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

 

02/11/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.חותיפ תודובע 10 הנבמ
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
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  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.20 ק ר פ  ת ת       
ם י כ מ ו ת       
      
םע ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ רדג תוריק וא תוריק     02.02.0010
,רפע תודובע ללוכ )דרפנב דדמנה( ןבא יופיח      
יפל ריקה ןויז ,םירפת ,םיזקנ ,דוסי ,הזר ןוטב      
לכו ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ףרוצמ טרפ      
עוציב ךרוצל םישורדה םירמוחה תודובעה      
- 'פמא ץצוח( תוינכותב טרופמכ תומלשב ריקה      

231,000.00 1,650.00   140.00 . )הינח ק"מ   
      
תודובע ללוכ  ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ לספס ריק     02.02.0011
ריקה ןויז ,םירפת ,םיזקנ ,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע      
םירמוחה תודובעה לכו ,ףרוצמ טרפ יפ לע      
טרופמכ תומלשב ריקה עוציב ךרוצל םישורדה      

192,500.00 1,750.00   110.00 .יולג ןוטב רמג)'פמא האשדמ ילוש(. תוינכותב ק"מ   
      
גניפוקו מ"ס 08 דע הבוגב רונמ הסרט ריק     02.02.0900
םייונב ןייוזמ ןוטב דוסיו  בג,ףוציר ינפמ ללוכ      
"רונמ ירטנק" ינבא יאצחב םהיתותיזחב      
תבחר דיל( ע"ש וא "הקירמא קולב" תרצות      

 16,800.00   600.00    28.00 )לספה רטמ   
440,300.00 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20.20 כ"הס  

      
ר י ק  ש א ר  י כ ב ד נ ו  ם י י ו פ י ח  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
תנשוימ "תירכרוכ" תשעותמ ןבאב יופיח     02.04.0020
מ"ס 5/04/02 תודימב תיז קורי ןווג  "תינלכ"      
.ע"ש וא "הקירמא קולב" תרצות טרפ יפל      
ןקתה יפ לע םינבא תרישק ללוכ ריחמה      
עוביקו תרישקל שורדה לכ ללוכ ,טרפהו      
קומע לוחיכו תנוולוגמ תשר תוברל םינבאה      

101,500.00   290.00   350.00 ןבאה ןווגב ר"מ   
      
"תירכרוכ" תשעותמ ןבאמ )גניפוק( שאר יכבדנ     02.04.0040
ינשמ הפוחמה ריקה בחורב תיז קורי ןווג       
דוביע מ"ס 7 הארנ יבוע - מ"ס 04 דע וידיצ      
לוחיכ ללוכ ,תוארנה תואפה לוכב שיטלט ןבאה      
"הקירמא קולב" תרצות טרפ יפל ןבאה ןווגב      

 25,900.00   185.00   140.00 .ע"ש וא רטמ   
      
לספס ינפ )גניפוטורקמ( ילכרדא ןוטב יופיח      02.04.0900

 70,400.00   320.00   220.00 הפצרל רשיו תשקב ךשמתמ יולג ןוטב ר"מ   
197,800.00 ריק שאר יכבדנו םייופיח 40.20 כ"הס  

      
      

638,100.00 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../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

 
02/11/2022
דף מס':     002 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.חותיפ תודובע 10 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ם י ל י ב ש  - ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות השיגנ הגרדמ תאמוד תושיגנ תוגרדמ     40.01.0070
רומיג תובקל אוהש לכ ןווגב ע"ש וא ןייטשרקא      

  2,280.00   285.00     8.00 אוהשלכ דוביעב תירכרכ וא ןוטסרקא רטמ   
      
רמגב מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0200
וא 02/01 תודימ תוינבלמ גוסמ רופא ספסוחמ      

161,000.00    92.00 1,750.00 )תוינח( תינכות יפל ע"ש ר"מ   
      
רמגב מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0210
02/02 , 02/01 תוינבלמ גוסמ עבצ ספסוחמ      

161,500.00    95.00 1,700.00 )תוינח ןומיסו העסמ( תינכות יפל ע"ש וא ר"מ   
      
םינווגב מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0230

 71,000.00   142.00   500.00 .ע"ש וא "תתתוסמ וטנרט" גוסמ ןבל תוברל ר"מ   
      
םינווגב מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0300
וא "הטקש הנייס" גוסמ )901( םירופא לטקוק      
הינחה ביבס( .מ"ס 51/03 תודימב ע"ש      

305,800.00   139.00 2,200.00 )םיליבשו ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב םירוויעל ןומיס ןבא      
מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב )תוטילב      

 10,400.00   160.00    65.00 דוסי תוברל ר"מ   
      
םוחיתל טרפ יפל  היומס הרוגח רובע תפסות     40.01.0450

  1,450.00    29.00    50.00 תובלתשמ םינבא ףוציר רטמ   
      
52/02 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0470
תאמגודכ תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע      
םגד שיבכ.ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד      

 60,900.00    87.00   700.00 .ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות רופא ןווג "שירח" רטמ   
      
52/02 תודימב 'מ 5.0 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0480
תאמגודכ תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע      
םגד שיבכ.ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד      

  9,000.00   100.00    90.00 .ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות רופא ןווג "שירח" רטמ   
      
531  תלגועמ תינוציח הניפ המורט הפש ןבא     40.01.0500
םוטיקו םירסייפס םע 52/02 תודימב תולעמ      
ןייטשרקא לש שירח םגד תאמגודכ תואפב ןטק      
תרצות רופא ןווג "שירח" םגד שיבכ.ע"ש וא      

 18,750.00   150.00   125.00 .ע"ש וא "ןייטשרקא" 'חי   
      
      

802,080.00 10.04.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../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

 
02/11/2022
דף מס':     003 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.חותיפ תודובע 10 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

802,080.00 מהעברה      
      
      
םע 81/04/05 תודימב בכרל הילע ןבא     40.01.0560
לש שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס      
הניפו תינימי הניפ ללוכ ע"ש וא ןייטשרקא      

  2,100.00   140.00    15.00 תילאמש רטמ   
      
51/05/32 תודימב הזפ אלל  המורט הפש ןבא     40.01.0680
ןוניג-ףוציר םיינפוא לולסמ תמחות מ"ס      

 48,750.00    75.00   650.00 ןוטב בגו דוסי ללוכ המודכו רטמ   
      
רובע מ"ס 51/05/32 הפש ןבאל ריחמ תפסות     40.01.0681
ינורבח רמג ו/וא "שוו ןוטס" ןוטסרקא רומיג      

  6,000.00    60.00   100.00 .הריחב יפל ןווג רטמ   
      
01/05/03 תודימב המורט תיעופש דח הלעת     40.01.0760

  9,000.00    90.00   100.00 ןוטב  דוסי ללוכ ריחמ רופא ןווגב רטמ   
      
לוגיעב םיינוציח הכירב ילוש הקבדהב יופיח     40.01.0900
תלזב תיעבט ןבא יחיראב סלפ דיחא הבוגב      
סופסיח רמג 5/05/05 תודימב תחבושמ ההכ      
ךרע הווש וא "ומומ שיש" תרצות לוח יוקינ י"ע      
ע"ש וא דרשמב חטשב תחנומה אמגודל ההז      
קבד תבכש לע רושיו םוטיא תודובע רחאל      

 18,600.00   120.00   155.00 .ע"ש וא "הקיס" לש 502 "םרס" 'חי   
      
ימינפ ןפוד הכירבה תפציר יופיח ךא ל"נכ לכה     40.01.0901
הכירב םחות מ"ס 51 הבוגב ןוריק שארו      
תודימב ההכ תלזבב תיעבט ןבאב תולעתו      
לוח יוקינ רמג 2.1/03/51 -ו 2.1/03/03      
רחאל ע"ש וא "וינבו ומומ שיש" תרצות      
"םרס" קבד  תבכש לע רושיו םוטיא תודובע      
ןווגב ההכ הבור ללוכ ע"ש וא "הקיס" לש 502      

396,000.00   300.00 1,320.00 .ןבאה קפסמ ןבאה ר"מ   
      
תימינפ האיפ םוטיק ךותח  רובע ריחמ תפסות     40.01.0902
יופיח ןבאל מ"ס 3/3 שלושמ תודימב הנותחת      

 10,850.00    70.00   155.00 מ"ס 5/05/05 'חי   
      
גוסמ תיעבט ןבאב תיפקה הלעת ןפוד יופיח     40.01.0903
תודימב )תוביטרב הדימע( הנבל השפ - למק      
תודובע רחאל ע"ש וא 2.1/02/51 ,2.1/02/02      
לש 502 "םרס" קבד תבכש לע רושיו םוטיא      

 16,000.00   320.00    50.00 ע"ש וא "הקיס" ר"מ   
      
      
      
      
      

1,309,380.00 10.04.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../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

 
02/11/2022
דף מס':     004 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.חותיפ תודובע 10 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,309,380.00 מהעברה      
      
      
ןבא ןוגיע  עוציב ןונכית רובע ריחמ תפסות     40.01.0905
"דע" וא "ץח" ןוגיע  גרוב י"ע תקרפתמ      
חירא לכל םיגרב ינש( הטסורינמ 01/021      
תוארוהו טרפ יפל ןבאה רוריח ללוכ  )קרפתמ      

    480.00    40.00    12.00 .ע"ש ךרד לכ וא חקפמה 'חי   
      
ינקת למסו לוחכ ןווגב םיכנל הינח  תעיבצ     40.01.0908

 14,000.00    70.00   200.00 תושיגנ ץעוי תוארוה יפל ןבלב םיכנל ר"מ   
      
יחיראב קראפה יבחרו ישאר ליבש ףוציר     40.01.0909
תרבח לש ריהב טינרג רופא ןווגב ונברוא      
תודימב ע"ש וא ןייטשרקא      
לוח תבכש תוברלמ"ס ,7/04/001,7/04/04,      

681,500.00   235.00 2,900.00 .תינכותל םאתהב המגוד תרשיימ ר"מ   
      
קבח םגד םיעוקש הרואת יפוג ביבס ףוציר     40.01.0911
'חי תריציל םיעבר 4מ יונב וטנרט םגד א"ת      
1242 םגד ןוטסרקא רמג 6/92/72 לדוגב תחא      

 11,100.00   370.00    30.00 'פמוק .ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות  
      
וא ןייטשרקא תרבח לש םיכנ תיינח ןומיס ןבא     40.01.0912

  2,700.00   450.00     6.00 .ףוצירב תבלושמ תנקתומ ע"ש 'חי   
2,019,160.00 תוכרדמ םיליבש - ףוציר 10.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,019,160.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס  
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../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

 
02/11/2022
דף מס':     005 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.חותיפ תודובע 10 הנבמ
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       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
תמאתומה ןג תמדא תאבומ הליתשל עקרק     41.01.0004
ריחמה .רושייו רוזיפ ללוכ תימוקמ המדאל      

 99,000.00    55.00 1,800.00 .עקרק תקידב ללוכ ק"מ   
      
ללוכ ריחמה ,מ"ס 07 הבוג םישרוש ליבג     41.01.0044

  9,750.00    65.00   150.00 קפס תויחנה יפל הנקתהו ךותיח רטמ   
108,750.00 עקרק יופיחו ןג תמדא 10.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
לכ:תויללכ תוארוה ,היקשה תכרעמ עוציב      
ןלהל םיטרופמה הז תויומכ טרפמבש םיפיעסה      
ינכטה טרפמה םע דחי םתוא אורקל שי      
רופסמ .2. 2.14 ,1.14 ,0.14 דחוימה      
םאות וניא הז תויומכה טרפמבםיפיעסה      
טרפמבש םיפיעסה רופסמל חרכהב      
..ידרשימניבה      
      
וללכי הז תויומכה טרפמב םיטירפה לכ .3      
םישורדה רוביחה ירזיבא לכ תא םריחמב      
תקפסא :תא םיריחמה וללכי ןכ ומכ .םתנקתהל      
לכ ללוכ(תכרעמה תבכרה ,הריפח ,רמוחה      
יוסיכ ,תרנצה תענצה )םישורדה םירזיבאה      
חוקיפ ..4התוניקתל תוירחאו הריגס ,לוחב      
תכרעמ ןנכתמ י"ע השעי עוציב לע ןוילע      
יבלש עוציבב ךישמהל ןלבקה לעו הייקשהה      
בתכב רושיא תלבק רחאל קר םיפסונ הדובעב      
.עצובמה בלשה לע חקפמה וא ןנכתמהמ      
      
ידמצמ ויהי םירבחמה לכ :תרנצל םירבחמ .6      
שמתשהל ןיא .ע"ש וא "ןואסלפ" יבכורו      
תכרעמ.'וכו ןש ירבחמ ,קבח תויליחתב      
ןמוסיש רחאל קר עצובת םיצעל הייקשה      
ונכתי.הייחמצה ןנכתמ י"ע קייודמה םמוקימ      
.םירחאה םירזיבאו תורוניצה רטוקב םייוניש      
שרפהל םאתהב היהי ןלבקל םלושיש ריחמה      
..9הפסוהה וא התחפהה פ"ע יגולטק ריחמב      
רושיא תא לבקל הכירצ היקשהה תכרעמ לוכ      
.תימוקמה תושרב היקשהו ןוניג 'חמ      
      
םירוביחה לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ      
,הדובעה עוציבל םישרדנה םירזיבאהו      
תתה תרנצה ירוביח לכ ,'וכו ירבחמ ,םירבחמ      
ירזיבאב אלו דמצמב ויהי תיעקרק לעו תיעקרק      
ןש      

20.14.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../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

 
02/11/2022
דף מס':     006 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.חותיפ תודובע 10 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
01 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ     41.02.0095

  1,690.00     6.50   260.00 .ע"ש וא EP 4/61 תמגודכ רטמ   
      

 11,700.00    13.00   900.00 .ל"נכ 01 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0100
      

 26,000.00    20.00 1,300.00 .ל"נכ 01 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0110
      

 27,000.00    30.00   900.00 .ל"נכ 01 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0115
      

 40,700.00    37.00 1,100.00 .ל"נכ 01 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0120
      

120,000.00    48.00 2,500.00 .ל"נכ 01 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0125
      

  3,450.00    69.00    50.00 .ל"נכ 01 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0130
      
טרפמב תויחנהלו תינכתל םאתהב:ףוטפט      
היהי ףוטפטה לכ( רוביח ירזיבא ללוכ ינכטה      
םיבציימ ללוכ ,גוס ותוא ,תרצות התואמ      
)ינכטה טרפמל םאתהב      
      
ןד ןענ וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61  ףוטפט     41.02.0145
ללוכ תינכות יפל 5.0 לכ ש"ל 3.2 ע"ש וא      

 32,000.00     4.00 8,000.00 עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ רטמ   
      
מ"מ 61 ןליתאילופ רוניצמ ץעל ףוטפט תעבט     41.02.0160
ןד ןענ וא םיפטנ מ"ער תסוומ  רטמ 4 ךרואב      
ללוכ  תעבטל תופטפט 01 ש"ל 3.2 ע"ש וא      

 10,800.00    60.00   180.00 עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ 'חי   
      
תינכתה פ"ע היהי לוורש רטוק - םילוורש      
סנכנה רוניצה רטוקמ לופכ תוחפל רטוקבו      
חטשל ןנוגמ חטשמ ועיגי םילוורשה .לוורשב      
,םימייק הפש ינבאו ףוציר תחיתפ :ללוכ .ןנוגמ      
תרזחה ,יוסיכ ,שרדנה קמועל םיעצמב הריפח      
הפש ינבא תמלשהו ףוציר ,ותומדקל חטשה      
.חטשב םייקה םגדה יפ לע שדחמ      
      

 39,600.00    36.00 1,100.00 01 גרדב מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופמ  לוורש רטמ  41.02.0200
      

 20,700.00    46.00   450.00 01 גרדב מ"מ 09 רטוקב ןליטאילופמ  לוורש רטמ  41.02.0210
      

 27,450.00    61.00   450.00 01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופמ  לוורש רטמ  41.02.0215
      

  9,900.00    55.00   180.00 5.21 גרדב 011 וא 4" רטוקב יס.יו.יפ לוורש רטמ  41.02.0235
      
      
      

370,990.00 20.14.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../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

 
02/11/2022
דף מס':     007 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.חותיפ תודובע 10 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

370,990.00 מהעברה      
      
      
טרפמב תויחנהלו תינכתל םאתהב תורטממ      
ירזיבא ,רמוחה תקפסא :ללוכ ריחמה ,ינכטה      
.יוסיכו הבכרה ,הריפח ,רוביח      
      
לש .ע"ש וא "רטנה" לשI-02    החיג ריטממ     41.02.0265
תינכותל תמאות היפ ללוכ ע"ש וא רטנה      

 39,360.00   164.00   240.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו היקשהה 'חי   
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
,תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
שאר תבכרהל תושורדה תודובעה לכ ללוכ      
תודובעה לכו םימ רוקמל ורוביחו תכרעמה      
לש הניקת הלעפהל תושרדנה תופסונה      
תכרעמ שאר תמכסל םאתהב( תכרעמה      
)ינכטה טרפמלו      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוקב תכרעמ שאר     41.02.0310
,תומכ יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
,הזנורב ישאר ילוארדיה ףוגמ ,ץחל דמ ללוכ      
ןיטקמ ,םיננסמ ינש, ילמשח טלפ םע םימ דמ      
וא .י.ר.א תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ ,ץחל      
ירזיבאו  ,דוקיפ ימל האיצי ,ןוסכלא ףוגמ ,ע"וש      

 16,520.00 8,260.00     2.00 .ע"ש וא ןואסלפ גוסמ םירלודומ רוביח 'חי   
      
"2 רטוקב הלעפה תכרעמ שארל תפסות     41.02.0360
,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ ללוכה      
ירזיבאו לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב      

  2,940.00 1,470.00     2.00 רוביח 'חי   
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1 2/1      
לופינממ תוילצפתה יכרד תלת ןוזרב ,דרוקר      

 20,328.00   924.00    22.00 רוביח ירזיבאו 'חי   
      
1 " רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0370
,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה      
ירזיבאו לופינממ תוילצפתה יכרד תלת ןוזרב      

  1,360.00   680.00     2.00 רוביח 'חי   
      
ןקתומ 4/3" קמע םוקאו םותסש רובע תפסות     41.02.0395

  2,970.00   135.00    22.00 .תכרעמ שארב הלעפה לע 'חי   
      
ןורא תא ףיקמה ןוולוגמ קבח רובע תפסות     41.02.0396
לועונמ ללוכ היקשהה בשחמ/תכרעמה שאר      

  3,840.00   960.00     4.00 תימוקמה תושרה יפל 'חי   
      
      

458,308.00 20.14.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../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

 
02/11/2022
דף מס':     008 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.חותיפ תודובע 10 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

458,308.00 מהעברה      
      
      
ע"ש וא "טיילרוא" גוסמ תכרעמ שארל ןורא      
יפל תודימב . היתויחנהו הייריעה תשקב יפל      
דצ לכב מ"ס 51 + תרעמה שאר לדוג      
תנגה םע )ןוראה גגמ קחרמ ללוכ(הקוזחתל      
עבצ  עובצ ,םינש 01 - ל תוירחאו דראגמולב      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס :ללוכ לוגס      
,רטסמ לוענמב הליענ , לקוסל ןוטב תקיצי      
תפסות וא הדובעה לכו קבחו הבכרה ,הקפסא      
תוארוה יולימו הנקתהל תושורדה      
םימל טולישבו לוגס עבצב ןמוסמ.הייריעה      
םימה תושר תוארוהל םאתהב םיחלוק      
      
םולב "טיילרוא"  0461/2 תכרעמ שארל ןורא      41.02.0415
לדוג יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא "ןוסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

 14,000.00 7,000.00     2.00 .רטסמ לעונמו הנקתהל 'חי   
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.02.0430
יוליג ,הריפח ,םימ - דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
יפל לכה ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה      

