
הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 

12/03/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 הדוהי ןבא יבחרב רואמ תויזכרמ גורדש

ץוח תרואת תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ת ר ו א ת  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ה ר ו א ת  י ד ו מ ע  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש ךרואב הדלפמ גרודמו לוגע דומע תקפסא     08.01.0310

  1,575.00 1,575.00     1.00 6" / 5" + 4" / 3" רטוק ,'מ 6 דע 'חי   
  1,575.00 הרואת ידומע 10.80 כ"הס  

      
ת ו ע ו ר ז  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
2" דע רטוקב ,הדלפמ הלופכ עורז תקפסא     08.02.0060

    850.00   850.00     1.00 )םיפופיכ ללוכ( 'מ 2 - 1 לש ךרואבו 'חי   
    850.00 תועורז 20.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
קפסהב ,DEL תורונ םע הרואת ףוג תקפסא     08.03.0115
REPOOC תרצות NOIVAN םגדכ W65 לש      

  6,330.00 3,165.00     2.00 )דערוא( 'חי   
  6,330.00 הרואת יפוג 30.80 כ"הס  

      
ה ל ע פ ה  ד ו י צ ו  ם י ש ג מ  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
וא דומעב חתפב הנקתהל דעוימ םירזיבא שגמ      
"הפלחה" יריחמ דויצ תספוקב וא הרואת ףוגב      
תנקתהו הקפסאו ןשיה רזיבאה קוריפ םיללוכ      
שדח רזיבא      
      
חתפב הנקתהל םירוביח שגמ תקפסא     08.05.0010

    230.00   230.00     1.00 )דרפנב דדמיש הלעפה דויצ אלל( דומעבש 'חי   
    230.00 הלעפה דויצו םישגמ 50.80 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע ו  ם י ל ב כ  ,ת ו ר ו נ צ  60.80 ק ר פ  ת ת       
ת י ת ש ת       
      
,מ"ס 06 דע בחורב םילבכ תלעת תריפח     08.06.0010

  6,160.00    30.80   200.00 ףצורמ אל םוקמב ,םידיב וא םילכב רטמ   
      
תורוניצ 2 ללוכ ,םייק שיבכב יקפוא חודיק     08.06.0060

 42,900.00   715.00    60.00 טלפמוק ,6" רטוקב ןטירואילופ רטמ   
      
תלעת לש שדחמ םח טלפסאב דוביר / ףוציר     08.06.0080
םיקדוהמ םיעצמ ללוכ ,תמייק הכרדמב םילבכ      

 15,400.00    77.00   200.00 ותומדקל בצמה תרזחהו תובכשב ר"מ   
      
הרפחנש ,םילבכ תלעת לש )אשד( שדחמ ןוניג     08.06.0110

  3,520.00    88.00    40.00 אשודמ םוקמב ר"מ   
      

 67,980.00 60.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5114   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
12/03/2021
דף מס':     002 הדוהי ןבא יבחרב רואמ תויזכרמ גורדש

ץוח תרואת תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 67,980.00 מהעברה      
      
      
דע תודימב ,הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.06.0250

    990.00   990.00     1.00 דוסי יגרוב ללוכ 08*08*021 'חי   
      
פ"ע ,מ"מ 57 רטוקב יתבכש-וד,ירושרש רונצ     08.06.0400

  5,808.00    13.20   440.00 9145 י"ת רטמ   
      

    115.50     7.70    15.00 ר"ממ YY2N 5.1*3 סופיטמ לבכ רטמ  08.06.0560
      

 29,700.00    49.50   600.00 ר"ממ YX2N 61*5 סופיטמ לבכ רטמ  08.06.0680
      
ר"ממ 61*5 דע ךתחב לבכל יסקופא הפומ     08.06.0740

  9,625.00   275.00    35.00 טלפמוק ,"M3" תרצות ,)Y וא T ללוכ( 'חי   
      

 11,000.00    27.50   400.00 ר"ממ 53 ךתחב ףושח ,רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  08.06.0770
      
תרוקב תחוש ללוכ ,תיכנא הקראה תדורטקלא     08.06.0790

  5,280.00   880.00     6.00 טלפמוק ,ןוטבמ 'חי   
      
ללוכ הרואת תיזכרמל ןוטב דוסיל דוסי תקראה     08.06.0820
דוסיה יגרבל ךתורמ ןוולוגמ ספו ןויז תשר      

  1,980.00   330.00     6.00 דומעה תקראהל רבוחמו 'חי   
132,478.50 תיתשת תודובעו םילבכ ,תורונצ 60.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  ת ו י ז כ ר מ  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
םא אלא( הנקתהו הקפסאל םניה םיריחמה לכ      
תמייק וא השדח תיזכרמב )תרחא םשרנ      
      
,)ח"ח את וא ןכרצ את( הרואת תיזכרמל הנבמ     08.07.0010
04 דע קמועב ,עובצו ןוולוגמ הדלפ חפמ יושע      

 42,900.00 3,575.00    12.00 טלפמוק ,מ"ס ר"מ   
      
,ןיירושמ רטסאילופמ הרואת תיזכרמל הנבמ     08.07.0030
חול ללוכ ,"רבנע" תרצות ,IGF-0011/2 םגדכ      
,תופלק םע IC תויטסלפ 'חימ יושע למשח      
דוסיל הנקתהל הדלפמ תרגסמו רצוקמ לקוס      

 39,600.00 6,600.00     6.00 טלפמוק ,ןוטב 'חי   
      
תונגה םע ,יטמוטוא-יצח קפסה קתנמ     08.07.0060

  6,534.00 1,089.00     6.00 A08*3 ,תוננווכתמ 'חי   
      

    363.00    60.50     6.00 A23*1 דע לדוגב ז"אמ 'חי  08.07.0100
      

  1,056.00   176.00     6.00 A23*3 דע לדוגב ז"אמ 'חי  08.07.0140
      

 10,890.00   363.00    30.00 A05*3 דע לדוגב ז"אמ 'חי  08.07.0150
      

101,343.00 70.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5114   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
12/03/2021
דף מס':     003 הדוהי ןבא יבחרב רואמ תויזכרמ גורדש

ץוח תרואת תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

101,343.00 מהעברה      
      
      

    726.00    60.50    12.00 A61*1 ,ירלודומ םרז קספמ 'חי  08.07.0200
      

    990.00   165.00     6.00 "קינקמלט" תרצות ,הנטנא םע לובג קספמ 'חי  08.07.0210
      

 24,750.00 4,125.00     6.00 E031MP-CETAS םגדכ דדומ-בר 'חי  08.07.0250
      
תרצות ,דל תרונ םע ,1034 םגדכ הרואת ףוג     08.07.0260

    924.00   154.00     6.00 ת"ש וא "וקסינ" 'חי   
      

  1,089.00    60.50    18.00 A61*1 עקת תיב 'חי  08.07.0270
      

 12,540.00 1,045.00    12.00 )A001*3 )3CA ןעגמ 'חי  08.07.0300
      

    858.00   143.00     6.00 םיעגמ תוגוז 4 דוקיפ רסממ 'חי  08.07.0320
      
,תוינכת 2 םע ,ימונורטסא ילמשח ןועש     08.07.0350
-E171-LES םגדכ ,תועש 69-ל הברזרו      

 14,520.00 1,210.00    12.00 "THEBEN" 'חי   
      
,םיבטק 4 רובע ,הריבצ יספל קרב אלוכ     08.07.0380

  3,465.00   577.50     6.00 טלפמוק IC תספוק ללוכ ,AK51 'חי   
      

  3,630.00   605.00     6.00 טטסומרט םע W55 םומיח ףוג 'חי  08.07.0400
      
תרצות הנגה תשר ללוכ V022 חולל ררוואמ     08.07.0410

  1,584.00   264.00     6.00 ת"ש וא "רגה" 'חי   
      

  1,089.00    60.50    18.00 DEL ןומיס תרונמ 'חי  08.07.0420
      
י"חח הנומו רואמ תייזכרמל ןוטב תחמוג     08.07.0900
החמוג , חטשב הנכה תודובע , דוסיי תוברל      
תיזכרמ תטילקל הנכומו תנקתומ תמלשומ      

 32,400.00 5,400.00     6.00 'פמוק דרפנב ודדמייש י"חח הנומו רואמ  
199,908.00 הרואת תויזכרמ 70.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ה ע י ב צ  ,ם י ק ו ר י פ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
,'מ 6 דע לש ךרואב הדלפמ יושע דומע קוריפ     08.08.0020

    247.50   247.50     1.00 טלפמוק - םיסנפהו תועורזה ללוכ 'חי   
      
,למשחה תרבח דומע לע תנקתומה עורז קוריפ     08.08.0040

    121.00   121.00     1.00 טלפמוק - םיסנפה ללוכ 'חי   
      
ינוריע הרואת דומע לע תנקתומה עורז קוריפ     08.08.0060

     99.00    99.00     1.00 טלפמוק - םיסנפה ללוכ ,'מ 1.6 - 4 לש הבוגב 'חי   
      

  2,970.00   742.50     4.00 עקרקה לע תנקתומה הרואת תיזכרמ קוריפ 'חי  08.08.0150
  3,437.50 80.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 5114   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 
12/03/2021
דף מס':     004 הדוהי ןבא יבחרב רואמ תויזכרמ גורדש

ץוח תרואת תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,437.50 מהעברה      
      
      

    495.00   495.00     1.00 ח"ח דומע לע תנקתומה הרואת תיזכרמ קוריפ 'חי  08.08.0160
      

    616.00   308.00     2.00 טלפמוק , )"הדש"( יריוא לבכ קוריפ 'חי  08.08.0170
      
הרואת דומעב םירזיבא / םירוביח שגמ קוריפ     08.08.0200

     49.50    49.50     1.00 ינוריע 'חי   
      
תיזכרמל וא הרואת דומעל ןוטב דוסי קוריפ     08.08.0240
םיינכמ םירוביח קוריפ ,תוריפח :ללוכ ,הרואת      
,תקדוהמ יולימ תמדאב רובה יולימ ,םיילמשחו      
יפדועו ןוטבה קוליסו ,טלפסאב דוביר וא ףוציר      

    368.50   368.50     1.00 טלפמוק - םוקמהמ תלוספו רפע 'חי   
      
בוחר תרואתל למשח תנזה קותינ וא רוביח     08.08.0470

    825.00   137.50     6.00 'פמוק למשחה תרבח דומעב  
      

  2,200.00    55.00    40.00 יעוצקמ יתלב לעופ לש י'גרב הדובע תעש ע"ש  08.08.0540
      
ךמסומ יאלמשח לש י'גרב הדובע תעש     08.08.0570
תודובע ללוכ אל - םינקתמ תקידבל םימולשת      
בתכב וא ינכטה טרפמב שרופמב ורדגוהש      

  7,040.00    88.00    80.00 הקידבה תולע תוללוככ ,תויומכה ע"ש   
      
תועצמאב הרואת ןקתמ תקידב ןיגב םולשת     08.08.0580
ןקתמל ,ןימזמה י"ע רשואיש "קדוב יאלמשח"      
לכ ללוכ ,A001*3 דע לש רוביח לדוגב      

  6,600.00 1,100.00     6.00 'פמוק םימואיתה  
      
למשחה תרבח לש שדחמ רוביחו קותינ תנמזה     08.08.0900
לכו  הרגא םולשת תוברל רואמ תיזכרמל      
לכה שרדיי רשא לכו תרוקיב תרבעה םימואתה      

 27,000.00 4,500.00     6.00 'פמוק טלפמוק  
 48,631.50 תונושו העיבצ ,םיקוריפ 80.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

390,003.00 ץוח תרואת תודובע 80 כ"הס  
קובץ: 5114   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה ץלפנילק
9797286-30:סקפ 1888186-30:לט א"ת 73 לארשי תיראש

 

12/03/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     005 הדוהי ןבא יבחרב רואמ תויזכרמ גורדש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

ץוח תרואת תודובע 80 קרפ    
   

                  1,575.00 הרואת ידומע 10.80 קרפ תת   
   

                    850.00 תועורז 20.80 קרפ תת   
   

                  6,330.00 הרואת יפוג 30.80 קרפ תת   
   

                    230.00 הלעפה דויצו םישגמ 50.80 קרפ תת   
   

                132,478.50 תיתשת תודובעו םילבכ ,תורונצ 60.80 קרפ תת   
   

                199,908.00 הרואת תויזכרמ 70.80 קרפ תת   
   

                 48,631.50 תונושו העיבצ ,םיקוריפ 80.80 קרפ תת   
   

   390,003.00 ץוח תרואת תודובע 80 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

   390,003.00  יללכ כ"הס  
     66,300.51 מ"עמ %71  
    456,303.51 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 5114 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה


