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

28/04/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 'ב בלש דעס ץוביק 8-7 הדוגא יתב 2 חותיפ

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  :80 ק ר פ  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה ,תוכמותה      
לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח      
,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס ,הכישמ      
תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
)E.P.D.H( ןליתאילופמ םייטסלפ תורוניצ      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     08.01.0048
םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס יספ      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

  2,275.00      13.00   175.000 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
וד םיירושרש םישימג םייטסלפ תורוניצ      
יתבכש      
      
      
      
      
      

  2,275.00 10.80.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 09.00.51.10   .../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
 

28/04/2022
דף מס':     002 'ב בלש דעס ץוביק 8-7 הדוגא יתב 2 חותיפ

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,275.00 מהעברה      

      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  7,200.00      12.00   600.000 08.1.021. רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
יולימ ,הריפח ,רפעה תודובע ללוכ את ריחמ      
תוברל יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,קודיהו      
טוליש ,ןוטבמ הסכמ ,הרקת ,ןויזה      
,םינגוע ,הקיציב עובט תושרה למס,הסכמה      
םיחתפ תנכה ,ץצח תבכש ,תודיפר ,זוקינ      
תוברל אתל תואיציו תוסינכ ,תורוניצ רובע      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה      
      
20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.0168
06 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

  2,000.00   1,000.00     2.000 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.0171
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

  1,590.00   1,590.00     1.000 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
מ"ס 06 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0198
הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ רובע      

    900.00     450.00     2.000 'פמוק .984 י"ת יפל 521B תכתממ קוצי לוגע  
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0201
הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ רובע      

    600.00     600.00     1.000 'פמוק .984 י"ת יפל 521B תכתממ קוצי לוגע  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
      
      
      
      
      

 14,565.00 10.80.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 09.00.51.10   .../003 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

28/04/2022
דף מס':     003 'ב בלש דעס ץוביק 8-7 הדוגא יתב 2 חותיפ

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 14,565.00 מהעברה      

      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0261
06 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 12,900.00      43.00   300.000 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
לעמ ,עקרקה יגוס לכב תרנצל הלעת תריפח     08.01.0294
תרנצ ,קזב וק ,םימ ריבעמ( לושכמ תחתמ וא      
לש ובחורל מ''ס 04 בחורב ,)'וכו םימ      
תקיצי ללוכ ,תירושרש תרנצ תחנהל לושכמה      

  1,200.00      80.00    15.000 .תרנצה תנגהל 02 -ב ןוטב 'חי   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה ח"ע      
ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו סוסיב      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה רזעה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
      
      

 28,665.00 10.80.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 09.00.51.10   .../004 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

28/04/2022
דף מס':     004 'ב בלש דעס ץוביק 8-7 הדוגא יתב 2 חותיפ

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 28,665.00 מהעברה      

      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.01.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

  7,040.00     640.00    11.000 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
םירוביחו קוריפ תודובע      
      
תושרה םע םואתב ועצובי תודובעה      
םישרדנה תוחיטבה יללכ לכ יפלו תימוקמה      
תא לולכי קוריפה ,חתמהמ קותינ ללוכ      
ןקתומה דויצ לכו ,תועורזה ,םיסנפה ,דומעה      
הרויש םוקמל לבוי קרופש דויצה,דומעה לע      
.חקפמה      
      
,םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.01.0456
תלוספ ףוסיא רתאל ותרבעהו ותאצוה      
יפל ,תוכמסומה תויושרה י''ע רשואמה      
חטשה ינפ תרזחה ללוכ ,חקפמה תייחנה      
תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמיולימב םתומדקל      

    780.00     260.00     3.000 'פמוק .ףוציר וא/ו טלפסא ןוקית תוברל  
      
8-4 הבוגב הדלפמ םייק הרואת דומע קוריפ     08.01.0462
ללוכ ,ויביכרמ לכו םיסנפ ,תועורז ללוכ ,'מ      
,םדודיבו הנזהה לבכו למשח ירוביח קוריפ      

