ"הס  

      
ם י נ פ  ת ו ר י ק  50 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
52 דע יבועב םיחיוטמו םייונב תוריק תסירה     05.01.0010
תוריק( הינבה ךותב ןוטב תורוגח תוברל ,מ"ס      

    712.80     118.80     6.000 )סבג\קולב\ןוטב ר"מ   
    712.80 קוריפ 10.50 כ"הס  

      
ה י נ ב  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
הלופכ היצקורטסנוק םע סבג תציחמ     05.02.0010
לש ללוכ יבועב )םידדצה ינשב( תימורק-דח      
תונוילע תוליסמ םע ,מ"מ 005 דע מ"מ  522      
םיבצינו מ"מ 001 בחורב תולופכ תונותחתו      
,םלשומ רמג דע לכה ,ןוולוגמ הדלפ חפמ      
םיחתפ אלל - וטנ הדידמה ,העיבצ  תוברל      
לעמ יבועב םיבצינ םע חתפל קוזיח תוברל(      

  1,458.60     243.10     6.000 ) יטסוקא דודיבו מ"מ 2.1 ר"מ   
      
51 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב תוריק     05.02.0020

  2,167.00     216.70    10.000 םלשומ רמג העיבצו  לטכפשו חייט תוברל מ"ס ר"מ   
  3,625.60 הינב 20.50 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  30.50 ק ר פ  ת ת       
      
המגודו תודימב הקימרק יחיראב יופיח      05.03.0010
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      

  3,414.40     213.40    16.000 )מ.כ.ל ר"מ ר"מ   
      
      

  3,414.40 30.50.7 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 19.08.01.03   .../033 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     033 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק הייבג תקלחמ 7 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,414.40 מהעברה      

      
      
המגודו תודימב הקימרק יחיראב ףוציר      05.03.0020
לכ תוברל ןימזמה )06/06,54/54(תריחבל      
,מ"מ 5 בחורב םיקשימ, םילנפ ,שורדה רמוחה      
םוינימולא תוניפ תנקתה תילירקא הבור רמג      
םיחיראה תשיכרל דוסי ריחמ(.חייט ינוקית וא/ו      

  2,068.00     206.80    10.000 )מ.כ.ל ר"מ ח"ש 06 ר"מ   
  5,482.40 יופיחו ףוציר 30.50 כ"הס  

      
ל כ פ ש ו  ע ב צ  40.50 ק ר פ  ת ת       
      
לע ותקלחהו תובכש יתשב )לטכפש( קרמ     05.04.0010
.עבצה דוריג רחאל וא חיט לעמ םינפ תוריק      

  1,760.00      35.20    50.000 דבלב השירד יפל עצובת הדובעה ר"מ   
      
םינפ חיט לע ע"ש וא "0002 לירקרפוס" עבצ     05.04.0020
דוסי  עבצ  תבכש  תוברל ,סבג וא      
לירקרפוס" תובכש יתשו  ע"ש וא "ליפרובמט"      

  1,375.00      27.50    50.000 ע"ש וא "0002 ר"מ   
  3,135.00 לכפשו עבצ 40.50 כ"הס  

      
ד י  י ז ח א מ  50.50 ק ר פ  ת ת       
      
תוגרדמ רדחל וא שבכל די זחאמ - "שיגנ"     05.05.0010
הדלפ רוניצמ יונב הקעמ ידיצל וא ריקל ןקתומ      
4-3 ינוציח רוניצ רטוק ,רונתב עובצו ןוולוגמ      
הבוגב בכרומ ,זחאמה תווצקב ףופיכ םע מ"ס      
ינפמ וא רמגומה חטשמה ינפמ מ"ס 09-59      
הזיחאל ישפוח חוורמ ,תוגרדמב חלשה הצק      
םינפהמ םומינימ מ"ס 4 זחאמל ביבסמ      
םיקוזיח תוברל ,רוניצה לש ינוציחה      
יפל ,רוביחה יוסיכל תוטזורו הקעמ/ריקל      
ישושימ ןומיס( .1.3 םיקלח 8191 י"ת תושירד      

  2,904.00     484.00     6.000 )דרפנב דדמנ המוק לכב זחאמה הצקב רטמ   
  2,904.00 די יזחאמ 50.50 כ"הס  
 15,859.80 םינפ תוריק 50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 19.08.01.03   .../034 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     034 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק הייבג תקלחמ 7 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  60 ק ר פ       
      
. 10.60 ק ר פ  ת ת       
      
תאלול גוסמ raeh pool עמש תכרעמ -שיגנ     06.01.0010
תוברל ,ע"ש וא "בלהמ" תרצות הארשה      

