
תיחרזא הסדנה -  הסדנה  .ט .י
26461 תרצנ  9748 .ד.ת  2 רלנש ןוכיש

 

19/11/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     001 ןותחת םילקד

ןותחת םילקד 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  200 ק ר פ       

      

ת ו ר י ק  160.200 ק ר פ  ת ת       

      
 21,080.00 1,240.00   17.000 . םייק ריק תהבגה - מ"ס 04 יבועב תוריק ק"מ  002.061.0070

 21,080.00 תוריק 160.200 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 21,080.00 םידומעו תוריק 200 כ"הס  

קובץ: דקלים תחתון חניון 8   .../002 4434889-40 )4.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה -  הסדנה  .ט .י
26461 תרצנ  9748 .ד.ת  2 רלנש ןוכיש

 
19/11/2019

דף מס':     002 ןותחת םילקד
ןותחת םילקד 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת ו  ל מ ש ח  800 ק ר פ       

      

ה ר י פ ח ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  110.800 ק ר פ  ת ת       

      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב ,רוב תביצחו הריפח      
,(תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל) ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     008.011.0009
04 בחורב 000.110.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  8,100.00    36.00  225.000 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     008.011.0040
03-ב ןוטבמ קוצי 'מ 9-8 הבוגב 2000.110.80      

  7,280.00   910.00    8.000 'פמוק .מ"ס 021/08/08 תודימב  
      
לכ רובע 9000.110.80 ףיעסל ריחמ תפסות     008.011.0041
הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס 02      
04 בחורב תולעת רובע מ"ס 021 לעמ קמועל      

    375.00    15.00   25.000 .מ"ס רטמ   

 15,755.00 הריפחו רפע תודובע 110.800 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: דקלים תחתון חניון 8   .../003 4434889-40 )4.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה -  הסדנה  .ט .י
26461 תרצנ  9748 .ד.ת  2 רלנש ןוכיש

 
19/11/2019

דף מס':     003 ןותחת םילקד
ןותחת םילקד 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ק ב  י א ת  210.800 ק ר פ  ת ת       

      
יולימ ,הריפח ,רפעה תודובע ללוכ את ריחמ      
תוברל יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,קודיהו      
,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ ,הרקת ,ןויזה      
,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט תושרה למס      
רובע םיחתפ תנכה ,ץצח תבכש ,תודיפר      
,םוטיא תוברל אתל תואיציו תוסינכ ,תורוניצ      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה      
      
קמועב מ"ס 06 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     008.012.0010

  1,000.00 1,000.00    1.000 . 984 י"ת יפל 521B הסכמ ללוכ ,מ"ס 001 רטמ   

  1,000.00 הרקב יאת 210.800 כ"הס  

      

ם י ל ב ו מ  120.800 ק ר פ  ת ת       

      
לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ 120.800000.      
,םיקבח ,תולשה ,תוכמותה ,םיקוזיחה      
םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח תובית,תותשק      
,רוניצה תווצק תריגס ,הכישמ לבח ,'דכו      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     008.021.0196
רב ןומיס מ"מ 2.3 ןפוד יבועב מ"מ 011 רטוק      
ןומיס טרסו לוורשה תווצק יעקרק לעאמייק      

  1,080.00    36.00   30.000 . ינקת רטמ   
      
מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     008.021.0510
יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחיי תופומללוכ      

  3,840.00    16.00  240.000 .ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ רטמ   

  4,920.00 םילבומ 120.800 כ"הס  

      

ת ש ו ח נ  ם י ל ב כ  130.800 ק ר פ  ת ת       

      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    EPLXגוסמ -----*--- ךתחב YX2N  לחשומ  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תלצפמב תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
.קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמ      
      
      
      
      
      

130.800.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: דקלים תחתון חניון 8   .../004 4434889-40 )4.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה -  הסדנה  .ט .י
26461 תרצנ  9748 .ד.ת  2 רלנש ןוכיש

 
19/11/2019

דף מס':     004 ןותחת םילקד
ןותחת םילקד 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     008.031.0250
    EPLXגוסמ YX2N   52 ךתחבx4 ללוכ ר"ממ  
ללוכ 0000.130.80  ףיעס יפל שרדנה לכ      

 17,280.00    72.00  240.000 .)תופפכ( תוצווכתמ תולצפמ תויפוס רטמ   

 17,280.00 תשוחנ םילבכ 130.800 כ"הס  

      

ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  -ה ק ר א ה  530.800 ק ר פ  ת ת       

ם י י ו ל ג       

      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכו םידומעל הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
עוציבל תושורדה תודובעה לכו םירמוחה      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה רוביח      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     008.035.0030
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

  6,240.00    26.00  240.000 08.035.0000 רטמ   

  6,240.00 םייולג תשוחנ יכילומ -הקראה 530.800 כ"הס  

      

ת ו ק ר א ה  040.800 ק ר פ  ת ת       

      
טוממ תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
עקרקב תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ      
ןוטב הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל      
    521B  תושרה למס עיבטהל שי , 984 י.ת יפל  
05 תשוחנמ הקראה ךילומ ,הקיציב עובט      
לית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ      
תשרב הקראה לית וא ספא לית וא הקראה      
.העיבצו טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע      
      
לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     008.040.0010
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 5.1      
מ"ס 06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

    303.00   303.00    1.000 0000.040.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ 'חי   
      
הסכמ םע מ"ס 05 רטוקב תרוקיב תחוש     008.040.0020

    430.00   430.00    1.000 הכרדמב הנקתהל 'חי   

    733.00 תוקראה 040.800 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: דקלים תחתון חניון 8   .../005 4434889-40 )4.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה -  הסדנה  .ט .י
26461 תרצנ  9748 .ד.ת  2 רלנש ןוכיש

 
19/11/2019

דף מס':     005 ןותחת םילקד
ןותחת םילקד 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  650.800 ק ר פ  ת ת       

      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאוהנקתה      
      
חול ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
עורזל םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה      
םידומעה רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב      
      
דיחא יעוביר ךתחב)218 י"ת( הרואת דומע      
תטלפ תוברל םח ץבאב לובט הדלפמ יושע      
,דומעה ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע סיסב      
תלד ,דומעה ךותב םירזבא שגמ, תלדל חתפ      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו      
עובצ הרואתה דומע ,ושארב עורזה רוביחלו      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא הטישב      
      
הדלפמ יושע דיחא יעוביר ךתחב הרואת דומע     008.056.0670
8000.650.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 33,200.00 4,150.00    8.000 'פמוק .רטמ 9 וא 8 הבוגב מ"מ 051X051 תודימב  
      
רופא עבצב רטמ 9 דע הבוגב דומע תעיבצ     008.056.0725

 14,240.00 1,780.00    8.000 'פמוק .תימי הביבסל םייקה תמגודכ  
      
6 דע הבוגב הדלפמ םייק הרואת דומע קוריפ     008.056.0900
ללוכ ,ויביכרמ לכו םיסנפ ,תועורז ללוכ ,'מ      
,םדודיבו הנזהה לבכו למשח ירוביח קוריפ      

  1,650.00   550.00    3.000 'פמוק .חקפמה הרויש םוקמל ותרבעהו  
      
,םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     008.056.0940
תלוספ ףוסיא רתאל ותרבעהו ותאצוה      
תייחנה יפל ,תוכמסומה תויושרה י''ע רשואמה      
םתומדקל חטשה ינפ תרזחה ללוכ ,חקפמה      
תוברל תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ יולימב      

    960.00   320.00    3.000 'פמוק .ףוציר וא/ו טלפסא ןוקית  

 50,050.00 תועורזו םידומע 650.800 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: דקלים תחתון חניון 8   .../006 4434889-40 )4.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה -  הסדנה  .ט .י
26461 תרצנ  9748 .ד.ת  2 רלנש ןוכיש

 
19/11/2019

דף מס':     006 ןותחת םילקד
ןותחת םילקד 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  י ש ג מ  750.800 ק ר פ  ת ת       

      
םיקדהמ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
םילבכל ,רשואמ ע"ש וא - 2CBו  3CB םגד      
IXEGOSםיספ ללוכ ,ר"ממ 53 דע ךתחב      
ללוכ ,הקראה ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל      
AK 01, יבטוק וד יטמוטוא יצח חטבמ      
    CA01X2, ת.ג לכ רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ(  
,עקתה תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     008.057.0010

  2,320.00   290.00    8.000 'פמוק 0000.750.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     008.057.0020

  2,520.00   360.00    7.000 'פמוק 0000.750.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג 3 רובע םירזיבא שגמ     008.057.0030

