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תקציב: 78500   
 

27/06/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     002 הטוספ  ידיתע ןג יבחרמ בוציע

ידיתע םידלי ןג 1 הנבמ
תומאתהו קוריפ תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ א ת ה ו  ק ו ר י פ  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ת ו מ א ת ה ו  ק ו ר י פ  ת ו ד ו ב ע  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
שיו סלכואמ הנבמ ךותב עצובת הדובעה      
חול יפל הדובעה עצבל ההובג דאמ תובישח      
הדובע םויבו , דחוימ הדובע בצקבו םינמזה      
. ךורא      
      
לקדב ףיעס ותוא יפל רחמותי  גירח ףיעס      
. %01  תוחפ      
      
אשי אלו ילנימונ ריחמה תוירקיתהו הדמצה ןיא      
.תרחא הדונת לכ וא/ו הדמצה      
      
תומכהש הדימב םיפיעסה יריחמב יוניש ןיא      
. התחפוה וא הלדג      
      
יללכה טרפמב רמאנל תופופכ תודובעה לכ -1      
ינפוא ללוכ )לוחכה ןדגואה( ןינב תודובעל      
לכ -2. ףיעסב תרחא ןיוצ םא אלא , הדידמה      
וללכי 'וכו רוסינה , הסירהה , קוריפה תודובע      
תויושרה י"ע רשואמ םוקמל תלוספה קוליס      
-3. הכיפש תורגא ימולשת תוברל תוימוקמה      
ןימזמה תעדל םייוארה םיקרופמה םיטנמלאה      
לע תיברימ תוריהזב וקרופי , רזוח שומישל      
חטשב ונסחואיו , םתומלשב העיגפ עונמל תנמ      
לכ -4. ןימזמה תושרבש ןסחמב , רתאה      
תוכרעמה לע הנגה םיללוכ םיריחמה      
, תודובעה עוציב ןמזב םימייקה םיטנמלאהו      
ףוציר , היצלטסניא , תרושקת , למשח ינקתמ(      
םיחטשמ ,תונולח , תורגסמ , תורגנ , יופיחו      
םרגייש קזנ לכ . )'וכו דויצ , חותיפב םיפוצירו      
-5. ןלבקה לש ותוירחאבו ונובשח לע היהי      
ושרדייו הדימב הבוגב תודובע וללכי םיריחמה      
הדובעל םירושיאו םיינקת םימוגיפ ללוכ ,      
חטש יוקינ וללכי םיריחמה לכ -6. הבוגב      
ףטוש ןפואב תמלשומו תידוסי הרוצב רתאה      
ינפל ותומדקל בצמה תרזחהל דעו דימתמו      
. תודובעה עוציב תליחת      
      
      
      
      
      
      
      

1.10.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: גן עתידי פסוטה   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



הבארע  -  ןיסאי  דבע  לכירדא
5611476-40:סקפ 9415476-40:לט
 

27/06/2022
דף מס':     003 הטוספ  ידיתע ןג יבחרמ בוציע

ידיתע םידלי ןג 1 הנבמ
תומאתהו קוריפ תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יעצמא לכ תטיקנ וללכי םיריחמה לכ -7      
תוברל , ךוניח תודסומב םישורדה תוחיטבה      
םידימלת תסינכ תעינמל רתאה חטש רודיג      
. תטלחומו החוטב הרוצב תודובעה חטשל      
תוברל ךוניח תודסומב שומישל םיאתי רודיגה      
לעו ןלבקה םעטמ תוחיטב הנוממ רושיא      
לכ -8. רודיגה גוסו תוניקת לע ןלבקה ןובשח      
םידחוימ םיאנתב תודובע וללכי םיריחמה      
תוברל ס"היב לש הרידס תוליעפל םימיאתמה      
תודובע לכ -9. ןהשלכ תוערפהו םישער תעינמ      
לכ י"פע ועצובי יוניפהו קוריפה , הסירהה      
תויחנה , תוינכתה , םיינכטה םיטרפמה      
תויחנה , רתאב חקפמה , םיצעויה , ןנכתמה      
לכ י"פעו )לוחכה ןדגואה( יללכה טרפמה      
םואית ךות לארשי תנידמב םינקתהו םיקוחה      
, קוריפ -01. םיעגונה םימרוגה לכ םע אלמ      
םהשלכ ןוטב יטנמלא לש רוסינ וא/ו הסירה      
חקפמה לש בתכבו שארמ רושיא בייחמ      
/ ךותיח י"ע ועצובי ל"נה תודובעה . ןנכתמהו      
ןוטב ךותיחלדעוימה קסידב טנמלאה רוסינ      
הנבמה תוביצי לע הרימש ךות , וכותב ןויזו      
. הנבמב םינושה םיטנמלאהו      
      
יוניפ ללוכ ריחמה קוריפהו הסירהה תודובעב      
ןלבקה תוירחאב רשואמ םוקמל תלוספה      
      
" רשואמ ע"ש וא " בותכ םהב םיפיעסב -11      
רצומל ךרע הווש עיצמ ןלבקהש רבדה שוריפ      
לש בתכב רושיא רחאל קרו חקפמל בתכב      
רושיאה . רצומה תא ןימזהל ןתינ חקפמה      
עיצבל ןיא -21. חקפמה לש ותעד לוקישל      
שארמ רושיא אלל תופסות וא/ו תוגירח תודובע      
תוגירח תודובע -31. חקפמה לש בתכבו      
לקד ןוריחמ יפל ורחמותי )רושיא רחאל(      
אלש תודובע . 51% לש החנהבו םיצופיש      
חותינ י"ע ורחמותי םיצופיש לקדב תורחמותמ      
ומצעל רמוש ןימזמה -41. חקפמה לש ריחמ      
וא הדובעה ףקיה תא ןיטקהל וא לידגהל תוכזה      
-51. ףיעסה לוטיב ידכ דע הנממ םיפיעס      
םהינימל רפעה תודובע לש םיפיעסה יריחמ      
ךפש םוקמל תלוספו רפע יפדוע יוניפ וללכי      
ימולשת תוברל תוימוקמה תויושרה י"ע רשואמ      
. הכיפש תורגא      
      
      
      
      

1.10.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: גן עתידי פסוטה   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



הבארע  -  ןיסאי  דבע  לכירדא
5611476-40:סקפ 9415476-40:לט
 

27/06/2022
דף מס':     004 הטוספ  ידיתע ןג יבחרמ בוציע

ידיתע םידלי ןג 1 הנבמ
תומאתהו קוריפ תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיריזיבאה לכ לש רזוח שומישל קוריפ תודובע     01.1.112
תונולחו התיכ חול שדחמ הנקתהל םישורדה      
סני'ג דבל קוריפו ךרוצה תדימב  גוזימו      
ללחה ךותמ דויצ קוריפו, ריקה לע וקבדוהש      
הדובעה חקפמה י"ע רשואמ םוקמל ותרבעהל      
םישורדה םירזיבאהו שרדנה דויצה לכ לולכת      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק . הדובעה תמלשהל  
      
תכרעמל תמייקה תרושקתה תשר תמאתה     01.1.113
םישורדה םיריזיבאה לכ ללוכ תעצומה השדחה      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק הדובעה תמלשהל  
  1,500.00 תומאתהו קוריפ תודובע 1.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  1,500.00 תומאתהו קוריפ תודובע 10 כ"הס  
קובץ: גן עתידי פסוטה   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



הבארע  -  ןיסאי  דבע  לכירדא
5611476-40:סקפ 9415476-40:לט
 

27/06/2022
דף מס':     005 הטוספ  ידיתע ןג יבחרמ בוציע

ידיתע םידלי ןג 1 הנבמ
תוריק יופיחו עבצ תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר י ק  י ו פ י ח ו  ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח ו  ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ריחמה קוריפהו הסירהה תודובעב חול      
ןלבקה תוירחאב רשואמ םוקמל תלוספה יוניפ      
      
ינוקית , עבצ תובכש יתש ללוכ עבצ תודובע      
) םלשומ עוציב דע( לטכפש      
      
יתשב ןבל עבצ לירקרפוס יתוכיא ילירקא עבצ     02.1.010
-רובמט תרבח- הימדהה האר - תוחפל תובכש      

  4,050.00    45.00    90.00 P122WOetihW hsuH םגד ר"מ   
      
לוגס עבצ לירקרפוס יתוכיא ילירקא עבצ     02.1.020
תוינכותה  האר - תוחפל תובכש יתשב      
םגד - ע"ש וא רובמט תרבח- הימדההו      

  1,710.00    45.00    38.00 Pink Parade1299P ר"מ   
      
הימדהה יפל ) הקיפרג ( ריקה לע טפט יופיח     02.1.030
תופרצמה תונומתהו      
תוכיאב, הקבדהו בוציע תוריק ףוטיע      
הספדהל ההובג היצולוזרו      
םישיגנו םייקנ ויהי, תוריקה הקבדהה םויב      
הז םויב ןגה שומשמ ענמהל שי ,הקבדהל      
ץבוקו הימדהה האר- הקבדהה תא לעיל ידכ      

  4,600.00 4,600.00     1.00 'פמוק עוציבה רמוחל תופרוצמה טפטה  
 10,360.00 תוריק יופיחו עבצ תודובע 1.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 10,360.00 תוריק יופיחו עבצ תודובע 20 כ"הס  
קובץ: גן עתידי פסוטה   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



הבארע  -  ןיסאי  דבע  לכירדא
5611476-40:סקפ 9415476-40:לט
 

27/06/2022
דף מס':     006 הטוספ  ידיתע ןג יבחרמ בוציע

ידיתע םידלי ןג 1 הנבמ
תונוליו 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ל י ו  30 ק ר פ       
      
ן ו ל י ו  1.30 ק ר פ  ת ת       
      
06.1 ךרוא רטמ 04.1 בחורב ןבל דב ןוליו     03.1.011
שא ןיסח %001 הלפאה הלילג ןוליו - רטמ      
'בח תמגודכ רפס יתבל םיאתמ , רואל םוטא      

  4,340.00   620.00     7.00 ע"ש וא למרכה 'חי   
  4,340.00 ןוליו 1.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  4,340.00 תונוליו 30 כ"הס  
קובץ: גן עתידי פסוטה   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



הבארע  -  ןיסאי  דבע  לכירדא
5611476-40:סקפ 9415476-40:לט
 

27/06/2022
דף מס':     007 הטוספ  ידיתע ןג יבחרמ בוציע

ידיתע םידלי ןג 1 הנבמ
ףוציר תודובע 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ם י ח י ט ש ו  ט ק ר פ  1.40 ק ר פ  ת ת       
      
6 יבועב שא ןיסח, רופא עבצב חיטש     04.1.010
תונומת יפל ע"ש וא " למרכ" 'בח תמגודכ מ"מ      

  4,500.00    90.00    50.00 תפרוצמה הימדה ר"מ   
      
מ"מ 6 יבועב שא ןיסח ריהב רופא עבצב חיטש     04.1.020
תונומת יפל ע"ש וא " למרכ" 'בח תמגודכ      

    720.00    90.00     8.00 תפרוצמה הימדה ר"מ   
  5,220.00 םיחיטשו טקרפ 1.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  5,220.00 ףוציר תודובע 40 כ"הס  
קובץ: גן עתידי פסוטה   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



הבארע  -  ןיסאי  דבע  לכירדא
5611476-40:סקפ 9415476-40:לט
 

27/06/2022
דף מס':     008 הטוספ  ידיתע ןג יבחרמ בוציע

ידיתע םידלי ןג 1 הנבמ
ץע תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ע  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ץ ע  ת ו ד ו ב ע  1.50 ק ר פ  ת ת       
      
ינגל םימאתמ םילוגע תוצובקל התיכ תונחלוש     05.1.010
םירמוח,  מ"ס 25 הבוגב םישנא 5 ל םידלי      
הימדהה תונומתו תוינכות יפל תודימו      

 10,000.00 2,000.00     5.00 )1 רפסמ ( תופרוצמה 'חי   
      
תונומתו תוינכות יפל תודימ, ןוסחאל תוריגמ     05.1.020

  1,800.00 1,800.00     1.00 )2 רפסמ (תופרוצמה הימדהה 'חי   
      
השינ ךותב תיתרבח הריוואל ץע בשומ     05.1.030
הימדהה תונומתו תוינכות יפל תודימו םירמוח,      

  4,300.00 4,300.00     1.00 )3 רפסמ (תופרוצמה 'חי   
      
תרוצב םיבשחמ ינשל המאתמ םיבשחמ תדמע     05.1.040
תונומתו תוינכות תודימו םירמוח, ןבלמ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 )4 רפסמ ( תופרוצמה הימדהה 'חי   
      
יפל תודימו, ןוסחאל ץע תונורא     05.1.050
תופרוצמה הימדהה תונומתו תוינכותה      

  3,600.00   900.00     4.00 )5 רפסמ( 'חי   
      

  3,400.00 3,400.00     1.00 'פמוק שישה לעמ חבטמל תונורא תפסוה 05.1.060
 24,500.00 ץע תודובע 1.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 24,500.00 ץע תודובע 50 כ"הס  
קובץ: גן עתידי פסוטה   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



הבארע  -  ןיסאי  דבע  לכירדא
5611476-40:סקפ 9415476-40:לט
 

27/06/2022
דף מס':     009 הטוספ  ידיתע ןג יבחרמ בוציע

ידיתע םידלי ןג 1 הנבמ
םיקחשמו טוהיר 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ח ש מ ו  ט ו ה י ר  60 ק ר פ       
      
ת ו א ס כ  1.60 ק ר פ  ת ת       
      
ידליל םיאתמה מ"ס 03 הבוגב ןגל דימלת אסכ     06.1.010
בצועמו יתוכיאו חישק קיטסלפמ יושע , ןגה      
ילאינד תרבח - ןבל עבצב חונו ינרדומ ןונגסב      

  2,250.00    90.00    25.00 הימדהה יפל - ע''ש וא 'חי   
      
חישק קיטסלפמ יושע-  ןבל עבצב  תננג אסכ     06.1.030
עבצב חונו ינרדומ ןונגסב בצועמו יתוכיאו      

    180.00    90.00     2.00 ע''ש וא ילאינד תרבח - ןבל 'חי   
  2,430.00 תואסכ 1.60 כ"הס  

      
ד י י נ  ח ו ל  2.60 ק ר פ  ת ת       
      
תרגסמ יטנגמ קיחמ דיינ ידדצ-וד  דיינ חול     06.2.010
תרגסמ יטנגמ קיחמ דיינ ידדצ-וד חול      
תדיינ לזרב תרגסמ ךותב ןקתומ םוינימולא      
םע םילגלג.םינוש תומוקמב שומיש תוחונל      
.שומיש ןמזב עוביקל רוצעמ      

    500.00   500.00     1.00 ע''ש וא   לאימד תרבחמ 'חי   
    500.00 דיינ חול 2.60 כ"הס  

      
ה ב י ש י ל  ם ו ד ה  3.60 ק ר פ  ת ת       
      
האר  מ''ס 53 הבוג מ''ס 04 רטוק לוגע םודה     06.3.010
תרבחמ לוגס ו ריהב קורי עבצב ,הימדה      

  2,640.00   220.00    12.00 ע''וש וא  ידסומ טוהיר םא.רא.יט 'חי   
  2,640.00 הבישיל םודה 3.60 כ"הס  

      
ט ו ה י ר , ת ו ל י ע פ  ת נ י פ   4.60 ק ר פ  ת ת       
ר צ ח ב  ם י ק ח ש מ  ת נ י פ ל       
      
תניפ בוציע  תינשדח היגוגדפ ךמות טוהיר       
רצב טרופס םיקחשמ      
      
דחוימב םאותמה הזח הציחל רשוכ רישכמ     06.4.020
תודגנתה לעב רישכמה 8-3  יאליגב םידליל      
אללו םידליה לש תויתעונת לע ססבתמו הלק      

    560.00   560.00     1.00 ע"ש וא ילאינד תרבח םילקשמ לש תודגנתה 'חי   
      
םידליל דחוימב םאותמה  םיינפוא רשוכ רישכמ     06.4.030
הלק תודגנתה לעב רישכמה 8-3  יאליגב      
אללו םידליה לש תויתעונת לע ססבתמו      

    560.00   560.00     1.00 ע"ש וא ילאינד תרבח םילקשמ לש תודגנתה 'חי   
      
      

  1,120.00 4.60.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: גן עתידי פסוטה   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



הבארע  -  ןיסאי  דבע  לכירדא
5611476-40:סקפ 9415476-40:לט
 

27/06/2022
דף מס':     010 הטוספ  ידיתע ןג יבחרמ בוציע

ידיתע םידלי ןג 1 הנבמ
םיקחשמו טוהיר 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,120.00 מהעברה      
      
      
םידליל דחוימב םאותמה  רפטס רשוכ רישכמ     06.4.040
הלק תודגנתה לעב רישכמה 8-3  יאליגב      
אללו םידליה לש תויתעונת לע ססבתמו      

    560.00   560.00     1.00 ע"ש וא ילאינד תרבח םילקשמ לש תודגנתה 'חי   
  1,680.00 רצחב םיקחשמ תניפל טוהיר, תוליעפ תניפ  4.60 כ"הס  

      
ט ו ה י ר , ת ו ל י ע פ  ת נ י פ   5.60 ק ר פ  ת ת       
ח ב ט מ  ת נ י פ ל       
      
ילאינד תרבח  תודימ תותלד + םירויכ 2 חבטמ     06.5.010

  1,240.00 1,240.00     1.00 ע"ש וא 'חי   
      

    500.00   500.00     1.00 ע"ש וא ילאינד תרבחמ  חבטמ תניפל רונת 'חי  06.5.020
      

    650.00   650.00     1.00 ע"ש וא ילאינד תרבחמ  חבטמ תניפל ררקמ 'חי  06.5.030
  2,390.00 חבטמ תניפל טוהיר, תוליעפ תניפ  5.60 כ"הס  

      
ט ו ה י ר , ת ו ל י ע פ  ת נ י פ   6.60 ק ר פ  ת ת       
א פ ו ר  ת נ י פ ל       
      
אפור ןורא אוה תופורת תדישו אפור ןורא     06.6.010
,אפורה תניפמ קחשמ ירצומ ןוסחאל לודג      
םירגובמה םלוע תא תוקחל םינהנ םידלי      
הקימרופ עבצ.הלוחו אפור,תוחא קחשמה ךרד      
אפור תניפל ראופמ ןבל      

    650.00   650.00     1.00 ע"ש וא ילאינד תרבחמ 'חי   
      
ןגמ למס םע ןבל דבו ץעמ אפור דוגרפ     06.6.020

    600.00   300.00     2.00 ע"ש וא ילאינד תרבחמ אפור תניפל דיוד 'חי   
      
םילוח תיבב ומכ שממ ץעמ אפור תטימ     06.6.030
עבצ תבצועמ אפורו הלוח יוקיח קחשמל      
אפור תניפל .הנבל תכתמ לגר הקימרופ ןבל      

    270.00   270.00     1.00 ע"ש וא ילאינד תרבחמ 'חי   
  1,520.00 אפור תניפל טוהיר, תוליעפ תניפ  6.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: גן עתידי פסוטה   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



הבארע  -  ןיסאי  דבע  לכירדא
5611476-40:סקפ 9415476-40:לט
 

27/06/2022
דף מס':     011 הטוספ  ידיתע ןג יבחרמ בוציע

ידיתע םידלי ןג 1 הנבמ
םיקחשמו טוהיר 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ו ה י ר , ת ו ל י ע פ  ת נ י פ   7.60 ק ר פ  ת ת       
ה י נ ב  ת נ י פ ל       
      
יתוחתפתה בלש אוה ץע תויבוקב קחשמ      
ןכל.םינוש םיאליגב םידלי לצא הנהמו בושח      
קחשמב תוולמ תונושה תוחתפתה תוקידב      
חותיפל םרות תויבוקב קחשמה  .ץעה תויבוק      
יוויש תכרעמ תא ןכ ומכ דליה לצא ןוימדה      
תושמשמ תויבוקה. םידליה לצא לקשמה      
תיינב קחשמו תוליעפ לש ןווגמל      
..דועו תונומרא תוריט,םילדגמ      
      
וא תינג ןג תרבחמ קוב תוקצומ תויבוק טס      06.7.010

    900.00   300.00     3.00 ע"ש 'חי   
    900.00 הינב תניפל טוהיר, תוליעפ תניפ  7.60 כ"הס  

      
ן ג ה  ר צ ח ב  ם י ק ח ש מ  8.60 ק ר פ  ת ת       
      
הרהנמו רשג  בלושמ רצח ןקתמ      06.8.010
בלושמ ןקתמה ,ינועבצ      
סופיט בלשמ ןקתמ הרצבמ,תיב,רשג,הרהנמ      
ריואה גזמ יאנת לכב דימעה ליחזו השילג      

  6,400.00 6,400.00     1.00 ע"ש ןא ןגל ןייעמה תרבחמ 'חי   
      
תרבחמ תוליעפו סופיט רהתוליעפו סופיט רה      06.8.020

  4,150.00 4,150.00     1.00 ע"ש וא ןגל ןייעמה 'חי   
      
תרבחמ ןגה רצחל `רבפ` תרצות תוליעפ לחז      06.8.030

  1,160.00 1,160.00     1.00 ע"ש וא ןגל ןייעמה 'חי   
 11,710.00 ןגה רצחב םיקחשמ 8.60 כ"הס  

      
ת ל פ ק ת מ ה  ת ד י י נ  ה צ י ח מ  9.60 ק ר פ  ת ת       
ן ו י ד ר ו ק א  ת ר ו צ ב       
      
הציחמה,םייפנכ 3 ץיודנס תלפקתמ הציחמ     06.9.010
יופיחב מ"מ 71 ץיודנס תוחולמ היונב      
תרגסמב תידדצ וד הקיימרופ      
ימוג ילגלג +  תכתמ היצקורטסנוקםוינימולא      

    600.00   600.00     1.00 רוצעמ םע 'חי   
    600.00 ןוידרוקא תרוצב תלפקתמה תדיינ הציחמ 9.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

 24,370.00 םיקחשמו טוהיר 60 כ"הס  
קובץ: גן עתידי פסוטה   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



הבארע  -  ןיסאי  דבע  לכירדא
5611476-40:סקפ 9415476-40:לט
 

27/06/2022
דף מס':     012 הטוספ  ידיתע ןג יבחרמ בוציע

ידיתע םידלי ןג 1 הנבמ
למשח תודובע 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  70 ק ר פ       
      
ת ו ק ר א ה ו  ת ו ד ו ק נ  1.70 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הקפסא ,הלבוהל םה םיפיעסה לכ      
.)םיינשמה םיקרפה לכב( רוביחו      
      
ט"החת תרנצה תא םג ללוכ הדוקנה ריחמ      
ינוקיתו םיבוציח ללוכו וילאמ הבכ "נפ" גוסמ      
.שרדנל םאתהב עבצו חייט      
      
91 רטוק רונצב הנזה וק ללוכ רואמ תדוקנ     07.1.010
דעו הדוקנהמ )YX2N 5.1*)53 לבכו מ"מ      
ןצחל וא/ו ףוליח ,לופכ ,דיחי קספמ ללוכ חולה      

    450.00   150.00     3.00 רדיינש תרבח.ט"החת ראומ 'קנ   
      
הנזה לבכ ללוכ ריחמה .ריק רוביח תדוקנ     07.1.020
תדוקנל דעו ר"ממ YX2N*5.2 3 חולהמ      
רזיבא ללוכ ,מ"מ 91 רטוק לוורש ללוכ ט"החת      
תרבח.הדיחיה תבכרהו ט"החת רפמא 61 .ק.ח      

    180.00   180.00     1.00 רדיינש 'קנ   
      
יזאפ תלת וא דח ןגזמל ריק רוביח תדוקנ     07.1.030
וא YX2N 5.2*3 לבכב הנזה וק ללוכ ריחמה      
ללוכ ,הדוקנל דעו למשחה חולמ ר"ממ 5*5.1      
ללוכ ט"החת שא ןיסח מ"מ 92 רטוק רוניצ      
,ינכטה טרפמב רומאכ ןגזמל רוביח רזיבא      
קספמ ללוכ ריחמה .רפמא S.B A02. .ק.ח      
הדיחיל דומצ ןקתומו םימל םוטא טקפ      

    250.00   250.00     1.00 רדיינש תרבח .תינוציחה 'קנ   
      
לבכ לש הלחשהו הקפסא ללוכ בשחמ תודוקנ     07.1.040
TAC 7 ךכוסמ 54JR עקשל םאות תרושקת      
- מ"מ 32 רטוקב רוניצב ,דרפנב דדמי אל רשא      
זוכיר תאספוקמ - בשחמל האיצי רזיבא ללוכ      
םע הדוקנ לכל ןקתוי לבכה .הדוקנל דעו      

    400.00   200.00     2.00 רדיינש תרבח.םירטמ 5.1 לש הקיפסמ הברזר 'קנ   
      
םימ תרנצ ןוגכ ,אוהשלכ יתכתמ תורש תקראה     07.1.050
האושה ספ לא ,תשר תולעת,תיתכתמ      
רונצ ,ר"ממ 01 ךתחב תשוחנ ךילומ תועצמאב      
רטוקבו ךרוצה יפל יולג ןורירמ וא נ"פ יומס      

    300.00   150.00     2.00 'פמוק תינכת יפל םיאתמ קבח ללוכ,שורדה  
      
הבכ" מ"מ 91 רוניצ י"ע לוקמרל אצומ תדוקנ     07.1.060
זוכיר חולמ ,מ"מ 2*9.0 עמש לבכו "וילאמ      
ללוכ ,תוינכתב טרופמכ הדוקנל דעו יתמוק      

    160.00   160.00     1.00 .םיגרבב רגסנה .ח.ק יוסיכ 'קנ   
      

  1,740.00 1.70.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: גן עתידי פסוטה   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



הבארע  -  ןיסאי  דבע  לכירדא
5611476-40:סקפ 9415476-40:לט
 

27/06/2022
דף מס':     013 הטוספ  ידיתע ןג יבחרמ בוציע

ידיתע םידלי ןג 1 הנבמ
למשח תודובע 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,740.00 מהעברה      
      
      
מ"מ 32 רוניצ י"ע ןשע יאלגל אצומ תדוקנ     07.1.070

    180.00   180.00     1.00 .תמייק תכרעמל תרבוחמ לבכו "וילאמ הבכ" 'קנ   
      
,תרושקתו למשחל תבלושמ עקת-יתב תספוק     07.1.080
תללוכה ,שרדנל םאתהב ט"הת ו/וא ט"הע      
עקת-יתב 1 ,םיליגר עקת-יתב 4 :הכותב      
עקת-יתב 1 ,"קזב" רשואמ יציפק גוסמ ןופלטל      
"טסלפ אדע" תרצות תמגוד ,JR-54 תרושקתל      

    600.00   300.00     2.00 'פמוק .ע"ש וא  
  2,520.00 תוקראהו תודוקנ 1.70 כ"הס  

      
י ו ל י ג ו  ם י ל ו ק מ ר ,ה ר ו א ת  י פ ו ג  2.70 ק ר פ  ת ת       
ן ש ע       
      
ינפל הרואתה יפוג תא רשאל ןלבקה לע      
.םתשיכר      
      
התיכ ללח ךותב הרואת יפוג תפלחה      
      
הקזח הרואת תמצוע לעב הרואת ףוג     07.2.010
ילוברפל ףילחת הווהמ הז הרואת ףוג,תרזופמו      
הז לנאפ,W81X4 וא W41X4 יטנסורולפ      
תוקייודמ תודימ תיטסוקא הרקתל םיאתמ      

  3,750.00   250.00    15.00 ע"וש וא  הרואת דל הרבח מס5.95*מס5.95 'חי   
      
יולג וא עקשומ DEL טולישו םוריח תרואת ףוג     07.2.020

    300.00   300.00     1.00 "האיצי" טוליש ללוכ AMSALP םגד 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 יטפוא ןשע יאלג 'חי  07.2.030
      
לירג ללוכ תוביתב וק יאנש ללוכ 6" לוקמר     07.2.040
הרקת ךותב הנקתהל לוקמרה .יתכתמ      

    250.00   250.00     1.00 .תיטסוקא 'חי   
  4,500.00 ןשע יוליגו םילוקמר,הרואת יפוג 2.70 כ"הס  

      
ם י ר י ש כ מ  3.70 ק ר פ  ת ת       
      
DH lluF 0277 םגד cinosweiV ןרקמ     07.3.010

  2,800.00 2,800.00     1.00 DH lluF תייצולוזרב rotcejorP 'חי   
      
ינדי הנרקה ךסמ רטמ 44.2  הנירק ךסמ     07.3.020

    700.00   700.00     1.00 ageV תיבמ 'מ 44.2 ןרקמל 'חי   
  3,500.00 םירישכמ 3.70 כ"הס  

      
      

 10,520.00 למשח תודובע 70 כ"הס  
קובץ: גן עתידי פסוטה   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



הבארע  -  ןיסאי  דבע  לכירדא
5611476-40:סקפ 9415476-40:לט
 

27/06/2022
דף מס':     014 הטוספ  ידיתע ןג יבחרמ בוציע

ידיתע םידלי ןג 1 הנבמ
סבג תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ס ב ג  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ס ב ג  ת ו ד ו ב ע  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוינכתה יפל שא ןיסח דנוברוא תרבח לש סבג     08.1.010
םירזיבאה לכו הנקתה ללוכ תוימדההו      

    400.00   200.00     2.00 הדובעה תמלשהל םישורדה ר"מ   
    400.00 סבג תודובע 1.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

    400.00 סבג תודובע 80 כ"הס  
 81,210.00 ידיתע םידלי ןג כ"הס

קובץ: גן עתידי פסוטה   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



הבארע  -  ןיסאי  דבע  לכירדא
5611476-40:סקפ 9415476-40:לט
 

תקציב: 78500   
 

27/06/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     015 הטוספ  ידיתע ןג יבחרמ בוציע

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ידיתע םידלי ןג 1 הנבמ     
    
תומאתהו קוריפ תודובע 10 קרפ      
    

                               1,500.00 תומאתהו קוריפ תודובע 1.10 קרפ תת    
    

                  1,500.00 תומאתהו קוריפ תודובע 10 כ"הס                
    
תוריק יופיחו עבצ תודובע 20 קרפ      
    

                              10,360.00 תוריק יופיחו עבצ תודובע 1.20 קרפ תת    
    

                 10,360.00 תוריק יופיחו עבצ תודובע 20 כ"הס                
    
תונוליו 30 קרפ      
    

                               4,340.00 ןוליו 1.30 קרפ תת    
    

                  4,340.00 תונוליו 30 כ"הס                
    
ףוציר תודובע 40 קרפ      
    

                               5,220.00 םיחיטשו טקרפ 1.40 קרפ תת    
    

                  5,220.00 ףוציר תודובע 40 כ"הס                
    
ץע תודובע 50 קרפ      
    

                              24,500.00 ץע תודובע 1.50 קרפ תת    
    

                 24,500.00 ץע תודובע 50 כ"הס                
    
םיקחשמו טוהיר 60 קרפ      
    

                               2,430.00 תואסכ 1.60 קרפ תת    
    

                                 500.00 דיינ חול 2.60 קרפ תת    
    

                               2,640.00 הבישיל םודה 3.60 קרפ תת    
    

                               1,680.00 תניפל טוהיר, תוליעפ תניפ  4.60 קרפ תת    
רצחב םיקחשמ            
    

                               2,390.00 חבטמ תניפל טוהיר, תוליעפ תניפ  5.60 קרפ תת    
    

                               1,520.00 אפור תניפל טוהיר, תוליעפ תניפ  6.60 קרפ תת    
    

                                 900.00 הינב תניפל טוהיר, תוליעפ תניפ  7.60 קרפ תת    
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הבארע  -  ןיסאי  דבע  לכירדא
5611476-40:סקפ 9415476-40:לט
 

27/06/2022
דף מס':     016 הטוספ  ידיתע ןג יבחרמ בוציע

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              11,710.00 ןגה רצחב םיקחשמ 8.60 קרפ תת    
    

                                 600.00 תרוצב תלפקתמה תדיינ הציחמ 9.60 קרפ תת    
ןוידרוקא            
    

                 24,370.00 םיקחשמו טוהיר 60 כ"הס                
    
למשח תודובע 70 קרפ      
    

                               2,520.00 תוקראהו תודוקנ 1.70 קרפ תת    
    

                               4,500.00 ןשע יוליגו םילוקמר,הרואת יפוג 2.70 קרפ תת    
    

                               3,500.00 םירישכמ 3.70 קרפ תת    
    

                 10,520.00 למשח תודובע 70 כ"הס                
    
סבג תודובע 80 קרפ      
    

                                 400.00 סבג תודובע 1.80 קרפ תת    
    

                    400.00 סבג תודובע 80 כ"הס                
    81,210.00 ידיתע םידלי ןג 1 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
    81,210.00 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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