
****  םענקי תייריע   ***                          
ריעה סדנהמ דרשמ                              
 

18/01/2023 תויומכ בתכ
דף מס':     001 ילוש אלל - תיליע םענקי הישעת קראפ 10-96

תוסינכב טוליש 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
0 ק ר פ  00 ק ר פ       
      
טנמלאו קראפל הסינכ טלש עוציבו ןונכת     00.0001
יבוציעה ןונכתה ( טרפל םאתהב הרואת      
יביטקורטסנוק ןונכת תמלשה ללוכ , )בייחמ      

280,000.00 140,000.00     2.00 'פמוק םייטנוולרה םימרוגה לומ ורושיאו  
280,000.00 0 קרפ 00 כ"הס  
280,000.00 תוסינכב טוליש כ"הס

קובץ: 69-01 פארק תעשיה יקנ   .../002 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



****  םענקי תייריע   ***                          
ריעה סדנהמ דרשמ                              
 

18/01/2023
דף מס':     002 ילוש אלל - תיליע םענקי הישעת קראפ 10-96

ישאר בוחר חותיפ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
0.1 הבוגב דדמנה םעזג ףקיהש םיצע תתירכ     10.0034
09 דעו מ"ס 06 לעמ וניה עקרקה ינפ לעמ 'מ      
'מ 0.11 דעו 'מ 0.6 לעמ םהבוגו מ"ס      
הנטק תומכ רובע ,םומינימ םיצע 6-ל ריחמה(      
,)קרפה תת תליחתב תורעה האר - רתוי      

 26,250.00   750.00    35.00 ןימזמה ח"ע רפוכ 'חי   
 26,250.00 קוריפו הנכה תודובע 01 כ"הס  

      
ם ו ח ת ב  ם י צ ע  ת ק ת ע ה ו  ה ע י ט נ  02 ק ר פ       
ר ת א ה       
      
תמגודכ 'מ 8 לעמ הבוגב קנע יצע םוזיג     20.0493
םידבו םיפנע תרסהו סוטפילקא וא סוקיפ      
ל ריחמה( חקפמה תוארוה יפל ,םייתועמשמ      

 38,400.00 1,280.00    30.00 )םומינימ םיצע 4 - 'חי   
 38,400.00 רתאה םוחתב םיצע תקתעהו העיטנ 02 כ"הס  

      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
,םוח מ"מ 61 רטוק ,תסוומ ףוטפט תוחולש     41.01.0001

 66,412.50     7.50 8,855.00 .מ"ס 05-04 לכ תופטפט רטמ   
      
,מ"מ 57 רטוק 01 גרד C.V.P רוניצמ לוורש     41.01.0002
תוברל ,ךרדמ יחטשל םידעוימה תומוקמב      
תלחשהו מ"ס 001 דע יוסיכ קמועב הריפח      

181,460.00    86.00 2,110.00 ןוליינ טוח 'חי   
247,872.50 היקשהו ןוניג 10.14 כ"הס  

      
ן ג  ת מ ד א  ,ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  11.14 ק ר פ  ת ת       
ט ס ו פ מ ו ק ו       
      
תויומכב - חטשב רוזיפ תוברל ,תיננג המדא     41.11.0210

155,050.00    70.00 2,215.00 ק"מ 02 לעמ תולודג ק"מ   
155,050.00 טסופמוקו ןג תמדא ,עקרקה דוביע 11.14 כ"הס  

      
ם י צ ע  ת ק ת ע ה ו  ה ע י ט נ  02.14 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ה  ם ו ח ת ב       
      

418,000.00    22.00 19,000.00 )רטיל 3( 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0040
      
עזג רטוקב "8 לדוג" )רטיל 06( לכיממ םיצע     41.20.0180
גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 2"      

 24,000.00   400.00    60.00 ץעל טסופמוק רטיל 03 -ו תואטוחמ תוכומס 'חי   
442,000.00 רתאה םוחתב םיצע תקתעהו העיטנ 02.14 כ"הס  

קובץ: 69-01 פארק תעשיה יקנ   .../003 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



****  םענקי תייריע   ***                          
ריעה סדנהמ דרשמ                              
 

18/01/2023
דף מס':     003 ילוש אלל - תיליע םענקי הישעת קראפ 10-96

ישאר בוחר חותיפ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ק ב  ש א ר ל  ם י ר ז י ב א  04.14 ק ר פ  ת ת       
      
רטסאילופמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.40.0630
וא "דראגמולב טיילרוא" תמגודכ ןיירושמ      
,מ"מ 024X6231X0731 תודימב ,ע"ש      
ןוראה תודימל םאתהב לקוס סיסב תוברל      