  1,100.00   1,100.00     1.000 'פמוק תוינזואל רוביח תורשפאו ינוציח ןופורקימ  
      
תוברל - טלפמוק הלבק תדמעל קפלד תפסות     06.01.0020

    825.00     825.00     1.000 'פמוק המאתהה תודובע לכ  
      
מס 9 ילמינימ הבוגב הפמרל הנגה ביכר     06.01.0030

    957.00     159.50     6.000 הפמרה ךרואל רטמ   
  2,882.00 . 10.60 כ"הס  

      
י 'ג ר  20.60 ק ר פ  ת ת       
      

    184.80      92.40     2.000 יעוצקמ ןינב לעופ ע"ש  06.02.0010
      

    189.20      94.60     2.000 יעוצקמ רגנ ע"ש  06.02.0020
      

    217.80     108.90     2.000 יעוצקמ ,ביכרמ רגסמ ע"ש  06.02.0030
      

    198.00      99.00     2.000 יעוצקמ ברברש ע"ש  06.02.0040
      

    204.60     102.30     2.000 ךמסומ יאלמשח ע"ש  06.02.0050
    994.40 י'גר 20.60 כ"הס  
  3,876.40 תונוש 60 כ"הס  

      
ה כ ר ד מ  70 ק ר פ       
      
ה כ ר ד מ   10.70 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     07.01.0010
גוסמ ןבל תוברל עבצ ספסוח מרמגב      

  1,293.60     107.80    12.000 תינכת יפל ע"וש וא 02/02 וא 02/01,תינבלמ ר"מ   
      
תוברל ,מ"ס 001/03/51 תודימב הפש ןבא     07.01.0020

    897.60      74.80    12.000 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי ר"מ   
      

    286.00      28.60    10.000 .ק"מ 000,2 דע עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  07.01.0050
      
תיתסרח תיתש לש רקובמ קודיה     07.01.0060
ףיעסב טרפמכ שבכ ילגר שבכמתועצמאב      

     66.00       3.30    20.000 יללכה טרפמב00.41.40.15 ר"מ   
  2,543.20 10.70.7 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 19.08.01.03   .../035 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     035 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

ךוניח תירק הייבג תקלחמ 7 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,543.20 מהעברה      

      
      
51-מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     07.01.0070
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס      

  1,210.00     121.00    10.000 וטשאא דייפידומ יפל %001 לש רקובמ ק"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     07.01.0080

    192.50      38.50     5.000 01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג רטמ   
      

     11.00       2.20     5.000 .ר"מ/ג"ק 1 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר רטמ  07.01.0090
      
תוברל תובלתשמ םינבא לש הבכרהו קוריפ     07.01.0100

    627.00      62.70    10.000 לוח תפסות ר"מ   
  4,583.70 הכרדמ  10.70 כ"הס  
  4,583.70 הכרדמ 70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 44,083.60 ךוניח תירק הייבג תקלחמ כ"הס
קובץ: 19.08.01.03   .../036 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     036 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

םערזי ןימלע תיב 8 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י כ נ  ת ו י נ ח  10 ק ר פ       
      
ר ו ר מ ת  30.10 ק ר פ  ת ת       
      
הגרד ,ינוריע גוסמ רורמת ללוכ ןוולוגמ דומע     01.03.0010

    374.00     374.00     1.000 דוסי תוברל ,G.E 'חי   
    374.00 רורמת 30.10 כ"הס  
    374.00 םיכנ תוינח 10 כ"הס  

      
ת ו ת ל ד  30 ק ר פ       
      
ת ו ת ל ד  40.30 ק ר פ  ת ת       
      
תיפנכ דח ןוטרק תרווכ יולימ םע הדובל תלד     03.04.0010
,מ"ס 012/58-57 תודימב ,תיריצ החיתפל      
תלדה תפטעמ ,מ"ס 3 ןבל ץע תימינפ תרגסמ      
תלדל LP ריינ טפט יופיצ ,תיביס וא תינוזמ      

  2,750.00   2,750.00     1.000 רוויע ףוקשמ תוברל ןרוא ץעמ ףוקשמלו 'חי   
  2,750.00 תותלד 40.30 כ"הס  
  2,750.00 תותלד 30 כ"הס  

      
ם י כ נ  י ת ו ר י ש  40 ק ר פ       
      
ט ו ל י ש  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
םוינימולא תקצימ םיכנ יתורש טלש -שיגנ     04.01.0010
יפל ,םיכנ יתורש את רובע מ"ס 61/61 לדוגב      

    297.00     148.50     2.000 4 קלח 8191 י"ת 'חי   
    297.00 טוליש 10.40 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  60.40 ק ר פ  ת ת       
      
ריקה לע הנקתהל םיכנ יתורישל ףדמ - "שיגנ"     04.06.0010
מ"ס 51 בחורו מ"ס 03 ךרואב רויכל דומצ      
,תולגועמ תווצק םע )הטסורינ( 403 מ"בלפמ      

    265.10     265.10     1.000 3 קלח 8191 ילארשי ןקת יפל 'חי   
      
"לטסירק" תשטולמ תיכוכזמ הארמ - "שיגנ"     04.06.0020
ןקת יפל ,)מ"ס 09/54 תודימ-ינקת לדוג(      

    297.00     297.00     1.000 3 קלח 8191 ילארשי 'חי   
      

    111.10     111.10     1.000 )הטסורינ( 403 מ"בלפמ חותפ ריינ קיזחמ 'חי  04.06.0030
      
)הטסורינ( 403 מ"בלפמ ילזונ ןובסל ןקתמ     04.06.0040

    212.30     212.30     1.000 רטיל 2.1-1.1 חפנ ,ריקה לע הנקתה 'חי   
    885.50 60.40.8 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 19.08.01.03   .../037 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     037 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

םערזי ןימלע תיב 8 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    885.50 מהעברה      

      
      
מ"בלפמ ץר-ץצ תטישב םיידי בוגינ ריינל ןקתמ     04.06.0050
,מ"ס 01/82/83 תודימב )הטסורינ( 403      

    257.40     257.40     1.000 הליענ ןונגנמ תוברל 'חי   
      
קיטסלפמ רטיל 32 חפנל ינבלמ הפשא חפ     04.06.0060
    SBA םגד ,דנדנתמ הסכמ תוברל ,חישק  
    "W247MP-4" וא "םיטקייורפ לנפ" תמגוד  

    267.30     267.30     1.000 ע"ש 'חי   
      

    170.50     170.50     1.000 םורכ הפוצמ תכתממ מ"ס 54 יעורז וד ילת 'חי  04.06.0070
  1,580.70 םירזיבא 60.40 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  80.40 ק ר פ  ת ת       
      
תדוקנ תוברל הלסא/רויכל םימ תדוקנ     04.08.0010
םימ תכרעמל המאתה םע בויב וא/וןיחולד      
עוציבל המלשהו רשפאה תדימב תמייק בויבו      
יפל ףוציר קוריפו הביצח תוברל שרדנכ אלמ      

    990.00     990.00     1.000 ךרוצה 'חי   
    990.00 תונוש 80.40 כ"הס  
  2,867.70 םיכנ יתוריש 40 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  60 ק ר פ       
      
. 10.60 ק ר פ  ת ת       
      
41/93/74 תודימב םיידי תליטנל שיגנ  רויכ     06.01.0010
רומיגב )הטסורינ( 403 מ"בלפמ מ"ס      
תוניפ תוברל ,"קירבמ שוטיל" לש ינוציח/ימינפ      
רוביח יגרב םע םילוזנוק 2 ,תולגועמ תוימינפ      

  2,090.00   2,090.00     1.000 םיידי תפיטש זרבל הנכהו ריקל 'חי   
  2,090.00 . 10.60 כ"הס  

      
י 'ג ר  20.60 ק ר פ  ת ת       
      

    184.80      92.40     2.000 יעוצקמ ןינב לעופ ע"ש  06.02.0010
      

    189.20      94.60     2.000 יעוצקמ רגנ ע"ש  06.02.0020
      

    217.80     108.90     2.000 יעוצקמ ,ביכרמ רגסמ ע"ש  06.02.0030
      

    198.00      99.00     2.000 יעוצקמ ברברש ע"ש  06.02.0040
    789.80 20.60.8 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 19.08.01.03   .../038 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     038 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

םערזי ןימלע תיב 8 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    789.80 מהעברה      

      
      

    204.60     102.30     2.000 ךמסומ יאלמשח ע"ש  06.02.0050
    994.40 י'גר 20.60 כ"הס  
  3,084.40 תונוש 60 כ"הס  

      
ל ס פ ס  70 ק ר פ       
      
. 10.70 ק ר פ  ת ת       
      
,ע"ש וא "ןמענ" םגד די דעסמ םע לספס -שיגנ     07.01.0010
.מ"ס 57 הבוגו מ"ס 06/081-051 תודימב      
מ"מ 5.1 יבועב חפמ תנעשמהו לספסה בשומ      
.םיילגר תוברל ,רונתב עובצו ררוחמ ,ןוולוגמ      

  9,240.00   2,310.00     4.000 לזרב תקצימ יושע לספסה 'חי   
      
'בח תרצות ,עבורמ קינקיפ ןחלוש -שיגנ     07.01.0020
יושע ,מ"ס 58/58 תודימב ,ע"ש וא "סדה"      

  6,380.00   6,380.00     1.000 תנעשמ אלל םיבשומ 4 תוברל קלחומ ןוטבמ 'חי   
 15,620.00 . 10.70 כ"הס  
 15,620.00 לספס 70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 24,696.10 םערזי ןימלע תיב כ"הס
קובץ: 19.08.01.03   .../039 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     039 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

םילגעמ רשוכ ינקתמ פ"צש 9 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י כ נ  ת ו י נ ח  10 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב םיכנ תיינח תרגסמ ןומיס - "שיגנ"     01.01.0010
למס הכותבו ןבל םישיבכ עבצב מ"ס 065/003      
06/06 תודימב ,לוחכ עבצב ימואלניב םיכנ      