  1,500.00     500.00     3.000 'פמוק .חקפמה הרויש םוקמל  ותרבעהו  
      
ללוכ ,תמייק הרואת תייזכרמל תורבחתה     08.01.0492
יפל הקראה יכילומו םילבכ ,תרנצ תרדחה      
לכ ,דוסיה ךרד םירבחתמה םילגעמה 'סמ      
וא/ו תפסות ,םישרדנה םימואיתהו םירוביחה      
םאתהב היזכרמב םילגעמל טוליש ןוכדיע      
םוטיא ,טוויח ,תוינכותהו למשח תונזהל      
תרעה.ותומדקל בצמה תרזחהו תרנצה      
/ םייק תרושקת ןוראל תורבחתה :ןנכתמ      

  1,028.00     514.00     2.000 'פמוק .םייק למשח ןוראל  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 39,013.00 10.80.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 09.00.51.10   .../005 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

28/04/2022
דף מס':     005 'ב בלש דעס ץוביק 8-7 הדוגא יתב 2 חותיפ

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 39,013.00 מהעברה      

      
      
תרדחה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.01.0495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 05 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      
בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה      

    440.00     440.00     1.000 'פמוק .ותומדקל  
 39,453.00 ץוח תרואתל תונכה 10.80 כ"הס  

      
ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה חול      
רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו עורזל      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב םידומעה      
      
10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
      

20.80.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 09.00.51.10   .../006 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

28/04/2022
דף מס':     006 'ב בלש דעס ץוביק 8-7 הדוגא יתב 2 חותיפ

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 67 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב םירזבא      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הטישב עובצ הרואתה דומע ,ושארב      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.0045
ךרואב 240.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 19,250.00   1,750.00    11.000 'פמוק .'מ 4 וא 8.4  
 19,250.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג תשיכר      
םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת ללוכ הז      
-ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה םיפוגל      
    .C.O.T  
      
םיגירח קרפ האר .ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
      

30.80.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 09.00.51.10   .../007 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

28/04/2022
דף מס':     007 'ב בלש דעס ץוביק 8-7 הדוגא יתב 2 חותיפ

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
רגאמב םימושרה הכמסה תדועת ילעב      
.דבלב ןוכישהו יוניבה דרשמ      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואת ףוג ריחמ      
שגממ רוביח ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו      
.סנפה ףוגב םינקתומ הניקת      
      
םישגמ      
      
ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
תרצות 3CB -ו 2CB םגד םיקדהמ      
    IXEGOS דע ךתחב םילבכל ,רשואמ ע"ש וא  
טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ ללוכ ,ר"ממ 53      
וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה ירוביחלו      
דרפנ חטבמ( יוסיכ ,CA01X2, AK01 יבטוק      
ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ רובע      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה תיבלו      
      
70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     08.03.0330

  2,750.00     250.00    11.000 'פמוק 423.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ ר"ממ 4X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0390

  4,500.00      18.00   250.000 543.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0408
תויפוס ללוכ 543.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

  1,320.00      33.00    40.000 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      

  8,570.00 30.80.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 09.00.51.10   .../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
 

28/04/2022
דף מס':     008 'ב בלש דעס ץוביק 8-7 הדוגא יתב 2 חותיפ

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  8,570.00 מהעברה      

      
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0414
תויפוס ללוכ 543.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

  2,350.00      47.00    50.000 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
הקראה      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוציבל תושורדה      
.וגוס      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.0615
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

  6,500.00      26.00   250.000 08.3.606 רטמ   
 17,420.00 הרואת ירזיבא 30.80 כ"הס  

      
ש ר ג מ  ל ו ב ג ב  ה ק ו ל ח  ן ו ר א  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנמ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     08.07.0035
ןוריחממ חוקל.מ"מ 4x04x004 תודימב      

