
מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 

10/07/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 22.7.01 זרכמ הימדקאה בוחר

למשח ינקתמ  80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ   80 ק ר פ       
      
80 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה   10.80 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח  י נ ק ת מ       
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
+ הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ .7      
)מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו חוור      
.למשח ינקתמ ןלבק יריחמ םניהו      

למשח ינקתמ 80 קרפל תויללכ תורעה  10.80 כ"הס            
      
ן ו ט ב  י ס י ס ב ו  ת ו ר י פ ח  11.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 בחורב םילבכל תולעת לש הריפח     08.11.0009
,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו      

 22,550.00    41.00   550.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס רטמ   
      
ךרוצל טלפסא שיבכ רוסינ רובע תפסות     08.11.0500
רוסינה ינפלש בצמל ותרזחהו תרנצ תחנה      

  5,350.00   107.00    50.00 מ"ס 04 בחורב ,הנבמה רוזחש תוברל רטמ   
      
תודימב ,הרואת דומעל דוסי     08.11.1040
    001X08X08 תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס:  
,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ ילוורש ,הריפח      
יולימ ,םיקסיד ,םימוא ,ןוגיע יגרבו ןויז לזרב      
תטלפ ןיב חוורמה יולימ ,דוסיה ידיצב םיללחה      

 17,340.00 1,020.00    17.00 .טלפסא יופיצו דוסיל דוסיה 'חי   
 45,240.00 ןוטב יסיסבו תוריפח 11.80 כ"הס  

      
ה ר ק ב  י א ת  21.80 ק ר פ  ת ת       
      
001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את     08.12.0020
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

 17,700.00 1,770.00    10.00 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי   
 17,700.00 הרקב יאת 21.80 כ"הס  

      
ת י ט ס ל פ  ל מ ש ח  ת ר נ צ  12.80 ק ר פ  ת ת       
      
011 רטוק NS-8 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.21.0196
לכו הכישמ לבח םע מ"מ 2.3 ןפוד יבוע מ"מ      

 13,750.00    55.00   250.00 רוביחה ירמוח רטמ   
      
      
      

 13,750.00 12.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: (1) 1   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
10/07/2022
דף מס':     002 22.7.01 זרכמ הימדקאה בוחר

למשח ינקתמ  80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 13,750.00 מהעברה      

      
      
57 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.21.0510

 18,480.00    16.80 1,100.00 רוביחה ירמוח לכו הכישמ לבח םע מ"מ רטמ   
 32,230.00 תיטסלפ למשח תרנצ 12.80 כ"הס  

      
YX2N  ת ש ו ח נ  י ל ב כ  13.80 ק ר פ  ת ת       
    (XLPE)  
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0230
    61X5  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

 55,000.00   100.00   550.00 ע"ש וא רטמ   
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0910
    5.2X3 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

 10,140.00    15.60   650.00 ע"ש וא רטמ   
 65,140.00 )YX2N )EPLX  תשוחנ ילבכ 13.80 כ"הס  

      
ם י י ו ל ג  ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  53.80 ק ר פ  ת ת       
      
,ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.35.0030
וא/ו רוניצב  םילחשומ  וא/ו  עקרקב םינומט      
,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס לע      

 19,800.00    36.00   550.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ   
 19,800.00 םייולג תשוחנ יכילומ 53.80 כ"הס  

      
ת ו ע ו ר ז  ,ה ר ו א ת  י ד ו מ ע  65.80 ק ר פ  ת ת       
ם י ל ג ד  י ק י ז ח מ ו       
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     08.56.0645
דוסי תטלפ תוברל ,הננב ינוק ,'מ 9 הבוגב      
ינפל סיסבה חול ןיב חוורמה יולימ ,טולישו      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,דוסיה      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

 14,300.00 7,150.00     2.00 ושארב עורזה 'חי   
      
דע הבוגב הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.56.1110
,םתומדקל חטשה ינפ תרזחה תוברל 'מ 7      

  3,360.00   420.00     8.00 ףוציר וא טלפסא ינוקיתו הריפחה יולימ 'חי   
      
      
      
      
      

 17,660.00 65.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: (1) 1   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
10/07/2022
דף מס':     003 22.7.01 זרכמ הימדקאה בוחר

למשח ינקתמ  80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 17,660.00 מהעברה      

      
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     08.56.1245
תטלפ תוברל ,לופכ הננב ינוק ,'מ 9 הבוגב      
סיסבה חול ןיב חוורמה יולימ ,טולישו דוסי      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,דוסיה ינפל      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

 38,100.00 12,700.00     3.00 ושארב עורזה 'חי   
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     08.56.1270
תטלפ תוברל ,שלושמ הננב ינוק ,'מ 9 הבוגב      
סיסבה חול ןיב חוורמה יולימ ,טולישו דוסי      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,דוסיה ינפל      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

 86,000.00 21,500.00     4.00 ושארב עורזה 'חי   
      
רונתב יטטסורטקלא עבצב דומע תעיבצ     08.56.1364
'מ 8.5 לעמ הבוגב דומע - רטסאילופ תקבאב      

  1,152.00   128.00     9.00 'מ 5.21 דעו 'חי   
      

    256.00   128.00     2.00 רונתב תיטרדנטס תדדוב עורז תעיבצ 'חי  08.56.1432
      

    615.00   205.00     3.00 הלופכ עורז תעיבצ ךא ל"נכ 'חי  08.56.1434
      

  1,040.00   260.00     4.00 תשלושמ עורז תעיבצ ךא ל"נכ 'חי  08.56.1436
      

  3,570.00   210.00    17.00 לופכ םילגד קיזחמ 'חי  08.56.1460
      
םח ץבאב תנוולוגמ סנפל תדדוב תינוק עורז     08.56.1550

  1,870.00   935.00     2.00 'מ 2.1X2.1 'חי   
      
םח ץבאב תנוולוגמ סנפל הלופכ תינוק עורז     08.56.1560

  4,650.00 1,550.00     3.00 תולעמ 09 'מ 2.1X2.1 'חי   
      
םח ץבאב תנוולוגמ סנפל תשלושמ תינוק עורז     08.56.1565

 12,800.00 3,200.00     4.00 תולעמ 2.1X2.1 09  'חי   
      
הדלפמ הרואת דומע לש שדחמ הבכרהו קוריפ     08.56.1675
ירוביח ,םיסנפ ,תועורז תוברל 'מ 01-8 הבוגב      
לע דומעה תנקתהו ודודיבו הנזהה לבכ ,למשח      
םלושי לבכהו סיסבה רובע(  רחא סיסב      
ותלעפהו ורוביח ,דומעה סוליפ תוברל )דרפנב      

  9,040.00 1,130.00     8.00 טלפמוק 'חי   
      
תרזעב הרואת דומע רופסמ יוניש וא ,רופסמ     08.56.1840

    595.00    35.00    17.00 שרדנכ עבצו הנולבש 'חי   
177,348.00 םילגד יקיזחמו תועורז ,הרואת ידומע 65.80 כ"הס  

      
      
      

קובץ: (1) 1   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
10/07/2022
דף מס':     004 22.7.01 זרכמ הימדקאה בוחר

למשח ינקתמ  80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  י ש ג מ  75.80 ק ר פ  ת ת       
      
הרואת ףוג רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.57.0010
קותינ םע ז"אמ תוברל ,טוו 004 דע תורונ םע      
רוביחו הקראה גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה      
הרואתה ףוגל שגמה ןיב רוביח ילבכ ,הקראה      
ירמוחו )הלעפה דויצ אלל( טלפמוק טרופמכ      

    620.00   310.00     2.00 רזעה 'חי   
      
יפוג 2 רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.57.0020
ז"אמ תוברל ,טוו 004 דע תורונ םע הרואת      
גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ םע      
ןיב רוביח ילבכ ,הקראה רוביחו הקראה      
אלל( טלפמוק טרופמכ הרואתה ףוגל שגמה      

  1,152.00   384.00     3.00 רזעה ירמוחו )הלעפה דויצ 'חי   
      
יפוג 3 רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.57.0030
ז"אמ תוברל ,טוו 004 דע תורונ םע הרואת      
גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ םע      
ןיב רוביח ילבכ ,הקראה רוביחו הקראה      
אלל( טלפמוק טרופמכ הרואתה ףוגל שגמה      

  1,960.00   490.00     4.00 רזעה ירמוחו )הלעפה דויצ 'חי   
      
גח תרואתל 61A יזפ דח םימ ןגומ עקת תיב     08.57.0100
ז"אמ תפסוה תוברל הרואת דומעב הנקתהל      
    61A 5.2 לבכו םירזיבאה שגמ לעX3 YX2N  

  4,675.00   275.00    17.00 עקתה תיבל םירזיבאה שגממ ר"ממ 'חי   
  8,407.00 םירזיבאו דויצ ישגמ 75.80 כ"הס  

      
ך מ ס ו מ  ק ד ו ב  ת ו ק י ד ב  85.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו י פ ר ג ו מ ר ת  ת ו ק י ר ס ו       
      
ירחסמ למשח ןקתמ תקידב - 0200.701.80      08.58.0010
ךמסומ קדוב י"ע רפמא 3X052 דע לדוגב      
תוינכות תשגה ,הקידבה רובע םולשת תוברל      

  2,050.00 2,050.00     1.00 'פמוק תודידמה תכירעב קדובל עויסו  
  2,050.00 תויפרגומרת תוקירסו ךמסומ קדוב תוקידב 85.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  99.80 ק ר פ  ת ת       
      
הקסוט םגד הרואת ףוג לש הנקתהו הקפסא     08.99.0010
תייריע רשואמ םגד ,"םיסדנהמ דערוא" תרצות      
ריבירד תוברל ,טאוו 051  קפסה תורדש      
    YLAD סנפב םידיל 46 םע DEL ספיליפ םגד  

 76,000.00 2,000.00    38.00 דל ספ לכ CEER וא 'חי   
      
      
      
      
      

 76,000.00 99.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: (1) 1   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
10/07/2022
דף מס':     005 22.7.01 זרכמ הימדקאה בוחר

למשח ינקתמ  80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 76,000.00 מהעברה      

      
      
תמייק הרקב תכרעמל רוביח עוציב ןונכת     08.99.0020
,הקיזומה תנוכשב תומייקה הרואת תייזכרמל      
תכרעמ ללוכ ,םייק דומעל תורבחתה ךרד      
לע ,קטנלא לש הרקב תכרעמל הנכות תביתכ      
SPG תתל תמייק הנכותל קשממתהל ןלבקה      
תא ללוכ ריחמה .תכרעמ לייכלו סנפ לכ רובע      
הדובעה תלבקל התומלשב הדובעה לכ      

  4,940.00   130.00    38.00 .התומלשב 'חי   
 80,940.00 הרואת יפוג 99.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

448,855.00 למשח ינקתמ  80 כ"הס  
קובץ: (1) 1   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
10/07/2022
דף מס':     006 22.7.01 זרכמ הימדקאה בוחר

יפונ חותיפ  04 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י פ ו נ  ח ו ת י פ   04 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ש ו  ם י ח ט ש מ  ף ו צ י ר   15.04 ק ר פ  ת ת       
      
ץוחמ עצובמ )תעפושמ הפמר( שבכ -שיגנ     40.51.0017
ג"ע מ"ס 51-8 יבועב 03-ב ןוטבמ הנבמל      
עופישב )דרפנב דדמנה עצמה( קדוהמ עצמ      
דעו )סכנה תולובג םוחתב( 8% דע יכרוא      
ילמינימ בחורב ,)סכנה תולובגל ץוחמ( 01%      
8191 י"ת תושירד יפל ,מ"ס 031 )וטנ(      
תכתורמ לזרב תשר תוברל ,1 ,2 םיקלח      

  3,580.00   358.00    10.00 הקלחה תעינמל ןידע סופסחו מ"מ 8 רטוק ר"מ   
  3,580.00 םיליבשו םיחטשמ ףוציר  15.04 כ"הס  

      
ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר   35.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ב ל ת ש מ       
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0311
תויעובר וא מ"ס 02/01 תודימב תוינבלמ      
אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב      

440,000.00   110.00 4,000.00 רופא טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג ,)עצמ ללוכ ר"מ   
      
,מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0322
תויעובר וא מ"ס 02/01 תודימב תוינבלמ      
אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב      
ןבל טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג ,)עצמ ללוכ      

 15,500.00   155.00   100.00 לייטקוק ינווג וא/ו ןבל ןווג וא/ו )ןוטס רפוס( ר"מ   
      
ידבכ םישנאל ליבומ הרהזא/ןומיס ןבא -שיגנ     40.53.2501
ףוציר תכמנהב )םיספ וא תוטילב םע( היאר      
יפל ,מ"ס 6/02/02 תודימב ,היצח ירבעמב      
סיסב לע - ינועבצ ןווגב ,6 קלח 8191 י"ת      

 15,680.00   224.00    70.00 רופא טלמ ר"מ   
471,180.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר  35.04 כ"הס  

      
י נ ב א  ,ן ג ו  ה פ ש  י נ ב א   45.04 ק ר פ  ת ת       
ם ו ח י ת       
      
,מ"ס 001/52/71 תודימב שיבכל הפש ןבא     40.54.0021
לע - ינועבצ ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל      

115,200.00    96.00 1,200.00 רופא טלמ סיסב רטמ   
      
001/32/32 תודימב ,תעפושמ העונת יא ןבא     40.54.0031
ינועבצ ןווגב ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל מ"ס      

 50,000.00   100.00   500.00 רופא טלמ סיסב לע - רטמ   
      
,םיכנל הזאפ אלל העונת יא רבעמ ןבא -שיגנ     40.54.0033
תנעשמו דוסי תוברל מ"ס 05/51/32 תודימב      

  3,960.00   132.00    30.00 רופא טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג ,ןוטב רטמ   
169,160.00 45.04 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: (1) 1   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
10/07/2022
דף מס':     007 22.7.01 זרכמ הימדקאה בוחר

יפונ חותיפ  04 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
169,160.00 מהעברה      

      
      
1 הזאפ םע היצח רבעמל תכמנומ הפש ןבא     40.54.0073
דוסי תוברל מ"ס 05/51/32 תודימב ,מ"ס      

 28,500.00   114.00   250.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו רטמ   
      
מ"ס 54/54 תודימב בכר תסינכל הפש ןבא     40.54.0098
תנעשמו דוסי תוברל ,תויתניפ םינבא תוברל      

  2,685.00   179.00    15.00 רופא ןווג ,ןוטב רטמ   
      
ןיוזמ ןוטבמ העונת יא שאר/הצק תקיצי     40.54.0150

  5,760.00   480.00    12.00 ר"מ 2 דע חטשב 'חי   
      
דוסי תוברל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.54.0604
טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג ,ןוטב תנעשמו      

 13,650.00    91.00   150.00 )ןוטס רפוס( ןבל רטמ   
219,755.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא  45.04 כ"הס  

      
ם י ג י ר ס ו  ת ו מ ו ג  ם ו ח י ת  65.04 ק ר פ  ת ת       
ם י צ ע ל       
      
5-מ היושע תעבטב םיצעל תומוג םוחית     40.56.0010
רטוקו מ"ס 221 ינוציח רטוק ,תוימורט םינבא      
,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל ,מ"ס 001 םימינפ      

 56,000.00   560.00   100.00 'פמוק .רופא ןווג  
 56,000.00 םיצעל םיגירסו תומוג םוחית 65.04 כ"הס  

      
ן ו ט ב מ  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק   16.04 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ו       
      
קמועב ,ךמות ריקל רבוע דוסי רובע הריפח     40.61.0010

    290.00    58.00     5.00 'מ 2 דע ק"מ   
      
יבוע ,ךמות ריקל 03-ב ןוטבמ רבוע דוסי     40.61.0071
.'מ 1 דע בחורו מ"ס 04 דע מ"ס 02-מ      

  8,400.00 1,680.00     5.00 )ק"מל ג"ק 06 יפל( ןויז ללוכ ריחמה ק"מ   
      
,דחא דצמ יולג 03-ב ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.61.0091
תוברל ,'מ 2 דע הבוגבו מ"ס 02 יבועב      
ריקה שאר דוביע ללוכ ריחמה .םיזקנו םירפת      

 14,800.00 1,850.00     8.00 )ק"מל ג"ק 06 יפל( ןויזו ק"מ   
 23,490.00 ןוטב יקולבו ןוטבמ םיכמות תוריק  16.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

774,005.00 יפונ חותיפ  04 כ"הס  
קובץ: (1) 1   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
10/07/2022
דף מס':     008 22.7.01 זרכמ הימדקאה בוחר

ןוניג תודובע 14 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ק ת ע ה ו  ה ע י ט נ  02.14 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ה  ם ו ח ת ב       
      
תוירחא םיללוכ הליתשהו העיטנה יריחמ      
.םוי 06 ךשמב לופיטו הטילקל      
      
םייולימו םימיאתמה םילדגב העיטנל תורוב      
העיטנה יריחמב םילולכ ,תיננג המדאב      
.הליתשהו      
      
עזג רטוקב 8" לדוג )רטיל 06( לכיממ םיצע     41.20.0170
גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 2"      

