
הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

14/12/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 הרערע תסינכ ןוניגו חותיפ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
תוקנלו ותמדקל בצמה תא ריזחהל ןלבקה לע      
תא רוסמלו עוציבה ירחא תויראשה לכ תא      
תועיבש יפל רדוסמו יקנ הצעומל חטשה      
.הנוצר      
      
      
תוחיטב לע רומשל ןלבקה לע :הבושח הרעה      
ןמזב העונתה תרדסהו םידבועהו הדובעה      
תוחיטב יאמ האצותכ םרגייש קזנ לכו עוציבה      
.תידעלבה ןלבקה תוירחאב היהת הדובעה      
      
      
ו/וא ןוילע ףושיחמ מ"ס 03 יבועב המדא יופיח     01.1.030
קמוע תמדא      

 14,400.00     80.00   180.00                  ק"מ 
      
תוגורע יחטשב טסופמוק תנמטהו רוזיפ     01.1.040
תוריק ןיב תואולכ      

    945.00      1.50   630.00                  ר"מ 
      
םיפוצירו ןוניג יחטשב הרבדהו סוסיר     01.1.050

    315.00      0.50   630.00                  ר"מ 
      
תיתחתל חטשב תיללכ הביצח /הריפח     01.1.070
יולימו םיפדוע יוניפ תוברל תונושה תובכשה      
קודיה תוברל םירחאה םיחטשה      

  1,250.00     25.00    50.00                  ק"מ 
      
תוינדעה ךותב רזג )הרמח( לוח יולימו הקפסא     01.1.080
יפל הנתשמ יבועב תוינדעל םידדצ רוזיפו      
הצעומה תריחב      

 21,850.00    115.00   190.00                  ק"מ 
      
םוקמל תלוספה יוניפו םייק הפש ןבא קוריפ     01.1.090
הצעומה וא חקפמה םע םואיתב רשואמ      

    920.00      2.00   460.00                  רטמ 
 39,680.00 הריפח תודובע 1.10 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  ת ו ד ו ב ע  2.10 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ 6 גרד מ''מ 05 ןליתאילופ רוניצ     01.2.010
א"מ 001 לכ תרוקיב תדוקנ ללוכ הריפח      
האיציל T ללוכ 'מ 001 לכ זרבל ףסונב      
דע םישרדנה םירזיבאה לכו ףוטפט תוחולשל      
תכרעמה תמלשה      

  4,680.00     18.00   260.00                  רטמ 
  4,680.00 2.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: גינון רצועת ערערה   .../002 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

14/12/2021
דף מס':     002 הרערע תסינכ ןוניגו חותיפ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,680.00 מהעברה      
      
      
''4 לוורש     01.2.030

  5,200.00     20.00   260.00                  רטמ 
      
תוברל ,"2 רטוקב םימ רוקמל תורבחתה     01.2.050
.תושרל הרגאה םולשת      

    500.00    500.00     1.00                  'חי 
      
מ"ס 03 לכ תתסוומ מ"מ 61 ףוטפט תחולש     01.2.060
םיעבצב 'ש/'ל 6.1/1.2/8.2/8.3 :לש תוקיפסב      
לכו 'מ/ ח"ש 3 סיסב ריחמב קורי /םוח/רוחש :      
ללוכו.הדובעה תמלשה דע םישורדה םירזיבאה      
.הגרבה גוסמ םירבחמה לכ      

 12,800.00      8.00 1,600.00                  רטמ 
      
מ"ס 05 לכ תתסוומ מ"מ 61 ףוטפט תחולש     01.2.070
םיעבצב 'ש/'ל 6.1/1.2/8.2/8.3 :לש תוקיפסב      
.'מ/ ח"ש 4.2 סיסב ריחמב קורי /םוח/רוחש :      
תמלשה דע םישורדה םירזיבאה לכו      
.הגרבה גוסמ םירבחמה לכ ללוכו.הדובעה      

  2,700.00      6.00   450.00                  רטמ 
      
תוקנלו ותמדקל בצמה תא ריזחהל ןלבקה לע      
תא רוסמלו עוציבה ירחא תויראשה לכ תא      
תועיבש יפל רדוסמו יקנ הצעומל חטשה      
.הנוצר      
      
      
תוחיטב לע רומשל ןלבקה לע :הבושח הרעה      
ןמזב העונתה תרדסהו םידבועהו הדובעה      
תוחיטב יאמ האצותכ םרגייש קזנ לכו עוציבה      
.תידעלבה ןלבקה תוירחאב היהת הדובעה      
      
      
תוחיטב לע רומשל ןלבקה לע :הבושח הרעה      
ןמזב העונתה תרדסהו םידבועהו הדובעה      
תוחיטב יאמ האצותכ םרגייש קזנ לכו עוציבה      
.תידעלבה ןלבקה תוירחאב היהת הדובעה      
      

 25,880.00 םירזיבאו תרנצ תודובע 2.10 כ"הס  
      
ה י י ח מ צ  3.10 ק ר פ  ת ת       
      
,רוב תריפח ,הלבוה ,הקפסא תללוכ הדובעה      
.הטילקל תוירחאו הכימס ,העיטנ ,לוביז      
      
      
      
      

3.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: גינון רצועת ערערה   .../003 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

14/12/2021
דף מס':     003 הרערע תסינכ ןוניגו חותיפ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תוחיטב לע רומשל ןלבקה לע :הבושח הרעה      
ןמזב העונתה תרדסהו םידבועהו הדובעה      
תוחיטב יאמ האצותכ םרגייש קזנ לכו עוציבה      
.תידעלבה ןלבקה תוירחאב היהת הדובעה      
      
      
"ורותלא" גוסמ אשד ידברמ תליתש     01.3.030

 11,500.00     23.00   500.00                  ר"מ 
      
םוינריג תמגודכ 3 לדוג יתנש בר ץיצע תליתש     01.3.040
וא רדנוול /הילוגנא /סאטניפ /ינומיל םוינריג /      
.הצעומה סדנהמ ידי לע רחבייש רחא גוס לכ      

  2,750.00     11.00   250.00                  'חי 
      
תוקנלו ותמדקל בצמה תא ריזחהל ןלבקה לע      
תא רוסמלו עוציבה ירחא תויראשה לכ תא      
תועיבש יפל רדוסמו יקנ הצעומל חטשה      
.הנוצר      
      
      
היניצ / הקניו /הינוטיב תמגודכ 7 ץיצע תליתש     01.3.060
סדנהמ ידי לע רחבייש רחא גוס לכ וא      
.הצעומה      

 10,200.00      1.70 6,000.00                  'חי 
 24,450.00 הייחמצ 3.10 כ"הס  

      
ה י י ק ש ה  4.10 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ     01.4.003
תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 61      

  1,760.00      8.00   220.00                  רטמ 
      
רטוקב ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש     01.4.010
תוילרגטניא וק תופטפט 21-41 אשונ מ"מ 61      
.'מ 4 החולשה ךרוא .תותסוותמ      

    360.00     36.00    10.00 'פמוק   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     01.4.013
4 גרד מ"מ 52 רטוקב אוהשלכ      

    560.00      8.00    70.00    רטמ 
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     01.4.014
4 גרד מ"מ 23 רטוקב אוהשלכ      

    330.00     11.00    30.00    רטמ 
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     01.4.015
4 גרד מ"מ 04 רטוקב אוהשלכ      

    300.00     15.00    20.00    רטמ 
  3,310.00 4.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: גינון רצועת ערערה   .../004 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

14/12/2021
דף מס':     004 הרערע תסינכ ןוניגו חותיפ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,310.00 מהעברה      
      