    450.00     450.00     1.000 5300.040.80 ףיעס 9102/70 לקד תויתשת 'חי   
      
דיחי םינומ רליפל הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.0063
ללוכ  הבוג מ"ס  08 םינפ בחור : תודימב      
04 קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ(      

  1,330.00   1,330.00     1.000 'פמוק .סוליפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס  
      
רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.07.0250
חוקל.רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת      
ףיעס 9102/70 לקד תויתשת ןוריחממ      

    384.00     192.00     2.000 08.062.0250 'חי   
      
36 דעו 04 לעמ ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.07.0271
01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא      
לקד תויתשת ןוריחממ חוקל.רפמאוליק      

    313.00     313.00     1.000 1720.260.80 ףיעס 9102/70 'חי   
      
      

  2,477.00 70.80.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 09.00.51.10   .../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
 

28/04/2022
דף מס':     009 'ב בלש דעס ץוביק 8-7 הדוגא יתב 2 חותיפ

למשח 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,477.00 מהעברה      

      
      
תידועיי החמוגב בכרומה למשח הנומל ןורא     08.07.0811
תודימב ןיירושמ רטסאילופמ ןוראה.      
    23X95X011 55 מ"סPI . םגד תמגודכ  
    0112-RO יספ ללוכ. טיילרוא תרבח תרצות  
דויצה לכו םיקדהמ ,הליענ ןיד,ספ ,הריבצ      

  3,500.00   3,500.00     1.000 'פמוק .חולה תמלשהל שרדנה  
      
ללוכ קוחרמ האירקל סקיסא הנומ     08.07.0812

    800.00     800.00     1.000 'פמוק .דבלב רעושמ ריחמ :ןנכתמ תרעה.הנקתה  
  6,777.00 שרגמ לובגב הקולח ןורא 70.80 כ"הס  

      
0.99 ק ר פ  ת ת  09.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש OCED-LYT 3041 םגד דל הרואת ףוג     08.90.0001
םידל 66PI  תומיטא תגרדב ע"ש וא ןוגירט      
רביירד, K0004 רוא עבצ SPILIHP  תרצות       
עובצ,  W501-54 קפסה  SPILIHP תרצותמ      
םאתמ ללוכ ןימזמה תרחבל ןווגב רונתב      
הקידב ילארשיה םינקתה ןוכמ ח"חעורזל      
לכ תוברל בשומב םייקה תמגודכ.האלמ      
ללוכ ח"ח לש דומע לע הנקתהלםירושיאה      

 15,400.00   1,400.00    11.000 םייק הרואת ףוג קוריפ 'חי   
      
טוויח ללוכ טלפמוק הרואת ףוג תנקתה     08.90.0002

  2,750.00     250.00    11.000 שרדנה לכו ,סנפל שגמהמ 'חי   
 18,150.00 0.99 קרפ תת 09.80 כ"הס  
101,050.00 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת :80 קרפ 80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

101,050.00 למשח כ"הס
קובץ: 09.00.51.10   .../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
 

28/04/2022
דף מס':     010 'ב בלש דעס ץוביק 8-7 הדוגא יתב 2 חותיפ

חותיפ 15 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  20.20 ק ר פ  ת ת       
ן י ו ז מ  ן ו ט ב  ר ד ג       
      
יופיח אלל , 03 -ב ןייוזמ ןוטבמ רדג תוריק     02.02.0015
,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ .ןבא      
בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז , םירפת ,םיזקנ      
ךרוצל םישורדה םירמוחה תודובעה לכו ריקה      
הבוג .תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה עוציב      
עקרקה סלפממ מ"ס 021 דע ריקה      

  6,798.00   1,133.00     6.000 .הכרדמ/יפוס ק"מ   
      
'מ 2.1-1.1 הבוגב ע"ש וא "תרנכ" םגד רדג     02.02.0016
מ"מ 5.1/52/52 םיבצינ םיליפורפמ היושע      
םייקפוא םיליפורפ ינש ,מ"מ 08 לש חוורמב      
2/06/06 ליפורפמ םידומעו ,מ"מ 2/06/04      
ןוטב תודוסי תוברל ,'מ 0.3 לכ מ"מ      