  7,000.00 3,500.00     2.00 .טרפה יפל םימה קפס תושירד 'חי   
      
ןגומ עקשמ VA V 022 הנזה :בשחמל הרעה      
תרושקת םאתמ ,תרושקתל הנכה :ללוכ ,םימ      
HA תנעטנ הללוס , SRPG/MSG ירלולס      
    5.7 V 21 , ןעטמ CD/CA , תספוקב ןגומ  
הנקתה ,  ןקת ,ע"ש וא C-34 "רבנע" הנגה      
תוירחאו הצקה תדיחי לש האלמ תיביטרגטניא      
תופסונה תודובעה לכ ללוכ .ע"ש וא הנשל      
תכרעמה לש הניקת הלעפהל תושרדנה      
טרפמלו תכרעמה שאר תמכסל םאתהב(      
)ינכטה      
      
הלורוטומ תרצות תולעפה 8-ל היקשה בשחמ     41.02.0448
םיקפוסמש ,רבצמ ,ןעטמ ללוכ .ע"ש וא םגא וא      
וא םידומע למשחל רוביח ,בשחמה קפס י"ע      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C -45 גוסמ הנגה ןוראב      
היקשה ןורא דצל יולת לע וא ןוטב חטשמ לע      

 27,000.00 13,500.00     2.00 .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא ללוכ 'חי   
      
תופסות רובע היקשהה בשחמל תפסות     41.02.0450

  1,680.00   280.00     6.00 'פמוק תולעפה 8 לעמ הלעפה  
      
      

507,988.00 20.14.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../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

 
02/11/2022
דף מס':     009 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.חותיפ תודובע 10 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

507,988.00 מהעברה      
      
      
לע ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאולוס     41.02.0469
םירוביחה לכ לוכןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ      
.דקופמה ףוגמלו היקשה בשחמל םישורדה      
תנבלוגמ תכתמ ספ לע ןקתוי דיאונולוסה      

  7,700.00   350.00    22.00 תכרעמה שאר זגרא ןפודל עבוקתש 'חי   
      
, זרב ףוטפט הפיטש טרפ - חטשב םיטרפ      
,הנגה תכרב ,הנבמ ,רטוק ,גוס ,םירזיבא      
טרפ יפל.לוענמ , הסכמ      
      
ןייר זגראב הנגה לווכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     41.02.0500

 14,000.00   350.00    40.00 )1"( ע"ש וא ןייל 'חי   
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תוחוש     41.02.0530

 12,600.00 1,800.00     7.00 היקשה בותיכ םע הסכמ 'חי   
542,288.00 היקשה 20.14 כ"הס  

      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
:ללוכ ריחמה םיצעו םיחיש ,םיחמצ תעיטנ      
,היוורה תייקשהו  הליתש ,הלבוה ,הקפסא      
לדוג תרדגה. דרפנב םידדמנ םינשדו םילבז      
םיטרדנטס תורדגה" תרבוח יפל היחמצה ביטו      
תאצוהב ןויצע בקעי לש יונו תוננג יליתשל      
עוצקמהו הכרדה תורש ,תואלקחה דרשמ      
תוננג חמוצה תסדנהל הקלחמה )מ"הש(      
השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ.ףונו      
.בולבל דע םישדוח      
      
םאתהב ויהי םיצעהו םיחמצה ביטו לדוג      
לש יונו תוננג יילתישל  םיטרדנסתרדגהל"ל      
דעומל תינכדעה הסרגב תואלקחה דרשמ      
זרכמה םוסרפ      
      
ללוכ ריחמה . םינוש םינזמ ךרדמל אשד ידברמ     41.03.0012
תענצה רוזיפ ,חטשה ינפ רושייו חוחית -      
םתענצהו סמת יטיא ,טסופמוק ,ימיכ - םינשד      
,הסירפ םיקיזמב לופיט ,חטשה ינפ רושיי      

224,100.00    27.00 8,300.00 התחנה תייקשהו קודיה ר"מ   
      
רב תייחמצמ םייתנש בר םיינובשע םיערז     41.03.0016

  2,880.00    12.00   240.00 ר"מל םרג 5.1 לש תומכב ר"מ   
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
בולבל דע הטילקל      
      

226,980.00 30.14.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../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

 
02/11/2022
דף מס':     010 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.חותיפ תודובע 10 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

226,980.00 מהעברה      
      
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא      41.03.0032

 72,000.00    18.00 4,000.00 .תיקש וא ,רטיל 5.2 חפנב 'חי   
      
ץעה תעיטנו הריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
רשואמ טסופמוק רטיל 05 תפסוה ,לודיג תיבב      
הקפסא ללוכ ,ג"ק 5.0 תומכב סמת ןשדו ןוניגל      
5.2 הבוגב ןוגיעל םיצע תוכומס לש הנקתהו      
תפטפט םע 'מ 01 ךרואב ףוטפיט רוניצ .'מ      
תכרעמל רוביח ,מ"ס 03 לכ תילרגטניא      
ץעל ןוירחאו ןוגיע תודתי ,תמייק הייקשה      
הנש ךשמל      
      
עזג יבוע המדאהמ הלועמ  5.8 'סמ ץע תרדגה      
הבוג )עקרקה 'מ 1( םומינימ 2"  דיחא רטוק      
לכיממ ,ףוקזו רשי ,הפיו חתופמ ,'מ 2 ילמינימ      
.עקרקהמ וא      
      
תודובעל ןוריחמב רוחמת ךרוצל םיצע תצובק      
"ןוכישהו יוניבה דרשמ תעצוה חותיפ      
.ןוריחמה םע דחיב רתאב תמסרופמ      
      

  7,200.00   360.00    20.00 א הצובק ךותמ תוחפל 5.8 לדוג םיצע 'חי  41.03.0076
      

 64,000.00   400.00   160.00 ב הצובק ךותמ תוחפל 5.8 לדוג םיצע 'חי  41.03.0078
      
,תוחפל עזג לעב םייק רגוב ץע לש הקתעה     41.03.0114
לעמ 'מ 3.1 הבוגב דודמ מ"ס 02 דע רטוקב      

  1,350.00   450.00     3.00 עקרקה ינפ 'חי   
      
יפ לע ,החוממ םזוג י"ע םיימיק םיצע לש םוזיג     41.03.0124

  1,350.00   150.00     9.00 הוולמה םונורגאה השירד 'חי   
      
תריקס ללוכ רומישל םידעוימה םיצעב לופיט     41.03.0126
,החמומ םונורגא י"ע םיימיק םיצע לש םינוכיס      
חופיט , ףונה בוציעו םוזיגו םישרוש ךותיח      
לע רומישל םיימיק םיצע לש  ידפוטרוא לופיטו      
הסונמה םונורגאהו םיצע רוטקורטסנוק ידי      
םיצעב םינוכיסה לוהינ רקס תא ךרעש      
םיפנעה תסירג תללוכ הדובעה , ויתוארוהבו      
ינפ לע םזגכ רזוח שומישל תדחוימ הסרגמב      

  4,500.00   500.00     9.00 .חמוצה חטשה 'חי   
      
      
      
      
      
      

377,380.00 30.14.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../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

 
02/11/2022
דף מס':     011 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.חותיפ תודובע 10 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

377,380.00 מהעברה      
      
      
לדוגל , העיטנ רוב תלדגה רובע ריחמ תפסות     41.03.0173
    00.2 X 00.1 חטשב 5.1*5.1 ו תוכרדמב  'מ  
ןג תמדא ירק העיטנה רוב ,00.1 קמועב ןוניג      
רפוס םרג 002 טסופמוק רטיל 06 תפסותו      
תיקשה ,ירולכ ןגלשא םרג 061 ,טפסופ      
טרופמכ לכה  הנשל תוירחא ,הכומס היוורה      

  7,200.00    40.00   180.00 .דחוימה ינכטה טרפמב 'חי   
      
תוכומס 3 תנקתהו הקפסא רובע תפסות     41.03.0174
ץעל תורושקו ןהינב תורבוחמה ץע לכל תולוגע      
הנומתו טרפ יפ לע לכה םיקבח השולשב      

 37,800.00   210.00   180.00 .םיפרוצמ 'חי   
422,380.00 העיטנו ןוניג 30.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,073,418.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס  
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../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

 
02/11/2022
דף מס':     012 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.חותיפ תודובע 10 הנבמ
בוחר טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו ח ר  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
לספס סופיטמ חונ תואסרוכ תנקתהו הקפסא     42.02.0900
.ךרע הווש וא "וישקלוק ןומייל תרצות "ומלמ"      
עובצו ןבלוגמ מ"מ 8 חפמ תויונב תואסרוכה      
םינוש םיעבצב תיטטסורטקא הטישב רונתב      
תויונב תואסרוכה לכרדאה תריחב יפלlar  ןווג      
הלבוה ללוכ ריחמה , האפיא ץעו ןבלוגמ חפמ      

151,800.00 6,900.00    22.00 הפצרל הנוגיעו 'חי   
      
"בגש" תרצות  םיכנל שיגנ   "לבוי" םגד לספס     42.02.0903
טרפמ יפל ןחלושה ןוגיע ללוכ הדובעה ,ע"ש וא      
תודובעה לוכו תרציימה הרבחה לש ינכט      
תנגועמ תבכרומ 'חי תלבקל דע םירמוחהו      

 33,000.00 3,000.00    11.00 .תמלשומו 'חי   
184,800.00 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 כ"הס  

      
ב כ ר ל  ם י מ ו ס ח מ  30.24 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 58 הבוגב לזרב תקצימ םוסחמ דומע     42.03.0030
עובצו ןנבלוגמ תכתורמ הפיכ י"ע םוטא ,ינקת      

  6,000.00   600.00    10.00 )תוחיטב ץעוי יפל( עקרקב ןטובמו ןגועמ 'חי   
  6,000.00 בכרל םימוסחמ 30.24 כ"הס  

      
,ם י נ ו ת פ ש א  ,ת ו י ז ר ב  40.24 ק ר פ  ת ת       
.ם י ת ו ר י ש  ה נ ב מ       
      
םיטרופמה הז ינכטה טרפמבש םיפיעס לכ      
ינכטה טרפמה םע דחי םתוא אורקל שי ןלהל      
טוריפ .ליבקמ רופסמ םע םיפיעס ,הוולנה      
ללוכ תוארוההו ריחמב םילולכה תודובעה      
םיבייחמ ינכטה טרפמבש הדידמה ינפוא      
הז תויומכה בתכמ דרפנ יתלב קלח םיווהמו      
לכ תא הללכו הבשחתה 'חיל ןלבקה תעצהו      
.ינכטה טרפמבש טוריפה      
      
תכתמ הסכמ םע טרפ יפל ןווגמ ןוטב ןותפשא     42.04.0900
ןוטיב ללוכ רטיל 57  0453 ט"קמ "ענמת"      
ע"ש וא "אכירא םחש" תרצות עקרקל ונוגיעו      

 20,000.00 2,000.00    10.00 קראפה ירוזיאב 'חי   
      
גאטירה םגד תורדש תייריע טרפ יפל ןותפשא     42.04.0901
דוסי ללוכ 'ל 051 חפנ  "תלד םע עבורמ      

 10,000.00 2,500.00     4.00 )הינחה רוזיאב( ינברוא טוהיר תרצות 'חי   
      
      
      

 30,000.00 40.24.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../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

 
02/11/2022
דף מס':     013 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.חותיפ תודובע 10 הנבמ
בוחר טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 30,000.00 מהעברה      
      
      
וא אכירא םחש" תרצות ןאיש םגד רוריק היזרב     42.04.0902
ללוכ  ,םינגומ ןצחל יזרב 2 ללוכ ע"ש      
,םוקמ תברקב םיריפש םימ רוקמל תורבחתה      
מ"מ 05 רטוקב 01 גרד ןלתילופ רוניצ ללוכ      
רוניצ רוביחו זוקינ תכירבו 'מ 08 ךרואבו      
בויבה תכרעמ וא רשואמ הכיפש םוקמל זוקינה      

 23,000.00 23,000.00     1.00 ךרוא לוכב 'חי   
      
יללגל טוליש תכרע דומע לש הנקתהו הקפסא     42.04.0903
. ע"וש וא סדה תרבח לש D-404 םגד םיבלכ      
ןקתימ ,םיבלכ ןותפשא, טלש תללוכ הכרעה      
וא יקקש ןקתמ.ךרוצה י"פע דומעו תויקשל      
ןקתומ היריעה לש עפש 'חמ תשקב יפל תיקק      

  2,500.00 1,250.00     2.00 חטשב תוארוה יפל רורמת וא הרואת דומע לע 'חי   
      
לופיטו  הייריעה ימרוג רושיא ,עוציב ןונכית     42.04.0904
,םינב :םיתוריש הנבמל הינב רתיה תלבקב      
,הינב םיבייחמה םינקתה לכ יפל םיכנו תונב      
תפרוצמ המיכס יפל לכה .תוחיטבו תושיגנ      
תרצות ימורט הנבמ ירק הוולנ ינכט טרפמו      
לדוג ,םוקימ .ךרע הווש וא "אכירא םחש"      
רוביח תונכה ללוכ , תובייחמ תוינורקע תודימו      
ריק ללוכו ,םימו בויב למשח תוכרעמל הנבמה      
בכרומ םיתורישה הנבמ הנבמה תיזחב רותסמ      
988714 ט"קמ "תותלד 3 לברא" םגד תדיחימ      

280,000.00 280,000.00     1.00 'פמוק .תכתמ גג םע  
335,500.00 .םיתוריש הנבמ ,םינותפשא ,תויזרב 40.24 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפ יליפורפמ הייהת הדלפה תיצקורטסנוק      
ןכ ומכ י"ת לעב לעפמב םח ןוולגב ונוולוגי רשא      
לכ   ,רונתב העיבצ הייהת העיבצה      
ךרוצה תדימבו תודימב ןכות היצקורטסנוקה      
לכש ךכ )דבלב םיגרב ירוביח י"ע( םיקלחב      
,רשואמ לעפמב רונתב ועבציו ונוולוגי םיקלחה      
י"ע  :ןלהל טרופמהמ תחפי אל העיבצה טרפמ      
לש תיטטסורטקלאה הטישב קוביא תכרעמ      
08 לש יבועב רוהט יסקופא סיסב לע הקבא      
לכירדאה תריחבל ןווגב עבצה תוחפל ןורקימ      
גוסו יבוע יפל היהי  רונתב היילקה ךילהת      
081 - מ תחפי אל הרקמ לכב ךא תכתמה      
רחאל  ,תוקד 51 ךשמל סויזלצ תולעמ      
.ריווא רוריק עצובי העיבצה      
      
      

60.24.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../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

 
02/11/2022
דף מס':     014 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.חותיפ תודובע 10 הנבמ
בוחר טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ילפורפמ היונבה הלוגרפ-הללצה עוציב ןונכית     42.06.0900
הטישב רונתב םיעובצו םיינבלוגמ הדלפ      
םירופת דב יסרפמ יוריק םע תיטטסורטקלא      
תוכיאמ ינקת דבה .םינבלוגמ םיינקת םילבכו      
ןוגכ השרומ ןאובי י"ע קפוסמ רתויב הלועמ      
טרפ יפל עוציב ןונכתה.ע"ש וא "ימלשורי"      
םיקלח םיקלחב עצובי רוצייה .ףרוצמ      
הבכרהו הלבוה ,עבצ ,ןווליג תורשפאל      
לטה ר"מ יפל הדידמה ,דבלב םיגרב תועצמאב      
ולבקתי אל.ךרוא לופכ רטמ 00.6 בחור לע      
לכה רוציה רחאל עבצו םיכותיר םינוקית      

396,000.00 1,800.00   220.00 .ינכטה טרפמל םאתהב ר"מ   
396,000.00 תולוגרפ 60.24 כ"הס  

      
.ת ו י נ ו ג י מ  70.24 ק ר פ  ת ת       
      
םגד תינוגימ רתאב הנקתהו  הלבוה הקפסא     42.07.0001
תנכה תוברל ןמפלוו תרבח לש "םעבחר"      

270,000.00 45,000.00     6.00 .תשרדנ עצמ תיתשתו חטשה 'חי   
      
הבוטרה הטישב ןימזמה תריחבל ןבא יופיח     42.07.0002
תשר תוברל ר"מ/ח"ש 001 יופיחל דוסי ריחמ      

 64,900.00   295.00   220.00 .י"ת יפ לע שרדנכ הרישקו לזרב ר"מ   
334,900.00 .תוינוגימ 70.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,257,200.00 בוחר טוהיר 24 כ"הס  
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../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

 
02/11/2022
דף מס':     015 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.חותיפ תודובע 10 הנבמ
תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפ תכתממ ) םיבלצומ( תוחיטב הקעמ     44.01.0010
תיטטסורטקלא  הטישב העובצו תנוולוגמ      
ןוגיע ללוכ ,מ"ס 021 דע מ"ס 011  הבוגב      

  4,450.00   445.00    10.00 טרפו תינכות יפל  תוריקל וא עקרקל ןוטיבו רטמ   
      
תנוולוגמ 02.1 הבוגב תבצועמ הכבס רדג     44.01.0020
ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל רונתב העובצו      

 60,750.00   450.00   135.00 הפצר/המדאב תודוסי וא רטמ   
      
ררוחמ חפמ רותסמ רדג תנקתהו הקפסא     44.01.0901
תובאשמה  הנבמ ירוזיאל 'מ 5.1 הבוגב      
ררוחמ חפו הדלפ ילפורפמ יונבה למשחהו      
יפל יטטסורטקלא רונתב םיעובצו םינבלוגמ      

 45,000.00   900.00    50.00 טרפ רטמ   
      
רטוק 613  שטולמ מ"בלפ רוניצמ די זחאמ     44.01.0902
וא/ו עקרקל ןגועמ  ,מ"מ 5.1 ןפוד יבוע 5.1"      
לוכל 'מ 5.1 לוכ םייכנא םידומע ללוכ ריקל      
תוריקל רוביח וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה      

  3,200.00   800.00     4.00 . טרפ יפל רטמ   
      

  1,400.00   700.00     2.00 טרפ יפל תנבלוגמ תכתממ רליפ תותלד 'חי  44.01.0903
114,800.00 תוקעמו תורדג 10.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

114,800.00 תוקעמו תורדג 44 כ"הס  
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../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

 
02/11/2022
דף מס':     016 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.חותיפ תודובע 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
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       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.01.0025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

 54,000.00     2.70 20,000.00 קוליסו יוניפ ר"מ   
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     51.01.0030

  3,750.00   250.00    15.00 קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
וא/ו ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.01.0220
רטוק לכב תרוקיב את  הסכמ לש)תכמנה      

  2,000.00   400.00     5.00 אוהש 'חי   
 59,750.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
הרבעה תוברל  עקרקו עלס יגוס לכב הריפח     51.02.0040
שרדנו הדימב( ןוניגה רוזאב יולימ יחטשל      
)ןג תמדאכ שומישל ןנכתמה רושיאל םאתהבו      

 64,400.00    23.00 2,800.00 .רתאהמ יוניפ וא/ו ק"מ   
 64,400.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 02 דע יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0010
יפל תובכש רפסמ ,תוינכות יפל תחא לכ      
תגרד לכל רקובמ קודיהב הקודיהו םיטרפ      

378,000.00   140.00 2,700.00 וטשאא דייפידומ תשרדנ תופיפצ ק"מ   
      
קחורמה םוקמב וא רתאב ימוקמ רפעמ יולימ     51.03.0140
,רחא הזוח תרגמב רפחנש , ונממ מ"ק 51 דע      
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב רזופמ      
תופיפצה תוגרד לכל רקובמ קודיהב קודיהה      
ריחמה( 15 קרפ יללכה טרפמה יפל תשרדנ      
רוזיפ ,יולימה ירוזאל הלבוה ,הסמעה ללוכ      
הדידמ תלבק ירחא ןכדועת תומכה( )קודיהו      

