
מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי
 

10/11/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     001 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

לוחלח יחודיק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  - 6.15 ק ר פ  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0056

222,800.00  557.000   400.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0076

123,376.00  616.880   200.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב 5 גרד רטמ   
      
פ"ע עוציבל .)פאר - פיר( זוקינל ןבא ףוציר     51.06.0820

 33,120.00  184.000   180.00 ףרוצמ טרפ ר"מ   
      
תונוש תודימב 02-ב ןיוזמ ןוטבמ ןש תורוק     51.06.0830

 56,100.00  935.000    60.00 )מ''ס 04/02 ירעזמ ךתח( ק"מ   
      
טרפ יפל  'מ 51 דע קמועל דע לוחלח חודיק     51.06.0858
םירמוחהו תודובעה לכ תוברל ,ינכט טרפמו      

850,500.00 18,900.000    45.00 'פמוק מ"טמב םיטרופמה  
      
לכב רובה תקמעה רובע לוחליח רובל תפסות     51.06.0868

 31,500.00   70.000   450.00 ףסונ 'מ רטמ   
1,317,396.00 זוקינ תודובע - 6.15 קרפ 60.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,317,396.00 15 קרפ 15 כ"הס  
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     002 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

לוחלח יחודיק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
75 ק ר פ  75 ק ר פ       
      
2.75 ק ר פ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
םאתהב תרנצל םיחתפ םיללוכ תוחושה יריחמ      
)קי'צנב( לעתמ עוציבו ןונכתל      
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0538
תימורט הרקת תוברל רטמ 52.1 דע  קמועבו      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל      
521B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע"55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי קקפו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

 76,800.00 3,200.000    24.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0541
הרקת תוברל רטמ 57.1 דעו 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
21B5 למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי קקפו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

 10,650.00 3,550.000     3.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0542
הרקת תוברל רטמ 52.2 דעו 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B52 למרכ וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

 12,150.00 4,050.000     3.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0546
הרקת תוברל רטמ 57.2 דעו 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
21B5 למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

  4,356.00 4,356.000     1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0548
הרקת תוברל רטמ 52.3 דעו 67.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
21B5 למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

  4,615.60 4,615.600     1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
108,571.60 20.75.10 קרפ תתב הרבעהל

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     003 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

לוחלח יחודיק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
108,571.60 מהעברה      

      
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0576
הרקת תוברל רטמ  52.3 דע 67.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B52 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
זילפ תטלפ תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא      

 52,955.76 4,073.520    13.00 למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב 'חי   
      
אתל הסכמ תנקתהו הקפסא רובע תפסות     57.02.0580
םע DH-33 למרכ םגד מ"ס 06 רטוקב הרקב      
ע"וש וא "ןמפלוו" תרבח תרצות ודנור תשר      
םגד הסכמ םוקמב D-004 לש דמועל םיאתמ      

 40,500.00  900.000    45.00 "למרכ" 'חי   
      
מ"ס 001x001  תודימב רגנ ימ תטילקל תשר     57.02.0590
ןמפלוו לש 001NRM*001 גוסמ ינבלמ אתל      

153,000.00 3,400.000    45.00 ע"ש וא 'חי   
355,027.36 2.75 קרפ 20.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

355,027.36 75 קרפ 75 כ"הס  
1,672,423.36 לוחלח יחודיק כ"הס

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     004 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

ץיק ימ תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ל מ ש ח ו  י נ א כ מ  ד ו י צ  10 ק ר פ       
      
ן ג ו א מ  ז י ר ט  ף ו ג מ  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
ליעפמ לש הנקתהו הכרדה הצרה,הקפסא     01.01.0046
םיפוגמ  לש  הריגס  וא  החיתפל  ילמשח      
םיאתמ ןגוא םע ףוגמל רוביח תוברל םירגסו      
הקידב, לויכ, טוויחו  ישאר למשח חולל רוביח,      
לש ףסונ רבגומ חוכ תלעפהל תורשפא תוברל      
תליחתב ילנימונה טנמומהמ04%  םומינימ      
ילמשחה  ליעפמה-   הריגסה וא החיתפה      
לש  האלמ  הריגס וא  החיתפל  דעוימ      
היצפואו תילטיגיד הגוצת  םע  רגס/ףוגמה      
רקב י"ע דוקיפל( רפמאילימAM-02 הסינכל      
טנמומב.) ףוגמב המירזה ךתח תוסיול היצפואו      

 36,088.00 18,044.000     2.00 43M/N דע 'חי   
 36,088.00 ןגואמ זירט ףוגמ 10.10 כ"הס  

      
ם י מ ל  ם י ר ז ב י א ו  ם י נ ק ת מ  40.10 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות 8" רטוקב וק ףוסב ףדמ םותסש     01.04.0190
"בכוכה" , RN-070 םגד ".י.ר.א"      

  7,668.00 3,834.000     2.00 ע"ש ואKTP-SBT 'חי   
  7,668.00 םימל םירזביאו םינקתמ 40.10 כ"הס  

      
ם י ר ג ס  60.10 ק ר פ  ת ת       
      
לש  הנקתהו הלבוה הקפסא ללוכ ריחמה      
םינוטבב תונכה , סויד , םוטיא  רמוח , םירגס      
םיגרב םיקלח, הדלפ םיליפורפ,) תוערגמ(      
.טרפמל םאתהב לכה תוטלפ רזע ירמוח      
      
הלעפה  הבוגלL403  הטסורנ יושע ריק רגס     01.06.0580
תוברל ינווכ  וד.'מ5.3  קמועלו ' מ5.3 דע      
.םילווורש םינוטבב הנכה סויד םוטיא רמוח      
60S האר -'ממ002 רטוקב חתפה      

 20,000.00 10,000.000     2.00 'פמוק 60SPתינכות  
 20,000.00 םירגס 60.10 כ"הס  

      
ם י ר ו ש ק ה  ל מ ש ח  י ב י כ ר  80.10 ק ר פ  ת ת       
ה ז  ק ר פ ב ש  ת ו ד ו ב ע ל       
      
רגס את רוביחל למשח תודובע עוציבו ןונכת     01.08.0010
,רקב ,למשח חול ,למשח ןורא תוברל ילמשח      
טרפמה יפל םישרדנה םירזיבאה לככל טוויח      
לש םלשומ דוקפתל מ"פתהו )80.75  ףיעס(      

 60,000.00 30,000.000     2.00 'פמוק רגסה  
 60,000.00 הז קרפבש תודובעל םירושקה למשח יביכר 80.10 כ"הס  

      
      

123,756.00 ילמשחו ינאכמ דויצ 10 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     005 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

ץיק ימ תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.60 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
םירמח תויושע תשר תוכבס תבכרהו הקפסא     06.01.0010
טרופמכ 81-5 'טס יפל VU-ל םידימע םיבכורמ      
לכה ,ןוטבב תנגועמ תרגסמ ללוכ ,טרפמב      

  3,000.00 1,500.000     2.00 טלפמוק ר"מ   
  3,000.00 הדלפ תורגסמו תורגנ תודובע 10.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  3,000.00 הדלפ תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     006 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

ץיק ימ תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ י ק  י מ  ת נ ח ת  - 15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
6.15 ק ר פ  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
םאתהב תרנצל םיחתפ םיללוכ תוחושה יריחמ      
)קי'צנב( לעתמ עוציבו ןונכתל      
      
,מ"ס 062/012 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0580
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
57.2 דעו 52.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 31,200.00 31,200.000     1.00 'פמוק .'מ  
      
,מ"ס 062/012 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0585
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
52.3 דעו 57.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 68,400.00 34,200.000     2.00 'פמוק .'מ  
      
ימל הקוע תנקתה רובע החוש ריחמל תפסות     51.06.0600

  5,000.00 2,500.000     2.00 'פמוק 60SP תינכותל םאתהב התיתחתב ץיק  
      
ףסונ .ב.ב הסכמ תנקתה החוש ריחמל תפסות     51.06.0610

  1,700.00  850.000     2.00 'פמוק 06. רטוקב  
106,300.00 6.15 קרפ 60.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

106,300.00 ץיק ימ תנחת - 15 קרפ 15 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     007 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

ץיק ימ תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ז ו ק י נ  א צ ו מ  - 25 ק ר פ  25 ק ר פ       
      
ז ו ק י נ  א צ ו מ  - 6.25 ק ר פ  60.25 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
.'וכו ןומיס רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
      
ימוג םטא םע 5-1 גרדב ןייוזמ ןוטב רוניצ      
הקפסא ללוכ ,לועיתל םוטא ,רכזה לע דחוימ      
.שרדנה קמועב החנהו      
      
מ"ס 521 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     52.06.0316

 41,888.00 2,094.400    20.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 051 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     52.06.0376

248,340.00 2,483.400   100.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב 5 גרד רטמ   
      

110,880.00  184.800   600.00 .)פאר - פיר( זוקינל ןבא ףוציר ר"מ  52.06.0820
      

  1,848.00   61.600    30.00 .מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  52.06.0824
      
ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     52.06.0828
תדלפ ללוכ.תוינכתב טרופמל םאתהב ןייוזמ      

103,687.50 1,382.500    75.00 .ןויז ק"מ   
      
לכב םח טלפסא תחירמב ןוטבה ינפ םוטיא     52.06.0836

  4,795.00   95.900    50.00 .עקרקה םע עגמב תואבה תואפה ר"מ   
511,438.50 זוקינ אצומ - 6.25 קרפ 60.25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

511,438.50 זוקינ אצומ - 25 קרפ 25 כ"הס  
744,494.50 ץיק ימ תנחת כ"הס

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     008 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

תרושקתו למשח תויתשתל תונכה ץוח תרואת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
8 ק ר פ  80 ק ר פ       
      
ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה -1.8 ק ר פ  10.80 ק ר פ  ת ת       
ת י נ ו ר י ע  ת ר ו ש ק ת ו  ץ ו ח       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
רטוקו גוס לכמ םיליבומ      
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ      
.80 טרפמ יפל ינקת ןומיס טרסו      
      
גוס לכב םיפיפכ\םיחישק למשח ילבכ רבעמל      
.רטוקו      
      
רטוק מ"מ 63 קורי דבכ ףיפכ יס יו יפ רוניצ     08.01.0055
הנקתהל מ"מ 4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ      
ולופיק י"ע הקראה דיג תלחשהל ןוטבה דוסיב      
ךרד הקראה ידיג תלחשה רובע .וכותיח אלל      

 23,140.00   13.000 1,780.00 .דוסיה רטמ   
      
םינוש םירטקב תירושרש תרנצ      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0095
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
םידומעה ןיב דוקיפ ילבכ רובע .ןוליינמ מ"מ      

306,800.00   10.000 30,680.00 .תומלצמל תונזהו רטמ   
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0100
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

230,100.00   15.000 15,340.00 .רואמל הנזה ילבכ רובע .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
םינוש םירטקב חישק יס .יו .יפ םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.01.0140
ןומיס  מ"מ 5.3 ןפוד יבועב  מ"מ 011 רטוק      
טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק רב      
תרושקתו הרואת יווק תויצח רובע ינקת ןומיס      

420,000.00   30.000 14,000.00 .תינוריע רטמ   
980,040.00 10.80.30 קרפ תתב הרבעהל

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     009 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

תרושקתו למשח תויתשתל תונכה ץוח תרואת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
980,040.00 מהעברה      

      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0160
ללוכ, מ"מ 7.7 ןפוד יבוע "6" מ"מ 061 רטוקב      
י"ע תרנצה םויס תדוקנ לש תוטנדרואוק ןומיס      
לע ןומיסו ינקת ןומיס טרס ללוכ .ךמסומ דדומ      
דע םילוורשה םויס תודוקנב אמייק רב יעקרק      
םוחת ךותב וא שיבכה הצקל רבעמ רטמ 1      

214,800.00   53.700 4,000.00 .הכרדמה רטמ   
      
םיסמועל םימיאתמו םינוש םירטקב הרקב יאת      
םינוש      
      
ןוטבמ הסכמה הביצח/הריפח ללוכ ריחמה      
ףיעס 80 טרפמ יפל טלפמוק ינוניב גוסמ      
.עוציב טרפ יפלו 282080      
      
קמועב מ"ס 06 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0210
תבכש ללוכ הביצח\הריפח ללוכ ,מ"ס 001      
יפל  521B גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח      
ללוכ ,תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 984 י"ת      
הסכמה תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס      
רובע .רטוק מ"ס 51  םוינימולא תיקסיד ג"ע      

 13,620.00  908.000    15.00 'פמוק .תומלצמו תינוריע תרושקת  
      
קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0215
תבכש ללוכ הביצח\הריפח ללוכ ,מ"ס 001      
יפל  521B גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח      
ללוכ ,תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 984 י"ת      
הסכמה תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס      
רובע .רטוק מ"ס 51  םוינימולא תיקסיד ג"ע      

511,290.00 1,311.000   390.00 'פמוק .תומלצמו ץוח תרואת , תינוריע תרושקת  
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.01.0245
ללוכ הביצח\הריפח ללוכ ,מ"ס 051 קמועבו      
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      
    521B  את דועי טוליש ללוכ 984 י"ת יפל  
עובט תימוקמה תושרה למס ללוכ ,תרוקיבה      
51  םוינימולא תיקסיד ג"ע הסכמה תקיציב      
תויזכרמל ךומסב ןקתוי ל"נה אתה.רטוק מ"ס      

 16,140.00 1,614.000    10.00 'פמוק .רואמ  
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0255
ללוכ ,984 י"ת יפל 052C ןיממ הסכמו הרקית      
עובט תימוקמה תושרה למס אתה דועי      
51  םוינימולא תיקסיד ג"ע הסכמה תקיציב      

  3,530.00  353.000    10.00 'פמוק .רטוק מ"ס  
      
      
      
      

1,739,420.00 10.80.30 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     010 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

תרושקתו למשח תויתשתל תונכה ץוח תרואת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,739,420.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0260
,984 י"ת יפל 052C ןיממ הסכמו הרקית רובע      
עובט תימוקמה תושרה למס אתה דועי ללוכ      
51  םוינימולא תיקסיד ג"ע הסכמה תקיציב      

  1,816.00  454.000     4.00 'פמוק .רטוק מ"ס  
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.01.0270
למס  ללוכ  ןקלוו תקציימ יושע הרקב אתל      
בותיכהו הקיציב  עובט  הייריעה/הצעומה      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמהלע יטנוולרה      
יפל  984 י"ת יפל 521B הסכמה ןקלוו תקציימ      

 72,720.00  202.000   360.00 'פמוק .הכרדמב הנקתהל , עוציב טרפ  
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.01.0280
למס  ללוכ  ןקלוו תקציימ יושע הרקב אתל      
בותיכהו הקיציב  עובט  הייריעה/הצעומה      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמהלע יטנוולרה      
יפל  984 י"ת יפל 052C הסכמה ןקלוו תקציימ      

 11,350.00  454.000    25.00 'פמוק .שיבכה ילושב הנקתהל ,עוציב טרפ  
      
תקציימ יושע הרקב אתל הסכמ רובע תפסות     08.01.0285
עובט הייריעה/ הצעומה  למס ללוכ  ןקלוו      
תוברל הסכמה לע יטנוולרה בותיכהו הקיציב      
הסכמב ןקלוו תקציימ תעבורמ תרגסמ      
,עוציב טרפ יפל. 984 י"ת יפל 004D-ל      

 19,680.00  656.000    30.00 'פמוק .שיבכב הנקתהל  
      
,הפונמו יקנ תונויד לוח /המדא יולימו תוריפח      
MSLC ,םיעצמ      
      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
.רוניצ ללוכ אל      
      
.51080,41080 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
רמוחמ רזוח יולימ ללוכ ריחמה.תוקידב עוציב      
עצמ תיתחתל דע שיבכב רפחנש ילוח      
      
םילכב  םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     08.01.0310
לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב      
    "C.V.P 4 םע תובלטצה תודוקנב חישק  
.למשחה קוח יפל תורחא תוצוח תוכרעמ      
רושיא רחאל קרו ךרוצה תדימב לעפוי ףיעסה      

 44,400.00   37.000 1,200.00 .דבלב בתכב חקפמה רטמ   
      
      
      

1,889,386.00 10.80.30 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     011 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

תרושקתו למשח תויתשתל תונכה ץוח תרואת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,889,386.00 מהעברה      

      
      
6.0 בחורו 'מ 4 דע ךרואב תינדי שושיג תריפח     08.01.0320
תוכרעמ וא םילבכ יוליגל 'מ 5.1 קמועל 'מ      
התדידמו יעקרק לע + ןומיסב םנומיסו תורחא      
לוחב יוסיכ .הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
תדימב לעפוי ףיעסה .ותומדקל בצמה תרזחהו      

 13,875.00  555.000    25.00 'פמוק .דבלב בתכב חקפמה רושיא רחאל קרו ךרוצה  
      
תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.01.0326
דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב למשח תרושקת      
חטשה תרזחה ,הריפחו יולימ ,לוח יוסיכו      
הלעתה הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      
תיתשת רובע םיאתמה בחורו מ"ס 001 קמועב      
הלעתב םיחנומה תינוריע תרושקתו הרואת      

290,000.00   50.000 5,800.00 .תחא רטמ   
      
םילבכ וא תרנצל הלעת לש הביצח וא הריפח     08.01.0330
ריבעמ( לושכמ חתמ וא לעמ עקרקה יגוס לכ      
)...וכו זג,קלד תרנצ םימ תרנצ ,קזב וק ,םימ      
תחנהל ,לושכמה לש ובחורל מ"ס 06 בחורב      
תנגהל ןוטב תקיצי ללוכ תירושרש תרנצ      
יקחרמבו טלפמוק ,תוינכותל םאתהב תרנצה      
ותרודהמב למשחה קוחב שרדנכ תוחיטב      

  6,660.00  222.000    30.00 'פמוק .תינכדעה  
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל תפסות     08.01.0335
001 םוקמב(   מ"ס 051 קמועל דע הריפחה      

 40,000.00   20.000 2,000.00 .)מ"ס רטמ   
      
הריפחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     08.01.0350
הקמעה רובע תפסותה םלושת(.הביצחה וא/ו      
רובע 0430.10.80 ףיעסל תפסות .)דבלב      

 18,000.00   12.000 1,500.00 .ךרוצה תדימב תויצחה תקמעה רטמ   
      
21 דע ךרואב ילרגטניא וא ליגר יקפוא חודיק     08.01.0360
11 ע"קי םייטסלפ תורוניצ 5 דע תנקתהל רטמ      
הכישמ יטוח םע 5.31 ע"קי מ"מ 57 רטוקב      
יאנת יפל שרדיתש הטיש לכב -מ"מ 8 ןוליינ      
לכו תורוב תריפח ,תרנצ ,לוורש ללוכ ,עקרקה      
.טלפמוק -ותומדקל חטשה תרזחהו שורדה      
רושיא רחאל קרו ךרוצה תדימב לעפוי ףיעסה      

 12,506.00 6,253.000     2.00 'פמוק .דבלב בתכב חקפמה  
      
לכ רובע ל"נה יקפוא חודיק ףיעסל תפסות     08.01.0365
תדימב לעפוי ףיעסה .ףסונ יקפוא חודיק רטמ      

 10,480.00  524.000    20.00 .דבלב בתכב חקפמה רושיא רחאל קרו ךרוצה רטמ   
      
      
      
      

2,280,907.00 10.80.30 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     012 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

תרושקתו למשח תויתשתל תונכה ץוח תרואת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,280,907.00 מהעברה      

      
      
דע תנקתה רובע יקפוא חודיקל ריחמ תפסות     08.01.0370
ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוקב יס יו יפ תורוניצ 4      
רטוקב םוקמב תוינכתב ןיוצמה יפל מ"מ 5.3      
ףיעסה .חודיק ךרוא רטמל ריחמה ,מ"מ 57      
חקפמה רושיא רחאל קרו ךרוצה תדימב לעפוי      

 12,120.00  101.000   120.00 .דבלב בתכב רטמ   
      
ללוכ ותומדקל בצמה תרזחהו םייק שיבכ תיצח     08.01.0385
מ"ס 02 תובכשב יולימ תוברל םוקישו רוסינ      
ךרוצה תדימב לעפוי ףיעסה .רקובמ קודיהב      

 45,850.00  131.000   350.00 .דבלב בתכב חקפמה רושיא רחאל קרו רטמ   
      
'מ 51 דע רואמ ידומעל 03 -ב ןוטב תודוסי      
יגרבו רבעמ ילוורש + דוסי תקראה ללוכ הבוג      
.עוציב יטרפב שרדנכ ,רואמ ידומעל דוסי      
      
תרכשה  ןלבקה ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
םושר רוטקורטסנוקו סוסיב סדנהמ יתורש      
לש תודוסי ןונכתב ןויסינ לעב םינבמ רודמב      
ילארשי ןקת לע םינותנה תא ,רואמ ידומע      
ןנכתמ ךרד םידומעה ןרצימ ןלבקה לבקי      
.למשחה      
      
תנכה ,רובה לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש      
ראש לכו דוסי תקראה םיכתורמו םירבוחמ      
יפל .טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה      
.עוציב טרפ יפל . 80 טרפמ      
      
ןוטבמ קוצי 'מ 21 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0460
תקראה ללוכ ,מ"ס 071/09/09 תודימב 03 -ב      

480,080.00 1,412.000   340.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
      
-ב ןוטבמ קוצי 'מ 6 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0470
תקראה ללוכ ,מ"ס 001/08/08 תודימב 03      

 81,900.00  910.000    90.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
      
םירוביחו קוריפ תודובע      
      
יללכ לכ יפלו תימוקמה תושרה םע םואתב      
.חתמהמ קותינ ללוכ םישרדנה תוחיטבה      
,תועורזה ,םיסנפה ,דומעה תא לולכי קורפה      
לבוי דומעה .דומעה לע ןקתומה דויצ לכו      
.חקפמה הרויש םוקמל      
      
םירוביחו קוריפ תודובעל םיאבה םיפיעסה      
חקפמה רושיא רחאל קרו ךרוצה תדימב ולעפוי      
דבלב בתכב      
      

2,900,857.00 10.80.30 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     013 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

תרושקתו למשח תויתשתל תונכה ץוח תרואת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,900,857.00 מהעברה      

      
      
תבלתשמ ןבאמ ליבש / הכרדמ ןוקיתו החיתפ     08.01.0540
הביצח הריפח ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל      
תובכשב הלעתה יולימו מ"ס 051 דע קמועב      
יפלו ותומדקל בצמה תרזחהו רקובמ קודיהב      

 44,044.00   80.080   550.00 .עוציב טרפ רטמ   
      
הרקב וא- תרושקת,למשחל  רבעמ יאת  קורפ     08.01.0545
י"ע רזוח שומישל עקרקהמ םתאצוהו םימייק      
םוקמל ותרבעהו אתה תפילש  הביצח/ הריפח      

  1,330.56  443.520     3.00 'פמוק .חוקפה הרויש  
      
תלחשה ללוכה היזכרמ וא םייק דומעל רוביח     08.01.0560

  2,837.12  354.640     8.00 'פמוק .תווצקב םטוויחו םילבכ  
      
10.80 קרפ תת-םיגירח םיפיעס      
      
,מ"מ 36 רטוקב )E.P.D.H( ןליטאילופמ רוניצ     08.01.0901
םע רוניצה ,תרושקתל קזב ןקת יפל 5.31 ע"קי      
תכרעמה גוס יפל שרדנה עבצב ןומיס יספ      
טוח ללוכ ,)םותכ ,בוהצ ,קורי ,םודא( ןונכתבש      
תינוריע תרושקת רובע מ"מ 8 רוזש ןוליינ      

466,336.00   15.200 30,680.00 .תומלצמו רטמ   
      
הרקת רובע מ"ס 06 הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0902
למס ללוכ ,984 י"ת יפל 052C ןיממ הסכמו      
ג"ע הסכמה תקיציב עובט תימוקמה תושרה      

    600.00  300.000     2.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51 םוינימולא תיקסיד  
      
רובע מ"ס 06 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0903
ללוכ ,984 י"ת יפל 004D ןיממ הסכמו הרקית      
הסכמה תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס      

    860.00  430.000     2.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא תיקסיד ג"ע  
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0904
ללוכ ,984 י"ת יפל 004D ןיממ הסכמו הרקית      
הסכמה תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס      

  1,240.00  620.000     2.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא תיקסיד ג"ע  
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0905
,984 י"ת יפל 004D ןיממ הסכמו הרקית רובע      
תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס ללוכ      

    750.00  750.000     1.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא תיקסיד ג"ע הסכמה  
3,418,854.68 תינוריע תרושקתו ץוח תרואתל תונכה-1.8 קרפ 10.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     014 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

תרושקתו למשח תויתשתל תונכה ץוח תרואת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע -2.8 ק ר פ  20.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
םידומע      
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע      
תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט "הננב" גוסמ ינוק      
,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע ,דוסי      
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא יאת 2 הנכה      
ףוג םע עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
העיבצ ללוכ .דנז לווש תוברל ,רחבנה הרואתה      
הדלפמ תועורז/ הרואתה ידומע לש רונתב      
דע הבוגב שלושמו לופכ ,דדוב דומעל תנוולוגמ      
)תימי אל הריוואל העיבצה ( LAR ןווגב 'מ 21      
רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ תמגודכ      
,ןקת יפל העיצב ,תנוולוגמ הדלפ לע רוהט      
תוברל תנוולוגמ הדלפ לע העיבצל ילארשי      
העיבצה לע בתכב םינש 5 ל תוירחא תלבק      
      
עורז )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.0294
יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ יושע ,תדדוב      

1,026,410.00 4,730.000   217.00 'פמוק .רטמ 01 הבוגב 732.2.80 ףיעס  
      
עורז )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.0297
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ יושע הלופכ      

260,976.00 8,155.500    32.00 'פמוק .רטמ 01 הבוגב 732.2.80  
      
עורז )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.0300
יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ יושע תשלושמ      

 35,133.00 11,711.000     3.00 'פמוק .רטמ 01 הבוגב 732.2.80 ףיעס  
      
      

1,322,519.00 20.80.30 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     015 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

תרושקתו למשח תויתשתל תונכה ץוח תרואת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,322,519.00 מהעברה      

      
      
עורז )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.0312
יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ יושע ,תדדוב      

 36,960.00 6,160.000     6.00 'פמוק .רטמ 21 הבוגב 732.2.80 ףיעס  
      
עורז )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.0315
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ יושע הלופכ      

993,692.00 10,801.000    92.00 'פמוק .רטמ 21 הבוגב 732.2.80  
      
עורז )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.0318
יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ יושע תשלושמ      

607,050.00 15,975.000    38.00 'פמוק .רטמ 21 הבוגב 732.2.80 ףיעס  
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

 83,590.00  643.000   130.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      
דע ךרואב "הננב" 'מעל )רצוטש( הדיחי עורז     08.02.0354
יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ היושע מ"ס 001      
אוהש לכ הבוגב ןקתומ ,843.2.80 ףיעס      

 78,050.00  350.000   223.00 'פמוק .םינוש םיהבגב םידומעב  
      
היושע תינוק תיתשק )218 י"ת( עורזתועורז      
ףוגלו דומעל תמאתומ רטוקב ןוולוגמ לזרבמ      
ףוגלו דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב.דומעה      
.טרפ יפלו 10.50.60.80      
      
דעוימה הרואת דומעל ימינפ ץיח רובע תפסות     08.02.0900
הנזה תשרדנ ורובע ףסונ טנמלא תאישנל      
את תוברל 'וכו IF-IW ,המלצמ תמגודכ תדרפנ      
רוביח ,טנמלאה תאישנל ספת ,ףסונ םירזיבא      
לבכ ,שגמב A61X1  ת"מאמ תפסותו ריק      
    5.2X3 יפל לכה .ריק רוביחל שגמהמ ר"ממ  
ג"ע ונמוסיש םידומעה רובע עוציב טרפ      
תייריע י"ע רסמייש ןויפיא יפל תינכותה      

128,000.00  800.000   160.00 'פמוק .המעטמ ץעוי וא ןולקשא  
3,249,861.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע-2.8 קרפ 20.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א -3.8 ק ר פ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      

30.80.30 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     016 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

תרושקתו למשח תויתשתל תונכה ץוח תרואת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמ הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
תומלצמ /ק"ח /םיסנפל םישגמ      
      
הבכו  ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.03.0150
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
םע א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
רתי חתמ ןגמ ,)דחא לודומ לעב(  ספא קותינ      
,סנפל SEM-NE-044 הענה םרז ליבגמו      
םיקדהמ ,טוו 07 - 004 לש תורונ 1 -ל דעוימ      
ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ י"ת יפל םיעבצב      

131,347.00  589.000   223.00 'פמוק .םיטווחמו ספ לע םינקתומ  
      
וד יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.03.0155
חתמ ןגמ ,ספא קותינ םע א"ק 01 'א 01 יבטוק      
,סנפל SEM-NE-044 הענה םרז ליבגמו רתי      
- טוו 07 - 004 לש תורונ - 2 -ל דעוימ      

121,520.00  980.000   124.00 'פמוק .טלפמוק  
      
וד , יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.03.0160
ןגמ , ספא קותינ םע א"ק 01  'א 01 יבטוק      
SEM-NE-044 הענה םרז ליבגמו רתי חתמ      
טוו 07 - 004 לש  תורונ 3 - ל דעוימ ,סנפל      

 55,350.00 1,350.000    41.00 'פמוק .טלפמוק  
      
YX2N תשוחנ םילבכ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N ןונכתב שרדנכ ךתחב  
הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ אל ריחמה      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמתלצפמב      
      

308,217.00 30.80.30 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     017 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

תרושקתו למשח תויתשתל תונכה ץוח תרואת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
308,217.00 מהעברה      

      
      
ליגר  ר"ממ 4X3 ךתחב ל"נכ יעקרק תת לבכ     08.03.0175

  4,400.00    8.800   500.00 .ל"נכ YX2N גוסמ )EPLX( שימג וא רטמ   
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0190
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 4 ךתחבX5 ר"ממ  

  8,360.00   16.720   500.00 .ל"נכ רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0200
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 6 ךתחבX5 ר"ממ  

271,040.00   19.360 14,000.00 .תומלצמל הנזה רובע.ל"נכ רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0220
    )EPLX(  גוסמYX2N  61 ךתחבX5 ר"ממ  

800,000.00   50.000 16,000.00 .ץוח תרואתל הנזה רובע .ל"נכ רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0230
    )EPLX(  גוסמYX2N  52 ךתחבX5 ר"ממ  

 71,280.00   71.280 1,000.00 .ץוח תרואתל הנזה רובע .ל"נכ רטמ   
      
)EPLX( סופיט יעקרק תת יטסלופמרט לבכ     08.03.0270
    YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
אל ריחמה ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ .הייזכרמל      

128,000.00    8.000 16,000.00 .םועמעו דוקיפ רובע .רוניצ ללוכ רטמ   
      
)EPLX( סופיט יעקרק תת יטסלופמרט לבכ     08.03.0280
    YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
אל ריחמה ר"ממ 5.2X5 ךתחב לבכ .הייזכרמל      

 19,500.00   13.000 1,500.00 .םיטוויח תומלשה רובע .רוניצ ללוכ רטמ   
      
ןוראב רואמ תויזכרמ .תויזכרמ :יללכתויזכרמ      
תחמוגב תונגומו VU ןגומ ןיירושמ רטסאילופ      
טרפ יפל הרוקמ ןוטב      
      
ןגומ ןיירושמ רטסאילופ ןוראב רואמ תויזכרמ      
    VU טרפ יפל הרוקמ ןוטב תחמוגב תונגומו.  
      
דוסי ללוכ רואמל רפמא 521x3-ל היזכרמ     08.03.0400
יפל ,ל"נכ  ןיירושמ רטסאילופ ןוראו ןוטבמ      

 96,000.00 32,000.000     3.00 .תטרופמ תינכות 'חי   
      
תודימב רואמ תייזכרמל הרוקמ ןוטב תחמוג     08.03.0405
    05X023X072 תותלד תוברל ,)ג.ר.ע( מ"ס  
םע רונתב עובצ מ"מ 5.2 יבועב ןוולוגמ חפ      
החמוגה תודימ.קתר םגד חירב בר לוענמ      

 11,463.00 3,821.000     3.00 .חולה תודימל םאתהב 'חי   
      
      
      
      

1,718,260.00 30.80.30 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     018 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

תרושקתו למשח תויתשתל תונכה ץוח תרואת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,718,260.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 001 בחורב רואמ תיזכרמל את תפסות     08.03.0410
דוקיפ תכרעמל דויצ רובע ןוטב סיסב ללוכ      

  2,055.00  685.000     3.00 .דויצ אלל תומלצמ/תינוריע תרושקת/םועמעו 'חי   
      
לידב הפוצמו תשוחנמ יושע תוקראה ספ     08.03.0420
תויקסידו םיגרבו תוגרבה םע מ"ס 51 כ ךרואב      

 69,300.00   84.000   825.00 'פמוק )םוינמולאו תשוחנ ילבכ רוביחל םיאתמ(  
      
הקראה      
      
תורעה      
      
.324080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.03.0485
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

383,500.00   25.000 15,340.00 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
      
04 קמועו מ"ס 06 רטוקב את ללוכ הקראה     08.03.0515
,םימ  זוקינ רוח ,ןוטבמ תיעקרק םע מ"ס      
טומ סופיט תינקית הקראה תודורטקלאו הסכמ      
םירזיבאה לכ  ללוכ  תשוחנ /  הדלפ       
םורט ןוטבמ את ללוכ םישורדה םירוביחהו      
.טלפמוק העיבצו טוליש ללוכ .הביצח/הריפח      
קדוב תשירד יפל ךרוצה תדימב לעפוי ףיעסה      
בתכב חקפמה רושיא רחאל קרו ךמסומ למשח      

  9,680.00  605.000    16.00 'פמוק .דבלב  
      
הקראה ידיג לש ינקת רוביח רובע תפסות     08.03.0530
ךתח לכב , DLEWDAC תטישב םיפושחה      

  8,550.00  171.000    50.00 'פמוק .שרדנכ דיג  
      
תונוש :יללכתונוש      
      
םאתהב 1 לגדל הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.03.0585
ףיעס 80 טרפמ יפל יושע ,דומעה ךתחל      
לכה דומעל ההז תכתממ רצוימ 50.50.60.80      

  2,200.00  220.000    10.00 .עוציב יטרפ תרבוחב טרפ יפל 'חי   
      
םאתהב םילגד 2  הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.03.0590
555080 ףיעס  80  טרפמ יפל ,דומעה ךתחל      
טרפ יפל לכה דומעל ההז תכתממ רצוימ      

 49,450.00  115.000   430.00 .עוציב יטרפ תרבוחב 'חי   
      
      
      
      
      
      

2,242,995.00 30.80.30 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     019 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

תרושקתו למשח תויתשתל תונכה ץוח תרואת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,242,995.00 מהעברה      

      
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.03.0595
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      
עבצ ןווגו תכתממ רצוימ.דוסיה ינפ לעמ םהבוג      

 27,830.00  242.000   115.00 'פמוק .דומעל םיהז  
      
ןירושמ  עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.03.0600
וד יטמטוא יצח  םרז  קספמ תפסות  תוברל      
שגמ לע דחא לודומ לעב א"ק 01 'א 61 יבטוק      
שגמהמ ר"ממ 5.2X3 רוביח  לבכו םירזיבא      
י"ע רוביחה רוזא םוטיא תוברל עקת תיבל דעו      
טלפמוק - .םשג ימ תרידח תעינמל ןוקיליס      
תינכותה ג"ע ונמוסיש םידומעב ןקתוי רוביחה      

 42,500.00  250.000   170.00 'פמוק ןימזמה לוקיש יפל  
      
2" רוניצמ הרואת דומעל לופכ הנגה הקעמ     08.03.0610
סלופמו בצומ רונתב עובצ ,טרפ יפל ןבלוגמ      

  6,050.00  605.000    10.00 .ןוטב תודוסי תוברל עקרקב רטמ   
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.03.0665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      
תדימב לעפוי ףיעסה.חתמ תסנכהל רתיה      
.דבלב בתכב חקפמה רושיא רחאל קרו ךרוצה      
תיפוסה התלבקל דע היזכרמ רובע הקידבה      

  9,681.00 3,227.000     3.00 'פמוק .שרדייש יפכ תוקידב רפסמ ללוכ  
      
גוסמ סובוטוא תנחתל תילמשח הנזה רוביח     08.03.0680
םירורמת  וא/ו םיטלשל " הידמ רטסופ"      
וא/ו םימייק וא/ו םישדח .)7-ג  תוברל( םיריאמ      
תוברל רזעה ירמוחו תודובעה ללוכ םיקתעומ      
,דוסיה ךרד הרידח ,םתנקתהו םתקפסא      
ןוקית קודיהו יוסיכ ,הביצחו הריפח      
בצמה תרזחהו,םייופיצה      

 43,350.00  867.000    50.00 'פמוק )דרפנב םידדמינ רוניצו לבכ(טלפמוק,ותומדקל  
      
בוחר טוליש דומע לא רואמ דומעמ תורבחתה     08.03.0690
לבכ תסנכה,הביצח ,הריפח תוברל ראומ      

 24,710.00  706.000    35.00 'פמוק .ןוטב ינוקיתו מ"מ 80 ירושרש  
      
- ץוח תרואתל DEL תייגולונכטב הרואת יפוג      
'א בלשב רחבנש הרואת ףוגל םאתהב עצובי      
.יונישל ןתינ אלו      
      
      
      
      

2,397,116.00 30.80.30 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     020 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

תרושקתו למשח תויתשתל תונכה ץוח תרואת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,397,116.00 מהעברה      

      
      
תראהל הרואת ףוג תקפסא      
.דל תיגולונכטב ם"יפצש/םיליבש/תובוחר      
תושירדב ודמעי הרואתה ףוגו ןרציה,קפסה      
80 טרפמו ןוכישה דרשמ לש ינכטה טרפמה      
יפלו ןיינעה יפל( רתויב תינכדעה ותרודהמב      
יונב הרואתה ףוג .)רתויב הרימחמה השירדה      
תיתכתמ תגוסגסמ וא םוינימולא תקיצימ      
הנקתהל םיאתמו היזורוק ינפב הדימע תרחא      
הרואת דומע יבג לע הרואת יפוג השולש לש      
דומעי לולכימה, רטמ 21 לש הבוגל דע      
ןלבקה י"ע ושגויו ועצובי( 218 י"ת תשירדב      
ןקתב הדימעל םיימנידו םייטטס םיבושיח      
'וכו עקרקה גוס,ץראב רתאה םוקימל םאתהב      
.)ועבקנש דוסיה יגרב ללוכ סיסבה לדוגו      
ןניה הז תויומכ בתכב תועיפומה תושירדה      
)םמצע םידלל קר אלו( הרואתה ףוג לולכמל      
וא LU תרשואמ הדבעמב הקידבב ובוגיו      
.המוד רושיא      
      
12MT 08L :ןקתב דומעי הרואתה ףוג      
    sh000,07>C_53 aT )הקידב לדומ יפל  
    12MT -08ML( רואה תקופתמ 08%-ל הדירי  
ינפל אל היהת הרואתה ףוג לש תיתלחתהה      
תרוטרפמטב תאז לכו הדובע תועש 000,07      
גיצי ןלבקה.)סויזלצ תולעמ 53 לש הביבס      
tset" תוימרט תוקידב ףוגה רושיאל םרט      
    lamrehT"לש הרוטרפמטב הרואתה ףוג לש  
וא LU תרשואמ הדבעממ סויזלצ תולעמ 53      
הדובעל םיאתי הרואתה ףוג .ע"וש      
ףוג.סויזלצ תולעמ 05 דע לש הרוטרפמטב      
תוירטמוטופ תומוקע 3 לעב היהי הרואתה      
EP 3, YT1EPYT ןהיניבו תוחפל תונוש      
.5EPYT-ו      
      