    460.00   460.00    1.000 'פמוק 0000.750.80 ףיעס יפל שרדנה  

  5,300.00 םירזיבאו דויצ ישגמ 750.800 כ"הס  

      

ם י ש י ב כ  ת ר ו א ת  י פ ו ג  580.800 ק ר פ  ת ת       

ת ו ב ו ח ר ו       

      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואת ףוג ריחמ      
שגממ רוביח ר"ממ 5.2x3 לבכ ללוכו תוירחא      
הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו      
.סנפה ףוגב  םינקתומ הניקת      
      
W 721-89 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     008.085.2670
קוושמה CEA תרצותמ 5Q-ordauQ תמגוד      
007 םילודומ 5 םע 5Q יסנפ ,סרבינוי.מ.ש י"ע      
הקיטפוא .ןיוולק 0003 א"מ      
    F450S_F1S-ETS. טאו 721 קפסה תכירצ  

 56,000.00 3,500.00   16.000 .סנפל 'חי   

 56,000.00 תובוחרו םישיבכ תרואת יפוג 580.800 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: דקלים תחתון חניון 8   .../007 4434889-40 )4.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה -  הסדנה  .ט .י
26461 תרצנ  9748 .ד.ת  2 רלנש ןוכיש

 
19/11/2019

דף מס':     007 ןותחת םילקד
ןותחת םילקד 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ק י ד ב  890.800 ק ר פ  ת ת       

      
,ךמסומ קדוב ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     008.098.0020
תלבקל דע ולגתיו הדימב םייוקילה ןוקית ללוכ      
יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל קדובה רושיא      
תוברל ,טרפמב שרדנל םאתהבו למשחה קוח      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת תריסמ      
ןקתמה רוביחל ורושיאו הקידבה תואצות      

  1,800.00 1,800.00    1.000 'פמוק .חתמל  

  1,800.00 תוקידב 890.800 כ"הס  

      

ת ו נ ו ש  990.800 ק ר פ  ת ת       

      
הלבוהו רואמ תיזכרמ לש ילמשחו ינכמ קוריפ     008.099.0003
םולשתו םואת ללוכ תימוקמה תושרה ןסחמל      
,םילבכה קוריפ ,קותינה רובע למשחה תרבחל      
תלוספ ףוסיא רתאל ותרבעהו דוסיה קורפ      
הריפחה יולימו תוכמסומה תויושרה י"ע רכומ      
ינפ תרזחה ללוכ ,קדוהמ 'א גוס עצמ תובכשב      

  1,450.00 1,450.00    1.000 'פמוק .םתומדקל חטשה  
      
תרדחה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     008.099.0005
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 57 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      

    630.00   630.00    1.000 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה  
      
היזכרממ למשח יכילומ לכ קוריפו קותינ     008.099.0007
שדחה המוקימב היזכרמ לא םרוביחו הקרופש      
ללוכ ,שומישב םניאש םיכילומ תפילש תוברל      
,שרדנו הדימב םיכילומ תכראה/תופומ עוציב      
וא םיידנק םיקדהמ י"ע הקראה יכילומ תכראה      
לכ (הכראה לכל םירוביח 2 ) הציחל לוורש      
רבעמ את ךותב ועצובי תוכראהו םירוביחה      

  1,270.00 1,270.00    1.000 'פמוק .הקרופש היזכרמ דיל עצוביש  
      
      
      
      
      
      
      
      

  3,350.00 990.800.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: דקלים תחתון חניון 8   .../008 4434889-40 )4.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה -  הסדנה  .ט .י
26461 תרצנ  9748 .ד.ת  2 רלנש ןוכיש

 
19/11/2019

דף מס':     008 ןותחת םילקד
ןותחת םילקד 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,350.00 מהעברה      

      

      
VU ןגומ ןיירושמ רטסאילופמ רואמ תייזכרמ      
,הריבצ יספ למשחה תרבחל דרפנ את ללוכ      
,םיקוזיח ,טוליש ,טוויח ,םיקדהמ ,םידדבמ      
יסירת ,םילבכל הסינכ ירודיס ,דסמ תרגסמ      
ראש לכו העיבצ ,ךרוצה תדימב רורווא      
,חולה תמלשהל םישורדה םירמוחהו תודובעה      
,הבצה ,הלבוה ללוכו ותלעפהו ורוביח      
.הנקתהו      
      