    712.80     356.40     2.000 מ"ס 'חי   
      
תודימב םיכנ תיינחל תרגסמ ןומיס -שיגנ     01.01.0020

    257.40     128.70     2.000 ןבל םישיבכ עבצב מ"ס 065/003 'חי   
    970.20 העיבצ 10.10 כ"הס  

      
ח ט ש ה  ת נ כ ה  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
8 לעמ יבועב ,ןייוזמ אל ןוטב יפצרמ תסירה     01.02.0010

    338.80      84.70     4.000 ןוטב ישלושמ תוברל מ"ס 51 דעו מ"ס ר"מ   
      
ש.א תוברל תמייק הכרדמ תכמנה - "שיגנ     01.02.0020
051 )וטנ( ילמינימ בחורב תובלתשמ םינבאמ      
)%01 ילמיסקמ עופיש( %8 עופישבו מ"ס      
םיפגא ינש םע הכרדמל בצינב יכרוא      
תודובע תוברל , %8 דע עופישב םיינוסכלא      
יולימ תמלשה ,םיעופישה תרדסה ,קוריפה      
תובלתשמ םינבאב ףוציר ,קודיה ,לוחו עצמ      
ןבאל דוסי ריחמ( ךרוצה תדימב ב.אותושדח      
,םלשומ רמג דע לכה ,)ר"מ/ח"ש 05 תבלתשמ      

  2,376.00     237.60    10.000 . ילארשי ןקת יפל ר"מ   
  2,714.80 חטשה תנכה 20.10 כ"הס  

      
ר ו ר מ ת  30.10 ק ר פ  ת ת       
      
הגרד ,ינוריע גוסמ רורמת ללוכ ןוולוגמ דומע     01.03.0010

    374.00     374.00     1.000 דוסי תוברל ,G.E 'חי   
    374.00 רורמת 30.10 כ"הס  
  4,059.00 םיכנ תוינח 10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 19.08.01.03   .../040 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     040 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

םילגעמ רשוכ ינקתמ פ"צש 9 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ה ז א  ח ט ש מ  20 ק ר פ       
      
. 10.20 ק ר פ  ת ת       
      
תושיגנל מ"מ 21 יבועב ימוג חירא -שיגנ     02.01.0010
ןטילופ" תרצות ,קורי/רוחש ןווגב ,םירוויע      
חטשמ ג"ע עצובי חיראה .ע"ש וא "טרופס      
וניה א"מל ריחמה ,)דרפנב דדמנ( תוחיטב      

 13,552.00     308.00    44.000 )אשד/ימוגה ריחמל תפסות רטמ   
 13,552.00 . 10.20 כ"הס  
 13,552.00 הרהזא חטשמ 20 כ"הס  

      
ש י ג נ  ן ק ת מ  30 ק ר פ       
      
. 10.30 ק ר פ  ת ת       
      
םגד ףתכ ץוויכו הקיחד ןקתמ -שיגנ     03.01.0010

 81,000.00  81,000.00     1.000 ע"ש וא  "sgaH" 'בח תרצות "4664508" 'חי   
 81,000.00 . 10.30 כ"הס  
 81,000.00 שיגנ ןקתמ 30 כ"הס  

      
ל ס פ ס  40 ק ר פ       
      
. 10.40 ק ר פ  ת ת       
      
,ע"ש וא "ןמענ" םגד די דעסמ םע לספס -שיגנ     04.01.0010
.מ"ס 57 הבוגו מ"ס 06/081-051 תודימב      
מ"מ 5.1 יבועב חפמ תנעשמהו לספסה בשומ      
.םיילגר תוברל ,רונתב עובצו ררוחמ ,ןוולוגמ      

  2,310.00   2,310.00     1.000 לזרב תקצימ יושע לספסה 'חי   
  2,310.00 . 10.40 כ"הס  
  2,310.00 לספס 40 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  60 ק ר פ       
      
. 10.60 ק ר פ  ת ת       
      

    495.00     495.00     1.000 'פמוק טלפמוק היזרב בבוסל 06.01.0010
    495.00 . 10.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 19.08.01.03   .../041 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     041 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

םילגעמ רשוכ ינקתמ פ"צש 9 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י 'ג ר  20.60 ק ר פ  ת ת       
      

    184.80      92.40     2.000 יעוצקמ ןינב לעופ ע"ש  06.02.0010
    184.80 י'גר 20.60 כ"הס  
    679.80 תונוש 60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

101,600.80 םילגעמ רשוכ ינקתמ פ"צש כ"הס
קובץ: 19.08.01.03   .../042 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     042 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תורעה 1 הנבמ     
    
