
ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
ןדמוא

 
18/07/2020
דף מס':     001 המידק המלש הלעמ 'חר רמת ןג ץופיש

תויללכ תורעה 0 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ י ד ק מ   ת ו ר ע ה  00 ק ר פ       
      
ת ו מ י ד ק מ  ת ו ר ע ה  10.00 ק ר פ  ת ת       
      
תקפסא תא תללוכ תודובעה לכ : 1 הרעה      
רמוחה תסנכה , רתאל דע עוניש , םירמוחה      
.קפסי ןימזמהש םירמוח ללוכ שומישו      
      
תונפל ןלבקה לע תודובעה לכ םויסב : 2 הרעה      
תנמטמל וא רשואמ ךפש רתאל תלוספה תא      
ללוכ ןלבקה ןובשח לעו ןימזמה החניש תלוספ      
רשאכ ןימזמל תלוספה יוניפ תדועת תריסמ      
תלוספה תנמטמ י"ע המותח איה      
      
וא הליל תודובע ושרדיו הדימבו : 3 הרעה      
ועצובי תודובעה תויתרגש אל תועשב תודובע      
הגירח תיפסכ תפסות לכ שורדי אל ןלבקה ,      
.וללה תועשה רובע      
      
םירמוחה וא דויצה לע הרימשה : 4 הרעה      
היהת אל ןלבקל , ןלבקה תוירחאב הנה רתאב      
. םירמוח תבינג לע הנולת לכ      
      
רדגב רתאה תא רדגל גאדי ןלבקה  :5 הרעה      
ןאכ הנכס םיטלש תולתלו ונובשח לע המוטא      
םישורדה םירוזאב םיטלוב תומוקמב םינוב      
חקפמה תטלחה י"פע      
      
טלחומ ןויקנ עצבל ןלבקה תוירחאב : 6 הרעה      
יוקינ - הניגה םוחתב ללוכ , הדובעה םויסב      
הינב ירמוח יוניפ , הינב תלוספ , ןוטב תויראש      
םירתוימ      
      
תולוספ יוניפל הפשא תולוכמ : 7 הרעה      
תאבה ןיגב , תונושה תודובעה יריחמב תולולכ      
תפסות לכ םלושת אל תלוספ יוניפו הלוכמ      
יריחמב לולכ תולוכמה ריחמ  , ריחמה      
םינושה םיפיעסה      
      
י"ע ועצובי הבוגב תודובעה לכ :8 הרעה      
הבוגב הדובע תכמסה ורבעש םידבוע      
      
תויומכה בתכב תוטרופמה תויומכה :9 הרעה      
קודבל ןלבקה תוירחאב תוברוקמ תויומכ ןניה      
וא הנולת לכ ןלבקל היהת אל - תויומכה תא      
תנטקה וא הלדגה יבגל תיפסכ השירד      
תויומכה      

10.00.0 קרפ תתב הרבעהל          

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג
 

קובץ: גן תמר למכרז   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
ןדמוא

 
18/07/2020
דף מס':     002 המידק המלש הלעמ 'חר רמת ןג ץופיש

תויללכ תורעה 0 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רויס ךרעי אל יכ תאזב שגדומ 01 הרעה      
םידקמ רויס עצבל ןלבקה תוירחאב םינלבק      
לכש אדוול ןלבקה לע תועצהה תשגה ינפל      
לכ תא ןובשחב חקל יכו ול תורורב תודובעה      
השיג יכרד תקידב ללוכ , תוולנה תויולעה      
      
רפסב טרופמל תופופכ תודובעה לכ :11 הרעה      
היינבה תודובעל יללכה טרפמה - לוחכה      
יכמסמ לש תידרשמ ןיבה הדעווה תאצוהב      
הינבל הזוחה      
      
שי תופסונ תודובע ויהיו הדימב : 21 הרעה      
, בתכב חקפמה וא ןימזמה רושיא תא לבקל      
- ןלבקל ומלושי אל רושיא אלל ושעיש תודובע      
ןוריחמ יפל ורשואי תופסונ תודובע רוחמת      
ריחממ %01 תוחפ תונטק תודובעל לקד      
תודובעה      

תומידקמ תורעה 10.00 כ"הס            

תומידקמ  תורעה 00 כ"הס            

תויללכ תורעה כ"הס          

 
קוזיחו הסירה תודובע 1 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ו ר י פ ו  ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
. 10.10 ק ר פ  ת ת       
      
תלוספ יוניפ תללוכ הסירהה תודובע : הרעה      
תודובעה ריחמב      
      
םייביטקורטסנוק םיטנמלא סורהל ןיא : הרעה      
רוטקורטסנוקהו חקפמה רושיא אלל      
      
ךותיח יוניפ הריבש תללוכ הסירהה 'בע      
םישורדה יבוע לכב םיטנמלאה לכ םילזרב      
, קולב , סבג - הדובעה לש םלשומ עוציבל      
לדבה אלל לכה ןוטב      
      
טרופמכ םימייק ןוטב יטנמלא וא תוריק תסירה     01.01.0010

  4,500.00   150.00    30.00 הסירהה תינכותב ר"מ   
      
      

  4,500.00 10.10.1 קרפ תתב הרבעהל
7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 
קובץ: גן תמר למכרז   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
ןדמוא

 
18/07/2020
דף מס':     003 המידק המלש הלעמ 'חר רמת ןג ץופיש

קוזיחו הסירה תודובע 1 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,500.00 מהעברה      
      
      
ללוכ תמייק תיטסוקא הרקת יוניפו קוריפ     01.01.0020

  2,000.00    50.00    40.00 הרואת יפוג יוניפו קותינ ר"מ   
      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק םוריח תאיצי ףוקשמו תלד יוניפו קוריפ 01.01.0030
      
ללוכ , ןותחתו ןוילע חבטמ ןורא יוניפו קוריפ     01.01.0040
חטשמו זרב רויכ יוניפו םימה תכרעמ קותינ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק שיש  
      
םיתורש ירדח היצלטסניא תכרעמ יוניפו קוריפ     01.01.0050
2 , םיזרב + םירויכ 2 , תורגאינ + תולסא 2 ,      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק בויבו םימ תכרעמ קותינ , םיתורש תותלד  
      
יחירא תותיסו קוריפ - חבטמו םיתורש ירדח     01.01.0060
ריקה תנכהו רשיימ חיטב ריקה רושי , יופיח      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק הקבדהל  
 10,000.00 . 10.10 כ"הס  

 10,000.00 קוריפו הסירה תודובע 10 כ"הס  

      
ם י ב י ט ק ו ר ט ס נ ו ק  ם י ק ו ז י ח  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
. 10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ועצובי היצקורטסנוקה יקוזיח לכ : הרעה      
רוטקורטסנוקהו חקפמה תויחנהל םאתהב      
      
עצובי אלו ןכתי ילאנויצפוא הז ףיעס : הרעה      
וקלחב עצובי וא      
      
יטנמלאב תורקת / תוריק יקוזיח עוציב     02.01.0015
םיכתחבו םיכרואב הדלפ תיצקורטסנוק      
תודובע רמג רחאלו עוציב ינפל ןלבקל ורסמיש      
, הלבוה , הקפסא תללוכ הדובעה , הסירהה      
לש דוסי עבצב העיבצו ךותיר , רוביח הפנה      
גוס לכמ הדלפ יליפורפ - הדלפה יליפורפ      

 20,000.00 20,000.00     1.00 אוהש ןוט   
      
תכימתל הנבמה תפצרב ןוטב דוסי עוציב     02.01.0020
תודימ ( סדנהמה תיחנה י"פע םידומע      

  8,000.00 2,000.00     4.00 לזרב ןויז ללוכ )05/05/05 'חי   
 28,000.00 . 10.20 כ"הס  

 28,000.00 םיביטקורטסנוק םיקוזיח תודובע 20 כ"הס  

 38,000.00 קוזיחו הסירה תודובע כ"הס

      
7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 
 

קובץ: גן תמר למכרז   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
ןדמוא

 
18/07/2020
דף מס':     004 המידק המלש הלעמ 'חר רמת ןג ץופיש

ןגה ללח + םיתורש ירדח ץופיש 2 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
. 10.40 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב קולבב הקרופש טולימ תלד חתפ תריגס     04.01.0010
שורדה לכו תורוגח , תורבחתה ללוכ , מ"ס 02      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק 022/001 לש תובורוקמ תודימב  
    800.00 . 10.40 כ"הס  

    800.00 הינב תודובע 40 כ"הס  

      
ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ש י ש ו  ח ב ט מ  ת ו נ ו ר א  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
תרוצב ןותחת  חבטמ ןורא תנקתהו הקפסא     06.01.0010
תוריגמ תרוש ללוכה "ר"      
, םיפדמ תקולח ללוכ  09+012/09/06 תודימב      
יופיצ , ץיודנס ןוראה ףוג תוידיו תותלד      
תבשות , לקוצ ללוכ , םרק ןווגב הקיימרופ      
ירבעמל ןוראב םיחתפו לופכ חבטמ רויכל      
םלושת אלו וכרוא יפל ןוראה תדידמ ( תרנצ      
- 09+012=003 )הניפ רובע הלופכ הדידמ      

  4,800.00 1,600.00     3.00 ןלבקל רסמתש תינכות י"פע הקולח רטמ   
      
תודימב  ןוילע  חבטמ ןורא תנקתהו הקפסא     06.01.0020
תותלד , םיפדמ תקולח ללוכ  051/06/04      
הקיימרופ יופיצ , ץיודנס ןוראה ףוג תוידיו      
רסמתש תינכות י"פע הקולח , םרק ןווגב      

  2,100.00 1,400.00     1.50 ןלבקל רטמ   
      
ורקימל ןיא טליב" ןורא תנקתהו הקפסא     06.01.0025
תודימ ( תפרוצמ תינכות יפל היפא רונתו לג      

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק )06/06/581 תוברוקמ  
      
2 יבועב רסיק שיש חטשמ הנקתהו הקפסא     06.01.0030
- תרנ ירבעמו זרב , לופכ רויכל חתפ ללוכ מ"ס      

  4,800.00 1,600.00     3.00 םרק ןווג רטמ   
 14,900.00 שישו חבטמ תונורא 10.60 כ"הס  

      
ה פ ס ר ט  ת ו צ י ח מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
יאתל הפסרט תוציחמ תנקתהו הקפסא     06.02.0010
יונפ סופת תוידי ללוכ ,  תינכות י"פע םיתורש      
לעמ מ"ס 02 לש חוורמ הנקתה , תועבצא ןגמ      

  7,500.00 2,500.00     3.00 'פמוק ןפודו תלד ללוכ את 'חיל ריחמ , ףוצירה ינפ  
  7,500.00 הפסרט תוציחמ 20.60 כ"הס  

      
7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 
קובץ: גן תמר למכרז   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
ןדמוא

 
18/07/2020
דף מס':     005 המידק המלש הלעמ 'חר רמת ןג ץופיש

ןגה ללח + םיתורש ירדח ץופיש 2 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב םוריח תאיציל תלד תנקתהו הקפסא     06.03.0010
ללוכ תלדלפ גוס - 012/001  חתפ , 09 ףנכ      
בא םע םואיתב ןגה חתפמל רטסמ תמאתה      
וא ןבל יופיצ ןווג , 8571808-450 איגש תיבה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק םרק  
      
ץע םיתורש רדחל הסינכ תלד תנקתהו הקפסא     06.03.0020

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק רפוטסו רדנליצ ללוכ הקיימורפ יופיצ  
      

  1,000.00   250.00     4.00 תלדל תועבצא ןגמ תנקתהו הקפסא 'חי  06.03.0030
      

    450.00   150.00     3.00 תלדל הטאה לגלג תנקתהו הקפסא 'חי  06.03.0040
  6,150.00 תותלד 30.60 כ"הס  

 28,550.00 תורגנ תודובע 60 כ"הס  

      
ה י צ ל ט ס נ י א  ת ו ד ו ב ע  70 ק ר פ       
      
ם י ל כ ו  ה י צ ל ט ס נ י א  'ק נ  10.70 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ט י נ ס       
      
תחתמ 4" תרנצב הלסאל בויב 'קנ עוציב     07.01.0010
, םישורדה םירבחמהו תויוזה לכ ללוכ , ףוצירל      
, ריקל רבעמ תמייק הכירבל תורבחתה ללוכ      

  3,000.00 1,000.00     3.00 'פמוק םלשומ לכה , ינוציח ריק לע ריוא אוניצ עוציב  
      
ללוכ 05 רטוקב תרנצ םירויכל זוקינ 'קנ עוציב     07.01.0015
תרוקיב תספוק ללוכ םישורדה םירבחמה לכ      

  2,400.00   600.00     4.00 'פמוק הפצרב תרנצה ןוטיב ללוכ ,רויכ לכל תחתמ  
      
הנזה םירויכ + תולסאל תושדח םימ 'קנ עוציב     07.01.0020
תרנצ , תומייק םימ 'קנ לוטיב , ינוציח ריקמ      
    PS הביצחו ףוציר תורוש קוריפ , הציחל  
זרב ללןכ + ןוטיב ללוכ ךרוצה י"פע תוריקב      

  6,300.00   900.00     7.00 'פמוק לגעמ לכל ירודכ הריגס  
      
לעמ הנקתה 4 ימת גוסמ םימ רישכמל םימ 'קנ     07.01.0025

    350.00   350.00     1.00 ןוחבטמה שיש 'חי   
      
לכימ ללוכ א הסרח הלסא תנקתהו הקפסא     07.01.0040
לינ זרב ללוכ , ןוסלפ לש יתומכ וד החדה      
םימו םויב 'קנל תורבחתה , הלסא הסכמו      

  4,800.00 1,600.00     3.00 'פמוק םימייק  
      
      
      

 16,850.00 10.70.2 קרפ תתב הרבעהל
7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג

 
קובץ: גן תמר למכרז   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
ןדמוא

 
18/07/2020
דף מס':     006 המידק המלש הלעמ 'חר רמת ןג ץופיש

ןגה ללח + םיתורש ירדח ץופיש 2 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,850.00 מהעברה      
      
      
הנקתה תירונ םגד רויכ תנקתהו הקפסא     07.01.0045
יתניפ רויכ , םיידי תציחרל םידלי הבוגב הכומנ      
ללוכ , ןגה תווצ םיידי תיחרל הבוגב ןקתוי      
עוציב סבג ריקב , זוקינל תורבחתהו ןופיס      

  1,500.00   500.00     3.00 'פמוק םירויכה תיספתל ץע יקוזיח  
      
)יבלח+ירשב ( לופכ רויכ תנקתהו הקפסא     07.01.0046

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק ןופיס ללוכ חבטמל  
      
הכורא היפ רויכל חרפ זרב תנקתהו הקפסא     07.01.0050

    500.00   500.00     1.00 חבטמל 'חי   
      
הרצק היפ רויכל חרפ זרב תנקתהו הקפסא     07.01.0060

    900.00   300.00     3.00 םיידי תפיטשל 'חי   
 21,050.00 םירטינס םילכו היצלטסניא 'קנ 10.70 כ"הס  

      
ה נ י י ג ה  י ר ז י ב א  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
טלאוט ריינ קיזחמ ןקתמ תנקתהו הקפסא     07.02.0010

    360.00   120.00     3.00 לקינמ 'חי   
      
םיידי בוגינ ריינ ןקתמ תנקתהו הקפסא     07.02.0020

    300.00   150.00     2.00 )םיתורשו חבטמ ( 'חי   
      
לכ לעמ( ילזונ ןובס ןקתמ הנקתהו הקפסא     07.02.0040

    450.00   150.00     3.00 )םיתורש רויכ 'חי   
      
רויכ לכ לעמ 09/06 הארמ תנקתהו הקפסא     07.02.0050

  1,350.00   450.00     3.00 םיתורש 'חי   
  2,460.00 הנייגה ירזיבא 20.70 כ"הס  

 23,510.00 היצלטסניא תודובע 70 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
. 10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ , םייק לגעממ רואמ 'קנ עוציב : הרעה      
ףוג תנקתה ריחמה םילולכ םילגעמ תדרפה      
הרואתה      
      
      
      
      
      

10.80.2 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: גן תמר למכרז   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
ןדמוא

 
18/07/2020
דף מס':     007 המידק המלש הלעמ 'חר רמת ןג ץופיש

ןגה ללח + םיתורש ירדח ץופיש 2 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דל 06/06 הרואת ףוג תנקתהו הקפסא     08.01.0010
ףוגה רוביח ללוכ , תיטסוקא הרקתב ןקתומ      
לכ , תיביטקורטסנוקה הרקתל םילבכב הילתו      

  6,300.00   350.00    18.00 תוניפ 2 ב הלתי ףוג 'חי   
      
03 רטוק לוגע הרואת ףוג תנקתהו הקפסא     08.01.0020
רוביח ללוכ , תיטסוקא הרקתב ןקתומ מ"ס      
תיביטקורטסנוקה הרקתל םילבכב הילתו ףוגה      

  1,500.00   250.00     6.00 תוניפ 2 ב הלתי ףוג לכ , 'חי   
      
ררקמ, ורקימ , 4 ימת , רונתל חכ יעקש עוציב     08.01.0030

  1,750.00   250.00     7.00 חבטמב שישה לעמ תורש יעקש  , 'חי   
      
תלד לעמ םוריח תרואת ףוג תנקתהו הקפסא     08.01.0040

    350.00   350.00     1.00 רואמ 'קנ ללוכ םוריח תאיצי 'חי   
  9,900.00 . 10.80 כ"הס  

  9,900.00 למשח תודובע 80 כ"הס  

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י ע ט ק ב  ח י ט  י נ ו ק י ת  10.90 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ט ק       
      
רחאל תועוצרבו םינטק םיעטקב חיט ינוקית     09.01.0010
שדח קולב ריק ג"עו , הסירה תודובע רמג      
, םינפו ץוח חיט , )טולימ תלד חתפ תריגס (      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק העיבצל הנכהו טכילש ללוכ  
  2,500.00 םינטק םיעטקב חיט ינוקית 10.90 כ"הס  

  2,500.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
טינרג יחירא לש הקבדהב ףוצירו הקפסא     10.01.0010
ןווג - ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמב 06/06 ןלצרופ      
הבור ללוכ מ"מ 3 הגופ - ןימזמה רושיאל      
הדובעה - ףוצירה ריחמב לולכה לנפ תקבדהו      
םע ןלצרופ טינרגב םיתורש ירדח ףוציר תללוכ      

 20,700.00   230.00    90.00 01R הקיחש םדקמ ר"מ   
      
רחאל לנפ לעמ ןוקית , ףוציר לנפ קוריפ     10.01.0020

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק שדח לנפ תקבדה  
 21,700.00 10.01.2 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: גן תמר למכרז   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
ןדמוא

 
18/07/2020
דף מס':     008 המידק המלש הלעמ 'חר רמת ןג ץופיש

ןגה ללח + םיתורש ירדח ץופיש 2 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,700.00 מהעברה      
      
      
ןבל ןווג הקימרק יופיח יחירא תקבדהו הקפסא     10.01.0030
יופיח - הבור ללוכ , קירבמ ןווג בכוש 06/03      
, מ"ס 042 הבוגב תיעסוקא הרקת הבוג דע      

  8,000.00   250.00    32.00 םינטק םיחיראב חבטמ יש לעמ הקימרק יופיח ר"מ   
 29,700.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס  

 29,700.00 תוריק יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      
ת י ט ס ו ק א  ה ר ק ת ו  ס ב ג  ת ו ד ו ב ע  22 ק ר פ       
      
ת י ט ס ו ק א  ה ר ק ת  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
הרקת יחירא 06/06 תיטסוקא הרקת עוציב     22.01.0010
Z+L יפקיה ליפורפ 42T לפיורפ תוילרנימ      
ללוכ מ"מ 8 לבידו גרוב ןקת י"פע תויל תללוכ      

 18,700.00   220.00    85.00 םוא ר"מ   
 18,700.00 תיטסוקא הרקת 10.22 כ"הס  

      
ס ב ג  ת ו ר י ק  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
02-01 הנתשמ יבועב  ללוכ סבג תוריק תינב     22.02.0010
קורי וא ןבל דצ לכמ סבג תוטלפ ללוכ מ"ס      
םירויכה רוזאה , לדבה אלל םימ דימע      
תאישנל ץע תטלפ קוזיח עצובי תותלדהו      
הנכהו םירפתב לטכפש עוציב , םירויכה      

  2,400.00   200.00    12.00 העיבצל ר"מ   
  2,400.00 סבג תוריק 20.22 כ"הס  

 21,100.00 תיטסוקא הרקתו סבג תודובע 22 כ"הס  

116,060.00 ןגה ללח + םיתורש ירדח ץופיש כ"הס
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קובץ: גן תמר למכרז   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
)זוכיר( ןדמוא

 
18/07/2020
דף מס':     009 המידק המלש הלעמ 'חר רמת ןג ץופיש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תויללכ תורעה 0 הנבמ     
    
תומידקמ  תורעה 00 קרפ      
    

תומידקמ תורעה 10.00 קרפ תת                                           
    

תומידקמ  תורעה 00 כ"הס                                          
תויללכ תורעה 0 כ"הס                                         

    
קוזיחו הסירה תודובע 1 הנבמ     
    
קוריפו הסירה תודובע 10 קרפ      
    

                              10,000.00 . 10.10 קרפ תת    
    

                 10,000.00 קוריפו הסירה תודובע 10 כ"הס                
    
םיביטקורטסנוק םיקוזיח תודובע 20 קרפ      
    

                              28,000.00 . 10.20 קרפ תת    
    

                 28,000.00 םיביטקורטסנוק םיקוזיח תודובע 20 כ"הס                
    38,000.00 קוזיחו הסירה תודובע 1 כ"הס                            

    
ןגה ללח + םיתורש ירדח ץופיש 2 הנבמ     
    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                                 800.00 . 10.40 קרפ תת    
    

                    800.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
    
תורגנ תודובע 60 קרפ      
    

                              14,900.00 שישו חבטמ תונורא 10.60 קרפ תת    
    

                               7,500.00 הפסרט תוציחמ 20.60 קרפ תת    
    

                               6,150.00 תותלד 30.60 קרפ תת    
    

                 28,550.00 תורגנ תודובע 60 כ"הס                
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קובץ: גן תמר למכרז   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
)זוכיר( ןדמוא

 
18/07/2020
דף מס':     010 המידק המלש הלעמ 'חר רמת ןג ץופיש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

היצלטסניא תודובע 70 קרפ      
    

                              21,050.00 םירטינס םילכו היצלטסניא 'קנ 10.70 קרפ תת    
    

                               2,460.00 הנייגה ירזיבא 20.70 קרפ תת    
    

                 23,510.00 היצלטסניא תודובע 70 כ"הס                
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                               9,900.00 . 10.80 קרפ תת    
    

                  9,900.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                               2,500.00 םינטק םיעטקב חיט ינוקית 10.90 קרפ תת    
    

                  2,500.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
תוריק יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                              29,700.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת    
    

                 29,700.00 תוריק יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
תיטסוקא הרקתו סבג תודובע 22 קרפ      
    

                              18,700.00 תיטסוקא הרקת 10.22 קרפ תת    
    

                               2,400.00 סבג תוריק 20.22 קרפ תת    
    

                 21,100.00 תיטסוקא הרקתו סבג תודובע 22 כ"הס                
   116,060.00 ןגה ללח + םיתורש ירדח ץופיש 2 כ"הס                            
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קובץ: גן תמר למכרז   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
)זוכיר( ןדמוא

 
18/07/2020
דף מס':     011 המידק המלש הלעמ 'חר רמת ןג ץופיש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

תויללכ תורעה 0 הנבמ    
   

תומידקמ  תורעה 00 קרפ                             
   

תויללכ תורעה 0 כ"הס                            
   
קוזיחו הסירה תודובע 1 הנבמ    
   

                 10,000.00 קוריפו הסירה תודובע 10 קרפ   
   

                 28,000.00 םיביטקורטסנוק םיקוזיח תודובע 20 קרפ   
   

    38,000.00 קוזיחו הסירה תודובע 1 כ"הס               
   
ןגה ללח + םיתורש ירדח ץופיש 2 הנבמ    
   

                    800.00 הינב תודובע 40 קרפ   
   

                 28,550.00 תורגנ תודובע 60 קרפ   
   

                 23,510.00 היצלטסניא תודובע 70 קרפ   
   

                  9,900.00 למשח תודובע 80 קרפ   
   

                  2,500.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                 29,700.00 תוריק יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                 21,100.00 תיטסוקא הרקתו סבג תודובע 22 קרפ   
   

   116,060.00 ןגה ללח + םיתורש ירדח ץופיש 2 כ"הס               
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קובץ: גן תמר למכרז   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
)זוכיר( ןדמוא

 
18/07/2020
דף מס':     012 המידק המלש הלעמ 'חר רמת ןג ץופיש

  
הנבמ ךס  

תויללכ תורעה 0 הנבמ               
  

    38,000.00 קוזיחו הסירה תודובע 1 הנבמ  
  

   116,060.00 ןגה ללח + םיתורש ירדח ץופיש 2 הנבמ  
 

  
לכה ךס  

   154,060.00  יללכ כ"הס  
     26,190.20 מ"עמ %71  
    180,250.20 מ"עמ ללוכ כ"הס  

7271364-050 ,7271364-450    םיטקייורפ לוהינו חוקיפ הסדנה יול ידג
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