126,000.00    18.00 7,000.00 )תינכדע ק"מ   
      
מ"ס 06 רטוקב חודיק י"ע לוחליח תורוב     51.03.0930
תרטע ללוכ ןבא ירבשב אלוממ 'מ 01 קמועבו      
ללוכ ,מ"ס 04 בחורב ןייוזמ ןוטב לע פרפיר      

 21,000.00 3,500.00     6.00 טרפ יפל ,תשר יסכמו תעבט 'חי   
      
ןיב רשגמ מ"ס 05 קמועב בקונמ ירושרש רוניצ     51.03.0940

 24,000.00   300.00    80.00 לוחליח תורוב רטמ   
549,000.00 תויתשתו םיעצמ 30.15 כ"הס  

      
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../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

 
02/11/2022
דף מס':     017 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.חותיפ תודובע 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק י נ  י ו ו ק  ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
ח ט ש מ +ה א ש ד מ  ז ו ק י נ ו  ק ר א פ ל  י ש א ר  ו ק       
ל ו ג ע       
      
בותיכ םיללוכ תוחוש/הרקבה יאת לכ יריחמ      
םע םואיתבו פ"ע םיסכמ ג"ע העבטהו      
לולכיש דיגאת /תושרה /הייריעה /הצעומה      
.תכרעמה םשו דיגאת/תושרה םש ,למס      
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
.'וכו ןומיס רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
      
ימוג םטא םע 5-3 גרדב ןייוזמ ןוטב רוניצ      
םוטא  ,ןומעפב הנבומ םטא,רכזה לע דחוימ      
.שרדנה קמועב החנהו הקפסא ללוכ ,לועיתל      
      
ימוג םטא םע 5-3 גרדב ןייוזמ ןוטב רוניצ      
םוטא  ,ןומעפב הנבומ םטא,רכזה לע דחוימ      
.שרדנה קמועב החנהו הקפסא ללוכ ,לועיתל      
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0032

 64,800.00   540.00   120.00 )ןוינח זוקינ(.'מ 0.2 דע קמועב 4 גרד רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0052

 23,113.00   797.00    29.00 .'מ 0.2 דע קמועב 4 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0100

141,440.00 1,040.00   136.00 .'מ 0.2 דע קמועב 4 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0173

 65,384.00 1,486.00    44.00 .'מ 0.2 דע קמועב  4 גרד רטמ   
      
םינוש םירטקב זוקינ רוניצ רוביח רובע תפסות     51.06.0497

  2,262.00 1,131.00     2.00 'פמוק .םייק אתל מ"ס 08 דע  
      
םייק וק לע זוקינ את תמקה רובע תפסות     51.06.0501

    998.00   998.00     1.00 'פמוק .)דרפנב םלושי אתה(  
      
)זוקינ( לועיתל הרקב תוחוש      
      
תוינבלמ וא תועבורמ הרקב תוחוש      
      
,מ"ס 001/001 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0513
04 ,מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      

 16,413.00 5,471.00     3.00 'פמוק .'מ 52.1 דע קמועב ,004D ןיממ ןוט  
      
      
      

314,410.00 60.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../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

 
02/11/2022
דף מס':     018 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.חותיפ תודובע 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

314,410.00 מהעברה      
      
      
,מ"ס 001/001 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0520
04 ,מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      

 22,500.00 7,500.00     3.00 'פמוק .'מ 57.1 דע קמועב ,004D ןיממ ןוט  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0585
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 10,650.00 10,650.00     1.00 'פמוק .'מ 57.1  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0589
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 45,600.00 11,400.00     4.00 'פמוק .'מ 52.2  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0593
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 24,800.00 12,400.00     2.00 'פמוק .'מ 57.2  
      
וא לזרבמ D-004 ןיממ הסכמל ריחמ תפסות     51.06.0629
תושירדל ףופכב תרגסמ ללוכ םיבכורמ םירמוח      

  4,256.00   532.00     8.00 .מ"ס 06 רטוקב 984 י"ת 'חי   
      
תולוגע הרקב תוחוש      
      
08 רטוקב 02-ב ןוטבמ הקוצי הלוגע החוש     51.06.0641
רטוקב ב.ב  שיבכ  הסכמו עוקיש את םע מ"ס      
52.1 דע קמועב  004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

 21,144.00 2,643.00     8.00 'פמוק .'מ  
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.06.0669
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

  7,587.00 2,529.00     3.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
לזרבמ )הלוגע( טרדנטס תשר תכבס הסכמ     51.06.0721

  3,366.00 1,122.00     3.00 'פמוק .)ןוט 04(   מ"ס 05 רטוקב ,חתפ םע ,הקיצי  
      
ףוטע  6'' רטוקב ררוחמ ירושרש זוקינ רוניצ     51.06.0769
רוניצה ביבס ץצח תפטעמ םע ינכטואיג דבב      

 15,680.00   112.00   140.00 .תוחפל מ"ס 02 לש יבועב רטמ   
      
C.V.P תורוניצ      
      
      
      

469,993.00 60.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../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

 
02/11/2022
דף מס':     019 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.חותיפ תודובע 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

469,993.00 מהעברה      
      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     51.06.0903
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

 28,320.00   236.00   120.00 'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     51.06.0921
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

 45,360.00   378.00   120.00 'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
      
תירמילופ זוקינ תלעת תנקתהו הקפסא     51.06.0922
ט"קמ 0001*531*051 ןייליטלומ      
    03321OCA תנוולוגמ תשר תוברל  
ירזיבא תוברל 41621OCA ט"קמ 0001*321      
לוגיעב הלעתה תנקתה ,רוביח ירזיבאו הצק      
עוציבל שרדנה לכו ןוטב תיתשת ללוכ הדובעה      

 36,000.00 1,200.00    30.00 .םלשומו אלמ רטמ   
579,673.00 לוגע חטשמ+האשדמ זוקינו קראפל ישאר וק זוקינ יווק זוקינ תודובע 60.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,252,823.00 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  
6,355,501.00 .חותיפ תודובע כ"הס

קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../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

 
02/11/2022
דף מס':     020 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.היצקורטסנוק תודובע 20 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ  11.20 ק ר פ  ת ת       
      
תחתמ מ"ס 5 יבועב 02-ב הזר ןוטב עצמ     02.11.0040

 56,250.00    37.50 1,500.00 םיפצרמל ר"מ   
      
ןליתאילופב םיפוטע תרווכ ןוטרק יזגרא עצמ     02.11.0045
בחור ,דוסי תורוקל תחתמ מ"ס 81 הבוגב      

  1,560.00    24.00    65.00 מ"ס 02 תורוקה רטמ   
      
ןליתאילופב םיפוטע תרווכ ןוטרק יזגרא עצמ     02.11.0050
בחור ,דוסי תורוקל תחתמ מ"ס 81 הבוגב      

    375.00    25.00    15.00 מ"ס 52 תורוקה רטמ   
      
ןליתאילופב םיפוטע תרווכ ןוטרק יזגרא עצמ     02.11.0055
בחור ,דוסי תורוקל תחתמ מ"ס 81 הבוגב      

    810.00    27.00    30.00 מ"ס 03 תורוקה רטמ   
      
ןליתאילופב םיפוטע תרווכ ןוטרק יזגרא עצמ     02.11.0070

 67,200.00    48.00 1,400.00 םיפצרמל תחתמ מ"ס 02 הבוגב ר"מ   
126,195.00 םיעצמ 11.20 כ"הס  

      
ד ו ס י  ת ו ר ו ק  14.20 ק ר פ  ת ת       
      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב דוסי תורוק     02.41.0005
לע וא עצמ יבג לע ,הפצרה םע תוקוצי      
דדמנ עצמה( מ"ס 02 תורוקה בחור .עקרקה      

  8,190.00 1,260.00     6.50 )דרפנב ק"מ   
      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב דוסי תורוק     02.41.0010
לע וא עצמ יבג לע ,הפצרה םע תוקוצי      
דדמנ עצמה( מ"ס 52 תורוקה בחור .עקרקה      

  2,520.00 1,260.00     2.00 )דרפנב ק"מ   
      
הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.41.0020
לע וא עצמ יבג לע ,הפצרה םע תוקוצי )4-2      
דדמנ עצמה( מ"ס 03 תורוקה בחור .עקרקה      

  5,600.00 1,120.00     5.00 )דרפנב ק"מ   
 16,310.00 דוסי תורוק 14.20 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  05.20 ק ר פ  ת ת       
      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0050
מ"ס 02 יבועב עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי      

 19,500.00   195.00   100.00 )דרפנב דדמנ עצמה( ר"מ   
      
      
      

 19,500.00 05.20.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../021 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

 
02/11/2022
דף מס':     021 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.היצקורטסנוק תודובע 20 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 19,500.00 מהעברה      
      
      
העיקש( תומיטא רפשמ םע 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0070
ןוטרק יזגרא לע םיקוצי )4-2 הפישח ,5"      
יזגרא( תינכות יפל  יבוע מ"ס 03-04 יבועב      

403,000.00   310.00 1,300.00 )דרפנב םידדמנ ןוטרק ר"מ   
      
העיקש(  תומיטא רפשמ םע 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0075
יבועב קדוהמ עצמ לע םיקוצי )4-2 הפישח ,5"      
הבחרה תוטוו תוברל תינכות יפל יבוע מ"ס 52      
ןוטבל תחתמ ןולינ תעירי ללוכ תפטעמב      

574,000.00   280.00 2,050.00 )דרפנב דדמנ עצמה( ר"מ   
      

  2,600.00    26.00   100.00 רטפוקילהב ןוטב תפצר תקלחה רובע תפסות ר"מ  02.50.0230
999,100.00 תופצרו םיפצרמ 05.20 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ת ו ר י ק  16.20 ק ר פ  ת ת       
      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוריק     02.61.0030

 14,300.00 1,430.00    10.00 מ"ס 02 יבועב ק"מ   
      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוריק     02.61.0050

 65,000.00 1,300.00    50.00 מ"ס 03 יבועב ק"מ   
 79,300.00 ןוטב תוריק 16.20 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ו ק  17.20 ק ר פ  ת ת       
      
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.71.0250

  5,640.00 1,410.00     4.00 מ"ס 04-02 בחורב ינבלמ ךתחב )4-2 הפישח ק"מ   
  5,640.00 תוקעמו תורוק 17.20 כ"הס  

      
א ל מ  ן ו ט ב  ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  18.20 ק ר פ  ת ת       
      
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.0040

 28,600.00   286.00   100.00 מ"ס 02 יבוע )4-2 הפישח ר"מ   
 28,600.00 אלמ ןוטב תוגגו תורקת 18.20 כ"הס  

      
ן ו ט ב ו  ג נ י פ ו ט  ן ו ט ב  58.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ג ל  ם י ע ו פ י ש       
      
,)"לק ןוטב"( ףצקומ ןוטבמ תוגג יעופיש     02.85.0240

  5,100.00   510.00    10.00 05-54 קזוח ק"מ/ג"ק 0041 יבחרמ לקשמב ק"מ   
      

  1,350.00    30.00    45.00 .גגה תוניפב מ"ס 6/6 ןוטב תוקלור רטמ  02.85.0241
  6,450.00 תוגגל םיעופיש ןוטבו גניפוט ןוטב 58.20 כ"הס  

      
      
      

קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../022 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

 
02/11/2022
דף מס':     022 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.היצקורטסנוק תודובע 20 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  09.20 ק ר פ  ת ת       
      
הבחר ןיבל הקרזמ תפצר ןב רוביח טרפ     02.90.0001
קיטסלפ לוורש תוברל לזרב ץוק י"ע ביבסמ      

 25,000.00   100.00   250.00 .תינכותב טרפ יפל לכה זירגב אלוממ 'חי   
      
ימורט הנבמ תקפסא וא רתאב עוציבו ןונכת     02.90.0002
תודימל םאתהב לכה למשח תוחול רדחל      
מ"ס 082 וטנ הבוגב מ"ס 006/006 תוינכותב      
הנבמ שרדי טרופמ ןונכת רחאלו הדימב(      
תפסות םלושת אל %01 דע חטשב לודגה      
)יסחי ןפואב תפסות םלושת ךכל רבעמ      
ויהי הנבמה יקלח לכ ,סוסיב ללוכ הדובעה      
תומיטא רפשמ ןוטב םע תוחפל 03 -ב ןוטבמ      
רמג  ,םישרדנ םילוורשו תרנצ ירבעמ ללוכ      
תוריק רמג ,ינועבצ טכילשו חייט ץוח תוריק      
תונולח ,םינפ עבצו קלחומו יקנ ןוטב םינפ      
,עקרקל תחתמ הנבמה קלח םוטיא ,הפפר      
שרדנה גוזימו הרואת תכרעמ ,גג זוקינו םוטיא      
גוזימ תודיחי יתש י"ע למשחה תוחול רוריקל      
עוציבל שורדו טלפמוק לכה תוחפל תודרפנ      
4 ספוטו הינב רתיה תוברל םלשומו אלמ      

170,000.00 170,000.00     1.00 'פמוק .תימוקמה הדעווהמ  
195,000.00 תונוש 09.20 כ"הס  

      
ף צ ק ו מ  ן ר ט ס י ל ו פ  ת ו ח ו ל  59.20 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 2 יבועב F-51 ףצקומ ןריטסילופ תוחול     02.95.0015

  1,800.00    18.00   100.00 םירפתב ר"מ   
  1,800.00 ףצקומ ןרטסילופ תוחול 59.20 כ"הס  

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  99.20 ק ר פ  ת ת       
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.99.0011

535,000.00 5,350.00   100.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
535,000.00 ןויז תדלפ 99.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,993,395.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../023 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

 
02/11/2022
דף מס':     023 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.היצקורטסנוק תודובע 20 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ע י ר י ב  ת ו ג ג  ם ו ט י א  31.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו ל ל כ ו ש מ  ת ו י נ מ ו ט י ב       
      
לש תיתבכש דח תכרעמב םיחוטש תוגג םוטיא     05.13.0020
יופיצ םע תוירמוטסלא תוינמוטיב תועירי      
5 יבועב ,SBS רמילופב תוחבשומ ןבל טגרגא      
474"5 םוגמוטיב" וא "R5 זפילופ" גוסמ ,מ"מ      
    SG תיתשתל תומחלומ תועיריה .ע"ש וא  
ינמוטיב רמיירפ תוברל ,מ"ס 01 לש הפיפחבו      
וא "ןבלR" רמיירפ" וא "101 רמיירפ" גוסמ      
וא R" 5 סקלפריפס" ,ואR 5 הבונארשי"      
003 תומכב ע"ש וא "B-0002 רמיירפ ריפס"      

  9,020.00    82.00   110.00 ר"מ/'רג ר"מ   
      
תועוצר לש תובכש 2-ב תוקלור םוטיא     05.13.0030
תוללכושמ תוינמוטיב תועירימ יופיח/קוזיח      
לכ מ"מ 4 יבועב ,SBS רמילופב תוחבשומ      
תעוצר תוברל ,רטסאילופ דבל ןוירש םע ,תחא      
,לוח יופיצ םע מ"ס 03 בחורב הנותחת קוזיח      
יופיצ םע מ"ס 05 בחורב הנוילע יופיח תעוצר      
"101 רמיירפ" גוסמ ינמוטיב רמיירפ ,טגרגא      
רמיירפ ריפס" וא "SG 474 רמיירפ" וא      
    0002-B" קיטסמו ר"מ/'רג 003 תומכב ע"ש וא  
גוסמ יופיחה תעוצר לש ןוילעה הצקב ינמוטיב      
"םוגיזיא" וא "442 קיטסלא" וא "81 לורקזפ"      

  2,080.00    52.00    40.00 ע"ש וא רטמ   
 11,100.00 תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא 31.50 כ"הס  

      
ם י נ ב מ  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  33.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ ח  ת ו ח י ר מ ב  ם י פ ת ר מ  ת ו ר י ק ו       
      
תודוסיו תורוק ,ןוטב יחטשמ ,תוריק םוטיא     05.33.0025
04/58 בשונמ ןמוטיב לש תומח תוחירמב      
תוברל ,ר"מ/ג"ק 5.1 תומכב תחא הבכשב      
גוסמ ר"מ/'רג 003 תומכב ינמוטיב רמיירפ      
ריפס" וא "SG 474 רמיירפ" וא "101 רמיירפ"      

  9,750.00    75.00   130.00 ע"ש וא "B-0002 רמיירפ ר"מ   
  9,750.00 תומח תוחירמב םיפתרמ תוריקו םינבמ תוריק םוטיא 33.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../024 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

 
02/11/2022
דף מס':     024 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.היצקורטסנוק תודובע 20 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו פ צ ר ו  ת ו ר י ק  ם ו ט י  43.50 ק ר פ  ת ת       
.E ת ו ע י ר י ו  ת ו ל ל כ ו ש מ  ת ו י נ מ ו ט י ב  ת ו ע י ר י ב       
    H.D.P  
      
תועירי לש תיתבכש-וד תכרעמב תוריק םוטיא     05.34.0010
רמילופב תוחבשומ תוירמוטסלא תוינמוטיב      
    SBS זפילופ" גוסמ R4 םוגמוטיב" וא "לוח  
    R4 סקלפריפס" וא "רוחש R4 וא "רוחש  
תוניירושמ ע"ש וא "רוחש R4 הבונארשי"      
רמיירפ תוברל ,מ"מ 4 יבועב רטסאילופ דבלב      
וא "101 רמיירפ" וא "SG-474" גוסמ ינמוטיב      
300 תומכב ע"ש וא "B-0002 רמיירפ ריפס"      
הנותחתה תועיריה תבכש תמחלה ,ר"מ/'רג      
תמחלה ,מ"ס 01 לש הפיפחב תיתשתל      
תוטלפ תקבדהו הנותחתל הנוילעה הבכשה      
מ"ס 3 יבועב F-03 ףצקומ ןריטסילופמ הנגה      

 19,370.00   149.00   130.00 2/57 בשונמ ןמוטיב תועצמאב ר"מ   
 19,370.00 E.P.D.H תועיריו תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תופצרו תוריק םוטי 43.50 כ"הס  

      
ת ו כ י ר ב  ם ו ט י א ו  י ו פ י צ  04.50 ק ר פ  ת ת       
ם י מ  י ר ג א מ ו  ת ו כ י ר ב  ,ה י ח ש       
      
תועצמאב םימ ירגאמו היחש תוכירב םוטיא     05.40.0160
היתש ימ םע שומישל רשואמ ילוארדיה טנמצ      
תובכש יתשב "747 סקלפוטסלא ריפס" גוסמ      
הדיחיה ריחמ ר"מ/ג"ק 3 לש תללוכ תומכב      
לש םימ יולימ י"ע הכרבל תומיטא תקידב ללוכ      
תליחת ינפל םוטיאה תודובע רחאל הכרבה      

136,500.00   105.00 1,300.00 .יופיח תודובע ר"מ   
136,500.00 םימ ירגאמו תוכירב ,היחש תוכירב םוטיאו יופיצ 04.50 כ"הס  

      
ת ו ט ש פ ת ה  י ר פ ת  ם ו ט י א  36.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר י ק ו  ת ו פ צ ר ב  ה ק י צ י  ת ו ק ס פ ה ו       
ם י י ע ק ר ק -ת ת       
      
וד חפנתמ קיטסמ ,ןטירואילופמ ימיכ םימ רצע     05.63.0036
- לווס הקיס" גוסמ ,טלירקא סיסב לע יביכר      
    2S" 5/5/5 ךתחב ,הקיצי תוקספהב ע"ש וא  

  1,800.00    40.00    45.00 מ"מ רטמ   
  1,800.00 םייעקרק-תת תוריקו תופצרב הקיצי תוקספהו תוטשפתה ירפת םוטיא 36.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

178,520.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../025 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

 
02/11/2022
דף מס':     025 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.היצקורטסנוק תודובע 20 הנבמ
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
י פ ו ק ש מ ו  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  13.60 ק ר פ  ת ת       
ח פ       
      