59 היהת הרואתה ףוג לש תירואה תוליצנה      
הרואתה ףוג.)הבוח יאנת( תוחפל טאול ןמול      
י"ת( תיגולויבוטופ תוחיטב ןקתב דומעי      
וא "PUORG TPMEXE" תמרב )17426      
    1SSALC תיילע ינפמ הנגה תדיחי .תוחפל  
ןקתות  VK01 דע )noitcetorp egrus( חתמ      
.הדיחיה ריחמב הלולכ הרואתה ףוגב      
עצבתי הנקתה לכ ינפל בצמ לכב:הרהבה      
שי ותואש ןקתמל בשחוממ הרואת בושיח      
תושירדל םאתהב הרואת תוכיא תלבקל ריאהל      
2681 י"ת הרואתה ינקתו הרובחתה דרשמ      
.10231 י"ת-ו      
      
      
      

2,397,116.00 30.80.30 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     021 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

תרושקתו למשח תויתשתל תונכה ץוח תרואת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,397,116.00 מהעברה      

      
      
יפוג לש םימגד 3 ללוכ תויומכה בתכ :הרעה      
םימגד 3-ו םיישאר םישיבכ תרואתל הרואת      
יליבשו תוכרדמ תרואתל הרואת יפוג לש      
ףוג לכל הדידמל תנייוצמה תומכה .םיינפוא      
.)33%( תללוכה תומכהמ שילש הווהמ הרואת      
קפסי ןימזמה י"ע הרואתה ףוג תריחב רחאל      
,רחבתש הפולחל תילאירה תומכה תא ןלבקה      
ףיעס לכל תומכהמ 3 יפ ךרעכ ונייהד      
אלל -רחבנה ףיעסל תנייוצמה תומכלדדוב      
ףוג תעיבק .ודי לע עצומה ריחמב יוניש      
ידעלבה ותעד לוקישל הנותנ רחבנה הרואתה      
לוקישה וניא יפסכה לוקישהו ןימזמה לש      
.הרואת ףוגה תריחבב דיחיה      
      
יפוג תריחב ןפוא יבגל ףסונ רבסהל :הרעה      
.ינכטה טרפמב האר ןימזמה י"ע הרואתה      
      
דויצה לכ תא לולכי הרואתה ףוג :הרעה      
ILAD תרושקת לוקוטורפב הכימתל שרדנה      
      
לכ תא ללוכ הרואת ףוגל הדיחיה ריחמ :הרעה      
ףוגב הצק דויצ תנקתהל תושרדנה תונכהה      
.םועמעו הרקב תכרעמ רובע ומצע      
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב      
תדימע לע ח"וד תקפנהו ןנכתמ י"ע רשואמה      
ריחמב לולכ רואמה ןקתב הרואתה ןקתמ      
      
לש רוא ןווגב היהי רחבייש הרואת ףוגה      
    K000,3 וא K000,4 ל"נכ ןימזמה תריחב יפל  
תיביטרוקד הרואת יבגל      
      
לכ תא ללוכ הרואת ףוגל הדיחיה ריחמ :הרעה      
הנקתהל תושרדנה תודובעה עוציבו תונכהה      
תועצמאב דומעל הרואת ףוגה לש תמלשומ      
ןונכתה יפל.םאתמ/עורז      
      
תרושקת 'חיל הנכה לולכי הרואתה ףוג      
    NEMA  
      
ץוח תרואת יפוג לש םימגד 'סמ ןלהל      
:טקיורפל ונייפואש DEL תייגולונכטב      
      
      
      
      
      
      
      

2,397,116.00 30.80.30 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     022 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

תרושקתו למשח תויתשתל תונכה ץוח תרואת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,397,116.00 מהעברה      

      
      
CEA תרצות DEL תייגולונכטב הרואת ףוג     08.03.0900
הקופתב םילודומ 8 דע OLATI 2 םגד הילטיא      
לעב, וטנ ןמול 009,12 לש תילמיסקמ תירוא      
םרזו טאוו 171 לש תילמיסקמ תללוכ הכירצ      
,ר"ממ 5.2X5 YX2N לבכ ללוכ Am095 לודומ      
םירזיבאה לכ ללוכ סנפל דע שגמהמ רוביחל      
ILAD רביירד תוברל ,הלעפהל םישורדה      

1,963,500.00 3,850.000   510.00 .םועמעל 'חי   
      
CEA תרצות DEL תייגולונכטב הרואת ףוג     08.03.0903
םילודומ 21 דע OLATI 3 םגד הילטיא      
ןמול 004,72 לש תילמיסקמ תירוא הקופתב      
232 לש תילמיסקמ תללוכ הכירצ לעב ,וטנ      
5.2X5 לבכ ללוכ Am007 לודומ םרזו טאוו      
    YX2N ללוכ סנפל דע שגמהמ רוביחל ,ר"ממ  
תוברל ,הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכ      

238,500.00 5,300.000    45.00 .םועמעל ILAD רביירד 'חי   
      
יפל ץוח תרואתל הרקבו םועמע דוקיפ תכרעמ      
ןולקשא תייריע טרדנטס      
      
תרושקתב הרקב זכרממ טלשנה הרואת רקב     08.03.0911
,הרואתה תייזכרמב הנקתהל דעוימה תיווק      
ללוכ CLS retsamimuL-NE :םגד ,תמגודכ      

 57,000.00 19,000.000     3.00 .שורד רזע דויצ תוברל למשח חולב ותנקתה 'חי   
      
יצורע 4 :ללוכה ILAD תרושקת םאתמ     08.03.0912
תובותכ 552 דע לע לועפתל ILAD תרושקת      
תולקת יוויחל תוילטיגיד תוסינכ 8 ,תוילטיגיד      
:םגד , תמגודכ ,למשח חולב ןקתומה ,םיעוריאו      
    teertS-CDC-NE למשח חולב ותנקתה ללוכ  

 16,200.00 5,400.000     3.00 .שורד רזע דויצ תוברל 'חי   
      
הנכות ללוכ 584/232 ידועיי תרושקת םאתמ     08.03.0913
,למשח חולב ןקתומה תובוחר תרואת תרקבל      
וא teertS-MOCNI-NE :םגד , תמגודכ      
למשח חולב ותנקתה ללוכ ,טפושה ןיע תרצות      

  8,100.00 2,700.000     3.00 .שורד רזע דויצ תוברל 'חי   
      
דומעב תנקתומה ILAD RETAEPER תדיחי     08.03.0914
ILAD הצק תודיחי 46 דע לועפתל הרואתה      
:םגד , תמגודכ ,רטמ 003 דע לש וק ךרואבו      
    ILAD-PER-NE ללוכ ,טפושה ןיע תרצות וא  

 11,000.00 1,100.000    10.00 .הרואתה דומעב ותנקתהל תושורדה תודובעה 'חי   
      
      
      
      
      

4,691,416.00 30.80.30 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     023 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

תרושקתו למשח תויתשתל תונכה ץוח תרואת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
4,691,416.00 מהעברה      

      
      
חולב תנקתומה ILAD   חוכ קפס תדיחי     08.03.0915
46 דע לועפתל הרואתה דומעב וא למשח      
:םגד , תמגודכ ILAD הצק תודיחי      

 11,000.00 1,100.000    10.00 ,טפושה ןיע תרצות וא ILAD-SP-NE 'חי   
      
OI-ה רוביח ללוכ הרואת רקב תלעפהו הנקתה     08.03.0917
,חכ קפס היגרנא הנומ  ,םייק חולב שרדנה      
תוסינכ יפל תמייק היזכרמ םע אלמ בוליש ללוכ      
יטרפת תרדגה ללוכ ,טרפמב םירדגומ תואיציו      

 16,800.00 5,600.000     3.00 .ןוכסחל הלעפה 'חי   
      
םתלא תרש לע ןקתוי רשא BEW-הרקב זכרמ     08.03.0918
ןולקשא תייריע לש ימוקמ תרש /טפושה ןיע      
תוערתה, םיכסמ ,הרקבה זכרמ תרדגה תוברל      

 22,000.00 22,000.000     1.00 'פמוק רקב ןקתוי היזכרמ לכב .'וכו  
      
םע הרואתה תייזכרמל רבוחי רשא היגרנא דמ     08.03.0919
רקב לע רוביחל תירוט תרושקת תאיצי      
תאירק רשפאמ .םינותנ תרבעהל הרואתה      
תמא ןמזב היזכרמב תיגרנא תכירצ לע םינותנ      

  3,900.00 1,300.000     3.00 .שמתשמה לא םתחילשו 'חי   
4,745,116.00 הרואת ירזיבא-3.8 קרפ 30.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

11,413,831.68 8 קרפ 80 כ"הס  
11,413,831.68 תרושקתו למשח תויתשתל תונכה ץוח תרואת כ"הס

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     024 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

םירוזמרל הנכה תויתשת 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
8 ק ר פ  80 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םיליבומ      
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ      
.80 טרפמ יפל ינקת ןומיס טרסו      
      
גוס לכב םיפיפכ\םיחישק למשח ילבכ רבעמל      
.רטוקו      
      
תירושרש תרנצ      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0095
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
םינצחל ידומעל הנזה ילבכ רבעמל.ןוליינמ מ"מ      

  3,520.00    8.800   400.00 .הכומס החושמ רטמ   
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0100
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ידומעל הנזה ילבכ רבעמל.ןוליינמ מ"מ      

 21,120.00   13.200 1,600.00 הכומס החושמ םירוזמר רטמ   
      
ללוכ מ"מ 011 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0105
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

 47,520.00   17.600 2,700.00 ."קורי לג" תיתשת רובע.ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.01.0140
ןומיס  מ"מ 5.3 ןפוד יבועב  מ"מ 011 רטוק      
טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק רב      

124,080.00   26.400 4,700.00 . ינקת ןומיס רטמ   
      
םיסמועל םימיאתמו םינוש םירטקב הרקב יאת      
םינוש      

196,240.00 10.80.50 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     025 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

םירוזמרל הנכה תויתשת 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
196,240.00 מהעברה      

      
      
קודיה ללוכ יולימו הביצח/הריפח ללוכ ריחמה      
טלפמוק ינוניב גוסמ ןוטבמ הסכמה ,רקובמ      
.עוציב טרפ יפלו 282080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
      
קמועב מ"ס 06 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0210
.984  י"ת יפל 521B הסכמ ללוכ ,מ"ס 001      

 31,780.00  908.000    35.00 'פמוק .העונת יאלגל הנזה רובע  
      
קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0215
.984  י"ת יפל 521B הסכמ ללוכ ,מ"ס 001      
םישיבכ תויצחב םירוזמרל תויתשת רובע      

104,880.00 1,311.000    80.00 'פמוק ."קורי לג" לש תיכרוא תיתשתלו  
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.01.0245
ללוכ הביצח\הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו      
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      
    521B  את דועי טוליש ללוכ 984 י"ת יפל  
עובט תימוקמה תושרה למס ללוכ ,תרוקיבה      
51  םוינימולא תיקסיד ג"ע הסכמה תקיציב      
ןונגנמל ךומסב ןקתוי ל"נה אתה.רטוק מ"ס      
תסנכנהו תאצויה תרנצה לכ תטילקל ,םירוזמר      

 16,140.00 1,614.000    10.00 'פמוק .ונממ  
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0255
ללוכ ,984 י"ת יפל 052C ןיממ הסכמו הרקית      
הסכמה תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס      

 28,240.00  353.000    80.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא תיקסיד ג"ע  
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0260
,984 י"ת יפל 052C ןיממ הסכמו הרקית רובע      
תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס ללוכ      

  4,540.00  454.000    10.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא תיקסיד ג"ע הסכמה  
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.01.0270
למס  ללוכ  ןקלוו תקציימ יושע הרקב אתל      
בותיכהו הקיציב  עובט  הייריעה/הצעומה      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמהלע יטנוולרה      
יפל  984 י"ת יפל 521B הסכמה ןקלוו תקציימ      

  1,212.00  202.000     6.00 'פמוק .הכרדמב הנקתהל , עוציב טרפ  
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.01.0280
למס  ללוכ  ןקלוו תקציימ יושע הרקב אתל      
בותיכהו הקיציב  עובט  הייריעה/הצעומה      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמהלע יטנוולרה      
יפל  984 י"ת יפל 052C הסכמה ןקלוו תקציימ      

 56,750.00  454.000   125.00 'פמוק .שיבכה ילושב הנקתהל ,עוציב טרפ  
      
      
      

439,782.00 10.80.50 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     026 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

םירוזמרל הנכה תויתשת 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
439,782.00 מהעברה      

      
      
תקציימ יושע הרקב אתל הסכמ רובע תפסות     08.01.0285
עובט הייריעה/ הצעומה  למס ללוכ  ןקלוו      
תוברל הסכמה לע יטנוולרה בותיכהו הקיציב      
4D00ל הסכמב ןקלוו תקציימ תעבורמ תרגסמ      
הנקתהל ,עוציב טרפ יפל. 984 י"ת יפל      

  3,936.00  656.000     6.00 'פמוק .שיבכב  
      
,הפונמו יקנ תונויד לוח /המדא יולימו תוריפח      
MSLC ,םיעצמ      
      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
.רוניצ ללוכ אל      
      
.51080,41080 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
םילכב  םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     08.01.0310
לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב      
    "C.V.P 4 םע תובלטצה תודוקנב חישק  
.למשחה קוח יפל תורחא תוצוח תוכרעמ      
רושיא רחאל קרו ךרוצה תדימב לעפוי ףיעסה      

  9,990.00   37.000   270.00 .דבלב בתכב חקפמה רטמ   
      
6.0 בחורו 'מ 4 דע ךרואב תינדי שושיג תריפח     08.01.0320
תוכרעמ וא םילבכ יוליגל 'מ 5.1 קמועל 'מ      
התדידמו יעקרק לע + ןומיסב םנומיסו תורחא      
לוחב יוסיכ .הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
תדימב לעפוי ףיעסה .ותומדקל בצמה תרזחהו      

 11,100.00  555.000    20.00 'פמוק .דבלב בתכב חקפמה רושיא רחאל קרו ךרוצה  
      
תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.01.0326
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקת      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחו יולימ ,לוח      
001 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      

 79,200.00   36.000 2,200.00 םירוזמר תיתשת רובע.מ"ס 06-04 בחורו מ"ס רטמ   
      
םילבכ וא תרנצל הלעת לש הביצח וא הריפח     08.01.0330
ריבעמ( לושכמ חתמ וא לעמ עקרקה יגוס לכ      
)...וכו זג,קלד תרנצ םימ תרנצ ,קזב וק ,םימ      
תחנהל ,לושכמה לש ובחורל מ"ס 04 בחורב      
תנגהל ןוטב תקיצי ללוכ תירושרש תרנצ      
יקחרמבו טלפמוק ,תוינכותל םאתהב תרנצה      
ותרודהמב למשחה קוחב שרדנכ תוחיטב      

  4,440.00  222.000    20.00 'פמוק .תינכדעה  
      
      

548,448.00 10.80.50 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../027 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     027 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

םירוזמרל הנכה תויתשת 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
548,448.00 מהעברה      

      
      
הריפחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     08.01.0350
הקמעה רובע תפסותה םלושת(.הביצחה וא/ו      
רובע 0430.10.80 ףיעסל תפסות .)דבלב      

  6,600.00   12.000   550.00 .ךרוצה תדימב תויצחה תקמעה רטמ   
      
םירוביחו קוריפ תודובע      
      
יללכ לכ יפלו תימוקמה תושרה םע םואתב      
.חתמהמ קותינ ללוכ םישרדנה תוחיטבה      
,תועורזה ,םיסנפה ,דומעה תא לולכי קורפה      
לבוי דומעה .דומעה לע ןקתומה דויצ לכו      
.חקפמה הרויש םוקמל      
      
םירוביחו קוריפ תודובעל םיאבה םיפיעסה      
חקפמה רושיא רחאל קרו ךרוצה תדימב ולעפוי      
דבלב בתכב      
      
תבלתשמ ןבאמ ליבש / הכרדמ ןוקיתו החיתפ     08.01.0540
הביצח הריפח ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל      
יפלו  ותומדקל בצמה תרזחהו הלעתה יולימו      

 21,621.60   80.080   270.00 .עוציב טרפ רטמ   
      
הרקב וא- תרושקת,למשחל  רבעמ יאת  קורפ     08.01.0545
י"ע רזוח שומישל עקרקהמ םתאצוהו םימייק      
םוקמל ותרבעהו אתה תפילש  הביצח/ הריפח      

  8,870.40  443.520    20.00 'פמוק .חוקפה הרויש  
      
גוס לכמ למשח וא תרושקת תונורא קורפ     08.01.0555

  7,101.60  710.160    10.00 'פמוק .חוקפה הרויש םוקמל ותלבוהו  
      
10.80 קרפ תת-םיגירח םיפיעס      
      
,מ"מ 36 רטוקב )E.P.D.H( ןליטאילופמ רוניצ     08.01.0900
םע רוניצה ,תרושקתל קזב ןקת יפל 5.31 ע"קי      
תכרעמה גוס יפל שרדנה עבצב ןומיס יספ      
טוח ללוכ ,)םותכ ,בוהצ ,קורי ,םודא( ןונכתבש      
החושמ םיאלגל הנזה רובע מ"מ 8 רוזש ןוליינ      

 27,200.00   17.000 1,600.00 .הכומס רטמ   
      
הרקת רובע מ"ס 06 הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0901
למס ללוכ ,984 י"ת יפל 052C ןיממ הסכמו      
ג"ע הסכמה תקיציב עובט תימוקמה תושרה      

 10,500.00  300.000    35.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51 םוינימולא תיקסיד  
      
רובע מ"ס 06 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0902
ללוכ ,984 י"ת יפל 004D ןיממ הסכמו הרקית      
הסכמה תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס      

    430.00  430.000     1.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא תיקסיד ג"ע  
      

630,771.60 10.80.50 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../028 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     028 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

םירוזמרל הנכה תויתשת 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
630,771.60 מהעברה      

      
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0903
ללוכ ,984 י"ת יפל 004D ןיממ הסכמו הרקית      
הסכמה תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס      

    620.00  620.000     1.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא תיקסיד ג"ע  
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0904
,984 י"ת יפל 004D ןיממ הסכמו הרקית רובע      
תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס ללוכ      

    750.00  750.000     1.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא תיקסיד ג"ע הסכמה  
632,141.60 1.8 קרפ 10.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

632,141.60 8 קרפ 80 כ"הס  
632,141.60 םירוזמרל הנכה תויתשת כ"הס

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../029 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     029 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

בחרומ - 'א בלש תומלשה - םירוזמרו הקינורטקלא 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ק ב ו  ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
52 ש י ב כ ו  11 ש י ב כ  ת מ ו צ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןורא ללוכ למשח אתו ינורטקלא הרקב ןונגנמ     08.01.0010
ןוטב דוסי לע ןקתומ ןיירושמ רטסאילופמ      
לכ ללוכ שרדנכ ותלעפהו דרפנב דדמנה      
ןונגנמה ינכטה טרפמב תוטרופמה תושירדה      

 35,000.00 35,000.000     1.00 'פמוק .2 סופיטמ  
      
ןורא סיסב תללוכה םירוזמרל קספ לא תכרעמ     08.01.0020
הלעפה,ט"ווק 2 לש קפסהב קספ לא תדיחי      

 22,700.00 22,700.000     1.00 'פמוק םייתעש ךשמב  
      
תוכיא הווש וא "רבנע" לש IGF "0" םגד ןורא     08.01.0040
םירוזמר ןונגנמל דומצב ןוטב דוסי לע ,רשואמ      

  1,600.00 1,600.000     1.00 'פמוק .הרקבו םואתל קשממ תדיחי רובע שדח  
      
תרקב זכרמב יזכרמ בשחמל תמצ רוביח     08.01.0050
קלחה ללוכ .ןולקשא תייריע לש םירוזמרה      
תמאותמ הלעפהו הנקתה הקפסא רובע יסחיה      

 15,200.00 15,200.000     1.00 'פמוק .הרקבה תכרעמ לש  
      
,ןונגנמה ןורא קזוחיו ןקתוי וילא ןוטב סיסב     08.01.0060
םע מ"מ 21 לזרבמ הקראה ספ דוסי תקראה      
ןוולוגמ לזרב ספ י"ע חולב הקראה ספל הילע      

  2,080.00 2,080.000     1.00 'פמוק )4X04( מ"מ.  
      
