
מ"עב תוחיטבו תואמש ,הסדנה ףסוי היראבגא
6305136-40:סקפ 1432116-40:לט    םחפלא םוא
 

14/11/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 הראחלא - קיתו םקרמב חותיפ תודובע

קיתוה םקרמב חותיפ 1 הנבמ
הביצח\הריפח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ב י צ ח \ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ה ב י צ ח  ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
םיסלפמל חטשב תיללכ הביצח וא\ו הריפח     01.1.010
תבכש תיתחת דע תוינכתה י"פע םישרדנה      
רמוחב םיחטש סוסירו ףושיח, ללוכ םיעצמה      
קוליסו קוריפ, היחמצ תליטקל הרבדה      
םיגוסה לכב הפש ינבא קוליסו קוריפ,םירדלוב      
ןוטב תוקעמ "דכו תובלתשמ םינבא ןג ינבא,      
תוברל, םייק טלפסא קוריפו רוסינ, הדלפו      
יולימ ךרוצל בוצח\רופחה רמחומה תרזחה      
םיצע תתירכ, רקובמ קודיה ללוכ ימוקמ      
רטמ 2 דע קמועל םישרושהו םידימגה תריקעו      

180,000.00    40.00 4,500.00 . רשואמ םוקמל תלוספה קוליס תוברל, ק"מ   
      
תמרל שרדנכ תוקידב ללוכ תיתש קודיה     01.1.020

 18,000.00     4.00 4,500.00 תוחפל %69 לש תופיפצ ר"מ   
198,000.00 הביצח הריפח תודובע 1.10 כ"הס  

      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  2.10 ק ר פ  ת ת       
      
םוקמל יוניפו תובלתשמ ןבא גוסמ ףוציר קוריפ     01.2.010
תוארוה י"פע ןוסחיא םוקמ וא רשואמ ךפש      

 13,500.00    15.00   900.00 . חקפמה ר"מ   
      
םיגוסה לכמ תובלתשמ ןבא גוסמ ףוציר קוריפ     01.2.020
תיתש קודיה ללוכ ריחמה שדחמ ףוצירו      
מ"ס 02 דע יבועב א גוס עצמ רוזיפו הקפסא      
לכה טנמצא תפסותב מ"ס 5 יבועב לוח תבכשו      

 13,000.00    65.00   200.00 .חקפמה רושיאב ר"מ   
      
יא ןבא,הלעת ןבא ןג ןבא, הפש ןבא קוריפ     01.2.030
וא\ו רשואמ ךפש םוקמל תלוספה יוניפו      

    450.00    15.00    30.00 . חקפמה רושיאב ןוסחאל רטמ   
      
עוציב ללוכ שדחמ החנהו קוריפ ךא ל"נכ     01.2.040
יוניפו הביצח הריפח ,שרדנכ ןוטב תבשות      

  1,950.00    65.00    30.00 . רשואמ ךפש םוקמל םיפדוע רטמ   
      
02 דע  יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ     01.2.050

 87,500.00    25.00 3,500.00 . רשואמ םוקמל תלוספה יוניפו מ"ס ר"מ   
      
םוקמל םיוניפו םישרוש תריקעו םיצע תריקע     01.2.070

  2,000.00   200.00    10.00 .רשואמ ךפש 'חי   
      
הרויש םוקמב שדחמ העיטנו םיצע תריקע     01.2.080

  4,500.00   450.00    10.00 .חקפמה 'חי   
122,900.00 2.10.1 קרפ תתב הרבעהל

002/...   Taibehar :קובץ 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוחיטבו תואמש ,הסדנה ףסוי היראבגא
6305136-40:סקפ 1432116-40:לט    םחפלא םוא
 

14/11/2022
דף מס':     002 הראחלא - קיתו םקרמב חותיפ תודובע

קיתוה םקרמב חותיפ 1 הנבמ
הביצח\הריפח תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

122,900.00 מהעברה      
      
      