שרדנה לכ ללוכ רואמל רפמא 001x3 היזכרמ     008.099.0020

 32,500.00 32,500.00    1.000 'פמוק .טרפ יפלו 9000.10.99 ףיעס יפל  
      
ידומעב דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     008.099.0030
םסיסב רשאו העונת יא ,םיפצש תוגורעב רואמ      
יוסכה . תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב      
ףונה לכירדא תויחנה יפל עבורמ וא לוגע היהי      
תוסכל בייח יוסכה דומעה עבצב רונתב עבצו      
ינפ לעמ םהבוג ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא      

  2,120.00   265.00    8.000 'פמוק .סיה  

 37,970.00 תונוש 990.800 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

197,048.00 הרואתו למשח 800 כ"הס  

קובץ: דקלים תחתון חניון 8   .../009 4434889-40 )4.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה -  הסדנה  .ט .י
26461 תרצנ  9748 .ד.ת  2 רלנש ןוכיש

 
19/11/2019

דף מס':     009 ןותחת םילקד
ןותחת םילקד 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  040 ק ר פ       

      

ף ו צ י ר  350.040 ק ר פ  ת ת       

      
מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     040.053.0310
מ"ס 02/02 תויעוביר וא מ"ס 02/01 תוינבלמ      

 15,300.00   102.00  150.000 .רופא ןווג עצמ ללוכ אל מ"ס 5 לוח תוברל ר"מ   
      
סיסב לע ינועבצ ןווגב םינבאב ףוציר ךא ל"נכ     040.053.0502

 59,200.00   148.00  400.000 לייטקוק ינווג ןבל ןווג וא/ו ןוטס רפוס ןבל טלמ ר"מ   
      
ידבכ םישנאל ליבומ הרהזא/ ןומיס ןבא שיגנ     040.053.2502
ףוציר תכמנהב םיספ וא תוטילב םע היאר      

 12,450.00   249.00   50.000 . ןבל ןווגב 6/02/02 תודימב היצח ירבעמ ר"מ   

 86,950.00 ףוציר 350.040 כ"הס  

      

ה פ ש  י נ ב א  450.040 ק ר פ  ת ת       

      
מ"ס 001/52/71 תודימב שיבכל הפש ןבא     040.054.0020

 24,360.00    87.00  280.000 רופא ןווג ןוטב תנעשמו דוסי תוברל רטמ   
      
דוסי תוברל 001/02/01 תודימב ןג ןבא     040.054.0600

 19,040.00    68.00  280.000 . רופא ןווג ןוטב תנעשמו רטמ   

 43,400.00 הפש ינבא 450.040 כ"הס  

      

ת ו ע ל ס מ  080.040 ק ר פ  ת ת       

      

ישוגמ 1:1 עופישב תיביטקורטסנוק העלסמ     040.080.0021
ירעזמ חפנב םיחישקו םייעבט םיימוקמ עלס      
ךרוצל הריפח רפע 'בע תוברל ק"מ 5.0 לש      

 18,000.00   300.00   60.000 . םיעלסל תבשות תנכה ק"מ   

 18,000.00 תועלסמ 080.040 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

148,350.00 תוגרדמו םיפוציר 040 כ"הס  

קובץ: דקלים תחתון חניון 8   .../010 4434889-40 )4.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה -  הסדנה  .ט .י
26461 תרצנ  9748 .ד.ת  2 רלנש ןוכיש

 
19/11/2019

דף מס':     010 ןותחת םילקד
ןותחת םילקד 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  140 ק ר פ       

      

ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  110.140 ק ר פ  ת ת       

ן ו נ י ג       

      
 15,000.00    75.00  200.000 חטשב רוזיפ תוברל ןוניגל הציאתמ המדא ק"מ  041.011.0200

 15,000.00 ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 110.140 כ"הס  

      

ה ע י ט נ  020.140 ק ר פ  ת ת       

      
עזג רטוקב 9 ,  לדוג רטיל 001 לכיממ םיצע     041.020.0190

 12,100.00   550.00   22.000 "3 'חי   

 12,100.00 העיטנ 020.140 כ"הס  

      

ה י ק ש ה  ת ר נ צ  070.140 ק ר פ  ת ת       

      
6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     041.070.0290

 14,800.00    74.00  200.000 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 09 רטוקב רטמ   

 14,800.00 היקשה תרנצ 070.140 כ"הס  

      

ת כ ר ע מ  י ש א ר  001.140 ק ר פ  ת ת       

      
רובעו ףפט רובע 2" רטוק תכרעמ שאר     041.100.0010
יפ לע לעופה הייקשה רקב י"ע לעפומ הרטמה      
ימל האיצי ןג זרב ןוסכלא ףוגמ תוברל תומכ      
ילוארדיה ףוגמ בלושמ ריווא ררחשמ דוקיפ      
ןנסמ ילמשח טלפ םע םימ דמ הזנורבמ ישאר      
ירזיבא םירדרוקיר 2 ץחל ןיטקמ ןנסמ ש"מ 05      

 10,000.00 10,000.00    1.000 'פמוק םישרדנה םירבחמהו רוביחה  

 10,000.00 תכרעמ ישאר 001.140 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 51,900.00 הייקשהו ןוניג תודובע 140 כ"הס  

קובץ: דקלים תחתון חניון 8   .../011 4434889-40 )4.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה -  הסדנה  .ט .י
26461 תרצנ  9748 .ד.ת  2 רלנש ןוכיש

 
19/11/2019

דף מס':     011 ןותחת םילקד
ןותחת םילקד 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  240 ק ר פ       

      

02 ק ר פ  ת ת  020.240 ק ר פ  ת ת       

      
תודימב ע"ש וא ןולייא םגד די דעסמ םע לספס     042.020.0061

 16,680.00 1,390.00   12.000 לזרב תקיצימ מ"ס 08 הבוגו מ"ס 95/091 'חי   

 16,680.00 02 קרפ תת 020.240 כ"הס  

      

14 ק ר פ  ת ת  140.240 ק ר פ  ת ת       

      

םגד רטיל 05 חפנב תררוחמ תכתממ ןותפשא     042.041.0072
  5,640.00   940.00    6.000 'פמוק ע"ש וא לסירב  

  5,640.00 14 קרפ תת 140.240 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 22,320.00 ץוח טוהיר 240 כ"הס  

קובץ: דקלים תחתון חניון 8   .../012 4434889-40 )4.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה -  הסדנה  .ט .י
26461 תרצנ  9748 .ד.ת  2 רלנש ןוכיש

 
19/11/2019

דף מס':     012 ןותחת םילקד
ןותחת םילקד 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ק ע מ  440 ק ר פ       

      

ת ו ק ע מ  220.440 ק ר פ  ת ת       

      
'מ 61.1 הבוגב ע"ש וא הילד םגד הקעמ     044.022.0008
תותשקו 'מ 0.3 לכ מ"מ 2/06/06 ליפורפמ      

  5,250.00   350.00   15.000 הכלוה הקעמ - מ"מ 61 רטוקב תורוניצמ רטמ   
      
הדלפ ידומעמ ע"ש וא רובת םגד הקעמ     044.022.0069
50.1 הבוגבו 'מ 2 לכ מ"מ 2/05/05 ליפורפמ      
חוורמבו מ"מ 5.1/02/02 ליפורפמ םיבצינו  'מ      
םייקפוא םיליפורפל םירבוחמה ממ 99 לש      
תרוצב היושע הנוילע תרתוכו מ"מ 2/05/05      
      X רוביח תוברל ,  מ"מ 3 חוטש לזרבמ  
תודוסיו םירוויע םירבחמב דומעל תרגסמה      

  4,600.00   460.00   10.000 םייק ריק לעמ תוחיטב הקעמ - םידדוב ןוטב רטמ   

  9,850.00 תוקעמ 220.440 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  9,850.00 תוקעמ 440 כ"הס  

קובץ: דקלים תחתון חניון 8   .../013 4434889-40 )4.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה -  הסדנה  .ט .י
26461 תרצנ  9748 .ד.ת  2 רלנש ןוכיש

 
19/11/2019

דף מס':     013 ןותחת םילקד
ןותחת םילקד 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  150 ק ר פ       

      

ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ד ו ב ע  010.150 ק ר פ  ת ת       

      
  2,300.00     4.60  500.000 מ"ס 02 יבועב חטשה ףושיח ר"מ  051.010.0020

      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     051.010.0051
'מ 6 לע הלוע וניא ךא 'מ 3 לע הלועה הבוגב      
םוזיג ללוכ( מ"ס 09 דע06 לש עזג רטוקבו      

  1,500.00   500.00    3.000 )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע 'חי   
      
מ"ס 08 טוק דע בויבו םימ יאת הבוג תמאתה     051.010.0220

  1,350.00   450.00    3.000 מ"ס 03 דע הבוגל 'חי   
      
03 דע הבוגל הטילק יאת תמאתה תהבגה     051.010.0245

    400.00   400.00    1.000 מ"ס 'חי   
      

  2,400.00    12.00  200.000 מ"ס 8 דע יבועב ןוטב/ טלפסא תעסימ קוריפ ר"מ  051.010.0400
      
מ"ס 5-2 יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     051.010.0408

 15,400.00    11.00 1400.000 ר"מ 0001 לעמ חטשל ר"מ   
      

  2,750.00    11.00  250.000 מ"ס 01 דע יבועב טלפסא הצק רוסינ רטמ  051.010.0432
      

  2,900.00    29.00  100.000 ןייוניפו הפש ינבא קוריפ רטמ  051.010.0440
      

  3,400.00    17.00  200.000 תבלתשמ ףוציר קוריפ ר"מ  051.010.0460
      

  4,000.00    80.00   50.000 היוניפ תוברל העלסמ קוריפ ר"מ  051.010.0474
      

  6,500.00   130.00   50.000 שדחמ םתנקתהו העלסמ לש ריהז קוריפ ר"מ  051.010.0476
      
לש ללוכ יבועב ןבא יופיצ םע רדג ריק קוריפ     051.010.0600
קוריפ ללוכ 'מ 5.1 דע הבוגבו מ"ס 53 דע      

  4,000.00    80.00   50.000 ןייוניפו םיסיסבה רטמ   

 46,900.00 קוריפו הנכה תדובע 010.150 כ"הס  

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  020.150 ק ר פ  ת ת       

      
רתאב רוזיפו הלבוה הסמעה תוברל הריפח     051.020.0010

 77,500.00    31.00 2500.000 . ק"מ 0005 לעמ תומכל הדובעה ק"מ   
      
קודיהו רוזיפ תוברל  ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     051.020.0080

 15,000.00    75.00  200.000 ליגרהנ ק"מ   
      
      

 92,500.00 020.150.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: דקלים תחתון חניון 8   .../014 4434889-40 )4.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה -  הסדנה  .ט .י
26461 תרצנ  9748 .ד.ת  2 רלנש ןוכיש

 
19/11/2019

דף מס':     014 ןותחת םילקד
ןותחת םילקד 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 92,500.00 מהעברה      

      

      
םישיבכל תיתש לש רקובמ קודיהו רושיי     051.020.0130

 10,500.00     7.00 1500.000 תוכרדמו ר"מ   

103,000.00 רפע תודובע 020.150 כ"הס  

      

ם י ע צ מ  030.150 ק ר פ  ת ת       

      
עצמה רקובמ קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ     051.030.0009
תומכל וניה ריחמה תרשואמ הבצחממ קפוסי      

101,250.00   135.00  750.000 ק"מ 005 דע ק"מ   

101,250.00 םיעצמ 030.150 כ"הס  

      

ט ל פ ס א  040.150 ק ר פ  ת ת       

      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     051.040.0011

  2,750.00     2.50 1100.000 ר"מ/רטיל1 ר"מ   
      

  5,750.00     2.30 2500.000 ר"מ/רטיל 5.0 לש רועישב החאמ יופיצ ר"מ  051.040.0016
      
6 יבועב טלפסא ןוטבמ תרשקמ טלפסא תבכש     051.040.0023

 55,000.00    50.00 1100.000 מ"מ 52 ילמיסקמ לדוג תבורעתמ מ"ס   ר"מ   
      

112,500.00    45.00 2500.000 מ"ס 5 יבועב הנוילע תאשונ הבכש ר"מ  051.040.0045
      
טלפסא ןוטבמ הנוילע תאשונ הבכש דוביר     051.040.0090

 10,200.00   340.00   30.000 . מ"מ  91 ילמסקמ לדוג הנתשמ יבוע ןוט   

186,200.00 טלפסא 040.150 כ"הס  

      

ה ס י פ ת  ה ר ק ב  י א ת  460.150 ק ר פ  ת ת       

ם י נ ט ל ו ק       

      
קמועבומ"ס 73/67 תודימב ישאר הטילק את     051.064.0050

  2,890.00 2,890.00    1.000 'מ 52.1 'חי   
      
הטילק את רובע ישאר הטילק אתל תפסות     051.064.0110
קמועבו מ"ס 73/67 תודימב יפוס/יעצמא      

  4,080.00 2,040.00    2.000 0 מ"ס .15 'חי   

  6,970.00 םינטלוק הסיפת הרקב יאת 460.150 כ"הס  

      

ר ו ר מ ת  180.150 ק ר פ  ת ת       

      
  3,400.00   340.00   10.000 ינוריע גוסמ רורמת ללוכ ןוולוגמ דומע 'חי  051.081.0010

  3,400.00 רורמת 180.150 כ"הס  

      

קובץ: דקלים תחתון חניון 8   .../015 4434889-40 )4.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה -  הסדנה  .ט .י
26461 תרצנ  9748 .ד.ת  2 רלנש ןוכיש

 
19/11/2019

דף מס':     015 ןותחת םילקד
ןותחת םילקד 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  280.150 ק ר פ  ת ת       

      
עבצב מ"ס 51 - מ"ס 21 בחורב םיווק תעיבצ     051.082.0010

  4,500.00     3.00 1500.000 וקוקמ / אלמ ןבל רטמ   
      

  6,000.00    20.00  300.000 העונת ייא תעיבצ ר"מ  051.082.0200
      

    440.00    22.00   20.000 היצח ירבעמ תעיבצ ר"מ  051.082.0210
      

    560.00    28.00   20.000 דדוב ץח תעיבצ 'חי  051.082.0300
      

      4.00     2.00    2.000 לופכ ץח תעיבצ 'חי  051.082.0310
      

  3,000.00     6.00  500.000 הפש ינבא תעיבצ רטמ  051.082.0320

 14,504.00 העיבצ 280.150 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

462,224.00 תויתשתו םיעצמ 150 כ"הס  

קובץ: דקלים תחתון חניון 8   .../016 4434889-40 )4.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה -  הסדנה  .ט .י
26461 תרצנ  9748 .ד.ת  2 רלנש ןוכיש

 
19/11/2019

דף מס':     016 ןותחת םילקד
ןותחת םילקד 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ם י מ  י ו ו ק  750 ק ר פ       

      

ז ו ק י נ  ל ו ע י ת  ת ר נ צ  350.750 ק ר פ  ת ת       

      
מ"ס04  רטוקב  ע"ש וא סקדלפ זוקינ רוניצ     057.053.0230

  5,500.00   550.00   10.000 'מ 521. דע קמועבו רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב  ע"ש וא סקדלפ זוקינ רוניצ     057.053.0241

 18,500.00   740.00   25.000 'מ 57.1-52.1מ קמועבו רטמ   

 24,000.00 זוקינ לועית תרנצ 350.750 כ"הס  

      

ת ו ע ב ו ר מ  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  260.750 ק ר פ  ת ת       

      
מ קמועב מ"ס 001/021 תודימב הרקב תחוש     057.062.0010

  6,600.00 6,600.00    1.000 . 'מ 57.1-52.1 'חי   

  6,600.00 תועבורמ הרקב תוחוש 260.750 כ"הס  

      

ז ו ק י נ  י ו ו ק  ר ו ב י ח  560.750 ק ר פ  ת ת       

      
    820.00   820.00    1.000 'פמוק םייק זוקינ אתל מ"ס  05 רטוק זוקינ וק רוביח 057.065.0010

    820.00 זוקינ יווק רוביח 560.750 כ"הס  

      

ת ו ל ע ת  י ו ל י מ  602.750 ק ר פ  ת ת       

      

  8,600.00   430.00   20.000 תישפוח הכיפשב MSLC ב תולעת יולימ ק"מ  057.206.0030

  8,600.00 תולעת יולימ 602.750 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 40,020.00 לועיתו בויב םימ יווק 750 כ"הס  

952,792.00 ןותחת םילקד כ"הס

קובץ: דקלים תחתון חניון 8   .../017 4434889-40 )4.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה -  הסדנה  .ט .י
26461 תרצנ  9748 .ד.ת  2 רלנש ןוכיש

 

19/11/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     017 ןותחת םילקד

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןותחת םילקד 10 הנבמ     
    
םידומעו תוריק 200 קרפ      
    

                              21,080.00 תוריק 160.200 קרפ תת    
    

                 21,080.00 םידומעו תוריק 200 כ"הס                

    
הרואתו למשח 800 קרפ      
    

                              15,755.00 הריפחו רפע תודובע 110.800 קרפ תת    
    

                               1,000.00 הרקב יאת 210.800 קרפ תת    
    

                               4,920.00 םילבומ 120.800 קרפ תת    
    

                              17,280.00 תשוחנ םילבכ 130.800 קרפ תת    
    

                               6,240.00 םייולג תשוחנ יכילומ -הקראה 530.800 קרפ תת    
    

                                 733.00 תוקראה 040.800 קרפ תת    
    

                              50,050.00 תועורזו םידומע 650.800 קרפ תת    
    

                               5,300.00 םירזיבאו דויצ ישגמ 750.800 קרפ תת    
    

                              56,000.00 תובוחרו םישיבכ תרואת יפוג 580.800 קרפ תת    
    

                               1,800.00 תוקידב 890.800 קרפ תת    
    

                              37,970.00 תונוש 990.800 קרפ תת    
    

                197,048.00 הרואתו למשח 800 כ"הס                

    
תוגרדמו םיפוציר 040 קרפ      
    

                              86,950.00 ףוציר 350.040 קרפ תת    
    

                              43,400.00 הפש ינבא 450.040 קרפ תת    
    

                              18,000.00 תועלסמ 080.040 קרפ תת    
    

                148,350.00 תוגרדמו םיפוציר 040 כ"הס                

 
 
 
 
 

קובץ: דקלים תחתון חניון 8   .../018 4434889-40 )4.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה -  הסדנה  .ט .י
26461 תרצנ  9748 .ד.ת  2 רלנש ןוכיש

 
19/11/2019

דף מס':     018 ןותחת םילקד

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הייקשהו ןוניג תודובע 140 קרפ      
    

                              15,000.00 ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 110.140 קרפ תת    
    

                              12,100.00 העיטנ 020.140 קרפ תת    
    

                              14,800.00 היקשה תרנצ 070.140 קרפ תת    
    

                              10,000.00 תכרעמ ישאר 001.140 קרפ תת    
    

                 51,900.00 הייקשהו ןוניג תודובע 140 כ"הס                

    
ץוח טוהיר 240 קרפ      
    

                              16,680.00 02 קרפ תת 020.240 קרפ תת    
    

                               5,640.00 14 קרפ תת 140.240 קרפ תת    
    

                 22,320.00 ץוח טוהיר 240 כ"הס                

    
תוקעמ 440 קרפ      
    

                               9,850.00 תוקעמ 220.440 קרפ תת    
    

                  9,850.00 תוקעמ 440 כ"הס                

    
תויתשתו םיעצמ 150 קרפ      
    

                              46,900.00 קוריפו הנכה תדובע 010.150 קרפ תת    
    

                             103,000.00 רפע תודובע 020.150 קרפ תת    
    

                             101,250.00 םיעצמ 030.150 קרפ תת    
    

                             186,200.00 טלפסא 040.150 קרפ תת    
    

                               6,970.00 םינטלוק הסיפת הרקב יאת 460.150 קרפ תת    
    

                               3,400.00 רורמת 180.150 קרפ תת    
    

                              14,504.00 העיבצ 280.150 קרפ תת    
    

                462,224.00 תויתשתו םיעצמ 150 כ"הס                

 
 
 
 
 

קובץ: דקלים תחתון חניון 8   .../019 4434889-40 )4.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה -  הסדנה  .ט .י
26461 תרצנ  9748 .ד.ת  2 רלנש ןוכיש

 
19/11/2019

דף מס':     019 ןותחת םילקד

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

לועיתו בויב םימ יווק 750 קרפ      
    

                              24,000.00 זוקינ לועית תרנצ 350.750 קרפ תת    
    

                               6,600.00 תועבורמ הרקב תוחוש 260.750 קרפ תת    
    

                                 820.00 זוקינ יווק רוביח 560.750 קרפ תת    
    

                               8,600.00 תולעת יולימ 602.750 קרפ תת    
    

                 40,020.00 לועיתו בויב םימ יווק 750 כ"הס                

   952,792.00 ןותחת םילקד 10 כ"הס                            

 

  

לכה ךס  

   952,792.00  יללכ כ"הס  

    161,974.64 מ"עמ %71  

  1,114,766.64 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

 

קובץ: דקלים תחתון חניון 8 4434889-40 )4.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