  4,900.00     350.00    14.000 ןוטב ריקב חודיק\םידדוב רטמ   
 11,698.00 ןיוזמ ןוטב רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20 כ"הס  
 11,698.00 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
תוכרדמ ,םיליבשל 03 -ב ןוטב חטשמ     40.01.0050
יבועב רתאב קוצי ,קחשמ ינקתמל תחתמו      
לכ 8 רטוק תכתורמ לזרב תשר ללוכ ,מ"ס 01      
תוברל קורס ןוטבה ינפ תקלחהו מ"ס02/02      

 33,225.00     132.90   250.000 .םיקשימ ר"מ   
 33,225.00 תוגרדמו םיליבש ףוציר 10.04 כ"הס  

      
ת ו ע ל ס מ  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
טרפה יפל ,תויזגרא םינבאמ העלסמ     40.02.0010
הדובעהו םירמוחה לכ ללוכ ריחמה .טרפימהו      
הזר ןוטב תוברל סדנהמה תוינכתב שרדנכ      
.הליתשל המדא יסיכו תוינכטואיג תועירי      
דע לש הבוגל עצובי.יללכה טרפמה יפל דדמי      
עצבל שי ךכמ בר הבוגל דבלב 'מ 5.2      
העלסמ ןנכתל וא המרב םע הדרפה      

 18,180.00     303.00    60.000 .תיביטקורטסנוק ר"מ   
 18,180.00 תועלסמ 20.04 כ"הס  
 51,405.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס  

      
קובץ: 09.00.51.10   .../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
 

28/04/2022
דף מס':     011 'ב בלש דעס ץוביק 8-7 הדוגא יתב 2 חותיפ

חותיפ 15 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
לש תומכב ר"מ 052 לעמ םיחטשל טסופמוק     41.01.0011

  7,500.00     150.00    50.000 םנודל ק"מ 02 -כ ק"מ   
  7,500.00 עקרק יופיחו ןג תמדא 10.14 כ"הס  

      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייוחוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

  5,400.00       4.50 1,200.000 .'וכו םיינכמםילכב ר"מ   
      
ורוטלא ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     41.03.0070
/ ןנכתמה י"ע שרדנה םולפספ וא ןברד וא      
לע חקפמהמ רושיא לבקל שי .חקפמה      
םילופיטה לכ תא ללוכ ריחמה .אשדהרוקמ      
יקיזמ תרבדה- הליתש םורט םישרדנה      
לכו טסופמוקל שאר ינשד ,עקרק      
קודיה הליתש רחאל םישרדנהםילופיטה      

 16,000.00      20.00   800.000 .הצרמה ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0110

  8,000.00      16.00   500.000 .תיקש וא ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
- עזג רטוק 5.7 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0152
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ : מ"מ 53      
הפיו חתופמ ,'מ 5.2 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 52 חפנב לכיממ.      

  7,500.00     250.00    30.000 .ריחמ ותואב 'חי   
      
,ןולא( 5.7 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     41.03.0185

    900.00      90.00    10.000 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
 37,800.00 העיטנו ןוניג 30.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  40.14 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא םיללוכ הייקשהה תרנצ יריחמ      
םירוביחה לכ תאו,יוסיכו הריפח ,הבכרה      
,הדובעה עוציבל םישרדנה םירזיבאהו      
תרנצה ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ      
אלו דמצמב ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתה      
.ןש ירזיבאב      
      

40.14.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 09.00.51.10   .../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
 

28/04/2022
דף מס':     012 'ב בלש דעס ץוביק 8-7 הדוגא יתב 2 חותיפ

חותיפ 15 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רושיאב םירזיבא ללוכ תכרעמ שאר תנמזה      
-. דבלב בתכב      
      

    300.00       6.00    50.000 .6 גרד מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.04.0055
      

  1,980.00      11.00   180.000 6 גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.04.0065
      

  3,250.00      13.00   250.000 .6 גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.04.0070
      

    800.00      16.00    50.000 .6 גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.04.0075
      

  3,960.00      22.00   180.000 .6 גרד מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.04.0080
      

  1,260.00      42.00    30.000 .01 גרד מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.04.0130
      
מ"ער תסוומ לוגס עבצב מ"מ 61 ףוטפט תרנצ     41.04.0145
8.0-3.0 לכ ש"ל 2 ,ע"ש וא ןד ןענ וא םיפטנ      

  6,000.00       6.00 1,000.000 .'מ רטמ   
      
01 םע לוגס עבצב מ"מ 61 רוניצמ תעבט     41.04.0160

  2,550.00      30.00    85.000 .תופטפט 'חי   
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

  4,500.00      25.00   180.000 5 גרד מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ לוורש רטמ  41.04.0185
      

  4,000.00      40.00   100.000 .6 גרד מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ לוורש רטמ  41.04.0195
      

 12,360.00     103.00   120.000 .01 גרד מ"מ 011 רטוקב ןליתאילופ לוורש רטמ  41.04.0220
      
ללוכ ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     41.04.0265
ריטממה רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ      

  2,200.00     110.00    20.000 .ומוקמל 'חי   
      
הרטמה וא ףוטפטל 5.1" רטוקב תכרעמ שאר     41.04.0315
לעופה הייקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ילוארדיה ףוגמ ,ץחל דמ תוברל ,תומכ י"פע      
ינש  ילמשח טלפ םע םימ דמ ,הזנורבמ ישאר      
ריוא ררחשמ ,ץחל תסו ,ץחל ןיטקמ ,םיננסמ      
,ןוסכלא ףוגמ ,ע"ש וא י.ר.א תמגודכ בלושמ      
םיירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרב 4/3"  ןג זרב      

  4,539.00   4,539.00     1.000 'פמוק .ע"ש וא ןואסלפ גוסמ  
      

 47,699.00 40.14.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 09.00.51.10   .../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
 

28/04/2022
דף מס':     013 'ב בלש דעס ץוביק 8-7 הדוגא יתב 2 חותיפ

חותיפ 15 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 47,699.00 מהעברה      

      
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.04.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 5.1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  5,488.00     686.00     8.000 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
ע"ש וא 4/3" קמע םוקאו םותסש רובע תפסות     41.04.0395

    648.00      81.00     8.000 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
םולב "טיילרוא" 0461/2 תכרעמ שארל ןורא     41.04.0415
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  9,078.00   4,539.00     2.000 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
5.1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.04.0425
יוליג ,הריפח ,םימ דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
דכול ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה      

  5,648.00   5,648.00     1.000 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה ,םינבא  
      
CD-21 םגד M טניריא םגד הייקשה בשחמ     41.04.0455
,ע"ש וא "םגא לסיריא" וא "הלורוטומ" תרצות      
,רשק יושיר ,זראמ ,הנטנא ,וידר ,רקב ללוכ      
וא םידומע למשחל רוביח , רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפוליחל      
לע הלופכ הליענ לעב C-45 גוסמ הנגה ןוראב      
תרגסמ ,הייקשהה ןורא לע וא ןוטב תקיצי      
םירזיבאה לכ ,הילת לוענמו תכתממ הנגה      
יאלמשח רושיא ,הניקת הלעפהל םישורדה      
ןרציה י"ע הבכרה ,למשחה ירוביחל ךמסומ      

 12,000.00  12,000.00     1.000 'פמוק .הנשל ןרציה ןוירחאו  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     41.04.0470

  3,267.00     363.00     9.000 'פמוק .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע  
 83,828.00 היקשה תודובע 40.14 כ"הס  
129,128.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 09.00.51.10   .../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
 

28/04/2022
דף מס':     014 'ב בלש דעס ץוביק 8-7 הדוגא יתב 2 חותיפ

חותיפ 15 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש       
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     51.01.0030

    216.00     216.00     1.000 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
08 רטוק דע בויב וא םימ יאת הבוג תמאתה     51.01.0031
מ"ס 03 דע הבוגל מ"ס      
תשר וא הסכמ לש שדחמ הבכרהו קורפ ללוכ      

  1,800.00     450.00     4.000 םימייק 'חי   
      
רטוק דע בויב וא םימ יאת הבוג תמאתה     51.01.0032
קורפ ללוכ  מ"ס 03 דע הבוגל מ"ס 521-001      

  1,000.00     500.00     2.000 םימייק תשר וא הסכמ לש שדחמ הבכרהו 'חי   
  3,016.00 תונוש קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.02.0050

  2,750.00      27.50   100.000 . ק"מ 000,2 ק"מ   
  2,750.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 11,500.00     115.00   100.000 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
 11,500.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 כ"הס  

      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ מ"ס 06 בחור הלעת לש החנהו הקפסא     51.06.0900
ט"קמ ,B-521 םגד ,ןוטבמ ףלשנ הסכמ      
ריחמה .ע"ש וא ןייטשרקא תרצות 0023447      
לכו ןוטבה ליבשל הקלחו האלמ המאתה ללוכ      

  1,500.00     300.00     5.000 םייתוחיטבהו םייטתסאה םיטביהב שרדנה 'חי   
  1,500.00 זוקינו לועית תודובע 60.15 כ"הס  
 18,766.00 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  

      
      
      
      

210,997.00 חותיפ כ"הס
קובץ: 09.00.51.10   .../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
 

28/04/2022
דף מס':     015 'ב בלש דעס ץוביק 8-7 הדוגא יתב 2 חותיפ

בויבו םימ 75 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  25 ק ר פ       
      
ם י מ  י נ ק ת מ ו  ם י מ  י ו ו ק  10.25 ק ר פ  ת ת       
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     52.01.0196
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל ,21      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      

  1,084.00     135.50     8.000 .מ"מ 57 רטוקב קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
וקל רוביח ,םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח      
לכ ללוכ םייתשורח םירזיבא תועצמאב םייקה      
םירזיבא ,תודובע ,הריפח( תוולנה תודובעה      
)רוביחה עוציבל םישרדנה      
      
3" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     52.01.0450

  2,780.00   1,390.00     2.000 'פמוק 3" -6" רטוקב והשלכ גוסמ םייק וקל  
  3,864.00 םימ ינקתמו םימ יווק 10.25 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ב ו י ב  ת ר נ צ  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
בויבל הרקב תוחוש      
      
הביצח וא/ו הריפח םיללוכ תוחושה יריחמ      
דע רזוח יולימ ,םיידיב וא/ו םינכמ םילכב      
הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב שיבכ      
יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא הדירילש תוברל      
החוש רבחמו החונמ יחטשמ וא/ו םייניב      
      
הבוג תמאתה םיללוכ םניא תוחושה יריחמ      
.חותיפה לש קרפב שיש      
      
תוחושל םילפמ      
      
יס יו יפ רוניצמ בויבל שרגמ רוביחל הנכה     52.02.0528
    8NS   לכבו מ"מ 011 רטוקב 488 י"ת יפל  
יו יפ קקפב רוניצה הצק תריגס תוברל קמוע      
לכודג\ןוטב ריקל תחתמ וא ךרד רבעמ ,יס      

    708.50     141.70     5.000 ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכהה רטמ   
    708.50 םירזיבאו בויב תרנצ 20.25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 09.00.51.10   .../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
 

28/04/2022
דף מס':     016 'ב בלש דעס ץוביק 8-7 הדוגא יתב 2 חותיפ

בויבו םימ 75 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  90.25 ק ר פ  ת ת       
      