 38,500.00 7,700.00     5.00 לוענמו 'חי   
 38,500.00 הרקב שארל םירזיבא 04.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  י ר ק ב ו  ם י ב ש ח מ  05.14 ק ר פ  ת ת       
      
לע "CD-W3-289-S" םגד םיסלופ דיאונולוס     41.50.0700

  8,250.00   330.00    25.00 טוויח תוברל ,יכרד תלת לגרס 'חי   
      
םגא" 'בח תרצותמ ,LLEC-IRRI הצק תדיחי     41.50.1020
רקב :תללוכה ע"ש וא "מ"עב הטילשו רוטינ      
תולעפה 6 -ל ENOLA DNATS הייקשה      
ירלולס תרושקת םאתמ ,תרושקתל הנכה םע      
    SRPG/MSG, תנעטנ הללוס V21HA5.7,  
C-34 הנגה תספוקב םידווזמ ,CD/CA ןעטמ      
תיביטרגטניא הנקתה תוברל ,PI-56 ןקת      

 68,000.00 13,600.00     5.00 הנשל תוירחאו האלמ 'חי   
 76,250.00 היקשה ירקבו םיבשחמ 05.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  ת ר נ צ  07.14 ק ר פ  ת ת       
      
,תינוניב דע הלק המדאב תולעת תריפח     41.70.0020
מ"ס 03 קמועב )ר'שנרט( ינכמ ילכ תועצמאב      
םירטקב היקשה תרנצ רובע ,רזוח יוסיכו      
ללוכ ריחמה ,מ"מ 23 דע מ"מ 61 -מ לחה      

 11,375.00     7.00 1,625.00 םילכהתלבוה רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0140
,םירזיבא תוברל ,רוחש מ"מ 52 רטוק ,ךר 6      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

245,178.00    10.60 23,130.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0150
,םירזיבא תוברל ,רוחש מ"מ 23 רטוק ,ךר 6      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

151,630.00    11.80 12,850.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0170
תוברל ,רוחש מ"מ 05 רטוק ,חישק 6      
וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח ,םירזיבא      

154,200.00    20.00 7,710.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( הלעתב רטמ   
562,383.00 07.14.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 69-01 פארק תעשיה יקנ   .../004 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



****  םענקי תייריע   ***                          
ריעה סדנהמ דרשמ                              
 

18/01/2023
דף מס':     004 ילוש אלל - תיליע םענקי הישעת קראפ 10-96

ישאר בוחר חותיפ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
562,383.00 מהעברה      

      
      
011 רטוק 01 גרד C.V.P רוניצמ לוורש     41.70.0640
,ךרדמ יחטשל םידעוימה תומוקמב ,מ"מ      
מ"ס 001 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל      

 30,960.00    86.00   360.00 ןוליינ טוח תלחשהו רטמ   
593,343.00 היקשה תרנצ 07.14 כ"הס  

      
ף ו ט פ ט  ת ו ח ו ל ש  08.14 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     41.80.0120
,תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט 01      
תרבוחמ תעבטה ,מ"ס 03 לש םיחוורמב      

 10,830.00    38.00   285.00 ןואסלפ רבחמ י"ע הנזהה רוניצל 'חי   
 10,830.00 ףוטפט תוחולש 08.14 כ"הס  

      
ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  09.14 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"ס 08 רטוק םורט ןוטבמ הרקב תוחוש     41.90.0030

 67,500.00 1,500.00    45.00 הייקשה בותיכ םעו הסכמ 'חי   
 67,500.00 הרקב תוחוש 09.14 כ"הס  

      
ת כ ר ע מ  י ש א ר  19.14 ק ר פ  ת ת       
      
ףוטפט רובע 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     41.91.0020
לעפומ ,)תודרפנ תוחולשב( הרטמה רובעו      
תוברל ,תומכ י"פע לעופה הייקשה רקב י"ע      
,דוקיפ ימל האיצי ,ןג זרב ,ןוסכלא ףוגמ      
ישאר ילוארדיה ףוגמ ,בלושמ ריוואררחשמ      
05 ןנסמ ,ילמשח טלפ םע םימ דמ ,הזנורבמ      
2 ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ 021 ןנסמ ,ש"מ      
םירבחמהו רוביחה ירזיבא לכו םידרוקר      

 42,500.00 8,500.00     5.00 )דרפנב ודדמי תולע פהה( םישרדנה 'חי   
      
ילוארדיה ףוגמ תוברל 1 2/1" רטוק הלעפה     41.91.0170
ירזיבאו ףקז ,לופינממ תולצפתה ,הזנורבמ      

 15,600.00   780.00    20.00 תרנצל רוביח 'חי   
 58,100.00 תכרעמ ישאר 19.14 כ"הס  

1,689,445.50 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  
      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  01.15 ק ר פ  ת ת       
      
לופיט תוברל טלפסא תכרדמ/שיבכ רוסינ     51.10.0064
ינפלש בצמל התרזחהו םיצעה ישרושב      
08 דע בחורב ,הנבמה רוזחש תוברל ,רוסינה      

 78,000.00   195.00   400.00 'מ 0.1 דע קמועבו מ"ס רטמ   
 78,000.00 01.15.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 69-01 פארק תעשיה יקנ   .../005 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



****  םענקי תייריע   ***                          
ריעה סדנהמ דרשמ                              
 

18/01/2023
דף מס':     005 ילוש אלל - תיליע םענקי הישעת קראפ 10-96

ישאר בוחר חותיפ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 78,000.00 מהעברה      

      
      
שדחמ ןתחנהו תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ     51.10.0466

 35,500.00    71.00   500.00 .מ"ס 5 לוח  רוזיפ ללוכה ר"מ   
113,500.00 קוריפו הנכה תודובע 01.15 כ"הס  
113,500.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  

1,867,595.50 ישאר בוחר חותיפ כ"הס
קובץ: 69-01 פארק תעשיה יקנ   .../006 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



****  םענקי תייריע   ***                          
ריעה סדנהמ דרשמ                              
 

18/01/2023 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     006 ילוש אלל - תיליע םענקי הישעת קראפ 10-96

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תוסינכב טוליש 10 הנבמ     
    
0 קרפ 00 קרפ      
    

                280,000.00 0 קרפ 00 כ"הס                
   280,000.00 תוסינכב טוליש 10 כ"הס                            

    
ישאר בוחר חותיפ 30 הנבמ     
    
קוריפו הנכה תודובע 01 קרפ      
    

                 26,250.00 קוריפו הנכה תודובע 01 כ"הס                
    
רתאה םוחתב םיצע תקתעהו העיטנ 02 קרפ      
    

                 38,400.00 רתאה םוחתב םיצע תקתעהו העיטנ 02 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                             247,872.50 היקשהו ןוניג 10.14 קרפ תת    
    

                             155,050.00 טסופמוקו ןג תמדא ,עקרקה דוביע 11.14 קרפ תת    
    

                             442,000.00 רתאה םוחתב םיצע תקתעהו העיטנ 02.14 קרפ תת    
    

                              38,500.00 הרקב שארל םירזיבא 04.14 קרפ תת    
    

                              76,250.00 היקשה ירקבו םיבשחמ 05.14 קרפ תת    
    

                             593,343.00 היקשה תרנצ 07.14 קרפ תת    
    

                              10,830.00 ףוטפט תוחולש 08.14 קרפ תת    
    

                              67,500.00 הרקב תוחוש 09.14 קרפ תת    
    

                              58,100.00 תכרעמ ישאר 19.14 קרפ תת    
    

              1,689,445.50 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                             113,500.00 קוריפו הנכה תודובע 01.15 קרפ תת    
    

                113,500.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
 1,867,595.50 ישאר בוחר חותיפ 30 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 

קובץ: 69-01 פארק תעשיה יקנ   .../007 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



****  םענקי תייריע   ***                          
ריעה סדנהמ דרשמ                              
 

18/01/2023
דף מס':     007 ילוש אלל - תיליע םענקי הישעת קראפ 10-96

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

תוסינכב טוליש 10 הנבמ    
   

                280,000.00 0 קרפ 00 קרפ   
   

   280,000.00 תוסינכב טוליש 10 כ"הס               
   
ישאר בוחר חותיפ 30 הנבמ    
   

                 26,250.00 קוריפו הנכה תודובע 01 קרפ   
   

                 38,400.00 רתאה םוחתב םיצע תקתעהו העיטנ 02 קרפ   
   

              1,689,445.50 היקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                113,500.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
   

 1,867,595.50 ישאר בוחר חותיפ 30 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 69-01 פארק תעשיה יקנ   .../008 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



****  םענקי תייריע   ***                          
ריעה סדנהמ דרשמ                              
 

18/01/2023
דף מס':     008 ילוש אלל - תיליע םענקי הישעת קראפ 10-96

  
הנבמ ךס  

   280,000.00 תוסינכב טוליש 10 הנבמ  
  

 1,867,595.50 ישאר בוחר חותיפ 30 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
 2,147,595.50 תפסות/החנה בושיחל םוכס  

   -536,898.88 הנחה כללית 25%  
  1,610,696.62  יללכ כ"הס  
    273,818.43 מ"עמ %71  
  1,884,515.05 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

ןוריחמה יפיעס י"פע ש"הבשמ ןוריחממ וחקלנ תודובעה לכ
 

קובץ: 69-01 פארק תעשיה יקנ 4434889-40 )0.12.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