. 10 קרפ      
    

. 10.10 קרפ תת                                           
    

. 10 כ"הס                                          
תורעה 1 כ"הס                                         

    
רעונ רפכ ןומימ רפכ 2 הנבמ     
    
םיכנ תוינח 10 קרפ      
    

                                 374.00 רורמת 30.10 קרפ תת    
    

                    374.00 םיכנ תוינח 10 כ"הס                
    
תותלד 30 קרפ      
    

                               2,750.00 תותלד 40.30 קרפ תת    
    

                  2,750.00 תותלד 30 כ"הס                
    
םיכנ יתוריש 40 קרפ      
    

                                 297.00 טוליש 10.40 קרפ תת    
    

                               1,980.00 די יזחאמ 20.40 קרפ תת    
    

                                 308.00 לוענמ 30.40 קרפ תת    
    

                               2,742.30 הלסא 40.40 קרפ תת    
    

                               1,800.70 רויכ 50.40 קרפ תת    
    

                               1,580.70 םירזיבא 60.40 קרפ תת    
    

                               1,980.00 תונוש 80.40 קרפ תת    
    

                 10,688.70 םיכנ יתוריש 40 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 19.08.01.03   .../043 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     043 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םינפ תוריק 50 קרפ      
    

                                 712.80 קוריפ 10.50 קרפ תת    
    

                               2,325.40 הינב 20.50 קרפ תת    
    

                               6,336.00 יופיחו ףוציר 30.50 קרפ תת    
    

                               3,135.00 לכפשו עבצ 40.50 קרפ תת    
    

                 12,509.20 םינפ תוריק 50 כ"הס                
    
תונוש 60 קרפ      
    

                                 520.30 . 10.60 קרפ תת    
    

                                 994.40 י'גר 20.60 קרפ תת    
    

                  1,514.70 תונוש 60 כ"הס                
    27,836.60 רעונ רפכ ןומימ רפכ 2 כ"הס                            

    
היירפס ןומימ רפכ 3 הנבמ     
    
םיכנ תוינח 10 קרפ      
    

                               2,545.40 חטשה תנכה 20.10 קרפ תת    
    

                                 594.00 טלש 30.10 קרפ תת    
    

                                 374.00 רורמת 40.10 קרפ תת    
    

                  3,513.40 םיכנ תוינח 10 כ"הס                
    
תותלד 30 קרפ      
    

                               2,750.00 תותלד 40.30 קרפ תת    
    

                  2,750.00 תותלד 30 כ"הס                
    
םיכנ יתוריש 40 קרפ      
    

                                 297.00 טוליש 10.40 קרפ תת    
    

                               1,980.00 די יזחאמ 20.40 קרפ תת    
    

                                 308.00 לוענמ 30.40 קרפ תת    
    

                               2,742.30 הלסא 40.40 קרפ תת    
קובץ: 19.08.01.03   .../044 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     044 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               1,800.70 רויכ 50.40 קרפ תת    
    

                               1,580.70 םירזיבא 60.40 קרפ תת    
    

                               1,980.00 תונוש 80.40 קרפ תת    
    

                 10,688.70 םיכנ יתוריש 40 כ"הס                
    
םינפ תוריק 50 קרפ      
    

                                 712.80 קוריפ 10.50 קרפ תת    
    

                               2,325.40 הינב 20.50 קרפ תת    
    

                               6,336.00 יופיחו ףוציר 30.50 קרפ תת    
    

                               3,135.00 לכפשו עבצ 40.50 קרפ תת    
    

                 12,509.20 םינפ תוריק 50 כ"הס                
    
תונוש 60 קרפ      
    

                               2,445.30 . 10.60 קרפ תת    
    

                                 994.40 י'גר 20.60 קרפ תת    
    

                  3,439.70 תונוש 60 כ"הס                
    32,901.00 היירפס ןומימ רפכ 3 כ"הס                            

    
ךוניח תירק טרופס םלוא 4 הנבמ     
    
םיכנ תוינח 10 קרפ      
    

                                 970.20 העיבצ 10.10 קרפ תת    
    

                               6,446.00 חטשה תנכה 20.10 קרפ תת    
    

                                 374.00 רורמת 30.10 קרפ תת    
    

                  7,790.20 םיכנ תוינח 10 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 19.08.01.03   .../045 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     045 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תוגרדמ 20 קרפ      
    

                               5,808.00 די יזחאמ 10.20 קרפ תת    
    

                               1,276.00 תוגרדמ ןומיס 20.20 קרפ תת    
    

                  7,084.00 תוגרדמ 20 כ"הס                
    
תותלד 30 קרפ      
    

                               2,750.00 תותלד 40.30 קרפ תת    
    

                  2,750.00 תותלד 30 כ"הס                
    
םיכנ יתוריש 40 קרפ      
    

                                 297.00 טוליש 10.40 קרפ תת    
    

                               1,980.00 די יזחאמ 20.40 קרפ תת    
    

                                 308.00 לוענמ 30.40 קרפ תת    
    

                               2,742.30 הלסא 40.40 קרפ תת    
    

                               1,800.70 רויכ 50.40 קרפ תת    
    

                               1,580.70 םירזיבא 60.40 קרפ תת    
    

                               1,980.00 תונוש 80.40 קרפ תת    
    

                 10,688.70 םיכנ יתוריש 40 כ"הס                
    
םינפ תוריק 50 קרפ      
    

                               1,425.60 קוריפ 10.50 קרפ תת    
    

                               9,196.00 הינב 20.50 קרפ תת    
    

                               6,336.00 יופיחו ףוציר 30.50 קרפ תת    
    

                               3,135.00 לכפשו עבצ 40.50 קרפ תת    
    

                 20,092.60 םינפ תוריק 50 כ"הס                
 
 
 
 
 

קובץ: 19.08.01.03   .../046 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     046 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תונוש 60 קרפ      
    

                                 520.30 . 10.60 קרפ תת    
    

                                 994.40 י'גר 20.60 קרפ תת    
    

                  1,514.70 תונוש 60 כ"הס                
    49,920.20 ךוניח תירק טרופס םלוא 4 כ"הס                            

    
ךוניח תירק הקבר תיב 5 הנבמ     
    
םיכנ תוינח 10 קרפ      
    

                                 970.20 העיבצ 10.10 קרפ תת    
    

                               3,223.00 חטשה תנכה 20.10 קרפ תת    
    

                                 374.00 רורמת 30.10 קרפ תת    
    

                  4,567.20 םיכנ תוינח 10 כ"הס                
    
תוגרדמ 20 קרפ      
    

                              24,200.00 די יזחאמ 10.20 קרפ תת    
    

                               7,805.60 תוגרדמ ןומיס 20.20 קרפ תת    
    

                 32,005.60 תוגרדמ 20 כ"הס                
    
תותלד 30 קרפ      
    

                               2,750.00 תותלד 40.30 קרפ תת    
    

                  2,750.00 תותלד 30 כ"הס                
    
םיכנ יתוריש 40 קרפ      
    

                                 297.00 טוליש 10.40 קרפ תת    
    

                               1,980.00 די יזחאמ 20.40 קרפ תת    
    

                                 308.00 לוענמ 30.40 קרפ תת    
    

                               2,742.30 הלסא 40.40 קרפ תת    
    

                               1,800.70 רויכ 50.40 קרפ תת    
    

                               1,580.70 םירזיבא 60.40 קרפ תת    
קובץ: 19.08.01.03   .../047 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     047 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               1,980.00 תונוש 80.40 קרפ תת    
    

                 10,688.70 םיכנ יתוריש 40 כ"הס                
    
םינפ תוריק 50 קרפ      
    

                                 712.80 קוריפ 10.50 קרפ תת    
    

                               2,325.40 הינב 20.50 קרפ תת    
    

                               6,336.00 יופיחו ףוציר 30.50 קרפ תת    
    

                               3,135.00 לכפשו עבצ 40.50 קרפ תת    
    

                 12,509.20 םינפ תוריק 50 כ"הס                
    
תונוש 60 קרפ      
    

                                 520.30 . 10.60 קרפ תת    
    

                                 994.40 י'גר 20.60 קרפ תת    
    

                               2,310.00 םישיגנ תומוקמ 30.60 קרפ תת    
    

                  3,824.70 תונוש 60 כ"הס                
    
הפמר 70 קרפ      
    

                              10,648.00 די זחאמ 10.70 קרפ תת    
    

                              20,812.00 שבכ 20.70 קרפ תת    
    

                               3,960.00 תונוש 30.70 קרפ תת    
    

                 35,420.00 הפמר 70 כ"הס                
   101,765.40 ךוניח תירק הקבר תיב 5 כ"הס                            

    
ךוניח תירק החצנה רתא 6 הנבמ     
    
םיכנ תוינח 10 קרפ      
    

                               1,455.30 העיבצ 10.10 קרפ תת    
    

                               4,411.00 חטשה תנכה 20.10 קרפ תת    
 
 
 
 

קובץ: 19.08.01.03   .../048 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     048 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                                 374.00 רורמת 30.10 קרפ תת    
    

                  6,240.30 םיכנ תוינח 10 כ"הס                
    
הכרדמ 20 קרפ      
    

                              13,525.60 ליבש תבחרה 10.20 קרפ תת    
    

                 13,525.60 הכרדמ 20 כ"הס                
    
לספס 30 קרפ      
    

                               9,240.00 . 10.30 קרפ תת    
    

                  9,240.00 לספס 30 כ"הס                
    
הייזרב 40 קרפ      
    

                               4,730.00 . 10.40 קרפ תת    
    

                  4,730.00 הייזרב 40 כ"הס                
    
תונוש 60 קרפ      
    

                                 184.80 י'גר 20.60 קרפ תת    
    

                    184.80 תונוש 60 כ"הס                
    33,920.70 ךוניח תירק החצנה רתא 6 כ"הס                            

    
ךוניח תירק הייבג תקלחמ 7 הנבמ     
    
םיכנ תוינח 10 קרפ      
    

                               1,455.30 העיבצ 10.10 קרפ תת    
    

                               4,495.70 חטשה תנכה 20.10 קרפ תת    
    

                                 374.00 רורמת 30.10 קרפ תת    
    

                  6,325.00 םיכנ תוינח 10 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 19.08.01.03   .../049 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     049 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תותלד 30 קרפ      
    

                               2,750.00 תותלד 40.30 קרפ תת    
    

                  2,750.00 תותלד 30 כ"הס                
    
םיכנ יתוריש 40 קרפ      
    

                                 297.00 טוליש 10.40 קרפ תת    
    

                               1,980.00 די יזחאמ 20.40 קרפ תת    
    

                                 308.00 לוענמ 30.40 קרפ תת    
    

                               2,742.30 הלסא 40.40 קרפ תת    
    

                               1,800.70 רויכ 50.40 קרפ תת    
    

                               1,580.70 םירזיבא 60.40 קרפ תת    
    

                               1,980.00 תונוש 80.40 קרפ תת    
    

                 10,688.70 םיכנ יתוריש 40 כ"הס                
    
םינפ תוריק 50 קרפ      
    

                                 712.80 קוריפ 10.50 קרפ תת    
    

                               3,625.60 הינב 20.50 קרפ תת    
    

                               5,482.40 יופיחו ףוציר 30.50 קרפ תת    
    

                               3,135.00 לכפשו עבצ 40.50 קרפ תת    
    

                               2,904.00 די יזחאמ 50.50 קרפ תת    
    

                 15,859.80 םינפ תוריק 50 כ"הס                
    
תונוש 60 קרפ      
    

                               2,882.00 . 10.60 קרפ תת    
    

                                 994.40 י'גר 20.60 קרפ תת    
    

                  3,876.40 תונוש 60 כ"הס                
 
 
 

קובץ: 19.08.01.03   .../050 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     050 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הכרדמ 70 קרפ      
    

                               4,583.70 הכרדמ  10.70 קרפ תת    
    

                  4,583.70 הכרדמ 70 כ"הס                
    44,083.60 ךוניח תירק הייבג תקלחמ 7 כ"הס                            

    
םערזי ןימלע תיב 8 הנבמ     
    
םיכנ תוינח 10 קרפ      
    

                                 374.00 רורמת 30.10 קרפ תת    
    

                    374.00 םיכנ תוינח 10 כ"הס                
    
תותלד 30 קרפ      
    

                               2,750.00 תותלד 40.30 קרפ תת    
    

                  2,750.00 תותלד 30 כ"הס                
    
םיכנ יתוריש 40 קרפ      
    

                                 297.00 טוליש 10.40 קרפ תת    
    

                               1,580.70 םירזיבא 60.40 קרפ תת    
    

                                 990.00 תונוש 80.40 קרפ תת    
    

                  2,867.70 םיכנ יתוריש 40 כ"הס                
    
תונוש 60 קרפ      
    

                               2,090.00 . 10.60 קרפ תת    
    

                                 994.40 י'גר 20.60 קרפ תת    
    

                  3,084.40 תונוש 60 כ"הס                
    
לספס 70 קרפ      
    

                              15,620.00 . 10.70 קרפ תת    
    

                 15,620.00 לספס 70 כ"הס                
    24,696.10 םערזי ןימלע תיב 8 כ"הס                            

 
 

קובץ: 19.08.01.03   .../051 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     051 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םילגעמ רשוכ ינקתמ פ"צש 9 הנבמ     
    
םיכנ תוינח 10 קרפ      
    

                                 970.20 העיבצ 10.10 קרפ תת    
    

                               2,714.80 חטשה תנכה 20.10 קרפ תת    
    

                                 374.00 רורמת 30.10 קרפ תת    
    

                  4,059.00 םיכנ תוינח 10 כ"הס                
    
הרהזא חטשמ 20 קרפ      
    

                              13,552.00 . 10.20 קרפ תת    
    

                 13,552.00 הרהזא חטשמ 20 כ"הס                
    
שיגנ ןקתמ 30 קרפ      
    

                              81,000.00 . 10.30 קרפ תת    
    

                 81,000.00 שיגנ ןקתמ 30 כ"הס                
    
לספס 40 קרפ      
    

                               2,310.00 . 10.40 קרפ תת    
    

                  2,310.00 לספס 40 כ"הס                
    
תונוש 60 קרפ      
    

                                 495.00 . 10.60 קרפ תת    
    

                                 184.80 י'גר 20.60 קרפ תת    
    

                    679.80 תונוש 60 כ"הס                
   101,600.80 םילגעמ רשוכ ינקתמ פ"צש 9 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 19.08.01.03   .../052 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     052 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

תורעה 1 הנבמ    
   

. 10 קרפ                             
   

תורעה 1 כ"הס                            
   
רעונ רפכ ןומימ רפכ 2 הנבמ    
   

                    374.00 םיכנ תוינח 10 קרפ   
   

                  2,750.00 תותלד 30 קרפ   
   

                 10,688.70 םיכנ יתוריש 40 קרפ   
   

                 12,509.20 םינפ תוריק 50 קרפ   
   

                  1,514.70 תונוש 60 קרפ   
   

    27,836.60 רעונ רפכ ןומימ רפכ 2 כ"הס               
   
היירפס ןומימ רפכ 3 הנבמ    
   

                  3,513.40 םיכנ תוינח 10 קרפ   
   

                  2,750.00 תותלד 30 קרפ   
   

                 10,688.70 םיכנ יתוריש 40 קרפ   
   

                 12,509.20 םינפ תוריק 50 קרפ   
   

                  3,439.70 תונוש 60 קרפ   
   

    32,901.00 היירפס ןומימ רפכ 3 כ"הס               
   
ךוניח תירק טרופס םלוא 4 הנבמ    
   

                  7,790.20 םיכנ תוינח 10 קרפ   
   

                  7,084.00 תוגרדמ 20 קרפ   
   

                  2,750.00 תותלד 30 קרפ   
   

                 10,688.70 םיכנ יתוריש 40 קרפ   
   

                 20,092.60 םינפ תוריק 50 קרפ   
 
 
 

קובץ: 19.08.01.03   .../053 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     053 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                  1,514.70 תונוש 60 קרפ   

   
    49,920.20 ךוניח תירק טרופס םלוא 4 כ"הס               

   
ךוניח תירק הקבר תיב 5 הנבמ    
   

                  4,567.20 םיכנ תוינח 10 קרפ   
   

                 32,005.60 תוגרדמ 20 קרפ   
   

                  2,750.00 תותלד 30 קרפ   
   

                 10,688.70 םיכנ יתוריש 40 קרפ   
   

                 12,509.20 םינפ תוריק 50 קרפ   
   

                  3,824.70 תונוש 60 קרפ   
   

                 35,420.00 הפמר 70 קרפ   
   

   101,765.40 ךוניח תירק הקבר תיב 5 כ"הס               
   
ךוניח תירק החצנה רתא 6 הנבמ    
   

                  6,240.30 םיכנ תוינח 10 קרפ   
   

                 13,525.60 הכרדמ 20 קרפ   
   

                  9,240.00 לספס 30 קרפ   
   

                  4,730.00 הייזרב 40 קרפ   
   

                    184.80 תונוש 60 קרפ   
   

    33,920.70 ךוניח תירק החצנה רתא 6 כ"הס               
   
ךוניח תירק הייבג תקלחמ 7 הנבמ    
   

                  6,325.00 םיכנ תוינח 10 קרפ   
   

                  2,750.00 תותלד 30 קרפ   
   

                 10,688.70 םיכנ יתוריש 40 קרפ   
   

                 15,859.80 םינפ תוריק 50 קרפ   
   

                  3,876.40 תונוש 60 קרפ   
 

קובץ: 19.08.01.03   .../054 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     054 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                  4,583.70 הכרדמ 70 קרפ   

   
    44,083.60 ךוניח תירק הייבג תקלחמ 7 כ"הס               

   
םערזי ןימלע תיב 8 הנבמ    
   

                    374.00 םיכנ תוינח 10 קרפ   
   

                  2,750.00 תותלד 30 קרפ   
   

                  2,867.70 םיכנ יתוריש 40 קרפ   
   

                  3,084.40 תונוש 60 קרפ   
   

                 15,620.00 לספס 70 קרפ   
   

    24,696.10 םערזי ןימלע תיב 8 כ"הס               
   
םילגעמ רשוכ ינקתמ פ"צש 9 הנבמ    
   

                  4,059.00 םיכנ תוינח 10 קרפ   
   

                 13,552.00 הרהזא חטשמ 20 קרפ   
   

                 81,000.00 שיגנ ןקתמ 30 קרפ   
   

                  2,310.00 לספס 40 קרפ   
   

                    679.80 תונוש 60 קרפ   
   

   101,600.80 םילגעמ רשוכ ינקתמ פ"צש 9 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 19.08.01.03   .../055 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

11/07/2022
דף מס':     055 םיירוביצ יבחרמ תושגנה

  
הנבמ ךס  

תורעה 1 הנבמ               
  

    27,836.60 רעונ רפכ ןומימ רפכ 2 הנבמ  
  

    32,901.00 היירפס ןומימ רפכ 3 הנבמ  
  

    49,920.20 ךוניח תירק טרופס םלוא 4 הנבמ  
  

   101,765.40 ךוניח תירק הקבר תיב 5 הנבמ  
  

    33,920.70 ךוניח תירק החצנה רתא 6 הנבמ  
  

    44,083.60 ךוניח תירק הייבג תקלחמ 7 הנבמ  
  

    24,696.10 םערזי ןימלע תיב 8 הנבמ  
  

   101,600.80 םילגעמ רשוכ ינקתמ פ"צש 9 הנבמ  
 

  
לכה ךס  

   416,724.40 החנה בושיחל םוכס  
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 19.08.01.03 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