ב יולימ , קמוע לכבו רטוק לכב תוחוש לוטיב     52.09.0070
    MSLC הנבמל דעו אתה תיתחתמ  
קוריפ ,אתה ףקיהבו טלפסא תיתחת/שיבכה      
רחא קלח לכ וא הסכמהו הרקת ,תוילוח      
.קוחכ רשואמ םוקמל קחרמ לכלוספה קוליסו      
אתה קוריפ ללוכ ףיעסה ,שרדייו הדימב(      
קוליסו ללחה יולימ תיתחתה תוברל ואולמב      

  1,686.00     843.00     2.000 .)ליעל ןייוצש יפכ 'חי   
  1,686.00 תונוש 90.25 כ"הס  
  6,258.50 בויבו םימ יווק 25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  6,258.50 בויבו םימ כ"הס
קובץ: 09.00.51.10   .../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
 

28/04/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     017 'ב בלש דעס ץוביק 8-7 הדוגא יתב 2 חותיפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשח 80 הנבמ     
    
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת :80 קרפ 80 קרפ      
    

                              39,453.00 ץוח תרואתל תונכה 10.80 קרפ תת    
    

                              19,250.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 קרפ תת    
    

                              17,420.00 הרואת ירזיבא 30.80 קרפ תת    
    

                               6,777.00 שרגמ לובגב הקולח ןורא 70.80 קרפ תת    
    

                              18,150.00 0.99 קרפ תת 09.80 קרפ תת    
    

                101,050.00 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת :80 קרפ 80 כ"הס                
   101,050.00 למשח 80 כ"הס                            

    
חותיפ 15 הנבמ     
    
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                              11,698.00 ןיוזמ ןוטב רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20 קרפ תת    
    

                 11,698.00 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                              33,225.00 תוגרדמו םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                              18,180.00 תועלסמ 20.04 קרפ תת    
    

                 51,405.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                               7,500.00 עקרק יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                              37,800.00 העיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                              83,828.00 היקשה תודובע 40.14 קרפ תת    
    

                129,128.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
 
 
 
 
 

קובץ: 09.00.51.10   .../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
 

28/04/2022
דף מס':     018 'ב בלש דעס ץוביק 8-7 הדוגא יתב 2 חותיפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                               3,016.00 תונוש קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                               2,750.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                              11,500.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

                               1,500.00 זוקינו לועית תודובע 60.15 קרפ תת    
    

                 18,766.00 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                
   210,997.00 חותיפ 15 כ"הס                            

    
בויבו םימ 75 הנבמ     
    
בויבו םימ יווק 25 קרפ      
    

                               3,864.00 םימ ינקתמו םימ יווק 10.25 קרפ תת    
    

                                 708.50 םירזיבאו בויב תרנצ 20.25 קרפ תת    
    

                               1,686.00 תונוש 90.25 קרפ תת    
    

                  6,258.50 בויבו םימ יווק 25 כ"הס                
     6,258.50 בויבו םימ 75 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 09.00.51.10   .../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
 

28/04/2022
דף מס':     019 'ב בלש דעס ץוביק 8-7 הדוגא יתב 2 חותיפ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

למשח 80 הנבמ    
   

                101,050.00 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת :80 קרפ 80 קרפ   
   

   101,050.00 למשח 80 כ"הס               
   
חותיפ 15 הנבמ    
   

                 11,698.00 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                 51,405.00 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                129,128.00 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                 18,766.00 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

   210,997.00 חותיפ 15 כ"הס               
   
בויבו םימ 75 הנבמ    
   

                  6,258.50 בויבו םימ יווק 25 קרפ   
   

     6,258.50 בויבו םימ 75 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 09.00.51.10   .../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
 

28/04/2022
דף מס':     020 'ב בלש דעס ץוביק 8-7 הדוגא יתב 2 חותיפ

  
הנבמ ךס  
   101,050.00 למשח 80 הנבמ  

  
   210,997.00 חותיפ 15 הנבמ  

  
     6,258.50 בויבו םימ 75 הנבמ  

 
  

לכה ךס  
   318,305.50 החנה בושיחל םוכס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 09.00.51.10 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