 10,800.00    12.00   900.00 טלפסא וא\ו ןוטב יחטשמ רוסינ רטמ  01.2.090
      
יחטשמ ואו ןבא תפצר וא\ו ןוטב תפצר קוריפ     01.2.100
תלוספה קוליסו מ"ס 02 דע יבועב טלפסא      

 21,600.00    27.00   800.00 .רשואמ ךפש םוקמל ר"מ   
      
הבוג דע גוס לכמ תוקעמ וא\ו תורדג קוריפ     01.2.310
תוקעמב העיגפ אלל רזוח שומישל  רטמ 5.2      
םוקמ לכב וא\ו הייריעה ינסחמב םתנסחאו      

    650.00    65.00    10.00 .חקפמה רושיאב רחא רטמ   
155,950.00 קוריפו הנכה תודובע 2.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

353,950.00 הביצח\הריפח תודובע 10 כ"הס  
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מ"עב תוחיטבו תואמש ,הסדנה ףסוי היראבגא
6305136-40:סקפ 1432116-40:לט    םחפלא םוא
 

14/11/2022
דף מס':     003 הראחלא - קיתו םקרמב חותיפ תודובע

קיתוה םקרמב חותיפ 1 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ב ו ח ר  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
-ונאסיד וא הליה םגד סנפ לש הנקתהו הקפסא     08.1.010

 26,400.00 1,320.00    20.00 .למשחה סדנהמ רושיאב ע"ש וא\ו דיל 'חי   
      
תביטרוקד עורז לש הנקתהו הקפסא     08.1.020
דומעל הנקתהל םאתמ ללוכ הלופכ וא תדדוב      

 19,200.00   960.00    20.00 .למשחה סדנהמ רושיאב ןייק 'חי   
      
ףונמ ללוכ ריחמה חטשב הרואת ידומע תעיבצ     08.1.030
רושיאבו לכירדאה תריחבל ןווגו עבצה גוס      

 16,800.00   840.00    20.00 .למשחה סדנהמ 'חי   
      
הדלפמ הרואת דומע לש הנקתהו הקפסא     08.1.040
הבוגב לוגע, רונתב עובצ וא/ו םח ץבאב לובט      
תמלשה תונכההו םירזיבאה לכ ללוכ רטמ 6      

 76,800.00 3,840.00    20.00 .למשחה סדנהמ רושיאב לכב הנקתהה 'חי   
      
הפומ ללוכ הרואת דומע סיסב תטלפ רודיס     08.1.050
סדנהמ רושיאב טלפמוק לכה שרדנה תדימב      

 19,200.00   960.00    20.00 .למשחה 'חי   
      
רוסינ ללוכ הלעתלש הביצח וא\ו  הריפח     08.1.060
דע קמועבו מ"ס 06 דע בחורב טלפסא תבכש      
יוסיכ תרנצ תחנה לוח דוביר תוברל מ"ס 021      
בצמ תבשהו ןומיס יטרסו לוח םע קודיהו      

 28,800.00   144.00   200.00 ותמדקל עקרקה רטמ   
      
מ"מ 05 ירושרש יטסלפ רוניצ תחנהו הקפסא     08.1.070

  3,600.00    18.00   200.00 .ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הרבוק רטמ   
      

 15,600.00    78.00   200.00 61X4  ךתחב תשוחנ לבכ תחנהו הקפסא רטמ  08.1.080
      
דוסי תקראהל ףושח רוזש לבכ תחנהו הקפסא     08.1.090

  7,200.00    36.00   200.00 .מ"מ 453 ךתחב רטמ   
      
רוביחל 5.2X3 תשוחנ לבכ תחנהו הקפסא     08.1.100

  7,200.00    18.00   400.00 .סנפה רטמ   
      

    840.00    42.00    20.00 A01. ז"אמ לש הנקתהו הקפסא 'חי  08.1.110
      
קנשמ, תורונ תפלחה ללוכ םימייק םיפוג ןוקית     08.1.120

  1,440.00   720.00     2.00 .תמלשומ הלעפה דע "דכו 'חי   
      

  3,600.00   360.00    10.00 םיפוג תנקתהל ףונמ לש הדובע תעש ע"ש  08.1.130
      

    900.00    90.00    10.00 י'גרב יאלמשחל הדובע תעש ע"ש  08.1.140
227,580.00 1.80.1 קרפ תתב הרבעהל
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מ"עב תוחיטבו תואמש ,הסדנה ףסוי היראבגא
6305136-40:סקפ 1432116-40:לט    םחפלא םוא
 

14/11/2022
דף מס':     004 הראחלא - קיתו םקרמב חותיפ תודובע

קיתוה םקרמב חותיפ 1 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

227,580.00 מהעברה      
      
      
השדח הרואת תייזכרמ לש הנקתהו הקפסא     08.1.150
תמלשהל םישרדנה םירזיבאה לכו סיסב ללוכ      
סדנהמ תויחנה יפלו רושיאב לכה הדובעה      

          30,000.00 .למשחה 'חי           
      
למשח דומע לש הרבעה וא/ו הקתעה     08.1.151
למשח תרבח םע םואית תללוכ הדובעה      
, דוסי , הריפח , למשחה תרבח רובע םולשת,      

          24,000.00 טלפמוק לכה שדח דומע , הקתעה 'חי           
      
הדובעה , ןופלט דומע לש הרבעה וא/ו הקתעה     08.1.152
הריפח , קזבל םולשת , קזב םע םואית תללוכ      

          12,000.00 טלפמוק לכה שדח דומע , הקתעה , דוסי , 'חי           
227,580.00 בוחר למשח תודובע 1.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

227,580.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
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מ"עב תוחיטבו תואמש ,הסדנה ףסוי היראבגא
6305136-40:סקפ 1432116-40:לט    םחפלא םוא
 

14/11/2022
דף מס':     005 הראחלא - קיתו םקרמב חותיפ תודובע

קיתוה םקרמב חותיפ 1 הנבמ
רתא חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ש ו  ם י ח ט ש מ  ף ו צ י ר  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
רמג מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.010
"ינוא"םגד ןבל , םודא,בוהצ,רופא ספסוחמ      
מ"ס 01\02  וא מ"ס 01/01 תודימב תוינבלמ      
מ"ס 6 לוח תבכש תוברל מ"ס02\02 וא      
ץעוי תויחנהו תינכתה יפל הרהזא יחטשמו      
ללוכ ריחמה.לכירדאה רושיאב לכה תושיגנה      
01\02 ךתחב םיקישמב ןוטב תורוגח תקיצי      
םיחתפל ביבסמ תורוגחה ןוטבה ןויז ללוכ מ"ס      

623,500.00   145.00 4,300.00 ףוצירה חטש ךותב תוינדאכ ושמשיש ר"מ   
      
02 לש תובכשב רקובמ קדוהמ "א גוס עצמ     40.1.020
והשאא. דומ יפל %89 לש תופיפצ תגרדל מ"ס      
לכה םינקתה ןוכמ תוקידב ללוכ ריחמה      

168,000.00   140.00 1,200.00 .ןנכתמה רושיאב ק"מ   
      
רמג מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.030
"ינוא" םגד םודאו ןבל , בוהצ,רופא ספסוחמ      
תוברל מ"ס01/01  וא 5/5 וא 7/7 תוינבלמ      
תויחנה יפל הרהזא יחטשמו מ"ס6 לוח תבכש      
רושיאב לכה תינכת יפלו תושיגנה ץעוי      
ןוטב תורוגח תקיצי ללוכ ריחמה.לכירדאה      
ושמשיש םיחתפל ביבסמ מ"ס 01\02 ךתחב      

125,800.00   170.00   740.00 .ןוטבה ןויז ללוכ ףוצירה חטש ךותב תוינדאכ ר"מ   
      
מ"ס 71\52\001תודימב שיבכל הפש ןבא     40.1.040

  6,000.00   100.00    60.00 .רופא ןווג, ןוטב תנעשמו דוסי תוברל רטמ   
      
תודימב,תעפושמ העונת יא ןבא     40.1.050
ןווג ןוטב תנעשמו דוסי תוברל מ,ס32\32\001      

  2,200.00   110.00    20.00 .רופא רטמ   
      
תודימב  תכמנומ הפש ןבא     40.1.060
ןווג ןוטב תנעשמו דוסי תוברל מ"ס32\51\05      

  1,500.00   100.00    15.00 .רופא רטמ   
      
םיכנל תכמנומ הפש ןבא     40.1.070
תנעשמו דוסי תוברל מ"ס51\51\05תודימב      

  1,440.00   120.00    12.00 .רופא ןווג ןוטב רטמ   
      
חטשב ןיוזמ ןוטבמ העונת יא שאר\הצק תקיצי     40.1.080

  1,440.00   480.00     3.00 .ר"מ 3 דע 'חי   
      
      
      
      

929,880.00 1.04.1 קרפ תתב הרבעהל
006/...   Taibehar :קובץ 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוחיטבו תואמש ,הסדנה ףסוי היראבגא
6305136-40:סקפ 1432116-40:לט    םחפלא םוא
 

14/11/2022
דף מס':     006 הראחלא - קיתו םקרמב חותיפ תודובע

קיתוה םקרמב חותיפ 1 הנבמ
רתא חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

929,880.00 מהעברה      
      
      
ןווג 7,6,5לדוג ןצינ לחנ ינבאב םיחטשמ ףוציר     40.1.090
"א גוס קדוהמ עצמ , הקפסא ללוכ ריחמה ןבל      
עצמ לע םינבאה תחנה מ"ס 02 לש תובכשב      
םינבאב ףוצירה מ"ס 6 םומינימ יבוע הזר ןוטב      
דע לכה רשפיאה תדימב הגופ אלל דומצ היהי      

  1,100.00   220.00     5.00 םלשומ ףוציר רמג ר"מ   
      
םימ רבעמל הלעת ןבא לש הנקתהו הקפסא     40.1.100

 16,000.00   160.00   100.00 מ"ס 05-03 בחורב רטמ   
      
גוסמ הבטומ ןבא ףוצירב םיחטשמ ףוציר     40.1.110
ךתחב וא מ"ס 5 יבועב ע"ש וא תימלשורי ןבא      
ללוכ  הלעת תריציל םיטרפה תינכתב ןיוצמה      
תשר ללוכ ףוצירל תחתמ ןוטב חטשמ תקיצי      
הבורב םיקשימ יולימ ללוכ , טרפ יפ לע ןויז      
ללוכf ןנכתמה תריחב פ"ע ןבל / רוחש טלממ      

 28,000.00   280.00   100.00 ןנכתמה תריחבל הרוצ לכב ףוציר ר"מ   
      
ןבא גוסמ הבטומ ןבאמ תוגרדמ עוציב     40.1.120
ןוטב חטשמ ללוכ חלשו םור ללוכ תימלשורי      
, ןויז תשרב חטשמה ןויז ללוכ תוגרדמל תחתמ      

  8,400.00   280.00    30.00 ןנכתמה תריחב פ"ע הבורב םיקשימ יולימ ללוכ רטמ   
983,380.00 םיליבשו םיחטשמ ףוציר 1.04 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  2.04 ק ר פ  ת ת       
      
חקפמה הרויש תומוקומב טלפסא ינוקית     40.2.010
תללוכ הדובעה ר"מ 02 דע םחטשש תומוקומב      
חטשל ביבסמ מ"ס04 קחרמב טלפסא רוסינ      
קולסו םוגפ טלפסאו םיעצמ תאצוה, ןוקיתה      
י,ע יולימ תקפסא, רשואמ תוקמל תלוספה      
מ"ס02 יבוע תוקדוהמ תובכשב ,א גוס עצמ      
6 יבועב טלפסא תבכש רוזיפו שרדנכ סוסיר      

 12,000.00   150.00    80.00 .שרדנכ קודיהו מ,ס ר"מ   
      

  2,000.00     4.00   500.00 טלפסא יחטשמל תחתמ ןמוטיב סוסיר ר"מ  40.2.015
      

 37,500.00    75.00   500.00 )4/3"( טגרגא לדוג מ"ס 6 יבועב טלפסא דוביר ר"מ  40.2.020
 51,500.00 טלפסא תודובע 2.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

1,034,880.00 רתא חותיפ 04 כ"הס  
007/...   Taibehar :קובץ 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוחיטבו תואמש ,הסדנה ףסוי היראבגא
6305136-40:סקפ 1432116-40:לט    םחפלא םוא
 

14/11/2022
דף מס':     007 הראחלא - קיתו םקרמב חותיפ תודובע

קיתוה םקרמב חותיפ 1 הנבמ
ןוניג 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה ע י ט נ  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
לופיטו ןושיד תוברל ג"ק1 לש םילכיממ םיחיש     41.1.010

  2,500.00    25.00   100.00 .הטילקו דעו םוי 06 'חי   
      
"טניופ ןירג" תמגוד "דלוג" םגד יטטניס אשד     41.1.020
ןיפורפילופמ םילצופמ םיביס לעב ע"ש וא      
ןותחת חטשמ, ההובג תופיפצב מ"מ52 הבוגב      
וא\ו המדאה לע ןקתומ ןליפורפילופו סקיטייל      
ףוציר וא ןוטב חישק חטשמ לע וא\ו עצמ לע      

  8,000.00   160.00    50.00 .ר"מ\ח"ש07 דוסי ריחמ( ר"מ   
      
וא רשועמ ןגיתפוכ לבז בוברעו רוזיפ , הקפסא     41.1.030

    350.00     7.00    50.00 .ר"מ\ק"מ 2.0 לש תומכב סופמוק ר"מ   
      
עזג רטוקב המדאהמ עזג יבצועמ םיצע     41.1.040
תריחבל לכה. הטילק רטמ 2 דע הבוג, 1"-51".      

  3,000.00   600.00     5.00 ןנכתמה 'חי   
      
עזג הבוג "הנוטגנישו" לקד ץע תעיטנו הקפסא     41.1.050
21 ךשמל הטילקל תוירחא תוברל רטמ 5.2      

 24,000.00 2,000.00    12.00 .םישדוח 'חי   
      
2-5.1  הבוגב שורב יצע לש העיטנו הקפסא     41.1.060

  8,500.00   850.00    10.00 רטמ 'חי   
 46,350.00 העיטנ 1.14 כ"הס  

      
ם י ר ט מ מ ,ה י ק ש ה  י ר ז י ב א  2.14 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ו נ י צ ו       
      
הספוק ךותב 9 יס יד בשחמ תנקתהו הקפסא     41.2.010
ןקצומ לכה הנקתהו תוללוס ללוכ תינוציח      

          3,000.00 .םלשומ 'חי           
      

            150.00 HCTEL. דיאנילוס זרב 'חי          41.2.020
      
05 רטוקב חישק 6 גרד ןיליטאילופ תורוניצ     41.2.030
תורבחתה, םיחפס ללוכ עקרקב םינומט מ"מ      

             26.00 . יוסיכו הריפח, תינוריע םימ תשרל רטמ           
      
תשרל ןרובחו  )םער( תסוומ ףוטפט תרנצ     41.2.040
תפטפט םע מ"מ 61 וא מ"מ 71 החולש,םימה      

              6.00 .מ"ס 03 לכ רטמ           
      
ןומט-6 גרד מ"מ 011 רטוקב F.V.P לוורש     41.2.050

             40.00 .יוסיכו הריפח ללוכ .המדאב רטמ           
      

2.14.1 קרפ תתב הרבעהל          
008/...   Taibehar :קובץ 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוחיטבו תואמש ,הסדנה ףסוי היראבגא
6305136-40:סקפ 1432116-40:לט    םחפלא םוא
 

14/11/2022
דף מס':     008 הראחלא - קיתו םקרמב חותיפ תודובע

קיתוה םקרמב חותיפ 1 הנבמ
ןוניג 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ךותב עוקש 508 םגד ןענ ץפוק החיג ריטממ     41.2.060
תשרל םירוביחהו םירזיבאה לכ תוברל המדאה      

            150.00 .היקשהה 'חי           
      
תפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןוולוגמ םימ וק     41.2.070
וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת קיטסלפ      

            120.00 .םיחפס תוברל, רטמ 1 דע קמועב רטמ           
      

            165.00 2". ךא ל"נכ רטמ          41.2.080
      

            200.00 1". רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי          41.2.090
      
םימ וקל 2" דע רטוקב שדח םימ ווק תורבחתה     41.2.100
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק      
תרזחהו זוקינ ,ותריגס,וקה רותיא, תושורדה      

            750.00 'פמוק         .תושירה םע םואיתב לכה ותמדקל בצמה  
      
םגד "SKOORB"תרצות תכרעמ שארל זגרא     41.2.110

            500.00 .מ"ס 32 קמועבו מ"ס02 רטוק לוגע 'חי           
      
רטוקב עקרקב םינומט ןליטאילופ תורוניצ     41.2.120
הריפח,תשרל תורבחתה םיחפס ללוכ מ"ס52      

             12.00 .יוסיכו רטמ           
תורוניצו םירטממ,היקשה ירזיבא 2.14 כ"הס            

      
ן ו נ י ג  ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
תריפח תוברל מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     41.3.010
וא\ו םיינכמ םילכב החוחיתו תינדי עקרקה      
תולק תומדאב יפוס יננג רושייו תינדי      
לוביז ללוכ ריחמה.והש חטש לכב, תוינניניבו      
תליטקל הרבדה רמוחב סוסירו המדאה      

              2.00 םיבשע ר"מ           
      
חטשב רוזיפ תוברל ןוניגל המיאתמ המדא     41.3.020
ללוכ ריחמה.תועיטנל המדאה תנכהו רושייו      
המדאה סוסירו םיאתמ רמוחב המדאה לוביז      

    975.00    65.00    15.00 .היחמצ תליטקל הרבדה רמוחב ק"מ   
      
5.1 קנע יקשב 4-02 בוהצ, םודא, רוחש ףוט     41.3.030
חטשב רוזיפו הלבוהו הכר הזירא תוברל ק"מ      

  1,860.00   620.00     3.00 .חקפמ ןנכתמה תויחנהב 'חי   
  2,835.00 ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 3.14 כ"הס  

      
      
      

 49,185.00 ןוניג 14 כ"הס  
009/...   Taibehar :קובץ 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוחיטבו תואמש ,הסדנה ףסוי היראבגא
6305136-40:סקפ 1432116-40:לט    םחפלא םוא
 

14/11/2022
דף מס':     009 הראחלא - קיתו םקרמב חותיפ תודובע

קיתוה םקרמב חותיפ 1 הנבמ
רודיג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
ר ו ד י ג  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
םגד  מ"ס 021 הבוגב תוחיטב תוקעמ עוציב     44.1.001
ללוכ ע"ש וא ילרוא תורדג תמגודכ ידנלוה      
, ןנכתמה תריחב יפל רונתב עבצו ןווליג      
ןווליג , עבצ , הנקתה , הקפסא תללוכ הדובעה      

  7,000.00   350.00    20.00 טלפמוק לכה רטמ   
      
תורדג תרצות וכע םגד הדרפהו הכלוה הקעמ     44.1.002
עבצו ןווליג ללוכ רטמ 1 הבוגב ע"ש וא ילרוא      
תללוכ הדובעה , ןנכתמה תריחב יפל רונתב      

  3,500.00   350.00    10.00 טלפמוק לכה ןווליג , עבת , הנקתה , הקפסא רטמ   
 10,500.00 רודיג 1.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 10,500.00 רודיג 44 כ"הס  
010/...   Taibehar :קובץ 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוחיטבו תואמש ,הסדנה ףסוי היראבגא
6305136-40:סקפ 1432116-40:לט    םחפלא םוא
 

14/11/2022
דף מס':     010 הראחלא - קיתו םקרמב חותיפ תודובע

קיתוה םקרמב חותיפ 1 הנבמ
בוחרו ןג טוהיר 54 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו ח ר ו  ן ג  ט ו ה י ר  54 ק ר פ       
      
ב ו ח ר ו  ן ג  ט ו ה י ר  1.54 ק ר פ  ת ת       
      
לש זפרט תמגוד הלוגרפ לש הנקתהו הקפסא     45.1.001
לש םילדומב , ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע      
042 הבוג מ"ס 003 קמוע , מ"ס 042 בחור      
הדלפה ,LDH יטנמלאב יוסיכ ללוכ מ"ס      

 12,000.00 12,000.00     1.00 ןנכתמה תריחב יפל רונתב העובצו תנוולוגמ 'חי   
      
םגד הדלפמ םילספס לש הנקתהו הקפסא     45.1.002
, ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע לש קפוא      
העובצו תנוולוגמ הדלפ םייושע םילספסה      

  7,500.00 1,500.00     5.00 ןנכתמה תריחב יפל רונתב 'חי   
      
ררוחמ חפ ןותפשא לש החנהו הקפסא     45.1.012
ןוטבב ןגועמ ךרע הווש וא אכירא םחש  לש 09      

 17,500.00   700.00    25.00 המדאל 'חי   
 37,000.00 בוחרו ןג טוהיר 1.54 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 37,000.00 בוחרו ןג טוהיר 54 כ"הס  
011/...   Taibehar :קובץ 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוחיטבו תואמש ,הסדנה ףסוי היראבגא
6305136-40:סקפ 1432116-40:לט    םחפלא םוא
 

14/11/2022
דף מס':     011 הראחלא - קיתו םקרמב חותיפ תודובע

קיתוה םקרמב חותיפ 1 הנבמ
בויבו םימ , לועית 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  , ל ו ע י ת  75 ק ר פ       
      
ב ו י ב ו  ם י מ  , ל ו ע י ת  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
003 רטוקב זוקינ תרנצ לש הנקתהו הקפסא     57.1.001
ללוכ ההובג תופיפצב טירבג גוסמ מ"מ      
, לוחב יוסיכ , הלעת תריפח , תרנצה ךותיר      

            500.00 תמייק תרנצ וא/ו תומייק תולעתל רוביחו רטמ           
      
ילאמינימ ךתחב םימ תטילקל תולעת עוציב     57.1.002
לזרב תקיצימ תשר ללוכ וטנ מ"ס 06/05 לש      

          2,000.00 ןוט 03 סמועל בוחרל רטמ           
      
תכרעמל םיתבמ תרנצ רוביחו תומאתה עוציב     57.1.003
תרנצה , תומאתהה לכ ללוכ  בויבה וא/ו זוקינה      

 16,000.00   800.00    20.00 'פמוק םישרדנה םירזיבאהו םירבחמה ,  
      
מ"ס 04 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     57.1.202

 15,600.00   520.00    30.00 .רטמ 0.2 דע קמועב רטמ   
      
אתל מ"ס 08 דע 06 רטוקב זוקינ וק רוביח     57.1.384

  1,920.00   960.00     2.00 .םייק הרקב 'חי   
      
דע קמועבו מ"ס 021/08 תודימב הרקב את     57.1.555
ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002      

 43,200.00 5,400.00     8.00 D400 'חי   
      
לכל מ"ס 08/54 תודימב תותשר 2 הטילק את     57.1.718
ןבאו הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק      

 41,600.00 5,200.00     8.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש 'חי   
      
םירוביחה תנכה ללוכ םייק זוקינ וק יוקינ     57.1.719
החושל ורוביחו וידדצ ינשמ השדח החושל      
םישרדנה םירזביאה לכ ללוכ ריחמה( השדח      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק )התומלשב הדובעה עוציבל  
120,520.00 בויבו םימ , לועית 1.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

120,520.00 בויבו םימ , לועית 75 כ"הס  
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מ"עב תוחיטבו תואמש ,הסדנה ףסוי היראבגא
6305136-40:סקפ 1432116-40:לט    םחפלא םוא
 

14/11/2022
דף מס':     012 הראחלא - קיתו םקרמב חותיפ תודובע

קיתוה םקרמב חותיפ 1 הנבמ
י'גרב הדובע 66 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י 'ג ר ב  ה ד ו ב ע  66 ק ר פ       
      
י 'ג ר ב  ה ד ו ב ע  1.66 ק ר פ  ת ת       
      

  3,250.00    65.00    50.00 י'גר תודובעב טושפ לעופל הדובע תעש ע"ש  66.1.001
      
דויצ ללוכ גוס לכמ יעוצקמ דבועל הדובע תעש     66.1.002

  6,400.00    80.00    80.00 דבועה לש ע"ש   
      
עוציבל וגנוק ללוכ דבוע לש הדובע תעש     66.1.003

  4,250.00    85.00    50.00 תוסירה וא/ו תוריבש וא/ו תוביצח ע"ש   
      

  6,600.00   220.00    30.00 י'גר תודובעל ינפוא ןורפחמ לש הדובע תעש ע"ש  66.1.004
      
תודובעל ןורפחמ ינימ וא טקבובל הדובע תעש     66.1.005

  6,600.00   220.00    30.00 י'גר ע"ש   
 27,100.00 י'גרב הדובע 1.66 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 27,100.00 י'גרב הדובע 66 כ"הס  
1,860,715.00 קיתוה םקרמב חותיפ כ"הס

013/...   Taibehar :קובץ 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תוחיטבו תואמש ,הסדנה ףסוי היראבגא
6305136-40:סקפ 1432116-40:לט    םחפלא םוא
 

14/11/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     013 הראחלא - קיתו םקרמב חותיפ תודובע

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

קיתוה םקרמב חותיפ 1 הנבמ     
    
הביצח\הריפח תודובע 10 קרפ      
    

                             198,000.00 הביצח הריפח תודובע 1.10 קרפ תת    
    

                             155,950.00 קוריפו הנכה תודובע 2.10 קרפ תת    
    

                353,950.00 הביצח\הריפח תודובע 10 כ"הס                
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                             227,580.00 בוחר למשח תודובע 1.80 קרפ תת    
    

                227,580.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
    
רתא חותיפ 04 קרפ      
    

                             983,380.00 םיליבשו םיחטשמ ףוציר 1.04 קרפ תת    
    

                              51,500.00 טלפסא תודובע 2.04 קרפ תת    
    

              1,034,880.00 רתא חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג 14 קרפ      
    

                              46,350.00 העיטנ 1.14 קרפ תת    
    

תורוניצו םירטממ,היקשה ירזיבא 2.14 קרפ תת                                           
    

                               2,835.00 ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 3.14 קרפ תת    
    

                 49,185.00 ןוניג 14 כ"הס                
    
רודיג 44 קרפ      
    

                              10,500.00 רודיג 1.44 קרפ תת    
    

                 10,500.00 רודיג 44 כ"הס                
    
בוחרו ןג טוהיר 54 קרפ      
    

                              37,000.00 בוחרו ןג טוהיר 1.54 קרפ תת    
    

                 37,000.00 בוחרו ןג טוהיר 54 כ"הס                
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מ"עב תוחיטבו תואמש ,הסדנה ףסוי היראבגא
6305136-40:סקפ 1432116-40:לט    םחפלא םוא
 

14/11/2022
דף מס':     014 הראחלא - קיתו םקרמב חותיפ תודובע

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

בויבו םימ , לועית 75 קרפ      
    

                             120,520.00 בויבו םימ , לועית 1.75 קרפ תת    
    

                120,520.00 בויבו םימ , לועית 75 כ"הס                
    
י'גרב הדובע 66 קרפ      
    

                              27,100.00 י'גרב הדובע 1.66 קרפ תת    
    

                 27,100.00 י'גרב הדובע 66 כ"הס                
 1,860,715.00 קיתוה םקרמב חותיפ 1 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
 1,860,715.00  יללכ כ"הס  

    316,321.55 מ"עמ %71  
  2,177,036.55 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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