תדיחיל ןורא  קזוחיו ןקתוי וילא ןוטב סיסב     08.01.0070
ספ דוסי תקראה  .הרקבל םואת קשממ      
הקראה ספל הילע םע מ"מ 21  לזרבמ הקראה      

    985.00  985.000     1.00 'פמוק לזרב ספ י"ע חולב  
      
תדידמ תטישב יתארשה האלול יאלג ץורע     08.01.0090
ןוראב לייוכמו ןקתומ סוחיל שיבג םע רדת      
יטלשו םיקדהמ ,טוויח ללוכ ןונגנמה      

 12,580.00  740.000    17.00 'פמוק םיצורעה תודיחי רפסמ."ץיוודנס  
      
תכתמ לד בכרל וא תינבלמ/הליגר - האלול     08.01.0100
חטשמ ץירח רוסינ ללוכ "בנז" םע תקזוחמ      

 18,330.00   39.000   470.00 .מ"ס 01 דע קמועב טלפסאה רטמ   
      
יאלג תואלול רוביחל םוטא יסקופא רבחמ     08.01.0110

  4,125.00  275.000    15.00 .רבעמ תוחושב 'חי   
      
טומ ,דומע-ןונגנמ ןוראל הקראה תדורטקלא     08.01.0130
,"מ 5.4 קמועבו מ"מ 91 רטוקב ןוולוגמ הדלפ      
ןיב רוביחל קורי/בוהצ CVP ר"ממ 52 ךילומ      

    855.00  855.000     1.00 הדורטקלא 'חי   
      
      

113,455.00 10.80.60 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../030 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     030 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

בחרומ - 'א בלש תומלשה - םירוזמרו הקינורטקלא 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
113,455.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 06 רטוקב תיכנא הדורטקלאל תרוקיב את     08.01.0140
"ינוניב" סמועל הסכמ םע מ"ס 05 קמועבו      

    575.00  575.000     1.00 B-125 'חי   
      
תזכרממ םירוזמרל ןונגנמל למשח תנזה וק     08.01.0150
,י"חחל תוינכות תשגה י"חח דומע וא/ו הרואת      
001 רטוקב רוניצב לחשומ YX2N 01X5 לבכ      

  2,150.00   43.000    50.00 ,מ"מ רטמ   
      
קספמ ללוכ םירוזמרל ישאר קספמ תספוק     08.01.0170
הוולנ דויצו תישאר החטבאל A04*1 ישאר      
הספוקה .הספוקב ןקתומ תמלשומ הנקתהל      

    450.00  450.000     1.00 'פמוק מ"ס 51*02*03 תודימב הדלפמ  
      
רפמא 04 יבטוק וד ישאר "וטוא יצח חיטבמ     08.01.0180
    AK51 ללוכ ןונגנמב וא רואמ תזכרמב ןקתומ  
הנזה לבכ ,רוביחל םיקדהמ יוסיכ ,חיטבמל ספ      

    135.00  135.000     1.00 שרדנכ טולישו 'חי   
      
03 תושיגר A04 יבטוק וד תחפ רסממ     08.01.0190

    330.00  330.000     1.00 רפמאילימ 'חי   
      
ןונגנמ ןורא תיזחב השיגל 02-ב ןוטב הטלפ     08.01.0210
,מ"ס 02 יבועב הרקבל םואתה קשממ ןוראו      
תוברל,םידדצהמ מ"ס 06-ו תיזחה בחור לכל      

    850.00  850.000     1.00 .ןונגנמה סיסב לש דוסיה תקראהל  ןויז תשר 'חי   
      
ןוטבמ תודוסי ללוכ ןוולוגמ ליגר רוזמר דומע     08.01.0230
העונת יא/הכרדמה לעמ םיסנפה תיתחת הבוג      

 13,825.00 1,975.000     7.00 רטמ 5.2 'חי   
      
תודוסי ללוכ ןוולוגמ ,הבגומ רוזמר דומע     08.01.0240
יא/הכרדמה לעמ םיסנפה תיתחת הבוג ,ןוטבמ      

  2,240.00 2,240.000     1.00 .'מ 5.3 העונת 'חי   
      
םע ,ןוטבמ תודוסי ללוכ ןוולוגמ ,רוזמר דומע     08.01.0260
,'מ 5.5 דע 'מ 0.3 ךרואב טוש עורזל הנכה      

 18,305.00 2,615.000     7.00 .עורזה קוזיחל םיגרב ללוכ 'חי   
      

  2,370.00  790.000     3.00 'מ 5.2 ךרואב טוש עורז 'חי  08.01.0270
      

  6,375.00 1,275.000     5.00 'מ 0.4 ךרואב טוש עורז 'חי  08.01.0300
      
העונת יסנפ תכרעמ לעמ ראומ היירוה רורמת     08.01.0360
תויטנצסרואולפ תורונ  טוליש ללוכ בכר ילכל      
םילבכ ללוכ תכרעמו לבק קנשמ  W 23-ו 22      

  7,240.00  905.000     8.00 'פמוק רוביחל  
      
      

168,300.00 10.80.60 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../031 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     031 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

בחרומ - 'א בלש תומלשה - םירוזמרו הקינורטקלא 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
168,300.00 מהעברה      

      
      
םודא 21'' תושדע העונתל רוזמר סנפ תכרעמ     08.01.0380
רוביח ירזיבא ללוכ DEL תייגולונכט קורי בוהצ      
םיילגרו תויחצמ תושדע עורזל וא/ו דומעל      

 53,600.00 3,350.000    16.00 'פמוק עקר תרגסמ תוברל תומלשב רוביחל  
      
בוהצ 21"  בהבהמ רוזמר סנפ תכרעמ     08.01.0390
ירזיבא ללוכו DEL תייגולונכט לע ססובמה      
,תויומד,תושדע ,עורזל וא/ו דומעל רוביח      

 21,120.00 1,760.000    12.00 'פמוק .תומלשב רוביחל םיילגרו תויחצמ  
      
קורי,םודא 8"  ר"הל רוזמר סנפ תכרעמ     08.01.0400
ירזיבא ללוכו DEL תייגולונכט לע ססובמה      
,תויומד,תושדע ,עורזל וא/ו דומעל רוביח      

 31,360.00 1,960.000    16.00 'פמוק .תומלשב רוביחל םיילגרו תויחצמ  
      
תנגומ תניירושמ אספוק ללוכ לגר יכלוהל ןצחל     08.01.0420
תרונ ללוכ 44-א רוא קיזחמ רורמת טוליש םימ      
V42 חתמב תלעופה קורי עבצב DEL תרוקיב      

 14,700.00  980.000    15.00 ,DC 'חי   
      
ללוכו "היאר תולבגמ" םע לגר יכלוהל םזמז     08.01.0440
שערל סחיב םוזמזה תמצוע יוניש תייצקנופ      
רזעה דויצו םירזיבאה םירוביחה לכו יתביבסה      

 24,100.00 2,410.000    10.00 שרדנה 'חי   
      
ילבכ היושע םירוזמרל הנזה ילבכ תכרעמ     08.01.0460
    YX2N הרקבה ןונגנמ ןיב תרנצב םילחשומ  
םירורמת ו/וא רוזמרה ידומע ןיבל םירוזמרל      

  6,815.00 6,815.000     1.00 'פמוק .רוזמרל למשח ירזיבא ו/וא םיראומ  
      
לחשומ 4X1+5.2XYX2N*5.1 +22 לבכ     08.01.0470
. רורמת וא רוזמר ןיבל ןונגנמה ןיב תרנצב      
,ר"ממ 5.1 ךתחב תוזאפ יכילומ ללוכ לבכה      

  6,600.00   33.000   200.00 ר"ממ 5.2 ךתחב ספא ךילומ רטמ   
      
דע ךתחב לבכל יסקופא הפומ     08.01.0480

  2,280.00  380.000     6.00 'פמוק N2XY 1X2.5+1X4+22X1.5  
      
לחשומ 4X1+5.2XYX2N*5.1 +21 לבכ     08.01.0500
וא רוזמר ןיבל ןונגנמה ןיב תרנצב      
ךילומ ,ר"ממ 5.1 ךתחב תוזאפ יכילומ.רורמת      

  4,200.00   28.000   150.00 5.2 ךתחב ספא רטמ   
      
לחשומ 4X1+5.2XYX2N*5.1 +8 לבכ     08.01.0510
רורמת וא רוזמרה ןיבל ןונגנמה ןיב תרנצב      
ספא ךילומ ,ר"ממ 5.1 ךתחב תוזאפ יכילומ.      
4 ךתחב הקראה ךילומו ר"ממ 5.2 ךתחב      

  3,600.00   24.000   150.00 .טלוו 202  .ר"ממ רטמ   
      

336,675.00 10.80.60 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../032 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     032 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

בחרומ - 'א בלש תומלשה - םירוזמרו הקינורטקלא 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
336,675.00 מהעברה      

      
      
םע ךכוסמ XAOC םיאלגל הנזה ילבכ תכרעמ     08.01.0520
ןיב תרנצב לחשומ ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ      
האלולה יכילומ ןיבל םירוזמרל הרקבה ןונגנמ      

  4,520.00 4,520.000     1.00 'פמוק תבש  
      
YX2N*3  5.1 גוסמ םינצחלל הנזהה לבכ     08.01.0540
םינצחל רוביח רובע  תרנצב לחשומ ,ר"ממ      

  1,520.00    7.600   200.00 לגר יכלוהל רטמ   
      
םע ר"ממ 52 ךתחב תשוחנמ הקראה ךילומ     08.01.0550
תרנצב לחשומ ,בוהצ קורי ןווגב C.V.P הטעמ      

  2,150.00    8.600   250.00 .עקרקב חנומ ו/וא דרפנב הטרופש רטמ   
      
ןקתמ תקידבל קדוב למשח סדנהמ תנמזה     08.01.0920
תריסמ ללוכ,למשחה קוח יפ לע םירוזמר      
תואצות םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      

  1,420.00 1,420.000     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל רושיאו הקידבה  
346,285.00 52 שיבכו 11 שיבכ תמוצ 10.80 כ"הס  

      
5 ש י ב כ ו  11 ש י ב כ  ת מ ו צ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןורא ללוכ למשח אתו ינורטקלא הרקב ןונגנמ     08.02.0010
ןוטב דוסי לע ןקתומ ןיירושמ רטסאילופמ      
לכ ללוכ שרדנכ ותלעפהו דרפנב דדמנה      
ןונגנמה ינכטה טרפמב תוטרופמה תושירדה      

 35,000.00 35,000.000     1.00 'פמוק .2 סופיטמ  
      
ןורא סיסב תללוכה םירוזמרל קספ לא תכרעמ     08.02.0020
הלעפה,ט"ווק 2 לש קפסהב קספ לא תדיחי      

 22,700.00 22,700.000     1.00 'פמוק םייתעש ךשמב  
      
תוכיא הווש וא "רבנע" לש IGF "0" םגד ןורא     08.02.0040
םירוזמר ןונגנמל דומצב ןוטב דוסי לע ,רשואמ      

  1,600.00 1,600.000     1.00 'פמוק .הרקבו םואתל קשממ תדיחי רובע שדח  
      
תרקב זכרמב יזכרמ בשחמל תמצ רוביח     08.02.0050
קלחה ללוכ .ןולקשא תייריע לש םירוזמרה      
תמאותמ הלעפהו הנקתה הקפסא רובע יסחיה      

 15,200.00 15,200.000     1.00 'פמוק .הרקבה תכרעמ לש  
      
,ןונגנמה ןורא קזוחיו ןקתוי וילא ןוטב סיסב     08.02.0060
םע מ"מ 21 לזרבמ הקראה ספ דוסי תקראה      
ןוולוגמ לזרב ספ י"ע חולב הקראה ספל הילע      

  2,080.00 2,080.000     1.00 'פמוק )4X04( מ"מ.  
      
      
      
      

 76,580.00 20.80.60 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../033 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     033 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

בחרומ - 'א בלש תומלשה - םירוזמרו הקינורטקלא 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 76,580.00 מהעברה      

      
      
תדיחיל ןורא  קזוחיו ןקתוי וילא ןוטב סיסב     08.02.0070
ספ דוסי תקראה  .הרקבל םואת קשממ      
הקראה ספל הילע םע מ"מ 21  לזרבמ הקראה      

    985.00  985.000     1.00 'פמוק לזרב ספ י"ע חולב  
      
תדידמ תטישב יתארשה האלול יאלג ץורע     08.02.0090
ןוראב לייוכמו ןקתומ סוחיל שיבג םע רדת      
יטלשו םיקדהמ ,טוויח ללוכ ןונגנמה      

 12,580.00  740.000    17.00 'פמוק םיצורעה תודיחי רפסמ."ץיוודנס  
      
תכתמ לד בכרל וא תינבלמ/הליגר - האלול     08.02.0100
חטשמ ץירח רוסינ ללוכ "בנז" םע תקזוחמ      

 18,330.00   39.000   470.00 .מ"ס 01 דע קמועב טלפסאה רטמ   
      
יאלג תואלול רוביחל םוטא יסקופא רבחמ     08.02.0110

  4,125.00  275.000    15.00 .רבעמ תוחושב 'חי   
      
טומ ,דומע-ןונגנמ ןוראל הקראה תדורטקלא     08.02.0130
,"מ 5.4 קמועבו מ"מ 91 רטוקב ןוולוגמ הדלפ      
ןיב רוביחל קורי/בוהצ CVP ר"ממ 52 ךילומ      

    855.00  855.000     1.00 הדורטקלא 'חי   
      
מ"ס 06 רטוקב תיכנא הדורטקלאל תרוקיב את     08.02.0140
"ינוניב" סמועל הסכמ םע מ"ס 05 קמועבו      

    575.00  575.000     1.00 B-125 'חי   
      
תזכרממ םירוזמרל ןונגנמל למשח תנזה וק     08.02.0150
,י"חחל תוינכות תשגה י"חח דומע וא/ו הרואת      
001 רטוקב רוניצב לחשומ YX2N 01X5 לבכ      

  2,150.00   43.000    50.00 ,מ"מ רטמ   
      
קספמ ללוכ םירוזמרל ישאר קספמ תספוק     08.02.0170
הוולנ דויצו תישאר החטבאל A04*1 ישאר      
הספוקה .הספוקב ןקתומ תמלשומ הנקתהל      

    450.00  450.000     1.00 'פמוק מ"ס 51*02*03 תודימב הדלפמ  
      
רפמא 04 יבטוק וד ישאר "וטוא יצח חיטבמ     08.02.0180
    AK51 ללוכ ןונגנמב וא רואמ תזכרמב ןקתומ  
הנזה לבכ ,רוביחל םיקדהמ יוסיכ ,חיטבמל ספ      

    135.00  135.000     1.00 שרדנכ טולישו 'חי   
      
03 תושיגר A04 יבטוק וד תחפ רסממ     08.02.0190

    330.00  330.000     1.00 רפמאילימ 'חי   
      
ןונגנמ ןורא תיזחב השיגל 02-ב ןוטב הטלפ     08.02.0210
,מ"ס 02 יבועב הרקבל םואתה קשממ ןוראו      
תוברל,םידדצהמ מ"ס 06-ו תיזחה בחור לכל      

    850.00  850.000     1.00 .ןונגנמה סיסב לש דוסיה תקראהל  ןויז תשר 'חי   
      

117,945.00 20.80.60 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../034 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     034 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

בחרומ - 'א בלש תומלשה - םירוזמרו הקינורטקלא 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
117,945.00 מהעברה      

      
      
ןוטבמ תודוסי ללוכ ןוולוגמ ליגר רוזמר דומע     08.02.0230
העונת יא/הכרדמה לעמ םיסנפה תיתחת הבוג      

 13,825.00 1,975.000     7.00 רטמ 5.2 'חי   
      
תודוסי ללוכ ןוולוגמ ,הבגומ רוזמר דומע     08.02.0240
יא/הכרדמה לעמ םיסנפה תיתחת הבוג ,ןוטבמ      

  2,240.00 2,240.000     1.00 .'מ 5.3 העונת 'חי   
      
םע ,ןוטבמ תודוסי ללוכ ןוולוגמ ,רוזמר דומע     08.02.0260
,'מ 5.5 דע 'מ 0.3 ךרואב טוש עורזל הנכה      

 18,305.00 2,615.000     7.00 .עורזה קוזיחל םיגרב ללוכ 'חי   
      

  2,370.00  790.000     3.00 'מ 5.2 ךרואב טוש עורז 'חי  08.02.0270
      

  6,375.00 1,275.000     5.00 'מ 0.4 ךרואב טוש עורז 'חי  08.02.0300
      
העונת יסנפ תכרעמ לעמ ראומ היירוה רורמת     08.02.0360
תויטנצסרואולפ תורונ  טוליש ללוכ בכר ילכל      
םילבכ ללוכ תכרעמו לבק קנשמ  W 23-ו 22      

  7,240.00  905.000     8.00 'פמוק רוביחל  
      
םודא 21'' תושדע העונתל רוזמר סנפ תכרעמ     08.02.0380
רוביח ירזיבא ללוכ DEL תייגולונכט קורי בוהצ      
םיילגרו תויחצמ תושדע עורזל וא/ו דומעל      

 53,600.00 3,350.000    16.00 'פמוק עקר תרגסמ תוברל תומלשב רוביחל  
      
בוהצ 21"  בהבהמ רוזמר סנפ תכרעמ     08.02.0390
ירזיבא ללוכו DEL תייגולונכט לע ססובמה      
,תויומד,תושדע ,עורזל וא/ו דומעל רוביח      

 21,120.00 1,760.000    12.00 'פמוק .תומלשב רוביחל םיילגרו תויחצמ  
      
קורי,םודא 8"  ר"הל רוזמר סנפ תכרעמ     08.02.0400
ירזיבא ללוכו DEL תייגולונכט לע ססובמה      
,תויומד,תושדע ,עורזל וא/ו דומעל רוביח      

 31,360.00 1,960.000    16.00 'פמוק .תומלשב רוביחל םיילגרו תויחצמ  
      
תנגומ תניירושמ אספוק ללוכ לגר יכלוהל ןצחל     08.02.0420
תרונ ללוכ 44-א רוא קיזחמ רורמת טוליש םימ      
V42 חתמב תלעופה קורי עבצב DEL תרוקיב      

 14,700.00  980.000    15.00 ,DC 'חי   
      
ללוכו "היאר תולבגמ" םע לגר יכלוהל םזמז     08.02.0440
שערל סחיב םוזמזה תמצוע יוניש תייצקנופ      
רזעה דויצו םירזיבאה םירוביחה לכו יתביבסה      

 24,100.00 2,410.000    10.00 שרדנה 'חי   
      
      
      
      

313,180.00 20.80.60 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../035 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     035 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

בחרומ - 'א בלש תומלשה - םירוזמרו הקינורטקלא 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
313,180.00 מהעברה      

      
      
ילבכ היושע םירוזמרל הנזה ילבכ תכרעמ     08.02.0460
    YX2N הרקבה ןונגנמ ןיב תרנצב םילחשומ  
םירורמת ו/וא רוזמרה ידומע ןיבל םירוזמרל      

  6,815.00 6,815.000     1.00 'פמוק .רוזמרל למשח ירזיבא ו/וא םיראומ  
      
לחשומ 4X1+5.2XYX2N*5.1 +22 לבכ     08.02.0470
. רורמת וא רוזמר ןיבל ןונגנמה ןיב תרנצב      
,ר"ממ 5.1 ךתחב תוזאפ יכילומ ללוכ לבכה      

  6,600.00   33.000   200.00 ר"ממ 5.2 ךתחב ספא ךילומ רטמ   
      
דע ךתחב לבכל יסקופא הפומ     08.02.0480

  2,280.00  380.000     6.00 'פמוק N2XY 1X2.5+1X4+22X1.5  
      
לחשומ 4X1+5.2XYX2N*5.1 +21 לבכ     08.02.0500
וא רוזמר ןיבל ןונגנמה ןיב תרנצב      
ךילומ ,ר"ממ 5.1 ךתחב תוזאפ יכילומ.רורמת      

  4,200.00   28.000   150.00 5.2 ךתחב ספא רטמ   
      
לחשומ 4X1+5.2XYX2N*5.1 +8 לבכ     08.02.0510
רורמת וא רוזמרה ןיבל ןונגנמה ןיב תרנצב      
ספא ךילומ ,ר"ממ 5.1 ךתחב תוזאפ יכילומ.      
4 ךתחב הקראה ךילומו ר"ממ 5.2 ךתחב      

  3,600.00   24.000   150.00 .טלוו 202  .ר"ממ רטמ   
      
םע ךכוסמ XAOC םיאלגל הנזה ילבכ תכרעמ     08.02.0520
ןיב תרנצב לחשומ ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ      
האלולה יכילומ ןיבל םירוזמרל הרקבה ןונגנמ      

  4,520.00 4,520.000     1.00 'פמוק תבש  
      
YX2N*3  5.1 גוסמ םינצחלל הנזהה לבכ     08.02.0540
םינצחל רוביח רובע  תרנצב לחשומ ,ר"ממ      

  1,520.00    7.600   200.00 לגר יכלוהל רטמ   
      
םע ר"ממ 52 ךתחב תשוחנמ הקראה ךילומ     08.02.0550
תרנצב לחשומ ,בוהצ קורי ןווגב C.V.P הטעמ      

  2,150.00    8.600   250.00 .עקרקב חנומ ו/וא דרפנב הטרופש רטמ   
      
ןקתמ תקידבל קדוב למשח סדנהמ תנמזה     08.02.0920
תריסמ ללוכ,למשחה קוח יפ לע םירוזמר      
תואצות םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      

  1,420.00 1,420.000     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל רושיאו הקידבה  
346,285.00 5 שיבכו 11 שיבכ תמוצ 20.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../036 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     036 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

בחרומ - 'א בלש תומלשה - םירוזמרו הקינורטקלא 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
12 ש י ב כ ו  5 ש י ב כ  ת מ ו צ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןורא ללוכ למשח אתו ינורטקלא הרקב ןונגנמ     08.03.0010
ןוטב דוסי לע ןקתומ ןיירושמ רטסאילופמ      
לכ ללוכ שרדנכ ותלעפהו דרפנב דדמנה      
ןונגנמה ינכטה טרפמב תוטרופמה תושירדה      

 35,000.00 35,000.000     1.00 'פמוק .2 סופיטמ  
      
ןורא סיסב תללוכה םירוזמרל קספ לא תכרעמ     08.03.0020
הלעפה,ט"ווק 2 לש קפסהב קספ לא תדיחי      

 22,700.00 22,700.000     1.00 'פמוק םייתעש ךשמב  
      
תוכיא הווש וא "רבנע" לש IGF "0" םגד ןורא     08.03.0040
םירוזמר ןונגנמל דומצב ןוטב דוסי לע ,רשואמ      

  1,600.00 1,600.000     1.00 'פמוק .הרקבו םואתל קשממ תדיחי רובע שדח  
      
תרקב זכרמב יזכרמ בשחמל תמצ רוביח     08.03.0050
קלחה ללוכ .ןולקשא תייריע לש םירוזמרה      
תמאותמ הלעפהו הנקתה הקפסא רובע יסחיה      

 15,200.00 15,200.000     1.00 'פמוק .הרקבה תכרעמ לש  
      
,ןונגנמה ןורא קזוחיו ןקתוי וילא ןוטב סיסב     08.03.0060
םע מ"מ 21 לזרבמ הקראה ספ דוסי תקראה      
ןוולוגמ לזרב ספ י"ע חולב הקראה ספל הילע      

  2,080.00 2,080.000     1.00 'פמוק )4X04( מ"מ.  
      
תדיחיל ןורא  קזוחיו ןקתוי וילא ןוטב סיסב     08.03.0070
ספ דוסי תקראה  .הרקבל םואת קשממ      
הקראה ספל הילע םע מ"מ 21  לזרבמ הקראה      

    985.00  985.000     1.00 'פמוק לזרב ספ י"ע חולב  
      
תדידמ תטישב יתארשה האלול יאלג ץורע     08.03.0090
ןוראב לייוכמו ןקתומ סוחיל שיבג םע רדת      
יטלשו םיקדהמ ,טוויח ללוכ ןונגנמה      

 12,580.00  740.000    17.00 'פמוק םיצורעה תודיחי רפסמ."ץיוודנס  
      
תכתמ לד בכרל וא תינבלמ/הליגר - האלול     08.03.0100
חטשמ ץירח רוסינ ללוכ "בנז" םע תקזוחמ      

 18,330.00   39.000   470.00 .מ"ס 01 דע קמועב טלפסאה רטמ   
      
יאלג תואלול רוביחל םוטא יסקופא רבחמ     08.03.0110

  4,125.00  275.000    15.00 .רבעמ תוחושב 'חי   
      
טומ ,דומע-ןונגנמ ןוראל הקראה תדורטקלא     08.03.0130
,"מ 5.4 קמועבו מ"מ 91 רטוקב ןוולוגמ הדלפ      
ןיב רוביחל קורי/בוהצ CVP ר"ממ 52 ךילומ      

    855.00  855.000     1.00 הדורטקלא 'חי   
      
מ"ס 06 רטוקב תיכנא הדורטקלאל תרוקיב את     08.03.0140
"ינוניב" סמועל הסכמ םע מ"ס 05 קמועבו      

    575.00  575.000     1.00 B-125 'חי   
      

114,030.00 30.80.60 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../037 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     037 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

בחרומ - 'א בלש תומלשה - םירוזמרו הקינורטקלא 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
114,030.00 מהעברה      

      
      
תזכרממ םירוזמרל ןונגנמל למשח תנזה וק     08.03.0150
,י"חחל תוינכות תשגה י"חח דומע וא/ו הרואת      
001 רטוקב רוניצב לחשומ YX2N 01X5 לבכ      

  2,150.00   43.000    50.00 ,מ"מ רטמ   
      
קספמ ללוכ םירוזמרל ישאר קספמ תספוק     08.03.0170
הוולנ דויצו תישאר החטבאל A04*1 ישאר      
הספוקה .הספוקב ןקתומ תמלשומ הנקתהל      

    450.00  450.000     1.00 'פמוק מ"ס 51*02*03 תודימב הדלפמ  
      
רפמא 04 יבטוק וד ישאר "וטוא יצח חיטבמ     08.03.0180
    AK51 ללוכ ןונגנמב וא רואמ תזכרמב ןקתומ  
הנזה לבכ ,רוביחל םיקדהמ יוסיכ ,חיטבמל ספ      

    135.00  135.000     1.00 שרדנכ טולישו 'חי   
      
03 תושיגר A04 יבטוק וד תחפ רסממ     08.03.0190

    330.00  330.000     1.00 רפמאילימ 'חי   
      
ןונגנמ ןורא תיזחב השיגל 02-ב ןוטב הטלפ     08.03.0210
,מ"ס 02 יבועב הרקבל םואתה קשממ ןוראו      
תוברל,םידדצהמ מ"ס 06-ו תיזחה בחור לכל      

    850.00  850.000     1.00 .ןונגנמה סיסב לש דוסיה תקראהל  ןויז תשר 'חי   
      
ןוטבמ תודוסי ללוכ ןוולוגמ ליגר רוזמר דומע     08.03.0230
העונת יא/הכרדמה לעמ םיסנפה תיתחת הבוג      

 13,825.00 1,975.000     7.00 רטמ 5.2 'חי   
      
תודוסי ללוכ ןוולוגמ ,הבגומ רוזמר דומע     08.03.0240
יא/הכרדמה לעמ םיסנפה תיתחת הבוג ,ןוטבמ      

  2,240.00 2,240.000     1.00 .'מ 5.3 העונת 'חי   
      
םע ,ןוטבמ תודוסי ללוכ ןוולוגמ ,רוזמר דומע     08.03.0260
,'מ 5.5 דע 'מ 0.3 ךרואב טוש עורזל הנכה      

 18,305.00 2,615.000     7.00 .עורזה קוזיחל םיגרב ללוכ 'חי   
      

  2,370.00  790.000     3.00 'מ 5.2 ךרואב טוש עורז 'חי  08.03.0270
      

  6,375.00 1,275.000     5.00 'מ 0.4 ךרואב טוש עורז 'חי  08.03.0300
      
העונת יסנפ תכרעמ לעמ ראומ היירוה רורמת     08.03.0360
תויטנצסרואולפ תורונ  טוליש ללוכ בכר ילכל      
םילבכ ללוכ תכרעמו לבק קנשמ  W 23-ו 22      

  7,240.00  905.000     8.00 'פמוק רוביחל  
      
םודא 21'' תושדע העונתל רוזמר סנפ תכרעמ     08.03.0380
רוביח ירזיבא ללוכ DEL תייגולונכט קורי בוהצ      
םיילגרו תויחצמ תושדע עורזל וא/ו דומעל      

 53,600.00 3,350.000    16.00 'פמוק עקר תרגסמ תוברל תומלשב רוביחל  
      

221,900.00 30.80.60 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../038 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     038 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

בחרומ - 'א בלש תומלשה - םירוזמרו הקינורטקלא 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
221,900.00 מהעברה      

      
      
בוהצ 21"  בהבהמ רוזמר סנפ תכרעמ     08.03.0390
ירזיבא ללוכו DEL תייגולונכט לע ססובמה      
,תויומד,תושדע ,עורזל וא/ו דומעל רוביח      

 21,120.00 1,760.000    12.00 'פמוק .תומלשב רוביחל םיילגרו תויחצמ  
      
קורי,םודא 8"  ר"הל רוזמר סנפ תכרעמ     08.03.0400
ירזיבא ללוכו DEL תייגולונכט לע ססובמה      
,תויומד,תושדע ,עורזל וא/ו דומעל רוביח      

 31,360.00 1,960.000    16.00 'פמוק .תומלשב רוביחל םיילגרו תויחצמ  
      
תנגומ תניירושמ אספוק ללוכ לגר יכלוהל ןצחל     08.03.0420
תרונ ללוכ 44-א רוא קיזחמ רורמת טוליש םימ      
V42 חתמב תלעופה קורי עבצב DEL תרוקיב      

 14,700.00  980.000    15.00 ,DC 'חי   
      
ללוכו "היאר תולבגמ" םע לגר יכלוהל םזמז     08.03.0440
שערל סחיב םוזמזה תמצוע יוניש תייצקנופ      
רזעה דויצו םירזיבאה םירוביחה לכו יתביבסה      

 24,100.00 2,410.000    10.00 שרדנה 'חי   
      
ילבכ היושע םירוזמרל הנזה ילבכ תכרעמ     08.03.0460
    YX2N הרקבה ןונגנמ ןיב תרנצב םילחשומ  
םירורמת ו/וא רוזמרה ידומע ןיבל םירוזמרל      

  6,815.00 6,815.000     1.00 'פמוק .רוזמרל למשח ירזיבא ו/וא םיראומ  
      
לחשומ 4X1+5.2XYX2N*5.1 +22 לבכ     08.03.0470
. רורמת וא רוזמר ןיבל ןונגנמה ןיב תרנצב      
,ר"ממ 5.1 ךתחב תוזאפ יכילומ ללוכ לבכה      

  6,600.00   33.000   200.00 ר"ממ 5.2 ךתחב ספא ךילומ רטמ   
      
דע ךתחב לבכל יסקופא הפומ     08.03.0480

  2,280.00  380.000     6.00 'פמוק N2XY 1X2.5+1X4+22X1.5  
      
לחשומ 4X1+5.2XYX2N*5.1 +21 לבכ     08.03.0500
וא רוזמר ןיבל ןונגנמה ןיב תרנצב      
ךילומ ,ר"ממ 5.1 ךתחב תוזאפ יכילומ.רורמת      

  4,200.00   28.000   150.00 5.2 ךתחב ספא רטמ   
      
לחשומ 4X1+5.2XYX2N*5.1 +8 לבכ     08.03.0510
רורמת וא רוזמרה ןיבל ןונגנמה ןיב תרנצב      
ספא ךילומ ,ר"ממ 5.1 ךתחב תוזאפ יכילומ.      
4 ךתחב הקראה ךילומו ר"ממ 5.2 ךתחב      

  3,600.00   24.000   150.00 .טלוו 202  .ר"ממ רטמ   
      
םע ךכוסמ XAOC םיאלגל הנזה ילבכ תכרעמ     08.03.0520
ןיב תרנצב לחשומ ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ      
האלולה יכילומ ןיבל םירוזמרל הרקבה ןונגנמ      

  4,520.00 4,520.000     1.00 'פמוק תבש  
      

341,195.00 30.80.60 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../039 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     039 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

בחרומ - 'א בלש תומלשה - םירוזמרו הקינורטקלא 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
341,195.00 מהעברה      

      
      
YX2N*3  5.1 גוסמ םינצחלל הנזהה לבכ     08.03.0540
םינצחל רוביח רובע  תרנצב לחשומ ,ר"ממ      

  1,520.00    7.600   200.00 לגר יכלוהל רטמ   
      
םע ר"ממ 52 ךתחב תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.0550
תרנצב לחשומ ,בוהצ קורי ןווגב C.V.P הטעמ      

  2,150.00    8.600   250.00 .עקרקב חנומ ו/וא דרפנב הטרופש רטמ   
      
ןקתמ תקידבל קדוב למשח סדנהמ תנמזה     08.03.0920
תריסמ ללוכ,למשחה קוח יפ לע םירוזמר      
תואצות םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      

  1,420.00 1,420.000     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל רושיאו הקידבה  
346,285.00 12 שיבכו 5 שיבכ תמוצ 30.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,038,855.00 הרקבו למשח ינקתמ 80 כ"הס  
1,038,855.00 בחרומ - 'א בלש תומלשה - םירוזמרו הקינורטקלא כ"הס

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../040 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     040 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

'ב בלש םירוזמרו הקינורטקלא 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ק ב ו  ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ש י ב כ ו  1 ש י ב כ  ך ר ד  ת מ ו צ  10.80 ק ר פ  ת ת       
    36  
      
ןורא ללוכ למשח אתו ינורטקלא הרקב ןונגנמ     08.01.0010
ןוטב דוסי לע ןקתומ ןיירושמ רטסאילופמ      
לכ ללוכ שרדנכ ותלעפהו דרפנב דדמנה      
ןונגנמה ינכטה טרפמב תוטרופמה תושירדה      

 35,000.00 35,000.000     1.00 'פמוק .2 סופיטמ  
      
ןורא סיסב תללוכה םירוזמרל קספ לא תכרעמ     08.01.0020
הלעפה,ט"ווק 2 לש קפסהב קספ לא תדיחי      

 22,700.00 22,700.000     1.00 'פמוק םייתעש ךשמב  
      
תוכיא הווש וא "רבנע" לש IGF "0" םגד ןורא     08.01.0040
םירוזמר ןונגנמל דומצב ןוטב דוסי לע ,רשואמ      

  1,600.00 1,600.000     1.00 'פמוק .הרקבו םואתל קשממ תדיחי רובע שדח  
      
תרקב זכרמב יזכרמ בשחמל תמצ רוביח     08.01.0050
קלחה ללוכ .ןולקשא תייריע לש םירוזמרה      
תמאותמ הלעפהו הנקתה הקפסא רובע יסחיה      

 15,200.00 15,200.000     1.00 'פמוק .הרקבה תכרעמ לש  
      
,ןונגנמה ןורא קזוחיו ןקתוי וילא ןוטב סיסב     08.01.0060
םע מ"מ 21 לזרבמ הקראה ספ דוסי תקראה      
ןוולוגמ לזרב ספ י"ע חולב הקראה ספל הילע      

  2,080.00 2,080.000     1.00 'פמוק )4X04( מ"מ.  
      
תדיחיל ןורא  קזוחיו ןקתוי וילא ןוטב סיסב     08.01.0070
ספ דוסי תקראה  .הרקבל םואת קשממ      
הקראה ספל הילע םע מ"מ 21  לזרבמ הקראה      

    985.00  985.000     1.00 'פמוק לזרב ספ י"ע חולב  
      
תדידמ תטישב יתארשה האלול יאלג ץורע     08.01.0090
ןוראב לייוכמו ןקתומ סוחיל שיבג םע רדת      
יטלשו םיקדהמ ,טוויח ללוכ ןונגנמה      

 12,580.00  740.000    17.00 'פמוק םיצורעה תודיחי רפסמ."ץיוודנס  
      
תכתמ לד בכרל וא תינבלמ/הליגר - האלול     08.01.0100
חטשמ ץירח רוסינ ללוכ "בנז" םע תקזוחמ      

 18,330.00   39.000   470.00 .מ"ס 01 דע קמועב טלפסאה רטמ   
      
יאלג תואלול רוביחל םוטא יסקופא רבחמ     08.01.0110

  4,125.00  275.000    15.00 .רבעמ תוחושב 'חי   
      
טומ ,דומע-ןונגנמ ןוראל הקראה תדורטקלא     08.01.0130
,"מ 5.4 קמועבו מ"מ 91 רטוקב ןוולוגמ הדלפ      
ןיב רוביחל קורי/בוהצ CVP ר"ממ 52 ךילומ      

    855.00  855.000     1.00 הדורטקלא 'חי   
      

113,455.00 10.80.70 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../041 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     041 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

'ב בלש םירוזמרו הקינורטקלא 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
113,455.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 06 רטוקב תיכנא הדורטקלאל תרוקיב את     08.01.0140
"ינוניב" סמועל הסכמ םע מ"ס 05 קמועבו      

    575.00  575.000     1.00 B-125 'חי   
      
תזכרממ םירוזמרל ןונגנמל למשח תנזה וק     08.01.0150
,י"חחל תוינכות תשגה י"חח דומע וא/ו הרואת      
001 רטוקב רוניצב לחשומ YX2N 01X5 לבכ      

  2,150.00   43.000    50.00 ,מ"מ רטמ   
      
קספמ ללוכ םירוזמרל ישאר קספמ תספוק     08.01.0170
הוולנ דויצו תישאר החטבאל A04*1 ישאר      
הספוקה .הספוקב ןקתומ תמלשומ הנקתהל      

    450.00  450.000     1.00 'פמוק מ"ס 51*02*03 תודימב הדלפמ  
      
רפמא 04 יבטוק וד ישאר "וטוא יצח חיטבמ     08.01.0180
    AK51 ללוכ ןונגנמב וא רואמ תזכרמב ןקתומ  
הנזה לבכ ,רוביחל םיקדהמ יוסיכ ,חיטבמל ספ      

    135.00  135.000     1.00 שרדנכ טולישו 'חי   
      
03 תושיגר A04 יבטוק וד תחפ רסממ     08.01.0190

    330.00  330.000     1.00 רפמאילימ 'חי   
      
ןונגנמ ןורא תיזחב השיגל 02-ב ןוטב הטלפ     08.01.0210
,מ"ס 02 יבועב הרקבל םואתה קשממ ןוראו      
תוברל,םידדצהמ מ"ס 06-ו תיזחה בחור לכל      

    850.00  850.000     1.00 .ןונגנמה סיסב לש דוסיה תקראהל  ןויז תשר 'חי   
      
תודוסי ללוכ  ןוולוגמ ליגר רוזמר דומע     08.01.0230
יא/הכרדמה לעמ םיסנפה תיתחת הבוגןוטבמ      

 13,825.00 1,975.000     7.00 רטמ 5.2 העונת 'חי   
      
תודוסי ללוכ ןוולוגמ ,הבגומ רוזמר דומע     08.01.0240
יא/הכרדמה לעמ םיסנפה תיתחת הבוג ,ןוטבמ      

  2,240.00 2,240.000     1.00 .'מ 5.3 העונת 'חי   
      
םע ,ןוטבמ תודוסי ללוכ ןוולוגמ ,רוזמר דומע     08.01.0260
,'מ 5.5 דע 'מ 0.3 ךרואב טוש עורזל הנכה      

 18,305.00 2,615.000     7.00 .עורזה קוזיחל םיגרב ללוכ 'חי   
      

  2,370.00  790.000     3.00 'מ 5.2 ךרואב טוש עורז 'חי  08.01.0270
      

  6,375.00 1,275.000     5.00 'מ 0.4 ךרואב טוש עורז 'חי  08.01.0300
      
העונת יסנפ תכרעמ לעמ ראומ היירוה רורמת     08.01.0360
תויטנצסרואולפ תורונ  טוליש ללוכ בכר ילכל      
םילבכ ללוכ תכרעמו לבק קנשמ  W 23-ו 22      

  7,240.00  905.000     8.00 'פמוק רוביחל  
      
      

168,300.00 10.80.70 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../042 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     042 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

'ב בלש םירוזמרו הקינורטקלא 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
168,300.00 מהעברה      

      
      
םודא 21'' תושדע העונתל רוזמר סנפ תכרעמ     08.01.0380
רוביח ירזיבא ללוכ DEL תייגולונכט קורי בוהצ      
םיילגרו תויחצמ תושדע עורזל וא/ו דומעל      

 53,600.00 3,350.000    16.00 'פמוק עקר תרגסמ תוברל תומלשב רוביחל  
      
בוהצ 21"  בהבהמ רוזמר סנפ תכרעמ     08.01.0390
ירזיבא ללוכו DEL תייגולונכט לע ססובמה      
,תויומד,תושדע ,עורזל וא/ו דומעל רוביח      

 21,120.00 1,760.000    12.00 'פמוק .תומלשב רוביחל םיילגרו תויחצמ  
      
קורי,םודא 8"  ר"הל רוזמר סנפ תכרעמ     08.01.0400
ירזיבא ללוכו DEL תייגולונכט לע ססובמה      
,תויומד,תושדע ,עורזל וא/ו דומעל רוביח      

 31,360.00 1,960.000    16.00 'פמוק .תומלשב רוביחל םיילגרו תויחצמ  
      
תנגומ תניירושמ אספוק ללוכ לגר יכלוהל ןצחל     08.01.0420
תרונ ללוכ 44-א רוא קיזחמ רורמת טוליש םימ      
V42 חתמב תלעופה קורי עבצב DEL תרוקיב      

 14,700.00  980.000    15.00 ,DC 'חי   
      
ללוכו "היאר תולבגמ" םע לגר יכלוהל םזמז     08.01.0440
שערל סחיב םוזמזה תמצוע יוניש תייצקנופ      
רזעה דויצו םירזיבאה םירוביחה לכו יתביבסה      

 24,100.00 2,410.000    10.00 שרדנה 'חי   
      
ילבכ היושע םירוזמרל הנזה ילבכ תכרעמ     08.01.0460
    YX2N הרקבה ןונגנמ ןיב תרנצב םילחשומ  
םירורמת ו/וא רוזמרה ידומע ןיבל םירוזמרל      

  6,815.00 6,815.000     1.00 'פמוק .רוזמרל למשח ירזיבא ו/וא םיראומ  
      
לחשומ 4X1+5.2XYX2N*5.1 +22 לבכ     08.01.0470
. רורמת וא רוזמר ןיבל ןונגנמה ןיב תרנצב      
,ר"ממ 5.1 ךתחב תוזאפ יכילומ ללוכ לבכה      

  6,600.00   33.000   200.00 ר"ממ 5.2 ךתחב ספא ךילומ רטמ   
      
דע ךתחב לבכל יסקופא הפומ     08.01.0480

  2,280.00  380.000     6.00 'פמוק N2XY 1X2.5+1X4+22X1.5  
      
לחשומ 4X1+5.2XYX2N*5.1 +21 לבכ     08.01.0500
וא רוזמר ןיבל ןונגנמה ןיב תרנצב      
ךילומ ,ר"ממ 5.1 ךתחב תוזאפ יכילומ.רורמת      

  4,200.00   28.000   150.00 5.2 ךתחב ספא רטמ   
      
לחשומ 4X1+5.2XYX2N*5.1 +8 לבכ     08.01.0510
רורמת וא רוזמרה ןיבל ןונגנמה ןיב תרנצב      
ספא ךילומ ,ר"ממ 5.1 ךתחב תוזאפ יכילומ.      
4 ךתחב הקראה ךילומו ר"ממ 5.2 ךתחב      

  3,600.00   24.000   150.00 .טלוו 202  .ר"ממ רטמ   
      

336,675.00 10.80.70 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../043 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     043 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

'ב בלש םירוזמרו הקינורטקלא 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
336,675.00 מהעברה      

      
      
םע ךכוסמ XAOC םיאלגל הנזה ילבכ תכרעמ     08.01.0520
ןיב תרנצב לחשומ ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ      
האלולה יכילומ ןיבל םירוזמרל הרקבה ןונגנמ      

  4,520.00 4,520.000     1.00 'פמוק תבש  
      
YX2N*3  5.1 גוסמ םינצחלל הנזהה לבכ     08.01.0540
םינצחל רוביח רובע  תרנצב לחשומ ,ר"ממ      

  1,520.00    7.600   200.00 לגר יכלוהל רטמ   
      
םע ר"ממ 52 ךתחב תשוחנמ הקראה ךילומ     08.01.0550
תרנצב לחשומ ,בוהצ קורי ןווגב C.V.P הטעמ      

  2,150.00    8.600   250.00 .עקרקב חנומ ו/וא דרפנב הטרופש רטמ   
      
ןקתמ תקידבל קדוב למשח סדנהמ תנמזה     08.01.0920
תריסמ ללוכ,למשחה קוח יפ לע םירוזמר      
תואצות םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      

  1,420.00 1,420.000     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל רושיאו הקידבה  
346,285.00 63 שיבכו 1 שיבכ ךרד תמוצ 10.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

346,285.00 הרקבו למשח ינקתמ 80 כ"הס  
346,285.00 'ב בלש םירוזמרו הקינורטקלא כ"הס

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../044 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     044 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

רפע תודובעו זוקינ םישיבכ 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ם י פ ו צ י ר  ,ה פ ש  י נ ב א  10.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ ו       
      
םע 81/04/05  תודימב בכרל הילע ןבא     40.01.0560
לש שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס      

150,000.00  125.000 1,200.00 ע"ש וא ןייטשרקא רטמ   
      
הקפסא ללוכ 03-ב ןוטבמ העונת יא  הצק שאר     40.01.0570
,תחתמ ןליתאילופ תועירי ןויזה רודיסו      

 33,579.00  373.100    90.00 .'מ 5.1 ילמיסקמ יא סוידר .ןוטבה ינפ תקלחהו 'חי   
      
תודימב 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0610
ןיב שרפהה( ,מ"ס 51/52/03 , 71/52/52      
.)מ"ס 51 שיבכה רושימל הכרדמה רושימ      

  4,080.00  102.000    40.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה רטמ   
      
תודימב 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0620
ריחמה .)ל"נכ( ,מ"ס 51/05/03 , 71/05/52      

  3,320.00   83.000    40.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ רטמ   
      
תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0640
.)ל"נכ( ,מ"ס 51/001/03 , 71/001/52      

1,848,000.00   70.000 26,400.00 .)ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה( רטמ   
      
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     40.01.0650
דוסי ללוכ ריחמה (    . מ"ס 32/001/32      

735,000.00   75.000 9,800.00 .) ןוטב תנעשמו רטמ   
      
העונת יאל 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0660
דוסי ללוכ ריחמה(   .מ"ס 32/52/32 תודימב      

  1,936.00   96.800    20.00 .)ןוטב תנעשמו רטמ   
      
העונת יאל 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0670
דוסי ללוכ ריחמה(  .מ"ס 32/05/32 תודימב      

    695.00   69.500    10.00 ).ןוטב תנעשמו רטמ   
      
היצח רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.01.0680
ריחמה(   .רופא ןווגב מ"ס 51/05/32 תודימב      

903,150.00   66.900 13,500.00 .)ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ רטמ   
      
הייצח רבעמב תכמנומ המורט הפש ןבא     40.01.0681
.רופא ןווגב הזאפ אלל מ"ס 51/05/32 תודימב      

  5,350.40   66.880    80.00 .)ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה( רטמ   
      
היצח רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.01.0690
ריחמה( .רופא ןווגב מ"ס 71/001/71 תודימב      

  5,350.40   66.880    80.00 ) ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ רטמ   
      
      

3,690,460.80 10.04.80 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../045 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     045 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

רפע תודובעו זוקינ םישיבכ 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
3,690,460.80 מהעברה      

      
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.01.0700

  4,840.00   48.400   100.00 )ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה(  .רופא רטמ   
      
תודימב המורט תיעופיש וד/דח  הלעת ןבא     40.01.0760
דוסי ללוכ(  .רופא ןווגב מ"ס 01/05/03      

128,400.00   64.200 2,000.00 .) ןוטב תנעשמו רטמ   
      
81 הבוגב  תודימב סובוטוא תנחתל הפש ןבא     40.01.0770
,ב"צמ ןנכתמ טרפ יפל תודימב, העסמהמ מ"ס      
דוסי ללוכ ריחמה(.ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ      

144,325.00  577.300   250.00 )ןוטב תנעשמו רטמ   
3,968,025.80 תוגרדמו םיפוציר ,הפש ינבא 10.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3,968,025.80 חותיפ תודובע 04 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../046 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     046 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

רפע תודובעו זוקינ םישיבכ 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ל י ל ס ל  ת י ת ש ת  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 03 דע לש קמועל ףושיח     51.01.0011
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

 98,560.00    2.200 44,800.00 דבלב חוקיפה רושיאב קוליסו יוניפ ר"מ   
      
הרבדה ,םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     51.01.0100
לוחכ רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל השעית      
,40.40.20.14 דע 00.40.20.14 םיפיעס      
רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו      

486,000.00    1.800 270,000.00 דבלב חוקיפה רושיאב 50.20.14 ףיעס לוחכ ר"מ   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.01.0110

  1,400.00    7.000   200.00 . קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      
תיתשת ,עצמ( תוכרדמו םישיבכ הנבמ קוריפ     51.01.0120
.הריהז הריפחב מ"ס 08 דע יבועב )יולימו      

  3,000.00   15.000   200.00 .2 קרפ תת האר ק"מב הדידמל הריפח רובע ר"מ   
      

  1,940.00    9.700   200.00 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  51.01.0130
      
יוניפ תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     51.01.0150

  2,820.00   14.100   200.00 .קוליסו ר"מ   
      
תוברל דומע לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.01.0170

    273.00   54.600     5.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ 'חי   
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.01.0220

  1,997.50  399.500     5.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
קזוח לעב מ"נחב( MSLC ןוטבמ  והשלכ יולימ     51.01.0405
תומכ רובע ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג      

 53,400.00  267.000   200.00 .ק"מ 001 לעמ ק"מ   
      
תוברל מ"ס 0.2 דע קמועל טלפסא ףוצרק     51.01.0520

  2,500.00    5.000   500.00 .קוליסו יוניפ ,אוטאט ר"מ   
651,890.50 קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.02.0070

1,908,192.00   22.880 83,400.00 .םיכרדה לכ חטשב ק"מ   
      
01 -/+ לש קוידב ןלבקל רסמיי חטשה - !בושח      
הבוגב חטש רושיי תוללוכ קודיה תודובע .מ"ס      
.מ"ס 01 -/+ לש      
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

660,960.00    2.700 244,800.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
2,569,152.00 20.15.80 קרפ תתב הרבעהל

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../047 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     047 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

רפע תודובעו זוקינ םישיבכ 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,569,152.00 מהעברה      

      
      
םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     51.02.0200

188,320.00    4.400 42,800.00 .קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב ק"מ   
2,757,472.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
לכ יבועב תובכשב רזופמ םישיבכב 'א גוס עצמ     51.03.0120
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,אוהש      

14,420,400.00  122.000 118,200.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס ם"וגא תיתשת     51.03.0180
מ"ס 02 וא מ"ס 51 וא מ"ס 21  לש הבכש      
יפל 001% לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל      

350,000.00  125.000 2,800.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   
14,770,400.00 תויתשתו םיעצמ 30.15 כ"הס  

      
ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ`     51.06.0036

722,981.00  403.900 1,790.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0048

535,920.00  510.400 1,050.00 .'מ 0.2 דע קמועב 3 גרד רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0056

 61,270.00  557.000   110.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0068

2,653,404.00  569.400 4,660.00 .'מ 0.3 דע 'מ 0.2 -מ  קמועב 3 גרד רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0088

 66,066.00  629.200   105.00 .'מ 0.4 דע 'מ 0.3 -מ  קמועב  3 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0116

 95,186.00  732.200   130.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0128

514,821.00  725.100   710.00 .'מ 0.3 דע 'מ 0.2 -מ  קמועב  3 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0148

 67,770.50  797.300    85.00 .'מ 0.4 דע 'מ 0.3 -מ  קמועב 3 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0176

169,620.00 1,130.800   150.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0188

633,204.00 1,029.600   615.00 .'מ 0.3 דע 'מ 0.2 -מ  קמועב 3 גרד רטמ   
      

5,520,242.50 60.15.80 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../048 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     048 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

רפע תודובעו זוקינ םישיבכ 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
5,520,242.50 מהעברה      

      
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0208

512,900.00 1,115.000   460.00 .'מ 0.4 דע 'מ 0.3 -מ  קמועב 3 גרד רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0248

 83,915.00 1,291.000    65.00 .'מ 0.3 דע 'מ 0.2 -מ  קמועב  3 גרד רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0256

295,254.00 1,640.300   180.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0268

805,910.00 1,389.500   580.00 .'מ 0.4 דע 'מ 0.3 -מ  קמועב 3 גרד רטמ   
      
ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.06.0420
תורונצ רובע ע"ש וא ןייטשרקא לש רוצייה      

304,128.00   35.200 8,640.00 .מ"ס 06 דע 04 םירטקב רטמ   
      
ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.06.0424
תורונצ רובע ע"ש וא ןייטשרקא לש רוצייה      

104,457.50   88.900 1,175.00 .מ"ס  08 רטוקב רטמ   
      
ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.06.0428
תורונצ רובע ע"ש וא ןייטשרקא לש רוצייה      

102,382.50  124.100   825.00 .מ"ס 001 רטוקב רטמ   
      
םינוש םירטקב זוקינ רוניצ רוביח רובע תפסות     51.06.0496

  1,508.40  754.200     2.00 'פמוק .םייק אתל מ"ס 08 דע  
      
קמוע :זוקינ תוחוש רובעב םולשתה ןפוא      
לש L.I-ל L.T ןיב שרפהכ םלושי החושה      
.החושה      
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0528
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 25,502.50 5,100.500     5.00 'פמוק .'מ 57.1  
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0532
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 46,766.40 5,845.800     8.00 'פמוק .'מ 52.2  
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0536
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

938,764.00 6,343.000   148.00 'פמוק .'מ 57.2  
      
      
      
      

8,741,730.80 60.15.80 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../049 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     049 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

רפע תודובעו זוקינ םישיבכ 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
8,741,730.80 מהעברה      

      
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0540
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

307,489.70 6,275.300    49.00 'פמוק .'מ 52.3  
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0544
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 13,969.20 6,984.600     2.00 'פמוק .'מ 57.3  
      
,מ"ס  041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0564
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.2 לעמ  לעמ קמועב 004D ןיממ ןוט      

 18,398.10 6,132.700     3.00 'פמוק .'מ 57.2  
      
,מ"ס  041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0568
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
'מ 57.2 לעמ  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 73,509.70 6,682.700    11.00 'פמוק .'מ 52.3 דעו  
      
,מ"ס  041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0572
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
'מ 52.3  לעמ  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 15,176.40 7,588.200     2.00 'פמוק .'מ 57.3 דעו  
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     51.06.0664
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ      
וא ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל      
הדבכ לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש      

658,059.90 1,952.700   337.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.06.0668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

591,821.10 1,686.100   351.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
תקצימ הפש ןבא רובע ןטלוק ריחמל תפסות     51.06.0712
םגד העסימהמ מ"ס 01 הבוגב לזרב      

305,100.00  450.000   678.00 'פמוק 09-LT-ZM ע"ש וא ןמפלוו לש.  
      
יאל  הפש ןבא רובע ןטלוק ריחמל תפסות     51.06.0716
העסימהמ מ"ס 51 הבוגב לזרב תקצימ העונת      

  3,546.00  354.600    10.00 'פמוק .ע"ש וא ןמפלוו לש E-ZM-09 םגד  
      

  9,240.00  184.800    50.00 .)פאר - פיר( זוקינל ןבא ףוציר ר"מ  51.06.0820
      

  1,232.00   61.600    20.00 .מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  51.06.0824
      

10,739,272.90 60.15.80 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../050 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     050 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

רפע תודובעו זוקינ םישיבכ 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
10,739,272.90 מהעברה      

      
      
ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     51.06.0828
תדלפ ללוכ.תוינכתב טרופמל םאתהב ןייוזמ      

 13,825.00 1,382.500    10.00 .ןויז ק"מ   
      
,מ"ס  081/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0910
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
'מ 57.1 לעמ  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 42,500.00 8,500.000     5.00 'פמוק .'מ 52.2 דעו  
      
,מ"ס  081/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0911
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
'מ 52.2 לעמ  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

161,500.00 9,500.000    17.00 'פמוק .'מ 57.2 דעו  
      
,מ"ס  081/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0912
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
'מ 57.2 לעמ  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

203,300.00 10,700.000    19.00 'פמוק .'מ 52.3 דעו  
      
,מ"ס  081/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0913
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
'מ 52.3 לעמ  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

120,000.00 12,000.000    10.00 'פמוק .'מ 57.3 דעו  
      
,מ"ס  081/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0914
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
'מ 57.3 לעמ  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 67,500.00 13,500.000     5.00 'פמוק .'מ 52.4 דעו  
      
,מ"ס  081/081 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0916
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
'מ 57.1 לעמ  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 26,000.00 13,000.000     2.00 'פמוק .'מ 52.2 דעו  
      
,מ"ס  081/081 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0917
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
'מ 52.2 לעמ  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 28,000.00 14,000.000     2.00 'פמוק .'מ 57.2 דעו  
      
,מ"ס  081/081 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0918
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
'מ 57.2 לעמ  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 31,000.00 15,500.000     2.00 'פמוק .'מ 52.3 דעו  
      
,מ"ס  012/012 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0919
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
'מ 52.2 לעמ  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 32,000.00 16,000.000     2.00 'פמוק .'מ 57.2 דעו  
      

11,464,897.90 60.15.80 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../051 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     051 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

רפע תודובעו זוקינ םישיבכ 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
11,464,897.90 מהעברה      

      
      
,מ"ס  062/081 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0931
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
'מ 52.2 לעמ  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 44,000.00 22,000.000     2.00 'פמוק .'מ 57.2 דעו  
11,508,897.90 זוקינ תודובע 60.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

29,688,660.40 הלילסל תיתשת תודובע 15 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../052 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     052 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

רפע תודובעו זוקינ םישיבכ 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  10.25 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     52.01.0090

3,943,200.00   31.000 127,200.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 7 יבועב 52 צ"את     52.01.0130

2,214,270.00   41.700 53,100.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     52.01.0170

899,000.00   29.000 31,000.00 01-86GP ןמוטיב 'א גוס יטימולד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     52.01.0200

 17,650.00   35.300   500.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
7,074,120.00 טלפסא תובכש 10.25 כ"הס  

      
ם י ר ו ב י ח ו  ם י ס ו ס י ר  20.25 ק ר פ  ת ת       
      

203,520.00    1.600 127,200.00 .ר"מ/ג"ק 2.1-8.0 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ  52.02.0010
      
5.0-3.0 רועישב החאמ ןמוטיב סוסיר     52.02.0020

 53,100.00    1.000 53,100.00 .ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.02.0040

  2,200.00   22.000   100.00 .רוסינ ללוכ רטמ   
      
הפש ןבאו םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.02.0050
סוסירו עצמ תמלשה ,יוקינ ,רוסינ ללוכ השדח      

  4,400.00   22.000   200.00 . רטמ 5.0 בחור דע .ןמוטיב רטמ   
263,220.00 םירוביחו םיסוסיר 20.25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

7,337,340.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס  
40,994,026.20 רפע תודובעו זוקינ םישיבכ כ"הס

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../053 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     053 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

םימ 90 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
6.15 ק ר פ  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
תורוניצל ןוטב תפיטע      
      
ךתחב , 4" רטוקב תורוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע     51.06.0792
ללוכ ,רוניצל ביבס מ"ס 01 לש  יבועב יעוביר      

  6,248.00   62.480   100.00 . ןויזה רטמ   
      
ךתחב ,6" רטוקב תורוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע     51.06.0796
ללוכ ,רוניצל ביבס מ"ס 01 לש יבועב יעוביר      

  7,216.00   72.160   100.00 . ןויזה רטמ   
      
ךתחב ,8" רטוקב תורוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע     51.06.0800
ללוכ ,רוניצל ביבס מ"ס 01 לש יבועב יעוביר      

  9,416.00   94.160   100.00 . ןויזה רטמ   
      
,01" רטוקב תורוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע     51.06.0804
,רוניצל ביבס מ"ס 01 לש יבועב יעוביר ךתחב      

 10,472.00  104.720   100.00 . ןויזה ללוכ רטמ   
      
,21" רטוקב תורוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע     51.06.0808
,רוניצל ביבס מ"ס 01 לש יבועב יעוביר ךתחב      

 12,584.00  125.840   100.00 . ןויזה ללוכ רטמ   
      
,61" רטוקב תורוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע     51.06.0812
,רוניצל ביבס מ"ס 01 לש יבועב יעוביר ךתחב      

  7,172.00  143.440    50.00 . ןויזה ללוכ רטמ   
      

  6,142.40  614.240    10.00 וק הצקב '  תורוניצל ,02-ב ןוטבמ ןוגיע שוג ק"מ  51.06.0816
 59,250.40 6.15 קרפ 60.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 59,250.40 15 קרפ 15 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../054 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     054 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

םימ 90 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
75 ק ר פ  75 ק ר פ       
      
0.75 ק ר פ  ת ת  00.75 ק ר פ  ת ת       
      
0.75 קרפ תת      
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
.'וכו ןומיס רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
לש לוחהתפיטעל יוסיכל טנמצ תפסות תוברל      
.ןנכתמה תשירד יפל תרנצה      
      
גוס לכמ םימ יווק תחנהו הקפסא      
וא\ו םיינכמ םילכב הביצח וא\ו הריפחםיללוכ      
םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי הביצח      
,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע םילבגומ      
תויתשת תיצח ,תויתשתל תוכימסב הדובע      
תוישרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו לעמ      
תויושר וא םיפוג םתוא לש חוקיפו      
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
.'וכו ןומיס ,רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
לש לוחה תפיטעל יוסיכל טנמצ תפסות תוברל      
.ןנכתמה תשירד יפל תרנצה      
      
םיללוכ גוס לכמ בויבו םימ יווק תחנהו הקפסא      
הביצח וא\ו םיינכמ םילכב הביצח וא\ו הריפח      
םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
הדובע ,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע      
לעמ תויתשת תיצח ,תויתשתל תוכימסב      
חוקיפו תוישרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו      
תויושר וא םיפוג םתוא לש      
      
םימ יווקל רזוח יולימ ךרוצל MSLC ב שומיש      
ןנכתמה רושיאב קרו ךא היהי בויב וא/ו      
דבלב בתכבו חוקיפהו      

0.75 קרפ תת 00.75 כ"הס            
      
1.75 ק ר פ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ גוס לכמ םימ יווק תחנהו הקפסא      
הביצח וא\ו םיינכמ םילכב הביצח וא\ו הריפח      
םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
הדובע ,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע      
לעמ תויתשת תיצח ,תויתשתל תוכימסב      
חוקיפו תוישרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו      
,תויושר וא םיפוג םתוא לש      
      
      
      

10.75.90 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../055 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     055 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

םימ 90 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכ ,הדש יתורש :םדוקה ףיעסל ךשמה      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
רזוח יולימ ,םימ בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח      
לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפה פ"ע      
םיריבעמ,תויופעתסה ,תותשק ןוגכ םיחפסה      
יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו 'וכו      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמו קחרמ לכל      
רסה ןעמל .קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
ריחמב יוניש וא תפסות היהי אלש שגדומ קפס      
לכמ "קמוע לכב" וב ןייוצש ףיעס לכב הדיחי      
יוניש ,םיקמועב יוניש ןוגכ היהתש הביס      
אז תחקל שי .'וכו יאוותב      
      
לכ תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירתיהו םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה      
םתומלשב תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה      
עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת  תוברל      
תחנה רשפאל מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ ךכמ      
םינבמ וא/ו םייק שיבכל דומצה םינקתמו םיווק      
יתשת לכ וא/ו םימייק      
      
םייתשורח ויהי הדלפה תורוניצל םירזיבאה לכ      
תיתשורח תינוציח הפיטעו טלמ םינפ יופיצ םע      
.תיתבכש תלת      
      
ריחמ הזוח\זרכמ יכמסמב רמאנל ףסונב      
םיללוכ בלוצמ ןילתאילופו ןילתאילופ תורוניצ      
היביכרמ לכ םע תכרעמה לכ לע תוירחא      
י"ע תוחפל םינש 01 ךשמל )םיחפסו תורוניצ(      
,דיגאת\תימוקמה תושר תבוטל תרנצה ןרצי      
וא/ו םינפ ךותיר תועצמאב תרנצה ןיב רוביח      
מאב עוציב ,דבלב ן'זויפורטקלא      
      
טוח םע ןומיס טרס :םדוק ףיעסל ךמשה      
טרסה לש הילע ,םימ בותיכו הטסורינ\יתכתמ      
תקידב ,הרוגס למשח תספוק ,ףוגמ את ךותב      
.רותיאל רישכמ תועצמאב תופיצר      
      
רושיא לבקל ןלבקה לע :םדוק ףיעסל ךשמה      
הפולחל םאתהב תרנצה ןרצי לע שארמ      
בתכו הדשה תורש ןתמ יבגל ןה ,תרשואמה      
םרטב תאז תכרעמה לכ לע ןרצי לש תוירחאה      
.םתחנהו תרנצ תנמזה      
      
      
      

10.75.90 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../056 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     056 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

םימ 90 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
ינפל,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
ןלבקהו םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב      
םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב      
העצוב      
      
.יטרדנטסה טרפה יפל ויהי םירזיבא יאת      
וא\ו הריפח ללוכ םירזיבא את ריחמש שגדומ      
שיבכ תחיתפ ,םיידיב וא םיינכמ םילכב הביצח      
יולימ,שיש תומוקמב הכרדמ וא רוסינב טלפסא      
הנבמל דע תובכשב קדוהמ רזוח      
הנבמ  רוזחישו טרפה יפל הכרדמ\שיבכה      
.שיבכ תחיתפ לש הרקמב הכרדמ\שיבכה      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמו      
.'וכו תרבגומ      
      
הדלפ תורוניצ      
      
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע הדלפ תורוניצ      
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ      
תינוציח הפיטע םע ,ךותירל הדח הזאפ      
טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת ןליתאילופ      
,לוח תפטע םע קמוע לכל עקרקב חנומ ,טנמצ      
לכ תוברל הנוש ןפוד יבועבו ,םינוש םירטקב      
םיחפסה      
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.01.0058
23/5" ןפוד יבוע 3" רטוקב ךותירל הדח הזאפ      
תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע      
עקרקב חנומ טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש      

 16,632.00  166.320   100.00 קמוע לכל רטמ   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.01.0060
23/5" ןפוד יבוע 4" רטוקב ךותירל הדח הזאפ      
תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע      
עקרקב חנומ טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש      

 78,496.00  196.240   400.00 קמוע לכל רטמ   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.01.0062
23/5" ןפוד יבוע 6" רטוקב ךותירל הדח הזאפ      
תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע      
עקרקב חנומ טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש      

1,231,744.80  256.080 4,810.00 קמוע לכל רטמ   
      

1,326,872.80 10.75.90 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../057 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     057 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

םימ 90 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,326,872.80 מהעברה      

      
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.01.0064
23/5" ןפוד יבוע 8" רטוקב ךותירל הדח הזאפ      
תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע      
עקרקב חנומ טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש      

780,313.60  286.880 2,720.00 קמוע לכל רטמ   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.01.0066
ןפוד יבוע 01" רטוקב ךותירל הדח הזאפ      
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע  23/5"      
חנומ טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת      

295,460.00  374.000   790.00 קמוע לכל עקרקב רטמ   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.01.0068
ןפוד יבוע 21" רטוקב ךותירל הדח הזאפ      
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע  61/3"      
חנומ טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת      

697,980.80  441.760 1,580.00 קמוע לכל עקרקב רטמ   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.01.0072
ןפוד יבוע 61" רטוקב ךותירל הדח הזאפ      
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע  61/3"      
חנומ טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת      

271,920.00  528.000   515.00 קמוע לכל עקרקב רטמ   
      
םימל םירזיבא      
      
םיפוגמ      
      

 11,183.04 1,863.840     6.00 'פמוק 3" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0316
      

310,950.64 2,174.480   143.00 'פמוק 4" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0318
      

209,133.76 2,751.760    76.00 'פמוק 6" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0320
      

138,981.92 4,792.480    29.00 'פמוק 8" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0322
      

 52,809.68 7,544.240     7.00 'פמוק 01" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0324
      

115,019.52 9,584.960    12.00 'פמוק 21" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0326
      

 45,265.44 15,088.480     3.00 'פמוק 61" רטוקב רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0330
      
לש הדובע ץחלל םימל בלושמ ריווא םותסש      
הסינכב ףוגמ ללוכ וניא ריחמה 'מטא 61      
      

  3,106.40 3,106.400     1.00 'פמוק 3" רטוק םימל בלושמ ריווא םותסש 57.01.0384
      
ןיזמ רונצו ןוטב תייבוק תוברל שא יוביכ יזרב      
רטמ 3 ךרואב      

4,258,997.60 10.75.90 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../058 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     058 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

םימ 90 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
4,258,997.60 מהעברה      

      
      
ףקז , 3" רטוק ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.01.0392

298,584.00 2,574.000   116.00 'פמוק הריבש ןקתמ אלל ןגואמ 4" רטוק יתשורח  
      
זרב לע תנקתומ 3 רוד המודא הפיכ זראמ     57.01.0405

 69,600.00  600.000   116.00 חתפמ ללוכ הנגה הסכמ םע)טנרדיה( שא יוביכ 'חי   
      

  3,650.00 3,650.000     1.00 'פמוק טרפ יפל  4" רטוקב זוקינ תדוקנ 57.01.0412
      
םירזיבאל םיאת      
      
08 רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0420
סמועל  תימורט הרקת תוברל קמוע לכב מ"ס      
םגד תמגוד ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21      
מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "521B 33-למרכ"      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות      
דיגאת \ תושרה םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

288,047.76 2,014.320   143.00 ,דיגאת\תושרה םש ,למס לולכיש 'חי   
      
001 רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0422
סמועל  תימורט הרקת תוברל קמוע לכב מ"ס      
םגד תמגוד ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21      
מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "521B 33-למרכ"      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות      
דיגאת \ תושרה םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

260,937.60 2,485.120   105.00 ,דיגאת\תושרה םש ,למס לולכיש 'חי   
      
521 רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0424
סמועל  תימורט הרקת תוברל קמוע לכב מ"ס      
םגד תמגוד ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21      
מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "521B 33-למרכ"      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות      
דיגאת \ תושרה םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

 65,417.44 2,973.520    22.00 ,דיגאת\תושרה םש ,למס לולכיש 'חי   
      
שרגמל םימ רוביחל תונכה      
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0488
טרפ יפל )4" ףיקז(    4" וא 3" רטוקב      
ןוטב ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל יטרדנטסה      
052 רטוקב טיס יו יפ לוורש םע םייק רדג וא\ו      

 58,602.72  887.920    66.00 שרדנה םוקמב מ"מ 'חי   
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0489
יטרדנטסה טרפ יפל )6" ףיקז(   6" רטוקב      
רדג וא\ו ןוטב ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל      
מ"מ 052 רטוקב טיס יו יפ לוורש םע םייק      

 31,131.00 1,153.000    27.00 שרדנה םוקמב 'חי   
      

  1,440.00  720.000     2.00 6" רוניצ לע רוויע ןגוא + ןגוא 'חי  57.01.0502
5,336,408.12 10.75.90 קרפ תתב הרבעהל

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../059 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     059 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

םימ 90 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
5,336,408.12 מהעברה      

      
      

  1,880.00  940.000     2.00 8" רוניצ לע רוויע ןגוא + ןגוא 'חי  57.01.0503
      

  2,420.00 1,210.000     2.00 01" רוניצ לע רוויע ןגוא + ןגוא 'חי  57.01.0504
      

  3,220.00 1,610.000     2.00 21" רוניצ לע רוויע ןגוא + ןגוא 'חי  57.01.0505
      

  4,500.00 2,250.000     2.00 61" רוניצ לע רוויע ןגוא + ןגוא 'חי  57.01.0506
      
8" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטטק     57.01.0520
ילדנס ,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      

  4,787.20  239.360    20.00 יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס רטמ   
      
01" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     57.01.0522
ילדנס ,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      

  5,860.80  293.040    20.00 יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס רטמ   
      
21" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     57.01.0524
ילדנס ,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      

  6,740.80  337.040    20.00 יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס רטמ   
      
61" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     57.01.0528
ילדנס ,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      

  8,870.40  443.520    20.00 יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס רטמ   
      
02" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     57.01.0532
ילדנס ,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      

 11,000.00  550.000    20.00 יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס רטמ   
      
ינש : תללוכה ,טרפה יפל םוגיד תדוקנ עוציב     57.01.0610
ירבעמ ינשו יתשורח 01X"6X"01" םיפעסמ      
יריבעמ ינשו 3" םימ וק , 3"/6" ירטנצנוק רטוק      
רטוקב םיפוגמ ינש , 2" ףקז , 3"/2" לש רטוק      
לכ תוברל 4/3" רטוקב מ"בלפמ םוגד זרבו 2"      
םוגידה תדוקנ עוציבל תודובעהו םירזביאה      

 19,500.00 6,500.000     3.00 'פמוק תומלשב  
5,405,187.32 1.75 קרפ 10.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5,405,187.32 75 קרפ 75 כ"הס  
5,464,437.72 םימ כ"הס

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../060 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     060 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

בויב 01 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
6.15 ק ר פ  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
תורוניצל ןוטב תפיטע      
      
ךתחב ,6" רטוקב תורוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע     51.06.0796
ללוכ ,רוניצל ביבס מ"ס 01 לש יבועב יעוביר      

  3,608.00   72.160    50.00 . ןויזה רטמ   
      
ךתחב ,8" רטוקב תורוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע     51.06.0800
ללוכ ,רוניצל ביבס מ"ס 01 לש יבועב יעוביר      

  4,708.00   94.160    50.00 . ןויזה רטמ   
      
,01" רטוקב תורוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע     51.06.0804
,רוניצל ביבס מ"ס 01 לש יבועב יעוביר ךתחב      

  5,236.00  104.720    50.00 . ןויזה ללוכ רטמ   
      
,21" רטוקב תורוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע     51.06.0808
,רוניצל ביבס מ"ס 01 לש יבועב יעוביר ךתחב      

  6,292.00  125.840    50.00 . ןויזה ללוכ רטמ   
 19,844.00 6.15 קרפ 60.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,844.00 15 קרפ 15 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../061 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     061 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

בויב 01 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
75 ק ר פ  75 ק ר פ       
      
2.75 ק ר פ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ גוס לכמ בויב יווק תחנהו הקפסא      
הביצח וא/ו םיינכמ םילכב הביצח וא/ו הריפח      
םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
הדובע ,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע      
לעמ תויתשת תייצח ,תויתשתל תוכימסב      
חוקיפו תויושרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו      
תויושר וא םיפוג םתוא לש      
      
לכ ,הדש יתורש :םדוקה ףיעסל ךשמה      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
רזוח יולימ ,בויב בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח      
לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפה פ"ע      
קרפ יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו םיחפסה      
יללכה טרפמב 75      
      
שגדומ .יטרדנטסה טרפה יפל ויהי הרקב יאת      
הביצח וא/ו הריפח ללוכ הרקב יאת ריחמש      
דע רזוח יולימ , םיידיב או/ו םיינכמ םילכב      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
הדירי יבלש ,הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
יחטשמו םייניב יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא/ו      
החוש ירבחמ תוברל החונמ      
      
לש הרקמב )הדידמה ינפוא ( ףיעסל תפסותב      
ינפמ" הרדגהה םייק שיבכב בויב וק תחנה      
טלפסאה ינפמ איה "עקרקה      
      
לכב ןלבקל םימולשתב לפכ ויהי אלש שגדומ      
אתב ביויב ירוביח לוטיב וא תוירבחתהל עגונה      
דבלב דחא םעפ היהי םולשתה ,םייק הרקב      
תואיצי וא תוסינכה רפסמל רשק אלל אתל      
לש הרקמב ןכל תולטבתמ וא תופסוותמש      
את ותואב םירוביח לוטיבו םירוביח תפסוה      
טוקה פ"ע דבלב דחא תורבחתה םלושי      
      
-"םימולשתב לפכ" םדוקה ףיעסל ךשמהב      
רבעמ םייק בויב וק לע הרקב את לש הרקמב      
םוש םלושי אל בויב וק לע את ןיגב תפסותל      
.אתל תורבחתה      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמלו קחרמ לכל      
קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
      
      
      

20.75.01 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../062 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     062 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

בויב 01 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכ תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירתיהו םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה      
םתומלשב תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה      
עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת  תוברל      
תחנה רשפאל מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ ךכמ      
םינבמ וא/ו םייק שיבכל דומצה םינקתמו םיווק      
יתשת לכ וא/ו םימייק      
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
ינפל,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
ןלבקהו םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב      
םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב      
העצוב      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמה      
.'וכו תרבגומ      
      
C.V.P תורוניצ      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0056
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

  1,205.60  120.560    10.00 'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0058
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

  1,284.80  128.480    10.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0060
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

  1,355.20  135.520    10.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0074
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

  1,399.20  139.920    10.00 'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0076
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

  1,504.80  150.480    10.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0078
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

340,859.20  159.280 2,140.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
      
      
      

347,608.80 20.75.01 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../063 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     063 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

בויב 01 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
347,608.80 מהעברה      

      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0080
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

101,323.20  177.760   570.00 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0082
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 90,992.00  193.600   470.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0084
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 16,824.00  210.300    80.00 'מ 57.3 דעו 62.3-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0094
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

  1,821.60  182.160    10.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0096
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

 77,440.00  193.600   400.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0098
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

 50,195.20  218.240   230.00 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0100
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

 45,130.80  231.440   195.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0102
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

 32,375.20  249.040   130.00 'מ 57.3 דעו 62.3-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0112
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

  2,868.80  286.880    10.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0114
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

  2,983.20  298.320    10.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0116
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

 12,953.60  323.840    40.00 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0118
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

 68,732.40  335.280   205.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב רטמ   
      
בויבל הרקב תוחוש      

851,248.80 20.75.01 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../064 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     064 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

בויב 01 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
851,248.80 מהעברה      

      
      
תיתחתו תוימורט תוילוחמ םילוגע הרקב יאת      
תיטילונומ הקיציב תרצוימ      
      
הביצח וא/ו הריפח םיללוכ תוחושה יריחמ      
דע רזוח יולימ ,םיידיב וא/ו םינכמ םילכב      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
תוברל הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
םייניב יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא הדירייבלש      
החוש רבחמו החונמ יחטשמ וא/ו      
      
תיתחתב לעתמ עוציב ללוכ החושה יריחמ      
.)קי'צנב( החושה      
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0538
תימורט הרקת תוברל רטמ 52.1 דע  קמועבו      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל      
521B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע"55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      

  3,071.20 3,071.200     1.00 ש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0540
הרקת תוברל רטמ 57.1 דעו 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
21B5 למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      

 10,383.12 3,461.040     3.00 ולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0542
הרקת תוברל רטמ 52.2 דעו 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B52 למרכ וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      

355,395.04 3,905.440    91.00 לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0544
הרקת תוברל רטמ 57.2 דעו 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ"  וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      

122,266.32 4,216.080    29.00 לכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו 'חי   
      
      
      
      
      

1,342,364.48 20.75.01 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../065 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     065 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

בויב 01 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,342,364.48 מהעברה      

      
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0548
הרקת תוברל רטמ 52.3 דעו 67.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
21B5 למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      

147,699.20 4,615.600    32.00 ולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0550
הרקת תוברל רטמ 57.3 דעו 62.3-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
21B5 למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      

 50,591.20 5,059.120    10.00 ולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו 'חי   
      
ןוטב תוחושל םיסכמו תורקת      
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0596
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא  33 למרכ םגד      

 89,514.48  727.760   123.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0598
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד      

 30,565.92  727.760    42.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
תוחושל םילפמ      
      
םיחפס ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ לפמ עוציב      
םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכו      
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0614
קמוע לכבו מ"מ 061 רטוקב בויבל ימינפ      

 23,152.80  771.760    30.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0616
קמוע לכבו מ"מ 002 רטוקב בויבל ימינפ      

 26,637.60  887.920    30.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0618
קמוע לכבו מ"מ 052 רטוקב בויבל ימינפ      

    998.80  998.800     1.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0620
קמוע לכבו מ"מ 513 רטוקב בויבל ימינפ      

  1,109.68 1,109.680     1.00 טרפל םאתהב 'חי   
      

1,712,634.16 20.75.01 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../066 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     066 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

בויב 01 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,712,634.16 מהעברה      

      
      
אתל מ"ס 002 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.02.0640
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
, ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
טרפ יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס      

  4,439.60  887.920     5.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
אתל מ"ס 052 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.02.0644
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
, ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
טרפ יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס      

    923.12  923.120     1.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
אתל מ"ס 513 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.02.0646
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
, ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
טרפ יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס      

    940.72  940.720     1.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
)ןומיס דומע ללוכ( בויב יווק רוביחל תונכה      
      
יס יו יפ רוניצמ בויבל שרגמ רוביחל הנכה     57.02.0660
    8NS   לכבו מ"מ 061 רטוקב 488 י"ת יפל  
יו יפ קקפב רוניצה הצק תריגס תוברל קמוע      
לכו רדג\ןוטב ריקל תחתמ וא ךרד רבעמ ,יס      

 75,240.00  167.200   450.00 ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכהה רטמ   
      
יס יו יפ רוניצמ בויבל שרגמ רוביחל הנכה     57.02.0662
    8NS   לכבו מ"מ 002 רטוקב 488 י"ת יפל  
יו יפ קקפב רוניצה הצק תריגס תוברל קמוע      
לכו רדג\ןוטב ריקל תחתמ וא ךרד רבעמ ,יס      

 97,891.20  190.080   515.00 ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכהה רטמ   
      
ןפוד יבוע 3" רטוקב הדלפ רוניצמ ןומיס דומע     57.02.0900
אלוממ דומעה ,רטמ 2 דע ךרואבו 23/5''      
דגנ ןגמ עבצב עובצו ,הפיכ רמג םע ןוטבב      
םינווגב ןוילע יטתניס עבצ תובכש יתשו הדולח      
.רטמ 52.0 לש םיחוורמב ןיגוריסל ןבלו םודא      
.המדאה ינפמ רטמ 1 הבוגב דומעה תנקתה      
04/04/04 תודימב ,51-ב ןוטבמ דומעה דוסי      

 21,000.00  250.000    84.00 רטמ 7.0 קמועלו מ"ס 'חי   
1,913,068.80 2.75 קרפ 20.75 כ"הס  

      
      

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../067 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     067 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

בויב 01 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
9.75 ק ר פ  90.75 ק ר פ  ת ת       
      

 39,600.00    8.800 4,500.00 אוהש רטוק לכב בויב יווק םוליצ רטמ  57.09.0370
 39,600.00 9.75 קרפ 90.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,952,668.80 75 קרפ 75 כ"הס  
1,972,512.80 בויב כ"הס

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../068 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     068 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

ןיחלוק 11 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
75 ק ר פ  75 ק ר פ       
      
1.75 ק ר פ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
01" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     57.01.0522
ילדנס ,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      

 58,608.00  293.040   200.00 יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס רטמ   
      
21" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     57.01.0524
ילדנס ,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      

  3,370.40  337.040    10.00 יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס רטמ   
      
61" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     57.01.0528
ילדנס ,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      

  4,435.00  443.500    10.00 יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס רטמ   
      
ןפוד יבוע 3" רטוקב הדלפ רוניצמ ןומיס דומע     57.01.0920
אלוממ דומעה .,רטמ 2 דע ךרואבו 23/5''      
דגנ ןגמ עבצב עובצו ,הפיכ רמג םע ןוטבב      
םינווגב ןוילע יטתניס עבצ תובכש יתשו הדולח      
תנקתה .רטמ 52.0 לש םיחוורמב ןיגוריסל       
דוסי .המדאה ינפמ רטמ 1 הבוגב דומעה      
מ"ס 04/04/04 תודימב ,02-ב ןוטבמ דומעה      

  3,500.00  250.000    14.00 רטמ 7.0 קמועלו 'חי   
 69,913.40 1.75 קרפ 10.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 69,913.40 75 קרפ 75 כ"הס  
 69,913.40 ןיחלוק כ"הס

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../069 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     069 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

העיבצו רורמת תודובע 21 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  90.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד       
      
םירשואמ תויהל ךרד ירזיבאו העונת ינקתה לע      
תידרשמ ןיבה הדעוה י"ע שרדנכ ףקותבו      
הדיחי יריחמ .תוחיטבו העונת ינקתה תניחבל      
7102 רבוטקוא ש"בשמ ןוריחמ יפל]      
      
ירורמתל  ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.09.0030

 47,850.00  174.000   275.00 )רורמת רובע( ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ירורמתל  ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.09.0031

 16,530.00  174.000    95.00 )טוליש רובע( ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      

 37,262.50  135.500   275.00 דומע אלל ינוריע רורמת לש הנקתהו הקפסא 'חי  51.09.0040
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0050
יפל הדידמ( םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

109,200.00    2.600 42,000.00 )וטנה העיבצ רטמ   
      
02 בחורב הריצע וק ,הייצח ירבעמ תעיבצ     51.09.0070
הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52 דע מ"ס      

 82,500.00   22.000 3,750.00 )וטנ העיבצ יפל ר"מ   
      

  2,320.00   29.000    80.00 דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.09.0080
      

  2,160.00   36.000    60.00 לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.09.0090
      

123,200.00    4.400 28,000.00 הפש ןבא תעיבצ רטמ  51.09.0110
421,022.50 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.15 כ"הס  

      
ט ו ל י ש  13.15 ק ר פ  ת ת       
      
י"תנ ןוריחמ יפל הדיחי יריחמ      
      
םיסופיטמ  םישדח םיידיצ םירורמת/םיטלש     51.31.0010
רוא ריזחמ רמוחמ ר"מ 0.4 דע חטשב ,םינוש      

 87,500.00  500.000   175.00 )םידומע ללוכ אל( 2 הגרדמ ר"מ   
 87,500.00 טוליש 13.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

508,522.50 הלילס תודובע 15 כ"הס  
508,522.50 העיבצו רורמת תודובע כ"הס

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../070 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     070 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

חותיפ 31 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

 13,500.00   45.000   300.00 01 גרדב מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ לוורש רטמ  40.02.0200
      

266,000.00   95.000 2,800.00 01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  40.02.0220
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     40.02.0255

 39,000.00  130.000   300.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     40.02.0530

204,300.00 1,362.000   150.00 'פמוק ."הייקשה" בותיכ םע הסכמ  
522,800.00 היקשה תודובע 20.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

522,800.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס  
522,800.00 חותיפ כ"הס

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../071 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     071 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

לוחלח יחודיק 10 הנבמ     
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                           1,317,396.00 זוקינ תודובע - 6.15 קרפ 60.15 קרפ תת    
    

              1,317,396.00 15 קרפ 15 כ"הס                
    
75 קרפ 75 קרפ      
    

                             355,027.36 2.75 קרפ 20.75 קרפ תת    
    

                355,027.36 75 קרפ 75 כ"הס                
 1,672,423.36 לוחלח יחודיק 10 כ"הס                            

    
ץיק ימ תנחת 20 הנבמ     
    
ילמשחו ינאכמ דויצ 10 קרפ      
    

                              36,088.00 ןגואמ זירט ףוגמ 10.10 קרפ תת    
    

                               7,668.00 םימל םירזביאו םינקתמ 40.10 קרפ תת    
    

                              20,000.00 םירגס 60.10 קרפ תת    
    

                              60,000.00 תודובעל םירושקה למשח יביכר 80.10 קרפ תת    
הז קרפבש            
    

                123,756.00 ילמשחו ינאכמ דויצ 10 כ"הס                
    
הדלפ תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ      
    

                               3,000.00 הדלפ תורגסמו תורגנ תודובע 10.60 קרפ תת    
    

                  3,000.00 הדלפ תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס                
    
ץיק ימ תנחת - 15 קרפ 15 קרפ      
    

                             106,300.00 6.15 קרפ 60.15 קרפ תת    
    

                106,300.00 ץיק ימ תנחת - 15 קרפ 15 כ"הס                
    
זוקינ אצומ - 25 קרפ 25 קרפ      
    

                             511,438.50 זוקינ אצומ - 6.25 קרפ 60.25 קרפ תת    
    

                511,438.50 זוקינ אצומ - 25 קרפ 25 כ"הס                
   744,494.50 ץיק ימ תנחת 20 כ"הס                            

 
 
 
 

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../072 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     072 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשח תויתשתל תונכה ץוח תרואת 30 הנבמ     
תרושקתו       
    
8 קרפ 80 קרפ      
    

                           3,418,854.68 ץוח תרואתל תונכה-1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
תינוריע תרושקתו            
    

                           3,249,861.00 תרואתל תועורזו םידומע-2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
ץוח            
    

                           4,745,116.00 הרואת ירזיבא-3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

             11,413,831.68 8 קרפ 80 כ"הס                
11,413,831.68 למשח תויתשתל תונכה ץוח תרואת 30 כ"הס                            

תרושקתו       
    
םירוזמרל הנכה תויתשת 50 הנבמ     
    
8 קרפ 80 קרפ      
    

                             632,141.60 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                632,141.60 8 קרפ 80 כ"הס                
   632,141.60 םירוזמרל הנכה תויתשת 50 כ"הס                            

    
- 'א בלש תומלשה - םירוזמרו הקינורטקלא 60 הנבמ     
בחרומ       
    
הרקבו למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                             346,285.00 52 שיבכו 11 שיבכ תמוצ 10.80 קרפ תת    
    

                             346,285.00 5 שיבכו 11 שיבכ תמוצ 20.80 קרפ תת    
    

                             346,285.00 12 שיבכו 5 שיבכ תמוצ 30.80 קרפ תת    
    

              1,038,855.00 הרקבו למשח ינקתמ 80 כ"הס                
 1,038,855.00 - 'א בלש תומלשה - םירוזמרו הקינורטקלא 60 כ"הס                            

בחרומ       
    
'ב בלש םירוזמרו הקינורטקלא 70 הנבמ     
    
הרקבו למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                             346,285.00 63 שיבכו 1 שיבכ ךרד תמוצ 10.80 קרפ תת    
    

                346,285.00 הרקבו למשח ינקתמ 80 כ"הס                
   346,285.00 'ב בלש םירוזמרו הקינורטקלא 70 כ"הס                            

 
 
 
 

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../073 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     073 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רפע תודובעו זוקינ םישיבכ 80 הנבמ     
    
חותיפ תודובע 04 קרפ      
    

                           3,968,025.80 תוגרדמו םיפוציר ,הפש ינבא 10.04 קרפ תת    
    

              3,968,025.80 חותיפ תודובע 04 כ"הס                
    
הלילסל תיתשת תודובע 15 קרפ      
    

                             651,890.50 קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                           2,757,472.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                          14,770,400.00 תויתשתו םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

                          11,508,897.90 זוקינ תודובע 60.15 קרפ תת    
    

             29,688,660.40 הלילסל תיתשת תודובע 15 כ"הס                
    
טלפסא תודובע 25 קרפ      
    

                           7,074,120.00 טלפסא תובכש 10.25 קרפ תת    
    

                             263,220.00 םירוביחו םיסוסיר 20.25 קרפ תת    
    

              7,337,340.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס                
40,994,026.20 רפע תודובעו זוקינ םישיבכ 80 כ"הס                            

    
םימ 90 הנבמ     
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                              59,250.40 6.15 קרפ 60.15 קרפ תת    
    

                 59,250.40 15 קרפ 15 כ"הס                
    
75 קרפ 75 קרפ      
    

0.75 קרפ תת 00.75 קרפ תת                                           
    

                           5,405,187.32 1.75 קרפ 10.75 קרפ תת    
    

              5,405,187.32 75 קרפ 75 כ"הס                
 5,464,437.72 םימ 90 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../074 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     074 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

בויב 01 הנבמ     
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                              19,844.00 6.15 קרפ 60.15 קרפ תת    
    

                 19,844.00 15 קרפ 15 כ"הס                
    
75 קרפ 75 קרפ      
    

                           1,913,068.80 2.75 קרפ 20.75 קרפ תת    
    

                              39,600.00 9.75 קרפ 90.75 קרפ תת    
    

              1,952,668.80 75 קרפ 75 כ"הס                
 1,972,512.80 בויב 01 כ"הס                            

    
ןיחלוק 11 הנבמ     
    
75 קרפ 75 קרפ      
    

                              69,913.40 1.75 קרפ 10.75 קרפ תת    
    

                 69,913.40 75 קרפ 75 כ"הס                
    69,913.40 ןיחלוק 11 כ"הס                            

    
העיבצו רורמת תודובע 21 הנבמ     
    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                             421,022.50 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.15 קרפ תת    
    

                              87,500.00 טוליש 13.15 קרפ תת    
    

                508,522.50 הלילס תודובע 15 כ"הס                
   508,522.50 העיבצו רורמת תודובע 21 כ"הס                            

    
חותיפ 31 הנבמ     
    
חותיפ תודובע 04 קרפ      
    

                             522,800.00 היקשה תודובע 20.04 קרפ תת    
    

                522,800.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס                
   522,800.00 חותיפ 31 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../075 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     075 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

לוחלח יחודיק 10 הנבמ    
   

              1,317,396.00 15 קרפ 15 קרפ   
   

                355,027.36 75 קרפ 75 קרפ   
   

 1,672,423.36 לוחלח יחודיק 10 כ"הס               
   
ץיק ימ תנחת 20 הנבמ    
   

                123,756.00 ילמשחו ינאכמ דויצ 10 קרפ   
   

                  3,000.00 הדלפ תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
   

                106,300.00 ץיק ימ תנחת - 15 קרפ 15 קרפ   
   

                511,438.50 זוקינ אצומ - 25 קרפ 25 קרפ   
   

   744,494.50 ץיק ימ תנחת 20 כ"הס               
   
תרושקתו למשח תויתשתל תונכה ץוח תרואת 30 הנבמ    
   

             11,413,831.68 8 קרפ 80 קרפ   
   

11,413,831.68 תרושקתו למשח תויתשתל תונכה ץוח תרואת 30 כ"הס               
   
םירוזמרל הנכה תויתשת 50 הנבמ    
   

                632,141.60 8 קרפ 80 קרפ   
   

   632,141.60 םירוזמרל הנכה תויתשת 50 כ"הס               
   
בחרומ - 'א בלש תומלשה - םירוזמרו הקינורטקלא 60 הנבמ    
   

              1,038,855.00 הרקבו למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

 1,038,855.00 בחרומ - 'א בלש תומלשה - םירוזמרו הקינורטקלא 60 כ"הס               
   
'ב בלש םירוזמרו הקינורטקלא 70 הנבמ    
   

                346,285.00 הרקבו למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

   346,285.00 'ב בלש םירוזמרו הקינורטקלא 70 כ"הס               
   
רפע תודובעו זוקינ םישיבכ 80 הנבמ    
   

              3,968,025.80 חותיפ תודובע 04 קרפ   
   

             29,688,660.40 הלילסל תיתשת תודובע 15 קרפ   
   

              7,337,340.00 טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

40,994,026.20 רפע תודובעו זוקינ םישיבכ 80 כ"הס               
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../076 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     076 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

םימ 90 הנבמ    
   

                 59,250.40 15 קרפ 15 קרפ   
   

              5,405,187.32 75 קרפ 75 קרפ   
   

 5,464,437.72 םימ 90 כ"הס               
   
בויב 01 הנבמ    
   

                 19,844.00 15 קרפ 15 קרפ   
   

              1,952,668.80 75 קרפ 75 קרפ   
   

 1,972,512.80 בויב 01 כ"הס               
   
ןיחלוק 11 הנבמ    
   

                 69,913.40 75 קרפ 75 קרפ   
   

    69,913.40 ןיחלוק 11 כ"הס               
   
העיבצו רורמת תודובע 21 הנבמ    
   

                508,522.50 הלילס תודובע 15 קרפ   
   

   508,522.50 העיבצו רורמת תודובע 21 כ"הס               
   
חותיפ 31 הנבמ    
   

                522,800.00 חותיפ תודובע 04 קרפ   
   

   522,800.00 חותיפ 31 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: כתב כמויות מאוחד   .../077 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



10/11/2019
דף מס':     077 'ב בלש תודומצ תויתשת - ןייה ריע

  
הנבמ ךס  

 1,672,423.36 לוחלח יחודיק 10 הנבמ  
  

   744,494.50 ץיק ימ תנחת 20 הנבמ  
  

11,413,831.68 תרושקתו למשח תויתשתל תונכה ץוח תרואת 30 הנבמ  
  

   632,141.60 םירוזמרל הנכה תויתשת 50 הנבמ  
  

 1,038,855.00 בחרומ - 'א בלש תומלשה - םירוזמרו הקינורטקלא 60 הנבמ  
  

   346,285.00 'ב בלש םירוזמרו הקינורטקלא 70 הנבמ  
  

40,994,026.20 רפע תודובעו זוקינ םישיבכ 80 הנבמ  
  

 5,464,437.72 םימ 90 הנבמ  
  

 1,972,512.80 בויב 01 הנבמ  
  

    69,913.40 ןיחלוק 11 הנבמ  
  

   508,522.50 העיבצו רורמת תודובע 21 הנבמ  
  

   522,800.00 חותיפ 31 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
65,380,243.76  יללכ כ"הס  

 11,114,641.44 מ"עמ %71  
 76,494,885.20 מ"עמ ללוכ כ"הס  

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
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ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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