 40,000.00   400.00   100.00 ץעל טסופמוק רטיל 03-ו תואטוחמ תוכומס 'חי   
 40,000.00 רתאה םוחתב םיצע תקתעהו העיטנ 02.14 כ"הס  

      
ה י י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  07.14 ק ר פ  ת ת       
      
,תינוניב דע הלק המדאב תולעת תריפח     41.70.0030
מ"ס 03 קמועב ר'שנרט ינכמ ילכ תועצמאב      
םירטקב ,הייקשה תרנצ רובע ,רזוח יוסיכו      

  7,000.00    10.00   700.00 .מ"מ 36 דעו מ"מ 23 לעמ רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0240
,םירזיבא תוברל ,רוחש מ"מ 23 רטוק ,ךר 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

  8,940.00    14.90   600.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0270
,םירזיבא תוברל ,רוחש מ"מ 36 רטוק ,ךר 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

  3,000.00    30.00   100.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
 18,940.00 הייקשה תודובע 07.14 כ"הס  

      
ף ו ט פ ט  ת ו ח ו ל ש  08.14 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     41.80.0120
,תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט 01      
תרבוחמ תעבטה ,מ"ס 03 לש םיחוורמב      

  3,800.00    38.00   100.00 "ןואסלפ" רבחמב הנזהה רוניצל 'חי   
  3,800.00 ףוטפט תוחולש 08.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: (1) 1   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
10/07/2022
דף מס':     009 22.7.01 זרכמ הימדקאה בוחר

ןוניג תודובע 14 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת כ ר ע מ  י ש א ר  99.14 ק ר פ  ת ת       
      
רובע 2" רטוק תכרעמ שאר - 0100.001.14     41.99.0010
לעפומ ,)תודרפנ תוחולשב( הרטמהו ףוטפט      
תוברל ,תומכ י"פע לעופה הייקשה רקב י"ע      
,דוקיפ ימל האיצי ,ןג זרב ,ןוסכלא ףוגמ      
ישאר ילוארדיה ףוגמ ,בלושמ ריווא ררחשמ      
05 ןנסמ ,ילמשח טלפ םע םימ דמ ,הזנורבמ      
םידרוקר 2 ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ 021 ןנסמ ,ש"מ      
םישרדנה םירבחמהו רוביחה ירזיבא לכו      

  9,800.00 9,800.00     1.00 )דרפנב ודדמי תולעפהה( 'חי   
      
רובע תכרעמ שארל תפסות - 0910.001.14      41.99.0190
ףוגמ וא "ןוקלג" רוג תוברל '2 רטוקב הלעפה      
ירזיבאו ףקז ,לופינממ תולצפתה CD ילמשח      

  1,460.00   730.00     2.00 'פמוק .תרנצל רוביח  
 11,260.00 תכרעמ ישאר 99.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 74,000.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס  
קובץ: (1) 1   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
10/07/2022
דף מס':     010 22.7.01 זרכמ הימדקאה בוחר

רודיג  44 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ד י ג   44 ק ר פ       
      
ת ו י ד ס ו מ  ת ו ר ד ג   21.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
םח ץבאב תונוולוגמ תורדגה .1 :תורעה      
,רונתב תועובצו 819 י"ת יפל רוצייה רחאל      
תודימל םימאתומ םידדוב ןוטב תודוסי תוברל      
םיריחמה ,ףסונב .2.תורדגה הבוגו      
ןוגיע תא ,שרדנו הדימב ,םיללוכןלהלש      
ןוטב הקעמל ןכו םירבוע תודוסיל תורדגה      
קבד תקרזה םע םיצוקו הקטלפ י"ע םייק      
4" דע רטוקב ןוטבב םולהי חודיק וא ,ימיכ      
.3.)ןנכתמה רושיא יפל( רדגה ןוטיבו      
תודובע עוציבל םיסחייתמ ןלהלש םיריחמה      
םיגוסמ( ללוכה םכרואש תוקעמ וא תורדג      
.תוחפל א"מ 05 וניה )םינוש      
      
וא "רעס" וא "רבצ" וא "רפושמ ןרע" םגד רדג     44.12.0007
םיבצינ םיליפורפמ היושע 'מ 6.1 הבוגב ע"ש      
ינש ,מ"מ 99 לש חוורמב מ"מ 5.1/52/52      
םידומעו ,מ"מ 2/06/04 םייקפוא םיליפורפ      
תוברל ,'מ 0.3 לכ מ"מ 2/06/06 ליפורפמ      
םוכיסל אל   540.00   180.00 םידדוב ןוטב תודוסי רטמ   

הדלפ יליפורפמ תוידסומ תורדג  21.44 כ"הס            
      
ה ד ר פ ה ו  ה כ ל ו ה  ת ו ק ע מ   12.44 ק ר פ  ת ת       
ם י י ר ו ב י צ  ם י ח ט ש ו  ת ו כ ר ד מ ל       
      
םינוולוגמ תורדגהו תוקעמה .1 :תורעה      
םיעובצו 819 י"ת יפל רוצייה רחאל םח ץבאב      
תודימב ןוטב תודוסי תוברל ,רונתב      
ןלהלש םיריחמה ,ףסונב .2.מ"ס 04/04/04      
תורדגה ןוגיע תא ,שרדנו הדימב ,םיללוכ      
י"ע םייק ןוטב הקעמל ןכו םירבוע תודוסיל      
וא ,ימיכ קבד תקרזה םע םיצוקו הקטלפ      
ןוטיבו 4" דע רטוקב ןוטבב םולהי חודיק      
םיריחמה .3.)ןנכתמה רושיא יפל( רדגה      
תורדג לש תודובע עוציבל םיסחייתמ ןלהלש      
)םינוש םיגוסמ( ללוכה םכרואש תוקעמ וא      
תנקתהו קוריפ .4.תוחפל א"מ 05 וניה      
קרפ תת האר - הדרפהוא הכלוה תוקעמ      
    51.010  
      
      
      
      
      
      
      

12.44 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: (1) 1   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
10/07/2022
דף מס':     011 22.7.01 זרכמ הימדקאה בוחר

רודיג  44 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וא "צ"עמ" םגד הדרפהו הכלוה הקעמ     44.21.0025
לעמ 50.1 הבוגב ע"ש וא "לופכ תשק הקעמ"      
2 םע 3"/2.2 רוניצמ םידומע ,הכרדמה ינפ      
רטוקב םידומעב םילחשומה םייקפוא תורוניצ      
.םהיניב מ"ס 05 לש יכנא קחרמב 52.1"/2      
תודוסי תוברל ,'מ 5.1 לש הדיחיב הקעמה      

 25,000.00   500.00    50.00 םידדוב ןוטב רטמ   
 25,000.00 םיירוביצ םיחטשו תוכרדמל הדרפהו הכלוה תוקעמ  12.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 25,000.00 רודיג  44 כ"הס  
קובץ: (1) 1   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
10/07/2022
דף מס':     012 22.7.01 זרכמ הימדקאה בוחר

תובחרו םישיבכ תלילס  15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס   15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע   01.15 ק ר פ  ת ת       
      
01 דע קמועל םיעצמ ינפ חוחיתו השירח     51.10.0022
יוניפ תוברל ,רקובמ קודיהו סוליפ ,מ"ס      

 70,000.00     7.00 10,000.00 הריפח יפדוע ר"מ   
      
03 דע הבוגל גוס לכמ םיאת הבוג תמאתה     51.10.0220
הבכרהו קורפ ללוכ ,)הרקת קוריפ אלל( מ"ס      

 12,000.00   500.00    24.00 םימייק תשר וא הסכמ לש שדחמ 'חי   
      
טרפ יפ לע "A" םגד "קזב" את הבוג תהבגה     51.10.0228
קורפ תוברל ,הרקת קוריפ אלל ,"קזב"      

  3,600.00   720.00     5.00 םייק "קזב" הסכמ לש שדחמ הבכרהו 'חי   
      
תוברל ,תחא תשר םע הטילק יאת קוריפ     51.10.0239

  1,800.00   300.00     6.00 קדוהמ עצמ וא לוח םע רובה יולימ 'חי   
      
יולימ תוברל ,תותשר 2 םע הטילק יאת קוריפ     51.10.0240

  2,400.00   400.00     6.00 קדוהמ עצמ וא לוח םע רובה 'חי   
      
יאת וא הטילק יאת קוריפ יפיעסל תפסות     51.10.0243
MSLC תבורעתב רובה יולימ רובע הרקב      

 14,400.00   180.00    80.00 קדוהמ עצמ/לוח תובכשב יולימ םוקמב ק"מ   
      
דע הבוגל תחא תשר םע הטילק יאת תהבגה     51.10.0245

  1,600.00   400.00     4.00 מ"ס 03 'חי   
      
03 דע הבוגל תותשר 2 הטילק יאת תהבגה     51.10.0250

  2,040.00   510.00     4.00 מ"ס 'חי   
      
יופיצ םע ןיוזמ ןוטבמ םייק ךמות ריק תסירה     51.10.0330
תשירד יפל םירוסינו דוסיה תוברל ,ןבא      

  2,700.00   540.00     5.00 .חוקיפה ק"מ   
      

 44,200.00    17.00 2,600.00 מ"ס 03 דע יבועב טלפסא תכרדמ קוריפ ר"מ  51.10.0390
      
8 לעמ יבועב ןוטב/טלפסא תעסימ קוריפ     51.10.0401

 52,800.00    16.00 3,300.00 מ"ס 02 דעו מ"ס ר"מ   
      
5 לעמ יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.10.0412
לעמ חטשל וניה ריחמה .מ"ס 01 דעו מ"ס      

 31,200.00    12.00 2,600.00 ר"מ 0001 ר"מ   
      
תיתשק תישושבג גוסמ הטאה יספ קוריפ     51.10.0425
הדובעה .מ"ס 01 דע הבוגבו 'מ 4 דע בחורב      
ספ רוזא יוקינו םייק טלפסאב הצירח תללוכ      

  2,880.00    48.00    60.00 הטאהה רטמ   
      

241,620.00 01.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: (1) 1   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
10/07/2022
דף מס':     013 22.7.01 זרכמ הימדקאה בוחר

תובחרו םישיבכ תלילס  15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
241,620.00 מהעברה      

      
      
5.71 דע יבועב ,תמייק טלפסא תעסימ רוסינ     51.10.0430

 21,000.00    14.00 1,500.00 תורבחתה ךרוצל ,מ"ס רטמ   
      

 28,800.00    16.00 1,800.00 ןייונפו הפש ינבא קוריפ רטמ  51.10.0440
      

  1,950.00    13.00   150.00 ןייונפו ןג ינבא קוריפ רטמ  51.10.0452
      
תבכש תוברל ,תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ     51.10.0460

 59,500.00    17.00 3,500.00 מ"ס 5 לוח עצמ ר"מ   
      
,לגר יכלוהל הדרפה וא הכלוה תוקעמ קוריפ     51.10.0500

 14,400.00    45.00   320.00 דוסיה רוב יולימ תוברל רטמ   
      
הדלפ ילפורפמ רדג לששדחמ הבכרהו קוריפ     51.10.0516

  2,400.00   120.00    20.00 'מ 2 דע הבוגב ,םיכתורמ הדלפ תותשרמ וא רטמ   
      
,)דחא דומע לע( רורמת םע דומע קוריפ     51.10.0900

  2,700.00    90.00    30.00 דוסי קוריפ תוברל 'חי   
372,370.00 קוריפו הנכה תודובע  01.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  02.15 ק ר פ  ת ת       
      
,הלבוה ,הסמעה תוברל חטשב תיללכ הריפח     51.20.0009
רתאמ הריפח יפדוע יוניפו ליגר קודיה ,רוזיפ      

 68,400.00    38.00 1,800.00 .ק"מ 0005 דע לש תומכל הדובעה ק"מ   
 68,400.00 רפע תודובע 02.15 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ   03.15 ק ר פ  ת ת       
      
,רקובמ קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ     51.30.0010
וניה ריחמה .תרשואמ הבצחממ קפוסי עצמה      

544,000.00   170.00 3,200.00 ק"מ 005 לעמ תומכל ק"מ   
544,000.00 תויתשתו םיעצמ  03.15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע   04.15 ק ר פ  ת ת       
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     51.40.0014

 10,800.00     1.80 6,000.00 ר''מ/ג"ק 52.0 לש ר"מ   
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     51.40.0018

 15,000.00     2.50 6,000.00 ר''מ/ג"ק 2.1-8.0 לש ר"מ   
      
מ"ס 5 יבועב טלפסא ןוטבמ תרשקמ הבכש     51.40.0022
52 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      
רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ,)1"( מ"מ      

276,000.00    46.00 6,000.00 קודיהו ר"מ   
      

301,800.00 04.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: (1) 1   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
10/07/2022
דף מס':     014 22.7.01 זרכמ הימדקאה בוחר

תובחרו םישיבכ תלילס  15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
301,800.00 מהעברה      

      
      
ןוטבמ םישיבכב הנוילע תאשונ הבכש     51.40.0045
ןבא םע תבורעתמ מ"ס 5 יבועב טלפסא      
,)4/3"( מ"מ 91 ילמיסקמ לדוג טימולוד      

288,000.00    48.00 6,000.00 קודיהו רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ר"מ   
      
תלזב גוסמ ןבא רובע טלפסאל תפסות     51.40.0098

 12,000.00   120.00   100.00 טימולוד גוסמ ןבא םוקמב ןוט   
      
ןמוטיב גוסמ ןמוטיב רובע טלפסאל תפסות     51.40.0099
    GP 01-47 וא GP 01-07 ןמוטיב םוקמב  

 18,720.00    26.00   720.00 GP01-86 גוסמ ןוט   
620,520.00 טלפסא תודובע  04.15 כ"הס  

      
ה ט א ה  י ס פ   54.15 ק ר פ  ת ת       
      
תוינבלמ תובלתשמ םינבאמ הטאה יספ     51.45.0025
הצירח :תללוכ הדובעה .מ"ס 01 דע הבוגב      
לדוגב רבעמ ןבא ,וינפ יוקינו םייק טלפסאב      
.ספה ידיצ ינשמ לותח יניע ,העיבצ ,טלפסא      

 30,000.00   300.00   100.00 תומלשב לכה ר"מ   
 30,000.00 הטאה יספ  54.15 כ"הס  

      
ה ס י פ ת  - ה ר ק ב  י א ת   46.15 ק ר פ  ת ת       
)ם י נ ט ל ו ק (      
      
קמועבו מ"ס 54/08 תודימב ישאר הטילק את     51.64.0080
'סמ ,תקצימ הפש ןבא תוברל 'מ 5.1 דע      

 40,300.00 3,100.00    13.00 )ןוט 004D )04 ןיממ ,תרגסמו 1 תותשר 'חי   
      
54/08 תודימב ישאר הטילק אתל תפסות     51.64.0086
תודימב יפוס/יעצמא הטילק את רובע מ"ס      
תוברל ,'מ 05.0 םינפ קמועבו מ"ס 54/08      
,תרגסמו 1 תותשר 'סמ ,תקצימ הפש ןבא      

 24,050.00 1,850.00    13.00 )ןוט 004D )04 ןיממ 'חי   
 64,350.00 )םינטלוק( הסיפת - הרקב יאת  46.15 כ"הס  

      
ט ו ל י ש ו  ר ו ר מ ת   18.15 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ רוא ריזחמ רורמת ללוכ ןוולוגמ דומע     51.81.0010
י"ת יפל 1AR רוא ריזחמ תגרד ,ינוריע      

 18,700.00   340.00    55.00 דוסי תוברל ,1 קלח 99821 'חי   
      
,ינוריע גוסמ רוא ריזחמ רהוז הרהזא רורמת     51.81.0015
קלח 99821 י"ת יפל 1AR רוא ריזחמ תגרד      

  9,750.00   150.00    65.00 דומע אלל ,1 'חי   
 28,450.00 טולישו רורמת  18.15 כ"הס  

      
קובץ: (1) 1   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
10/07/2022
דף מס':     015 22.7.01 זרכמ הימדקאה בוחר

תובחרו םישיבכ תלילס  15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י כ ר ד  ן ו מ י ס ו  ה ע י ב צ   28.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 51 בחורב )עוטק וא ףיצר( םיווק תעיבצ     51.82.0011
תוברל ,וקווקמ/אלמ בוהצ/ןבל יביכר דח עבצב      

  1,625.00     2.50   650.00 )וטנ העיבצ יפל הדידמ( םישדוח 21 תוירחא רטמ   
      
לכ מ"ס 01 בחורב ליבקמב םיווק ינש תעיבצ     51.82.0038
דח עבצב ,םהיניב מ"ס 01 לש קחרמ םע ,וק      
תוירחא תוברל ,וקווקמ/אלמ בוהצ/ןבל יביכר      

     80.00     4.00    20.00 םישדוח 21 רטמ   
      
דח עבצב ,העונת ייא תוברל ,םיחטש תעיבצ     51.82.0200

    800.00    20.00    40.00 םישדוח 21 תוירחא תוברל ,בוהצ/ןבל יביכר ר"מ   
      
05 בחורב םיווק( הייצח ירבעמ תעיבצ     51.82.0210
תוברל ,בוהצ/ןבל יביכר דח עבצב)מ"ס      

  4,000.00    20.00   200.00 םישדוח 6 תוירחא ר"מ   
      
דח עבצב מ"ס 05 בחורב הריצע יווק תעיבצ     51.82.0220

    200.00    20.00    10.00 םישדוח 6 תוירחא תוברל ,בוהצ/ןבל יביכר ר"מ   
      
דח עבצב מ"ס 51 בחורב הינח יווק תעיבצ     51.82.0458
,)הינח שרגמב( וקווקמ/אלמ בוהצ/ןבל יביכר      

  3,000.00     6.00   500.00 םישדוח 21 תוירחא תוברל רטמ   
      
065/003 תודימב םיכנ תיינח תעיבצ -שיגנ     51.82.0482
את לכ יולימ( לוחכ םישיבכ עבצב מ"ס      
עבצב ימואלניב םיכנ למס הכותבו )הינחה      
21 תוירחא תוברל ,מ"ס 06/06 תודימב ,ןבל      

  1,000.00   500.00     2.00 םישדוח 'חי   
      
תודימב םיכנ תיינח תרגסמ ןומיס -שיגנ     51.82.0484
הכותבו ןבל םישיבכ עבצב מ"ס 065/003      
תודימב ,לוחכ עבצב ימואלניב םיכנ למס      

    720.00   360.00     2.00 םישדוח 21 תוירחא תוברל ,מ"ס 06/06 'חי   
      
למס לש םיכנ תיינחב הנולבשב העיבצ -שיגנ     51.82.0486
06/06 תודימב לוחכ עקר לע ןבל עבצב םיכנ      

    360.00   180.00     2.00 םישדוח 21 תוירחא תוברל ,מ"ס 'חי   
      
3.1 בחורב םיכנל חוטב רבעמ תעיבצ -שיגנ     51.82.0488
עבצב "X" תרוצב םיינוסכלא םיספב ,'מ      
.םישדוח 21 תוירחא תוברל ,ןבל םישיבכ      

  3,000.00   100.00    30.00 'מ 3.1 בחורב רבעמ לש א"מל ריחמה רטמ   
 14,785.00 םיכרד ןומיסו העיבצ  28.15 כ"הס  

      
      
      
      
      

1,742,875.00 תובחרו םישיבכ תלילס  15 כ"הס  
קובץ: (1) 1   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
10/07/2022
דף מס':     016 22.7.01 זרכמ הימדקאה בוחר

לועיתו בויב ,םימ יווק  75 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק   75 ק ר פ       
      
ב ו י ב ל  ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ   13.75 ק ר פ  ת ת       
ל ו ע י ת ו       
      
,23/5" ןפוד יבוע ,21" רטוק הדלפ תורוניצ     57.31.0410
הפיטעו הנימולא בר טנמצ םינפ יופיצ םע      
תמגוד יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח      
םיחפסללוכ אל ,ע"ש וא "CPA-3" וא "וירט"      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ טעמל      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1      

 51,200.00   640.00    80.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
 51,200.00 לועיתו בויבל הדלפ תורוניצ  13.75 כ"הס  

      
)ז ו ק י נ ( ל ו ע י ת  ת ו ר ו נ י צ   15.75 ק ר פ  ת ת       
ן י ו ז מ  ן ו ט ב מ       
      
ובש םוקמ לכב ןלהלש םיפיעסב .1 :תורעה      
תודובע הנווכה הריפח תודובע םשרנ      
טרפ ,עקרקה יגוס לכב הביצחה וא/ו הריפחה      
עלסב הביצח רובע תפסות .ףוצר קצומ עלסל      
יריחמ .0790.110.75 ףיעס האר -קצומ      
תא םיללוכ עקרקב םיחנומה תורוניצה      
.ל"נה הביצחה וא/ו הריפחה תודובע      
      
םע 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.51.2011
מ"ס 04 רטוק 4 גרד "הבקנ"ב הנבומ םטא      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1      

 28,500.00   570.00    50.00 רזוח יולימולוח רטמ   
 28,500.00 ןיוזמ ןוטבמ )זוקינ( לועית תורוניצ  15.75 כ"הס  

      
ת ו ע ב ו ר מ  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש   26.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו י מ ו ר ט  ת ו י ל ו ח מ  )ז ו ק י נ ( ל ו ע י ת ל       
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.62.0120
עוקיש את םע ,מ"ס 001/021 םינפ תודימב      
004D )04 ןיממ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט      
תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1לעמ      

 23,460.00 7,820.00     3.00 רזוח יולימו הריפח 'חי   
 23,460.00 תוימורט תוילוחמ )זוקינ( לועיתל תועבורמ הרקב תוחוש  26.75 כ"הס  

      
י א ת  ל ש  ה פ י ט ש ו  י ו ק י נ   46.75 ק ר פ  ת ת       
ו ק י נ  י ו ו ק ו  )ז ו ק י נ ( ל ו ע י ת ל  ה ר ק ב       
      
מ"ס 08 רטוק זוקינ יווק לש הפיטשו יוקינ     57.64.0210

  5,500.00   110.00    50.00 )םומינימ 'מ 006-ל ריחמ( רטמ   
  5,500.00 וקינ יווקו )זוקינ( לועיתל הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ  46.75 כ"הס  

      
קובץ: (1) 1   .../017 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
10/07/2022
דף מס':     017 22.7.01 זרכמ הימדקאה בוחר

לועיתו בויב ,םימ יווק  75 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י א ת ל  ז ו ק י נ  י ו ו ק  ר ו ב י ח   56.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ י י ק  ז ו ק י נ       
      
זוקינ אתל מ"ס 04 רטוק זוקינ וק רוביח     57.65.0010
תודובע ,הריפחה תודובע לכ תוברל ,םייק      
םירמוחה לכו לעתמה דוביע ,רוביחה      

  6,640.00   830.00     8.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,םישורדה  
      
זוקינ אתל מ"ס 08 רטוק זוקינ וק רוביח     57.65.0040
תודובע ,הריפחה תודובע לכ תוברל ,םייק      

  2,220.00 1,110.00     2.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,םישורדה םירמוחהו רוביחה  
  8,860.00 םימייק זוקינ יאתל זוקינ יווק רוביח  56.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

117,520.00 לועיתו בויב ,םימ יווק  75 כ"הס  
קובץ: (1) 1   .../018 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
10/07/2022
דף מס':     018 22.7.01 זרכמ הימדקאה בוחר

.םיבצקה 16 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.ם י ב צ ק ה  16 ק ר פ       
      
ם י נ ו ש  ם י ב צ ק ה ו  ם י מ ו ל ש ת  10.16 ק ר פ  ת ת       
      
רושיא פ"ע םיינמז העונת ירדסהל בצקה     61.01.0010

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק תימוקמה תושרהו פ"הנמ  
 50,000.00 םינוש םיבצקהו םימולשת 10.16 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 50,000.00 .םיבצקה 16 כ"הס  
קובץ: (1) 1   .../019 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 

10/07/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     019 22.7.01 זרכמ הימדקאה בוחר

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשח ינקתמ  80 קרפ    
   

למשח ינקתמ 80 קרפל תויללכ תורעה  10.80 קרפ תת                             
   

                 45,240.00 ןוטב יסיסבו תוריפח 11.80 קרפ תת   
   

                 17,700.00 הרקב יאת 21.80 קרפ תת   
   

                 32,230.00 תיטסלפ למשח תרנצ 12.80 קרפ תת   
   

                 65,140.00 )YX2N )EPLX  תשוחנ ילבכ 13.80 קרפ תת   
   

                 19,800.00 םייולג תשוחנ יכילומ 53.80 קרפ תת   
   

                177,348.00 םילגד יקיזחמו תועורז ,הרואת ידומע 65.80 קרפ תת   
   

                  8,407.00 םירזיבאו דויצ ישגמ 75.80 קרפ תת   
   

                  2,050.00 תויפרגומרת תוקירסו ךמסומ קדוב תוקידב 85.80 קרפ תת   
   

                 80,940.00 הרואת יפוג 99.80 קרפ תת   
   

   448,855.00 למשח ינקתמ  80 כ"הס               
   
יפונ חותיפ  04 קרפ    
   

                  3,580.00 םיליבשו םיחטשמ ףוציר  15.04 קרפ תת   
   

                471,180.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר  35.04 קרפ תת   
   

                219,755.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא  45.04 קרפ תת   
   

                 56,000.00 םיצעל םיגירסו תומוג םוחית 65.04 קרפ תת   
   

                 23,490.00 ןוטב יקולבו ןוטבמ םיכמות תוריק  16.04 קרפ תת   
   

   774,005.00 יפונ חותיפ  04 כ"הס               
   
ןוניג תודובע 14 קרפ    
   

                 40,000.00 רתאה םוחתב םיצע תקתעהו העיטנ 02.14 קרפ תת   
   

                 18,940.00 הייקשה תודובע 07.14 קרפ תת   
   

                  3,800.00 ףוטפט תוחולש 08.14 קרפ תת   
   

                 11,260.00 תכרעמ ישאר 99.14 קרפ תת   
   

    74,000.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס               
 
 
 

קובץ: (1) 1   .../020 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב חוקיפו לוהינ הסדנה ברימ
5795858-80:פ 3224368-80:לט 21867 ןימינב די 371 ד.ת

 
10/07/2022
דף מס':     020 22.7.01 זרכמ הימדקאה בוחר

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רודיג  44 קרפ    
   

הדלפ יליפורפמ תוידסומ תורדג  21.44 קרפ תת                             
   

                 25,000.00 םיחטשו תוכרדמל הדרפהו הכלוה תוקעמ  12.44 קרפ תת   
םיירוביצ        
   

    25,000.00 רודיג  44 כ"הס               
   
תובחרו םישיבכ תלילס  15 קרפ    
   

                372,370.00 קוריפו הנכה תודובע  01.15 קרפ תת   
   

                 68,400.00 רפע תודובע 02.15 קרפ תת   
   

                544,000.00 תויתשתו םיעצמ  03.15 קרפ תת   
   

                620,520.00 טלפסא תודובע  04.15 קרפ תת   
   

                 30,000.00 הטאה יספ  54.15 קרפ תת   
   

                 64,350.00 )םינטלוק( הסיפת - הרקב יאת  46.15 קרפ תת   
   

                 28,450.00 טולישו רורמת  18.15 קרפ תת   
   

                 14,785.00 םיכרד ןומיסו העיבצ  28.15 קרפ תת   
   

 1,742,875.00 תובחרו םישיבכ תלילס  15 כ"הס               
   
לועיתו בויב ,םימ יווק  75 קרפ    
   

                 51,200.00 לועיתו בויבל הדלפ תורוניצ  13.75 קרפ תת   
   

                 28,500.00 ןיוזמ ןוטבמ )זוקינ( לועית תורוניצ  15.75 קרפ תת   
   

                 23,460.00 תוילוחמ )זוקינ( לועיתל תועבורמ הרקב תוחוש  26.75 קרפ תת   
תוימורט        
   

                  5,500.00 יווקו )זוקינ( לועיתל הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ  46.75 קרפ תת   
וקינ        
   

                  8,860.00 םימייק זוקינ יאתל זוקינ יווק רוביח  56.75 קרפ תת   
   

   117,520.00 לועיתו בויב ,םימ יווק  75 כ"הס               
   
.םיבצקה 16 קרפ    
   

                 50,000.00 םינוש םיבצקהו םימולשת 10.16 קרפ תת   
   

    50,000.00 .םיבצקה 16 כ"הס               
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לכה ךס  

 3,232,255.00  יללכ כ"הס  
    549,483.35 מ"עמ %71  
  3,781,738.35 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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