      
הרטמהו ףוטפטל 5.1" רטוקל תכרעמ שאר     01.4.075
,ש"מ 021 ןנסמ ,5.1" ישאר ירודכ זרב ללוכה      
,םילוארדיה/םיילמשח םיזרב 4 ,ץחל תסו      
ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,םידיאונולוס      
ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח      
)םירזיבא      

  4,313.00  4,313.00     1.00    'חי 
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     01.4.130
תמגודכ( מ"ס 13/5.75/48 תודימב ,"ןגסלפ" /      
ללוכ ,רשואמ ע"ש וא ,)"רבנע" לש IV-0 םגד      
לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ      
הנקתהל תושורדה תודובעה      

  1,617.00  1,617.00     1.00    'חי 
      
תמגוד CD גוסמ למשח לעפומ היקשה בשחמ     01.4.190
תולעפה 9 יתיב זראמ "לקירימ"      

  1,612.00  1,612.00     1.00    'חי 
      
04-063 "רטנה" תרצות ,ןווכתמ החיג ריטממ     01.4.223
לש חווטב הבצהל ,"P.G.P" םגד .תולעמ      
.רטמ 51-7      

  6,705.00    149.00    45.00                  'חי 
 17,557.00 הייקשה 4.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

107,567.00 ןוניג תודובע 10 כ"הס  
קובץ: גינון רצועת ערערה   .../005 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

14/12/2021
דף מס':     005 הרערע תסינכ ןוניגו חותיפ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  20 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
איצמהל ביוחמ ןלבקה :תיללכ הרעה      
תכרעמה תוניקתל למשח קדוב רושיא      
םירומיה רדסהל הצעומה תושירדב התדימעו      
סקול 002 בלושמ שרגמ :ןמקלדכ      
      
      
תנזה רובע הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     02.1.010
תוברל מ"ס 001 דע לש קמועב הרואת ידומע      
,הקראה ילבכ תחנה ,תרנצ תחנהל לוח דופיר      
בצמ תבשהו ןומיס יטרסו לוח םע קודיהו יוסיכ      
ותמדוקל עקרקה      

  7,000.00     35.00   200.00                  רטמ 
      
קמועבו מ"ס 08 רטוקב הלוגע רבעמ תחוש     02.1.020
הסכמו הנקתהו הריפח תוברל מ"ס 001      
.ןוט 8 ל םיאתמל      

  2,700.00    900.00     3.00                  'חי 
      
)הקראה תדורטקלאל( הלוגע ןוטב תכירב     02.1.030
ןוטב הסכמ םע מ"ס 05 קמועו מ"ס 06 רטוקב      
,םיטולישו ןוט 5 סמועל ,מ"ס 05 רטוקב לוגע      
הרואת וק לכ לש הצקב םינקתומ      

  1,350.00    450.00     3.00 'פמוק                 
 11,050.00 רפע תודובע 1.20 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה וא/ו הקפסא םיללוכ תורוניצה יריחמ      
לכה ,'דכו הכישמ הכישמ יטוח ללוכו המדאב      
.ההובג המרבו יקוחו יעוצקמ ןפואב עצובי      
      
      
םייתבכש בר תורוניצ לש הנקתהו הקפסא     02.2.010
ילבח םע 3'' רטוקב םיירושרש "הרבוק"      
.הכישמ      

  3,060.00     17.00   180.00                  רטמ 
      
נ"פ ףיפכ יטסלפ תורוניצ לש הנקתהו הקפסא     02.2.020
הכישמ יטוח םע מ"מ 63 רטוקב      

    800.00     10.00    80.00                  רטמ 
  3,860.00 םיליבומ 2.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: גינון רצועת ערערה   .../006 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

14/12/2021
דף מס':     006 הרערע תסינכ ןוניגו חותיפ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  3.20 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא םיללוכ םילבכה וא/ו םיכילומ יריחמ      
ללוכ םילבכה לכ לש רוביחו הלחשה ,הנקתה      
הרוצב עצובמ ,םישורדה רוביח יקדהמ      
.ההובג המרבו תיעוצקמ      
      
      
ר"ממ 5*01ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     02.3.010
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      
.עקרקב םינומט וא תומלוס      

 12,000.00     40.00   300.00                  רטמ 
      
ר"ממ 3*5.2ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     02.3.020
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      
.עקרקב םינומט וא תומלוס      

  3,900.00     13.00   300.00                  רטמ 
      
ךותב יולג ר"ממ 53 ךתחב תשוחנ יכילומ     02.3.030
.המדא      

  7,500.00     25.00   300.00                  רטמ 
 23,400.00 םיכילומו םילבכ 3.20 כ"הס  

      
ד ו ס י  ת ק ר א ה  4.20 ק ר פ  ת ת       
      
םילאיצנטופ תאוושה ספ לש הנקתהו הקפסא     02.4.010
םיגרבו תיטילורטקלא תשוחנמ 04/4 ךתחב      
שרדנה פ"ע      

    250.00    250.00     1.00 'פמוק                 
      
הפוצמ הדלפ טוממ היושע הקראה תדורטקלא     02.4.020
תמגודכ 'מ 6 ךרואו מ"מ 91 רטוקב ,תשוחנ      
שאר תוברל עקרקב תנקתומ ,"דלוורפוק"      
ןיב םירבחמ ,טומה שארב רוביח קבח ,הרדחה      
.הרהזא טולישו םיעטקה      

  1,800.00    600.00     3.00 'פמוק                 
  2,050.00 דוסי תקראה 4.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: גינון רצועת ערערה   .../007 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

14/12/2021
דף מס':     007 הרערע תסינכ ןוניגו חותיפ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  5.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוינכתבו ינכטה טרפמב טרופמ חול הקפסא     02.5.020
חולל הנבמ .טרופמכ הפצרה לע הדמעהל יונב      
תרדסמ טיילרוא וא/ו IGF םגד ינוציח למשח      
    0002 ENIL-RO ןוראמ יונב 0011/2 םגד  
,תו/תלד םע ןיירושמ הציחמ םע רטסאילופ      
וכותבו תוחפל 56PI תומיטא תגרדב ,ןוגג      
ירזיבא לכ ונקתוי םכותבש IC תואספוק      
רתי לכו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה      
חולה תודימ .חולה דויצו ירזיבא      
תשקב ילב השירד יפל ,001*511*023      
05 הבוגב ןוטב דוסי לע קתומ ,ריחמ תפסות      
%03 ללוכ תשרדנה תרנצ תונכה ללוכ מ"ס      
הנקתהו הלבוה לווכ ריחמה .רומש םוקמ      
םיסנכנה םיווקה לכל ןרציה םע םואיתו      
.'וכו תוזאפ רדס תקידב ,םיאצויהו      

  3,500.00  3,500.00     1.00 'פמוק                 
      
תיטנגמ הנגה םע A36 יזאפ תלת ת"מאמ     02.5.040
(04-36 לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו      
    A( קותינ רשוכ AK22 תוחפל  

    600.00    600.00     1.00                  'חי 
      
רפמא 23*3 דע נ"זל םיבטוק 3 ל"נכ ת"מאמ     02.5.050
א"ק 01 קותינ רשוכל      

    600.00     50.00    12.00                  'חי 
      
רטשמ םע רפמא 04*3 נ"זל םיבטוק 3 ןעגמ     02.5.060
רזע יעגמ ללוכטלוו 022 לילס ,3CA הדובע      
ע"ש וא "קינכמלט" תרצות שרדנכ      

    740.00    370.00     2.00                  'חי 
      
תוברל חולב תנקתומ דליטלומ ןומיס תורונ     02.5.070
תינועבצ השדעמ הסכמ      

    150.00     50.00     3.00                  'חי 
      
קתונמ די וטוא םיבצמ 3 ררוב קספמ     02.5.080

    120.00    120.00     1.00                  'חי 
      
םע  ילטיגיד ימוי "ימונורטסא" גותימ ןועש     02.5.090
השירד יפל ןמזו תינכמ הברזרו תינכת      

  1,000.00  1,000.00     1.00                  'חי 
      
.רפמא 3*6 דע נ"זל םיבטוק 3 ת"מאמ     02.5.100

    100.00    100.00     1.00                  'חי 
      
גוסמ דוקיפה לגעמל םיבטוק 3 הנגה תדיחי     02.5.110
תוימרת תונגה ללוכ לויכל תנתינה םרז ליבגמ      
רפמא 3*4.2 תויטנגמו      

    110.00    110.00     1.00                  'חי 
      

  6,920.00 5.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: גינון רצועת ערערה   .../008 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

14/12/2021
דף מס':     008 הרערע תסינכ ןוניגו חותיפ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,920.00 מהעברה      
      
      
,רפמא 4*52 נ"זל םיבטוק 4 תחפ רסממ     02.5.120
A םגד רפמא ילימ 03 תושיגר      

    500.00    250.00     2.00                  'חי 
      
תלד לע תנקתומ ןומיס תורונ יוסינ ,פ"ת ןצחל     02.5.130
חול      

    140.00    140.00     1.00                  'חי 
      
תספואמ תכרעמל א"ק 001 יבטוק 4 חתמ ןגמ     02.5.140
השירד יפלו טרופמכ      

  1,050.00  1,050.00     1.00                  'חי 
      
םגד תימינפ הנקתהל לובג קספמ ,'ץיווסורקימ     02.5.150
    51SV מ"עב יש לאירוא" תמגודכ ןצחל גוסמ  
ע"ש וא      

    110.00    110.00     1.00                  'חי 
      
ןפוד לע ןקתומ )רוא ןשייח( ינורטקלאוטופ את     02.5.160
חולה לש ינוציח      

    320.00    160.00     2.00                  'חי 
  9,040.00 למשח תוחול 5.20 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  6.20 ק ר פ  ת ת       
      
הרואת ידומע וא/ו ת"ג לש הנקתהו הקפסא      
,בוצי( תללוכ הדובעה .ומוקמב ףונמ י"ע      
היהי ןלבקה .)וסיסבל דומעה קוזיח ,סוליפ      
ינפל םידומעהו הרואתה יפוג תוניקתל יארחא      
ןתמ םע חטשב םתבכרה רחאלו םתבכרה      
םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו תוירחא      
      
      
יתש ללוכ יביטרוקד הרואת דומע     02.6.010
הרוצב הרואת ףוגל תומאתומש םידיל תורונמ      
רטמ 4 הבוגב תורונמ יתש םע טרפ יפל      
םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ 4''/6''/01'' םירטקב      
,הצעומה תריחב יפל יפוס עבצו ,םח ץבאב      
םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ      
דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי      
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו      
הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ .דומעה      
שעג" תרצות ,הטסורינ יושע הקיגס גרובו      
עובצ רשואמ ע"ש וא "הסדנה ה.ל.פ " / "תורוא      
עורז ללוכ .ןרציה לעפמב סקלפוד טרפמ יפ לע      
םיסנפל      

 13,800.00  2,300.00     6.00                  'חי 
      
      

 13,800.00 6.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: גינון רצועת ערערה   .../009 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

14/12/2021
דף מס':     009 הרערע תסינכ ןוניגו חותיפ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,800.00 מהעברה      
      
      
ללוכה הרואתה דומע ךותב םיסנפ ינשל שגמ     02.6.020
ספו A01X2 םייטמוטוא יצח רוביח יקדהמ      
תימע האוושה      

  1,200.00    200.00     6.00                  'חי 
      
יפל תולעת יוסיכ ללוכ םייק למשחל תורבחתה     02.6.040
ךרוצה      

    800.00    800.00     1.00 'פמוק                 
      
ךרואב הרונמ ללוכ רשי יביטרוקד הרואת דומע     02.6.050
ףוגל תומאתומש םידיל לוגע תרוצב מ"ס 07 כ      
םירטקב רטמ 4 הבוגב טרפ יפל הרוצב הרואת      
ץבאב םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ 4''/6''/01''      
ללוכ ,הצעומה תריחב יפל יפוס עבצו ,םח      
תקיצי םייושע םייביטרוקד השבלה ירזיבא      
ןיב םירוביחהו דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא      
תטלפ .דומעה ףוג תא םיביכרמה תורוניצה      
הקיגס גרובו הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי      
ה.ל.פ " / "תורוא שעג" תרצות ,הטסורינ יושע      
טרפמ יפ לע עובצ רשואמ ע"ש וא "הסדנה      
םיסנפל עורז ללוכ .ןרציה לעפמב סקלפוד      

 25,200.00  1,400.00    18.00                  'חי 
      
ללוכה הרואתה דומע ךותב סנפל שגמ     02.6.060
ספו A01X2 םייטמוטוא יצח רוביח יקדהמ      
תימע האוושה      

  3,600.00    200.00    18.00                  'חי 
 44,600.00 הרואת יפוג 6.20 כ"הס  

      
ה י י נ ב ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  7.20 ק ר פ  ת ת       
      
ידומעל סיסב תקיציו מ"ס 08 כ קמועל הריפח     02.7.010
2 קמוע 08/08 לש לדוגב ןיוזמ ןוטבמ הרואת      
תוגרבהל םוקימ םע הטלפ ללוכ ריחמה .'מ      
טלפמוק לכה .הרואתה דומע תרישק ךרוצל      

 14,400.00    600.00    24.00                  'חי 
 14,400.00 היינבו ןוטב תודובע 7.20 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  8.20 ק ר פ  ת ת       
      
ךותב תימינפ הנקתהל EEC פ"ח NIP3 עקש     02.8.050
ןקת יפל רצוימ PI-44 תמר לעב ,חולה      
    1/900306-CEI, יש לאירוא" תרבח תמגודכ  
ע"וש וא מ"עה      

    450.00     90.00     5.00 'פמוק                 
      
      
      

    450.00 8.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: גינון רצועת ערערה   .../010 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

14/12/2021
דף מס':     010 הרערע תסינכ ןוניגו חותיפ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    450.00 מהעברה      
      
      
ךותב תימינפ הנקתהל EEC פ"ח NIP5 עקש     02.8.060
ןקת יפל רצוימ PI-44 תמר לעב ,חולה      
    1/900306-CEI, יש לאירוא" תרבח תמגודכ  
ע"וש וא מ"עה      

    600.00    120.00     5.00                  'חי 
      
תרבח תרצות LPM םגדמ תוריש תואספוק     02.8.080
תא ללוכ D+61X5+613X2-52 ,טסלפ א.ד.ע      
התלעפהל לע שרדנה טוויחהו א"ח דויצה לכ      
תפסות תשירד ילב הניקת הרוצב      

    800.00    800.00     1.00 'פמוק                 
      
שרגמב הרואתה ידומעל הלעפה דוקיפ חול     02.8.090
דע שרגמל הסינכב דומעה לע תנקתומ      
ילב הובג המרב הדובעו הניקת הלעפהל      
.תפסות תשירד      

  1,200.00  1,200.00     1.00 'פמוק                 
  3,050.00 תונוש 8.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

111,450.00 למשח 20 כ"הס  
קובץ: גינון רצועת ערערה   .../011 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

14/12/2021
דף מס':     011 הרערע תסינכ ןוניגו חותיפ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ל ת ש מ ו  ם י י ו פ י ח  ,ם י פ ו צ י ר  30 ק ר פ       
      
ה פ ש  י נ ב א  1.30 ק ר פ  ת ת       
      
וא ןבל עבצב SM-01 החוטש הפש ןבא     03.1.010
אלל 32*51*05 תודימ - הצעומה תריחב יפל      
ןוטב ,הריפח ללוכ ריחמה .ןוטב דוסי לע הזאפ      
הבכרהו הנכה ,הקפסא ,ןבאה קוזיחל הרוגחו      
.רשואמ םוקמל תלוספ יוניפו      

 70,000.00    140.00   500.00                  רטמ 
      
L תרוצב תינדע ךרוצל ןבא תיינב     03.1.020
    61-SM  וא ןבל עבצב )םוחית ןבא( תירומיק  
.ףרוצמ טרפ י"פע תתוסמ הצעומה תריחב יפל      
ןבא -ןמפלוו תרבח תמגודכ 03*54*03 תודימ      
ןוטב ,הריפח ללוכ ריחמה .חותיפב ךרד      
הבכרהו הנכה ,הקפסא ,ןבאה קוזיחל הרוגחו      
.רשואמ םוקמל תלוספ יוניפו      

 72,000.00    180.00   400.00                  רטמ 
      
ןבל עבצב קלח לחנ ןבא תבכרהו הקפסא     03.1.030
תנכה ללוכ ריחמה .מ"ס 03 לש בחורב      
ירחא ןבאה יוקינו הגופ דוביעו תיתשת      
הדטובע תלבק דע טלפמוק לכה .הבכרהה      
תמלשומ      

  6,300.00     35.00   180.00                  רטמ 
      
רמגב ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     03.1.040
02/02 ,02/01 ,תינבלמ גוסמ ,רופא ספסוחמ      
יבועב םיעצמ תבכש ללוכ.תינכת יפל ע"וש וא      
.מ"ס 02      

  4,000.00     80.00    50.00                  ר"מ 
      
רצחה ךותב םשג ימ זוקינ יטלוק תמאתה     03.1.050
ריחמה .ןנכותמה סלפמל זוקינו בויב תוכירבו      
תלבק דע םיסכמל ביבסמ ןוטיבו ההבגה ללוכ      
שדחה חטשמה םע דיחא וק      

    500.00    250.00     2.00                  'חי 
152,800.00 הפש ינבא 1.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

152,800.00 תובלתשמו םייופיח ,םיפוציר 30 כ"הס  
קובץ: גינון רצועת ערערה   .../012 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

14/12/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     012 הרערע תסינכ ןוניגו חותיפ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןוניג תודובע 10 קרפ    
   

                 39,680.00 הריפח תודובע 1.10 קרפ תת   
   

                 25,880.00 םירזיבאו תרנצ תודובע 2.10 קרפ תת   
   

                 24,450.00 הייחמצ 3.10 קרפ תת   
   

                 17,557.00 הייקשה 4.10 קרפ תת   
   

   107,567.00 ןוניג תודובע 10 כ"הס               
   
למשח 20 קרפ    
   

                 11,050.00 רפע תודובע 1.20 קרפ תת   
   

                  3,860.00 םיליבומ 2.20 קרפ תת   
   

                 23,400.00 םיכילומו םילבכ 3.20 קרפ תת   
   

                  2,050.00 דוסי תקראה 4.20 קרפ תת   
   

                  9,040.00 למשח תוחול 5.20 קרפ תת   
   

                 44,600.00 הרואת יפוג 6.20 קרפ תת   
   

                 14,400.00 היינבו ןוטב תודובע 7.20 קרפ תת   
   

                  3,050.00 תונוש 8.20 קרפ תת   
   

   111,450.00 למשח 20 כ"הס               
   
תובלתשמו םייופיח ,םיפוציר 30 קרפ    
   

                152,800.00 הפש ינבא 1.30 קרפ תת   
   

   152,800.00 תובלתשמו םייופיח ,םיפוציר 30 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

   371,817.00  יללכ כ"הס  
     63,208.89 מ"עמ %71  
    435,025.89 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: גינון רצועת ערערה 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