מ"מ 04 יבועב ןיירושמ סלגרביפמ תלד     06.31.2000
םיריצ ,רוא ינרק רבעמל %07 לש תופיקשו      
תשילג תעינמל תוחיטב ןונגנמ  טרפה יפל      
,ןותחתה לנפב תוחיטב ןונגנמ ,םילנפה      
תועצמאב תלדה לש תינדי החיתפלןונגנמ      
םוינימולא ףוקשמו הכימת תשרשו תרשרש      
םיקוזיח הליענ ןזוא ,הקירפ תיזח םע יביסמ      

 13,500.00 1,800.00     7.50 תותלד המכל קלוחמ 85 רפסמ טרפ יפל ר"מ   
 13,500.00 חפ יפוקשמו הדלפ תותלד 13.60 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו מ ל ו ס  45.60 ק ר פ  ת ת       
      
םימ ירגאמ ,תונוכמ ירדחל עובק הילע םלוס     06.54.0050
םע מ"מ 52/05 וא 1 2/1" רוניצ יושע 'וכו      

  6,720.00   560.00    12.00 4/3" רוניצמ םיבלש רטמ   
  6,720.00 הדלפ תומלוס 45.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 20,220.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../026 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

 
02/11/2022
דף מס':     026 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.היצקורטסנוק תודובע 20 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
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
יטרס ,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו      

  2,880.00    36.00    80.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס רטמ   
  2,880.00 ןוטב יסיסבו תוריפח 11.80 כ"הס  

      
ת ו ח ו ל ל  ן ו ט ב  ת ו ח מ ו ג  31.80 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו מ       
      
,למשח חול רובע )םירליפ( ןוטב תוחמוג     08.13.0010
052 ינוציח הבוגו מ"ס 04X08 םינפ תודימב      

  1,600.00 1,600.00     1.00 הנקתהו הריפח תוברל מ"ס 'חי   
  1,600.00 םינומ תוחולל ןוטב תוחמוג 31.80 כ"הס  

      
ת י ט ס ל פ  ל מ ש ח  ת ר נ צ  12.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 57 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.21.0510

  2,880.00    16.00   180.00 הכישמ לבח םע רטמ   
      
011 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.21.0520

    150.00    30.00     5.00 הכישמ לבח םע מ"מ רטמ   
  3,030.00 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)  
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0265
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 53X4 ךתחב      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

 14,580.00    81.00   180.00 ע"שוא רטמ   
 14,580.00 )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       
      
םינומט ,ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.35.0030
םלוס לע וא/ו רוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ      

  2,340.00    26.00    90.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
  2,340.00 םייולג תשוחנ יכילומ 53.80 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../027 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

 
02/11/2022
דף מס':     027 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.היצקורטסנוק תודובע 20 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנמ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     08.40.0035

  2,700.00   450.00     6.00 מ"מ 4x04x004 תודימב 'חי   
      
יפל הכרעהב ריחמ .הנבמ לש דוסי תוקראה     08.40.0040

  5,175.00    11.50   450.00 ןינבה לש דוסיה תמוק חטש ר"מ ר"מ   
      
ספמ ר"ממ 52 תשוחנ ךילומב הקראה תדוקנ     08.40.0060
וא ,יתכתמ טנמלאל םילאיצנטופה תאוושה      

  1,206.00   201.00     6.00 תינקת הלשו ןגמ תרנצ תוברל ,םימ תרנצל 'קנ   
      
תודוסי תקראהל מ"מ 4X04 תודימב הדלפ ספ     08.40.0120

  1,050.00    35.00    30.00 םיכותיר תוברל תוקיציב ןומט רטמ   
 10,131.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 34,561.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../028 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

 
02/11/2022
דף מס':     028 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.היצקורטסנוק תודובע 20 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם י ס י ר ת  19.21 ק ר פ  ת ת       
      
לע םייולת םיפגא C.V.P, 2 תופפר םע סירת     12.91.1460

  2,200.00 1,100.00     2.00 ר"מ 0.2 דעו ר"מ 0.1 לעמ חטשב ,דצ יריצ ר"מ   
  2,200.00 םיסירת 19.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  2,200.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../029 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

 
02/11/2022
דף מס':     029 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.היצקורטסנוק תודובע 20 הנבמ
ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,י ר א ל ס  י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
ן ו פ י ד ל ו  ם י נ ב מ  ס ו ס י ב ל       
      
ה ח י ד ק ב  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  01.32 ק ר פ  ת ת       
ה ש ב י       
      
05 רטוק הקיציו חודיק 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.10.0030

253,380.00   205.00 1,236.00 'מ 02 דעו 'מ 9 לעמ קמועב מ"ס רטמ   
      
06 רטוק הקיציו חודיק 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.10.0050
תוברל 'מ 02 דעו 'מ 9 לעמ קמועבו מ"ס      
ריקל םג( הריפח יפדוע יוניפו ןויזה תסנכה      

119,320.00   314.00   380.00 )האשדמל ןוינח ןב דירפמ ךמות רטמ   
372,700.00 השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 01.32 כ"הס  

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  99.32 ק ר פ  ת ת       
      

154,000.00 5,500.00    28.00 םירטקה לכב ,תואסנולכל ןויז בולכ ןוט  23.99.0030
154,000.00 ןויז תדלפ 99.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

526,700.00 ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 כ"הס  
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../030 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

 
02/11/2022
דף מס':     030 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.היצקורטסנוק תודובע 20 הנבמ
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       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  02.15 ק ר פ  ת ת       
      
רתאב רוזיפו הלבוה ,הסמעה תוברל הריפח     51.20.0009

  9,200.00    23.00   400.00 ק"מ 0005 דע לש תומכל הדובעה ק"מ   
      

  6,600.00     3.00 2,200.00 תיתש לש רקובמ קודיה ר"מ  51.20.0100
 15,800.00 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       
      
עצמה ,רקובמ קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ     51.30.0008
תומכל וניה ריחמה .תרשואמ הבצחממ קפוסי      

105,850.00   145.00   730.00 ק"מ 052 דע לש ק"מ   
105,850.00 תויתשתו םיעצמ 03.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

121,650.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  
2,877,246.00 .היצקורטסנוק תודובע כ"הס

קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../031 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

 
02/11/2022
דף מס':     031 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.קראפ םימ 30 הנבמ
האורבת ינקתמ  70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ   70 ק ר פ       
      
ם י מ ל  ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ   21.70 ק ר פ  ת ת       
ם י ז ת מ  ת כ ר ע מ ל ו  ם י מ ח ו  ם י ר ק       
)ם י ר ל ק נ י ר פ ס (      
      
EP-001 תמגודכ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0300
,םירק םימל ע"ש וא RDS-71 "סקלפירמ"      
םע עקרקב םיחנומ ,01 גרד ,מ"מ 23 רטוק      
תודובע תוברל ,מ"ס 08 לש ילמינימ יוסיכ      

  5,460.00    91.00    60.00 םיחפסו לוח תפיטעו הריפח רטמ   
  5,460.00 )םירלקנירפס( םיזתמ תכרעמלו םימחו םירק םימל םייטסלפ תורוניצ  21.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  5,460.00 האורבת ינקתמ  70 כ"הס  
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../032 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

 
02/11/2022
דף מס':     032 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.קראפ םימ 30 הנבמ
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       
      
ת ק פ ס א ל  ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ   11.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ       
      
ללוכ טרפ יפל 4" םימ טרפ תנקתהו הקפסא     57.11.0060
דכול / םיחפס / םירזיבאה לכו םירוביח      
ללוכ( ח"זמ / םיפוגמ /3" טנרדיה / םינבא      
האירק םימ הנומ .)השרומ ןיקתמ רושיא      

 35,000.00 35,000.00     1.00 'פמוק .ןימזמה י"ע קפוסי קוחרמ  
 35,000.00 םימ תקפסאל הדלפ תורוניצ  11.75 כ"הס  

      
ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ   21.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ  ת ק פ ס א ל       
      
,מ"מ 09 רטוק בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.12.0299
ללוכ אל ,ע"ש וא 01 גרד "לוגסקפ" תמגוד      
עקרקב םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב      

 47,000.00   188.00   250.00 רזוח יולימו לוחתפיטע רטמ   
      
,מ"מ 011 רטוק בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.12.0300
ללוכ אל ,ע"ש וא 01 גרד "לוגסקפ" תמגוד      
עקרקב םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב      

 46,000.00   230.00   200.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
 93,000.00 םימ תקפסאל םייטסלפ תורוניצ  21.75 כ"הס  

      
ם י מ  י ו ו ק  ר ו ב י ח   41.75 ק ר פ  ת ת       
      
רטוק ןליתאילופ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     57.14.0370
רטוק ןליתאילופ רוניצמ םייק וקל מ"מ 011      
וקה יוליגל הריפח תודובע תוברל ,מ"מ 011      
תועצמאבםייקה וקל רוביח ,וקה זוקינ ,םייקה      
ךותירל הפומ/תשק/רטוק רבעמ ,ךותיר      
תוברל ,תופעתסה ללוכ אל ,)דמצמ( ילמשח      
רוביחל םישרדנה םירזיבאהו תודובעה      

  1,990.00 1,990.00     1.00 ותומדקל בצמה תרזחהו ,םלשומ 'חי   
  1,990.00 םימ יווק רוביח  41.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../033 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

 
02/11/2022
דף מס':     033 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.קראפ םימ 30 הנבמ
לועיתו בויב ,םימ יווק  75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו ו ק ב  ם י נ נ ס מ ו  ם י מ ו ת ס ש   22.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ       
      
3" רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     57.22.0930
ץחלל ,ע"ש וא "י.ר.א" תרצות תכתממ יושע      
תוברל ,יסקופא יופיצ םע ,'מטא 21 הדובע      

 17,970.00 5,990.00     3.00 ח"זמל הקידבו םיידגנ םינגוא 'חי   
 17,970.00 םימ יווקב םיננסמו םימותסש  22.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

147,960.00 לועיתו בויב ,םימ יווק  75 כ"הס  
153,420.00 .קראפ םימ כ"הס

קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../034 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

 
02/11/2022
דף מס':     034 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.ןכדועמ - תילקיזומ הקרזמ 40 הנבמ
םימ תוכרעמ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ  ת ו כ ר ע מ  75 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ע מ  00.75 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה יללכ      
      
טרפמה יפ לע ועצובי תודובעה לכ      
ויקרפ לכ לע לוחכה ןדגואה ידרשמניבה      
יפ לעו זרכמב תושרדנה תודובעל םימאותה      
.דחוימה ינכטה טרפמה      
      
י"ע ועצובי הרקבו הרואת,למשחה תודובע לכ      
בתכב רושיא תלבק וללכיו ךמסומ יאלמשח      
ךמסומ למשח תודובע קדוב לש      
ןיא.ןלבקה ןובשח לע רושיאה.הקרזמל      
.הז רושיא אלל הקרזמה תא ליעפהל      
      
יפיעס .7244 ילארשי ןקת יפל תרנצה      
תחנומה תרנצל.1 :וללכי ןליתאילופ תרנצה      
ביבס MSLC הזר ןוטב לש הבכש עקרקב      
ירזיבא לכ.2 .מ"ס 01 לש רוניצה ףקיה      
ןוגכ םישורדה רוביחה      
ירמוח,םינגוא ,רטוק ירבעמ,תויופעתסה,תויוז      
יגריבו יקבחמ תרנצל תוכימת, הקבדה      
לככ םיציחו תומשב תרנצה טולישו הטסורינ      
לזרב דלש/תונספתל תרנצ ןוגיע.3.שרדייש      
יכותיר ירוביח.4.תוקיצי ינפל      
יוסיכ,הקפסא,הריפח.5 .ן'זויפורטקלא/םינפ      
תרנצה תקידב.6.ותומדקל בצמה תרזחהו      
י"פעו ינכטה טרפמב טרופמכ םימ ץחלב      
םייק ןוטבב םיחודיק.7.סדנהמה תויחנה      
תלחשה רחאל חודיקה תמיטאו      
םימה רגאמבו תובאשמה רדחב.8.תרנצה      
.שרדייש לככ םיינקת הטסורינמ הילת ירזיבא      
      
לע תובאשמה רדח תא טלשייו ןמסיי ןלבקה      
טלשי ןלבקה.ינכטה טרפמב שרדנכ ונובשח      
ינקת טולישב םילקימיכה יאת/ילכימ תא      
      
דויצ תדמעה תינכות ונובשח לע ןיכי ןלבקה      
תרנצ ירודיח תינכותו תובאשמה רדחב      
שרדנכ רגאמהו תובאשמה רדח תוריקב      
רושיא תלבק רחאל.תינכותבו ינכטה טרפמב      
תא עצבי רוטקורטסנוקהו הקרזמה ןנכתמ      
.תודובעה      

תוכרעמ 00.75 כ"הס            
      
      
      
      

קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../035 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

 
02/11/2022
דף מס':     035 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.ןכדועמ - תילקיזומ הקרזמ 40 הנבמ
םימ תוכרעמ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב א ש מ  ר ד ח  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
דמ,הקיפס דמ תללוכה םימב לופיטל תכרעמ     57.01.0130
םימ תוכיאל ףיצר רקב, תוריכע דמ ,המירז      
שארמ רשואמ .ע.ש וא NOCIM תרצות      
חולל ורוביחו   תוילמשח ןונימ תובאשמו      
ירלונרגה רולכה תקרזה תכרעמל,למשחה      
תלבקל םדומל הרוביח ללוכ ישארה רקבלו      
ףיצר םינותנ םושיר לולכי רקבה .תוארתה      
רתא תמקה ללוכ.רולכו HP,תוריכע לש      
האשרה י"פע שיגנ הקרזמל ידועיי יטנרטניא      

 40,000.00 40,000.00     1.00 'פמוק .םימ תויוכיא לש ףיצר םושירל  
      
הצמוחו ירלונרג רולכ תקרזהל תכרעמ     57.01.0132
םגד SODUNARG תרצות      
    HCUOT-001/54  םירוביחה לכ ללוכ  
תוכיא תמיגד רקבל,למשחה חולל םישורדה      
תרנצה ירזביא לכ,םירקבה ןיב ןורכנס,םימה      
זוקינו םימ תקפסא תרנצ רוביח,תרנצהו      

 32,500.00 32,500.00     1.00 'פמוק םייתנשל תוירחאו הכרדה,הלעפה,בויבל  
      

  8,800.00    44.00   200.00 56% לש זוכירב HTH )יריגרג( ירלונרג רולכ ג"ק  57.01.0133
      

  1,800.00     9.00   200.00 HP תדרוהל 23%  זוכירב חלמ תצמוח רטיל 57.01.0134
      
מ"מ 0061 רטוק לרטסא תרצות רוזש ןנסמ     57.01.0136
יפוגמ, שארמ רשואמ .ע.ש וא  רב 5.2 ץחלל      
מ"מ 011 רוניצ, םייטמוטוא/םיינדי קותינ      
חתפ ,בויבה תכרעמל דע הפיטש ימ זוקינל      
עצמ,רוביחה ירזיבא לכ ללוכ , דצ תוריש      
תויחנה י"פע תובכש שולשב תיכוכז      

139,500.00 46,500.00     3.00 'פמוק םייתנשל תוירחאו הלעפה רוביח,ןרציה  
      
0061 ןנסמל תיטמוטוא הפיטשל תכרעמ     57.01.0138
רפרפ יפוגמ 5 רתיה ןיב תללוכה מ"מ      
ליעפמ + מ"מ 011 רטוקב םייטסלפ      
.ע.ש וא "לאפר" תרצות  ילמשח/יטמואנפ      
ץחל דמ,םינגוא,םירבחמ,תרנצה לכ ללוכ      
תכרעמ רוביחו ןירצילג ץחל ידמ 3,ישרפה      
הכרדה,הלעפה,יזכרמה רקבל הפיטשה      

109,500.00 36,500.00     3.00 'פמוק םייתנשל תוירחאו  
      
)רגאמל םימ תרזח  תרנצל רבוחי-1V( ףוגמ     57.01.0139
002 רטוקב "לאפר" תרצות יטסלפ רפרפ      
תרצות ילמשח/יטמואנפ ליעפמ + מ"מ      
לכ ללוכ .ע.ש וא "לאפר"      
,ילטיגיד הקיפס דמ,םינגוא,םירבחמ,תרנצה      
רקבל ףוגמה רוביחו ןירצילג ץחל דמ      

 53,000.00 26,500.00     2.00 'פמוק םייתנשל תוירחאו הכרדה,הלעפה,יזכרמה  
      

385,100.00 10.75.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../036 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

 
02/11/2022
דף מס':     036 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.ןכדועמ - תילקיזומ הקרזמ 40 הנבמ
םימ תוכרעמ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

385,100.00 מהעברה      
      
      
ןוקיר/השילגה תרנצל רבוחי-2V( ףוגמ     57.01.0140
רטוקב "לאפר" תרצות יטסלפ רפרפ)בויבל      
תרצות ילמשח/יטמואנפ ליעפמ + מ"מ 061      
לכ ללוכ .ע.ש וא "לאפר"      
,ילטיגיד הקיפס דמ,םינגוא,םירבחמ,תרנצה      
רקבל ףוגמה רוביחו ןירצילג ץחל דמ      

 20,500.00 20,500.00     1.00 'פמוק םייתנשל תוירחאו הכרדה,הלעפה,יזכרמה  
      
יפ לע 3" רטוקב תובאשמ רדחל םימ רוביח     57.01.0160
תודובעהו דויצה םירזיבאה לכ תוברל טרפ      

 24,500.00 24,500.00     1.00 'פמוק .םלשומו אלמ עוציבל  תושרדנה  
      
םימה עפומ תקספהל תבשבשו דוקיפ חול     57.01.0210
שארמ לייוכמ ךרע לעמ חור לש הרקמב      
K/ 3AFW- ESAO תרצות רקבל הרוביחו      
דומע לולכי ריחמה.שארמ רשואמ .ע.ש וא      
'מ 5.2 לש הבוג, 2" רטוקב  ןבלוגמ לזרב      
תנקתה רובע שרדנכ ןוטב רובב ונוגיעו      

  8,600.00 8,600.00     1.00 'פמוק .תבשבשה  
      
)STEJ GNITATOR )1P-ל הקינס תבאשמ     57.01.0266
BN-632/052-521 םגד   "סופדנרג" תרצות      
דמוע/ש"קמ WK51 002 -ד"לס 0541 -      
יפוגמ 2 ,שארמ רשואמ .ע.ש וא רטמ71      
הבאשמל םישימג םירבחמ ,2 6" קותינ      
דימע רזוחלא , OCS-SMAEP תרצות      
.ע.ש וא 6" בגר םגד ירא תרצות  םילקימיכ      
םישורדה רוביחה ירזיבא לכו שארמ רשואמ      
ןגומ טקפ קספמ,הקינס תרנצלו הקיני תרנצל      
למשחה רדחב למשחה חול לא הרוביח,םימ      
הלעפה,שרדנכ הרקב טוויחו ילמשח טוויחב      

 83,000.00 41,500.00     2.00 'פמוק הנשל תוירחאו  
      
תרצות תובאשמ רדח/רגאמ ןוקיר תבאשמ     57.01.0274
22 לש הקיפסל 51.05.01PD סופדנרג      
תכרעמ ללוכ )WK2.2( 'מ 41 דמועלו ש"קמ      
רוניצו שרדנכ למשחה חולל הרוביח, םיפוצמ      
רוניצל ורוביחו 'מ 02 דע לש ךרואב מ"מ 57      
קותינ ףוגמו 2" רזוחלא ללוכ ,השילג      

 14,000.00 7,000.00     2.00 'פמוק . מ"מ 57  "ןואסלפ"  
      
םגד NAKLUV  תרצות םימ ךוכירל תכרעמ     57.01.0276
    52-S רשואמ .ע.ש וא ש"קמ 52 לש הקיפסל  
תרנצל םישורדה םירוביחה לכ ללוכ שארמ      

 25,500.00 25,500.00     1.00 'פמוק הנשל תוירחאו הכרדה,הלעפה,למשחלו  
      
      

561,200.00 10.75.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../037 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

 
02/11/2022
דף מס':     037 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.ןכדועמ - תילקיזומ הקרזמ 40 הנבמ
םימ תוכרעמ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

561,200.00 מהעברה      
      
      
STEJ -62 GNIR )2P-ל הקינס תבאשמ     57.01.0278
    3P 4P(םגד   "סופדנרג"תרצות  
    262/052-521-BN - 0541 ד"לס- WK22  
רשואמ .ע.ש וא רטמ 32 דמוע/ש"קמ 002-      
םישימג םירבחמ 2 ,6" קותינ יפוגמ 2 ,שארמ      
רזוחלא , OCS-SMAEP תרצות הבאשמל      
וא 6" בגר םגד ירא תרצות  םילקימיכ דימע      
רוביחה ירזיבא לכו שארמ רשואמ .ע.ש      
קספמ,הקינס תרנצלו הקיני תרנצל םישורדה      
רדחב למשחה חול לא הרוביח,םימ ןגומ טקפ      
הרקב טוויחו ילמשח טוויחב למשחה      

124,500.00 41,500.00     3.00 'פמוק הנשל תוירחאו הלעפה,שרדנכ  
      
STEJ 61 GNIR )5P-ל הקינס תבאשמ     57.01.0280
    6P(םגד   "סופדנרג" תרצות  
    482/052-051-BN - 0541 ד"לס- WK73  
רשואמ .ע.ש וא רטמ 62 דמוע/ש"קמ 002-      
םישימג םירבחמ 6,2" קותינ יפוגמ 2 ,שארמ      
רזוחלא , OCS-SMAEP תרצות הבאשמל      
וא 6" בגר םגד ירא תרצות  םילקימיכ דימע      
רוביחה ירזיבא לכו שארמ רשואמ .ע.ש      
קספמ,הקינס תרנצלו הקיני תרנצל םישורדה      
רדחב למשחה חול לא הרוביח,םימ ןגומ טקפ      
הרקב טוויחו ילמשח טוויחב למשחה      

 86,000.00 43,000.00     2.00 'פמוק הנשל תוירחאו הלעפה,שרדנכ  
      
הטסורינמ הקינס תבאשמ     57.01.0282
תרצות )NEERCS RETAW )7P-ל      
NRC-0092-1-4-051 םגד   "סופדנרג"      
וא רטמ 08 דמוע/ש"קמWK54 051 - ד"לס      
6,2" קותינ יפוגמ 2 ,שארמ רשואמ .ע.ש      
תרצות הבאשמל םישימג םירבחמ      
    OCS-SMAEP , םילקימיכ דימע רזוחלא  
רשואמ .ע.ש וא 6" בגר םגד ירא תרצות      
תרנצל םישורדה רוביחה ירזיבא לכו שארמ      
ןגומ טקפ קספמ,הקינס תרנצלו הקיני      
למשחה רדחב למשחה חול לא הרוביח,םימ      
הלעפה,שרדנכ הרקב טוויחו ילמשח טוויחב      

 72,000.00 72,000.00     1.00 'פמוק הנשל תוירחאו  
      
      
      
      
      
      
      
      

843,700.00 10.75.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../038 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

 
02/11/2022
דף מס':     038 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.ןכדועמ - תילקיזומ הקרזמ 40 הנבמ
םימ תוכרעמ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

843,700.00 מהעברה      
      
      
)TEJ LARTNEC )8P-ל הקינס תבאשמ     57.01.0284
- BN-891/02-05 םגד   "סופדנרג" תרצות      
05 דמוע/ש"קמ WK51- 55 -ד"לס 0092      
קותינ יפוגמ 2 ,שארמ רשואמ .ע.ש וא רטמ      
תרצות הבאשמל םישימג םירבחמ 4,2"      
    OCS-SMAEP , םילקימיכ דימע רזוחלא  
רשואמ .ע.ש וא 4" בגר םגד ירא תרצות      
תרנצל םישורדה רוביחה ירזיבא לכו שארמ      
ןגומ טקפ קספמ,הקינס תרנצלו הקיני      
למשחה רדחב למשחה חול לא הרוביח,םימ      
הלעפה,שרדנכ הרקב טוויחו ילמשח טוויחב      

 42,000.00 42,000.00     1.00 'פמוק הנשל תוירחאו  
      
תרצות)9P 01P( םימב לופיטל תבאשמ     57.01.0290
    "LARTSA"   01744 םגד   ODAROLOC  
    ABMOB- 0541 ד"לס- WK4.7- 021  
,שארמ רשואמ .ע.ש וא רטמ 21  דמוע/ש"קמ      
םישימג םירבחמ ,2 4" קותינ יפוגמ 2      
רזוחלא , OCS-SMAEP תרצות הבאשמל      
וא 4" בגר םגד ירא תרצות םילקימיכ דימע      
רוביחה ירזיבא לכו שארמ רשואמ .ע.ש      
קספמ,הקינס תרנצלו הקיני תרנצל םישורדה      
רדחב למשחה חול לא הרוביח,םימ ןגומ טקפ      
הרקב טוויחו ילמשח טוויחב למשחה      

 60,000.00 30,000.00     2.00 'פמוק הנשל תוירחאו הלעפה,שרדנכ  
      
רדחב  הכימת וא היילתב םימ תרנצ עוביק     57.01.0364
לכ,613 הטסורינ  ירזיבא תועצמאב תונוכמה      
טוליש,םישורדה םיפסונה רוביחה ירזיבא      
תנכה ללוכ המירז ינוויכ םע םימ תרנצ      
תרנצו,ןוטבב תרנצ ירודיח,הדמעה תינכות      
לעו ןלבקה ידי לע תובאשמה רדחב      
בתכב תוקרזמה סדנהמ רושיא רחאל.ונובשח      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק .ןלבקה עצבי  
      
רדח תפצרב הפצהל הארתה תודורטקלא     57.01.0384
ןרוביח, רקב ללוכ  למשחה רדח/תובאשמה      

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק - ןתלעפהו  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

960,900.00 10.75.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../039 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

 
02/11/2022
דף מס':     039 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.ןכדועמ - תילקיזומ הקרזמ 40 הנבמ
םימ תוכרעמ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

960,900.00 מהעברה      
      
      
הינמרג OKEG תרצותמ AVk 9.5 רוטרנג     57.01.0386
קפסהב תיזאפ תלת הבאשמ תלעפהל דעוימ      
.תובאשמה רדחב םימ זוקינל Wk 5.2 : לש      
.ע.ש וא LI-ABEH/AA-DE 0046 :םגד      
/ יזאפ תלת AV 0095 :קפסה  שארמ רשואמ      
,ס"כ 5.7 ןיזנב :עונמ  הזאפל רפמא 2.8      
/תינדי :הענתה הדנוה תרצות ,ריווא רוריק      
חולב םישורדה םירוביחה לכ ללוכ תילמשח      
לש הרקמב תיטמוטוא הלעפהל למשחה      
םוריח זוקינ תבאשמל ורוביחו למשח תקספה      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק .תיטמוטוא הלעפהליאמצע רקב תוברל רדחב  
990,900.00 תובאשמ רדח 10.75 כ"הס  

      
ה ק ר ז מ ה  ת כ י ר ב ו  ת ר נ צ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב 001EPDH ןליטאילופמ ץחל רוניצ      57.02.0074
ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 01 גרד מ"מ 002      
,הנקתה ללוכ ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר      

 67,500.00   270.00   250.00 .םירבחמה םירזיבאה לכו סוליפ רטמ   
      
רטוקב 001EPDH ןליטאילופמ ץחל רוניצ     57.02.0076
ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 01 גרד מ"מ 061      
,הנקתה ללוכ ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר      

155,800.00   205.00   760.00 .םירבחמה םירזיבאה לכו סוליפ רטמ   
      
רטוקב 001EPDH ןליטאילופמ ץחל רוניצ     57.02.0077
ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 01 גרד מ"מ 011      
,הנקתה ללוכ ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר      

 30,000.00   150.00   200.00 .םירבחמה םירזיבאה לכו סוליפ רטמ   
      
רטוקב 001EPDH ןליטאילופמ ץחל רוניצ     57.02.0078
ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 01 גרד מ"מ 57      
,הנקתה ללוכ ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר      

 15,750.00   105.00   150.00 .םירבחמה םירזיבאה לכו סוליפ רטמ   
      
רטוקב 001EPDH ןליטאילופמ ץחל רוניצ     57.02.0080
ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 01 גרד מ"מ 36      
,הנקתה ללוכ ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר      

 42,500.00    85.00   500.00 .םירבחמה םירזיבאה לכו סוליפ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

311,550.00 20.75.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../040 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

 
02/11/2022
דף מס':     040 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.ןכדועמ - תילקיזומ הקרזמ 40 הנבמ
םימ תוכרעמ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

311,550.00 מהעברה      
      
      
וא "הנטנופ" תרצות הרקבו הרואת,םימ עפומ      
םירזיבאה לכ תא לולכי שארמ רשואמ .ע.ש      
תכרעמל עפומה רוביח ללוכ םישרדנה      
לולכי עפומה  .הקרזמה לש תיזכרמה הרקבה      
םיטטור םימ ינוליס,טרופמכ הזתה תועבט 2      
לכו םימ ךסמ,יזכרמ םימ ןוליס,טרופמכ      
הרואתה,טוויחה,תרנצה      
הנשל תוירחאו הכרדה,ןורכניס,הלעפה      
      
תרצות TIK GNITATOR לש עפומ תדיחי     57.02.0090
הרוביח ללוכ,שארמ רשואמ .ע.ש וא הנטנופ      
הכרדה,הלעפה ןוויכ ללוכ הנזה/הקינס תרנצל      

 84,000.00 7,000.00    12.00 'פמוק הנשל תוירחאו  
      
תרצות WBGR 613 הטסורינמ הרואת ףוג     57.02.0100
סיסב לע ותנקתה ללוכ 007LU םגד הנטנופ      
ללוכ מ"מ 02 לוורש, ןנווכתמ יפוקסלט      
שרדנ ילמשח טוויח,תצווכתמ הפומב המיטא      
תכרעמל רוביחו ןרציה תויחנה יפ לע      

144,000.00 4,000.00    36.00 'פמוק הנשל תוירחאו הכרדה,הלעפה,הרקבה  
      
תעבט- מ"מ 411 רטוקב 613 הטסורינ  רוניצ     57.02.0106
.ע.ש וא 2FW הנטנופ תרצות הזתה      
תללוכה,'מ 62 לש ינוציח רטוקב תתנכותמ      
ינוליס 631,תויפוקסלט םיילגר,תואיצי 631      
יסיסב,4101SM םגד הנטנופ תרצות םימ      
יוק ןוניס,613 הטסורינמ הרואתל הנקתה      
םירזיבאה לכו הקינס תרנצל םירוביח,ןידע      
יפוגמ 631,תמלשומ הנקתהל םישורדה      
םגד הנטנופ תרצות םידקופמ הלעפה      
    051HCTIWSY,תוירחאו הכרדה הלעפה  

1,550,000.00 1,550,000     1.00 'פמוק )ANATNOF- 62D( הנשל  
      
תרצות דקופמ הלעפה ףוגמ לש התחפה     57.02.0107
ללוכ .ע.ש וא 051HCTIWSY םגד הנטנופ      
דוקיפה ןוראל תילמשחה הליבכהו םירבחמה      
ףיעסמ תומכ תיחפהל יאשר ןימזמה(      
ףיעסב בוקנה ריחמה יפל 4110+6010.20.75      

 -8,200.00 -8,200.00     1.00 'פמוק )תחפותש הדיחי לכל הז  
      
םגד הנטנופ תרצות םימ ןוליס לש התחפה     57.02.0108
    4101SM תרנצב תונכהה ללוכ .ע.ש וא  
ףיעסמ תומכ תיחפהל יאשר ןימזמה( הקולחה      
ףיעסב בוקנה ריחמה יפל 4110+6010.20.75      

 -1,000.00 -1,000.00     1.00 'פמוק )תחפותש הדיחי לכל הז  
      
      

2,080,350.00 20.75.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../041 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

 
02/11/2022
דף מס':     041 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.ןכדועמ - תילקיזומ הקרזמ 40 הנבמ
םימ תוכרעמ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,080,350.00 מהעברה      
      
      
תרצות WBGR 613 הטסורינמ הרואת ףוג     57.02.0112
תעבט לע ותנקתה ללוכ 007LU םגד הנטנופ      
הפומב המיטא ללוכ מ"מ 02 לוורש, הזתהה      
תויחנה יפ לע שרדנ ילמשח טוויח,תצווכתמ      
תכרעמל רוביחו ןרציה      

367,200.00 2,700.00   136.00 'פמוק הנשל תוירחאו הכרדה,הלעפה,הרקבה  
      
תעבט- מ"מ 411 רטוקב 613 הטסורינ  רוניצ     57.02.0114
תתנכותמ .ע.ש וא 3FW הנטנופ תרצות הזתה      
48 תללוכה,'מ 61 לש ינוציח רטוקב      
םימ ינוליס 48,תויפוקסלט םיילגר,תואיצי      
הנקתה יסיסב,4101SM םגד הנטנופ תרצות      
יוק ןוניס,613 הטסורינמ הרואתל      
םירזיבאה לכו הקינס תרנצל םירוביח,ןידע      
הלעפה יפוגמ 48,תמלשומ הנקתהל םישורדה      
םגד הנטנופ תרצות םידקופמ      
    051HCTIWSY,תוירחאו הכרדה הלעפה  

860,000.00 860,000.00     1.00 'פמוק )ANATNOF-61D ( הנשל  
      
תרצות WBGR 613 הטסורינמ הרואת ףוג     57.02.0116
תעבט לע ותנקתה ללוכ 007LU םגד הנטנופ      
הפומב המיטא ללוכ מ"מ 02 לוורש, הזתהה      
תויחנה יפ לע שרדנ ילמשח טוויח,תצווכתמ      
תכרעמל רוביחו ןרציה      

226,800.00 2,700.00    84.00 'פמוק הנשל תוירחאו הכרדה,הלעפה,הרקבה  
      
תריציל 613 הטסורינמ םימ רוזיפ רזיבא     57.02.0118
ללוכ "הנטנופ" תרצות 'מ 03/'מ01 םימ ךסמ      
רשיימ ללוכ,םישורדה םירוביחהו תונכהה לכ      
תוירוקמ תודיחיו,ףוגמ ללוכ,ירוקמ ימינפ םרז      
תרנצל רוביח, ךסמה הבוג תמאתהל      

 87,500.00 87,500.00     1.00 'פמוק הנשל תוירחאו הכרדה,הלעפה,הקינסה  
      
ץעוי רושיא תלבק, DS ןונכת     57.02.0936
,תוחיטב ץעויו רוטקורטסנוק,תוקרזמה      
הטסורינמ הכבס לש הנקתהו הקפסא,רוציי      
לכ  04 % תררוחמ מ"מ 2 לש יבועב 613      
הטסורינמ קוזיח יליפורפ ללוכ מ"מ 8 רירח      
ןוטבל עוביקל הטסורינמ ןתיוז תרגסמו 613      
ללוכ,תרגסמל הכבסה עוביקל ןלה יגרב ללוכ      

 52,500.00 3,500.00    15.00 )הקיני רוב רובע( הטסורינמ המרה תוידי ר"מ   
      
      
      
      
      
      

3,674,350.00 20.75.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../042 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

 
02/11/2022
דף מס':     042 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.ןכדועמ - תילקיזומ הקרזמ 40 הנבמ
םימ תוכרעמ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

3,674,350.00 מהעברה      
      
      
ץעוי רושיא תלבק, DS ןונכת     57.02.0937
,תוחיטב ץעויו רוטקורטסנוק,תוקרזמה      
הטסורינמ הכבס לש הנקתהו הקפסא,רוציי      
לכ  04 % תררוחמ מ"מ 2 לש יבועב 613      
הטסורינמ קוזיח יליפורפ ללוכ מ"מ 8 רירח      
םימה ןוליסל תמאתומ ( 613      
יפוגל םימה ךסמ ט'גל תמאתומ,יזכרמה      
עוביקל הטסורינמ ןתיוז תרגסמו )הרואתה      
הכבסה עוביקל ןלה יגרב ללוכ ןוטבל      
רובע(הטסורינמ המרה תוידי ללוכ,תרגסמל      

 21,000.00 3,500.00     6.00 )םימה ךסמל יזכרמ רוב ר"מ   
      
ץעוי רושיא תלבק, DS ןונכת     57.02.0938
,תוחיטב ץעויו רוטקורטסנוק,תוקרזמה      
הטסורינמ הכבס לש הנקתהו הקפסא,רוציי      
מ"מ 2 לש יבועב ,רטמ 7.0 לש בחורב 613      
יפוגו םימה ינוליסל המאתהב תררוחמ      
קוזיח יליפורפ ללוכ   תעבט לש הרואתה      
הטסורינמ ןתיוז תרגסמו 613 הטסורינמ      
הכבסה עוביקל ןלה יגרב ללוכ ןוטבל עוביקל      
המרה תוידי ללוכ,תרגסמל      
עפומ דויצ תלעתל םאתות הכבסה.הטסורינמ      

323,400.00 2,450.00   132.00 )רטמ 61 -62 לש רטוקב תולעתה( םימה רטמ   
      
תרצות WBGR 613 הטסורינמ הרואת ףוג     57.02.1120
סיסב לע ותנקתה ללוכ 007LU םגד הנטנופ      
ללוכ מ"מ 02 לוורש, ןנווכתמ יפוקסלט      
שרדנ ילמשח טוויח,תצווכתמ הפומב המיטא      
תכרעמל רוביחו ןרציה תויחנה יפ לע      

 58,500.00 3,900.00    15.00 'פמוק הנשל תוירחאו הכרדה,הלעפה,הרקבה  
      
רטמ 52 -ל   613 הטסורינמ יזכרמ םימ ןוליס     57.02.1122
EROBHTOOMS םגד "הנטנופ" תרצות      
לכו קותינ ףוגמ,םרז רשיימ ללוכ, מ"מ 82      
תרנצל רוביחל םישרדנה םירזיבאה      

 24,000.00 24,000.00     1.00 'פמוק הנשל תוירחאן הכרדה,הלעפה,הקינס  
      
תרצות WBGR 613 הטסורינמ הרואת ףוג     57.02.1124
סיסב לע ותנקתה ללוכ 009LU םגד הנטנופ      
ללוכ מ"מ 02 לוורש, ןנווכתמ יפוקסלט      
שרדנ ילמשח טוויח,תצווכתמ הפומב המיטא      
תכרעמל רוביחו ןרציה תויחנה יפ לע      

 48,000.00 6,000.00     8.00 'פמוק הנשל תוירחאו הכרדה,הלעפה,הרקבה  
      
      
      
      

4,149,250.00 20.75.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../043 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

 
02/11/2022
דף מס':     043 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.ןכדועמ - תילקיזומ הקרזמ 40 הנבמ
םימ תוכרעמ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

4,149,250.00 מהעברה      
      
      
תרצות "YKS" ףציה WBGR תרואת תדיחי     57.02.1134
ללוכ 613 הטסורינמ 003LX  םגד הנטנופ      
ןרציה יפ לע שרדנה טוויחה,מ"מ 02 לוורש      
הכרדה,הלעפה,הרקבה תכרעמל ורוביח      

270,000.00 2,700.00   100.00 'פמוק הנשל תוירחאו  
      
וא לרטסא תרצות ןנווכתמ יתפצר טלניא     57.02.1136
ללוכ לכירדאה תטלחה יפ לע ןווגב .ע.ש      
58.0  - ל הקיפסה ןוויכו הקינס תרנצל רוביח      

 40,870.00   335.00   122.00 'פמוק ש"קמ  
      
םימה עפומל ינקת הרואת/ למשח חול     57.02.1144
לכ תא ללוכ הנטנופ תרצות הרואתהו      
ירזיבא לכ,םישורדה םירוביחה      
לכ,םישורדה םירוביחה לכ,דוקיפה,הרקבה      
רוביחו תונזהה לכ,שרדנה ילמשחה טוויחה      
םיימינפ םיררוואמ 2 לולכי חולה.חתמ רוקמל      
תלבק,ןוויכ,לויכ,רוביח,הנקתה, זראמה,      
למשח סדנהממ הלעפהלו הנקתהל רושיא      
תודובעל םאות קדוב      

