
מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     001 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  ת ו ד ו ס י  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
תודוסיל תחתמ 02-ב הזר ןוטב     02.01.0010
5 יבועב דוסי תורוק/םידדוב תודוסי/םירבוע      

 17,040.00    48.00   355.00 מ"ס ר"מ   
      
5 יבועב םיפצרמל תחתמ 02-ב הזר ןוטב     02.01.0015

  6,800.00    40.00   170.00 מ"ס ר"מ   
      
דוסי תורוקל תחתמ ףצקומ ןריטסילופ יזגרא     02.01.0130

 12,150.00    27.00   450.00 מ"ס 51 הבוגב מ"ס 02 בחורב רטמ   
      
םיפצרמל תחתמ ףצקומ ןריטסילופ יזגרא     02.01.0160

  4,130.00    59.00    70.00 מ"ס 91 הבוגב ר"מ   
      
דוסי תורוקל תחתמ ףצקומ ןריטסילופ יזגרא     02.01.0165

 18,600.00    31.00   600.00 מ"ס 91 הבוגב מ"ס 02 בחורב רטמ   
 58,720.00 םיעצמו תודוסי 10.20 כ"הס  

      
ת ו ד ו ס י  20.20 ק ר פ  ת ת       
      

193,500.00 1,290.00   150.00 ןהשלכ תודימב תובחרהו תואסנולכ ישאר ק"מ  02.02.0040
193,500.00 תודוסי 20.20 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  40.20 ק ר פ  ת ת       
      

 18,200.00   260.00    70.00 מ"ס 52 יבועב תויולת ןוטב תופצר ר"מ  02.04.0160
      
לע םיקוצי מ"ס 51 יבועב םיעפושמ םיפצרמ     02.04.0180

  1,932.00   161.00    12.00 עקרקה לע וא עצמ ר"מ   
 20,132.00 תופצרו םיפצרמ 40.20 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  80.20 ק ר פ  ת ת       
      

  4,485.00   299.00    15.00 מ"ס 02 יבועב ןוטבמ םיעפושמ םיחטשמ ר"מ  02.08.0270
      

  4,680.00    72.00    65.00 ןהשלכ תודימב 02 -ב תוגרדמל ןוטב ישלושמ רטמ  02.08.0330
      
ןוטב דעב םינוש ןוטב יקלחל ריחמב תפסות     02.08.0685

    920.00    46.00    20.00 02-ב םוקמב 03-ב ק"מ   
 10,085.00 תונושו םייניב תוקיצי 80.20 כ"הס  

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  90.20 ק ר פ  ת ת       
      
םירטקב םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.09.0030
ןוטב ןויזל 005W-פ גוסמ ןוטב ןויזל םינוש      

193,200.00 5,520.00    35.00 3 קלח/6644 י"ת יפל ןוט   
193,200.00 90.20 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../002 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     002 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

193,200.00 מהעברה      
      
      
שארמ םינכומ םיכתורמ תואסנולכ יבולכ     02.09.0090

214,200.00 5,950.00    36.00 תואסנולכה ןויזל םינוש םירטקב ןוט   
407,400.00 ןויז תדלפ 90.20 כ"הס  
689,837.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ל  ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ  21.70 ק ר פ  ת ת       
ם י ז ת מ  ת כ ר ע מ ל ו  ם י מ ח ו  ם י ר ק       
)ם י ר ל ק נ י ר פ ס (      
      
R-PP ,"זיירפ לורילופ" ןליפורפילופ תורוניצ     07.12.1020
,םימחו םירק םימל ,ע"ש וא "תוילוח" תרצות      
,'מטא 02 הדובע ץחלל ,מ"מ 23 רטוק      

  8,400.00   105.00    80.00 םיחפס תוברל ,םייומס וא םייולג םינקתומ רטמ   
      
R-PP ,"זיירפ לורילופ" ןליפורפילופ תורוניצ     07.12.1061
,םימחו םירק םימל ,ע"ש וא "תוילוח" תרצות      
,'מטא 02 הדובע ץחלל ,מ"מ 57 רטוק      
םיחפס ללוכ אל ,םייומס וא םייולג םינקתומ      

 37,400.00   220.00   170.00 םירבחמ טעמל רטמ   
      
R-PP ,"זיירפ לורילופ" ןליפורפילופ תורוניצ     07.12.1070
,םימחו םירק םימל ,ע"ש וא "תוילוח" תרצות      
,'מטא 02 הדובע ץחלל ,מ"מ 09 רטוק      
םיחפס ללוכ אל ,םייומס וא םייולג םינקתומ      

126,000.00   280.00   450.00 םירבחמ טעמל רטמ   
      
ןליפורפילופ תורוניצל םיגוסה לכמ םיחפס     07.12.1198
וא "תוילוח" תרצות ,R-PP "זיירפ לורילופ"      

  4,000.00   100.00    40.00 מ"מ 57 רטוק ,ע"ש 'חי   
      
ןליפורפילופ תורוניצל םיגוסה לכמ םיחפס     07.12.1200
וא "תוילוח" תרצות ,R-PP "זיירפ לורילופ"      

 16,800.00   210.00    80.00 מ"מ 09 רטוק ,ע"ש 'חי   
192,600.00 )םירלקנירפס( םיזתמ תכרעמלו םימחו םירק םימל םייטסלפ תורוניצ 21.70 כ"הס  

      
"ל ו ר י ל ו פ " ם י ז ר ב  62.70 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ק  ם י מ  י ו ו ק ל  R-PP ן ל י פ ו ר פ י ל ו פ מ       
ם י מ ח ו       
      
ןליפורפילופ םייושע "לורילופ" םיירודכ םיזרב     07.26.0030
    R-PP וא "תוילוח" תרצות זילפ םע בלושמ  
ץחלל ,מ"מ 23 רטוק ,ךותירב רוביח ,ע"ש      

  1,475.00   295.00     5.00 'מטא 02 הדובע 'חי   
      
      

  1,475.00 62.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../003 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     003 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,475.00 מהעברה      
      
      
ןליפורפילופ םייושע "לורילופ" םיירודכ םיזרב     07.26.0040
    R-PP וא "תוילוח" תרצות זילפ םע בלושמ  
ץחלל ,מ"מ 04 רטוק ,ךותירב רוביח ,ע"ש      

            392.00 'מטא 02 הדובע 'חי           
  1,475.00 םימחו םירק םימ יווקל R-PP ןליפורפילופמ "לורילופ" םיזרב 62.70 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ם י ח פ ס  09.70 ק ר פ  ת ת       
)ם י ר ל ק נ י ר פ ס ( ם י ז ת מ  ת כ ר ע מ ל       
      
רשואמ םירלקנירפס תכרעמל הקנסה זרב     07.90.0880
    MF/LU 3" לופכ רוביח םעX2 )רזיבא  
ידמצמ ינש תוברל 4" ףקז לע )תורבחתה      
,תרשרשו םיסכמ ,הטירח םע טלש ,ץרוטש      
תרצות A69/5-9 םגד טלפמוק      

  5,180.00 2,590.00     2.00 ע"ש וא "SRELKNIRPS CITAMOTUA" 'חי   
  5,180.00 )םירלקנירפס( םיזתמ תכרעמל םירזיבאו םיחפס 09.70 כ"הס  

199,255.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
      
ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
ם י ל ב כ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      

 71,300.00   142.60   500.00 ר"ממ 042X4 דע ךתחב YX2AN לבכ רטמ  08.01.0001
      

 13,800.00    92.00   150.00 YX2N 53X4 לבכ רטמ  08.01.0002
      

  6,900.00    34.50   200.00 YX2N 01X5 לבכ רטמ  08.01.0003
      

  5,750.00    23.00   250.00 YX2N 6X4 לבכ רטמ  08.01.0004
      

  8,625.00    17.25   500.00 5.2X5 דע YX2N לבכ רטמ  08.01.0005
      
051 דע ךתחב )היולג תשוחנ( הקראה לבכ     08.01.0006

 21,850.00    43.70   500.00 ר"ממ רטמ   
      
53 דע ךתחב )היולג תשוחנ( הקראה לבכ     08.01.0007

  6,900.00    13.80   500.00 ר"ממ רטמ   
      
61 דע ךתחב )היולג תשוחנ( הקראה לבכ     08.01.0008

  1,380.00     9.20   150.00 ר"ממ רטמ   
      
וא/ו תינוציח הנקתהל גוז 01 יטפוא ביס     08.01.0009

  2,760.00    13.80   200.00 תימינפ רטמ   
      

  2,760.00     4.60   600.00 לופכ ךוכיס םע םודא G1 תרושקת לבכ רטמ  08.01.0010
142,025.00 םילבכ 10.80 כ"הס  

      
      

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../004 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     004 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר נ צ  ה י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  20.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו       
      
תרבח יקדוב י"ע ןקתמה תקידב     08.02.0001

  2,705.95 2,705.95     1.00 'פמוק קדוב סדנהמ/למשחה  
      

  6,670.00    66.70   100.00 תיתבכש וד 6" השימג הרבוק תרנצ רטמ  08.02.0002
      

  5,520.00    55.20   100.00 תיתבכש וד 4" השימג הרבוק תרנצ רטמ  08.02.0003
      

 10,925.00    43.70   250.00 תיתבכש וד 3" השימג הרבוק תרנצ רטמ  08.02.0004
      

 22,770.00    37.95   600.00 תיתבכש וד 2" השימג הרבוק תרנצ רטמ  08.02.0005
      

 34,500.00    69.00   500.00 6" י"חח טרדנטס 01 םגד CVP תרנצ רטמ  08.02.0006
      

 11,500.00    46.00   250.00 4" י"חח טרדנטס 01 םגד CVP תרנצ רטמ  08.02.0007
      

 18,975.00    37.95   500.00 קזב ןקת מ"מ 05 רטוקב 5.31 ע.ק.י תרנצ רטמ  08.02.0008
      

 51,750.00    51.75 1,000.00 קזב ןקת מ"מ 36 רטוקב 5.31 ע.ק.י תרנצ רטמ  08.02.0009
      
רטמ 2.1 דע קמועב םילבכ תלעת לש הריפח     08.02.0010
לוח תבכש ללוכ מ"ס 06 דע בחורו      
,ןומיס טרס ,הנגה תנבל ,םילבכל תחתמ/לעמ      
חטשה תרזחה ,קודיהו יוסיכ רזוח יולימ      

 34,960.00    43.70   800.00 ותומדקל רטמ   
      

 35,177.35 2,705.95    13.00 P םגד םילבכ רבעמ תחוש 'חי  08.02.0011
      

 20,018.05 20,018.05     1.00 A3 םגד רבעמ תחוש 'חי  08.02.0012
      
מ"ס 021 רטוקב הלוגע םילבכ רבעמ תחוש     08.02.0013

 24,351.25 4,870.25     5.00 ןוט 04 סמועל לוגע ןוטב הסכמו הרקת ללוכ 'חי   
      
ללוכ רטסאילופמ ץוח תומלצמ זוכיר ןורא     08.02.0014
למשחו תרושקת תורנצ תסנכה ,ןוטיבו לקוס      
יעקשו ימוקמ הקולח חול חפ תטלפ לקוסל      

 23,805.00 5,951.25     4.00 טלפמוק .תומלצמ דויצל תורש 'חי   
      

  6,900.00    69.00   100.00 תיתבכש וד 8" השימג הרבוק תרנצ רטמ  08.02.0015
      
ץוח תואיצי ללוכ דוסי תקראה תכרעמ עוציב     08.02.0016
רובע מ"מ 4X04 ןוולוגמ חלפ י"ע שרדנכ      

 11,500.00 11,500.00     1.00 'פמוק ט"ת  
      
רדח הנבמ לכל הרואתו חכ ןקתמ עוציב     08.02.0017
תורשו נ"מ ,ג"מ ,)ופרט רדח( למשחה      
ויהי הרואתה יפוגו דויצה לכ ,טלפמוק      
ט"בהשמ םירשואמו 80 יללכ טרפמל םאתהב      

 11,500.00 11,500.00     1.00 'פמוק י"חחו  
333,527.60 20.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../005 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     005 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

333,527.60 מהעברה      
      
      
CVP היושע "טלפמוק" םיעקש תספוק     08.02.0018
ז"אמ )1( :תללוכה "ילוזאלפ" תרצות המוטא      
    A04X3 )1( תחפ רסממ A04X4, Am03 )1(  
רצק םרז( A61X3 ז"אמ )A23X3 )1 ז"אמ      
    AK01( )2( ז"אמ A61X1 )רצק םרז AK01(  
)1( A61X5 EEC ןיירושמ יטסלפ עקש )1(      
עקש )A23X5 EEC )1 ןיירושמ יטסלפ עקש      
עקש )A61X3 EEC )1 ןיירושמ יטסלפ      
הסכמ .טרפ פ"ע A61X3 ליגר עקש יטסלפ      
םע שימג טוויחב םיטחוומ םית"מאמל ףוקש      

  8,050.00 1,610.00     5.00 'פמוק .תויפוס  
      
תבחרומ הלופכ הרוקמ ןוטב תחמוג     08.02.0019
םינפ  בחור :תודימב )הציחמ םע( תרושקתל      
תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 08+08      
ללוכ מ"ס 04 קמוע ,מ"ס 522 )עקרקל      
את. סוליפו סוסיב , ןויז ,הביצח/הריפח      
תועבט,יבוע מ"מ 02 ץע בג לולכי תרושקתה      
טרדנטס הנורוק יקדהמו תויטבמא רוזיפ      

  3,967.50 3,967.50     1.00 'פמוק כ"לט/קזב  
      
רובע "2" םגד תשר רליפ רובע ןוטב תחמוג     08.02.0020
למשחה תרבח י"ע רשואמ ,רפמא 036 חול      
מ"ס 031X64 תודימב ,הנירקה ןקת יפ לע      
,ןייטשרקא תרצות תמגוד ,מ"ס 042 הבוגו      
,הביצח/הריפח ללוכ,רשואמ ע"ש וא סקימידר      

  9,786.50 9,786.50     1.00 'פמוק .סוליפו סוסיב , ןויז  
355,331.60 תונושו תרנצ היצקורטסנוק 20.80 כ"הס  

      
ת ו א ס פ ו ק ו  ה ר ו א ת  י פ ו ג  30.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו פ ע ת ס ה       
      
סיטנלטא םגד תינוציח הנקתהל הפצה ת"ג     08.03.0001
    B, םילודומ השיש W004 )00025 ןמול(  
לע ןקתומ .שעג תרבח קווישב 09 המולא      

 64,400.00 4,025.00    16.00 רטמ 21 הבוגב דומע 'חי   
      
סיטנלטא םגד תינוציח הנקתהל הפצה ת"ג     08.03.0002
    B, 1 לודומ W05 )0056 09 המולא )ןמול  
רטמ 21 דומע לע ןקתומ .שעג תרבח קווישב      

  8,280.00 1,380.00     6.00 תואצמתה רובע רטמ 6 הבוגב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

 72,680.00 30.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../006 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     006 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 72,680.00 מהעברה      
      
      
תודימב 03-ב ןוטבמ קוצי הרואת דומעל דוסי     08.03.0003
תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 0021/0001/0001      
ללוכ ,תינכת יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה      
תקראה חלפו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב      
םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו דוסי      

 12,420.00 2,070.00     6.00 'פמוק .הבוג רטמ 21 דומעל :הרעה טלפמוק  
      
הקראה תדורטקלא ללוכ הקראה תחוש     08.03.0004
לכ ללוכ תשוחנ/הדלפ טומ סופיטמ תינקת      
,םורט ןוטבמ את לכ .םישורדה םירזיבאה      
קמועבו מ"ס 06 רטוקב אתה ,הביצח/הריפח      
,םימ זוקינל רוח ,ןוטבמ תיעקרק םע מ"ס 06      

  7,578.50   757.85    10.00 'פמוק טלפמוק העיבצו טוליש  
      
םח ץבאב לובט ןוולוגמ הדלפמ הרואת דומע     08.03.0005
ללוכ LAR_______ יסקופא עבצב עובצו      
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע דוסי תטלפ      
,רטמ 6 הבוגב ת"גל תפסונ האיצי ,דומעה      
,םירזיבא אתל הנכה דוסי יגרבל יוסיכ תטלפ      
לכו םיקדהמו םיז"אמ ללוכ םירזיבא שגמ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
ךתח לעב רטמ 21 הבוגב דומעה .עורזה      
רטוקב זילפמ הקראה גרוב תוברל ןמותמ      
ע"ש וא הלפ תרצות דומעה ,תוחפל 8/3"      

 44,850.00 7,475.00     6.00 רשואמ 'חי   
      
ךרע הווש וא ה.ל.פ תרצות הפצה יסנפל עורז     08.03.0006

  2,815.20 1,407.60     2.00 םיסנפ 4-ל רשואמ 'חי   
      
ע"ש וא ה.ל.פ תרצות הפצה יסנפל עורז     08.03.0007

  3,836.40   959.10     4.00 םיסנפ 2-ל רשואמ 'חי   
      
רשואמ ע"ש וא הלפ תרצות הפצה סנפל עורז     08.03.0008

  5,865.00   977.50     6.00 רטמ 21 דומע לע רטמ 6 הבוגב דחא סנפל 'חי   
150,045.10 תופעתסה תואספוקו הרואת יפוג 30.80 כ"הס  

      
ט ר ו פ ס  י ש ר ג מ  ר ל י פ  ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
תלד םע 66PI תומיטא תגרד חול הנבמ     08.04.0001
b2# ןוגג םע תינוציח הנקתהל םילנפו      
    MROF TSET EPYT הריבצ יספ ללוכ  
,טוליש ,םיקדהמ ,טוויח תולעת ,טווחו      
שורדה דויצה לכו םיררוואמ ,הרואת      
םוקמ 03%( טלפמוק חולה הנבמ תמלשהל      

 12,985.80 6,492.90     2.00 .)רומש ר"מ   
      
      
      

 12,985.80 40.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../007 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     007 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,985.80 מהעברה      
      
      
קוצי יזאפ תלת יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.04.0002
ללוכ )AK53 רצק םרז( A001X3 דע םרזל      

  1,082.15 1,082.15     1.00 תינורטקלא הנגהו )LIOC PIRT( קותינ לילס 'חי   
      

    271.40   271.40     1.00 A4 דע םרזל OMZKP יומד קספמ 'חי  08.04.0003
      
ימצע יאנש םע DEL היצקודניא תוירונ     08.04.0004

    227.70    75.90     3.00 230/6V 'חי   
      
רצק םרז( A36X3 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ     08.04.0005

    910.80   455.40     2.00 )א"ק 01 'חי   
      
ללוכ A04X4 יבטוק עברא רתי חתמ ןגמ     08.04.0006

  3,246.45 3,246.45     1.00 'פמוק םיאתמ םיכיתנ קתנמ  
      

  1,082.15 1,082.15     1.00 ילטיגיד ימונורטסא תבש ןועש 'חי  08.04.0007
      
םרז( A23X3 דע םרזל יזאפ תלת ת"מאמ     08.04.0008

  2,171.20   271.40     8.00 )א"ק 01 רצק 'חי   
      
רצק םרז( A04X3 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ     08.04.0009

    325.45   325.45     1.00 )א"ק 01 'חי   
      

  1,627.25   325.45     5.00 Am03/52X4 תחפ תנגה רסממ 'חי  08.04.0010
      

  2,277.00   379.50     6.00 Am03/04X4 תחפ תנגה רסממ 'חי  08.04.0011
      

    487.60   487.60     1.00 Am03/36X4 תחפ תנגה רסממ 'חי  08.04.0012
      
רצק םרז( A23X1 דע םרזל יזאפ דח ת"מאמ     08.04.0013

  1,334.00    66.70    20.00 )א"ק 01 'חי   
      
22 רטוק 4-0-3-2-1 םיבצמ 4 ררוב קספמ     08.04.0014

  2,346.00   195.50    12.00 מ"מ 'חי   
      

    296.70    98.90     3.00 םיפילחמ םיעגמ 4 טקוס דוקיפ יילר 'חי  08.04.0015
      

  1,082.15 1,082.15     1.00 'פמוק שורדה דויצהו טוויחה לכ ללוכ SMS רקב 08.04.0016
      
ילוזאלפ תרצות 56PI A61X3 יזאפ דח עקש     08.04.0017

  1,301.80   325.45     4.00 חולה ןפודב 'חי   
      
תרצות 56PI A36X5 יזאפ תלת עקש     08.04.0018

  1,842.30   921.15     2.00 חולה ןפודב ילוזאלפ 'חי   
      
תרצות 56PI A23X5 יזאפ תלת עקש     08.04.0019

    704.95   704.95     1.00 חולה ןפודב ילוזאלפ 'חי   
      

 35,602.85 40.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../008 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     008 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 35,602.85 מהעברה      
      
      
תרצות 56PI A61X5 יזאפ תלת עקש     08.04.0020

    487.60   487.60     1.00 חולה ןפודב ילוזאלפ 'חי   
      
ישאר נ.מ למשח חול      
    ----------------------------------------------------  
    -  
    --  
      
B2 MROF תינוציח הדמעהל חפ חול הנבמ     08.04.0022
,טווח ,A0001 םידדובמ הריבצ יספ ללוכ      
רזעה ירמוח לכו טווח תולעת ,םיקדהמ      
טלפמוק חולה תא םילשהל תנמ לע םישורדה      

 18,687.50 7,475.00     2.50 טרפמב טרופמכ ר"מ   
      
קוצי יזאפ תלת יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.04.0023
םע )AK54 רצק םרז םע( A0001X3 םרזל      

  6,325.00 6,325.00     1.00 'פמוק תינורטקלא הנגה  
      
קוצי יזאפ תלת יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.04.0024
םע )AK54 רצק םרז םע( A036X3 םרזל      

  8,050.00 4,025.00     2.00 תינורטקלא הנגה 'חי   
      
קוצי יזאפ תלת יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.04.0025
םע )AK54 רצק םרז( A061X3 דע םרזל      

  1,150.00 1,150.00     1.00 תינורטקלא הנגה 'חי   
      
קוצי יזאפ תלת יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.04.0026
םע )AK54 רצק םרז( A001X3 דע םרזל      

    805.00   805.00     1.00 תינורטקלא הנגה 'חי   
      

    207.00   207.00     1.00 A4 דע םרזל EM-2VG קספמ 'חי  08.04.0027
      
םגד CETAS ישאר קספמל הדידמ תכרעמ     08.04.0028

  3,450.00 3,450.00     1.00 PM335PRO 'חי   
      
ימצע יאנש םע DEL ,היצקודניא תוירונ     08.04.0029

    172.50    57.50     3.00 230/6V 'חי   
      

    517.50   517.50     1.00 'פמוק A5/0001 םרז הנשמ טס 08.04.0030
      
4 קספמ ללוכ SSALC 1 םיקרב תנגה     08.04.0031

  4,600.00 4,600.00     1.00 'פמוק םיבטוק  
      
4 קספמ ללוכ SSALC 2 םיקרב תנגה     08.04.0032

  4,025.00 4,025.00     1.00 'פמוק םיבטוק  
 84,079.95 טרופס ישרגמ רליפ חול 40.80 כ"הס  

      
      
      

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../009 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     009 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  ת ו כ ר ע מ  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
גתמ לש הרדגהו רוביח ,הנקתה ,הקפסא     08.05.0001
G1, 4 םיטרופ PH, 42 תרצות תרושקת      
,OEP + יטפוא ביס רוביחל PFS םיטרופ      
    ,SPANNIG TREE PROTOCOL (stp)  
ןקתוי 2REYAL ELOSMOC הסינכ/האיצי      
תונוראבו םיימוקמ תרושקת תונוראב      
תומלצמ רוביחל םיישאר םייתמוק תרושקת      

  3,788.10 3,788.10     1.00 'פמוק PI הינופלטו IFIW תודיחיו  
  3,788.10 תרושקת תוכרעמ 50.80 כ"הס  

      
ת ו מ ל צ מ  ת כ ר ע מ  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
תמלצמ לש הנקתהו טוויח ,הקפסא     08.06.0001
,לסקיפ הגמ 2 ארפניא תינוציח הפיכ/רוניצ      
ונקתוי תומלצמה .מ"מ 21-8.2 השדע      
לולכי ריחמה ,ןימזמה ידי לע עבקיש םוקימב      
עורז ,תרנצ ,טוויח ,םישרדנה םירזיבאה תא      
לש האלמ הלעפהל םיירוקמ הנקתה ימאתמו      
זוכירה תונוראל םרוביחו תכרעמהו המלצמה      
תיב הנבמ יבג לע תוינוציחו רדג ףקיה(      
ךרוצל םאתהב הקחרה תועורז ללוכ )רפסה      

 32,464.50 2,164.30    15.00 'פמוק .הנקתהה םוקמו  
 32,464.50 תומלצמ תכרעמ 60.80 כ"הס  
767,734.25 למשח 80 כ"הס  

      
ן י י נ ב ב  ב כ ר ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  90 ק ר פ       
      
ט ר ו פ ס  י נ ק ת מ  32.90 ק ר פ  ת ת       
      
ףוקש חול ,ץוח שרגמל 0202טקסב לס ןקתמ     09.23.0171
תוברל ,תשרו יציפק קושיח ,ריבש יתלב      

 68,000.00 17,000.00     4.00 5155 ןקת תקידבו סוסיב 'חי   
      
תוברל םיקזוחמ םוינמולאמ ףע רודכ ידומע     09.23.0180

  6,500.00 6,500.00     1.00 הסכמ םילוורשו גוז   
      

    850.00   850.00     1.00 לבכו ףע רודכ תשר 'חי  09.23.0200
      
ןקת יפל םייעוצקמ םיישאר לגרודכ ירעש      09.23.0300
    874 NE  ךתחב םוינמולא יליפורפמ  
תשר תוברל , עקרקב ןקתומ מ"מ021/001      
ט"קמ ילנגמ תגוד תיפמילוא הנבל לגרודכ      
    4034OSLM תוירוחא תוכימת יתשו ע"ש וא  

 38,000.00 38,000.00     1.00 סוסיב תוברל , לגרודכ תשר תיחתמורוביחל גוז   
113,350.00 טרופס ינקתמ 32.90 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../010 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     010 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ש ר ג מ  ן ו מ י ס ו  י ו פ י צ  52.90 ק ר פ  ת ת       
ט ר ו פ ס       
      
עצובמ ,ילירקא דוק-טרופס שרגמ יופיצ     09.25.0010
יוקינ תוברל ,ןרציה תויחנהל םאתהבתובכשב      

 85,000.00    50.00 1,700.00 יופיצה ינפל שרגמה לש ידוסי ר"מ   
      
םע עצובי שרגמב - ףע רודכ שרגמ ןומיס     09.25.0110

  2,500.00 2,500.00     1.00 שרגמה יופיצ 'חי   
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 לס רודכה שרגמ ןומיס ל"נכ 'חי  09.25.0120
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 די רודכ ןומיס ל"נכ 'חי  09.25.0140
 93,000.00 טרופס ישרגמ ןומיסו יופיצ 52.90 כ"הס  
206,350.00 ןיינבב בכרומ דויצו טוהיר 90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ע ב צ  11 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ע ב צ  21.11 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא "05MT" ילירקא ינועבצ טכילש     11.12.0182
םינפ( ןוטבו סבג תוריק לע ינוניב םקרמב      
הבכשב ר"מ/ג"ק 3.3-4.2 לש תומכב, )ץוח      
ג"ע טכילשה ןווגב ילירקא דוסי תוברל      
הדימב דרפנב דדמנה( רשיימ טכילש תיתשת      

168,300.00   102.00 1,650.00 )שרדינו ר"מ   
168,300.00 ץוח עבצ 21.11 כ"הס  
168,300.00 ץוח עבצ 11 כ"הס  

      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק ב  ת ו ד ח ו י מ  ת ו ד ו ב ע  03.41 ק ר פ  ת ת       
ש א ר  י כ ב ד נ ו  ן ב א       
      
יבועבו מ"ס 53 דע בחורב גניפוק שאר יכבדנ     14.30.0010
, א"מ/ח"ש 011 ןבאל דוסי ריחמה ,מ"ס 5 דע      

270,000.00   360.00   750.00 ןבאה ןוגיעו םישרדנה םיקוזיח תוברל רטמ   
270,000.00 שאר יכבדנו ןבא תוריקב תודחוימ תודובע 03.41 כ"הס  
270,000.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../011 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     011 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה פ מ ר ו  )ק ד ( ן ו פ י ס  ת ו פ צ ר  02 ק ר פ       
ת ע פ ו ש מ       
      
) ק ד ( ן ו פ י ס  ת ו פ צ ר  05.02 ק ר פ  ת ת       
ת ע פ ו ש מ  ה פ מ ר ו       
      
5 יבןוע ,ןרוא ץע גוסמ ץע  kceD -קד תופצר     20.50.0020
לוזריפ , הנותחת הכימת תורוק תוברל,  מ"ס      
,הדלפ תייצקורטסנוק / עבצו היצמדגרפניאו      

 58,500.00   650.00    90.00 םישרדנה םירוביחה לכו סוסיב ר"מ   
 58,500.00 תעפושמ הפמרו ) קד( ןופיס תופצר 05.02 כ"הס  
 58,500.00 תעפושמ הפמרו )קד( ןופיס תופצר 02 כ"הס  

      
,י ר א ל ס  י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
ן ו פ י ד ו  ם י נ ב מ  ס ו ס י ב ל       
      
ה ח י ד ק ב  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
ה ש ב י       
      
05 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.01.0035

219,625.00   251.00   875.00 ''מ 61 דעו 'מ 8 לע הלועה  קמועבו מ"ס רטמ   
219,625.00 השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 10.32 כ"הס  
219,625.00 ןופידו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 כ"הס  

      
ן י י נ ב ב  ב כ ר ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  03 ק ר פ       
      
ט ר ו פ ס  י נ ק ת מ  32.03 ק ר פ  ת ת       
      
ףוקש חול ,ץוח שרגמל 0202טקסב לס ןקתמ     30.23.0171
תוברל ,תשרו יציפק קושיח ,ריבש יתלב      

 68,000.00 17,000.00     4.00 5155 ןקת תקידבו סוסיב 'חי   
      
תוברל םיקזוחמ םוינמולאמ ףע רודכ ידומע     30.23.0180

  6,500.00 6,500.00     1.00 הסכמ םילוורשו גוז   
      

    850.00   850.00     1.00 לבכו ףע רודכ תשר 'חי  30.23.0200
      
ןקת יפל םייעוצקמ םיישאר לגרודכ ירעש      30.23.0300
    874 NE  ךתחב םוינמולא יליפורפמ  
תשר תוברל , עקרקב ןקתומ מ"מ021/001      
ט"קמ ילנגמ תגוד תיפמילוא הנבל לגרודכ      
    4034OSLM תוירוחא תוכימת יתשו ע"ש וא  

 38,000.00 38,000.00     1.00 סוסיב תוברל , לגרודכ תשר תיחתמורוביחל גוז   
113,350.00 טרופס ינקתמ 32.03 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../012 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     012 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ש ר ג מ  ן ו מ י ס ו  י ו פ י צ  52.03 ק ר פ  ת ת       
ט ר ו פ ס       
      
עצובמ ,ילירקא דוק-טרופס שרגמ יופיצ     30.25.0010
יוקינ תוברל ,ןרציה תויחנהל םאתהבתובכשב      

 85,000.00    50.00 1,700.00 יופיצה ינפל שרגמה לש ידוסי ר"מ   
      
םע עצובי שרגמב - ףע רודכ שרגמ ןומיס     30.25.0110

  2,500.00 2,500.00     1.00 שרגמה יופיצ 'חי   
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 לס רודכה שרגמ ןומיס ל"נכ 'חי  30.25.0120
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 די רודכ ןומיס ל"נכ 'חי  30.25.0140
 93,000.00 טרופס ישרגמ ןומיסו יופיצ 52.03 כ"הס  
206,350.00 ןיינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס  

      
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו י ע ל ס ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  01.04 ק ר פ  ת ת       
      
םינוטבה יריחמ .032-ב גוסמ ןוטבה לכ .1      
,ןויז תדלפ םיללוכ תודוסיהו תוריקה לש      
שאר תקלחהו תוניפ םוטיק םיזקנ ,םירפת      
יפ לע םלשומ לכה יולג ןוטב ינפ רמג ,ריקה      
תינכות      
      
,זוקינ יחתפ עוציב םיללוכ תוריקה לכ .3      
.תינכות יפל  ,םירפת      
      
יבלש יפל ריקה לש קלח ותוא דדמי אל .4      
הבוגה יפל ריקה דדמי רוזא לכב .קמוע      
.ףיעסה םוחתב      
      
קמועב ,םיכמות תוריק לש תודוסיל הריפח     40.10.0005

  9,020.00    41.00   220.00 והשלכ ק"מ   
      
יללכ הבוגב )דחא דצמ יולג( ןוטבמ ךמות ריק     40.10.0030

320,200.00 1,601.00   200.00 .מ"ס 051 לש ק"מ   
329,220.00 תויעלסו םיכמות תוריק 01.04 כ"הס  

      
ד ו י צ  / ט ר ו פ ס  י ש ר ג מ  31.04 ק ר פ  ת ת       
ט ר ו פ ס       
      

  3,162.00 1,054.00     3.00 טרופס שרגמב הציר לולסמ ןומיס 'חי  40.13.0030
      
עקרקל ןגועמ ינקת די רודכ שרגמל רעש     40.13.0100
ןווליגה,םירוביחהו םיקוזיחה לכ תוברל      
ללוכ ,םהינימל רזעה ירמוח לכו העיבצהו      
לש "3 ילדנו יטנא" םגד תמגודכ ,תותשר      

  3,264.00 3,264.00     1.00 ךרע הווש וא "םורדה טרופס" תרבח 'חי   
  6,426.00 31.04 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../013 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     013 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,426.00 מהעברה      
      
      
וא םורדה טרופס םגד טרפ פ"ע , הציפק רוב     40.13.0160
יולימו זוקינ תכרעמ ,ןוטב יסיסב ללוכ ,ע"ש      

 45,000.00 45,000.00     1.00 'פמוק שרדנכ לוח  
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 טרופס שרגמב לגר טק ןומיס 'חי  40.13.0170
 53,926.00 טרופס דויצ / טרופס ישרגמ 31.04 כ"הס  

      
ם י ח ט ש מ  ף ו צ י ר  15.04 ק ר פ  ת ת       
      
)םיעופיש םע( 03-ב ןוטב ליבש וא חטשמ     40.51.0010
לזרב תשר םע ,מ"ס 01 יבועב ,רתאב קוצי      
תוברל ,מ"ס 02/02 ,מ"ס 8 רטוק תכתורמ      
תיחנה יפל,ןוטבה סופסח וא הקלחה      
יספו תוטשפתה ירפת ללוכ ,חקפמה /ןנכתמה      

 49,350.00   235.00   210.00 .'מ 4 -כ לכ םוינימולא וא םייזפרט ץע ר"מ   
 49,350.00 םיחטשמ ףוציר 15.04 כ"הס  

      
ת ו י מ ו ר ט  / ת ו ק ו צ י  ת ו ג ר ד מ  25.04 ק ר פ  ת ת       
      
71-51/04 ךתחב ןוטבמ תוימורט תוגרדמ     40.52.0015
חטשמ תוברל,רופא ןווג ,)חלשו םור( מ"ס      
ןויזו קדוהמ עצמ ,  עפושמ 03-ב ןוטב      
031 דוסי ריחמב תוימורט תוגרדמ.ןוטבה      

 28,125.00   375.00    75.00 א"מ/ח"ש רטמ   
      
מ"ס 05/03 ךתח םורט ןוטבמ הנובירט בשומ     40.52.0025
,ע"ש וא ןייטשרקא בח תרצות מ"ס 8 יבועבו      
דדמנה ןוטב סיסב לע ןקתומ רופא ןווג      

 40,600.00   580.00    70.00 )היצקורטסנוק ףיעס( דרפנב רטמ   
 68,725.00 תוימורט / תוקוצי תוגרדמ 25.04 כ"הס  

      
ת ב ל ת ש מ  ן ב א ב  ף ו צ י ר  35.04 ק ר פ  ת ת       
      
) םיסופיטהו םיגוסה לכ( םיפוצירה יריחמ       
,תיתש קודיה,הריפח,"ךרד תרוצ" םיללוכ      
לוח עצמו מ"ס 51 יבועב קדוהמ 'א גוס עצמ      
.מ"ס 5 יבועב קדוהמ      
      
לע לוחכו , קורי , בוהצ , ןבל : םיריהב םינווג      
ןבל טנמצ סיסב      
      
מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0312
תויעובר וא מ"ס 02/01 תודימב תוינבלמ,      
אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב      
-ינועבצ ןווגב םינבאב ףוציר ךא,)עצמ ללוכ      
ןבל ןווג וא/ו)ןוטס רפוס( ןבל טלמ סיסב לע      

106,600.00   130.00   820.00 .לייטקוק ינווג וא/ו ר"מ   
106,600.00 35.04 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../014 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     014 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

106,600.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0442
וא/ו מ"ס 52/52 תודימב תויעובר,      
ללוכ אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,מ"ס 5.21/5.21      
ןבל טלמ טלמ סיסב לע -ינועבצ ןווג,)עצמ      

240,000.00   160.00 1,500.00 .לייטקוק ינווג וא/ו ןבל ןווג וא/ו )ןוטס רפוס( ר"מ   
      

 99,500.00   199.00   500.00 רופא טינרג ,שטולמ רמג ר"מ  40.53.0443
      
םגד,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0798
5.21/01 תודימב ע"ש וא"תתוסמ וטנרט"      
תוברל,מ"ס 6.12/5.31,מ"ס 5.41/5.31,מ"ס      
לייטקוק ינווגב ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס 5 לוח      

  8,550.00   171.00    50.00 תתוסמ רמגב ר"מ   
      
ןוטס וקא ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.53.1502
יבוע )קורי( מ"ס 81/81 תודימב זקנמ ףוצירל      
לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס 6      
תיתשת תוברל .ע"וש וא ןייטשרקא לש      

182,600.00   166.00 1,100.00 טרפ פ"ע זוקינל םיטגרגא ר"מ   
      
ידבכ םישנאל ליבומ הרהזא/ןומיס ןבא-שיגנ     40.53.2502
ףוציר תכמנהב )םיספ וא תוטילב םע( היאר      
יפל,מ"ס 6/02/02 תודימב ,היצח ירבעמב      
טלמ סיסב לע -ינועבצ ןווג,6 קלח 8191 י"ת      

  5,260.00   263.00    20.00 רופא ר"מ   
642,510.00 תבלתשמ ןבאב ףוציר 35.04 כ"הס  

      
ם ו ח י ת ו  ן ג  , ה פ ש  י נ ב א  45.04 ק ר פ  ת ת       
      
/ םינושה םהיגוס לע הפשה ינבא לכ ריחמ       
ללוכ םינוש םיגוסמ תוניפ / הצק תודיחי      
םשרנ םא אלא ןוטב תנעשמו דוסי ג"ע החנה      
תושרופמ תרחא      
      
תוברל , מ"ס  001/52/71  תישיבכ הפש ןבא     40.54.0020

 23,760.00    88.00   270.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי רטמ   
      

    475.00    95.00     5.00 )תימינפ / תינוציח(  ןג ןבאל הניפ תודיחי 'חי  40.54.0042
      
מ"ס 74/04 תודימב בכר תסינכל הפש ןבא     40.54.0100
דוסי ,תויתנפ םינבא תוברל מ"ס 04/03 וא      

  1,180.00   236.00     5.00 רופא ןווג, ןוטב תנעשמו רטמ   
      
דוסי תוברל מ,ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.54.0600

 30,000.00    75.00   400.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו רטמ   
      
      
      

 55,415.00 45.04 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../015 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     015 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 55,415.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 001/02/01 תודימב הזאפ אלל ןג ןבא     40.54.0610
לע -ינועבצ ןווג,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל      

  4,200.00    84.00    50.00 רופא טלמ סיסב רטמ   
 59,615.00 םוחיתו ןג , הפש ינבא 45.04 כ"הס  

      
ם י צ ע ל  ת ו מ ו ג  ם ו ח י ת  65.04 ק ר פ  ת ת       
      
תוימורט םינבא 4 -מ םיצעל תומוג םוחית     40.56.0090
מ"ס 521/21 ץוח תודימ תעבורמ תרגסמב      
ןבל טלמ סיסב לע ינועבצ ןווג ,08 רטוקו      

  6,930.00   990.00     7.00 'פמוק תתוסמ רמגב  
  6,930.00 םיצעל תומוג םוחית 65.04 כ"הס  

1,210,276.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס  
      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה  י ב ש ח מ ו  ם י ר ק ב  50.14 ק ר פ  ת ת       
      
הצק תדיחי לש האלמ תיביטרגטניא     41.05.1010
    LLEC-IRRI   ע"וש וא םגא תרבח תרצותמ,  
ENOLA DNATS  הייקשה רקב :תללוכה      
םאתמ, תרושקתל הנכה םע תולעפה עבראל      
הללוס  ,PG/MSGSR ירלולס תרושקת      
,CD/ CA ןעטמ ,21V  5.7 HA תנעטנ      
,PI-56 ןקת  C-34 הנגה תספוקב םידווזמ      

 13,300.00 13,300.00     1.00 .הנשל תוירחאו הנקתה תוברל 'חי   
 13,300.00 היקשה יבשחמו םירקב 50.14 כ"הס  

      
ם י ז ת מ ו  ם י ר י ט מ מ  60.14 ק ר פ  ת ת       
      
,יוסיכ ,הריפח תוללוכ  תודובעה לכ :הרעה      
.ןואסלפ גוסמ םיינקית רוביח ירזיבאו      
      
םגד "רטנה" תרצות ןנווכתמ החיג ריטממ     41.06.0130

  6,320.00   158.00    40.00 ע"ש וא יטסלפ ,ע"וש וא "I-02" 'חי   
  6,320.00 םיזתמו םיריטממ 60.14 כ"הס  

      
ן ג  ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  11.14 ק ר פ  ת ת       
      
תומכב רשועמ טסופמוק וא ןגיתפוכב לוביז     41.11.0120

  9,600.00    12.00   800.00 יללכ רושייו חוחית תוברל ,םנודל/ק"מ 02 לש ר"מ   
      
,חטשב רוזיפ תוברל ,ןוניגל המיאתמ המדא     41.11.0210

 21,000.00    70.00   300.00 ק"מ 02 לעמ תולודג תויומכב ק"מ   
      
      
      

 30,600.00 11.14 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../016 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     016 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 30,600.00 מהעברה      
      
      
ןבא .מ"ס 7 יבוע .תיעבט ןבאב הכריד ינבא     41.11.0240
רוןשיאב .ךרעל מ"ס 04/06 לדוג .תרסונמ      

  2,860.00   130.00    22.00 תננכתמה 'חי   
      
םילודג השולשב לוגע סובלוב -יעבט עלס     41.11.0250

 26,250.00 1,750.00    15.00 החנהו הקפסא .מ"ס 05/03/06 רטוק תינוש 'חי   
 59,710.00 ןג תמדאו עקרקה דוביע 11.14 כ"הס  

      
ל י ב ג מ ו  א ש ד  ם ח ו ת  31.14 ק ר פ  ת ת       
ם י ש ר ו ש       
      
םיצע ישרוש תרידח ענומ םישרוש ליבגמ     41.13.0131
תוכרעמל םיקזנ ענומו תוכרדמו םישיבכל      
ע"ש וא "סקדלפ" רוניצמ יושע,בויבו זוקינ      
רטוקב הדלפב קזוחמו ןליתאילופמ רצוימה      

  3,010.00   430.00     7.00 מ"מ 006 הבוגבו מ"מ 005 'חי   
  3,010.00 םישרוש ליבגמו אשד םחות 31.14 כ"הס  

      
ה ע י ט נ  02.14 ק ר פ  ת ת       
      

  3,000.00    15.00   200.00 )רטיל 1( 3 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0030
      

 22,000.00    22.00 1,000.00 )רטיל 3( 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0040
      

 14,000.00    70.00   200.00 )רטיל 01( 6 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0060
      
רטוקב "9 לדוג" )רטיל 001( לכיממ םיצע     41.20.0190
גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 3" עזג      

 25,200.00   600.00    42.00 ץעל טסופמוק רטיל 05-ו תואטוחמ תוכומס 'חי   
 64,200.00 העיטנ 02.14 כ"הס  

      
ת ח נ ה ו  א ש ד  ת ל י ת ש  03.14 ק ר פ  ת ת       
י ט ט נ י ס  א ש ד       
      
תוברל ,)ר"מ 052 לעמ( האשדמל חטש תנכה     41.30.0010

  3,600.00     9.00   400.00 יפוס רושייו ןושיד ,טסופמוק ר"מ   
      
וא ורוטלא ןזמ ,)ר"מ 052 לעמ( אשד ידברמ     41.30.0040

 12,000.00    30.00   400.00 ינדנ םולפספ ר"מ   
 15,600.00 יטטניס אשד תחנהו אשד תליתש 03.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../017 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     017 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ק ב  ש א ר ל  ם י ר ז י ב א  04.14 ק ר פ  ת ת       
      
רטסאילופמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.40.0626
םגד )דראגמולב טיילרוא" תמגודכ ןיירושמ      
    0582-RO 558 תודימב,ע"ש ואX095X023  
תודימל םאתהב לקוס סיסב תוברלמ"מ      

  3,300.00 3,300.00     1.00 לוענמו ןוראה 'חי   
  3,300.00 הרקב שארל םירזיבא 04.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  ת ר נ צ  07.14 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת היקשה תרנצ     41.70.0446
תוברל,6 גרד מ"מ 02 רטוקב והשלכ      
וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח ,םירזיבא      

  2,460.00    16.40   150.00 יוסיכו הריפח ללוכ הלעתב רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0467
םירוביח ,םירזיבא תוברל,מ"מ 52 רטוק,ךר 6      
ללוכ הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו      

 14,320.00    17.90   800.00 יוסיכו הריפח רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.70.0468

  3,760.00    18.80   200.00 .6 גרד מ"מ 23 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.70.0469

  5,100.00    20.40   250.00 .6 גרד מ"מ 04 רטוקב והשלכ רטמ   
      
36רטוק 01 גרד ןילתאילופ רוניצמ לוורש     41.70.0668
דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל ,חישק מ"מ      

 31,960.00    68.00   470.00 ןוליינ טוח תלחשהו מ"ס 07 רטמ   
 57,600.00 היקשה תרנצ 07.14 כ"הס  

      
ף ו ט פ ט  ת ו ח ו ל ש  08.14 ק ר פ  ת ת       
      
םער" תמגוד ,תתסוומ ףוטפיט תחולש      41.80.0020
לכ תפטפט ,מ"מ 71 רטוקב ,ע"ש וא "םיפטנ      

  8,000.00     8.00 1,000.00 מ"ס 05-04 רטמ   
      
61 רטוק ןאליתילופ רוניצמ ףוטפיט תעבט     41.80.0100
,תותסוומ תוילרגטניא תופטפט 6 םע מ"מ      
תרבוחמ תעבטה ,מ"ס 03 לש םיחוורמב      

  1,344.00    32.00    42.00 'פמוק ןואסלפ רבחמ י"ע הנזהה רוניצל  
  9,344.00 ףוטפט תוחולש 08.14 כ"הס  

      
ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  09.14 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"ס 06 רטוק םורט ןוטבמ הרקב תוחוש     41.90.0021

  2,400.00 1,200.00     2.00 היקשה בותיכ םעו הסכמ 'חי   
  2,400.00 הרקב תוחוש 09.14 כ"הס  

      
      

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../018 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     018 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת כ ר ע מ  י ש א ר  19.14 ק ר פ  ת ת       
      
רובעו ףוטפט רובע5.1" רטוק תכרעמ שאר     41.91.0020
רקב י"ע לעפומ, )תודרפנ תוחולשב(הרטמה      
ףוגמ תוברל,תומכ י"פע לעופה הייקשה      
ררחשמ ,דוקיפ ימל איצי, ןג זרב ,ןוסכלא      
ילוארדייה םיפוגמ  7 ,בלושמ ריווא      
05 ןנסמ,ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
םידרוקר 2,ץחל ןיטקמ ,ש"מ 021 ןנסמ ,ש"מ      
םישרדנה םירבחמהו רוביחה ירזיבא לכו      

  8,500.00 8,500.00     1.00 )דרפנב ודדמי תולעפהה( 'חי   
  8,500.00 תכרעמ ישאר 19.14 כ"הס  

243,284.00 הייקשהו ןוניג 14 כ"הס  
      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ם י צ י צ ע  90.24 ק ר פ  ת ת       
      
םורט ןוטבמ "םיחרפ זגרא" סופיטמ ץיצע     42.09.0010
לש מ"ס 55/08/08 תודימב רופא עבצב      
יולימ ללוכ ריחמ .ע"וש וא "ןייטשרקא"      
חודיק .הנוילע ףוט תבכשו הליתש תורבעת      

  6,000.00 1,500.00     4.00 ץיצעב היקשקהו זוקינ חתפ 'חי   
  6,000.00 םיציצע 90.24 כ"הס  

      
ה פ צ י ר  י ק ח ש מ  31.24 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב "יסאלק סאלק" הפצר קחשמ     42.13.0045

          3,309.00 מ"ס 06X012 'חי           
      
תודימב "לפכה חול"" הפצר קחשמ     42.13.0080

          9,523.00 מ"ס 003X003 'חי           
      
003 רטוקב " הרטמל העילק"" הפצר קחשמ     42.13.0095

          8,019.00 מ"ס 'חי           
      
תודימב "תירבעב תרוזפת"" הפצר קחשמ     42.13.0105

          11,528.00 מ"ס 003X003 'חי           
      
תודימב "קחורל הציפק" הפצר קחשמ     42.13.0125

          6,767.00 מ"ס 004X001 'חי           
      

          6,014.00 מ"ס 031X541  םלוע תפמ 'חי          42.13.0180
הפציר יקחשמ 31.24 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../019 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     019 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י נ פ ו א  י נ ק ת מ  41.24 ק ר פ  ת ת       
      
,ע"ש וא סדה בח "ילריפס" םיינפוא ןקתמ     42.14.0060
,רונתב עובצו ןוולוגמ הדלפ רוניצ יושע      

 43,200.00 1,200.00    36.00 ןוגיעו סוסיב תוברל 4/3" רטוקב 'חי   
      
יולק , עובצ ,ןוולוגמ הדלפ דומעמ לגדל ןרות     42.14.0230
,יטטסורטקלא סקלפוד טרפמ יפל ,רונתב      
,לגדה תפנהל לבחו תולגלג ללוכ ,'מ 6 הבוגב      

  7,000.00 3,500.00     2.00 .ןכומ ןוטב דוסי לע הנקתה תוברל 'חי   
 50,200.00 םיינפוא ינקתמ 41.24 כ"הס  

      
ם י ל ס פ ס  02.24 ק ר פ  ת ת       
      
וא ןומל 'בח "ונרלאס" םגד  ימורט לספס     42.20.0066
תריחב פ"ע ינועבצ ןווגב תכתמו ןוטב ,ע"ש      

 30,250.00 2,750.00    11.00 תילכירדאה 'חי   
      
, מ"ס 7 יבוע , ןרוא ץעמ לספס בשומ     42.20.0900
גוסו ןווג עובצ.טרפ פ"ע םייזפרט תוחולמ      
תייצקורטסנוק . תילכירדאה תריחב פ"ע      
תרוצ פ"ע םייתשק ןוולוגמ לזרב יליפורפ      
ןוטבה לספס ג"ע הנביי בשומה . לספסה      
טרפ פ"ע עוציב .םילוגעו םייתשק םיוקב      
ןלבקה לע .תילכירדא\ה םע אלמ םואתו      
ת ליחת ינפל רושיאל אמגוד עצבלו קפסל      

106,250.00   850.00   125.00 הדובעה רטמ   
      
ןרוא ץע ילגרס בשומ , רדא לספס     42.20.0910
4 ובו ,םלש לגעמ ( לזרב תייצקורטסנוקו      
אכירא םחש בח 0611 ט"קמ )םיעבר      

 22,000.00 5,500.00     4.00 הנקתהו הלבוה הקפסא 'חי   
158,500.00 םילספס 02.24 כ"הס  

      
ם י נ ת י ב  22.24 ק ר פ  ת ת       
      
, 061 עובלג םגד ימורט הרימש ןתיב     42.22.0030
תודימ . איכרא םחש בח,  5287 ט"קמ      
סוסיב ,הנקתה הקפסא ללוכ .'מ03.1/06.1      

 61,000.00 30,500.00     2.00 'פמוק תרושקת+למשח+םימ תונכה עוציבו  שרדנכ  
 61,000.00 םינתיב 22.24 כ"הס  

      
ם י נ ו ת פ ש א  14.24 ק ר פ  ת ת       
      
וא אכירא םחש בח ,ףזיש םגד לוגע ןותפשא     42.41.0143

 16,240.00 2,030.00     8.00 הנקתהו הקפסא .ע"ש 'חי   
      
      
      
      

 16,240.00 14.24 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../020 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     020 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,240.00 מהעברה      
      
      
ףוסיאל עקרקב ןומט)תכרעמ( לכימ     42.41.0900
ןולא תרצות ,הרימ םגד,ק"מ 5 חפנב,הפשא      
תוארוה יפל הנקתהו הריפח ללוכ,ע"וש וא      

 33,070.00 33,070.00     1.00 'פמוק .ןרציה  
 49,310.00 םינותפשא 14.24 כ"הס  

      
ה י ת ש ל  ם י מ  ת ו י ז ר ב  24.24 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא :םיללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
ןרציה טרפמב ראותמה לכ תא  ,הלבוה      
, )ןנכתמ טרפמ רדעהב( הנקתה תוברל      
ירצומ לכ .ותומדקל חטשה תרזחהו סוסיב      
לכה .רונתב םיעובצו םינוולוגמ ויהי תכתמה      
.ותומדקל חטשה תרזחהו םלשומ רמג דע      
      
רמגב םורט ןוטבמ םיכנל שיגנ היזרב -שיגנ     42.42.0305
09 הבוגבו מ"ס 04/56 תודימב ,תתוסמ/קלח      
םינגומ םיהבג 2-ב הציחל יזרב 2 םע,מ"ס      
,1162 ט"קמ "ביבא" םגד ,םילדנאו יטנא      
ןווגב,ע"ש וא"אכירא םחש" תרצות      

 55,000.00 5,500.00    10.00 זוקינ תחושו סוסיב תוברל,רופא 'חי   
      
,קלח רמגב םורט ןוטבמ םיכנל שיגנ היזרב      42.42.0450
םחש" תרצות,3602 ט"קמ  "ןואיש" םגד      
סוסיב תוברל,רופא ןווגב,ע"ש וא"אכירא      

 19,560.00 19,560.00     1.00 רוריק תכרעמו זוקינ תחושו 'חי   
 74,560.00 היתשל םימ תויזרב 24.24 כ"הס  

      
ק ח ש מ  י נ ק ת מ  16.24 ק ר פ  ת ת       
      

  7,920.00 7,920.00     1.00 סופיטל םילבח תשר ןקתמ 'חי  42.61.1350
      
תוברל  .'מ 02.1 הבוג ,העבג לע השלגמ     42.61.2000

 26,000.00 26,000.00     1.00 הנקתהו הקפסא .קד חטשמ` 'חי   
      
יקנו ףייושמ אטוחמ ןרוא ץעמ לוגע ץע דומע     42.61.2360
ללוכ עקרקל ןגועמ , םיצירחו םיצוק אלל      

 60,000.00 1,200.00    50.00 .םוטיאל תפז תבכש תחירמ רטמ   
      

  5,200.00   260.00    20.00 סופיטל די יזחאמ 'חי  42.61.2990
      

  4,500.00 1,500.00     3.00 סופיט לבכ רטמ  42.61.3000
103,620.00 קחשמ ינקתמ 16.24 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../021 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     021 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ח ט ש מ ו  י ט ט נ ס  א ש ד  56.24 ק ר פ  ת ת       
ה מ י ל ב       
      
רמוטסלא( E-VPT חטשמ תקיצי-שיגנ     42.65.0030
ןטילופ" תרצות ,קחשמ ינקתמל )יטסלפומרת      
הנוילע הבכשמ בכרומה ,ע"ש וא "טרופס      
םינווגב םיינועבצ E-VPT יריגרג 001%      
הבכש,)הנוילע הבכשב רוחש אלל( הריחבל      
ןרצי תוארוהל םאתהב RBS יריגרג הנותחת      
י"ע תרשואמ הליפנ הבוג תלבטו םינקתמה      
וא ןוטב ג"ע עצבתת הקיציה( םינקתה ןוכמ      
07 חטשמל ריחמה )דרפנב ומלושיש טלפסא      

 94,500.00   450.00   210.00 תוחפל ר"מ ר"מ   
      
יפל קחשמ ינקתמל יתחוטב יטטנס אשד     42.65.0098
ר"מל םירפת 000,83 לש תופיפצב 8941י"ת      
וא "טרופס ןטילופ" תרצות "סארג-ילופ" םגד      
הנוילע הבכש: תובכש יתשמ בכרומה ע"ש      
לוח יולמ םע מ"ס 02 הבוגב יטטנס אשד      
ימוג חטשמ תקיצי הנותחת הבכש .טקיליס      
    RBS, םינקתמה ןרצי תוארוהל םאתהב  
ןוכמ י"ע תרשואמ הליפנ הבוג תלבטו      
םיעצמ לש  תיתשת ג"ע עצובי (םינקתה      

  9,000.00   300.00    30.00 )דרפנב ומלושיש ןוטה וא טלפסא םיקדוהמ ר"מ   
103,500.00 המילב יחטשמו יטטנס אשד 56.24 כ"הס  

      
ה ל ל צ ה  76.24 ק ר פ  ת ת       
      
"הנרבממ" וא"שרפמ" םגד לצ תשרמ הככס     42.67.0021
ןליתאילופ יטוחמ היושע תשרה  ע"ש וא      
החודו בקרנ וניא גיראה ,ההובג תופיפצב      
ינפב הדימע ,%-89%19 הללצה ,שבוע      
    V.U,הריעב בכעמ םירמוחמ היושע תשרה  
ידומע תיצקורטסנוק תוברל,3905 י"ת יפל      
לש קחרמב, 'מ8 דע הבוגבו 4" רטוקב הדלפ      
תוניפב עקרקב םינגועמ ,םידומע ןיב 'מ 7-6      
הדלפ תורוניצ י"ע תשרהתכימתו הככסה      
דרשמ, ךוניחה דרשמ י"ע תרשואמ תשרה,      
לש הביבסב הנקתהל שא יוביכו תואירבה      
חטשב הככסל וניה ריחמה .םירגובו םידלי      
ללוכ עוציב ןונכת הללצהה .ר"מ 03-ל לעמ      
תוירחא .היצקורטסנוק סדנהמ רושיאו ןונכת      

135,200.00   260.00   520.00 םינש 5 -ל ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      

135,200.00 76.24 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../022 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     022 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

135,200.00 מהעברה      
      
      
וא תותשק /  "רמוע" םגד לצ תשרמ הככס     42.67.0031
ןליתאילופ יטוחמ היושע תשרה  ע"ש      
החודו בקרנ וניא גיראה ,ההובג תופיפצב      
ינפב הדימע ,%-89%19 הללצה ,שבוע      
    V.U,הריעב בכעמ םירמוחמ היושע תשרה  
יליפורפ תיצקורטסנוק תוברל,3905 י"ת יפל      
דוסי י"ע עקרקב םינגועמ  ,םייתשק לזרב      
י"ע תרבוחמ תשרה  רוטקורטסנוק ןונכת פ"ע      
דרשמ י"ע תרשואמ תשרה, הדלפ ילבכ      
הנקתהל שא יוביכו תואירבה דרשמ, ךוניחה      
וניה ריחמה .םירגובו םידלי לש הביבסב      
יצח הללצה -ר"מ 03-ל לעמ חטשב הככסל      

605,250.00   450.00 1,345.00 שרגמ ר"מ   
740,450.00 הללצה 76.24 כ"הס  

      
ק ח ש מ  י נ ק ת מ  99.24 ק ר פ  ת ת       
      
08/08 מ"ס 06/06 ,ץע בשומו תכתמ תויבוק     42.99.0070
ןומל בח ,לכירדאה תריחב פ"ע עובצ ,04/04      

 38,000.00 1,900.00    20.00 י"ש וא 'חי   
      
,3001טקמ ,םילוגע ןרוא ץע ידומעמ זז רשג     42.99.0120

 35,000.00 35,000.00     1.00 ע"ש וא בל לייא בח 'חי   
      
,םילוגע ץע ידומע לש םיהבג סמב העיספ     42.99.0130

  3,600.00 3,600.00     1.00 ע"ש וא בל לייא בח 8001   טקמ 'חי   
      

 65,000.00 65,000.00     1.00 )יקלח ( רוינו'ג הגנינ ירגתא ןקתמ 'חי  42.99.0150
      
בח , לופכ ןצמח םגד  - תכתממ ירגתא ןקתמ     42.99.0180

 65,000.00 65,000.00     1.00 ע"ש וא קראפ תינג 'חי   
      
בח ,1001 טקמ ,לקשמ יוויש תרוק ןקתמ     42.99.0190

  8,500.00 8,500.00     1.00 ע"ש וא בל לייא 'חי   
215,100.00 קחשמ ינקתמ 99.24 כ"הס  

1,562,240.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס  
      
ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
ת ו ר ד ג  21.44 ק ר פ  ת ת       
      
)םידלי ינגו רפס יתבל( ע"ש וא "ןויצ" רדג     44.12.0008
םיבצינ םיליפורפמ היושע 'מ 00.2 הבוגב      
ינש  ,מ"מ99 לש חוורמב מ"מ 5.1/52/52      
םידומעו ,מ"מ 2/06/04 םייקפוא םיליפורפ      
תוברל ,'מ 0.3לכ מ"מ 2/06/06םיליפורפמ      

217,000.00   620.00   350.00 םידדוב ןוטב תודוסי רטמ   
217,000.00 תורדג 21.44 כ"הס  

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../023 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     023 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ק ע מ  22.44 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפ ידומעמ ע"ש וא "תרנכ" םגד רדג     44.22.0012
הבוגבו 'מ 0.2 לכ מ"מ 2.2/06/06 ליפורפמ      
5.1/02/02 םיליפורפמ םיבצינו 'מ 3.1-2.1      
םיליפורפל םירבוחמה מ"מ 99 חוורמב ו מ"מ      
וא "ילרוא" תרצות מ"מ 2/52/05 םייקפוא      
'סמ לקד ףיעס LAR-5007 רופא ןווג ע"ש      

 91,800.00   510.00   180.00 44.022.0010 רטמ   
      
"דהוא" םגד מ"מ 24  רטוק רוניצמ די זחאמ     44.22.0220
רבוחמ מ"ס 59 הבוגב ע"ש וא      
,הפצירל םינגועמה    "1 2/1  רוניצמםיבצינל      
דיה זחאמ .זחאמה רוביחל ןוילע ןיפ תוברל      

  7,750.00   310.00    25.00 עובצו ןוולוגמ רטמ   
 99,550.00 תוקעמ 22.44 כ"הס  

      
ם י ר ע ש  13.44 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא "ןויצ" םגד ןוולוגמ יפנכ דח רעש     44.31.0010
תרגסמ ,מ"ס 002/541-021 תודימב      
תורוניצמ םיבצינ ,  מ"מ 2.2/04/06 ליפורפמ      
תוברל,מ"מ 99 לש חוורמב 4/3"/2.2 רטוק      
ליפורפ וא 2"/6.2 רטוק רוניצמ םעדומע      
ןוטב תודוסיל םינטובמ מ"מ 6.2/08/08      

 15,920.00 3,980.00     4.00 לוזרפו מ"ס 04/04/04 תודימב ןוטב תודוסיל 'חי   
      
ע"ש וא "ןויצ" םגד ןוולוגמ יפנכ וד רעש     44.31.0020
ליפורפמ תרגסמ ,מ"ס 002/054 תודימב      
רטוק תורוניצמ םיבצינ ,  מ"מ 4/001/001      
תוברל,מ"מ 99 לש חוורמב 4/3"/2.2      
ליפורפ וא 2"/6.2 רטוק רוניצמ םעדומע      
ןוטב תודוסיל םינטובמ מ"מ 6.2/08/08      

 23,540.00 11,770.00     2.00 לוזרפו מ"ס 08/08/08תודימב ןוטב תודוסיל 'חי   
      
ע"ש וא  "ןויצ" םגד ןוולוגמ יפנכ וד רעש     44.31.0030
ליפורפמ תרגסמ ,מ"ס 002/052 תודימב      
רטוק תורוניצמ םיבצינ ,  מ"מ 2.2/04/06      
תוברל,מ"מ 99 לש חוורמב 4/3"/2.2      
ליפורפ וא 2"/6.2 רטוק רוניצמ םעדומע      
ןוטב תודוסיל םינטובמ מ"מ 6.2/08/08      

  8,500.00 8,500.00     1.00 לוזרפו מ"ס 04/04/04 תודימב ןוטב תודוסיל 'חי   
 47,960.00 םירעש 13.44 כ"הס  

      
ת ו ש י נ ל  ר ו ת ס מ  ת ו ת ל ד  09.44 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר י ש       
      
ררוחמ חפמ רוזחמ רדחל רותסמ תותלד     44.90.0100
,תוריק תשירפ /טרפ פ"ע עובצו ןווולוגמ      

  7,500.00   750.00    10.00 הליענו תידי תוברל ר"מ   
  7,500.00 תוריש תושינל רותסמ תותלד 09.44 כ"הס  

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../024 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     024 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ר ו פ ס  ש ר ג מ ל  ת ש ר  ר ד ג  99.44 ק ר פ  ת ת       
      
בח XELPIUQE םגד טרופס שרגמל רדג     44.99.0150
    TENYTEFAS  . יטוח הייושע תשר  
תרוצב EPDHהובג תופיפצבןאליתילופ      
םיליפורפ תוברל ,מ"מ 05 לדוג ןייועמ      

157,500.00   350.00   450.00 טרפ פ"ע ןותחת ןוילע קלחו םידומעל ר"מ   
157,500.00 טרופס שרגמל תשר רדג 99.44 כ"הס  
529,510.00 רודיג 44 כ"הס  

      
ח ו ת י פ  - ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  30.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד       
      
לכב( דומע תוברל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת     51.03.0015

  1,360.00   340.00     4.00 )הבוג 'חי   
      
21 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.03.0065

    120.00     6.00    20.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס רטמ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.03.0080

    780.00    39.00    20.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ר"מ   
      

     51.00    51.00     1.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.03.0090
      

    249.00    83.00     3.00 לגר יכלוה / הכנ / םיינפוא למס תעיבצ 'חי  51.03.0110
      

  1,350.00     9.00   150.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.03.0115
  3,910.00 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 30.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  02.15 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      
      
השרומ רתאל יוניפו ,הסמעה תוברל הריפח     51.20.0010

704,000.00    44.00 16,000.00 חקפמה רושיאב ק"מ   
      
02-51% יתיסרח לוח , ררבנ רמוחב יולימ     51.20.0020
קודיהב קדוהמ מ"ס 02 לש תובכשב רזופמ      
'דומ 69% לש תופיפצ תגרדל רקובמ      

830,000.00    83.00 10,000.00 .והשאא ק"מ   
      

1,534,000.00 02.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../025 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     025 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,534,000.00 מהעברה      
      
      
רחאל תינכטואיג העירי השירפו הקפסא     51.20.0030
יולימ עוציב ינפלו הריפחה תודובע עוציב      

275,000.00    50.00 5,500.00 שרדנכ ר"מ   
1,809,000.00 רפע תודובע 02.15 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  03.15 ק ר פ  ת ת       
      
עצמה ,קודיהו רוזיפ תוברל "א" גוס עצמ     51.30.0008
וניה ריחמה .תרשואמ הבצחממ קפוסי      
02 לש  תובכשב .ק"מ 052 דע  לש תומכל      
תחת מ"ס 04 יבוע .רקובמ קודיה ןהינבו מ"ס      

383,350.00   187.00 2,050.00 עקרק ץעוי תויחנה פ"ע ,ףוצירה יחטש ק"מ   
383,350.00 תויתשתו םיעצמ 03.15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  04.15 ק ר פ  ת ת       
      
עצובמ מ"ס 7 יבועב טרופס ישרגמב טלפסא     51.40.0130
יבועב הנותחת תאשונ הבכש:תובכש יתשב      
,הלעמו )4/3"( מ"מ 91 רגרגה לדוג מ"ס 4      
ילמיסקמ לדוג מ,ס 3 יבועב טלפסא תהבכש      
סוסחר ,רוזיפ תוברל,)8/3"( מ"מ 5.9      
טלפסא סוליפו תובכשה ןיב ינימוטיב      
0001 לש םומינימ תומכל ריחמה ,רשניפב      

206,800.00   110.00 1,880.00 ר"מ ר"מ   
206,800.00 טלפסא תודובע 04.15 כ"הס  

2,403,060.00 חותיפ - םישיבכ 15 כ"הס  
      
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
75 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.75 ק ר פ  ת ת       
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק       
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
אלא ,םולשתהו הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא ןייוצ םא      
      
םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ .3      
וא/ו הריפחה תדובע תא םיללוכ עקרקב      
קצומ עלסל טרפ ,עקרקה יגוס לכב הביצחה      
ףיעס האר - הביצח רובע תפסות .ףוצר      
    7057.011.09  

לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפל תויללכ תורעה 10.75 כ"הס            
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../026 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     026 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ק פ ס א ל  ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  11.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ       
      
,מ"מ 56.3 ןפוד יבוע ,2" רטוק הדלפ תורוניצ     57.11.0090
תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע      
ע"ש וא CPA-3 וא "וירט" תמגוד יתבכש      
עקרקב םיחנומ ,טנמצ טלמ םינפ יופיצו      
תודובע ,םיחפס תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב      

  9,100.00   182.00    50.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
,מ"מ 23/5 ןפוד יבוע ,3" רטוק הדלפ תורוניצ     57.11.0100
תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע      
ע"ש וא CPA-3 וא "וירט" תמגוד יתבכש      
םיחפס ללוכ אל ,טנמצ טלמ םינפ יופיצו      
דע קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ טעמל      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1      

 11,900.00   238.00    50.00 רזוח יולימו רטמ   
      
םע ,23/5" ןפוד יבוע ,4" רטוק הדלפ תורוניצ     57.11.0110
יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע      
םינפ יופיצו ע"ש וא CPA-3 וא "וירט" תמגוד      
,םירבחמטעמל םיחפס ללוכ אל ,טנמצ טלמ      
תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      

 49,970.00   263.00   190.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע רטמ   
      
,תויופעתסה ,תותשק :ןוגכ םינוש םיחפס     57.11.3000
םינוש תורוניצ יגוס ןיב םימאתמ ,םירבעמ      
םינפ יופיצ םע 3" רטוק הדלפ תורוניצל 'דכו      
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטעו טנמצ טלמ      

  2,100.00   210.00    10.00 ךותירב רוביחו סוחד ןוטב וא יתבכש תלת 'חי   
      
,תויופעתסה ,תותשק :ןוגכ םינוש םיחפס     57.11.3010
םינוש תורוניצ יגוס ןיב םימאתמ ,םירבעמ      
םינפ יופיצ םע 4" רטוק הדלפ תורוניצל 'דכו      
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטעו טנמצ טלמ      

  5,600.00   280.00    20.00 ךותירב רוביחו סוחד ןוטב וא יתבכש תלת 'חי   
      
,תויופעתסה ,תותשק :ןוגכ םינוש םיחפס     57.11.3020
םינוש תורוניצ יגוס ןיב םימאתמ ,םירבעמ      
םינפ יופיצ םע 6" רטוק הדלפ תורוניצל 'דכו      
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטעו טנמצ טלמ      

            410.00 ךותירב רוביחו סוחד ןוטב וא יתבכש תלת 'חי           
 78,670.00 םימ תקפסאל הדלפ תורוניצ 11.75 כ"הס  

      
ם י ל י ע פ מ  ,ם י פ ו ג מ  12.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ  "ל מ ג "-ו  ם י פ ו ג מ ל  ם י י ל מ ש ח       
      
,הקיצי לזרב יושע 3" רטוק בחר זירט ףוגמ     57.21.0020
ץחלל )ןסליר( 11 ןוליינ ץוחו םינפ יופיצ םע      

  4,380.00 1,460.00     3.00 םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 61 לש הדובע 'חי   
      

  4,380.00 12.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../027 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     027 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,380.00 מהעברה      
      
      
,הקיצי לזרב יושע 4" רטוק בחר זירט ףוגמ     57.21.0030
ץחלל )ןסליר( 11 ןוליינ ץוחו םינפ יופיצ םע      

  7,080.00 1,770.00     4.00 םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 61 לש הדובע 'חי   
      
תרנצ יעטק תוברל ,4" רטוק יליע "למג"     57.21.0510
םיכותיר ,תולעמ 09 תויוז 4 ,'מ 5 דע ךרואב      
םיפוגמ ןוגכ םירזיבא אלל( "למג"ה תעיבצו      
ןקתומ ,םימ וקל רוביח תוברל )םימותסשו      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק םלשומ  
 13,960.00 םימ "למג"-ו םיפוגמל םיילמשח םיליעפמ ,םיפוגמ 12.75 כ"הס  

      
י ו ו ק ב  ם י נ נ ס מ ו  ם י מ ו ת ס ש  22.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ       
      
לזרב יושע 3" רטוק םימל רזוח לא םותסש     57.22.0004
ןוילע חתפ םע ע"ש וא "RN-540" םגד הקיצי      
ץחלל ,תלוקשמו עורז אלל ,טלוב/ךרואמ ריצו      
,םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 61 לש הדובע      

  3,960.00 3,960.00     1.00 ןוגיע יגרבו םימטא 'חי   
      
4" רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     57.22.0932
ץחלל ,ע"ש וא "י.ר.א" תרצות תכתממ יושע      
תוברל ,יסקופא יופיצ םע ,'מטא 21 הדובע      

  7,760.00 7,760.00     1.00 ח"זמל הקידבו םיידגנ םינגוא 'חי   
 11,720.00 םימ יווקב םיננסמו םימותסש 22.75 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ  י ז ר ב  62.75 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ל  ץ ו ח מ  )ם י ט נ ר ד י ה (      
      
רטוק דדוב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.26.0025
,4" רטוק ףקז תוברל ,ןגוא י"ע רבוחמ ,4"      
וקל רוביחו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג      

  8,250.00 2,750.00     3.00 'פמוק םימ  
      
,4" רטוק ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות     57.26.0070

  4,700.00   940.00     5.00 הפצה תעינמל 'חי   
 12,950.00 ןיינבל ץוחמ )םיטנרדיה( שא יוביכ יזרב 62.75 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ל  ם י א ת  72.75 ק ר פ  ת ת       
      
ימינפ רטוק ,תוימורט תוילוחמ םירזיבאל את     57.27.0010
.ב.ב הסכמ םע מ"ס 57 דע קמועבו ,מ"ס 05      
תוברל ,ץצח תפצרו 51A ןיממ ,מ"ס 04 רטוק      

  7,000.00 1,400.00     5.00 'פמוק רזוח יולימו הריפח תודובע  
  7,000.00 םירזיבאל םיאת 72.75 כ"הס  

      
      
      

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../028 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     028 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

C.V.P ת ו ר ו נ י צ  23.75 ק ר פ  ת ת       
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב ל  ן ל י ת א י ל ו פ ו       
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0010
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      

 16,500.00   165.00   100.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפחתודובע רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0030
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל,'מ 52.2      

 11,400.00   190.00    60.00 רזוח יולימו רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0040
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל,'מ 57.2      

 10,500.00   210.00    50.00 רזוח יולימו רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0200
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      

 30,000.00   200.00   150.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפחתודובע רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0210
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל,'מ 57.1      

 21,000.00   210.00   100.00 רזוח יולימו רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0220
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל,'מ 52.2      

 18,000.00   225.00    80.00 רזוח יולימו רטמ   
107,400.00 לועיתו בויבל ןליתאילופו C.V.P תורוניצ 23.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../029 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     029 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ל ו ג ע  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  24.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו י מ ו ר ט  ת ו י ל ו ח מ  ב ו י ב ל       
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0010
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 08      
הכירד יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 06      
םיחתפ יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו      
ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל      
"SC019" וא "F-019" גוסמ הרידח םטא םע      
וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו      
,'מ 52.1 דע קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ      

 20,940.00 3,490.00     6.00 "002F רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0020
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 06 רטוק      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכוהכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "F-019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" ו א "טסלפוטיא"      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב      

 40,300.00 4,030.00    10.00 רזוח יולימו 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0099
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 521      
יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 06 רטוק      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכוהכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "F-019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" ו א "טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב      

 37,050.00 7,410.00     5.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
 98,290.00 תוימורט תוילוחמ בויבל תולוגע הרקב תוחוש 24.75 כ"הס  

      
ב ו י ב  ת ו ר ו נ י צ  ר ו ב י ח  74.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י י ק  ת ו ח ו ש ל       
      
מ"מ 061 רטוק C.V.P בויב רוניצ רוביח     57.47.0200
החושל דומצב הריפח תוברל ,תמייק החושל      
תייטה ,תוביאש ,רוביחה תודובע ,תמייקה      
לכו לעתמה דוביע ,החוש רבחמ ,םיכפש      

  2,660.00 1,330.00     2.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,םישורדה םירמוחה  
  2,660.00 תומייק תוחושל בויב תורוניצ רוביח 74.75 כ"הס  

      
      
      

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../030 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     030 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק י נ  י ח ו ד י ק  76.75 ק ר פ  ת ת       
      
ילריפס רוניצ םע מ"ס 05 רטוק זוקינ יחודיק     57.67.0011
ןליתאילופמ מ"ס 04 םינפ רטוק ררוחמ      
    )EPDH( וא "סקלפזק" גוסמ הדלפב קזוחמ  
לקשמב גורא אל ינכטואיג דבב ףוטע ע"ש      
,'מ 6 דע קמועב ,ר"מל ר"ג 052 תוחפללש      
לש ןוילעה קלחב החטבא תוטומ תוברל      
רוניצל חודיקה רטוק ןיב ללחה יולימו רוניצה      

 27,000.00 3,000.00     9.00 'פמוק לוחב  
      
ןוטבמ הילוח רובע זוקינ חודיקל תפסות     57.67.0030
מ"ס 05 דע הבוגו מ"ס 05 םינפ רטוקב םורט      
רטוק תשר עבוכ תוברל ,ןוטב תרקת םע      

  7,110.00   790.00     9.00 'פמוק םיגרב י"ע הרקתל קזוחמ מ"ס 04-03  
      
םע מ"ס 05 רטוקב זוקינ יחודיקל תפסות     57.67.0310
רובע מ"ס 03 םינפ רטוקב ץרוחמ ילג רוניצ      

 40,500.00   500.00    81.00 'מ 6 לעמ ףסונ 'מ לכ רטמ   
 74,610.00 זוקינ יחודיק 76.75 כ"הס  
407,260.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../031 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 )זוכיר( מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     031 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

                 58,720.00 םיעצמו תודוסי 10.20 קרפ תת   
   

                193,500.00 תודוסי 20.20 קרפ תת   
   

                 20,132.00 תופצרו םיפצרמ 40.20 קרפ תת   
   

                 10,085.00 תונושו םייניב תוקיצי 80.20 קרפ תת   
   

                407,400.00 ןויז תדלפ 90.20 קרפ תת   
   

   689,837.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס               
   
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
   

                192,600.00 תכרעמלו םימחו םירק םימל םייטסלפ תורוניצ 21.70 קרפ תת   
)םירלקנירפס( םיזתמ        
   

                  1,475.00 םימ יווקל R-PP ןליפורפילופמ "לורילופ" םיזרב 62.70 קרפ תת   
םימחו םירק        
   

                  5,180.00 םיזתמ תכרעמל םירזיבאו םיחפס 09.70 קרפ תת   
)םירלקנירפס(        
   

   199,255.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס               
   
למשח 80 קרפ    
   

                142,025.00 םילבכ 10.80 קרפ תת   
   

                355,331.60 תונושו תרנצ היצקורטסנוק 20.80 קרפ תת   
   

                150,045.10 תופעתסה תואספוקו הרואת יפוג 30.80 קרפ תת   
   

                 84,079.95 טרופס ישרגמ רליפ חול 40.80 קרפ תת   
   

                  3,788.10 תרושקת תוכרעמ 50.80 קרפ תת   
   

                 32,464.50 תומלצמ תכרעמ 60.80 קרפ תת   
   

   767,734.25 למשח 80 כ"הס               
   
ןיינבב בכרומ דויצו טוהיר 90 קרפ    
   

                113,350.00 טרופס ינקתמ 32.90 קרפ תת   
   

                 93,000.00 טרופס ישרגמ ןומיסו יופיצ 52.90 קרפ תת   
   

   206,350.00 ןיינבב בכרומ דויצו טוהיר 90 כ"הס               
 
 

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../032 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 )זוכיר( מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     032 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

ץוח עבצ 11 קרפ    
   

                168,300.00 ץוח עבצ 21.11 קרפ תת   
   

   168,300.00 ץוח עבצ 11 כ"הס               
   
ןבא תודובע 41 קרפ    
   

                270,000.00 שאר יכבדנו ןבא תוריקב תודחוימ תודובע 03.41 קרפ תת   
   

   270,000.00 ןבא תודובע 41 כ"הס               
   
תעפושמ הפמרו )קד( ןופיס תופצר 02 קרפ    
   

                 58,500.00 תעפושמ הפמרו ) קד( ןופיס תופצר 05.02 קרפ תת   
   

    58,500.00 תעפושמ הפמרו )קד( ןופיס תופצר 02 כ"הס               
   
ןופידו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ    
   

                219,625.00 השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 10.32 קרפ תת   
   

   219,625.00 ןופידו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 כ"הס               
   
ןיינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ    
   

                113,350.00 טרופס ינקתמ 32.03 קרפ תת   
   

                 93,000.00 טרופס ישרגמ ןומיסו יופיצ 52.03 קרפ תת   
   

   206,350.00 ןיינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס               
   
רתאה חותיפ 04 קרפ    
   

                329,220.00 תויעלסו םיכמות תוריק 01.04 קרפ תת   
   

                 53,926.00 טרופס דויצ / טרופס ישרגמ 31.04 קרפ תת   
   

                 49,350.00 םיחטשמ ףוציר 15.04 קרפ תת   
   

                 68,725.00 תוימורט / תוקוצי תוגרדמ 25.04 קרפ תת   
   

                642,510.00 תבלתשמ ןבאב ףוציר 35.04 קרפ תת   
   

                 59,615.00 םוחיתו ןג , הפש ינבא 45.04 קרפ תת   
   

                  6,930.00 םיצעל תומוג םוחית 65.04 קרפ תת   
   

 1,210,276.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס               
 
 

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../033 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 )זוכיר( מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     033 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

הייקשהו ןוניג 14 קרפ    
   

                 13,300.00 היקשה יבשחמו םירקב 50.14 קרפ תת   
   

                  6,320.00 םיזתמו םיריטממ 60.14 קרפ תת   
   

                 59,710.00 ןג תמדאו עקרקה דוביע 11.14 קרפ תת   
   

                  3,010.00 םישרוש ליבגמו אשד םחות 31.14 קרפ תת   
   

                 64,200.00 העיטנ 02.14 קרפ תת   
   

                 15,600.00 יטטניס אשד תחנהו אשד תליתש 03.14 קרפ תת   
   

                  3,300.00 הרקב שארל םירזיבא 04.14 קרפ תת   
   

                 57,600.00 היקשה תרנצ 07.14 קרפ תת   
   

                  9,344.00 ףוטפט תוחולש 08.14 קרפ תת   
   

                  2,400.00 הרקב תוחוש 09.14 קרפ תת   
   

                  8,500.00 תכרעמ ישאר 19.14 קרפ תת   
   

   243,284.00 הייקשהו ןוניג 14 כ"הס               
   
ץוח טוהיר 24 קרפ    
   

                  6,000.00 םיציצע 90.24 קרפ תת   
   

הפציר יקחשמ 31.24 קרפ תת                             
   

                 50,200.00 םיינפוא ינקתמ 41.24 קרפ תת   
   

                158,500.00 םילספס 02.24 קרפ תת   
   

                 61,000.00 םינתיב 22.24 קרפ תת   
   

                 49,310.00 םינותפשא 14.24 קרפ תת   
   

                 74,560.00 היתשל םימ תויזרב 24.24 קרפ תת   
   

                103,620.00 קחשמ ינקתמ 16.24 קרפ תת   
   

                103,500.00 המילב יחטשמו יטטנס אשד 56.24 קרפ תת   
   

                740,450.00 הללצה 76.24 קרפ תת   
   

                215,100.00 קחשמ ינקתמ 99.24 קרפ תת   
   

 1,562,240.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס               
 

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../034 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 )זוכיר( מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     034 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רודיג 44 קרפ    
   

                217,000.00 תורדג 21.44 קרפ תת   
   

                 99,550.00 תוקעמ 22.44 קרפ תת   
   

                 47,960.00 םירעש 13.44 קרפ תת   
   

                  7,500.00 תוריש תושינל רותסמ תותלד 09.44 קרפ תת   
   

                157,500.00 טרופס שרגמל תשר רדג 99.44 קרפ תת   
   

   529,510.00 רודיג 44 כ"הס               
   
חותיפ - םישיבכ 15 קרפ    
   

                  3,910.00 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 30.15 קרפ תת   
   

              1,809,000.00 רפע תודובע 02.15 קרפ תת   
   

                383,350.00 תויתשתו םיעצמ 03.15 קרפ תת   
   

                206,800.00 טלפסא תודובע 04.15 קרפ תת   
   

 2,403,060.00 חותיפ - םישיבכ 15 כ"הס               
   
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ    
   

לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפל תויללכ תורעה 10.75 קרפ תת                             
   

                 78,670.00 םימ תקפסאל הדלפ תורוניצ 11.75 קרפ תת   
   

                 13,960.00 "למג"-ו םיפוגמל םיילמשח םיליעפמ ,םיפוגמ 12.75 קרפ תת   
םימ        
   

                 11,720.00 םימ יווקב םיננסמו םימותסש 22.75 קרפ תת   
   

                 12,950.00 ןיינבל ץוחמ )םיטנרדיה( שא יוביכ יזרב 62.75 קרפ תת   
   

                  7,000.00 םירזיבאל םיאת 72.75 קרפ תת   
   

                107,400.00 לועיתו בויבל ןליתאילופו C.V.P תורוניצ 23.75 קרפ תת   
   

                 98,290.00 תוימורט תוילוחמ בויבל תולוגע הרקב תוחוש 24.75 קרפ תת   
   

                  2,660.00 תומייק תוחושל בויב תורוניצ רוביח 74.75 קרפ תת   
   

                 74,610.00 זוקינ יחודיק 76.75 קרפ תת   
   

   407,260.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס               
 
 

קובץ: אומדן ביצוע 07-22   .../035 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה לזירק .מ.י
2653247-90:סקפ 5353247-90:לט אבס רפכ 96 רובת רה חר
 

07/07/2022 )זוכיר( מ"עב הסדנה לזירק .מ.י טקיורפ לוהינ
דף מס':     035 ןורשה דוה2031  תותיכ 42 ידוסי רפס תיב

  
קרפ ךס  
   689,837.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ  

  
   199,255.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ  

  
   767,734.25 למשח 80 קרפ  

  
   206,350.00 ןיינבב בכרומ דויצו טוהיר 90 קרפ  

  
   168,300.00 ץוח עבצ 11 קרפ  

  
   270,000.00 ןבא תודובע 41 קרפ  

  
    58,500.00 תעפושמ הפמרו )קד( ןופיס תופצר 02 קרפ  

  
   219,625.00 ןופידו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ  

  
   206,350.00 ןיינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ  

  
 1,210,276.00 רתאה חותיפ 04 קרפ  

  
   243,284.00 הייקשהו ןוניג 14 קרפ  

  
 1,562,240.00 ץוח טוהיר 24 קרפ  

  
   529,510.00 רודיג 44 קרפ  

  
 2,403,060.00 חותיפ - םישיבכ 15 קרפ  

  
   407,260.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ  

 
  

לכה ךס  
 9,141,581.25  יללכ כ"הס  

  1,554,068.81 מ"עמ %71  
 10,695,650.06 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: אומדן ביצוע 07-22 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה


