
הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 

18/04/2022 ןדמוא-תויומכ בתכ-'ל ךמסמ
דף מס':     001 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
0.1 ק ר פ  ת ת  00.10 ק ר פ  ת ת       
      
0.1 קרפ תת      
      
8102/30 תרודהמ תויתשתו הינב יריחמ רגאמ      
תורעההנשמ ןלבק יריחמ ,)8102/20 יריחמ(      
תויללכ      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
םירקמב קר שמתשהל שי ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש      
      
לכב .קמוע יבלש יפל הריפח תדידמ ןיא .4      
קמועה יפל ,אלמה הריפחה חפנ דדמי רוזא      
.ףיעסה םוחתב      
      
רפע יפדוע יוניפ םיללוכ םיפיעסה יריחמ - 'ב5      
,תויושרה י"ע רשואמ ךפש םוקמל תלוספו      
תרבעה רובע .רתאהמ מ"ק 51 דע לש קחרמל      
ףיעס האר רתוי לודג קחרמל רמוחה      
םולשת ללוכ וניא ריחמה .0060.020.10      
ןלבקל םלושי הכיפש תורגא רובע .תורגא      
ןימזמ י"ע ורשואיו גיציש תולבקל םאתהב      
םזיה עבקיש תורחא תויחנה יפל וא הדובעה      
.הדובעה תליחת ינפל הזוחב      
      
חוור + הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ .8      
םניהו )מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו      
.רפעה תודובע ןלבק יריחמ      

0.1 קרפ תת 00.10 כ"הס            
      
ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ  05.10 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו       
      
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,ימוקמ יולמ     01.50.0110

  9,240.00   115.50    80.00 יולימ יחטש ףושיח ללוכ רקובמ אל קודיהו ק"מ   
      
וא/ו )הריפח תיעקרק( תיתש לש ליגר קודיה     01.50.0205

  1,260.00     3.15   400.00 םייעבט עקרק ינפ ר"מ   
 10,500.00 קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 05.10 כ"הס  

      
      
      

 10,500.00 רפע תודובע 10 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     002 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי 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       
      
0.2 ק ר פ  ת ת  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
0.2 קרפ תת      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
םירקמב קר שמתשהל שי ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש      
      
ןייוצש םוקמב טעמל( הז קרפב םיפיעסה לכ .3      
דדמנ םינוטבה ןויז .ןויזה םיללוכ םניא )תרחא      
. 001.20 קרפ תתב םיריחמה יפל דרפנב      
      
,03-ב בורל( םיפיעסב ןייוצמכ ןוטבה גוס .4      
הפישח תוגרדב ,)הבאשמ ןוטבו 5 העיקש      
תודובעה יריחמ .תרחא רמאנ אל םא ,4-2      
רובע .שרדתש הטיש לכב ןוטבה עוניש םיללוכ      
ןכו 05-ב וא 04-ב ןוטב םע תודובעה עוציב      
תפסות האר - 5 הפישח תגרדב ןוטב רובע      
.690.20 קרפ תתב      
      
חוור + הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ .6      
םניהו )מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו      
.ישאר ןלבק יריחמ      

0.2 קרפ תת 00.20 כ"הס            
      
ם י ע צ מ  11.20 ק ר פ  ת ת       
      
תחתמ מ"ס 5 יבועב 02-ב הזר ןוטב עצמ     02.11.0040

 20,160.00    50.40   400.00 םיפצרמל ר"מ   
      
ע"ש וא "דיבילופ" לש הריזג תולעת עצמ     02.11.0110
תחתמ מ"ס 52 הבוגב ףצקומ ןריטסילופמ      

  5,880.00    29.40   200.00 תינכות יפל הנתשמ תורוקה בחור דוסי תורוקל רטמ   
      
ע"ש וא "דיבילופ" לש "לולח זגרא" עצמ     02.11.0140
תחתמ מ"ס 52 הבוגב ףצקומ ןרטסילופמ      
02 החיפת ללח( תחפות עקרקב םיפצרמל      

 24,360.00    60.90   400.00 )מ"ס ר"מ   
 50,400.00 םיעצמ 11.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: מועצה דתית גדרה   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     003 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ו ס י  ת ו ר ו ק  14.20 ק ר פ  ת ת       
      
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תויולת דוסי תורוק     02.41.0060
תורוקה בחור .הפצרה םע תוקוצי )4-2 הפישח      

 36,153.60 1,129.80    32.00 תינכות יפל הנתשמ ק"מ   
 36,153.60 דוסי תורוק 14.20 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  05.20 ק ר פ  ת ת       
      
הפישח ,5" העיקש( 03-ב תויולת ןוטב תופצר     02.50.0100

 97,860.00   244.65   400.00 מ"ס 02 יבועב )4-2 ר"מ   
 97,860.00 תופצרו םיפצרמ 05.20 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ת ו ר י ק  16.20 ק ר פ  ת ת       
      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוריק     02.61.0020

  5,720.40 1,430.10     4.00 מ"ס 51 יבועב ק"מ   
      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוריק     02.61.0030

 17,076.15 1,313.55    13.00 מ"ס 02 יבועב ק"מ   
      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוריק     02.61.0040

 14,956.20 1,246.35    12.00 מ"ס 52 יבועב ק"מ   
      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוריק     02.61.0060

 21,035.70 1,168.65    18.00 מ"ס 53 יבועב ק"מ   
 58,788.45 ןוטב תוריק 16.20 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע  26.20 ק ר פ  ת ת       
      
הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב םילדב םידומע     02.62.0045

 34,671.00 1,333.50    26.00 תינכות יפל הנתשמ ךתחב )4-2 ק"מ   
 34,671.00 םידומע 26.20 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ו ק  17.20 ק ר פ  ת ת       
      
הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תויולת תורוק     02.71.0020

 91,920.15 1,294.65    71.00 תינכות יפל הנתשמ ךתחב )4-2 ק"מ   
 91,920.15 תוקעמו תורוק 17.20 כ"הס  

      
ת ו ר ו ג ח  27.20 ק ר פ  ת ת       
      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תורוגח     02.72.0040
תינכות יפל הנתשמ בחורב תוריק לע תוקוצי      

 18,837.00 1,449.00    13.00 םיחתפה לעמ תוברל ק"מ   
      
הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב תויכנא תורוגח     02.72.0080

 27,669.60 1,729.35    16.00 תינכות יפל הנתשמ תודימב )4-2 ק"מ   
 46,506.60 תורוגח 27.20 כ"הס  

      
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     004 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

א ל מ  ן ו ט ב  ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  18.20 ק ר פ  ת ת       
      
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.0050

119,574.00   306.60   390.00 מ"ס 52 יבוע )4-2 הפישח ר"מ   
      
,5" העיקש( 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.81.0060

 38,808.00   346.50   112.00 מ"ס 03 יבוע )4-2 הפישח ר"מ   
158,382.00 אלמ ןוטב תוגגו תורקת 18.20 כ"הס  

      
ן ו ט ב ו  ג נ י פ ו ט  ן ו ט ב  58.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ג ל  ם י ע ו פ י ש       
      
,)"לק ןוטב"( ףצקומ ןוטבמ תוגג יעופיש     02.85.0230

 32,281.20   512.40    63.00 04 קזוח ק"מ/ג"ק 0021 יבחרמ לקשמב ק"מ   
      
טיטמ מ"ס 6X6 תודימב תושלושמ תוקלור     02.85.0320

  4,200.00    21.00   200.00 )דרפנב דדמנ הקלורה םוטיא( 3:1 טנמצ רטמ   
 36,481.20 תוגגל םיעופיש ןוטבו גניפוט ןוטב 58.20 כ"הס  

      
י ג ר ב  ,ה ד ל פ  י ח פ ו  י ד ו מ ע  79.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו פ ס ו ת ו  ם י צ ו ק  ,ן ו ג י ע       
      
םינוולוגמ S.H.R יליפורפמ הדלפ ידומע     02.97.0011
תוברל ,תונוש תודימב ,תובכש 4-ב םיעובצו      

  8,790.60 17,581.20     0.50 םיצוקו רוביח יחפ ןוט   
      
מ"מ 063 קמועבו מ"מ 42 רטוקב םירוח חודיק     02.97.0440
מ"מ 02 רטוקב םיימיכ םינגוע 2 תליתשו      

    336.00    84.00     4.00 מ"ס 05 ךרואבו מ"מ 02 רטוקב ץוק תרדחהו 'חי   
  9,126.60 תופסותו םיצוק ,ןוגיע יגרב ,הדלפ יחפו ידומע 79.20 כ"הס  

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  99.20 ק ר פ  ת ת       
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.99.0011

206,560.20 4,694.55    44.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
206,560.20 ןויז תדלפ 99.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

826,849.80 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     005 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
0.4 ק ר פ  ת ת  00.40 ק ר פ  ת ת       
      
0.4 קרפ תת      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
םירקמב קר שמתשהל שי ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש      
      
- םיקולב תוציחמבו תוריקב ןוטב תורוגח .4      
קוצי ןוטב תודובע - 20 קרפב דרפנב םידדמנ      
.רתאב      
      
חוור + הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ .6      
םניהו )מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו      
.ישאר ןלבק יריחמ      

0.4 קרפ תת 00.40 כ"הס            
      
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  01.40 ק ר פ  ת ת       
      

 36,036.00   126.00   286.00 מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוציחמ ר"מ  04.10.0020
      
51 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.10.0030

  3,855.60   142.80    27.00 מ"ס ר"מ   
      
52 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.10.0040

  4,258.80   163.80    26.00 מ"ס ר"מ   
 44,150.40 ןוטב יקולבב הינב 01.40 כ"הס  

      
ג נ ו ט י א  י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  02.40 ק ר פ  ת ת       
      

 94,827.60   222.60   426.00 מ"ס 52 יבועב גנוטיא יקולב תוריק ר"מ  04.20.0050
 94,827.60 גנוטיא יקולבב הינב 02.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

138,978.00 הינב תודובע 40 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     006 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  ת מ י ש ר  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
.המישרב M-1 'סמ סופיט תידסומ ףדה תלד     06.01.0010

  4,057.20 4,057.20     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה  
      
לכה .המישרב M-2 'סמ סופיט ףדה  ןולח     06.01.0020

  2,994.60 2,994.60     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
'סמ סופיט 8" רטוקב הדלפמ רורוויא רוניצ     06.01.0030

  1,062.60   531.30     2.00 טלפמוק לכה המישרב  M-3 'חי   
      
לכה .המישרב M-4 'סמ  סופיט 4"-8" רוניצ     06.01.0040

  1,003.80   501.90     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
.המישרב M-5 'סמ  סופיט גגל הילע םלוס     06.01.0050

  8,694.00 8,694.00     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה  
      
M-6 'סמ  סופיט  תיפנכ וד טולימ תלד     06.01.0060

  5,796.00 5,796.00     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
M-7 'סמ  סופיט   תיפנכ דח הדלפ תלד     06.01.0070

  5,313.00 5,313.00     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
M-8 'סמ  סופיט    שא יוביכ תדמע ןורא     06.01.0080

  2,415.00 2,415.00     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
M-9 'סמ  סופיט  תרושקתו למשח ןורא     06.01.0090

  5,506.20 5,506.20     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
M-01 'סמ  סופיט שא יוביכ תדמע ןורא     06.01.0100

  2,801.40 2,801.40     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
'סמ  סופיט םיכנ יתורישל םירזיבא טלפוק טס     06.01.0110
    11-M טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  

  2,028.60 2,028.60     1.00 'פמוק .המישרב  
 41,672.40 תורגסמ תמישר 10.60 כ"הס  

      
ת ו ר ג נ  ת מ י ש ר  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
.המישרב N-1 'סמ סופיט םידרשמל  ץע תלד     06.02.0010

 16,422.00 1,642.20    10.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
N-2 'סמ סופיט םיכנ יתורישל ץע  תלד     06.02.0020

  1,690.50 1,690.50     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
'סמ סופיט םישנו םירבג יתורישל ץע  תלד     06.02.0030

  3,091.20 1,545.60     2.00 'פמוק 3-N המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב.  
      
      

 21,203.70 20.60 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     007 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,203.70 מהעברה      
      
      
.המישרב N-4 'סמ סופיט םלואל  ץע  תלד     06.02.0040

  4,057.20 2,028.60     2.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה  
      
תודימב  ץיוודנס יושע ןותחת חבטמ ןורא     06.02.0060
.הקיאמרופו ןימלמ הפוחמ  ,מ"ס 09/06/063      
תותלד ,תוריגמ  4  :רתיה ןיב ללוכ ןוראה      

  5,796.00 5,796.00     1.00 'פמוק לוקוס ,םיפדמ 8-ו הליגר החיתפל  
      
תודימב  ץיוודנס יושע  ןוילע חבטמ ןורא     06.02.0070
.הקיאמרופו ןימלמ הפוחמ  ,מ"ס 09/06/063      

  5,313.00 5,313.00     1.00 'פמוק לכידאה תריחב יפל  
 36,369.90 תורגנ תמישר 20.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 78,042.30 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     008 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
0.7 ק ר פ  ת ת  00.70 ק ר פ  ת ת       
      
0.7 קרפ תת      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ .3      
וא/ו הריפחה תדובע תא םיללוכ ,עקרקב      
קצומ עלסל טרפ ,עקרקה יגוס לכב הביצחה      
,ףוצר קצומ עלסב הביצח יריחמ רובע .ףוצר      
0910.110.75 ףיעסהאר      
      
,תופצרב ,תוריקב םיצירחב תנקתומה תרנצ .4      
תרנצ הניה ,הפצרב יולימב וא תוציחמב      
,תורקתו תוריק לע תנקתומה תרנצ .היומס      
.היולג תרנצ הניה      
      
,םייולגה תכתמה יקלח לש םיריחמה לכ .5      
.שרדנכ העיבצה תא םיללוכ ,םירזיבאו תרנצ      
      
+ הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ .11      
)מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו חוור      
.האורבת ינקתמ ןלבק יריחמ םניהו      

0.7 קרפ תת 00.70 כ"הס            
      
ם י נ ו ו ל ו ג מ  ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  11.70 ק ר פ  ת ת       
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0410
)םיעובצו( םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
,4/3" רטוק ,תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא      

    840.00    84.00    10.00 םיחפס תוברל רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0420
)םיעובצו( םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
,1" רטוק ,תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא      

    462.00    92.40     5.00 םיחפס תוברל רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0450
,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
םיריהמ םירוביח י"ע וא תוגרבהב םירבוחמ      
תוברל ,2" רוניצה רטוק ,PU KCIUQ גוסמ      

    724.50   144.90     5.00 םיחפס רטמ   
  2,026.50 םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: מועצה דתית גדרה   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     009 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

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 מ ח ו  ם י ר ק       
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0010
61 רטוק )G.M וא S.P( םוינימולא ןיערג םע      
וא םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  1,601.25    64.05    25.00 םיחפס תוברל םייומס רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0020
02 רטוק )G.M וא S.P( םוינימולא ןיערג םע      
וא םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  1,086.75    72.45    15.00 םיחפס תוברל םייומס רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0030
52 רטוק )G.M וא S.P( םוינימולא ןיערג םע      
וא םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

    808.50    80.85    10.00 םיחפס תוברל םייומס רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0040
23 רטוק )G.M וא S.P( םוינימולא ןיערג םע      
וא םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  1,307.25    87.15    15.00 םיחפס תוברל םייומס רטמ   
      
םימל ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0130
רטוק ,ע"ש וא "לוגסקפ" תמגודכ םימחו םירק      
םייומס וא םייולג םינקתומ ,42 גרד ,מ"מ 52      

  1,848.00    92.40    20.00 םיחפס תוברל,מ"מ 04 רטוק לעתמ רוניצ םע רטמ   
      
םימל ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0140
רטוק ,ע"ש וא "לוגסקפ" תמגודכ םימחו םירק      
םייומס וא םייולג םינקתומ ,42 גרד ,מ"מ 23      

 10,111.50   112.35    90.00 םיחפס תוברל,מ"מ 05 רטוק לעתמ רוניצ םע רטמ   
      
ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצ     07.12.0211
,ע"ש וא "לוגסקפ" תמגודכ םימחו םירק םימל      
,עקרקב םיחנומ ,51 גרד ,מ"מ 36 רטוק      
םיחפס ללוכ אל ,לוח תפיטע תוברל      

  2,772.00   138.60    20.00 םירבחמטעמל רטמ   
 19,535.25 םימחו םירק םימל םייטסלפ תורוניצ 21.70 כ"הס  

      
ם י מ ו ת ס ש  ,ם י ז ר ב  12.70 ק ר פ  ת ת       
ם י נ נ ס מ ו       
      

    530.25   106.05     5.00 4/3" רטוק תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב 'חי  07.21.0110
      
םייושע ,4/3" רטוק םיירודכ םיזרב     07.21.0410

    677.25   135.45     5.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל זילפ/הזנורב 'חי   
      
זילפ/הזנורב םייושע ,1" רטוק םיירודכ םיזרב     07.21.0420

    348.60   174.30     2.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל 'חי   
  1,556.10 םיננסמו םימותסש ,םיזרב 12.70 כ"הס  

      
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     010 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ ל  ת ו ר ו נ י צ  13.70 ק ר פ  ת ת       
      
וא םייולג םינקתומ ןליפורפילופ תורוניצ     07.31.0310
05 רטוק ,ע"ש וא "תוילוח" תמגוד ,םייומס      

  5,953.50    85.05    70.00 םיחפס אלל ,םירבחמ תוברל ,מ"מ רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0430
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      
תוברל ,תוילמשח תופומ תוברל ,מ"מ 011      

  5,040.00   126.00    40.00 םיחפס אלל ,םירבחמ רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0440
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      
תוברל ,תוילמשח תופומ תוברל ,מ"מ 061      

  8,190.00   163.80    50.00 םיחפס אלל ,םירבחמ רטמ   
 19,183.50 םיזקנ תכרעמל תורוניצ 13.70 כ"הס  

      
ת ו ל ע ת ו  ה פ צ ר  י מ ו ס ח מ  43.70 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ       
      
ןליתאילופמ מ"מ 011/002 הפצר ימוסחמ     07.34.0040
תשר/הסכמ םע )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      

  2,608.20   869.40     3.00 זילפ 'חי   
      
םע מ"מ 1 יבועב )הטסורינ( מ"בלפמ תשר ילס     07.34.0100
8"/4" הפצר םוסחמב םינקתומ המרה תידי      

    623.70   207.90     3.00 )דרפנב דדמנ םוסחמה( 'חי   
      
תמגוד ןליפורפילופמ 4" הליפנ - הפצר ףסאמ     07.34.0420

  1,727.25   246.75     7.00 ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
  4,959.15 זוקינ תולעתו הפצר ימוסחמ 43.70 כ"הס  

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  04.70 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו  )ת ו ב ר ב ר ש (      
      
הפוצמ תכתממ תחלקמב םירזיבא .1:תורעה      
קרפ תת האר - )הטסורינ( מ"בלפמו םורכ      
- האורבת תודוקנל םיפיעס .2.110.03      
תבכרהו בויב תרנצ ,םימ תרנצ( טלפמוק      
האר - דבלב הנקתה ללוכ תועובקו )םילכה      
םיללוכ םיריחמה .3.940.70 קרפ תתב      
רוביח ,תועובקה לש תומלשב הנקתהו הקפסא      
םירזיבאה תוברל ,בויבו םימ תוכרעמל      
רוניצ ,םימ ירוביחל תורוניצ :ןוגכ םישורדה      
תויוז ,םיחפס ,החדה לכימל שימג ךיראמ      
יזרב ,םירויכל ןופיס ,ןיחולד רוביחל םייכרבו      
.הכימת תולוזנוקו לינ      

ןהירזיבאו )תוברברש( תויאורבת תועובק 04.70 כ"הס            
      

קובץ: מועצה דתית גדרה   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     011 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ח ד ה  י ל כ י מ  ,ת ו ל ס א  14.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ת ש מ ו       
      
תומלשב הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה .2      
,בויבו םימ תוכרעמל רוביח ,תולסאה לש      
תורוניצ :ןוגכ םישורדה םירזיבאה תוברל      
,החדה לכימל שימג ךיראמ רוניצ ,םימ ירוביחל      
.לינ יזרבו ןיחולד רוביחל םייכרב      
      
783" םגד 'א גוס ןבל סרחמ תויולת תולסא     07.41.0103
החדה לכימ םע ,"הסרח" תמגוד "84 םטול      
יטטסומרת בשומ תוברל ,)דרפנב דדמנ( יומס      

  3,159.45 1,053.15     3.00 םיקוזיחה לכו דבכ םגד קיטסלפ הסכמו 'חי   
      
'א גוס ןבל סרחמ היולת םיכנ תלסא - "שיגנ"     07.41.0170
ע"ש וא "הסרח" תמגוד "583 תקרב" םגד      
לכימ םע מ"ס 64 הבוגבו מ"ס 07 ךרואב      
בשומ תוברל ,)דרפנב דדמנ( יומס החדה      
לכו ע"ש וא "הסרפ" םגד חישק הסכמו      

  2,704.80 2,704.80     1.00 םיקוזיחה 'חי   
      
ריק ךותב תמדקומ הנקתהל יומס החדה לכימ     07.41.0220
תמגוד היולת הלסאל ,)דרפנב דדמנ( םיקולב      
ןצחל תוברל ,ע"ש וא "ןואסלפ" וא "הסרח"      

  3,739.05 1,246.35     3.00 'פמוק ןטס/לקינ  
      
ןונגנמ םע ינורטקלא יומס החדה לכימ - "שיגנ"     07.41.0270
"ןרטש" תמגוד "sitrA" םגד יתומכ-וד הפיטש      
ךותב תמדקומ הנקתה ,9V יאנש וא הללוס םע      
תרצות היולת הלסאל סבג וא םיקולב ריק      

  1,835.40 1,835.40     1.00 'פמוק ע"ש וא "הרטיו"  
      
הנבומ רתסנ ימרק ןופיסו תויולת תונתשמ     07.41.0520
תמגוד "תקרב 463" םגד 'א גוס ,ןבל סרחמ      
יומס ןופיס ,הלתמ תוברל ,ע"ש וא "הסרח"      

  2,916.90 1,458.45     2.00 םימ רזפמו 'חי   
 14,355.60 תונתשמו החדה ילכימ ,תולסא 14.70 כ"הס  

      
ת ו ר ע ק ו  ם י ר ו י כ  24.70 ק ר פ  ת ת       
      
תומלשב הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה .3      
תוברל ,בויב תוכרעמל רוביח ,םירויכה לש      
םירויכל ןופיס :ןוגכ םישורדה םירזיבאה      
.הכימת תולוזנוקו      
      
"הסרח" תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.42.0031
5.94 ךרואב ,ע"ש וא לגועמ "15 המלפ" םגד      

    831.60   415.80     2.00 מ"ס 2.31 הבוגבו מ"ס 8.14 בחורב ,מ"ס 'חי   
      
      
      

    831.60 24.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     012 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    831.60 מהעברה      
      
      
תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ - "שיגנ"     07.42.0035
,ע"ש וא לגועמ "54 אפלא" םגד "הסרח"      
הבוגבו מ"ס 5.43 בחורב ,מ"ס 5.44 ךרואב      

    598.50   598.50     1.00 מ"ס 71 'חי   
      
תודימב 'א גוס ינועבצ סרחמ חבטמ תורעק     07.42.0310

    695.10   695.10     1.00 ע"ש וא "רוד לג" םגד ,מ"ס 04/06 'חי   
  2,125.20 תורעקו םירויכ 24.70 כ"הס  

      
ת ו ל ל ו ס ו  ם י ז ר ב  54.70 ק ר פ  ת ת       
      
םירק םימל הללוס = הללוס .1 :תורעה      
הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה .2םימחו      
,םימ תוכרעמל רוביח ,םיזרבה לש תומלשב      
ןופיס :ןוגכ םישורדה םירזיבאה תוברל      
יזרבל שימג ךיראמ רוניצ ,לינ יזרב,םירויכל      
.לינ      
      
רטוק ריקהמ מ"מ 051 )ילד זרב(ךפוש זרב     07.45.0020
ע"ש וא "תמח" תמגוד 802003 ט"קמ 2/1"      

    115.50   115.50     1.00 םלשומ ןקתומ ,םורכ רומיג ,תינומעפ תידי םע 'חי   
      
ט"קמ "ירמע" םגד םירק םימל ריקהמ זרב     07.45.0060
הכורא היפ ,ע"ש וא "תמח" תמגוד 908203      

  1,071.00   357.00     3.00 םלשומ ןקתומ ,םורכ רומיג ,העובק 'חי   
      
032003 ט"קמ םירק םימל הדימעב "יונ" זרב     07.45.0071
,העובק הרצק היפ ,ע"ש וא "תמח" תמגוד      
לכו לינ זרב תוברל םלשומ ןקתומ ,םורכ רומיג      

    521.85   521.85     1.00 רזעה ירמוח 'חי   
      
"םתור" תרדסמ ריקהמ הנקתהל רויכל הללוס     07.45.0111
ט"קמ תבבותסמ הרצק הנותחת היפ םע      
םורכ רומיג ,ע"ש וא "תמח" תמגוד 125009      

  1,024.80   512.40     2.00 רזעה ירמוח לכ םע םלשומ ןקתומ 'חי   
      
היפ םע ריקהמ הנקתהל רויכל הללוס - "שיגנ"     07.45.0115
"קפוא" תרדסמ תבבותסמ הרצק הנותחת      
רומיג ,ע"ש וא "לגדמ" תמגוד 23007 ט"קמ      

    512.40   512.40     1.00 רזעה ירמוח לכ םע םלשומ ןקתומ םורכ 'חי   
      
היפ םע ,הדימעב חבטמ תרעקל הללוס     07.45.0163
,"הרצק היפ 54 םתור" תרדסמ תבבותסמ      
רומיג ,ע"ש וא "תמח" תמגוד 325009 ט"קמ      
לכו לינ יזרב תוברל ,םלשומ ןקתומ ,םורכ      

    598.50   598.50     1.00 רזעה ירמוח 'חי   
  3,844.05 תוללוסו םיזרב 54.70 כ"הס  

      
      

קובץ: מועצה דתית גדרה   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     013 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע ו ב ק ו  ה א ו ר ב ת  ת ו ד ו ק נ  94.70 ק ר פ  ת ת       
      
תנוכמ וא םימ תייתש ןקתמל הנכה תדוקנ     07.49.0060
רוניצו 'מ 0.2 דע םירק םימ רוניצ תוברל ,הפק      
םימה תוכרעמל םרוביח ,'מ 0.2 דע ןיחולד      

    695.10   695.10     1.00 'פמוק 2/1"דע רטוק הריגס זרבו םימייקה בויבהו  
      
השורדה םימה תרנצ תוברל ,שמש דודל הדוקנ     07.49.0600
תומוק יתשל דע ,4/3" רטוקב םימ תריגס זרבו      

    947.10   947.10     1.00 'פמוק גגל תחתמ  
      
תוברל יזכרמ ינימ וא לצופמ ןגזמ זוקינל הדוקנ     07.49.0700
דע ךרואבו מ"מ 23 רטוקב ןליפורפילופ רוניצ      

  7,229.25   425.25    17.00 הפצר םוסחמל רוביחו 'מ 0.4 'חי   
      

    724.50   724.50     1.00 זוקינו םימ רוביח ללוכ רקימ 'חי  07.49.7200
  9,595.95 תועובקו האורבת תודוקנ 94.70 כ"הס  

      
ם י מ ש ג  י מ  ז ו ק י נ  05.70 ק ר פ  ת ת       
      
תיכנא האיצי תוגגל )םימשג ימ יטלוק( םיזקנ     07.50.0240
,תינמוטיב העירי םע 4" רטוק U.P.P -מ      
תמגודכ ,םילע םסוח סדרב ,PP םאתמ תוברל      

  3,475.50   695.10     5.00 ע"ש וא "SDAK" 'חי   
  3,475.50 םימשג ימ זוקינ 05.70 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ ל  ד ו י צ ו  ת ו ד מ ע  89.70 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ה  ך ו ת ב       
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     07.98.0012
,ריק לע ןקתומה ,)דרפנב דדמנה( סלגרביפ      
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
בר ,2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטשידמצמ      
םע ןולגלג ,1" ירודכ זרב ,2" דמצמ םע ישומיש      
רוביח ,'מ 03 ךרואב 4/3" רטוק שימג רוניצ      

  3,960.60 1,980.30     2.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,יוהיזל "שא" טולישו םימה וקל  
      

    520.80   260.40     2.00 ג"ק 6 השבי הקבא יפטמ 'חי  07.98.0050
      
,תודימב רוא יטלופ ,שא יוביכ ןומיס תוקבדמ     07.98.0480

     33.60    16.80     2.00 מ"ס 02/01 וא מ"ס 02/51 'חי   
  4,515.00 ןיינבה ךותב שא יוביכל דויצו תודמע 89.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מועצה דתית גדרה   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     014 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ ח  ם י מ  י ד ו ד  99.70 ק ר פ  ת ת       
      
לייאמא יופיצ םע רטיל 08 םימח םימ ידוד     07.99.0020
לכ תוברל קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ      
םותסשו 4/3" רזוח לא םותסש,םירזיבאה      
תמייק למשחו םימ תדוקנל רוביח ,ןוחטב      

  5,449.50 1,816.50     3.00 םינש 3 לש תוירחא תפוקתו 'חי   
  5,449.50 םימח םימ ידוד 99.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 90,621.30 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     015 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י ס י ס ב ו  ת ו ר י פ ח  11.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 בחורב םילבכל תולעת לש הריפח     08.11.0009
יטרס ,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו      

 12,127.50    34.65   350.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס רטמ   
      
למשח חול רובע ןוטב סיסב תקיציו הריפח     08.11.0900
,מ"ס 06 קמועבו מ"ס 05X072 תודימב      
תרנצו הקראהל רוביחו רושיג תעבט תוברל      

    753.90   753.90     1.00 מ"מ 061X6 דע 'חי   
 12,881.40 ןוטב יסיסבו תוריפח 11.80 כ"הס  

      
ה ר ק ב  י א ת  21.80 ק ר פ  ת ת       
      
001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את     08.12.0020
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

  3,072.30 1,536.15     2.00 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי   
  3,072.30 הרקב יאת 21.80 כ"הס  

      
ת ו ח ו ל ל  ן ו ט ב  ת ו ח מ ו ג  31.80 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו מ       
      
,למשח חול רובע )םירליפ( ןוטב תוחמוג     08.13.0010
052 ינוציח הבוגו מ"ס 04X08 םינפ תודימב      
, יחח הנומל - הנקתהו הריפח תוברל מ"ס      

  6,182.40 1,545.60     4.00 ישאר טוהלו ישאר קזבל, ישאר קספמל 'חי   
  6,182.40 םינומ תוחולל ןוטב תוחמוג 31.80 כ"הס  

      
"ק ז ב " ה ר ק ב  י א ת  41.80 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב P 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     08.14.0020
תוברל ,מ"ס 59 ץוח הבוגו מ"ס 16/16 םינפ      

  1,623.30 1,623.30     1.00 הסכמ אלל ,הביצח/הריפח 'חי   
  1,623.30 "קזב" הרקב יאת 41.80 כ"הס  

      
ת י ט ס ל פ  ל מ ש ח  ת ר נ צ  12.80 ק ר פ  ת ת       
      
"נ"פ" ,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.21.0110
לבח תוברל םייולג וא םייומס ,מ"מ 52 רטוק      

    367.50     7.35    50.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ רטמ   
      
"נ"פ" ,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.21.0130
לבח תוברל םייולג וא םייומס ,מ"מ 04 רטוק      

    273.00    13.65    20.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ רטמ   
      
      
      

    640.50 12.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     016 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    640.50 מהעברה      
      
      
"נ"פ" ,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.21.0140
לבח תוברל םייולג וא םייומס ,מ"מ 05 רטוק      

    399.00    19.95    20.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ רטמ   
      
רטוק )םיירושרש( םישימג םייטסלפ תורוניצ     08.21.0170
הכישמ לבח תוברל ,םייולג וא םייומס ,מ"מ 02      

    315.00     6.30    50.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ   
      
רטוק )םיירושרש( םישימג םייטסלפ תורוניצ     08.21.0172
הכישמ לבח תוברל ,םייולג וא םייומס ,מ"מ 52      

    367.50     7.35    50.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ   
      
רטוק )םיירושרש( םישימג םייטסלפ תורוניצ     08.21.0178
הכישמ לבח תוברל ,םייולג וא םייומס ,מ"מ 05      

    624.75    17.85    35.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ   
      
011 רטוק NS-61 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.21.0198

  3,990.00    39.90   100.00 הכישמ לבח םע מ"מ 2.4 ןפוד יבוע מ"מ רטמ   
      
05 רטוק )ןורירמ( "כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ     08.21.0350
,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל יולג ,מ"מ      

    661.50    22.05    30.00 רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
לבח םע מ"מ 05 רטוק םייטסלפ תורוניצ     08.21.0400
'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע הכישמ      

  2,047.50    15.75   130.00 5.31 ע"קי ,"קזב" רטמ   
      
מ"מ 57 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.21.0510

  4,725.00    15.75   300.00 הכישמ לבח םע רטמ   
 13,770.75 תיטסלפ למשח תרנצ 12.80 כ"הס  

      
ם י ל ב כ  ת ו ל ע ת  32.80 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.23.0100
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      
יקדהמו ,םירבחמ ,תויווז ,תותשק ,םילתמ      

  8,883.00    49.35   180.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ הקראה רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.23.0110
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      
יקדהמו ,םירבחמ ,תויווז ,תותשק ,םילתמ      

  2,992.50    59.85    50.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ הקראה רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת     08.23.0120
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      
יקדהמו ,םירבחמ ,תויווז ,תותשק ,םילתמ      

    992.25    66.15    15.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ הקראה רטמ   
      

 12,867.75 32.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     017 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,867.75 מהעברה      
      
      
06 קמועבו מ"מ 021 בחורב תוקלוחמ תולעת     08.23.0530
תויולת וא הנבמ לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ      
תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

    151.20    75.60     2.00 ע"ש וא "לגלפ" רטמ   
      
תויטסלפ תולעתל סיווג ירזיבאל םימאתמ     08.23.0550

    157.50    15.75    10.00 מ"מ 021 -ו 001 בחורב 'חי   
 13,176.45 םילבכ תולעת 32.80 כ"הס  

      
YX2N  ת ש ו ח נ  י ל ב כ  13.80 ק ר פ  ת ת       
    (XLPE)  
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0010
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 5.1X3 ךתחב      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

    157.50     6.30    25.00 ע"ש וא רטמ   
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0090
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 5.2X3 ךתחב      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

    210.00     8.40    25.00 ע"ש וא רטמ   
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0110
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 5.2X5 ךתחב      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

  3,753.75    11.55   325.00 ע"ש וא רטמ   
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0140
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 4X5 ךתחב      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

    267.75    17.85    15.00 ע"שוא רטמ   
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0315
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 021X4 ךתחב      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

 11,917.50   238.35    50.00 ע"ש וא רטמ   
 16,306.50 )YX2N )EPLX  תשוחנ ילבכ 13.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מועצה דתית גדרה   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     018 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ד ד ו ב מ  ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  43.80 ק ר פ  ת ת       
      
םע ר"ממ 01 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     08.34.0050
םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

  1,417.50     9.45   150.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
  1,417.50 םידדובמ תשוחנ יכילומ 43.80 כ"הס  

      
ם י י ו ל ג  ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  53.80 ק ר פ  ת ת       
      
םינומט ,ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.35.0030
םלוס לע וא/ו רוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ      

  7,560.00    25.20   300.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
  7,560.00 םייולג תשוחנ יכילומ 53.80 כ"הס  

      
ש א  י נ י ס ח  ם י ל ב כ  73.80 ק ר פ  ת ת       
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     08.37.0540
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 5.2X3 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

    315.00    15.75    20.00 תווצקה רטמ   
    315.00 שא יניסח םילבכ 73.80 כ"הס  

      
ן ו פ ל ט  י ל ב כ  83.80 ק ר פ  ת ת       
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ     08.38.0050
"הכרא" תמגודכ ,4.0X2X001 "קזב" תושירדל      

  2,572.50    51.45    50.00 ע"ש וא רטמ   
  2,572.50 ןופלט ילבכ 83.80 כ"הס  

      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.40.0010
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
םירזיבא תוברל ,עקרקב תיכנא םיעוקת      

    585.90   292.95     2.00 םיירוקמ 'חי   
      
תשוחנמ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     08.40.0035

    434.70   434.70     1.00 מ"מ 4x04x004 תודימב 'חי   
      
יפל הכרעהב ריחמ .הנבמ לש דוסי תוקראה     08.40.0040

  4,851.00    11.55   420.00 ןינבה לש דוסיה תמוק חטש ר"מ ר"מ   
      
ספמ ר"ממ 61 תשוחנ ךילומב הקראה תדוקנ     08.40.0050
וא ,יתכתמ טנמלאל םילאיצנטופה תאוושה      

    450.45   150.15     3.00 תינקת הלשו ןגמ תרנצ תוברל ,םימ תרנצל 'קנ   
      
      

  6,322.05 04.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     019 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,322.05 מהעברה      
      
      
תולש תוברל םימ הנומ לע ינקת הקראה רשג     08.40.0100

     96.60    96.60     1.00 "קתנל אל הקראה" טלשו תוינקת 'חי   
      
ןוולוגמ לזרבב הקראה תעבטמ ץוח תאיצי     08.40.0150

  1,121.40   280.35     4.00 טולישו םימ תנגומ הבית תוברל מ"מ 04X5 'חי   
      

     94.50    18.90     5.00 ר"ממ 61 דע לדוגב ידנק קדהמ 'חי  08.40.0500
  7,634.55 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ל  ה נ ב מ  16.80 ק ר פ  ת ת       
I.C ת ו ב י ת ו       
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ     08.61.0135
,םילנפ ,הבכרה תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו      
,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה סיסב      

 10,220.28 4,443.60     2.30 3X036A דע חולל טלפמוק ר"מ   
      
תודימב רטסאילופמ חול הנבמ     08.61.0241
    002X004X005 56 מ"מPI תלד תוברל  
,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו      
"REGAH" תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ      
"הכרא" תמגודכ סיווגוא "וכלומ" 'בח תמגודכ      

    646.80   646.80     1.00 . ישאר קספמ ןוראל . ע"ש וא 'חי   
 10,867.08 I.C תוביתו למשח תוחולל הנבמ 16.80 כ"הס  

      
C ן י י פ ו א  ם י ז "א מ  26.80 ק ר פ  ת ת       
      
דח רפמא 4 דע 1 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0045

     68.25    68.25     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
דח רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0060

  3,003.00    46.20    65.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
רפמא 4 דע 1 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0235

    234.15   234.15     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת 'חי   
      
תלת רפמא 6 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0240

    185.85   185.85     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0250

  1,858.50   185.85    10.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת 'חי   
      
36 דעו 04 לעמ ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0271

    302.40   302.40     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 'חי   
  5,652.15 C ןייפוא םיז"אמ 26.80 כ"הס  

      
      
      

קובץ: מועצה דתית גדרה   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     020 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ת "מ א מ  36.80 ק ר פ  ת ת       
      
52 קותינ רשוכ רפמא 061X3 דע םית"מאמ     08.63.0040
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

  2,742.60 1,371.30     2.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
רפמא 061X3 דע לדוגב ת"מאמל תפסות     08.63.0320
הנגה םוקמב( הליגר תינורטקלא הנגה רובע      

    609.00   609.00     1.00 )תיטנגמ תימרת 'חי   
      
דע ת"מאמל הריגס לילס וא CT הקספה לילס     08.63.0600

    289.80   289.80     1.00 A3X630 'חי   
  3,641.40 םית"מאמ 36.80 כ"הס  

      
ם י נ ע ג מ ו  ם י ר ס מ מ  66.80 ק ר פ  ת ת       
      
וא סיווג תמגוד ,A61 יבטוק דח דעצ רסממ     08.66.0050

    115.50   115.50     1.00 ע"ש 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 52X2 תחפ רסממ     08.66.0200
תמגודכ "REGAH" תרצות A םגד רפמאילימ      

    781.20   260.40     3.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ     08.66.0230
תמגודכ "REGAH" תרצות A םגד רפמאילימ      

  2,553.60   319.20     8.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח 'חי   
      
004X3 יזפ תלת חתמל הזפ רסוחל םירסממ     08.66.0500

    434.70   434.70     1.00 טלוו 'חי   
      
תועש 42 לש תינכמ הברזר םע ןועש קספמ     08.66.0510

  1,569.75   313.95     5.00 )תבש ןועש( 'חי   
      

    144.90   144.90     1.00 תוגרדמ רדח טמוטוא 'חי  08.66.0530
      
רפמא 52 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.66.0601

    638.40   319.20     2.00 AC3 'חי   
      
רפמא 08 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.66.0620

  1,226.40 1,226.40     1.00 AC3 'חי   
  7,464.45 םינעגמו םירסממ 66.80 כ"הס  

      
י ר ז י ב א  ,ם י ל ב ק  ,ם י א נ ש  96.80 ק ר פ  ת ת       
ה ד י ד מ  י ר י ש כ מ ו  ה ר ק ב ו  ד ו ק י פ       
      
תואיצי 2 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     08.69.0379

    299.25   299.25     1.00 OSI - 655 2B הרקב גצמ תמגוד 'חי   
      
וא "טקפ" סופיטמ םיפילחמ דוקיפ יקספמ     08.69.0420

    248.85    82.95     3.00 ספא בצמ םע רפמא 01 םייבטוק-דח "לגוט" 'חי   
      

    548.10 96.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     021 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    548.10 מהעברה      
      
      

    126.00   126.00     1.00 לעננ הקספה ןצחל 'חי  08.69.0480
      
םע למשח חולל )לצוטופ( ירטקלא וטופ את     08.69.0540
REGAH תרצות תמגוד 55PI תינוציח תיניע      

    560.70   560.70     1.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י'ע קוושמה 'חי   
      

    139.65   139.65     1.00 רפמא 5/052 דע םרז הנשמ 'חי  08.69.0630
      
תדידמל תינועבצ תיפרג הגוצת םע דדומ בר     08.69.0685
,קפסה ימדקמ ,רדת ,םיקפסה ,םימרז ,םיחתמ      
,היגרנאו שוקיב איש ,DHT ינומרה תוויע      

  1,304.10 1,304.10     1.00 ע'ש וא "ETL" םגד "טנלא" 'בח תמגוד 'חי   
      

    106.05   106.05     1.00 דל תרונו ינועבצ הסכמ םע ןומיס תורונמ 3 'חי  08.69.0715
      
)O+HP3( םיבטק העברא קרב יניגמ תיעיבר     08.69.0730

  2,994.60 2,994.60     1.00 B+C רפמאוליק 001 'חי   
  5,779.20 הדידמ ירישכמו הרקבו דוקיפ ירזיבא ,םילבק ,םיאנש 96.80 כ"הס  

      
ע ק ת  י ת ב  27.80 ק ר פ  ת ת       
      
,םירזיבא 6 רובע ,םירזיבא אלל עקת יתב בר     08.72.0320

  1,587.60   132.30    12.00 71D םגד "טסלפ .א.ד.ע" תמגוד ,סיסב תוברל 'חי   
  1,587.60 עקת יתב 27.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  37.80 ק ר פ  ת ת       
      
55PI )לסוטופ( ץוח תרואתל ירטקלא-וטופ את     08.73.0100

    348.60   174.30     2.00 תוינש 021-1 תוסיול ןתינ A61 'חי   
      
תנגומ הביתב רפמא X161 טקפ םרז קספמ     08.73.0200

  1,386.00   115.50    12.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ 'חי   
      
תנגומ הביתב רפמא 61X3 טקפ םרז קספמ     08.73.0220

    579.60   144.90     4.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ 'חי   
      

    541.80   270.90     2.00 ט"הע הריבשל תיכוכז םע יטסלפ םורח ןצחל 'חי  08.73.0520
      

    501.90   250.95     2.00 םיראומ הלעפה ינצחל 3 םע הבית 'חי  08.73.0620
      
הנקתהל ילמשח םימ דוד תלעפהל ןועש     08.73.0640
תרצות "ןוא סוטטס" םגד ,55 הביתב      

    260.40   260.40     1.00 ע"ש וא "דרובסיוו" 'חי   
  3,618.30 םירזיבא 37.80 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: מועצה דתית גדרה   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     022 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ד ל  ה ר ו א ת  י פ ו ג  58.80 ק ר פ  ת ת       
      
םגד ןיוולק 0004 טאו 72 ןמול 0043 ףטש     08.85.0001
םישרדמה םינקתה לכב דומעי ףוגה . דלנאפ      
THGIL עה דוקיפ רושיא ללוכ ינכטה טרפמב      
    KCAB 06 הרקת עוקשXדל הרואת ףוג A-  

    667.80   222.60     3.00 . דבלב רושיאב ע"ש וא שעג תרצות . ףרו 06 'חי   
      
םגד ןיוולק 0004 טאו 14 ןמול 4983 ףטש     08.85.0002
םינקתה לכב דומעי ףוגה 04 דל פירטס זפוט      
יפ רושיא ללוכ ינכטה טרפמב םישרדמה      
    4X1 הרקתב עוקשדל ליפורפ הרואת ףוגB -  
רושיאב ע"ש וא שעג תרצות . ףרועה דוק081      

  2,780.40   695.10     4.00 . דבלב 'חי   
      
םגד ןיוולק 0004 טאו 82 ןמול 6952 ףטש     08.85.0003
םינקתה לכב דומעי ףוגה 04 דל פירטס זפוט      
ףוג4X רושיא ללוכ ינכטה טרפמב םישרדמה      
- 2B הרקתב עוקש דל ליפורפ הרואת      
ע"ש וא שעג תרצות . ףרועה דוקיפ5.211      

  5,651.10   434.70    13.00 . דבלב רושיאב 'חי   
      
םגד ןיוולק 0004 טאו 63 ןמול 0653 ףטש     08.85.0004
םינקתה לכב דומעי ףוגה 08 עוקש זפוט      
דוקיפ רושיא ללוכ ינכטה טרפמב םישרדמה      
    8X3 הרקתב עוקש דל ליפורפ הרואת ףוגB -  
רושיאב ע"ש וא שעג תרצות . ףרועה021      

  6,961.50   464.10    15.00 . דבלב 'חי   
      
העוקש הנקתהל םוינימולאמ הרואת ףוג     08.85.0005
63 "822 ורפ דלסקיפ שעג" תמגוד הרקתב      
תוברל ,ע"ש וא שעג תרצות ןמול 0063 טאוו      

  8,121.75   232.05    35.00 1C - םלשומ ןקתומ ,הרקתל םיקוזיח 'חי   
      
0004 טאו 02 ןמול 0002 ףטש הרקתב עוקש     08.85.0006
לכב דומעי ףוגה . 822 ורפ דלסקיפ םגד ןיוולק      
ףוג 44PI ה טרפמב םישרדמה םינקתה      
- מ"ס 8.22 רטוקב םוטא לוגע דל הרואת      

  8,544.90   328.65    26.00 .  דבלב רושיאב ע"ש וא שעג תרצות . ינכט2C 'חי   
      
0004 טאו 01 ןמול 0001 ףטש הרקתב עוקש     08.85.0007
לכב דומעי ףוגה . 041 ורפ דלסקיפ םגד ןיוולק      
ףוג 44PI כטה טרפמב םישרדמה םינקתה      
. ינ3C - מ"ס 41 רטוקב םוטא לוגע דל הרואת      

  1,171.80   130.20     9.00 . דבלב רושיאב ע"ש וא שעג תרצות 'חי   
      
טרפמב םישרדמה םינקתה לכב דומעי ףוגה     08.85.0008
דל הרואת ףוג 56PI . שעג תרצות . ינכטה      
008 ףטש הרקתב עוקש מ"ס 8 רטוקב לוגע      
ואD- עובק ןשוח םגד ןיוולק 0004 טאו 8 ןמול      

  6,520.50   144.90    45.00 . דבלב רושיאב ע"ש 'חי   
      

 40,419.75 58.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     023 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 40,419.75 מהעברה      
      
      
W82, ע"ש וא שעג תרבח תרצות , הנול םגד.     08.85.0009
    ,ML04 רטוקב הרקתהמ יולת הרואת ףוג  

  2,473.80   618.45     4.00 1E - 0082 ,מ"ס 'חי   
      
W, ע"ש וא שעג תרבח תרצות , הנול םגד.     08.85.0010
    ,ML06 רטוקב הרקתהמ יולת הרואת ףוג  

  1,816.50   908.25     2.00 2E - 0005 ,מ"ס 'חי   
      
W87, ע"ש וא שעג תרבח תרצות , הנול םגד.     08.85.0011
    ,ML08 רטוקב הרקתהמ יולת הרואת ףוג  

  1,236.90 1,236.90     1.00 3E - 0087 ,מ"ס 'חי   
      
03 ןמול 0093 ףטש ץוחב הנבמה לע תנקתהל     08.85.0012
דומעי ףוגה 31 ןקירוה םגד ןיוולק 0004 טאו      
. ינכטה טרפמב םישרדמה םינקתה לכב      
דל הפצה תרואת ףוג 56PI וא שעג תרצות      

  5,651.10   434.70    13.00 . דבלב רושיאב ע"שF- 'חי   
      
ףטש הריבצ ספ לע הנקתהל רוקרז תרואת ףוג     08.85.0013
םהוש םגד ןיוולק 0004 טאו 52 ןמול 0052      
טרפמב םישרדמה םינקתה לכב דומעי ףוגה      
דבG- לב רושיאב ע"ש וא שעג תרצות . ינכטה      

  3,262.35   250.95    13.00 . 'חי   
      
בכרומ הריבצ ספ לע הנקתהל תרואת ףוג     08.85.0014
טאו 42 ןמול 0882 ףטש דל תודיחי 21מ      
לכב דומעי ףוגה סירלופ םגד ןיוולק 0004      
שעג ןאובי . ינכטה טרפמב םישרדמה םינקתה      

  2,898.00 1,449.00     2.00 . דבלב רושיאב ע"ש ואG- 'חי   
      

  1,743.00   174.30    10.00 H- רטמ יפל הרואת יפוג רובע הריבצ ספ רטמ  08.85.0015
      
0002 ףטש .הרקתל דומצב תינוציח הנקתהל     08.85.0016
ףוגה םעונ םגד ןיוולק 0004 טאו 02 ןמול      
םוטא 56PI םישרדמה םינקתה לכב דומעי      
I- 811 ינבלמ דל תרואת ףוג6.8X קבאו םימל      
רושיאב ע"ש וא שעג ןאובי . ינכטה טרפמב      

    453.60   151.20     3.00 . דבלב 'חי   
      
ע"ש וא שעג תרצות זיידונא טאוו 62 סלמירט     08.85.0017
    7 DMS יפל םיעבצב תרתסנ הרואתל  
יפל רוא ןווג 'מ/טאוו 62 'מ/ןמול 0641הריחב      

  8,452.50   120.75    70.00 J - פירטס CVP םגד לכירדא רטמ   
      
הילתב הנקתהל יביטרוקד דל הרואת ףוג .     08.85.0018

  1,593.90   531.30     3.00 K -לכירדאה תריחבל הרקתהמ רטמ   
      
      
      

 70,001.40 58.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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18/04/2022
דף מס':     024 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 70,001.40 מהעברה      
      
      
בצועמ מ"ס 06 הבוגב ךומנ הרואת ןודומע     08.85.0019
תמגודכ 56PI טאו 01 קפסה ןמול 005 ףטש      

 24,255.00 1,212.75    20.00 .ע"ש וא שעג תרצות סוטול 'חי   
      
םיצע תרואתל עקרקב עוקש דל ת"ג     08.85.0020
86PI ןמול 41 טאו 52.0 ריעז תואצמתהו      
    80KI .חתמב ןזומ ףוגה V21 תמגודכ CSID  

  9,273.60   772.80    12.00 ץינייטש ןאובי TOPS TOD תרצות INIM 'חי   
      
ןמול 052 הרקתב עוקש טולימל םורח דל ת"ג     08.85.0021
ןקתל םיאתמ שעג תרצות ריאי םגד טאוו 3      

  6,762.00   193.20    35.00 1838 'חי   
      
תויתוא לדוגו טוויח , עבצ , ראומ האיצי טלש     08.85.0022

  1,932.00   193.20    10.00 ע"ש וא שעג תרצות קרב םגד ןקתה יפל 'חי   
112,224.00 םידל הרואת יפוג 58.80 כ"הס  

      
ר ו א מ  ת ו ד ו ק נ  19.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.91.0010
ילבכ ,הפישח וא היולג הנקתהב תורוניצ      
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ      
דע חולהמ ר"ממ 5.1 ךתחב C.V.P דודיב      
,םיקספמה דעו ריקה וא הרקתהמהאיציה      
וא יבטוק וד וא לופכ וא דיחי םרז י/קספמ      
וא םימ ןגומ וא םינצחל וא בלצ וא ףוליח      
ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ םגד ,ןיירושמ      
םא ,םורח תרואתל הדוקנ רובע ףסונ ךי לומו      

 38,220.00   147.00   260.00 הילת וו תוברל ,שרדנ 'קנ   
      
"סיווג" ז"מ רזיבא רובע רואמ תדוקנל תפסות     08.91.0120

    661.50    22.05    30.00 ע"ש וא "METSYS" םגד 'חי   
 38,881.50 רואמ תודוקנ 19.80 כ"הס  

      
ע ק ת  י ת ב  ת ו ד ו ק נ  29.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנ ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ     08.92.0010
    RF/YX2N דודיב םע תשוחנ יכילומ וא/ו  
    C.V.P 5.1 ךתחבX3 תרנצב םילחשומ ,ר"ממ  
תיב דע חולהמ ,הפישח וא היומס הנקתהב      
'זארימ םגד  ,רפמא 61 עקת תיב ןכועקתה      
לכה ,ט"הת ןקתומ ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ      

 12,946.50   143.85    90.00 םימאתמ תוברל םלשומ 'קנ   
      
לופכ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     08.92.0030

    630.00    21.00    30.00 ט"הת וא טה"ע הנקתהל 'חי   
      
      

 13,576.50 29.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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18/04/2022
דף מס':     025 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,576.50 מהעברה      
      
      
הדיחיב ת"ב 4 רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     08.92.0050

    147.00    36.75     4.00 ט"הת וא טה"ע הנקתהל 'חי   
      
וא/ו םילבכ רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     08.92.0070

  2,173.50    24.15    90.00 ר"ממ 5.2 םיכילומ 'חי   
      

    357.00    17.85    20.00 םימ ןגומ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות 'חי  08.92.0080
 16,254.00 עקת יתב תודוקנ 29.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ק נ  39.80 ק ר פ  ת ת       
      
יבטוק וד ז"מ תוברל יראלוס דוד תדוקנ     08.93.0012
גג לע דודה תברקב ,45PI םוטאו ןיירושמ      
תרונמ םע םימ תנגומ המוטא הספוקב הנבמה      
"הכרא" תמגודכ 'זארימ םגד ,טלשו ןומיס      
,)שרדנ םא( דודה דיל ןוחטיב קספמ ,ע"שוא      
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ      
5.2X3וא( ר"ממ 5.1x3 ךתחב C.V.P דודיב      
ס הנקתהב תרנצב םילחשומ ,)שרדנכ ר"ממ      
,דודה דע למשחה חולמ ,הפישח וא היומ      
הנגה רוניצ תוברל ,םימה דודל ילמשח רוביח      
םלשומ לכה ,דודה דע ריקהמ האיציהמ      

    253.05   253.05     1.00 טלפמוק 'קנ   
      
וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכב ןגזמל הדוקנ     08.93.0100
02 רטוקב תרנצב ר"ממ 5.2X3 םיכילומב      
למשחה חולמ הפישח וא היומס הנקתהב ,מ"מ      
םגד ,ןגזמל עקת תיב ןכו הדוקנה דע      

  3,784.20   222.60    17.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ'זארימ 'קנ   
      
תוברל יטסלפ םורח תקספה ןצחלל הדוקנ     08.93.0495
רזיבאו ר"ממ 3X5.1 םילבכ וא םיכילומו תרנצ      

    888.30   444.15     2.00 הריבשל תיכוכז םע 'קנ   
      
רטוקב רוניצ היושע תמלשומ ןופלט תדוקנ     08.93.0500
לבכ תוברל ,הפישח וא היומס הנקתהב שרדנכ      
,טלפמוק רבוחמו לחשומ תוחפל תוגוז 3 ןופלט      
ןכו הדוקנה דע מ"התה וא/ו ר"התהמ וקה      
'זארימ םגד ,"קזב" תושירד יפל םויס רזיבא      
תוברל םלשומ לכה ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ      

  2,898.00   144.90    20.00 םירשגמו הנורוק ירבחמ 'קנ   
      
םגד "סיווג" רזיבא רובע ןופלט תדוקנל תפסות     08.93.0510

    231.00    11.55    20.00 ע"ש וא "METSYS" 'חי   
      
      
      
      

  8,054.55 39.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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18/04/2022
דף מס':     026 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,054.55 מהעברה      
      
      
רטוקב רוניצ היושע תמלשומ היזיולט תדוקנ     08.93.0590
תוברל הפישח וא היומס הנקתהב שרדנכ      
תושירד יפל ילאיסקאוק לבכו תופעתסה תובית      
תמגוד םויס רזיבאו תימוקמה היזיולטה תרבח      

    570.15   190.05     3.00 ע"ש וא "METSYS" םגד "סיווג" 'קנ   
      
רזיבא רובע היזיולטל הנכה תדוקנל תפסות     08.93.0610

     40.95    13.65     3.00 ע"ש וא "METSYS" םגד "סיווג" 'חי   
      
,םוקרטניא( ךומנ חתמ תכרעמל הנכה תדוקנ     08.93.0700
םילוקמר הקעזא,IFIW,תומלצמ ,ןשע יאלג      
םע )52( שרדנכ רטוקב תרנצ היושע )'ודכו      
תוביתו תופעתסה תואספוק ,הכישמ טוח      
תוברל ,הפישח וא היומס הנקתהברבעמ      
'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      
םיגרבב קזוחמ יטסלפ הסכמ תוברל הנכהה      

  3,543.75    78.75    45.00 האיציה תביתל 'קנ   
      
A6-TAC תמלשומ הדוחא תרושקת תדוקנ     08.93.0720
וא היומס הנקתהב שרדנכ רטוקב רוניצ היושע      
ילבכ תרדסמ TAC-7 לבכ תוברל ,הפישח      
    AGIG בצקב הדובעל םאתומה G01 תוברל  

  8,757.00   291.90    30.00 תווצקה ינשב הדוקנה רוביחו שרדנכ רזיבא 'קנ   
      
םיכילומו תורוניצ תוברל ילמשח סירת תדוקנ     08.93.0800
,עונמה דעו קספמה ךרד חולהמ םילבכ וא      
לכה ,עונמה רוביחו ינוויכ וד יבטוק וד ןצחל      

    247.80   247.80     1.00 טלפמוק םלשומ 'קנ   
 21,214.20 תונוש תודוקנ 39.80 כ"הס  

      
ת ו פ ע ת ס ה  ת ו ב י ת  69.80 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו פ ל ט ל       
      
ץעמ בג תוברל ,םינופלטל תופעתסה תובית     08.96.0010
תלד םע מ"מ 02 לש יבועב עצקוהמ ןבל      
יפל לוענמו מ"ס 02/04/06 םינפ תודימב      

    724.50   724.50     1.00 "קזב" 'בח תושירד 'חי   
    724.50 םינופלטל תופעתסה תובית 69.80 כ"הס  

      
ך מ ס ו מ  ק ד ו ב  ת ו ק י ד ב  79.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו י פ ר ג ו מ ר ת  ת ו ק י ר ס ו       
      
3X052 דע לדוגב ירחסמ למשח ןקתמ תקידב     08.97.0020
רובע םולשת תוברל ךמסומ קדוב י"ע רפמא      
תכירעב קדובל עויסו תוינכות תשגה ,הקידבה      

  1,738.80 1,738.80     1.00 'פמוק תודידמה  
  1,738.80 תויפרגומרת תוקירסו ךמסומ קדוב תוקידב 79.80 כ"הס  

316,159.83 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../027 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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18/04/2022
דף מס':     027 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ה נ ב מ -ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
תוניפ םיללוכ הז קרפב הדיחיה יריחמ :הרעה      
תמגודכ CVP יופיצב תונוולוגמ חיט      
,תיכנאו תיקפוא הניפ לכב תאזו "רוטקטורפ"      
.םינפ וא/ו ץוח חיטב      
      
,םינוויכ ינשב לגרס ,תובכש יתשב םינפ חיט     09.01.0010

 73,920.00    67.20 1,100.00 .םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג ר"מ   
      
בחרמל 077LP וא 031LP  יתילכת בר חיט     09.01.0020
,מ"מ 01 יבועב ,ע"ש וא ריקומרת תרצות ןגומ      

  6,416.55   101.85    63.00 .רגב טכילשו תיכוכז יביס תשר תוברל ר"מ   
 80,336.55 הנבמ-חיט תודובע 10.90 כ"הס  

      
ח ו ת י פ  ת ו ר י ק -ח י ט  ת ו ד ו ב ע  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
תוניפ םיללוכ הז קרפב הדיחיה יריחמ :הרעה      
תמגודכ CVP יופיצב תונוולוגמ חיט      
,תיכנאו תיקפוא הניפ לכב תאזו "רוטקטורפ"      
הקפסא םיללוכ ןכ ומכ .םינפ וא/ו ץוח חיטב      
. םיינקת םימוגיפ תנקתהו      
      
הנותחת הצברה תבכש תוברל ץוח חיט     09.02.0010
אלל חיט תובכש יתשו תוביטר תרידח תעינמל      

 69,153.00    77.70   890.00 .דיס ר"מ   
      
רובמט תרצותמ ינועבצ ילירקא טכילש תבכש     09.02.0020
יפל תואמגודו םינווגב ,ע"ש וא טלרינ וא      
תנכה תוברל ץוח חיט ג"ע ,לכירדאה תריחב      
תובכשה לכ ,דוסי תבכש ,רמיירפ ,תיתשתה      
לכה .'וכו תואמגודו םינווג בוליש ,שרדנכ      

 38,036.25    72.45   525.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק ר"מ   
107,189.25 חותיפ תוריק-חיט תודובע 20.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

187,525.80 חיט תודובע 90 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../028 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     028 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

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       
      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,םיפסה ,םירמוחה לכ תא םג םיללוכ      
רבעמב,םוינימולא/זילפ/הטסורינמ הדרפהה      
,םייופיח/םיפוציר הצקבו םייופיח/םיפוציר ןיב      
םייכנאו םייקפוא ,םהינימל רמגה יליפורפ      
וא ע"ש וא "םייופיצ לייא" י"ע םיקוושמה      
,לכירדאה תריחב יפל תרחא הרבח תרצות      
תוינכותב ראותמכו לכירדאה תשירד יפל לכה      
.תוינכותב םיטרפבו      
      
תטלחומה תוירחאה הלח קפס/ןלבקה לע )2      
םירמוחה לש שאה תודימע גוויס תמאתהל      
םדועיל תויומכה בתכב רואתל םימיאתמה      
יבכמ תושירד לכ יפ לע הנבמב יפוסה םמוקמב      
קפס/ןלבקה לע )3 .םיילארשיה םינקתהו שא      
לש ילארשיה םינקתה ןוכמ לש רושיא איצמהל      
ןפואב ןימזמה רתאל לעופב וקפוסש םירמוחה      
רשאי ילארשיה םינקתה ןוכמ )4 .יפיצפס      
ןכא יטנוולרה רמוחל הקפנוהש הדועתהיכ      
לש רתאב לעופב םינקתומה םירמוחל המיאתמ      
ןוכמ לש תודועת ורשואי אל )5 .ןימזמה      
יללכ ןפואב תוסחייתמה ילארשיה םינקתה      
תוסחיתמ םניא רשאו םיקדבנה םירמוחל      
ונקתוה םהב ןימזמה רתאל ינטרפ ןפואב      
.לעופב םיקדבנה םירמוחה      
      
רמוחה תקפסא ינפל אדוול בייחתמ ןלבקה )6      
ןוכמ רושיא לש ופקות רושיא תא רתאל      
המאתה יא הלגתתו הדימב .ילארשיה םינקתה      
תא ןלבקה קרפי - ולא םירושיאב היעב וא      
ירמוחב םפילחיו םיינקת אלה רמגה ירמוח      
לע תאז לכו - ןימזמה תריחבל םיינקת רמג      
.ןלבקה לש ותוירחא לעו ונובשח      
      
דוסי ריחמ ןייוצ םהיבגלש םייופיחו םיפוציר )7      
.קפסה לצא תורישי ןימזמה י"ע ורחבי      
      
יאשר לכירדאה יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע )8      
יופיח / ףוציר רמוח לש הקפסא לע ול תורוהל      
דוסיה ריחמ תרגסמב םיוסמ םגדו ןרצימ      
.לכירדאל קפסה ןיב עבקייש      
      
ודמעי הז קרפ תרגסמב םירמוחה לכ )9      
דומעי אל רשא רמוח . 129 .י.ת תושירדב      
ףלחויו קלוסי ,רתאהמ קרופי ןקתה תושירדב      
ןלבקה י"ע ןקתה תושירדב דמועה רחא רמוחב      
.ונובשח לעו      

10.01 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../029 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     029 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
001/05 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0010
תריחב יפל םגדו ןווגב  תוינכתל םאתהב מ"ס      
לכ תוברל ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמ , לכירדאה      
םיקשימ ,תיתשה תנכה ,שרדנכ םיעצמה      
בוליש ,תילירקא הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב      

 86,688.00   270.90   320.00 .'וכו תואמגודו םינווג ר"מ   
      

 14,973.00    48.30   310.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  10.01.0020
      
תרוצב ונוש  01R ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0030
רובע לכירדאה תריחבל םגדו ןווגב השושמ      
001 דוסי ריחמ ,  םיבוטר םירדח תופצר      
תנכה ,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ר"מ/ח"ש      
הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ ,תיתשה      
תבחר( .'וכו תואמגודו םינווג בוליש ,תילירקא      

  5,607.00   280.35    20.00 ). ןיינבל הסינכ ר"מ   
      
יחיראב ,סבג וא ןוטב וא קולב תוריק יופיח     10.01.0050
ריחמ  תונוש תודימב ןלצרופ טינרג וא הקימרק      
,תיתשתה תנכה תוברל ר"מ/ח"ש 07 דוסי      
הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה תבכש      
הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ ,קבדב      
בוליש ,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא      
םיחטש ,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג      
לכה .'וכו תומאתהו םיכותיח ,םירצו םינטק      

  9,660.00   241.50    40.00 .טלפמוק ר"מ   
      
,תונוש תודימב ,מ"מ 6 יבועב לטסירק תוארמ     10.01.0060

    966.00   483.00     2.00 .עובצ ץע וא םוינימולא תרגסמ תוברל ר"מ   
      
בחור ,מ"ס 3 יבועב ןורבח שישמ תונולח ינדא     10.01.0070

  5,796.00   144.90    40.00 .םימ ףא תוברל מ"ס 04 דע רטמ   
      
,ריינ יקיזחמ ,תוינובס :ןוגכ םיתורשב םירזיבא     10.01.0080
002 לש דוסי ריחמב 'וכו ילזונ ןובסל םינקתמ      

  1,449.00   241.50     6.00 .'חי/ח"ש 'חי   
125,139.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

125,139.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../030 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     030 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
3 דע בוליש םיללוכ העיבצה יריחמ :הרעה      
תויחנהל םאתהב דחא ללחב םינוש םינווג      
.לכירדאה      
      
וא/ו םינפ חיט ג"ע ע"ש וא לירקרפוס עבצ     11.01.0010
תוחפל תובכש שולש ףושח ןוטב וא סבג תוחול      
םינווג בוליש תוברל דיחא ןווג תלבקל דעו      
לכו דוסי תבכש ,תיתשתה תנכה ,תואמגודו      

  9,555.00    29.40   325.00 .ןרציה טרפימ יפל שרדינכ תובכשה ר"מ   
  9,555.00 העיבצ תודובע 10.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  9,555.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../031 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     031 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

)ם ו י נ י מ ו ל א ( ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת מ י ש ר  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב A-1 'סמ סופיט טירפ     12.01.0010

 40,089.00 40,089.00     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב A-2  'סמ סופיט טירפ     12.01.0020

  5,313.00 5,313.00     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב A-3 'סמ סופיט טירפ     12.01.0030

 26,357.10 1,198.05    22.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב A-4 'סמ סופיט טירפ     12.01.0040

  4,057.20 1,014.30     4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב A-5 'סמ סופיט טירפ     12.01.0050

  1,014.30 1,014.30     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב A-6 'סמ סופיט טירפ     12.01.0060

  1,932.00 1,932.00     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב A-7 'סמ סופיט טירפ     12.01.0070

  2,898.00   579.60     5.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב A-8 'סמ סופיט טירפ     12.01.0080

  2,221.80 2,221.80     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב A-9 'סמ סופיט טירפ     12.01.0090

  9,998.10 1,110.90     9.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב A-01 'סמ סופיט טירפ     12.01.0100

  6,762.00 6,762.00     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב A-11 'סמ סופיט טירפ     12.01.0110

 18,083.10 18,083.10     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב A-21 'סמ סופיט טירפ     12.01.0120

  1,255.80 1,255.80     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב A-31 'סמ סופיט טירפ     12.01.0130

  5,119.80 5,119.80     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב A-41 'סמ סופיט טירפ     12.01.0140

    579.60   579.60     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ  
      
טלפמוק לכה .המישרב A-51 'סמ סופיט טירפ     12.01.0150

  4,869.90 1,623.30     3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב A-61 'סמ סופיט טירפ     12.01.0160

 25,309.20 25,309.20     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ  
155,859.90 10.21 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מועצה דתית גדרה   .../032 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     032 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

155,859.90 מהעברה      
      
      
טלפמוק לכה .המישרב A-71 'סמ סופיט טירפ     12.01.0170

  4,347.00 4,347.00     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ  
      
היצקורטסנוק ללוכ  LPH רמוחב תוריק יופיח     12.01.0180
, םיטרפהו תוינכתל םאתהב טלפמוק לכה ,      

 65,929.50   627.90   105.00 הבכרהו המרה ירזבא ללוכ ר"מ   
226,136.40 םוינימולא תמישר 10.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

226,136.40 )םוינימולא( ןמוא תורגסמ 21 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../033 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     033 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  40.41 ק ר פ  ת ת       
      
רומיגב תוארפ ןבא תוחולב ןוטב תוריק יופיח     14.04.0010
051 דוסי ריחמב ,לכירדאה תריחבל הזבוט      
םינגוע תועצמאב ריקל םיעבוקמ ,  ח"ש      
תרצות  613 הטסורינמ םיינכמ םירזיבאו      
    NEFLAH םיחודיק 4 תנכה תוברל , ע"ש וא  
םיכותיחו םיצירח , ןוגיע ךרוצל ןבא לכב      
ןיינבה תוניפ דוביעו םירזיירפ , המאתהל      
תוחולה ןיב םיקשמה , םיחתפל ביבסמ      
, םיטרפ ןוילגב םיטרפה יפל לכה  , םיחותפ      
אוהש גוס לכמ םימומוגיפ ללוכ הדובעה      

130,168.50   531.30   245.00 תמלשומ הדובע עוציבל ר"מ   
130,168.50 ןבא תוחולב תוריק יופיח 40.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

130,168.50 ןבא תודובע 41 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../034 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     034 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
תיתרקת ינימ .א.מ 'חי לש הנקתהו הקפסא     15.01.0010
T06 VNI םגד הרטקלא תרבח תרצות תמגוד      
    DME םוח תבאשמ ללוכ( ,תיזאפ תלת(,  
rH/utB 000,44 תב תעצוממ רוריק תקופתל      
ןוניס את ללוכ( mfc 008,1 תב ריווא תקיפסו      
לש םינושאר רטמ 01 ,ןוניס תוגרד יתש םע      
המודכו תרושקת לבכ ,זוקינ למשח זג תרנצ      
רוביחהו הילתה יעצמא לכ ,)תפתושמ המולאב      
ללוכ ילטיגיד רדח טטסומרט ,םישרדנה      
קוחר טלש וא 'חיל וניב תילמשח היצלטסניא      
,טקיורפה להנמ םע שארמ םואיתב תיניעו      
גרוס ללוכ יוביעה 'חיל ןוולוגמ ןחלוש/אשנמ      
,דייאמל ןחלוש אשנמ ,אשנמה ןוגיעו לוענמו      
,הלעפה ,ןוויכ ,תוסיו ,דייאמל םשג דגנ ןוגג      
םוימ לחה םינש שולשל תורישו תוירחא      
טקיורפה להנמל וא/ו ץעויל 'חיה תריסמ      

 36,708.00 18,354.00     2.00 .תוינכותהו ינכטה טרפמל םאתהב 'חי   
      
תרצות תמגוד תיתרקית ינימ .א.מ 'חי ךא ל"נכ     15.01.0020
רטרווניא T05 +ACIAMAJ םגד הרטקלא      
תב רוריק תקופתל ,)םוח תבאשמ ללוכ(      

 17,388.00 17,388.00     1.00 mfC005,1 תב ריווא תקיפסו rH/utB 056,24 'חי   
      
תרצות תמגוד תיתרקית ינימ .א.מ 'חי ךא ל"נכ     15.01.0030
ללוכ( רטרווניא T83 +DME םגד הרטקלא      
rH/utB תב רוריק תקופתל ,)םוח תבאשמ      

 19,320.00 19,320.00     1.00 mfc0521 תב ריווא תקיפסו 000,23 'חי   
      
יולג יליע לצופמ ןגזמ לש הנקתהו הקפסא     15.01.0040
םגד הרטקלא תרצות תמגוד רטרווניא גוסמ      
    071 VNI + MUNITALP )םוח תבאשמ ללוכ(  
טרפמב שרדנכ רשואמ תוכיא הווש וא      
זג תרנצ לש םינושאר רטמ 2 ללוכ( תוינכותבו      
המולאב המודכו תרושקת לבכ ,זוקינ למשח      
תב תעצוממ רוריק תקופתל ,)תפתושמ      
    rH/utB 001,21 תב ריווא תקיפסו mfc 006  
תבשות ללוכ תמלשומ הנקתהל שרדנה לכ      
קוחרטלש תיניע ,לוענמו גרוס םע ,יוביעה 'חיל      
לחה 'חיל תוירחא םייתנשו ןוויכו תוסיו הלעפה      
טקיורפה להנמל וא/ו ץעויל התריסמ םוימ      

 20,286.00 3,381.00     6.00 תוינכותהו ינכטה טרפמל םאתהב 'חי   
      
      
      
      
      
      

 93,702.00 10.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../035 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     035 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 93,702.00 מהעברה      
      
      
יולג יליע לצופמ ןגזמ לש הנקתהו הקפסא     15.01.0050
םגד הרטקלא תרצות תמגוד רטרווניא גוסמ      
    541 VNI + MUNITALP )םוח תבאשמ ללוכ(  
טרפמב שרדנכ רשואמ תוכיא הווש וא      
זג תרנצ לש םינושאר רטמ 2 ללוכ( תוינכותבו      
המולאב המודכו תרושקת לבכ ,זוקינ למשח      
תב תעצוממ רוריק תקופתל ,)תפתושמ      
    rH/utB 004,9 תב ריווא תקיפסו mfc 003 לכ  
'חיל תבשות ללוכ תמלשומ הנקתהל שרדנה      
קוחרטלש תיניע ,לוענמו גרוס םע ,יוביעה      
לחה 'חיל תוירחא םייתנשו ןוויכו תוסיו הלעפה      
טקיורפה להנמל וא/ו ץעויל התריסמ םוימ      

 14,973.00 2,994.60     5.00 תוינכותהו ינכטה טרפמל םאתהב 'חי   
      
היומס כ"בא ןוניס תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     15.01.0060
05 םגד "לא תיב" תוישעת תרצות תמגודכ      
    NEDDIH ללוכ ש"קמ 006/003 לש תוקיפסל  
,תומיטא תקידב ,ץחל רורחשו ףדה ימותסש      
טרפמל םאתהב שרדנה לכו ץחל לע תקידב      

 21,252.00 21,252.00     1.00 'פמוק תוינכותהו ינכטה  
      
יבועב סקלפמרא דודב תדדובמ תשוחנ תרנצ     15.01.0070
גוזימ 'חי ןרצי י"ע םיצלמומה םירטקב 2/1"      
rH/utB דע הקופתל .א.מ 'חיל( ,ריוואה      
לבכ םע דחי תחא המולאב לכה ,)000,54      
זוקינ רוניצו 'חי ןיב תרושקת לבכ ,ינקת למשח      
רשקל דע םישרדנה תרנצה ירבעמ לכ ללוכ      
לכ תמיטאו ,דויאה 'חיל יוביעה 'חי ןיב רוביחו      

  5,775.00   115.50    50.00 תרנצה תלחשה רחאל םירבעמה רטמ   
      
CVP מ גגב רבעמ לוורש לש הנקתהו הקפסא     15.01.0080
"אבס לקמ" ללוכ 6" דע רטוקב  זג תרנצל      
ןוולוגמ חפמ םשג דגנ ןומעפ י"ע המיטאו      

  1,449.00    96.60    15.00 תוינכותהו ינכטה טרפמל םאתהב 'חי   
      
רמוח י"ע 4" רטוקב ד"ממב תרנצ רבעמ םוטיא     15.01.0090
וא TCM ןוגכ ףרועה דוקיפ י"ע רשואמ םוטיא      

    144.90   144.90     1.00 "רמוע" ןקתה י"ע 'חי   
137,295.90 דויצ 10.51 כ"הס  

      
ר י ו ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתהל ךומנ ץחלל ינקת ןוולוגמ חפמ תולעת     15.02.0010
ינווכמ ,םירזיבא ,תומיטא ללוכ ,הנבמה ךותב      
םאתהב םילתמו םיקוזיח ,םירשיימ ,המירז      

 15,277.50   101.85   150.00 .תוינכותהו ינכטה טרפמל ר"מ   
      
      

 15,277.50 20.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../036 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     036 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 15,277.50 מהעברה      
      
      
רושיא םע םילדגה לכב תולעתל שימג רוביח     15.02.0020

  1,738.80   193.20     9.00 .1001 .י.ת 'חי   
      
ןרפואינ הפוצמ 1" יבועב ימינפ יטסוקא דודיב     15.02.0030
ןיינבה ךותב תולעתל 1001 .י.ת רושיא םע      

  8,032.50    53.55   150.00 .תוינכותהו ינכטה טרפמל םאתהב ר"מ   
      
יפל עבצב יתרקת רזפמ לש הנקתהו הקפסא     15.02.0040
סרפלטמ תרבח 'גוד תומכ תסו ללוכ לכירדאה      
דע 04 גוסמ 21x"21" תודימבו םירזפמ דעי וא      

  4,042.50   367.50    11.00 "חירא םילשמ" גוסמ ךא BH-01 'חי   
      
ללוכ רזוח ריוואל הכבש לש הנקתהו הקפסא     15.02.0050
ימעפ בר ןנסמ הירחאמו ריצ לע החיתפ      
42x"42" תודימבו רזוח שומישו יוקינו הפיטשל      

  3,364.20   560.70     6.00 תוינכותהו ינכטה טרפמל םאתהב 'חי   
      
תומכ תסוו ללוכ ינוציח ריווא תקיני סירת     15.02.0060
ללוכ ר"מ 90.0 דע חטשב םשג ןגומ ,ריווא      

    579.60   289.80     2.00 ץע תרגסמ םע ריקל ןוטיב 'חי   
 33,035.10 ריווא רוזיפ תכרעמ 20.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

170,331.00 ריווא גוזימ 51 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../037 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     037 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י ב י ט ק א  ת ר ו ש ק ת  י ב י כ ר  81 ק ר פ       
      
0.81 קרפ תת      
      

  2,100.00     4.20   500.00 7TAC הגיג לבכ רטמ  18.0023
      

    236.25     3.15    75.00 . 3.0 רטמ a6tac ןוראל רשגמ לבכ רטמ  18.0024
      

    236.25     3.15    75.00 .םיכרואה לכל tir רשגמ לבכל תפסות 'חי  18.0026
      

    604.80   151.20     4.00 . 42trop םירוביח לנפ 'חי  18.0028
      

    252.00     4.20    60.00 . הדובע- הדוקנל ריחמ טוליש + הקידב 'חי  18.0029
      

    882.00     7.35   120.00 tir a6 tac 54 jr עקש 'חי  18.0031
      
תרושקת תביבסל דעוימה trop 84 גתמ     18.0032

  5,023.20 5,023.20     1.00 xx55 תרדסמ תמייק 'חי   
      
םיפדמ 2 םירוואמ 8 םיעקש u02 םיתרש ןורא     18.0033

    400.05   400.05     1.00 06 קמוע תכתמ תלד 'חי   
      
םיביס 21 ןיירושמ יטפוא לבכ הנקתהו הקפסא     18.0034

  1,155.00    11.55   100.00 ןיירושמ mm רטמ   
      

    267.75    89.25     3.00 םימאתמ ללוכ ts/cs trop21 יטפוא לנפ 'חי  18.0035
      
retem 2 ts/cs/cl-cs יטפוא רשגמ תקפסא     18.0036

    176.40    29.40     6.00 mm 'חי   
      

  4,537.05 4,537.05     1.00 EOP D211 RSF חשקומ גתמ 'חי  18.0038
      

  1,470.00   367.50     4.00 CG NART GF קיבג 'חי  18.0039
      

    307.65   307.65     1.00 84-042PRD - CD V84 גתמל חוכ קפס 'חי  18.0042
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 17,648.40 םייביטקא תרושקת יביכר 81 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../038 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     038 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב       
      
סלפממ ועצובי סבגה תוציחמ לכ )1 :תורעה      
םוטיא תוברל ןוטבה תרקת סלפמ דעו ףוצירה      
תוצרפ תעינמל תאזו ,םירדחה ןיב אלמ      
שרופמב תאזב רהבומ .םירדחה ןיב תויטסוקא      
תויטסוקא תוקידב ועצובי הדובעה םויסב יכ      
דומעי אלש טנמלא לכ .םינקתומה םיטנמלאל      
דע תינשב ןקתויו קרופי תויטסוקאה תושירדב      
תאז לכ .םישרדנה םייטסוקאה םיכרעה תלבקל      
.ןלבקה לש ותוירחא לעו ונובשח לע      
      
תטלחומה תוירחאה הלח קפס/ןלבקה לע  )2      
םירמוחה לש שאה תודימע גוויס תמאתה לע      
םדועיל תויומכה בתכב רואתל םימיאתמה      
יבכמ תושירד לכ יפ לע הנבמב יפוסה םמוקמב      
קפס/ןלבקה לע )3 .םיילארשיה םינקתהו שא      
לש ילארשיה םינקתה ןוכמ לש רושיא איצמהל      
ןפואב ןימזמה רתאל לעופב וקפוסש םירמוחה      
רשאי ילארשיה םינקתה ןוכמ )4         .יפיצפס      
ןכא יטנוולרה רמוחל הקפנוהש הדועתה יכ      
לש רתאב לעופב םינקתומה םירמוחל המיאתמ      
)5                                                  .ןימזמה      
ילארשיה םינקתה ןוכמ לש תודועת ורשואי אל      
םיקדבנה םירמוחל יללכ ןפואב תוסחייתמה      
רתאל ינטרפ ןפואב תוסחיתמ םניא רשאו      
םיקדבנה םירמוחה ונקתוה םהב ןימזמה      
.לעופב      
      
תורקתה רמגב יכ שרופמב תאזב רהבומ )6      
ירוניסו תורקת תוברל ןהינימל תויטסוקאה      
סדנהמ רושיא גיצהל ןלבקה שרדיי סבגה      
תורקתה תיילת ןפואל - יושר היצקורטסנוק      
אלל .סבגה תורקתו םירוניסל ןכו תויטסוקאה      
ןובשחה לבקתי אל חקפמל הז רושיא תריסמ      
.יפוסה      
      
אלמ םוטיא םיללוכ הז קרפב הדיחיה יריחמ )7      
,תרנצה תרבעה תודוקנ לכ ביבס םלשומו      
םירדחה ויב ,םירדחה ןיב - 'וכו תולעתה      
.חקפמה הרוי וילע םוקמ לכבו ןורדסמל      
      
תוציחמכ ודדמי תונוש תודימב סבג תושינ )8      
.הסירפב סבג      
      
      
      
      

10.22 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../039 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     039 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ודמעי הז קרפ תרגסמב םירמוחה לכ )21      
דומעי אל רשא רמוח . 129 .י.ת תושירדב      
ףלחויו קלוסי ,רתאהמ קרופי ןקתה תושירדב      
ןלבקה י"ע ןקתה תושירדב דמועה רחא רמוחב      
.ונובשח לעו      
      
האישנה תייצקורטסנוק יטנמלא לכ :הרעה      
.הרקתה קפס לש םיירוקמ ויהי תורקתל      
      
יצח םיילרנימ םיחיראמ  תיטסוקא תרקת     22.01.0010
ןווגב רמצ יחירא TKETDORT םגדמ םיעוקש      
+ ןייל ןייפ יליפורפ יבג לע תונקתומה םבל      
לש םינקתל םאתהב ןגומ בחרמל Z+L יליפורפ      
םירוביחה לכ ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ , א"גה      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו      

  3,381.00   241.50    14.00 .טלפמוק ר"מ   
      
LENAP-ONAN הקירפ בתות תרקת תכרעמ     22.01.0020
קפס ,םלואל מ"ס  021/06 תודימב וננ רוביח -      
תוברל ,ע"ש א קווישו אוצי הדוהי      
,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
םירוביחה לכ , , לכ ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו      

 17,967.60   289.80    62.00 .טלפמוק ר"מ   
      
םגדמ מ"ס 06/021 תודימב תרקת יחירא     22.01.0030
    TKETDLORT NF -5K, ץע רמצ יחירא ,  
סבג היצקורטסנוק ג"ע הקירפ הנקתה      
,לכירדאהו חקפמה לוקישל תרתסנ היצליפורפ      
,Z+L יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,      
    Z, T, L, לכ , , לכ ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ  
רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה      

 60,196.50   308.70   195.00 .טלפמוק לכה .םהינימל ר"מ   
      
רוחש ליפורפ םע הנבל תילרנימ  תרקת יחירא     22.01.0040
וא קווישו אוצי הדוהי קפס 06/021 תודימב      
,האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,  חבטמל  ע"ש      
לכמ םיחתפ תחיתפ ,Z+L, Z, T, L יליפורפ      
ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכ , , לכ ,גוס      

  3,890.25   299.25    13.00 .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ר"מ   
      
רדחל BIR RAENIL גוס הפיצר תולמל הרקת     22.01.0050
יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק תוברל, תובישי      
    Z+L, Z, T, L, לכ ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ , ,  
רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכ      

  6,090.00   304.50    20.00 .טלפמוק לכה .םהינימל ר"מ   
      
7.21 יבועב קורי סבג חול תוברל , סבג תרקת     22.01.0060

  4,242.00   212.10    20.00 םיבוטר םירדח רובע היצקורטסנוקו מ"מ ר"מ   
 95,767.35 10.22 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מועצה דתית גדרה   .../040 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     040 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 95,767.35 מהעברה      
      
      
ירניס רובע אוהש גוס לכמ תורקתל תפסות     22.01.0070

 16,422.00    96.60   170.00 תוינכתל םאתהב סבג רטמ   
      
תודימב דנוברוא תמגוד רתסנ תוריש חתפ     22.01.0080

    966.00   483.00     2.00 מ"ס 04/04 'חי   
      
תודימב דנוברוא תמגוד רתסנ תוריש חתפ     22.01.0090

  1,062.60   531.30     2.00 מ"ס 06/06 'חי   
114,217.95 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 כ"הס  

      
ם י ש ע ו ת מ  ם י א ת  70.22 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב L.P.H היושע(  םישנ יתורשל את תדיחי     22.07.0010
,תלדו תיזח ,קמוע תציחממ תבכרומ )מ"מ31      
תוברל,ההבגה מ"ס 51 ללוכ מ"ס 002 הבוג      
תועבצא ןגמו ןוגיע ירזיבא ,לוזרפ ,טוליש      

  4,250.40 2,125.20     2.00 .םידדצה ינשמ ,ףנכה ךותב הנבומ 'חי   
      
יבועב L.P.H יושע( םירבג יתורשל את תדיחי     22.07.0020
,תלדו תיזח ,קמוע תציחממ תבכרומה )מ"מ31      
מ"ס 51 תוברל מ"ס 002 הבוג       
ןגמו ןוגיע ירזיבא ,לוזרפ ,טוליש,ההבגה      

  2,125.20 2,125.20     1.00 'פמוק .םידדצה ינשמ ,ףנכה ךותב הנבומ תועבצא  
  6,375.60 םישעותמ םיאת 70.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

120,593.55 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../041 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     041 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,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 ל ו  ם י נ ב מ  ס ו ס י ב ל       
      
0.32 ק ר פ  ת ת  00.32 ק ר פ  ת ת       
      
0.32 קרפ תת      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
םירקמב קר שמתשהל שי ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש      
      
סנולכ א"מל םניה ןלהלש תואסנולכה יריחמ .4      
תואסנולכל חודיק יריחמל .ןוטבה תולע תוברל      
.10 קרפ האר - )ןוטבה תולע ללוכ אל(      
      
תללכנ תינוסרטלואו תינוס הקידב תולע .6      
.תואסנולכה ריחמב      

0.32 קרפ תת 00.32 כ"הס            
      
ם ע  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  02.32 ק ר פ  ת ת       
ט י י נ ו ט נ ב  ת ס י מ ת       
      
תסימת םע םיקוצי תואסנולכל חודיקל תפסות     23.20.0005
)מ"ק 06 דע( הלבוה רובע ,טיינוטנב      
003 לעמ ללוכה הפקיהש הדובעל תונגראתהו      

 27,048.00 27,048.00     1.00 'פמוק תואסנולכ 'מ 005 דעו 'מ  
      
תסימת םע םיקוצי 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.20.0020
קמועו מ"ס 05 רטוק הקיציו חודיק ,טינוטנב      

 93,534.00   275.10   340.00 'מ 01 דע רטמ   
      
תסימת םע םיקוצי 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.20.0050
קמועב מ"ס 06 רטוק הקיציו חודיק ,טינוטנב      

 44,493.75   355.95   125.00 'מ 02 דעו 'מ 01 לעמ רטמ   
      
תסימת םע םיקוצי 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.20.0080
קמועו מ"ס 08 רטוק הקיציו חודיק ,טינוטנב      

 13,322.40   512.40    26.00 'מ 51 דע רטמ   
178,398.15 טיינוטנב תסימת םע ןוטב תואסנולכ 02.32 כ"הס  

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  99.32 ק ר פ  ת ת       
      

 75,469.80 5,390.70    14.00 םירטקה לכב ,תואסנולכל ןויז בולכ ןוט  23.99.0030
 75,469.80 ןויז תדלפ 99.32 כ"הס  

      
253,867.95 ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 כ"הס  

קובץ: מועצה דתית גדרה   .../042 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     042 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
0.43 קרפ תת      
      
ןקת תלעב תובותכ 452 דע תיתבותכ תזכר     34.0002
    LU 0007 תמגודכ ילארשי ןקת ות םעו  
    REVAS ןקת ות תלעב רייפלט 'בח תרצותמ  
םיוות 04 דע תירבעב הגוצת םע,קורי      
יפל ןשעה תמר לע ח"וד תאצוהל תורשפאו      

  3,241.35 3,241.35     1.00 .יאלגה תבותכ 'חי   
      
תרצות BT-07 תמגודכ HA7 V21 תוללוס     34.0003
תרדסמ תיתבותכ תזכרל רוביח רובע רייפלט      

     76.65    76.65     1.00 0007-ה 'חי   
      
תמגודכ A4 קפסמה דווזמ יתבותכ חוכ קפס     34.0004

    921.90   921.90     1.00 TPS-74A 'חי   
      
ןקת ות לעב יתבותכ ירטקלא וטופ ןשע יאלג     34.0005
'בח תרצותמ A084-OFT תמגודכ קורי      

  4,441.50   148.05    30.00 סיסב ללוכ רייפלט 'חי   
      
תמגודכ קורי ןקת ות לעב יתבותכ םוח יאלג     34.0006

    200.55   200.55     1.00 סיסב ללוכ רייפלט 'בח תרצותמ A082-HFT 'חי   
      
תבותכ ללוכ יוליגל םודא יתבותכ ץופינ ןצחל     34.0007
תרצותמ RSA008-BPT תמגודכ תילרגטניא      

    296.10   148.05     2.00 רייפלט 'בח 'חי   
      
תמגודכ דרפנ ץורע לעב ימינפ ץנצנ-רפוצ     34.0008

     92.40    92.40     1.00 רייפלט 'בח י"ע קושמה S412-SFT 'חי   
      
LU ןקת לעב םימ ןגומ ינוציח ץנצנ-רפוצ     34.0009

    278.25   278.25     1.00 רייפלט 'בח י"ע קושמה SFT-423 תמגודכ 'חי   
      
NA1-LFT תמגודכ תיתבותכ ןומיס תירונ     34.0010

    367.50    36.75    10.00 רייפלט 'בח תרצותמ 'חי   
      
ינשל תיתרפס הגוצת לעב יטמוטוא ןגייח     34.0012
תרקב לעב שא יבכמ תושירד יפ לע םיעוריא      
'בח תרצותמ i005-MDT תמגודכ ןופלט וק      

    270.90   270.90     1.00 רייפלט 'חי   
      
ללוכ העובק תיתבותכ םיאבכ ןופלט תדמע     34.0016
PC1-PFT תמגודכ טוויח ללוכו תבותכ תדיחי      

  2,070.60 2,070.60     1.00 רייפלט תרצותמ 'חי   
      
      
      
      
      
      

 12,257.70 00.43 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../043 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     043 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,257.70 מהעברה      
      
      
לוסוריאב תיטמוטוא שא יוביכל תכרעמ     34.0140
םאתהב הנקתהל תרשואמה ,םירוגס םיללחל      
,LU וא CLU תרשואמ ןכו 0125 י"תל      
הנקתה תוברל ע"ש וא ORPERIF תרצותמ      
ק"מ 0.5 דעו ק"מ 0.2 לעמ ללח חפנל טוויחו      

  3,376.80 3,376.80     1.00 ** A למשח חולל לוסוראב יוביכ** 'חי   
      
053 החיתפ ךלהמ CDC םגדמ עונמ תקפסא     34.0200
004X0201 תודימב ןשע רורחש ןולחל מ"מ      

  4,105.50   821.10     5.00 . סרפלטמ קפס מ"מ 'חי   
      
,םיעונמה תלעפהל דוקיפ תכרעמ תקפסא     34.0201
שא רוזיא( םוריח תעשל םירבצמב הבוגמ      

 11,447.10 11,447.10     1.00 . סרפלטמ תכרעמה קפס )דחא 'חי   
      
תכרעמה קפס. ינדי הלעפה רקב תקפסא     34.0202

    676.20   676.20     1.00 . סרפלטמ 'חי   
      
קיתו תולעפה ,םירוביח ,תכרעמ תנקתה     34.0203

  2,415.00 2,415.00     1.00 . סרפלטמ תכרעמה קפס י"ע תכרעמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 34,278.30 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../044 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     044 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
10 ק ר פ  ת ת  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
לע הלוע וניאש קמועל חטשב תיללכ הריפח     40.01.0010

  3,543.75    28.35   125.00 'מ1 ק"מ   
      
קמועל 'דכו תובחרה ,םירבוע תודוסיל הריפח     40.01.0130

    546.00    54.60    10.00 'מ1  לע הלוע וניאש ק"מ   
      
םומיקמ) םינטק םילכב שושיגב הריפח     40.01.0550

    724.50    72.45    10.00 םייעקרק תת םינקתמ ייוליגלBCJ( ק"מ   
      
מ"ס02  לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     40.01.0551
הבצחממ קפוסי עצמה ,רקובמ אל קודיהו      

 12,600.00   126.00   100.00 ק"מ005  לעמ תומכל וניה ריחמה .תרשואמ ק"מ   
      
תובכשב והשלכ עצמ וא יולימ לש ליגר קודיה     40.01.0552
וא ,ןוט3  ילכ לש םירבעמ5  י"ע מ"ס02  לש      
תוביטר םע ןוט1  ילכ לש םירבעמ7      

    315.00     6.30    50.00 (דרפנב דדמנ יולימה) תילמיטפוא ק"מ   
      
והשלכ עצמ וא יולימ לש רקובמ קודיה     40.01.0553

    840.00     8.40   100.00 (דרפנב דדמנ יולימה) מ"ס02  לש תובכשב ק"מ   
      
קוצי תוכרדמו םיליבשל03 -ב ןוטב חטשמ     40.01.0554
לזרב תשר תוברל ,מ"ס21  יבועב רתאב      
תקלחה ,מ"ס02/02  לכ מ"מ8  רטוק תכתורמ      

  1,323.00   189.00     7.00 םיקשימו ןוטבה ינפ ר"מ   
      
םגד מ"ס7  יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0555
מ"ס05/5.73  תודימב  ,ע"ש וא "הנקסוט"      
,מ"ס5.21/5.21  ,מ"ס52/52  ,מ"ס5.73/5.73      
ינועבצ ןווג ,(עצמ ללוכ אל) מ"ס5  לוח תוברל      
ןבל ןווג וא/ו (ןוטס רפוס) ןבל טלמ סיסב לע -      

 14,700.00   147.00   100.00 לייטקוק ינווג וא/ו ר"מ   
      
םגד ,מ"ס7  יבועב תוינבלמ םינבאב ףוציר     40.01.0900
שטולמ וא תתוסמ רמגב "ןוטסרקא - ונברוא"      
לוח תוברל מ"ס08/04  ,מ"ס03/03  תודימב      

 53,130.00   265.65   200.00 (עצמ ללוכ אל) מ"ס5 ר"מ   
      
םגד ,מ"ס7  יבועב תוינבלמ םינבאב ףוציר     40.01.0901
שטולמ וא תתוסמ רמגב "ןוטסרקא - ונברוא"      
לוח תוברל מ"ס001/04  ,מ"ס03/03  תודימב      

 53,130.00   265.65   200.00 (עצמ ללוכ אל) מ"ס5 ר"מ   
      
מ"ס71/53  דע ךתחב ןוטבמ תוימורט תוגרדמ     40.01.0902
חטשמ תוברל ,רופא ןווגב הקלחה דגנ ץרוחמ      
.ןוטבה ןויזו קדוהמ עצמ ,עפושמ03 -ב ןוטב      

    531.30   265.65     2.00 א"מ/ח"ש09  דוסי ריחמב תוימורט תוגרדמ ר"מ   
141,383.55 10.04 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מועצה דתית גדרה   .../045 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     045 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

141,383.55 מהעברה      
      
      
ידבכ םישנאל ליבומ הרהזא/ןומיס ןבא -"שיגנ"     40.01.0903
ףוציר תכמנהב (םיספ וא תוטילב םע) היאר      
י"ת יפל ,מ"ס6/02/02  תודימב ,היצח ירבעמב      
טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווגב6,  קלח8191       

    399.00   199.50     2.00 רופא ר"מ   
      
תודימב היצח רבעמל תכמנומ הפש ןבא     40.01.0904
ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל מ"ס05/51/32      

  1,995.00   199.50    10.00 רופא רטמ   
      
תודימב בזרמ זוקינל תקוש טנמלא     40.01.0905

    478.80    79.80     6.00 רופא ןווג ,מ"ס54/01/03  וא/ו מ"ס54/01/53 'חי   
      
םגד מ"ס05/57.81/5.21  תודימב ןג ןבא     40.01.0906
ןבל ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל ,"תומר"      

  1,890.00   189.00    10.00 ןוטסרקא וא/ו תירכרוכ רמגב וא/ו רטמ   
      
,דחא דצמ יולג03 -ב ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.01.0907
ללוכ ריחמה . 'מ2  דע הבוגבו מ"ס02  יבועב      
יפל (ק"מל ג"ק06  יפל) ןויזו ריקה שאר דוביע      

 17,388.00 1,449.00    12.00 ףונ לכירדא טרפ ק"מ   
      
הצברה :תוברל םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     40.01.0908

  8,190.00    81.90   100.00 הטכילש תבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת ר"מ   
      
,ץוח חיט לע ע"ש וא ד.מ לירקרפוס עבצ     40.01.0909
תובכש יתשו "רשוק דוסי" דוסי תבכש תוברך      

  3,045.00    30.45   100.00 ע"ש וא דמ "לירקרפוס" ר"מ   
      
"רשי" םגד תימורט ןבאמ (גניפוק) שאר יכבדנ     40.01.0910
ט"קמ וא ןבל טלמ ןווגב קלחומ ןוטב רמגב      
לדוגב ע"ש וא ןייטשרקא 'צות08000386      

 17,010.00   226.80    75.00 ע"ש וא מ"ס72/07/5 רטמ   
      
תכיפה תוברל ,מ"ס02  קמועל עקרקה דוביע     40.01.0911
יננג רושייו םיינכמ םילכב החוחיתו עקרקה      
רשא הקלחב ,תוינוניבו תולק תומדאב ,יפוס      

  1,050.00     5.25   200.00 ר"מ052  דע החטש ר"מ   
      
ר"מ052  דע םלדוגש םיחטשל טסופמוק     40.01.0912

  1,207.50   241.50     5.00 םנודל ק"מ52  -כ לש תומכב ק"מ   
      
חטשב רוזיפ תוברל ,ןוניגל המיאתמ המדא     40.01.0913

  3,202.50    64.05    50.00 (הלודג תומכ) ק"מ   
      

 13,650.00    21.00   650.00 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  40.01.0914
      
      
      

210,889.35 10.04 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../046 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     046 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

210,889.35 מהעברה      
      
      
עזג רטוקב9"  לדוג" (רטיל001 ) לכיממ םיצע     40.01.0915
גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ3.0  דודמ3 "      

  8,500.80   531.30    16.00 ץעל טסופמוק רטיל05  -ו תואטוחמ תוכומס 'חי   
      
אשד" תמגוד "סולפ אפלא" םגד יטטניס אשד     40.01.0916
םילצופמ םיביס לעב ,ע"ש וא "זוע      
" תופיפצב מ"מ72  הבוגב ןליפורפילופמ      
חטשמ ,שמש יקזנ דגנVU  ןגמ לעב61/5,      
,המדא לע ןקתומ ,ןליפורפילופו סקטייל ןותחת      
,טקיליס לוח רוזיפ תוברל ,ףוציר וא ןוטב      
,'דכו העונת ילגעמ ,םידלי ינגל רקיעב םיאתמ      

 10,867.50   217.35    50.00 תוירחא תונש3  ,ר"מ/ח"ש74 .- דוסי ריחמ ר"מ   
      
ןיירושמ רטסאילופמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     40.01.0917
תודימב ,ע"ש וא "דראגמולב טיילרוא" תמגודכ      
    024X0731X6231תכתמ תרגסמ תוברל ,מ"מ  

  6,762.00 6,762.00     1.00 לוענמו ןוטב תקיציל 'חי   
      
תמגודכ ןיירושמ רטסאילופמ לקוס סיסב     40.01.0918
תודימב ,ע"ש וא "דראגמולב טיילרוא"      

  2,028.60 2,028.60     1.00 מ"מ006X0731X024 'חי   
      
,ע"ש וא "ןוקלג" תרצותCD  הייקשה רקב     40.01.0919
ןגומ ,תיראלולס תרושקתו טנרטניא ססובמ      

  6,998.25 6,998.25     1.00 הלעפה תונחת4  דע םימ 'חי   
      
טלוו42 ,ע"ש וא "ןוקלג" תרצותCA-6    בשחמ     40.01.0920

    936.60   936.60     1.00 תונחת6  םע 'חי   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     40.01.0921
,םירזיבא תוברל ,מ"מ61  רטוק ,ךר01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

    630.00     8.40    75.00 (דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח) רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     40.01.0922
,םירזיבא תוברל ,מ"מ02  רטוק ,ךר01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

  1,181.25     9.45   125.00 (דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח) רטמ   
      
,מ"מ011  רטוק01  גרדC.V.P  רוניצמ לוורש     40.01.0923
תוברל ,ךרדמ יחטשל םידעוימה תומוקמב      
תלחשהו מ"ס001  דע יוסיכ קמועב הריפח      

  5,439.00    77.70    70.00 ןוליינ טוח רטמ   
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תוחולש     40.01.0924

  4,725.00     6.30   750.00 מ"ס05-001  לכ תפטפט ,מ"מ71   ,ע"ש וא רטמ   
      
      
      

258,958.35 10.04 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../047 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     047 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

258,958.35 מהעברה      
      
      
םע מ"מ61  רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     40.01.0925
םיחוורמב ,תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט6      
הנזהה רוניצל תרבוחמ תעבטה ,מ"ס03  לש      

    470.40    29.40    16.00 ןואסלפ רבחמ י"ע 'חי   
      
רובעו ףוטפט רובע2/1 1 " רטוק תכרעמ שאר     40.01.0926
רקב י"ע לעפומ ,(תודרפנ תוחולשב) הרטמה      
ףוגמ תוברל ,תומכ י"פע לעופה הייקשה      
ררחשמ ,דוקיפ ימל האיצי ,ןג זרב ,ןוסכלא      
,הזנורבמ ישאר ילוארדיה ףוגמ ,בלושמ ריווא      
ןנסמ ,ש"מ05  ןנסמ ,ילמשח טלפ םע םימ דמ      
ירזיבא לכו םידרוקר2  ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ021      

  8,211.00 8,211.00     1.00 פהה) םישרדנה םירבחמהו רוביחה 'חי   
      
ילוארדיה ףוגמ תוברל2/1 1 " רטוק הלעפה     40.01.0927
ירזיבאו ףקז ,לופינממ תולצפתה ,הזנורבמ      

  1,507.80   753.90     2.00 תרנצל רוביח 'חי   
      
'צות713T  ט"קמ 'םגלמא' גוסמ ןוטבמ לספס     40.01.0928

 28,980.00 3,622.50     8.00 ע"ש וא 'ןומל' תרבח 'חי   
      
ט"קמ 'ןותלד' גוסמ תכתמו ןוטבמ ןופשא     40.01.0929

  7,969.50 2,656.50     3.00 ע"ש וא 'םידוחיי םיטנמלאו טוהיר ןומל' 'צות6L 'חי   
      
עובצ לזרב תקיצימ םיינפואל הרישק ןקתמ     40.01.0930
םחש 'צות0994  ט"קמ "איבל " תמגוד רונתב      

  1,464.75   488.25     3.00 ףונ לכירדא טרפ יפל ע"ש וא אכירא 'חי   
      
רטוק רוניצמ ,ע"ש וא "דהוא" םגד די זחאמ     40.01.0931
,תוקעמ ,תוריקל ןגועמ מ"ס59  הבוגבו1 2/1"      

    696.15   232.05     3.00 ףונ לכירדא טרפ יפל םאות רבחמ י"ע ףוציר רטמ   
      
דע הבוגב יולימ וא/ו הריפח י"ע םיחטש רושי     40.01.0932

  1,260.00     6.30   200.00 הדובעה רתאב מ"ס02 ר"מ   
      
םיליפורפמ תויתשת תשינ רובע חפ תלד     40.01.0933
תריחב יפל ןווגב רונתב םיעובצו םינוולוגמ      
ללוכ ,ר"מ21  לדוגב םימ למג רובע לכירדא      
2.1 יבוע תותלד ןוולגמ חפ ,תכתמ תונורא      
חתפמ םע םיריצו תוידי ללוכ בקונמ חפ ,מ"מ5      
וא קלח) ינוציח רונתב עובצ ,תלדה לקשמ יפל      

  7,245.00 7,245.00     1.00 'פמוק רומלט ןח 'צות השבלה םגד ,הרוטסקט  
      
םע מ"ס06  ימינפ רטוקב הגיפס רוב חודיק     40.01.0934
,הסכמ םע 'מ4  דע קמועב תוינקת תוילוח      
,עקרקה יגוס לכמ הביצח וא/ו הריפח תוברל      
ץצח יולימ ללוכ ,ףוצר קצומ עלסל טרפ      

  6,762.00 6,762.00     1.00 'פמוק תשר הסכמו לוגע א"ת ,חודיקל  
      

323,524.95 10.04 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../048 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     048 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

323,524.95 מהעברה      
      
      
תמוג םייומס םינקתומ ןליפורפילופ תורוניצ     40.01.0935
תוברל מ"מ061  רטוק ,ע"ש וא "תוילוח"      

  1,625.40   135.45    12.00 םיחפס אלל םירבחמ רטמ   
      
בחורב תועוצרב םייק טפלסא קוריפו רוסינ     40.01.0936
רובו תרנצ תלעתל מ"ס09  דעו מ"ס05  לעמ      

    483.00    48.30    10.00 לוחליח ר"מ   
325,633.35 10 קרפ תת 10.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

325,633.35 חותיפ תודובע 04 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../049 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     049 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
0.75 ק ר פ  ת ת  00.75 ק ר פ  ת ת       
      
0.75 קרפ תת      
      
חוור + הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ .9      
םניהו )מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו      
. לועיתו בויב ,םימ תודובע ןלבק יריחמ      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
,)"לוחכה ןדגואה"( ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,םולשתהו הדידמה ינפוא ללוכ      
.ףיעסב תרחא      
      
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      
    57.011.0190  

0.75 קרפ תת 00.75 כ"הס            
      
ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ  21.75 ק ר פ  ת ת       
      
ובש םוקמ לכב ןלהלש םיפיעסב .1:תורעה      
הריפחה תודובע הנווכה הריפח תודובע םשרנ      
עלסל טרפ ,עקרקה יגוס לכב הביצחה וא/ו      
-קצומ עלסב הביצח רובע תפסות .ףוצר קצומ      
תורוניצה יריחמ .0910.110.75 ףיעס האר      
הריפחה תודובע תא םיללוכ עקרקב םיחנומה      
וקל םייטסלפ תורוניצ .2.ל"נה הביצחה וא/ו      
.210.70 קרפ תת האר - ינמז      
      
,מ"מ 09 רטוק בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.12.0299
ללוכ אל ,ע"ש וא 01 גרד "לוגסקפ" תמגוד      
קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע      

  3,381.00   169.05    20.00 רזוח יולימו לוחתפיטע רטמ   
      
,מ"מ 011 רטוק בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.12.0300
ללוכ אל ,ע"ש וא 01 גרד "לוגסקפ" תמגוד      
קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס      
תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע      

 17,456.25   183.75    95.00 רזוח יולימו לוח רטמ   
 20,837.25 םייטסלפ תורוניצ 21.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מועצה דתית גדרה   .../050 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     050 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ  י ו ו ק  ר ו ב י ח  41.75 ק ר פ  ת ת       
      
םימ וק רוביח רובע ,ןלהלש םיפיעסה :הרעה      
יוליגל הריפח תודובע םיללוכ ,םייק וקל שדח      
רוביחה תא עצבל שרדנו הדימב .םייקה וקה      
תיחפהל שי,יוליגל הריפחה תודובע אלל ,ל"נה      
םיפיעסב עיפומש יפכ תולעה תא      
    .57.014.1000-1010  
      

 43,470.00 43,470.00     1.00 'פמוק טרפ יפל הדידמ תכרעמ לש הנקתהו הקפסא 57.14.0008
      
רטוק ןליתאילופ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     57.14.0370
רטוק ןליתאילופ רוניצמ םייק וקל מ"מ 011      
וקה יוליגל הריפח תודובע תוברל ,מ"מ 011      
תועצמאבםייקה וקל רוביח ,וקה זוקינ ,םייקה      
ילמשח ךותירל הפומ/תשק/רטוק רבעמ ,ךותיר      
תודובעה תוברל ,תופעתסה ללוכ אל ,)דמצמ(      
תרזחהו ,םלשומ רוביחל םישרדנה םירזיבאהו      

  1,768.20 1,768.20     1.00 ותומדקל בצמה 'חי   
 45,238.20 םימ יווק רוביח 41.75 כ"הס  

      
ם י מ  י ו ו ק  י ו ט י ח ו  י ו ק י נ  61.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ י י ק       
      

  2,704.80 2,704.80     1.00 ע"י יפל םימייק םימ יווק לש יוטיחו יוקינ ע"י  57.16.0100
  2,704.80 םימייק םימ יווק יוטיחו יוקינ 61.75 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 (      
      
,3" רטוק דדוב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.26.0023
רטוק ףקז תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב רבוחמ      
וקל רוביחו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג 4"      

  2,038.05 2,038.05     1.00 'פמוק םימ  
  2,038.05 ןיינבל ץוחמ )םיטנרדיה( שא יוביכ יזרב 62.75 כ"הס  

      
ב ו י ב  ת ר נ צ  03.75 ק ר פ  ת ת       
      
ובש םוקמ לכב ןלהלש םיפיעסב .1:תורעה      
הריפחה תודובע הנווכה הריפח תודובע םשרנ      
עלסל טרפ ,עקרקה יגוס לכב הביצחה וא/ו      
-קצומ עלסב הביצח רובע תפסות .ףוצר קצומ      
תורוניצה יריחמ .0910.110.75 ףיעס האר      
הריפחה תודובע תא םיללוכ עקרקב םיחנומה      
.ל"נה הביצחה וא/ו      
      
תולעת ןופיד/ךומית םיללוכ תורוניצה יריחמ .2      
תולעת ןופיד תוכרעמ .א2.'מ 57.3 דע קמועב      
.240.06 קרפ תת האר - הרכשהל      

בויב תרנצ 03.75 כ"הס            
      

קובץ: מועצה דתית גדרה   .../051 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     051 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

C.V.P ת ו ר ו נ י צ  23.75 ק ר פ  ת ת       
ן ל י ת א י ל ו פ ו       
      
םשרנ ובש םוקמ לכב ןלהלש םיפיעסב :הרעה      
וא/ו הריפחה תודובע הנווכה הריפח תודובע      
קצומ עלסל טרפ ,עקרקה יגוס לכב הביצחה      
האר - קצומ עלסב הביצח רובע תפסות .ףוצר      
תורוניצה יריחמ .0910.110.75 ףיעס      
הריפחה תודובע תא םיללוכ עקרקב םיחנומה      
.ל"נה הביצחה וא/ו      
      
םייוניש ונכתי יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע      
םימה דיגאת תויחנהל םאתהב בויבה תינכתב      
תינוריעה תכרעמל בויבה רוביחל      
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0030
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא,  
םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל      
52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל,'מ      

  2,535.75   169.05    15.00 רזוח רטמ   
  2,535.75 ןליתאילופו C.V.P תורוניצ 23.75 כ"הס  

      
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       
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0030
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,)ןוט B521 )5.21 ןיממ מ"ס 05      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכוהכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" ו א "טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב      

  4,057.20 4,057.20     1.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0040
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,)ןוט B521 )5.21 ןיממ מ"ס 05      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכוהכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" ו א "טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב      

  4,501.35 4,501.35     1.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
  8,558.55 תוימורט תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש 24.75 כ"הס  

      
      

קובץ: מועצה דתית גדרה   .../052 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     052 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ק ב  ת ו ח ו ש ל  ת ו פ ס ו ת  34.75 ק ר פ  ת ת       
      
קוצי וא םורט ןוטבמ הרקב תחושל תפסות     57.43.2620
בויב וק לע התיינב רובע מ"ס 001 ימינפ רטוק      
וא /ו 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב םייק      

  2,704.80 1,352.40     2.00 'פמוק םייק בויב אתל תורבחתה  
  2,704.80 הרקב תוחושל תופסות 34.75 כ"הס  

      
ם י ל פ מ  64.75 ק ר פ  ת ת       
      
תפיטע םע )6"( מ"מ 061 רטוק ינוציח לפמ     57.46.0050
,C.V.P - מ םירזיבאו תרנצ ,ןייוזמ ןוטב      
שרפה( לפמה הבוג ,לעתימ דוביע תוברל      

  1,216.95 1,216.95     1.00 'מ 0.3 דעו 'מ 5.1 לעמ )הבוג 'חי   
  1,216.95 םילפמ 64.75 כ"הס  

      
ל ש  ם ו ל י צ ו  ה פ י ט ש  ,י ו ק י נ  84.75 ק ר פ  ת ת       
ה ר ק ב  י א ת ו  ב ו י ב  י ו ו ק       
      
בויבל הרקב יאתו בויב יווק לש הפיטשו יוקינ     57.48.0050
021 ץחל הקד/רטיל 042 קפסהב תיבויב י"ע      
םויל םולשת - )לעופו ליעפמ( תווצ תוברל ,רב      

  2,704.80 2,704.80     1.00 ע"ש 8 הדובע ע"י   
      

  2,898.00 2,898.00     1.00 ע"יל םולשת - םימו בויב יווק םוליצ ע"י  57.48.0220
  5,602.80 הרקב יאתו בויב יווק לש םוליצו הפיטש ,יוקינ 84.75 כ"הס  

      
ז ו ק י נ  י ח ו ד י ק  76.75 ק ר פ  ת ת       
      
דבמ לוורש םע מ"ס 04 רטוק זוקינ יחודיק     57.67.0010
ר"ג 052 תוחפל לש לקשמב גורא אל ינכטואיג      
דע ץצחב יולימ תוברל ,'מ 6 דע קמועב ר"מל      

  2,337.30 2,337.30     1.00 1 2/1" לדוג 'חי   
      
04 רטוק חודיקל ףסונ רטמ לכ רובע תפסות     57.67.0020

  1,083.60   270.90     4.00 מ"ס רטמ   
  3,420.90 זוקינ יחודיק 76.75 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ י צ ל  ן ו ט ב  ת פ י ט ע  99.75 ק ר פ  ת ת       
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     57.99.0010
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה      

  3,885.00    77.70    50.00 ) 4"( מ"מ 011 רטמ   
  3,885.00 תורוניצל ןוטב תפיטע 99.75 כ"הס  

      
      
      
      

 98,743.05 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../053 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     053 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ט ל ק מ ו  ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  85 ק ר פ       
      
ר י ו א  ר ו ה י ט ו  ן ו נ י ס  ת ו כ ר ע מ  20.85 ק ר פ  ת ת       
      
םירוזאו םיטלקמל ריוא רוהיטו ןוניס תכרעמ     58.02.0010
תמגודכ "חנ תבית" גוסמ םינגומ      
    081/084-HAF תללוכ ,תושפנ 03-ל תדעוימ:  
ןנסמ ,םוקאו  ףדה תסוו םע ינושאר ןנסמ      
ילמשח עונמ לע לעופה חופמ ,כ"בא דגנ ישאר      
למשח תקספה לש  הרקמל תינדי  הלעפהו      
תסוו ,ריוא תומכ דמ ,םוריח תרואת ,םוריחב      
תורשפא,טלקמהמ ריוא תאצוהל םוקאו  ףדה      
םאתהב ףרועה דוקיפ י"ע רשואמ רבצמ יוביגל      

 12,075.00 12,075.00     1.00 'פמוק 0754 י"תל  
 12,075.00 ריוא רוהיטו ןוניס תוכרעמ 20.85 כ"הס  

      
ן ג ו מ  ב ח ר מ  ,ט ל ק מ ל  ד ו י צ  30.85 ק ר פ  ת ת       
      
לש הלוכתל ןליתאילופמ םילוגע םימ ילכימ     58.03.0010
,הבוג הארמ  ,תכתמ דמעמ  תוברל רטיל 001      
תושירדל םאתהב( תרנצל תואיציו הסכמ      

    579.60   579.60     1.00 )"ףרועה דוקיפ" 'חי   
      
חישק יטסלפ רמוחמ ,דיינ ימיכ אסיכ תיב     58.03.0020

    434.70   434.70     1.00 "ףרועה דוקיפ" תושירדל םאתהב 'חי   
      
,"ח" תרוצב( טומ ללוכ םיימיכ םיתורישל ןוליו     58.03.0030

    144.90   144.90     1.00 )"ר" , וא 'חי   
  1,159.20 ןגומ בחרמ ,טלקמל דויצ 30.85 כ"הס  

      
ר ו א  ט ל ו פ  ט ו ל י ש  40.85 ק ר פ  ת ת       
      
םיעבצב ןגומ בחרמ / טלקמ  רוא טוליפ  טוליש     58.04.0010

    483.00   483.00     1.00 'פמוק )ףרועה דוקיפ תויחנה יפל( רוא יטלופ  
      
רוא יטלופ םיעבצב ןגומ בחרמ / טלקמ ןומיס     58.04.0020

    483.00   483.00     1.00 'פמוק )ףרועה דוקיפ תויחנה יפל(  
    966.00 רוא טלופ טוליש 40.85 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 14,200.20 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 85 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../054 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     054 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ט ל ק מ ו  ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  95 ק ר פ       
      
ת ר נ צ  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  24.95 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ ב ו  ם י ט ל ק מ ב  ם י ל ב כ ו       
      
ע"ש וא "AS רמוע" םגד ירלודומ הנבומ םטא     59.42.0400
םיבחרמו םיטלקמל תורוניצו םילבכ רבעמב      
רמוחמ יושע מ"מ 001 רטוקב םטאה .םינגומ      
דעוימו ףרועה דוקיפ י"ע רשואמ יטסלא      
דע מ"מ 101 לש ימינפ רטוקב לוורש\חדקל      
קוושמ .קודיה יגרבו תועבט תוברל ,מ"מ 701      

    386.40   386.40     1.00 "מ"עב ד"ממ גוזימ רמוע" 'בח י"ע 'חי   
    386.40 םינגומ םיבחרמבו םיטלקמב םילבכו תרנצ ירבעמ םוטיא 24.95 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

    386.40 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../055 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     055 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  10.06 ק ר פ  ת ת       
      
קרו ךא וניה םיאבה םיפיעסב שומישה :הרעה      
.חקפמה י"ע בתכבו שארמ רושיא תלבק רחאל      
      
לכמ,םיגוסה לכמ טושפ לעופ תודובע     60.01.0010

    924.00    57.75    16.00 .םימוחתה לכמו תועוצקמה ע"ש   
      
לכמ,םיגוסה לכמ יעוצקמ לעופ תודובע     60.01.0020

  1,075.20    67.20    16.00 .םימוחתה לכמו תועוצקמה ע"ש   
      

  1,545.60   193.20     8.00 .ליעפמ ללוכ B.C.J ןורפחמ ע"ש  60.01.0030
      

    772.80    96.60     8.00 .ליעפמ ללוכ הביצחל ילמשח שיטפ ע"ש  60.01.0040
  4,317.60 י'גרב תודובע 10.06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  4,317.60 תונושו י'גרב תודובע 06 כ"הס  
קובץ: מועצה דתית גדרה   .../056 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 

18/04/2022 )זוכיר( ןדמוא-תויומכ בתכ-'ל ךמסמ
דף מס':     056 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רפע תודובע 10 קרפ    
   

0.1 קרפ תת 00.10 קרפ תת                             
   

                 10,500.00 קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 05.10 קרפ תת   
   

    10,500.00 רפע תודובע 10 כ"הס               
   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

0.2 קרפ תת 00.20 קרפ תת                             
   

                 50,400.00 םיעצמ 11.20 קרפ תת   
   

                 36,153.60 דוסי תורוק 14.20 קרפ תת   
   

                 97,860.00 תופצרו םיפצרמ 05.20 קרפ תת   
   

                 58,788.45 ןוטב תוריק 16.20 קרפ תת   
   

                 34,671.00 םידומע 26.20 קרפ תת   
   

                 91,920.15 תוקעמו תורוק 17.20 קרפ תת   
   

                 46,506.60 תורוגח 27.20 קרפ תת   
   

                158,382.00 אלמ ןוטב תוגגו תורקת 18.20 קרפ תת   
   

                 36,481.20 תוגגל םיעופיש ןוטבו גניפוט ןוטב 58.20 קרפ תת   
   

                  9,126.60 תופסותו םיצוק ,ןוגיע יגרב ,הדלפ יחפו ידומע 79.20 קרפ תת   
   

                206,560.20 ןויז תדלפ 99.20 קרפ תת   
   

   826,849.80 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס               
   
הינב תודובע 40 קרפ    
   

0.4 קרפ תת 00.40 קרפ תת                             
   

                 44,150.40 ןוטב יקולבב הינב 01.40 קרפ תת   
   

                 94,827.60 גנוטיא יקולבב הינב 02.40 קרפ תת   
   

   138,978.00 הינב תודובע 40 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מועצה דתית גדרה   .../057 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     057 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
   

                 41,672.40 תורגסמ תמישר 10.60 קרפ תת   
   

                 36,369.90 תורגנ תמישר 20.60 קרפ תת   
   

    78,042.30 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס               
   
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
   

0.7 קרפ תת 00.70 קרפ תת                             
   

                  2,026.50 םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70 קרפ תת   
   

                 19,535.25 םימחו םירק םימל םייטסלפ תורוניצ 21.70 קרפ תת   
   

                  1,556.10 םיננסמו םימותסש ,םיזרב 12.70 קרפ תת   
   

                 19,183.50 םיזקנ תכרעמל תורוניצ 13.70 קרפ תת   
   

                  4,959.15 זוקינ תולעתו הפצר ימוסחמ 43.70 קרפ תת   
   

ןהירזיבאו )תוברברש( תויאורבת תועובק 04.70 קרפ תת                             
   

                 14,355.60 תונתשמו החדה ילכימ ,תולסא 14.70 קרפ תת   
   

                  2,125.20 תורעקו םירויכ 24.70 קרפ תת   
   

                  3,844.05 תוללוסו םיזרב 54.70 קרפ תת   
   

                  9,595.95 תועובקו האורבת תודוקנ 94.70 קרפ תת   
   

                  3,475.50 םימשג ימ זוקינ 05.70 קרפ תת   
   

                  4,515.00 ןיינבה ךותב שא יוביכל דויצו תודמע 89.70 קרפ תת   
   

                  5,449.50 םימח םימ ידוד 99.70 קרפ תת   
   

    90,621.30 האורבת ינקתמ 70 כ"הס               
   
למשח ינקתמ 80 קרפ    
   

                 12,881.40 ןוטב יסיסבו תוריפח 11.80 קרפ תת   
   

                  3,072.30 הרקב יאת 21.80 קרפ תת   
   

                  6,182.40 םינומ תוחולל ןוטב תוחמוג 31.80 קרפ תת   
   

                  1,623.30 "קזב" הרקב יאת 41.80 קרפ תת   
   

                 13,770.75 תיטסלפ למשח תרנצ 12.80 קרפ תת   
 

קובץ: מועצה דתית גדרה   .../058 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     058 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
                 13,176.45 םילבכ תולעת 32.80 קרפ תת   

   
                 16,306.50 )YX2N )EPLX  תשוחנ ילבכ 13.80 קרפ תת   

   
                  1,417.50 םידדובמ תשוחנ יכילומ 43.80 קרפ תת   

   
                  7,560.00 םייולג תשוחנ יכילומ 53.80 קרפ תת   

   
                    315.00 שא יניסח םילבכ 73.80 קרפ תת   

   
                  2,572.50 ןופלט ילבכ 83.80 קרפ תת   

   
                  7,634.55 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 קרפ תת   

   
                 10,867.08 I.C תוביתו למשח תוחולל הנבמ 16.80 קרפ תת   

   
                  5,652.15 C ןייפוא םיז"אמ 26.80 קרפ תת   

   
                  3,641.40 םית"מאמ 36.80 קרפ תת   

   
                  7,464.45 םינעגמו םירסממ 66.80 קרפ תת   

   
                  5,779.20 ירישכמו הרקבו דוקיפ ירזיבא ,םילבק ,םיאנש 96.80 קרפ תת   

הדידמ        
   

                  1,587.60 עקת יתב 27.80 קרפ תת   
   

                  3,618.30 םירזיבא 37.80 קרפ תת   
   

                112,224.00 םידל הרואת יפוג 58.80 קרפ תת   
   

                 38,881.50 רואמ תודוקנ 19.80 קרפ תת   
   

                 16,254.00 עקת יתב תודוקנ 29.80 קרפ תת   
   

                 21,214.20 תונוש תודוקנ 39.80 קרפ תת   
   

                    724.50 םינופלטל תופעתסה תובית 69.80 קרפ תת   
   

                  1,738.80 תויפרגומרת תוקירסו ךמסומ קדוב תוקידב 79.80 קרפ תת   
   

   316,159.83 למשח ינקתמ 80 כ"הס               
   
חיט תודובע 90 קרפ    
   

                 80,336.55 הנבמ-חיט תודובע 10.90 קרפ תת   
   

                107,189.25 חותיפ תוריק-חיט תודובע 20.90 קרפ תת   
   

   187,525.80 חיט תודובע 90 כ"הס               
 
 

קובץ: מועצה דתית גדרה   .../059 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     059 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
   

                125,139.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת   
   

   125,139.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס               
   
העיבצ תודובע 11 קרפ    
   

                  9,555.00 העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת   
   

     9,555.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס               
   
)םוינימולא( ןמוא תורגסמ 21 קרפ    
   

                226,136.40 םוינימולא תמישר 10.21 קרפ תת   
   

   226,136.40 )םוינימולא( ןמוא תורגסמ 21 כ"הס               
   
ןבא תודובע 41 קרפ    
   

                130,168.50 ןבא תוחולב תוריק יופיח 40.41 קרפ תת   
   

   130,168.50 ןבא תודובע 41 כ"הס               
   
ריווא גוזימ 51 קרפ    
   

                137,295.90 דויצ 10.51 קרפ תת   
   

                 33,035.10 ריווא רוזיפ תכרעמ 20.51 קרפ תת   
   

   170,331.00 ריווא גוזימ 51 כ"הס               
   
םייביטקא תרושקת יביכר 81 קרפ    
   

    17,648.40 םייביטקא תרושקת יביכר 81 כ"הס               
   
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
   

                114,217.95 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 קרפ תת   
   

                  6,375.60 םישעותמ םיאת 70.22 קרפ תת   
   

   120,593.55 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס               
   
ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ    
   

0.32 קרפ תת 00.32 קרפ תת                             
   

                178,398.15 טיינוטנב תסימת םע ןוטב תואסנולכ 02.32 קרפ תת   
 
 

קובץ: מועצה דתית גדרה   .../060 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     060 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
                 75,469.80 ןויז תדלפ 99.32 קרפ תת   

   
   253,867.95 ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 כ"הס               

   
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ    
   

    34,278.30 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס               
   
חותיפ תודובע 04 קרפ    
   

                325,633.35 10 קרפ תת 10.04 קרפ תת   
   

   325,633.35 חותיפ תודובע 04 כ"הס               
   
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ    
   

0.75 קרפ תת 00.75 קרפ תת                             
   

                 20,837.25 םייטסלפ תורוניצ 21.75 קרפ תת   
   

                 45,238.20 םימ יווק רוביח 41.75 קרפ תת   
   

                  2,704.80 םימייק םימ יווק יוטיחו יוקינ 61.75 קרפ תת   
   

                  2,038.05 ןיינבל ץוחמ )םיטנרדיה( שא יוביכ יזרב 62.75 קרפ תת   
   

בויב תרנצ 03.75 קרפ תת                             
   

                  2,535.75 ןליתאילופו C.V.P תורוניצ 23.75 קרפ תת   
   

                  8,558.55 תוימורט תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש 24.75 קרפ תת   
   

                  2,704.80 הרקב תוחושל תופסות 34.75 קרפ תת   
   

                  1,216.95 םילפמ 64.75 קרפ תת   
   

                  5,602.80 הרקב יאתו בויב יווק לש םוליצו הפיטש ,יוקינ 84.75 קרפ תת   
   

                  3,420.90 זוקינ יחודיק 76.75 קרפ תת   
   

                  3,885.00 תורוניצל ןוטב תפיטע 99.75 קרפ תת   
   

    98,743.05 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס               
   
םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 85 קרפ    
   

                 12,075.00 ריוא רוהיטו ןוניס תוכרעמ 20.85 קרפ תת   
   

                  1,159.20 ןגומ בחרמ ,טלקמל דויצ 30.85 קרפ תת   
 
 
 

קובץ: מועצה דתית גדרה   .../061 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה יתוריש א.ל.ח
04-6257722

 
18/04/2022
דף מס':     061 הרדג תיתד הצעומ הנבמ תינב-2202/10 סמ יבמופ זרכמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
                    966.00 רוא טלופ טוליש 40.85 קרפ תת   

   
    14,200.20 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 85 כ"הס               

   
םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 קרפ    
   

                    386.40 םיטלקמב םילבכו תרנצ ירבעמ םוטיא 24.95 קרפ תת   
םינגומ םיבחרמבו        
   

       386.40 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס               
   
תונושו י'גרב תודובע 06 קרפ    
   

                  4,317.60 י'גרב תודובע 10.06 קרפ תת   
   

     4,317.60 תונושו י'גרב תודובע 06 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

 3,179,675.73  יללכ כ"הס  
    540,544.87 מ"עמ %71  
  3,720,220.60 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
הנחת המציע באחוזים:_______________
הנחת המציע במילים:_______________________

____________                             _______________________________
ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: מועצה דתית גדרה 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