1,376,000.00 86,000.00    16.00 'פמוק הנשל תוירחאו הכרדה,הלעפה,הקרזמה  
      
הרואתה תוכרעמל )תופעתסה( לוציפ חול     57.02.1146
הנגה תוחול ללוכ למשח הלעפהה יפוגמו      
תרצות הרואתהו םימה עפומל םיינקת      
לכ,םישורדה םירוביחה לכ תא ללוכ הנטנופ      
םירוביחה לכ,דוקיפה,הרקבה ירזיבא      
לכ,שרדנה ילמשחה טוויחה לכ,םישורדה      
2 לולכי חולה.חתמ רוקמל רוביחו תונזהה      
זראמה, םיימינפ םיררוואמ      
רושיא תלבק,ןוויכ,לויכ,רוביח,הנקתה,      
קדוב למשח סדנהממ הלעפהלו הנקתהל      
הכרדה,הלעפה,הקרזמה תודובעל םאות      

 23,000.00 23,000.00     1.00 'פמוק הנשל תוירחאו  
      
רטוקב הקלח תימינפ ןפוד ירושרש לוורש     57.02.1164

 32,000.00    40.00   800.00 מ"מ 011 רטמ   
      
57 רטוקב הקלח תימינפ ןפוד ירושרש לוורש     57.02.1174

  8,250.00    33.00   250.00 מ"מ רטמ   
      
לע הנקתהל יטטסורדיה םימ סלפמ שגר     57.02.1199
ורוביח ללוכ רגאמה/הכירבה ןוקיר רוניצ      

  3,350.00 3,350.00     1.00 'פמוק הרקבה תכרעמל  
5,902,720.00 הקרזמה תכירבו תרנצ 20.75 כ"הס  

      
      

קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../044 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

 
02/11/2022
דף מס':     044 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.ןכדועמ - תילקיזומ הקרזמ 40 הנבמ
םימ תוכרעמ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע מ ש  ת כ ר ע מ ו  ל מ ש ח  ר ד ח  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
ץעוי רושיא תלבק,93416 ןקת יפ לע ןונכת     57.03.0020
י"פע למשח חול לש הנקתהו הקפסא,למשחה      
:תובאשמ21-ל ינכטה טרפמהו תושירד בתכ      
WK 22  תובאשמ WK 51) 1P( 3  הבאשמ      
לכ WK73  תובאשמ 4P 3P 2P(,2(תחא לכ      
WK54 תחא הבאשמ , )6P 5P( תחא      
    )7P(,הבאשמ WK51)8P(,2 תובאשמ  
    WK4.7 )9P 01P(,2 ןוקיר תובאשמ  
    2.2WK 11( תחא לכP 21P( ,תוחול הנזה  
למשח קדוב לש רושיא ללוכ . הרקבו הרואת      
רחמותי( AIAS תרצות רקב ללוכ, ךמסומ      
למשחה ינכרצ לכ תא ןיזי חולה. )דרפנב      
תחיתפ ללוכ הקזחא זכרמל ריבעיו םירחאה      
תא ןיזי חולה .לוהינ תנכותב שמתשמ ךסמ      
לופיטל תוכרעמ,םיפוצמ,תובאשמה לכ      
םיפוגמ,םשג דמ,םימ ךוכירל תכרעמ,םימב      
יולימ תכרעמ,םימב לופיט רקב,םידקופמ      
9 לולכי חולה.דועו חור תמצוע רקב,םימ      
רשואמ .ע.ש וא BBA תרצות רדת יריממ      
ןיב שורדה ילמשחה טוויחה לכ ללוכ חולה      
הלעפה,שרדנכ חולל םינכרצה לכו תובאשמה      

260,000.00 260,000.00     1.00 'פמוק הכרדהו  
      
וא M2DCP.0654 םגד AIAS תרצות רקב      57.03.0022
ללוכ הקרזמה תולועפ לכ לע הטילשל .ע.ש      
יראלולס רטואר ללוכ/ תיטנרטניא תרושקת      
לש שמתשמ ךסמ תמקה הקזחא זכרמל      
הלעפה,הקזחא זכרמב תוכירבה תולועפ      
ןופלטמ תוכרעמה תלעפה ללוכ קוחרמ      
O/I תוקידבו הנכות תביתכ תוברל.םכח      

 15,500.00 15,500.00     1.00 'פמוק .ןנכתמה רושיאל ,טלפמוק  
      
ללוכה ךמסומ יאנכט ידי לע  תוריש     57.03.0024
AIAS תרצות רקבל תולקת ןוקית/תונכת      
תרושקתלו .ע.ש וא M2DCP.0654 םגד      
/ינוריע בשחמל /יראלולס רטואר / תיטנרטניא      
/תוקרזמה תולועפ לש שמתשמ ךסמל      

  6,600.00   220.00    30.00 .םכח ןופלטמ הלעפה ע"ש   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

282,100.00 30.75.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../045 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

 
02/11/2022
דף מס':     045 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.ןכדועמ - תילקיזומ הקרזמ 40 הנבמ
םימ תוכרעמ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

282,100.00 מהעברה      
      
      
תוכרעמ לש עוציבב ןויסינ ,העיצמה הרבחל      
.תוקרזמב םיעפומ לוהינו הרקבו הטילש      
תנכתה תא עובק ןפואב הקיסעמ הרבחה      
תוכרעמ תנכתל ןורטסרק ידי ךמסומה      
םינש שולש לש ןויסינ תנכתל .וז תרצותמ      
לש הרקבו הטילש תוכרעמ תונכתב תוחפל      
לעב וניה תנכתה .םיטקייורפב ןורטסרק      
הטילש תוכרעמ 51 תוחפל לש תונכתב ןויסינ      
.ןורטסרק תרצותמ הרקבו      
      
AGXW 01:61" לדוגב DCL TFT עגמ ךסמ     57.03.0102
TSARTNOC 1:059 היצולוזר ,,1.01      
    ,STIN004 ,008X0821 0601 םגדWST  

 12,750.00 12,750.00     1.00 'פמוק NORTSERC תרצות  
      
PC  םגד NORTSERC תרצות יזכרמ רקב     57.03.0104
יקשממ   ללוכ  שארמ רשואמ .ע.ש וא 3 -      
    232SR יקשממ ,ינוויכ וד RI, דוקיפ תואיצי  
סיטרכ ,תוילאטיגיד דוקיפ תוסינכו שבי עגמ      
224/584/232SR ,הנבומ תשר      
    CPU32, MEMORY -4G FLHAS/32MB,  
םישרדנה םירזיבאה לכו םיקפסה לכ ללוכ      
תודוקנ לכל הצפהל EOP בתנ,ותלעפהל      
תונכת,העמטה רוביח ללוכ,תונושה רוביחה      

 14,500.00 14,500.00     1.00 'פמוק הנשל תוירחאו הלעפה הכרדה,  
      
O/I 5-LMTH EDOCED ואדיו/הקיסומ ןגנ     57.03.0106
    OEDIV LAUD 562.H - K4  םגד  
    4301DX תרצות NGISTHGIRB ע.ש וא.  

  9,000.00 4,500.00     2.00 'פמוק שארמ רשואמ  
      
םגד 01 דע 0 םיצורע 61 םיט'ג רקב     57.03.0108
    61ATAD תרצות SRS רשואמ .ע.ש וא  
תוקידבו הנכות תקידב ללוכ , שארמ      

 29,600.00 3,700.00     8.00 'פמוק  O/I ןנכתמה רושיאל טלפמוק.  
      
TUO NI-םיצורע 215 הקרזמ לועפתל רקב     57.03.0110
    DMX /RS232/RS485/DMX IN MIDI  
םגד )עפומ רקב(בשחמ רוביחל BSU תסינכ      
    1CPL תרצות SORAHP רשואמ .ע.ש וא  
הכרדה,תונכת,העמטה,הנקתה ללוכ שארמ      

 65,200.00 32,600.00     2.00 'פמוק הנשל תוירחאו  
      
וא SORAHP תרצות EOP םגד EOP גתמ     57.03.0112

 14,500.00 14,500.00     1.00 'פמוק שארמ רשואמ .ע.ש  
      
      

427,650.00 30.75.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../046 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

 
02/11/2022
דף מס':     046 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.ןכדועמ - תילקיזומ הקרזמ 40 הנבמ
םימ תוכרעמ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

427,650.00 מהעברה      
      
      
,וידוא תואיצי תללוכה EDOC EMIT תדיחי     57.03.0114
הרדגה תלוכי ,םירגירט ,יראיניל דוקב ךמות      
תרצות A-OIR םגד וידוא תסינכ לש      

 14,500.00 14,500.00     1.00 'פמוק SORAHP שארמ רשואמ .ע.ש וא  
      
,םיט'ג  םיעפומל  SORAHP רקב תונכת     57.03.0116
י"ע רחבנה יפ לע םיריש הקיסומ,הרואת      

 42,500.00 8,500.00     5.00 'פמוק ןימזמה  
      
ךסמ תונכת ,NORTSERC רקב תונכת     57.03.0118
,חוקלה תשירד יפ לע םישיחרת תריצי ,עגמ      
ירקב לש םיפסונ םירקבל תוקשממתה      
תולעפה ,בשחמה  תורדגה ,םיעפומה      

 23,000.00 23,000.00     1.00 'פמוק .הריסמ רחאל תנכתה לש יוויל ללוכ תוקידבו  
      
X2tolS draC aideM תרצותמ  בשחמ"     57.03.0120
    GTX 1060 GPU (6GB GDDR5)SDXC  
    7200 rpm HDD2X NVIDIA GeForce  
    Hz DDR4 RAM256GB SSD + 2TB  
    Core i7-8700 Six-Core16GB of 2666  
    (64-Bit)+Office 365  DELL .6 GHz Intel  
    & Laser MouseWindows 10 Pro  
    | Bluetooth 4.2Dell Wired Keyboard  
    | USB 3.1 Type-C802.11ac Wi-Fi  
    troPyalpsiDIMDH31 : תרצותמLLED  
    0398 SPX תרצותמ 42 עגמ גצ - 'חי  :  

  8,400.00 8,400.00     1.00 'פמוק " P2418HT DELL  
      
יפוגמ תלעפהל שבי עגמל XMD סיטרכ     57.03.0122

 12,800.00 3,200.00     4.00 'פמוק תובאשמ/םיפוגמ 42 דוקיפ  
      
םילוקמר עמש תכרעמ      
      
םגד  PMAIB תרצות W006 הנולוק לוקמר"     57.03.0132
    212TNE דומע ללוכ שארמ רשואמ ע.ש וא  
רשפאמו ץוח תנקתהל םאתומה יתפצר      
מ"ס 07 הבוגב םילוקמר גוז תנקתה      
תודימל רושיאל תוינכת תנכה ללוכ .הפצרהמ      
רבגמל לוקמרהמ תילמשח הליבכו דומעה      

 52,000.00 6,500.00     8.00 'פמוק הקלח ןפוד ירושרש מ"מ 05 לוורש ךותב  
      
      
      
      
      
      
      

580,850.00 30.75.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../047 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

 
02/11/2022
דף מס':     047 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.ןכדועמ - תילקיזומ הקרזמ 40 הנבמ
םימ תוכרעמ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

580,850.00 מהעברה      
      
      
םגד  PMAIB תרצות W003 הנולוק לוקמר"     57.03.0134
    602TNE דומע ללוכ שארמ רשואמ ע.ש וא  
רשפאמו ץוח תנקתהל םאתומה יתפצר      
מ"ס 07 הבוגב םילוקמר גוז תנקתה      
תודימל רושיאל תוינכת תנכה ללוכ .הפצרהמ      
רבגמל לוקמרהמ תילמשח הליבכו דומעה      

 37,200.00 4,650.00     8.00 'פמוק הקלח ןפוד ירושרש מ"מ 05 לוורש ךותב  
      
לש קפסהב PMAIB תרצות סב לוקמר     57.03.0142
    51X2" 0082 55 ןקת ללוכPI    ע.ש וא.  
תילמשחה הליבכה ללוכ שארמ רשואמ      
מ"מ 05 לוורש ךותב רבגמל לוקמרהמ      

 36,000.00 18,000.00     2.00 'פמוק הקלח ןפוד ירושרש  
      
    DS לילג תרוצב לוקמרל הנגה  תדיחיל 57.03.0144
ררוחמ חפמ הדיחיה. םילוקמר 2 ל םאתומ      
לכ, 06% לש רוריח,תוחפל מ"מ 2 לש יבועב      
יסקופא עבצב עבצת הדיחיה.מ"מ 8 רוח      
עבוקת הדיחיה.לכירדאה תשירד יפ לע ןווגב      
אל חפ סיסב תועצמאב ןוטבה תפצרל      

 40,000.00 5,000.00     8.00 'פמוק .ררוחמ  
      
PMAIB תמגודכ)PSD( ילטיגיד לוק דבעמ"     57.03.0152
רשואמ .ע.ש וא LA ETROF  ARISET םגד      

 13,000.00 13,000.00     1.00 'פמוק שארמ  
      
PSD ללוכ כ W0023X2 םיצורע 2 רבגמ     57.03.0162
D2023-CLA םגד PMAIB תרצות הנבומ      

 15,500.00 15,500.00     1.00 'פמוק שארמ רשואמ.ע.ש וא  
      
PSD ללוכ כ W0061X4 םיצורע 4 רבגמ     57.03.0172
NA4061-CLA םגד PMAIB תרצות הנבומ      

 34,000.00 17,000.00     2.00 'פמוק שארמ רשואמ.ע.ש וא  
      
תמגודכ ריוואה גזמ ןגומ ןופורקימ     57.03.0192
    RWLL11-MZP GKA רשואמ .ע.ש וא  

    900.00   900.00     1.00 'פמוק שארמ  
      
םילוקמר רובע ןליטאילופמ  לוורש רוניצ     57.03.0921
ילמשחה טוויחה תלחשה ללוכ עמש תכרעמל      
רטוקב הקלח תימינפ ןפוד ירושרש  שורדה      
םירזיבאה לכו סוליפ ,הנקתה ללוכ מ"מ 05      

 24,000.00    40.00   600.00 .םירבחמה רטמ   
781,450.00 עמש תכרעמו למשח רדח 30.75 כ"הס  

      
      
      

קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../048 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

 
02/11/2022
דף מס':     048 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.ןכדועמ - תילקיזומ הקרזמ 40 הנבמ
םימ תוכרעמ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ה ק ו ז ח ת ו  ת ו י ר ח א  ,ת ו ר ש  40.75 ק ר פ  ת ת       
      
האלמ תוירחאו הקוזחת ,הלעפה רובע תפסות     57.04.0001
תוכרעמ ,םימ תורנצ ללוכ הקרזמה ןקתמ לכל      
ירמוח ,הרבגה ,הרקב ,למשח ,ןוניס ,הביאש      
תודומצ תוכרעמו םימה תכירב ,יוטיחו הרלכה      
לכ לש הניקתו האלמ הלעפהל .הקרזמל תוולנו      
םולשת תולע טעמל םיוולנה םירדחהו הקרזמה      

120,000.00 5,000.00    24.00 .תושרה תוירחאב ויהיש למשחו םימ תונובשח שדוח  
120,000.00 .הקוזחתו תוירחא ,תורש 40.75 כ"הס  

      
ה ש י ל ג  ת ל ע ת  ז ו ק י נ  י ו ו ק  50.75 ק ר פ  ת ת       
      
      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.05.0056
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

 13,040.00   163.00    80.00 'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.05.0058
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

 13,840.00   173.00    80.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.05.0325
תימורט הרקת תוברל רטמ 52.1 דע  קמועבו      
תקצי ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל      
םינבא ףוצירל םיאתמה עבורמ לזרב      
הסכמה ךותב ףוצירל תורשפא םעו תובלתשמ      

 16,500.00 5,500.00     3.00 םייקה ףוצירה תמגודכ 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.05.0326
הרקת תוברל רטמ 57.1 דעו 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
םינבא ףוצירל םיאתמה עבורמ לזרב תקצי      
הסכמה ךותב ףוצירל תורשפא םעו תובלתשמ      

 30,000.00 6,000.00     5.00 םייקה ףוצירה תמגודכ 'חי   
      

  3,900.00    13.00   300.00 אוהש רטוק לכב םימ וא/ו בויב יווק םוליצ רטמ  57.05.0330
      
רוניצמ )ןופיס תרוצב( טנמלא תנקתהו הקפסא     57.05.0331
תוחושל השילג תלעת ןב רבחמ EPDH גוסמ      
לכ תוברל טרפו ךתחל םאתהב תולוגע זוקינ      
אלמ עוציבל םישרדנה םירמוחהו תודובעה      

  9,600.00 1,200.00     8.00 םלשומו 'חי   
 86,880.00 השילג תלעת זוקינ יווק 50.75 כ"הס  

      
      

7,881,950.00 םימ תוכרעמ 75 כ"הס  
7,881,950.00 .ןכדועמ - תילקיזומ הקרזמ כ"הס

קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../049 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

 
02/11/2022
דף מס':     049 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

ןוינח תרואת 50 הנבמ
.הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ה ר ו א ת ו  ל מ ש ח  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       
      
תוחנה"ל תינפומ שמתשמה בל תמושת .1      
חפסנב "םיריחמה רגאמ ריחמתל דוסי      
.םיפרוצמ םיצבק      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
םירקמב קר שמתשהל שי ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש      
      
תרקב תוכרעמו שא יוביכו יוליג תוכרעמ .3      
.43 ,53 םיקרפ האר - םינבמ      
      
- למשח ינקתמ תודובעל םירמוח תויולע .4      
,"הינב ירמוח יריחמ רגאמ"ב ,88 קרפ האר      
.תדרפנ תיטנרטניא הרודהמ      
      
יאלמשחו ךמסומ יאלמשח הדובע תועש .5      
.0010-0900.020.06 םיפיעס האר - רזוע      
      
:הז קרפב שומישב תובית ישאר/םירוציק .6      
'חי ;)עקש( עקת תיב - ת"ב ;הרואת ףוג - ת.ג      
ר"מ ;רטמיטנס - מ"ס ;סוס חכ - ס"כ ;הדיחי -      
רטמ - א"מ;רטמילימ - מ"מ ;עבורמ רטמ -      
;ריעז יטמוטוא קספמ - ז"אמ ;)ץר רטמ( ךרוא      
קספמ - ת"מאמ ;עבורמ רטמילימ - ר"ממ      
;םרז קיספמ - ז"מ ;ימרת יטנגמ יטמוטוא      
ק"ק ;חיטה לע- ט"הע ;הובג ץחל ןרתנ - ג"לנ      
וליק - א"ק ;טוו וליק - ט"ווק ;תוירולק וליק -      
טלוו וליק - ר"אוק ;טלוו וליק - ו"ק ;רפמא      
תעש - ע"ש ;טלפמוק - 'מוק ;יביטקאר רפמא      
;חיטה תחת - ט"הת ;ךרע הווש וא הדובע      
- מ"הת ;תישאר תופעתסה תבית - ר"הת      
ינשמ תופעתסה תבית      
      
+ הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ .7      
)מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו חוור      
.למשח ינקתמ ןלבק יריחמ םניהו      
      
      
      

10.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../050 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

 
02/11/2022
דף מס':     050 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

ןוינח תרואת 50 הנבמ
.הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ףוסב םיזכורמ ץופישה יפיעס ! ב ל - ם י ש      
ירחא ,האלהו 0009 'סמ ףיעסמ ,קרפ-תת לכ      
.)****( תויבכוכה      

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       
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע ב       
      
מ"ס 001 בחורב םילבכל תולעת לש הריפח     08.11.0016
,לוח יוסיכו דופיר תוברל ,מ"ס 001 קמועו      

  1,100.00    55.00    20.00 יפוס קודיהו רזוח יולימ ,ןומיס יטרס רטמ   
      
בחורב םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.11.0070
יוסיכו דופיר תוברל ,מ"ס 001 קמועו מ"ס 04      

 24,700.00    38.00   650.00 יפוס קודיהו רזוח יולימ ,ןומיס יטרס ,לוח רטמ   
      
תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     08.11.0180
תולעתל מ"ס 021 לעמ קמועל הביצחה      

    200.00    20.00    10.00 מ"ס 04 בחורב רטמ   
      
ךרוצל טלפסא שיבכ רוסינ רובע תפסות     08.11.0500
רוסינה ינפלש בצמל ותרזחהו תרנצ תחנה      

  1,240.00   124.00    10.00 מ"ס 04 בחורב ,הנבמה רוזחש תוברל רטמ   
      
תמייק תפצורמ הכרדמ תחיתפ רובע תפסות     08.11.0520
ינפלש בצמל התרזחהו תרנצ תחנה ךרוצל      
תופצרמה םע הנבמה רוזחש תוברל החיתפה      

  2,135.00    61.00    35.00 מ"ס 04 בחורב ,וקרופש רטמ   
      

ןוטב יסיסבו הרואת דומעל תודוסי ק/ט                            08.11.0899
      
תודימב ,הרואת דומעל דוסי     08.11.1050
    021X001X001 תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס:  
,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ ילוורש ,הריפח      
יולימ ,תויקסידו םימוא ,ןוגיע יגרב ,ןויז לזרב      
תטלפ ןיב חוורמה יולימ ,דוסיה ידצבםיללחה      

 19,320.00 1,610.00    12.00 )שרדנ םא( טלפסא יופיצו דוסיהו דוסיה 'חי   
 48,695.00 למשח תודובעב ןוטב יסיסבו תוריפח 11.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../051 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

 
02/11/2022
דף מס':     051 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

ןוינח תרואת 50 הנבמ
.הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ד ו ב ע ב  ה ר ק ב  י א ת  21.80 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח       
      
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      

  5,700.00 1,900.00     3.00 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי   
  5,700.00 למשח תודובעב 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       
      
רטוק )םיירושרש( םישימג םייטסלפ תורוניצ     08.21.0178
לבח תוברל ,םייולג וא םייומס  םע,מ"מ 05      

    360.00    18.00    20.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ רטמ   
      
011 רטוק NS-8 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.21.0196
,הכישמ לבח תוברל מ"מ 2.3 ןפוד יבוע מ"מ      

  4,200.00    60.00    70.00 רזע ירמוחו רבעמ תובית רטמ   
      
061 רטוק NS-8 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.21.0206
,הכישמ לבח תוברל מ"מ 7.4 ןפוד יבוע מ"מ      

  1,000.00   100.00    10.00 רזע ירמוחו רבעמ תובית רטמ   
      
57 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.21.0510
ירמוח לכ תוברל הכישמ לבח םע מ"מ      

  7,400.00    18.50   400.00 רוביחה רטמ   
 12,960.00 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)  
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0090
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 5.2X3 ךתחב      
םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב      

  2,700.00    18.00   150.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ   
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0230
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 61X5 ךתחב      
םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב      

 37,200.00    93.00   400.00 ע"שוא "הכרא" תמגודכ רטמ   
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0280
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 05X4 ךתחב      
םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב      

 12,750.00   170.00    75.00 ע"ש וא"הכרא" תמגודכ רטמ   
 52,650.00 )YX2N )EPLX  תשוחנ ילבכ 13.80 כ"הס  

קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../052 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

 
02/11/2022
דף מס':     052 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

ןוינח תרואת 50 הנבמ
.הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

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
לע וא/ו רוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב םינומט      
,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס      

 15,200.00    38.00   400.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ   
 15,200.00 םייולג תשוחנ יכילומ 53.80 כ"הס  

      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.40.0010
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
םירזיבא תוברל ,עקרקב תיכנא םיעוקת      

  1,572.00   393.00     4.00 םיירוקמ 'חי   
      
,מ"ס 05 רטוק ןוטב רוניצמ תרוקיב תחוש     08.40.0020

  1,452.00   484.00     3.00 הכרדמב הנקתהל הסכמ םע 'חי   
      
תשוחנמ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     08.40.0030

    374.00   374.00     1.00 םיכילומ 7 רובע מ"מ 4/04 ךתחב 'חי   
  3,398.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 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       
ת י נ מ ז  ה ר ו א ת ו  ם י ל ג ד  י ק י ז ח מ       
      
,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      

 55,000.00 5,000.00    11.00 ושארב עורזה 'חי   
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     08.56.1245
תטלפ תוברל ,לופכ הננב ינוק ,'מ 9 הבוגב      
סיסבה חול ןיב חוורמה יולימ ,טולישו דוסי      
לכותלד םע םירזיבא אתל הנכה ,דוסיה ינפל      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

  7,000.00 7,000.00     1.00 ושארב עורזה 'חי   
      
'מ 5.21 דעו 'מ 8.5 לעמ הבוגב דומע תעיבצ     08.56.1370

 33,240.00   277.00   120.00 תימי הביבסל עבצב רטמ   
      
דומע לע תנקתומה תדדוב עורז תעיבצ     08.56.1375
עבצ תוברל 'מ 21 דע הבוגב ינוריע הרואת      

  3,091.00   281.00    11.00 המרה יעצמאו דוסי 'חי   
      
עבצב תדדוב תינוק עורז תעיבצ     08.56.1395

  2,321.00   211.00    11.00 רטסאילופ תקבאב רונתב יטטסורטקלא 'חי   
      

100,652.00 65.80.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../053 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

 
02/11/2022
דף מס':     053 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

ןוינח תרואת 50 הנבמ
.הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

100,652.00 מהעברה      
      
      
עבצב הלופכ תינוק עורז תעיבצ     08.56.1400

    414.00   414.00     1.00 רטסאילופ תקבאב רונתב יטטסורטקלא 'חי   
      
םילגד קיזחמ רובע הרואת דומעל תפסות     08.56.1460

  2,628.00   219.00    12.00 לופכ 'חי   
      
תרזעב הרואת דומע רופסמ יוניש וא ,רופסמ     08.56.1840

    360.00    30.00    12.00 שרדנכ עבצו הנולבש 'חי   
      
דומעל מ"מ 08 רטוקב השדח תרנצ רוביח     08.56.2240
הריפח תוברל רואמ תיזכרמ וא םייק הרואת      
רוביח ,דוסיה ךרד הרידח ,דוסיל ביבסמ      
תרזחהו םוטיא ,ןוטב ינוקית ,הקראהו לבכה      

    680.00   680.00     1.00 ותומדקל בצמה 'חי   
      
תיזכרמ וא םייק הרואת דומעל לבכ רוביח     08.56.2250
,שרדנ םא ןוטב דוסיב הביצח תוברל ,רואמ      

    531.00   531.00     1.00 םלשומ רוביחו םיקדהמו תרנצ תפסוה 'חי   
105,265.00 תינמז הרואתו םילגד יקיזחמ ,תועורז ,הרואת ידומע 65.80 כ"הס  

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

  3,927.00   357.00    11.00 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      
רוביח ילבכ רובע( ,הקראה רוביחו הקראה      
)דרפנב םלושמ הרואתה ףוגל שגמה ןיב      
ירמוחו )הלעפה דויצ אלל( טלפמוק טרופמכ      

    442.00   442.00     1.00 רזעה '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  

  1,896.00   316.00     6.00 עקתה תיבל םירזיבאה שגממ ר"ממ 'חי   
  6,265.00 םירזיבאו דויצ ישגמ 75.80 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../054 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

 
02/11/2022
דף מס':     054 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

ןוינח תרואת 50 הנבמ
.הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

C ן י י פ ו א  ם י ז "א מ  26.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרצותמ ,CEI 898 ןקת יפל :הרעה      
    "REGAH" סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ  
ע"ש וא "הכרא" תמגודכ      
      
,יבטוק דח רפמא 23-01 םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0060

    162.00    54.00     3.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
וא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" תרצות      
ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג      
      
וא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" תרצות      
ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג      
      
תלת רפמא 23-01 םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0250

    645.00   215.00     3.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
    807.00 C ןייפוא םיז"אמ 26.80 כ"הס  

      
ם י ת "מ א מ  36.80 ק ר פ  ת ת       
      
"קירטקלא רדיינש" תמגודכ םית"מאמ :הרעה      
ע"ש וא      
      
63 קותינ רשוכ רפמא 36X3 דע םית"מאמ     08.63.0065
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

  1,030.00 1,030.00     1.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
ת"מאמל הריגס לילס וא CT הקספה לילס     08.63.0600

    403.00   403.00     1.00 036X3A דע 'חי   
  1,433.00 םית"מאמ 36.80 כ"הס  

      
י צ ח  ם ר ז  י ק ס פ מ  46.80 ק ר פ  ת ת       
ם י נ נ ו ו כ ת מ  ם י י ט מ ו ט ו א       
      
םייבטוק תלת םייטמוטוא יצח םרז יקספמ     08.64.0060
קותינ רשוכ - רפמא 61 דע םרזל ,םיננווכתמ      

    492.00   492.00     1.00 א"ק 05 'חי   
    492.00 םיננווכתמ םייטמוטוא יצח םרז יקספמ 46.80 כ"הס  

      
ם י נ ע ג מ ו  ם י ר ס מ מ  66.80 ק ר פ  ת ת       
      
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ     08.66.0230
"REGAH" תרצות A םגד רפמאילימ      
"הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ      

    381.00   381.00     1.00 ע"ש וא 'חי   
    381.00 םינעגמו םירסממ 66.80 כ"הס  

      
      

קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../055 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

 
02/11/2022
דף מס':     055 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

ןוינח תרואת 50 הנבמ
.הרואתו למשח 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ם י ל ב ק  ,ד ו ק י פ  י א נ ש  96.80 ק ר פ  ת ת       
ה ד י ד מ  י ר י ש כ מ ו  ה ר ק ב ו  ד ו ק י פ  י ר ז י ב א       
      
םע למשח חולל )לצוטופ( ירטקלא וטופ את     08.69.0540
תרצות תמגוד 55PI תינוציח תיניע      

    650.00   650.00     1.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י'ע קוושמה REGAH 'חי   
      
ילארשי םגד רפמא 61 יזפ דח עקת תיב     08.69.0595

     76.00    76.00     1.00 ןיד ספ לע הנקתהל 'חי   
      
ילארשי םגד רפמא 61 יזפ תלת עקת תיב     08.69.0597

     99.00    99.00     1.00 ןיד ספ לע הנקתהל 'חי   
    825.00 הדידמ ירישכמו הרקבו דוקיפ ירזיבא ,םילבק ,דוקיפ יאנש 96.80 כ"הס  

      
ך מ ס ו מ  ק ד ו ב  ת ו ק י ד ב  07.80 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו א ת  ת מ צ ו ע ו  ת ו י פ ר ג ו מ ר ת  ת ו ק י ר ס       
ל מ ש ח  י נ ק ת מ ל       
      
דע לדוגב ירחסמ למשח ןקתמ תקידב     08.70.0020
    052X3 תוברל ךמסומ קדוב י"ע רפמא  
עויסו תוינכות תשגה ,הקידבה רובע םולשת      

  2,360.00 2,360.00     1.00 'פמוק תודידמה תכירעב קדובל  
  2,360.00 למשח ינקתמל הרואת תמצועו תויפרגומרת תוקירס ךמסומ קדוב תוקידב 07.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

256,431.00 .הרואתו למשח 80 כ"הס  
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../056 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

 
02/11/2022
דף מס':     056 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

ןוינח תרואת 50 הנבמ
.תונושו הרואת יפוג 90 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ת ו נ ו ש ו  ה ר ו א ת  י פ ו ג  90 ק ר פ       
      
ם י ג י ר ח  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
דערוא תרצות הרואת ףוג הנקתה הקפסא     09.01.0010
תורדש תייריע רשואמ  הקסוט םגד םיסדנהמ      
תוברל , MUL99251 טאוו 021 קפסה      
M םגד הרואתה ףוג תרצות  YLAD ריבירד      
    ACSOT תירטמוטופ המוקע לעב   DAOR  

 26,400.00 2,400.00    11.00 RIGHT AND 'חי   
      
דערוא תרצות הרואת ףוג הנקתה הקפסא     09.01.0020
תורדש תייריע רשואמ  הקסוט םגד םיסדנהמ      
תוברל , MUL00651 טאוו 021 קפסה      
M םגד הרואתה ףוג תרצות  YLAD ריבירד      
    ACSOT תירטמוטופ המוקע לעב   DAOR  

  2,400.00 2,400.00     1.00 RIGHT AND 'חי   
      
ףוציר וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ ןוקית     09.01.0030
ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב      
רופחה רמוחה תפלחה ,לוח יוסיכו דופיר      
ןוקית ,ינקית ןומיס טרס M.S.L.C ןוטבב      
,טלפסאה תקפסא ללוכ םח טלפסאב שיבכה      
בצמה תרזחה ,תופצרמהו הפש ינבא ,ןוטבה      

  1,726.30   172.63    10.00 .הריפח יפדוע יוניפו ותומדקל רטמ   
      
לעמ תרנצ תנגהל ףסונ 02-ב ןוטב תקיצי     09.01.0040
תשירד יפל( ,שרדייש םוקמ לכל וא/ו לושכמ      

  1,827.90   365.58     5.00 )פ''הנמ ק"מ   
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     09.01.0050
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      

    700.00    70.00    10.00 .ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ ק"מ   
      
ללוכ ,רבעמ יאת ינש ןיב תמייק תרנצ יוקינ     09.01.0060
רטוקב הכישמ טוח תלחשה ,תומיתס תחיתפ      
תווצקב םיאתה יוקינ ,רוזש ןוליינמ מ"מ 8      
ץצח יולימו ,תלוספ לש גוס לכמ תרנצה      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק .מ"ס 5 יבועב  
      
יבוע מ"מ 2 םח ןוולגב ןוולוגמ חפ תלעת     09.01.0070
הסכמ םע תררוחמ מ"מ 06X001 תודימב      
הסכמו םיקוזח םיכמות ,תוניפ ,םיתמצ :ללוכ      
- תמגוד ילאניגרוא לכה      
    NAMRETTEB-OBO ריקי וא ץינייטש לש  

    475.00    95.00     5.00 .תודימ יפל רשואמ ע"ש וא קלומ וא רטמ   
      
      

 33,979.20 10.90.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../057 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

 
02/11/2022
דף מס':     057 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

ןוינח תרואת 50 הנבמ
.תונושו הרואת יפוג 90 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 33,979.20 מהעברה      
      
      
תלפה דגנ םע DEL סופיטמ ,ןומיס תרונ     09.01.0080

    350.00    70.00     5.00 . דבלב רדיינש וא BBA וא B-A תרצות חתמ 'חי   
      

    600.00   300.00     2.00 .םיבצמ A01X1 3 )טקפ( דוקיפ קספמ 'חי  09.01.0090
      
איש ,קפסה ,חתמ ,םרזל ילטגיד דדומ בר     09.01.0100
533MP םגד 'וכו קפסה לפוכ ,שוקיב      
    ORPCETAS דע ורובע םרז ינשמ ללוכ  
    A08X3, דיארוט( םכסמ םרז יאנש ללוכ(  
תרושקת סיטרכ ללוכ המדאל הגילז תדידמל      

  4,000.00 4,000.00     1.00 TCP/IP MODBUS. 'חי   
      
טטסומרט ללוכ חולב הנקתהל םומיח ףוג     09.01.0110

    850.00   850.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא LEMIH תרצות ילניגרוא 'חי   
      
,V004, AK001 חתמל קרב יניגמ תיעיבר     09.01.0120
    C+B SSALC םגד םרובע הנגה יכיתנ ללוכ  

  3,300.00 3,300.00     1.00 . סקיניפ וא ELLITNEV NHED 'חי   
      
הנקתהל תיטמרה המוטא w 21 דל הרונמ     09.01.0130
םימסרכמ תעינמל העובק הרואתל חולב      
    H.K05 םע אתה תלדב ץיווסורקימ ללוכה  
ןאובי GNARET תמגודכ 'פמוק לכה תלגלג      

    400.00   400.00     1.00 .ץינייטש דריל 'חי   
      
27-ל הברזר םע ,ימוי ינכימ דוקיפ ןועש     09.01.0140

  1,020.00   340.00     3.00 תועש 'חי   
      

    135.00   135.00     1.00 .םיעגמ 4 דעצ רסממ 'חי  09.01.0150
      
54/041/061 תודימב ימורט ןוטבמ תחמוג     09.01.0160
קמועבו המדא ינפ לעמ הבוגב הנקתה ,מ"ס      
הקפסא ללוכ ריחמה עקרק ינפל תחתמ 07      
סוסיב ללוכ הנקתהו הריפח ןוטבמ הלבוהו      

  2,500.00 2,500.00     1.00 ןויזו 'חי   
      
תונוראמ יושע A08X3 למשח חול הנבמ     09.01.0170
הנקתהל ןורא ,56PI ןיירושמ רטסאילופ      
תאישנ רובע תימינפ הטלפ ללוכ החמוג ךותב      
לקוס ללוכ 'וכו םיקדהמ טוויח תולעת דויצ      
חולה , המדאב חולה תנקתהל ילניגרוא      
גותימ דויצל דחא םידרפנ םיאת 2-מ בכרומ      
תודימ םיעקשל דעוימ ינשהו דוקיפ ירזיבאל      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק .םיטרפ תינכותב טרפ יפל  
      
      
      

 54,134.20 10.90.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../058 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

 
02/11/2022
דף מס':     058 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

ןוינח תרואת 50 הנבמ
.תונושו הרואת יפוג 90 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 54,134.20 מהעברה      
      
      
רוביח ללוכ למשח חול לש  הנקתהו הלבוה     09.01.0180
ןותחתה קלחב ןוטב תקיצי ללוכ םילבכה לכ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .ןוטבה סיסבל דוסי תקראהו לקוסה לש  
 55,934.20 םיגירח 10.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 55,934.20 .תונושו הרואת יפוג 90 כ"הס  
312,365.20 ןוינח תרואת כ"הס

קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../059 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

 
02/11/2022
דף מס':     059 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.STI - קראפ הרואתו למשח 80 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
.ה ר ו א ת  י נ ק ת מ ו  ת ו כ ר ע מ  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןויליגב ןייוצמכ A36*3 לש רוביחל ויז ןורא     08.04.0001
תוברל סיסב םע ןורא ךותב דיינ חול וא םיטרפ      
הנבמבו לבכה לע הנכהו 'מ 05 לש ךרואב לבכ      

 21,000.00 21,000.00     1.00 'פמוק .ריהמ רוביחל  
      
םימוטא תונורא יושע ,A036*3 למשח ןורא     08.04.0002
יונב למשח חול ללוכ ,ןיירושמ רטסאילופמ      
םאתהב םירזיבאהו דויצ ,IC תואספוקמ      

 48,000.00 48,000.00     1.00 .תוינכותל 'חי   
 69,000.00 .הרואת ינקתמו תוכרעמ 40.80 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       
.ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע ב       
      
קמועו מ"ס 04 בחורב םילבכל הלעת תריפח     08.11.0001
רזוח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר תוברל ,מ"ס 001      

 76,000.00    38.00 2,000.00 .יפוס קודיהו רטמ   
 76,000.00 .למשח תודובעב ןוטב יסיסבו תוריפח 11.80 כ"הס  

      
.ה ר ק ב  י א ת  21.80 ק ר פ  ת ת       
      
001 קמועבומ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את     08.12.0001
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
םוטיא ,םיחתפ תנכה טוליש ,ןוט 04 ל םיאתמ      

  4,950.00 1,650.00     3.00 .תיתחתב ץצחו 'חי   
  4,950.00 .הרקב יאת 21.80 כ"הס  

      
ת ו ח ו ל ל  ן ו ט ב  ת ו ח מ ו ג  31.80 ק ר פ  ת ת       
.ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע ב  ם י נ ו מ       
      
תודימב ,למשח חול רובע)רליפ( ןוטב תחמוג     08.13.0001
מ"ס  052 ינוציח הבוגו מ"ס 04/08 םינפ      

  1,650.00 1,650.00     1.00 .הנקתהו הריפח תוברל 'חי   
  1,650.00 .למשח תודובעב םינומ תוחולל ןוטב תוחמוג 31.80 כ"הס  

      
.ת י ט ס ל פ  ל מ ש ח  ת ר נ צ  12.80 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"מ 05 רטוקב ירושרש שימג יטסלפ רוניצ     08.21.0001
תואספוק ,הכישמ לבח תוברל ,יולג וא יומס      

 47,700.00    18.00 2,650.00 .רזע ירמוחו רטמ   
      
      
      
      

 47,700.00 12.80.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../060 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

 
02/11/2022
דף מס':     060 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.STI - קראפ הרואתו למשח 80 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 47,700.00 מהעברה      
      
      
011 רטוקב NS-61 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.21.0002
,הכישמ לבח תוברל מ"מ 2.4 ןפוד יבוע מ"מ      

  1,100.00    55.00    20.00 .רזע ירמוחו רבעמ תובית רטמ   
      
061 רטוקב NS-61 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.21.0003
,הכישמ לבח תוברל מ"מ 7.4 ןפוד יבוע מ"מ      

  1,425.00    95.00    15.00 .רזע ירמוחו רבעמ תובית רטמ   
 50,225.00 .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)  
      
3*5.2 ךתחב RF/YX2N-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0001
וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ      
רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב      

  2,040.00    12.00   170.00 .ע"ש וא "הכרא" תמגודכ,תווצקה ינשב רטמ   
      
5*53 ךתחב RF/YX2N-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0005
וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ      
רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב      

 14,000.00   140.00   100.00 .ע"ש וא "הכרא" תמגודכ,תווצקה ינשב רטמ   
      

 26,400.00    11.00 2,400.00 .ר"ממ 2*5.2 ןבל לדנפ לבכ רטמ  08.31.0006
 42,440.00 )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       
      
םינומט ,ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.35.0001
םלוס לע וא/ו רוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ      

  3,540.00    35.40   100.00 .ע"ש וא "הכרא" רטמ   
  3,540.00 .םייולג תשוחנ יכילומ 53.80 כ"הס  

      
.ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תדורטקלא     08.40.0001
'מ 5.1 לש ךרואבומ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
םירזיבא תוברל ,עקרקב תיכנא םיעוקת      

  1,790.00   358.00     5.00 .םיירוקמ 'חי   
      
ךתחב תשוחנמ יושע םילייצנטופ תאוושהל ספ     08.40.0002

    680.00   340.00     2.00 .םיכילומ 7 מ"מ 4/04 'חי   
      
      
      
      

  2,470.00 04.80.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../061 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

 
02/11/2022
דף מס':     061 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.STI - קראפ הרואתו למשח 80 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,470.00 מהעברה      
      
      
הדלפ ספ ללוכ הרואת תיזכרמל דוסי תקראה     08.40.0003
תקראהל רבוחמו דוסיה לזרבל ךתורמ ,ןוולוגמ      

    820.00   410.00     2.00 חולה 'חי   
      
לזרבב הקראה תעבטמ ץוח תאיצי     08.40.0004
םימ תנגומ הבית תוברל מ"מ 04X5ןוולוגמ      

    696.00   348.00     2.00 טולישו 'חי   
      
הקרזמה תכרב( הנבמה לש דוסי תקראה     08.40.0005
לכ תוברל םינבמה חטש יפל )םיינכט םירדחו      
אלמ עוציבל םישרדנה תודובעהו םירמוחה      

 21,000.00    15.00 1,400.00 םלשומו ר"מ   
 24,986.00 .תורחא תונגהו תוקראה 04.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ל  ה נ ב מ  16.80 ק ר פ  ת ת       
I.C ת ו ב י ת ו       
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ , תוחולל םינבמ     08.61.0001
תוברל מ"מ 006/005/0022 תודימב םיעובצו      
,הריבצ יספ ללוכ אל( ,הבכרה תטלפו תלד      

  3,380.00 3,380.00     1.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח 'חי   
      
רמוחמ ט"הת תנקתהל יתריד חול הנבמ     08.61.0002
םיז"אמ 21-ל םוקמ "וילאמ הבכ" יטסלפ      
תלדו הקראה ,ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל      

    135.00   135.00     1.00 )שרפנב םלושי םיז"אמ רובע( הפוקש 'חי   
      
למשח חול לש ימשח רוביחו תינכמ תנקתה     08.61.0003

    500.00   500.00     1.00 טוליש תוברל םיז"אמ 63 דע לודגב יתריד 'חי   
  4,015.00 I.C תוביתו למשח תוחולל הנבמ 16.80 כ"הס  

      
C ן י י פ ו א  ם י ז "א מ  26.80 ק ר פ  ת ת       
      
,יבטוק דח רפמא 23-01 םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0001

    185.00    37.00     5.00 רפמאוליק 6  קותינ רשוכ 'חי   
      

     40.00    40.00     1.00 יזאפ דח רושיג ספ 'חי  08.62.0002
    225.00 C ןייפוא םיז"אמ 26.80 כ"הס  

      
ר ו א מ ל  ם ר ז  י ק ס פ מ  17.80 ק ר פ  ת ת       
      
"METSYS" םגד A61 רואמל דיחי קספמ     08.71.0001
הסכמ תוברל ט"הת ע"ש וא "יווג" תאצות      

    246.00    41.00     6.00 םאתמו 'חי   
      
      

    246.00 17.80.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../062 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

 
02/11/2022
דף מס':     062 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.STI - קראפ הרואתו למשח 80 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    246.00 מהעברה      
      
      
V083QA01-V052-A61 26X08X84 קספמ     08.71.0002

    306.00   153.00     2.00 ע"ש וא ילוזלפ תמגודכ 2/1 הסינכ םע PI76 'חי   
    552.00 רואמל םרז יקספמ 17.80 כ"הס  

      
ם ו ר ח  ת ר ו א ת  י פ ו ג  38.80 ק ר פ  ת ת       
      
תמגוד W3 דל ,יתילכת דח םורח תרואת ףוג     08.83.0001
    " TS 54DW 3 7.2M AMSALP " הנקתהל  
תוקד 021 , לוגע ועערטשנ , ריקל היולג      
וא "תויגולונכט לואש" תרצות םורחב הלועפ      

  1,600.00   400.00     4.00 םלשומ ןקתומ ע"ש 'חי   
  1,600.00 םורח תרואת יפוג 38.80 כ"הס  

      
ם י נ פ  - ם י ד ל  ת ר ו א ת  58.80 ק ר פ  ת ת       
      
W04 הרקתו ריק דומצ יטמרה הרואת ףוג     08.85.0001
    DEL 56PI ML0023 08IRC עבצב  
מ"מ 76 בחור מ"מ 5711 ךרוא ,ןבל/רופא      
,ע"ש וא "דלוקא" תמגודכ ,0409XLE ט"קמ      

    452.00   226.00     2.00 םלשומ ןקתומ 'חי   
      
גוסמ 06X06 מ"ס W63 עוקש דל תרואת ףוג     08.85.0002
תמגודכ W63006X006PS ט"קמ דל לנאפ      
םיקוזיח תוברל ע"ש וא םימכח תונורתפ י.ח      

  3,400.00   340.00    10.00 םלשומ ןקתומ ,הרקתל 'חי   
      
051 רטוקב ,הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג     08.85.0003
-ץינייטש" תמגוד ,W61 דל טנוברקילופמ מ"מ      
תוברל ,ע"ש וא YMA051 םגד ע"ש וא "דריל      

  5,920.00   370.00    16.00 םלשומ ןקתומ ,הרקתל םיקוזיח 'חי   
  9,772.00 םינפ - םידל תרואת 58.80 כ"הס  

      
99 99.80 ק ר פ  ת ת       
      
לע ססובמ המדא עוקש תיביטרוקד דל תרואת     08.99.0001
7.32 רטוק 76PI ןייזד דל תרצות ,דל תורונ      

200,750.00 2,750.00    73.00 מ"מ 5.71  הבוג מ"ס 'חי   
      
ססובמ ט"הע תינועבצ תיביטרוקד הרואת     08.99.0002
LS XELF ROLOCI : םגד BGR םידל      
: הבוג   SCITENIK ROLOC : תרצות      
ךרואב העוצרל סחייתמ הדיחיה ריחמ 62.41      

108,000.00 4,000.00    27.00 'מ 51 לש 'חי   
      
      
      

308,750.00 99.80.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../063 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

 
02/11/2022
דף מס':     063 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

.STI - קראפ הרואתו למשח 80 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

308,750.00 מהעברה      
      
      
וא/ו הרואת דומעל הניגע יריזבא םע רוניצ     08.99.0003
יפל ןוולוגמ לזרב רוניצמ בכרומ תועורזל      
הפצרל עבוקת הטלפה יביזורוקיטנא , תודימ      
דל תורונ 52 היבג לעו היצקורטסנוקה תחת      
    BGR- ת"וגמ קלח LS XELF ROLOCI  
ךרואב העוצרל המאתהל סחיתמ הדיחיה ריחמ      

 54,000.00 2,000.00    27.00 .'מ 51 לש 'חי   
      
SSALC LU 1( םידל תרואתל חכ קפס     08.99.0004

 15,750.00 3,150.00     5.00 /RGB 200W MAX 480W  ) 'חי   
      
2SSALC LU /W26( םידל תרואתל חכ קפס     08.99.0005

 22,750.00 1,750.00    13.00 RGB 62W MAX) 'חי   
401,250.00 99 99.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

690,205.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
690,205.00 .STI - קראפ הרואתו למשח כ"הס

קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../064 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

 

02/11/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     064 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

.חותיפ תודובע 10 הנבמ     
    
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             440,300.00 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20.20 קרפ תת    
    

                             197,800.00 ריק שאר יכבדנו םייופיח 40.20 קרפ תת    
    

                638,100.00 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                           2,019,160.00 תוכרדמ םיליבש - ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

              2,019,160.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                             108,750.00 עקרק יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                             542,288.00 היקשה 20.14 קרפ תת    
    

                             422,380.00 העיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

              1,073,418.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
בוחר טוהיר 24 קרפ      
    

                             184,800.00 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                               6,000.00 בכרל םימוסחמ 30.24 קרפ תת    
    

                             335,500.00 .םיתוריש הנבמ ,םינותפשא ,תויזרב 40.24 קרפ תת    
    

                             396,000.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
    

                             334,900.00 .תוינוגימ 70.24 קרפ תת    
    

              1,257,200.00 בוחר טוהיר 24 כ"הס                
    
תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                             114,800.00 תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                114,800.00 תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
 
 
 
 
 
 

קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../065 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

 
02/11/2022
דף מס':     065 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                              59,750.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                              64,400.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                             549,000.00 תויתשתו םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

                             579,673.00 ישאר וק זוקינ יווק זוקינ תודובע 60.15 קרפ תת    
לוגע חטשמ+האשדמ זוקינו קראפל            
    

              1,252,823.00 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                
 6,355,501.00 .חותיפ תודובע 10 כ"הס                            

    
.היצקורטסנוק תודובע 20 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             126,195.00 םיעצמ 11.20 קרפ תת    
    

                              16,310.00 דוסי תורוק 14.20 קרפ תת    
    

                             999,100.00 תופצרו םיפצרמ 05.20 קרפ תת    
    

                              79,300.00 ןוטב תוריק 16.20 קרפ תת    
    

                               5,640.00 תוקעמו תורוק 17.20 קרפ תת    
    

                              28,600.00 אלמ ןוטב תוגגו תורקת 18.20 קרפ תת    
    

                               6,450.00 תוגגל םיעופיש ןוטבו גניפוט ןוטב 58.20 קרפ תת    
    

                             195,000.00 תונוש 09.20 קרפ תת    
    

                               1,800.00 ףצקומ ןרטסילופ תוחול 59.20 קרפ תת    
    

                             535,000.00 ןויז תדלפ 99.20 קרפ תת    
    

              1,993,395.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                              11,100.00 תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא 31.50 קרפ תת    
תוללכושמ            
    

                               9,750.00 םיפתרמ תוריקו םינבמ תוריק םוטיא 33.50 קרפ תת    
תומח תוחירמב            
    

                              19,370.00 תועיריב תופצרו תוריק םוטי 43.50 קרפ תת    
E.P.D.H תועיריו תוללכושמ תוינמוטיב            

 
 

קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../066 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

 
02/11/2022
דף מס':     066 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             136,500.00 תוכירב ,היחש תוכירב םוטיאו יופיצ 04.50 קרפ תת    
םימ ירגאמו            
    

                               1,800.00 תוקספהו תוטשפתה ירפת םוטיא 36.50 קרפ תת    
םייעקרק-תת תוריקו תופצרב הקיצי            
    

                178,520.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                              13,500.00 חפ יפוקשמו הדלפ תותלד 13.60 קרפ תת    
    

                               6,720.00 הדלפ תומלוס 45.60 קרפ תת    
    

                 20,220.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                               2,880.00 ןוטב יסיסבו תוריפח 11.80 קרפ תת    
    

                               1,600.00 םינומ תוחולל ןוטב תוחמוג 31.80 קרפ תת    
    

                               3,030.00 תיטסלפ למשח תרנצ 12.80 קרפ תת    
    

                              14,580.00 )YX2N )EPLX  תשוחנ ילבכ 13.80 קרפ תת    
    

                               2,340.00 םייולג תשוחנ יכילומ 53.80 קרפ תת    
    

                              10,131.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 קרפ תת    
    

                 34,561.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                               2,200.00 םיסירת 19.21 קרפ תת    
    

                  2,200.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ      
ןופידלו         
    

                             372,700.00 השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 01.32 קרפ תת    
    

                             154,000.00 ןויז תדלפ 99.32 קרפ תת    
    

                526,700.00 םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 כ"הס                
ןופידלו         

 
 
 
 
 

קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../067 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

 
02/11/2022
דף מס':     067 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                              15,800.00 רפע תודובע 02.15 קרפ תת    
    

                             105,850.00 תויתשתו םיעצמ 03.15 קרפ תת    
    

                121,650.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
 2,877,246.00 .היצקורטסנוק תודובע 20 כ"הס                            

    
.קראפ םימ 30 הנבמ     
    
האורבת ינקתמ  70 קרפ      
    

                               5,460.00 םימחו םירק םימל םייטסלפ תורוניצ  21.70 קרפ תת    
)םירלקנירפס( םיזתמ תכרעמלו            
    

                  5,460.00 האורבת ינקתמ  70 כ"הס                
    
לועיתו בויב ,םימ יווק  75 קרפ      
    

                              35,000.00 םימ תקפסאל הדלפ תורוניצ  11.75 קרפ תת    
    

                              93,000.00 םימ תקפסאל םייטסלפ תורוניצ  21.75 קרפ תת    
    

                               1,990.00 םימ יווק רוביח  41.75 קרפ תת    
    

                              17,970.00 םימ יווקב םיננסמו םימותסש  22.75 קרפ תת    
    

                147,960.00 לועיתו בויב ,םימ יווק  75 כ"הס                
   153,420.00 .קראפ םימ 30 כ"הס                            

    
.ןכדועמ - תילקיזומ הקרזמ 40 הנבמ     
    
םימ תוכרעמ 75 קרפ      
    

תוכרעמ 00.75 קרפ תת                                           
    

                             990,900.00 תובאשמ רדח 10.75 קרפ תת    
    

                           5,902,720.00 הקרזמה תכירבו תרנצ 20.75 קרפ תת    
    

                             781,450.00 עמש תכרעמו למשח רדח 30.75 קרפ תת    
    

                             120,000.00 .הקוזחתו תוירחא ,תורש 40.75 קרפ תת    
    

                              86,880.00 השילג תלעת זוקינ יווק 50.75 קרפ תת    
    

              7,881,950.00 םימ תוכרעמ 75 כ"הס                
 7,881,950.00 .ןכדועמ - תילקיזומ הקרזמ 40 כ"הס                            

 
 
 

קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../068 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

 
02/11/2022
דף מס':     068 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןוינח תרואת 50 הנבמ     
    
.הרואתו למשח 80 קרפ      
    

ינקתמ 80 קרפל תויללכ תורעה 10.80 קרפ תת                                           
למשח            
    

                              48,695.00 למשח תודובעב ןוטב יסיסבו תוריפח 11.80 קרפ תת    
    

                               5,700.00 למשח תודובעב הרקב יאת 21.80 קרפ תת    
    

                              12,960.00 תיטסלפ למשח תרנצ 12.80 קרפ תת    
    

                              52,650.00 )YX2N )EPLX  תשוחנ ילבכ 13.80 קרפ תת    
    

                              15,200.00 םייולג תשוחנ יכילומ 53.80 קרפ תת    
    

                               3,398.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 קרפ תת    
    

                             105,265.00 יקיזחמ ,תועורז ,הרואת ידומע 65.80 קרפ תת    
תינמז הרואתו םילגד            
    

                               6,265.00 םירזיבאו דויצ ישגמ 75.80 קרפ תת    
    

                                 807.00 C ןייפוא םיז"אמ 26.80 קרפ תת    
    

                               1,433.00 םית"מאמ 36.80 קרפ תת    
    

                                 492.00 םייטמוטוא יצח םרז יקספמ 46.80 קרפ תת    
םיננווכתמ            
    

                                 381.00 םינעגמו םירסממ 66.80 קרפ תת    
    

                                 825.00 דוקיפ ירזיבא ,םילבק ,דוקיפ יאנש 96.80 קרפ תת    
הדידמ ירישכמו הרקבו            
    

                               2,360.00 תוקירס ךמסומ קדוב תוקידב 07.80 קרפ תת    
למשח ינקתמל הרואת תמצועו תויפרגומרת            
    

                256,431.00 .הרואתו למשח 80 כ"הס                
    
.תונושו הרואת יפוג 90 קרפ      
    

                              55,934.20 םיגירח 10.90 קרפ תת    
    

                 55,934.20 .תונושו הרואת יפוג 90 כ"הס                
   312,365.20 ןוינח תרואת 50 כ"הס                            

 
 
 
 
 

קובץ: פארק כלניות שלב ב   .../069 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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02/11/2022
דף מס':     069 תורדש - הקרזמו יזכרמ קראפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

.STI - קראפ הרואתו למשח 80 הנבמ     
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              69,000.00 .הרואת ינקתמו תוכרעמ 40.80 קרפ תת    
    

                              76,000.00 למשח תודובעב ןוטב יסיסבו תוריפח 11.80 קרפ תת    
    

                               4,950.00 .הרקב יאת 21.80 קרפ תת    
    

                               1,650.00 תודובעב םינומ תוחולל ןוטב תוחמוג 31.80 קרפ תת    
.למשח            
    

                              50,225.00 .תיטסלפ למשח תרנצ 12.80 קרפ תת    
    

                              42,440.00 )YX2N  )EPLX  תשוחנ ילבכ 13.80 קרפ תת    
    

                               3,540.00 .םייולג תשוחנ יכילומ 53.80 קרפ תת    
    

                              24,986.00 .תורחא תונגהו תוקראה 04.80 קרפ תת    
    

                               4,015.00 I.C תוביתו למשח תוחולל הנבמ 16.80 קרפ תת    
    

                                 225.00 C ןייפוא םיז"אמ 26.80 קרפ תת    
    

                                 552.00 רואמל םרז יקספמ 17.80 קרפ תת    
    

                               1,600.00 םורח תרואת יפוג 38.80 קרפ תת    
    

                               9,772.00 םינפ - םידל תרואת 58.80 קרפ תת    
    

                             401,250.00 99 99.80 קרפ תת    
    

                690,205.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
   690,205.00 .STI - קראפ הרואתו למשח 80 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
18,270,687.20  יללכ כ"הס  

  3,106,016.82 מ"עמ %71  
 21,376,704.02 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: פארק כלניות שלב ב 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה


