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16/08/2020 גוצרה ןימי טרופס םלוא
דף מס':     002 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.01.0010
קדוהמ רפעה בטיממ רזוח יולימ תוברל .תונוש      
םוקמל קוליס וא/ו מ"ס 0251 לש תובכשב      
הדובע יבחרמ אלל וטנ הדידמה.רשואמ ךפש      

  3,240.00   120.00    27.00 .הריפח יעופיש אללו ק"מ   
      
תודימב תואסנולכ ישארל הביצח וא/ו הריפח     01.01.0020
קדוהמ רפעה בטיממ רזוח יולימ תוברל .תונוש      
םוקמל קוליס וא/ו מ"ס 0251 לש תובכשב      
הדובע יבחרמ אלל וטנ הדידמה.רשואמ ךפש      

  1,680.00   120.00    14.00 .הריפח יעופיש אללו ק"מ   
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוצ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס .1 :הרעה      
הקיצי םיללוכ הדיחיה יריחמ .2 .תרחא      
לכ עוציב םיללוכ הדיחיה יריחמ .3 .עופישב      
יפ לע ןוטבה תפישח תגרד תלבקל שרדינה      
.811  ילארשי ןקת      
      
יפצרמל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.01.0010

  1,976.00    52.00    38.00 .ןוטב ר"מ   
      
תחתמ מ"מ 3.0 יבועב ןליתאילופ תועירי עצמ     02.01.0020
.מ"ס 02 לש תויפחב םישורפ ,ןוטב יפצרמל      

  1,620.00    10.00   162.00 .וטנ הדידמה ר"מ   
      
תחתמ מ"ס 02 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0030

 18,000.00    60.00   300.00 .דוסי תורוקו ןוטב יפצרמל ר"מ   
      

 19,600.00 1,400.00    14.00 .תונוש תודימב תואסנולכ ישאר ק"מ  02.01.0040
      
תוינכותב טרופמכ תונוש תודימב דוסי תורוק     02.01.0050

 36,450.00 1,350.00    27.00 .תוערגמו תוטילב תוברל ק"מ   
      

 19,500.00   150.00   130.00 .מ"ס 51 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.01.0060
      

 36,120.00   210.00   172.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.01.0070
      
תוטילב תוברל תונוש ךתח תודימב ןוטב ידומע     02.01.0080

  6,000.00 1,500.00     4.00 .תוערגמו ק"מ   
      

קובץ: כתב כמויות   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     003 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םיקוצי םינוש םירטקב םילוגע ןוטב ידומע     02.01.0090

  6,400.00 1,600.00     4.00 .קלח ןוטב ינפ תלבקל הדלפ תוינבתב ק"מ   
      

157,500.00 1,500.00   105.00 .מ"ס 5202 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0100
      

102,200.00 1,400.00    73.00 .מ"ס 5303 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0110
      

 39,000.00 1,300.00    30.00 .מ"ס 8404 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0120
      
תוברל תונוש תודימב תונותחת ןוטב תורוק     02.01.0130
תרקת תיתחתל דע הדידמה .תוערגמו תוטילב      

 30,000.00 1,500.00    20.00 .תוימורטה תוטלפה וא ןוטבה ק"מ   
      
תונוש תודימב תוקעמו תונוילע ןוטב תורוק     02.01.0140

 27,000.00 1,500.00    18.00 .תוערגמו תוטילב תוברל ק"מ   
      

 20,250.00   150.00   135.00 .מ"ס 51 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0150
      

 67,500.00   300.00   225.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0160
      

 22,500.00   450.00    50.00 .מ"ס 04 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0170
      
לש יבחרמ לקשמב לקטבמ גגב םיעופיש     02.01.0180
,מ"ס 4 לש ילאמינימ יבועב ,ק"מ/ג"ק 0021      
ןוטב תוקלורו םוטיאל הנכהכ הקלחה תוברל      

 21,730.00   530.00    41.00 . מ"ס 6/6 ק"מ   
      
תונוכמל תונוש תודימב םיינבלמ ןוטב יסיסב     02.01.0190
תריצי ,תוניפ םוטיק תוערגמו תוטילב תוברל      
תפסותב ןוטבה ינפ תקלחה ,ףושח ןוטב יחטש      

  3,000.00 1,500.00     2.00 .טלפמוק לכה .'וכו ר"מל טנמצ ג"ק 1½ לש ק"מ   
      

  9,500.00    25.00   380.00 .רטפוקילהב ןוטב יפצרמ תקלחה רובע תפסות ר"מ  02.01.0200
      
5 לש ילמינימ יבועב "גניפוט" המילשמ הקיצי     02.01.0210
תמיתס תוברל ,תוימורט תוטלפ ג"ע מ"ס      
תפיטש טנמצ טיטב תוטלפה ןיב םיקשימה      

 21,600.00    60.00   360.00 .טלפמוק לכה .'וכו תוטלפה יוקינו ר"מ   
      
ידיצבו ןיב תונוש תודימב הקיצי תומלשה     02.01.0220

 25,500.00 1,500.00    17.00 .תוטלפה הבוג יפל הדידמה .תוימורט תוטלפ ק"מ   
      

    600.00    60.00    10.00 .03-ב םוקמב  04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0250
      
הדלפ תותשרו םיעלוצמ ,םילוגע הדלפ תוטומ     02.01.0260

252,000.00 4,500.00    56.00 .ןוטבה ןויזל תוכתורמ ןוט   
      

  2,700.00   150.00    18.00 .םיחתפל ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןוטב יחטשמ ר"מ  02.01.0270
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     004 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 13,800.00   300.00    46.00 .םיחתפל ביבסמ מ"ס 02 יבועב ןוטב יחטשמ ר"מ  02.01.0280

      
ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  30 ק ר פ       
      
ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
וא טירקנפס ,םיכורד םילולח םיימורט תוחול     03.01.0010

148,050.00   470.00   315.00 .מ"ס 53 יבועב ,ע"ש ר"מ   
      
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב )םירוח 3( םילולח ןוטב יקולב תוציחמ     04.01.0010
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל מ"ס 01      
םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,תוברטש ,תויפקה      

 30,750.00   150.00   205.00 .'וכו םיצוק תועצמאב ר"מ   
      
02 יבועב )םירוח 4( םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.01.0020
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל מ"ס      
םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,תוברטש ,תויפקה      

 14,000.00   200.00    70.00 .'וכו םיצוק תועצמאב ר"מ   
      
תוברל ,מ"ס 22 יבועב גנוטיא יקולב תוריק     04.01.0030
,תויפקה ,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח      
ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,הלעת יקולב ,תוברטש      

 12,650.00   230.00    55.00 .'וכו םיצוק תועצמאב םייקל ר"מ   
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב תללכושמ תינמוטיב העיריב תוגג םוטיא     05.01.0010
לכב מ"ס 6/6 ןוטב תוקלור תוברל ,מ"מ 5      
םוטיא,474SG דוסי תבכש ,שרדייש םוקמ      
לגרסל דע תוקעמה יבג לע גגה תעיריב      
קוזיח תעיריב תוקלור םוטיא ,םוינימולאה      
לגרסב תוקעמל תועיריה קוזיח ,יופיח תעיריו      
טרופמה לכו קיטסמב המיתס + םוינימולא      
ץצח רמגב ויהי תועיריה .דחוימה טרפמב      

 43,500.00   150.00   290.00 .תוקעמה ןיב יקפוא לטיהב הדידמה .עבטומ ר"מ   
      
F-03 ףצקומ ןרטסילופ י"ע תוגגב ימרת דודיב     05.01.0020
ןוטבה תרקתל םיקבדומ ,מ"ס 3 יבועב      

 13,050.00    45.00   290.00 .םח טלפסאב ר"מ   
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     005 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תוינמוטיב תועיריב תוריקו הפצר םוטיא     05.01.0030
רמילופב תורפושמ ,מ"מ 5 יבועב תוללכושמ      
    S.B.S רטסאילופ גרא םרג 052 תפסותב  
םוקמ לכב מ"ס 6/6 ןוטב תוקלור תוברל ,ר"מל      
לגרסב תוריקל תועיריה קוזיחו שרדייש      

 12,000.00   150.00    80.00 .קיטסמב המיתס+םוינימולא ר"מ   
      
רקלק תוחולב םיינוציח תוריק םוטיא לע הנגה     05.01.0040

  1,600.00    40.00    40.00 .םח ןמוטיבב םיקבדומ מ"ס 3 יבועב P-03 ר"מ   
      
ינמוטיב יופיצב םיבוטר םיחטש תפצר םוטיא     05.01.0060
סקלפוטסלא גוסמ רמילופב חבשומ ירמוטסלא      
תנכה תוברל זפוטסלא וא 01 םוגיטסמ וא      
גוסמ ינמוטיב רמיירפ ,ןוטב תוקלור ,תיתשתה      
תומכב ע"ש וא םוגיטסמ רמיירפ וא דוסי זפ      
תומכב יופיצ תובכש 2 ,ר"מ/םרג 003 לש      
יבועב שבי יופיצ תלבקל ר"מ/ג"ק 3 לש תללוכ      
טלפמוק לכה .שרדנכ תובכשה לכו מ"מ 2 לש      

 17,100.00    90.00   190.00 .ןרציה טרפמ יפל ר"מ   
      
וא חיט לע וא ןוטב לע וא סבג לע תוריק םוטיא     05.01.0070
יחיראל תחתמ םיבוטר םיחטשב  קולב לע      
םוטיא תכרעמב ןלצרופ טינרג וא הקימרק      
ידי לע רצוימה ע"ש וא LLAW רטסאמ גוסמ      
תוברל ,הזתהב וא החירמב רקזפ תרבח      
תומכב ע"ש וא LLAW רטסאמ גוסמ רמיירפ      
רטסאמ תובכש יתשו ר"מ/םרג 003 לש      
    LLAW הבכשל ר"מ/ג"ק 2-5.1 לש תומכב,  
תנכה תוברל מ"מ 8.0 לש )שבי( ללוכ יבועל      
טלפמוק לכה .שרדנכ תובכשה לכו תיתשתה      

 20,700.00    90.00   230.00 .ןרציה טרפמ יפל ר"מ   
      
מ"ס 2 יבועב F-03 רקלק תוחולמ רוק ירשג     05.01.0080

 13,750.00    50.00   275.00 .'וכו MPX תשר ,סקדא תוברל ר"מ   
      
ן מ ו א  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 נ  ת מ י ש ר  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-נ 'סמ סופיט לספס     06.01.0010

  9,000.00 4,500.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
סופיט םיתוריש אתל תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.01.0020
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 2-נ 'סמ      

 28,800.00 2,400.00    12.00 'פמוק .המישרב  
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-נ 'סמ סופיט תלד     06.01.0030

 10,800.00 3,600.00     3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      

קובץ: כתב כמויות   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     006 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טלפמוק לכה .המישרב 4-נ 'סמ סופיט תלד     06.01.0040

  4,200.00 4,200.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 4B-נ 'סמ סופיט תלד     06.01.0050

  4,200.00 4,200.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-נ 'סמ סופיט תלד     06.01.0060

  9,300.00 3,100.00     3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 6-נ 'סמ סופיט הלתמ     06.01.0070

  3,400.00 1,700.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 7-נ 'סמ סופיט תלד     06.01.0080

 18,000.00 4,500.00     4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 8-נ 'סמ סופיט הציחמ     06.01.0090

  7,200.00 1,800.00     4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 9-נ 'סמ סופיט םירקול תכרעמ     06.01.0100

 32,000.00 16,000.00     2.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 01-נ 'סמ סופיט תלד+הציחמ     06.01.0110

  3,300.00 3,300.00     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
ת ו ר ג ס מ  ת מ י ש ר  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
לכה .המישרב 10-מ 'סמ סופיט סירת+תלד     06.02.0010

 28,000.00 14,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 20-מ 'סמ סופיט ןולח+תלד     06.02.0020

 15,000.00 15,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 30-מ 'סמ סופיט טירפ     06.02.0030

 16,800.00 1,200.00    14.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 40-מ 'סמ סופיט ןולח     06.02.0040

  3,300.00 3,300.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 50-מ 'סמ סופיט ןורא     06.02.0050

  3,600.00 3,600.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 60-מ 'סמ סופיט ןורא     06.02.0060

  5,000.00 5,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 70-מ 'סמ סופיט ןורא     06.02.0070

  1,600.00 1,600.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     007 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
'סמ סופיט םיכנ יתורישל די יזחאמ תכרעמ     06.02.0080
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 80-מ      

  6,900.00 2,300.00     3.00 'פמוק .המישרב  
      
'סמ סופיט םיכנ תחלקמל די יזחאמ תכרעמ     06.02.0090
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 90-מ      

  4,800.00 2,400.00     2.00 'פמוק .המישרב  
      
90-מ 'סמ סופיט םיכנ תוחלקמל ןוליו     06.02.0100

    900.00   450.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 'חי   
      
90-מ 'סמ סופיט םיכנ תחלקמל יולת בשומ     06.02.0110

  2,400.00 1,200.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 'חי   
      
לכה .המישרב 01-מ 'סמ סופיט רק-ימ ןקתמ     06.02.0120

 10,000.00 5,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 11-מ 'סמ סופיט ריוא רוניצ     06.02.0130

  1,400.00   700.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 21-מ 'סמ סופיט ריוא רוניצ     06.02.0140

    500.00   500.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 31-מ 'סמ סופיט לוורש     06.02.0150

    900.00   450.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 41-מ 'סמ סופיט טירפ     06.02.0160

    700.00   350.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב B41-מ 'סמ סופיט טירפ     06.02.0170

    720.00   360.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 51-מ 'סמ סופיט תלד     06.02.0180

  5,500.00 5,500.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
61-מ 'סמ סופיט ןוניסו רורוויא תכרעמ     06.02.0190

 24,000.00 24,000.00     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
טלפמוק לכה .המישרב 71-מ 'סמ סופיט םלוס     06.02.0200

  2,800.00 2,800.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 81-מ 'סמ סופיט םלוס     06.02.0210

  3,600.00 3,600.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 91-מ 'סמ סופיט םלוס     06.02.0220

  3,600.00 3,600.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     008 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לכה .המישרב 02-מ 'סמ סופיט םינוי דגנ תשר     06.02.0230

  7,200.00 3,600.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
.המישרב 12-מ 'סמ סופיט  םיפדמ תכרעמ     06.02.1700

 34,000.00 17,000.00     2.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה  
      
ח ט ש  ח ו ת י פ ו  ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח  / ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
יריחמ , רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
, עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורונצה      
לכב הביצחה וא/ו הריפחה תדובע תא םיללוכ      
יקלח לש םיריחמה לכ .2 .עקרקה יגוס      
העיבצה תא םיללוכ םייולגה תכתמה      
      
מ"מ 011 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     07.01.0010

 21,200.00   265.00    80.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ רטמ   
      
תחנומ מ"מ 09 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     07.01.0020

 22,000.00   220.00   100.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
תחנומ מ"מ 57 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     07.01.0030

 20,500.00   205.00   100.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
תפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     07.01.0040
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA קמוע לכב עקרקב חנומ ע"ש וא ,  

  2,000.00   100.00    20.00 .םיחפס תוברל רטמ   
      
4/3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     07.01.0050
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
לכב עקרקב חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד      

  1,800.00    90.00    20.00 .םיחפס תוברל , קמוע רטמ   
      
רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0060
םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 4" רטוקב      
םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת םייולג      
ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל תוגרבהב      

  3,400.00   170.00    20.00 . הריפחו תוביצח רטמ   
      
רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0070
םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 3" רטוקב      
םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת םייולג      
ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל תוגרבהב      

  4,200.00   140.00    30.00 . הריפחו תוביצח רטמ   
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     009 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0080
םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 2" רטוקב      
םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת םייולג      
ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל תוגרבהב      

  8,400.00   120.00    70.00 . הריפחו תוביצח רטמ   
      
םגד יטסלפ רוניצמ םימ וק תחנהו הקפסה     07.01.0090
ךותב ןקתומ םימחו םירק םימל לוגיטלומ      
מ"מ 61 רטוקב ףוצרל תחתמו יולג , תוריקה      
ךותב תושורדה תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ      

  8,800.00    80.00   110.00 . תומלשב לוורש רטמ   
      

 18,000.00    90.00   200.00 לוגיטלומ )מ"מ 02 , 52( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0100
      

  3,000.00   100.00    30.00 .לוגיטלומ )מ"מ 23( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0110
      
םימ תרנצל מ"מ 91 יבועב דיבנע דודיב     07.01.0120
תפיטע ללוכ 1" -  4/3" -2/1" רטוקב םימח      

  3,150.00    35.00    90.00 . יטסלפ טרס רטמ   
      
א"כ ןוראב תנקתומ תינקת שא יובכ תדמע     07.01.0130
2 , ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב ללוכ      
דמצמ םע 'מ 51 ךרואב 2" רטוקב םיקונרז      
ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ ןוליס קנזמ ץרוטש      
ימוג וא יטסלפ שימג רונצ םע ןולגלג ללוכ      
םע ףות לע ןקתומ 'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוקב      
רטוק סוסיר ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ עורז      

  5,400.00 1,800.00     3.00 'פמוק .1" ירודכ זרב 1"  
      

  1,050.00   350.00     3.00 . ג"ק 6 השבי שא יובכ הפטמ 'חי  07.01.0140
      

    330.00   110.00     3.00 . 2/1" ילד זרב 'חי  07.01.0150
      

    375.00   125.00     3.00 .שניא 4/3 םינובה ןג זרב 'חי  07.01.0160
      
, תינכותב טרפ יפל 3" ישאר תכרעמ שאר     07.01.0170
STTAW "3  ח"זמ  , דרא 3" םימ דמ תוברל      
+ 2" הריגס זרב +3"םיפוגמ 3 +  3" ןנסמ +      
, 3" יוביכ זרב + ריוא ררחשמ + 2" רזוח לא      
טלפמוק , 3" רזוחלאו 3" לופכ הקנסה זרב      

 35,000.00 35,000.00     1.00 'פמוק . ןנכתמה י"ע רשואמו  
      
שיבכב םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח     07.01.0180
, הריפחו שושיג טלפסא שיבכ תייצח תוברל      
תרבח + קזב םע םואית + ןורפחמב שומיש      
+ תורחאה תוישרה לכו הייריע + למשחה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק . םימה דיגאת  
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     010 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.02.0010
    ).E.P.D.H( םייומס , םייולג םינקתומ תירבג  
תפיטע +  4" רטוק , םיחפס ללוכ יולימב וא      

 15,400.00   140.00   110.00 . ןוטב רטמ   
      
)ןיכלוד( םימח םיכפשל .יס.יו.יפ תורונצ     07.02.0020
לכ ללוכ ) -04 23 (  רטוקב א"מ זוקינו      

  1,400.00    70.00    20.00 .ע"ווש וא יקסיפל תרצות.םישורדה םיחפסה רטמ   
      

  8,100.00    90.00    90.00 .םיחפס ללוכ תיירבג 2" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  07.02.0030
      
2" וא 4" תרנצל מ"ס 01 יבועב ןוטב תפיטע     07.02.0040

  2,700.00    30.00    90.00 . אוהש גוס לכמ רטמ   
      

    750.00   150.00     5.00 . 4" רטוקב.יס.יו.יפ ריוא עבוכ 'חי  07.02.0050
      
תרוקיב תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     07.02.0060
םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר      
תשרו תעבורמ תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ      

  5,880.00   280.00    21.00 .זילפמ גרבומ הסכמ וא 'חי   
      

  2,750.00   250.00    11.00 . 4"/4" תלפונ תרוקב תספוק ךא ל"נכ 'חי  07.02.0070
      
ןליתאילופמ מ"מ 001/002 הפצר םוסחמ     07.02.0080
זילפ תשר םע )E.P.D.H( ההובג  תופיפצב      

  5,400.00   900.00     6.00 .הטסורינ לס + תעבורמ תרגסמב תגרבומ 'חי   
      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות תמגודכ , ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.03.0010
ןקתומ , ע"וש וא " ולסוא " םגד "הסרח"      

  7,700.00   550.00    14.00 . ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ 'חי   
      
ןרטש תרצות , םימח / םירק םימל הללוס     07.03.0020
לכ םע םלשומ ןקתומ , םורכ הפוצמ      

  9,100.00   650.00    14.00 .םירזיבאה 'חי   
      
"הסרח" תרצות תמגודכ ןבל סרחמ םיכנ רויכ     07.03.0030
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד      

  1,650.00   550.00     3.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו 'חי   
      
י"ע הלעפה , הדימעב ,םיכנל םירק םימ זרב     07.03.0040

  2,250.00   750.00     3.00 .ןרטש תרצות , םיכנל דעוימה קפרמ טומ 'חי   
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     011 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרצות תמגודכ היולת ןבל סרחמ הלסא     07.03.0050
סופיט הסכמו בשומ ללוכ ,"םטול" םגד הסרח      
ללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ      

 27,300.00 2,100.00    13.00 . ע"ש וא ןוסאלפ תרצות יולג החדה לכימ 'חי   
      
םגד הסרח תרצות םיכנל תדעוימ הלסא     07.03.0060
סופיט הסכמו בשומ ללוכ , 683 ט"קמ תקרב      
זחאמ ללוכ םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ      
יולג החדה לכימ ללוכ טרפ יפל הטסורינמ די      

  7,500.00 2,500.00     3.00 .ע"ש וא ןוסאלפ תרצות 'חי   
      
םירזיבאה לכ ללוכ בכוש 'ל 002 ילמשח דוד     07.03.0070
"הרטסג" תרצות רזוח לע םותסש, םישורדה      
לכו ןוחטיבה זרב זוקינל ךפשמ,ןוחטב זרב      
םומיח ט"וק 3 םומיח ףוג םישורדה םירזיבאה      
54 'פמט תלבגהל ימרטורדיה זרב + ריהמ      

  8,400.00 4,200.00     2.00 'פמוק . תרנצ ירוביח + םיחתור םימ תולעמ  
      
םירזיבאה לכ ללוכ 'ל 021 ילמשח דוד     07.03.0080
"הרטסג" תרצות רזוח לע םותסש, םישורדה      
לכו ןוחטיבה זרב זוקינל ךפשמ,ןוחטב זרב      
םומיח ט"וק 3 םומיח ףוג םישורדה םירזיבאה      
54 'פמט תלבגהל ימרטורדיה זרב + ריהמ      

  2,600.00 2,600.00     1.00 'פמוק . תרנצ ירוביח +  םיחתור םימ תולעמ  
      

  2,000.00   125.00    16.00 הרקתה ללחב וא ריקב 4/3" קותינ יזרב 'חי  07.03.0090
      
לזרבמ דמעמ ללוכ ד"ממל ינקת םימ לכימ     07.03.0100
רוניצ + יולימ זרב + רטיל 001 חפנ ןוולגמ      

    900.00   900.00     1.00 .)תינכת יפל( טוליש ללוכ , יולימל שימג 'חי   
      
ימינפ ףוג :ללוכה ןוחלקמל ךרד 4 ץופרטניא     07.03.0110
תמגודכ . ךרד 4 ריק תכרעמל ינוציח יוסיכ +      
+ ךרע הווש וא ."טסרווא" תרדסמ "תמח"      

  4,500.00 1,500.00     3.00 . שימג רוניצו תחלקמ שאר 'חי   
      
ימינפ ףוג :ללוכה ןוחלקמל ךרד 3 ץופרטניא     07.03.0120
תמגודכ . ךרד 3 ריק תכרעמל ינוציח יוסיכ +      
+ ךרע הווש וא ."טסרווא" תרדסמ "תמח"      

 10,400.00 1,300.00     8.00 . תחלקמ שאר 'חי   
      
זרב ללוכ "רוקמא" תרצות היתש ימ ררקמ     07.03.0130

  6,600.00 3,300.00     2.00 'פמוק .םורכ הפוצמ היתש  
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     012 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
5% תפסות )א(  :זוקינ תורונצ יפיעסל הרעה      
.'מ 5.3 לעמ ףסונ קמוע רטמ 5.0 לכ רובע      
השק עלסב הביצח רובע 01% תפסות )ב(      
:הטילקו הרקב יאת יפיעסל הרעה .ףוצרו      
םיקוצי וא םיימורט םיאתל סחייתמ ריחמה)א(      
)ב(. חקפמה /ןימזמה תעיבק יפל ( רתאב      
הדבכ הרקת ללוכ םיאתה יגוס לכל ריחמה      
.004D ןיממ ב-ב הסכמו      
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
,המדא יפדוע קוליס .םישרדנה תומוקמב      
שרדנכ תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא      
      
NS-8 גוסמ בויבל הבע יס.יו.יפ תורוניצ      
)488 י"ת יפל רצוימ(      
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.04.0010
    ).E.P.D.H( םייומס,םייולג םינקתומ תירבג  
ללוכ 4" רטוק ,םיחפס תוברל יולימב וא      

  7,000.00   140.00    50.00 .הפיטע רטמ   
      
51S טיבלד זקנ רמלד תרצות םשג ימ טלוק     07.04.0020

  2,450.00   350.00     7.00 4". 'חי   
      

  1,400.00   200.00     7.00 .4" רטוק הדלפמ ןותחת בזרמ אצומ 'חי  07.04.0030
      
מ"ס 08 רטוק ןמפלו תרצות סא זוקינ תחוש     07.04.0040
'מ 52.1  דע ההבוגב ינקת תשר הסכמ ללוכ      

  7,500.00 2,500.00     3.00 . תמלשומ תנקתומ 'חי   
      
דע קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את     07.04.0050
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 051      

  4,500.00 4,500.00     1.00 D400 'חי   
      
מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     07.04.0060
דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

  4,200.00   210.00    20.00 .רטמ 57.1 רטמ   
      
מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     07.04.0070
דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

  2,500.00   250.00    10.00 .רטמ 57.1 רטמ   
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     013 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
קיטסלפ / ןוטב זוקינ תשר הנתהו הקפסא     07.04.0080
תנקתומ , L-613 הטסורינ הכבס + תעפושמ      

  8,000.00   800.00    10.00 . זוקינ ירוביח ללוכ תמלשומ רטמ   
      
ללוכ ריק ךותב 01" רטוקב ינקת זוקינ לפמ     07.04.0090
, רטמ 5 דע ההבוגב ןוטב תפיטעו רוזיח      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק . םיחפס + תלוקיב ןיע ללוכ םלשומ ןקתומ  
      
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
חפ תונוראמ יונב ישאר למשח חולל הנבמ     08.01.0001
םילנפ ,יסקופא תקבא רומיג םע מ"מ 2 יבועב      
ןוראמ בכרומ חולה הנבמ ,תכתממ םיימדיק      
בחור מ"ס 05 ימינפ קמועו מ"ס 012 הבוגב      
תראותמה דויצה תומכ תא םאות חולה      
52% לש םוקמ תברזר תוברל תינכותב      
,ימוג ימטא םע תותלד ,דיתעב דויצ תפסותל      
תוברל ,ע"ש וא ןדרא תרצות תמגוד תונוראה      
םיטרופמ םניאש םישרדנה רזעה יקלח לכ      
,םיקדהמ ,טוויח ,הריבצ יספ :ןוגכ דרפנב      

 15,750.00 3,500.00     4.50 .טלפמוק ,ןומיסו טוליש ,הבכרה ,רוצי ר"מ   
      
:ללוכ ,הנבמב ישאר למשח חול תנקתה     08.01.0002
רוביח ,ומוקמב חולה תבצהו הקירפ ,הלבוה      
חולה לכב םיגרב קוזיח תוברל,םיוקה לכל      

  1,000.00 1,000.00     1.00 .טלפמוק ,הלעפהו הקידב ,ותלעפה ינפל 'חי   
      
ןלרמ תמגוד היהי למשחה תוחולב דויצה לכ      
.ע"ש וא רלימ רנקולק ,BBA ,דנרגל ,ןר'ג      
      
הנגה םע רפמא 001*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.01.0003
22 קותינ רשוכ ,רפמא 001-36 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      

  4,800.00 1,600.00     3.00 .טלפמוק ,הקספה לילס ,תנווכתמ 'חי   
      
הנגה םע רפמא 36*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.01.0004
22 קותינ רשוכ ,רפמא 36-04 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      

    650.00   650.00     1.00 .טלפמוק ,הקספה לילס ,תנווכתמ 'חי   
      
הנגה םע רפמא 04*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.01.0005
22 קותינ רשוכ ,רפמא 04-52 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      

    500.00   500.00     1.00 .טלפמוק ,תנווכתמ 'חי   
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     014 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הנגה םע רפמא 52*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.01.0006
22 קותינ רשוכ ,רפמא 52-61 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      

  1,200.00   400.00     3.00 .טלפמוק ,תנווכתמ 'חי   
      
הנגה םע רפמא 61*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.01.0007
22 קותינ רשוכ ,רפמא 61-01 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      

    350.00   350.00     1.00 .טלפמוק ,תנווכתמ 'חי   
      
הנגה םע רפמא 052*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.01.0008
22 קותינ רשוכ ,רפמא 052-002 תימרת      
תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ ,רפמאוליק      

  2,800.00 2,800.00     1.00 .טלפמוק ,הקספה לילס ,תנווכתמ 'חי   
      
הנגה םע רפמא 4*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.01.0009
,1MZKP תמגוד ,רפמא 4.2-0.1 תימרת      
,תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ      

  1,400.00   350.00     4.00 .טלפמוק 'חי   
      
הנגה םע רפמא 6*3 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.01.0010
,1MZKP תמגוד ,רפמא 0.6-0.4 תימרת      
,תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב דיוצמ      

    700.00   350.00     2.00 .טלפמוק 'חי   
      
קספמ ,דליטלומ ןומיס תורונמ 3 ללוכה טס     08.01.0011

    350.00   350.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,'א01*3 ז"אמ ,יציפק  
      
,םימרז ,םיחתמ :תדידמל ילטיגיד דדומ בר     08.01.0012
שוקיב איש ,קפסה םדקמ ,קפסה ,רדת      
CETAS תרצות 8FP291C תמגוד היגרנאו      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .'א 5/052 םרז ינשמ 3 ללוכ  
      
תרצות 331ME ךומנ חתמל ז"ועת הנומ     08.01.0013

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק CETAS, א 5/052 םרז ינשמ 3 ללוכ'.  
      
,CETAS תרצות SULP-ENO-CTE ריממ     08.01.0014

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .תירלולס תרושקת ךרד םינותנ תרבעהל  
      
ללוכ קפסהב םילבק תוצובק 5 לש תכרעמ     08.01.0015
םיאלוממ ,DH ,טלוו 044 ,ר"אווק 54 לש      
רקב ללוכ םייאמצע הקירפ ידגנ םע ,זגב      
רפסמב םילבקה תסנכהל תוגרד 6 ינורטקלא      
תוירונ ,קפסה םדקמ דמ ,םרז הנשמ ,תוצובק      
ראותמכ ,םיפילחמ םיקספמ ,היצקידניא      

  9,000.00 9,000.00     1.00 .טלפמוק ,תינכותב 'חי   
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     015 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
02 קפסהב םילבק תלעפהל יזאפ תלת ןעגמ     08.01.0016

    500.00   500.00     1.00 .טלפמוק ,רא"ווק 'חי   
      
01 קפסהב םילבק תלעפהל יזאפ תלת ןעגמ     08.01.0017

  1,200.00   400.00     3.00 .טלפמוק ,רא"ווק 'חי   
      
5 קפסהב םילבק תלעפהל יזאפ תלת ןעגמ     08.01.0018

    350.00   350.00     1.00 .טלפמוק ,רא"ווק 'חי   
      
ילנימונ םרזל ,םיזאפ דח םיוק תנגהל ז"אמ     08.01.0019
,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 52-01      

  3,600.00    45.00    80.00 .טלפמוק 'חי   
      
ילנימונ םרזל ,םירשוגמ םיזאפ-דח םיז"אמ 3     08.01.0020
,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 52-01*3      

    750.00   250.00     3.00 .טלפמוק 'חי   
      
ילנימונ םרזל ,םיזאפ תלת םיוק תנגהל ז"אמ     08.01.0021
,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 04-23*3      

  3,000.00   300.00    10.00 .טלפמוק 'חי   
      
ילנימונ םרזל ,םיזאפ תלת םיוק תנגהל ז"אמ     08.01.0022
,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 36*3      

    400.00   400.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
ילנימונ םרזל ספאה קותינ םע יזאפ דח ז"אמ     08.01.0023
,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,רפמא 52-01      

    640.00    80.00     8.00 .טלפמוק 'חי   
      
ןיבו הקראהל הזפ ןיב רתי חתמ ןגמ תדיחי     08.01.0024

  1,200.00   300.00     4.00 .AK001 הקראהל ספא 'חי   
      
022 לילס ,CA-3 ,'א 52 יזאפ תלת ןעגמ     08.01.0025

  1,200.00   300.00     4.00 .טלפמוק ,רזע עגמ םע טלוו 'חי   
      
022 לילס ,CA-3 ,'א 61 יזאפ תלת ןעגמ     08.01.0026

  1,750.00   250.00     7.00 .טלפמוק ,רזע עגמ םע טלוו 'חי   
      
טלוו 022 לילס ,CA-3 ,'א 61 יזאפ דח ןעגמ     08.01.0027

  1,500.00   150.00    10.00 .טלפמוק ,רזע עגמ םע 'חי   
      
'א 5 םיעגמ 2 ,טלוו 022 לילס דעצ רסממ     08.01.0028

    400.00   100.00     4.00 .טלפמוק ,רפמא 'חי   
      
לולכ רפמא 61 עגמ תוגרדמ רדח טמוטוא     08.01.0029

    250.00   250.00     1.00 .טלפמוק ,טלוו 022 'חי   
      

  3,000.00   300.00    10.00 .טלפמוק ,'א 30.0 ,'א 04*4 תחפ רסממ 'חי  08.01.0030
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     016 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,200.00   300.00     4.00 .טלפמוק ,'א 10.0 ,'א 04*4 תחפ רסממ 'חי  08.01.0031

      
    500.00   500.00     1.00 .טלפמוק ,'א 30.0 ,'א 36*4 תחפ רסממ 'חי  08.01.0032

      
םע 'א 61 םיבצמ 2 ,ז"אמ יומד םרז קספמ     08.01.0033
,הליסמ לע הנקתהל יעצמא ספא בצמ      

    500.00   100.00     5.00 .טלפמוק 'חי   
      
םע 'א 52 םיבצמ 2 יבטוק תלת ררוב קספמ     08.01.0034

    540.00   180.00     3.00 .טלפמוק ,0 בצמ 'חי   
      

    120.00    60.00     2.00 .טלפמוק ,'א 01 ז"אמ יומד יבטוק דח קספמ 'חי  08.01.0035
      

     90.00    30.00     3.00 .טלפמוק ,דליטלומ ןומיס תרונמ 'חי  08.01.0036
      

    150.00    50.00     3.00 .01 ךיתנ תיב םע רפמא CRH  01 ךיתנ 'חי  08.01.0037
      
27 לש תינכמ הברזר םע יגולנא תבש ןועש     08.01.0038
םיעגמ 2 ללוכ ,תיעובשו תימוי תינכות ע"ש      

  1,800.00   300.00     6.00 .תע-דמ-ןמול תמגוד םיפילחמ 'חי   
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 טלפמוק,ילטיגיד ימונורטסא ןועש 'חי  08.01.0039
      

    600.00   600.00     1.00 חתמ רסוח תדיחי 'חי  08.01.0040
      
םע למשח חולב שא יוליג תרקבל OSI תדיחי     08.01.0041

    500.00   500.00     1.00 .טלפמוק ,תואיצי 4 'חי   
      
ם י ל י ב ו מ ו  ם י ל י ב כ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
למשח תוחול ןיב ,תשוחנ 53X5 YX2N לבכ     08.02.0001
לע ,תולעתב ,םיליבומב ,דויצל חול ןיב וא/ו      
הלחשה תוברל עקרקב וא/ו הרקתב ,תוריקה      
,םיילמשח םירוביח ,ךרוצה תדימב ,תרנצב      

  9,600.00   120.00    80.00 .טלפמוק רטמ   
      
תוחול ןיב ,תשוחנ 051X4 YX2N לבכ     08.02.0002
,םיליבומב ,דויצל חול ןיב וא/ו למשח      
עקרקב וא/ו הרקתב ,תוריקה לע ,תולעתב      
,ךרוצה תדימב ,תרנצב הלחשה תוברל      

  3,200.00   320.00    10.00 .טלפמוק ,םיילמשח םירוביח רטמ   
      
ןיב וא/ו למשח תוחול ןיב 5.2X5 YX2N לבכ     08.02.0003
,תוריקה לע ,תולעתב ,םיליבומב ,דויצל חול      
,תרנצב הלחשה תוברל עקרקב וא/ו הרקתב      

  2,000.00    10.00   200.00 .טלפמוק ,םיילמשח םירוביח ,ךרוצה תדימב רטמ   
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../017 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     017 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןיב וא/ו למשח תוחול ןיב 5.2X3 YX2N לבכ     08.02.0004
,תוריקה לע ,תולעתב ,םיליבומב ,דויצל חול      
,תרנצב הלחשה תוברל עקרקב וא/ו הרקתב      

  1,200.00     8.00   150.00 .טלפמוק ,םיילמשח םירוביח ,ךרוצה תדימב רטמ   
      
ןיב וא/ו למשח תוחול ןיב 5.1X5 YX2N לבכ     08.02.0005
,תוריקה לע ,תולעתב ,םיליבומב ,דויצל חול      
,תרנצב הלחשה תוברל עקרקב וא/ו הרקתב      

  1,200.00     8.00   150.00 .טלפמוק ,םיילמשח םירוביח ,ךרוצה תדימב רטמ   
      
ןיב וא/ו למשח תוחול ןיב 5.1X3 YX2N לבכ     08.02.0006
,תוריקה לע ,תולעתב ,םיליבומב ,דויצל חול      
,תרנצב הלחשה תוברל עקרקב וא/ו הרקתב      

  1,000.00     5.00   200.00 .טלפמוק ,םיילמשח םירוביח ,ךרוצה תדימב רטמ   
      
וא/ו למשח תוחול ןיב 5.1X01 YX2N לבכ     08.02.0007
לע ,תולעתב ,םיליבומב ,דויצל חול ןיב      
הלחשה תוברל עקרקב וא/ו הרקתב ,תוריקה      
,םיילמשח םירוביח ,ךרוצה תדימב ,תרנצב      

    650.00    13.00    50.00 .טלפמוק רטמ   
      
וא/ו למשח תוחול ןיב 5.1X41 YX2N לבכ     08.02.0008
לע ,תולעתב ,םיליבומב ,דויצל חול ןיב      
הלחשה תוברל עקרקב וא/ו הרקתב ,תוריקה      
,םיילמשח םירוביח ,ךרוצה תדימב ,תרנצב      

    360.00    18.00    20.00 .טלפמוק רטמ   
      
ןיב 5.1X2 09E/081EF..XHXHN לבכ     08.02.0009
,םיליבומב ,דויצל חול ןיב וא/ו למשח תוחול      
עקרקב וא/ו הרקתב ,תוריקה לע ,תולעתב      
,ךרוצה תדימב ,תרנצב הלחשה תוברל      

    200.00    10.00    20.00 .טלפמוק ,םיילמשח םירוביח רטמ   
      
ןיב 5.2X3 09E/081EF..XHXHN לבכ     08.02.0010
,םיליבומב ,דויצל חול ןיב וא/ו למשח תוחול      
עקרקב וא/ו הרקתב ,תוריקה לע ,תולעתב      
,ךרוצה תדימב ,תרנצב הלחשה תוברל      

  2,250.00    15.00   150.00 .טלפמוק ,םיילמשח םירוביח רטמ   
      
ר"ממ 01 ךתחב רוזשו יולג תשוחנ ךילומ     08.02.0011
םוקמ לכב תשר תולעת ,תרנצב ןקתומ      
םירחא םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל שרדיש      

  2,000.00    10.00   200.00 .טלפמוק ,תויומכה בתכ לש רטמ   
      
תרקתל קזוחמ מ"ס 01*5 ץרוחמ U ליפורפ     08.02.0012
םלואב הרואת ירזיבא תילתל םאתומו הנבמה      
תודובעה לכ ללוכ למשח יליבכ תאישנלו      

  6,000.00    50.00   120.00 .טלפמוק ,הנקתהל םישורדה רזעה ירמוחו רטמ   
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../018 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     018 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הציחמ םע תצרוחמ תנבלוגמ חפ תלעת     08.02.0013
ילבכ תאישנ רובע מ"מ 003*051 תודימב      
03-כ גגהמ תהבגומ ,הנבמה גג לע למשח      
םייתכתמ םיליפורפ י"ע תכמתנו מ"ס      

  4,050.00    90.00    45.00 .טלפמוק ,'מ 5.1 לכ םינבלוגמ רטמ   
      
הציחמ םע תצרוחמ תנבלוגמ חפ תלעת     08.02.0014
ילבכ תאישנ רובע מ"מ 002*06 תודימב      
וא/ו ריקל תקזוחמ ,תרושקת וא/ו למשח      
םינבלוגמ תכתמ יליפורפ םע הנבמה תרקתל      

  8,000.00    80.00   100.00 .טלפמוק ,'מ 1 לכ ןרציה לש םילניגרוא רטמ   
      
םע תצרוחמ תנבלוגמ הסכמ םע חפ תלעת     08.02.0015
תאישנ רובע מ"מ 001*06 תודימב הציחמ      
וא/ו ריקל תקזוחמ ,תרושקת וא/ו למשח ילבכ      
םינבלוגמ תכתמ יליפורפ םע הנבמה תרקתל      

  7,000.00    70.00   100.00 .טלפמוק ,'מ 1 לכ ןרציה לש םילניגרוא רטמ   
      
תרושקתו למשח תרנצל רבעמ יחתפ תמיטא     08.02.0016
תנקתה רחאל תוריקב םירבעמב תוחולב      
2( שא בכעמ ירמוטסלא רמוח םע תרנצה      

    400.00   100.00     4.00 'פמוק .טלפמוק ,תוינכותב ראותמכ ,)'עש  
      
תודימב ןבלוגמ יתכתמ םילבכ םלוס     08.02.0017
    004X001 ןיב מ"מ 006 קחרמ מ"מ  
תודובעה לכ ללוכ ריקה לע ןקתומ ,םיבלשה      

    700.00   140.00     5.00 .טלפמוק ,םישורדה רזעה ירמוחו רטמ   
      
מ"מ 02 רטוקב קילד יתלב ףכירמ רוניצ     08.02.0018
בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל      
ראותמכ שרדיש םוקמ לכב ןקתומ ,תויומכה      

    200.00     2.00   100.00 .טלפמוק ,תוינכותב רטמ   
      
מ"מ 52 רטוקב קילד יתלב ףכירמ רוניצ     08.02.0019
בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל      
ראותמכ שרדיש םוקמ לכב ןקתומ ,תויומכה      

    400.00     4.00   100.00 .טלפמוק ,תוינכותב רטמ   
      
מ"מ 23 רטוקב קילד יתלב ףכירמ רוניצ     08.02.0020
בתכ לש םירחא םיפיעסב וסוכ אלש םירקמל      
ראותמכ שרדיש םוקמ לכב ןקתומ ,תויומכה      

    300.00     6.00    50.00 .טלפמוק ,תוינכותב רטמ   
      
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח ל  ת ו ד ו ק נ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
למשחל עקתה יתבו רואמה יקספמ לכ      
םגד דרובסיו תרצות תמגוד ויהי תרושקתו      
טנגלא      
      

קובץ: כתב כמויות   .../019 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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16/08/2020
דף מס':     019 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הרקת וא/ו תיטסוקא הרקתב רואמ תדוקנ     08.03.0001
5.1 ךתחב םיכילומ םע ריקה לע וא/ו הפושח      
רוניצב יזאפ תלת וא יזאפ-דח לגעמב ר"ממ      
הלעתב Y.Y.N לבכ וא/ו וילאמ הבכ יטסלפ      
,םרז קספמ ללוכ ,ימוקמ למשח חול דע תשר      

 16,800.00   140.00   120.00 .טלפמוק 'חי   
      
הפושח הרקת וא/ו חפ תלעתב רואמ תדוקנ     08.03.0002
ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ םע ריקה לע וא/ו      
יטסלפ רוניצב יזאפ תלת וא יזאפ-דח לגעמב      
דע חפ תלעתב Y.Y.N לבכ וא/ו וילאמ הבכ      

  2,700.00   150.00    18.00 .טלפמוק ,ימוקמ למשח חול 'חי   
      
יזאפ-דח ןירושמ יטסלפ ת"ב תפסות     08.03.0003
רוביח רובע רואמ תדוקנל חפ תלעת/הרקתב      

    900.00    50.00    18.00 .טלפמוק ,יתישעת הרואת רזיבאל 'חי   
      
קספמ וא/ו ןצחל וא/ו םרז קספמ תפסות     08.03.0004

    500.00    50.00    10.00 .טלפמוק ,טוויח ללוכ רואמ תדוקנל ףוליח 'חי   
      
םוקמ לכב םוריח תרואתל רואמ תדוקנ     08.03.0005
רוניצב ר"ממ 5.1 ךתחב םיכילומ הנבמב      
תיטסוקא הרקתב ,תוריקב וילאמ הבכ יטסלפ      
תומלוס ,תולעתב ר"ממ 5.1*3 לבכ וא/ו      
,יתמוק למשח חול דע תיטסוקא הרקתב      

  4,320.00   120.00    36.00 .טלפמוק 'חי   
      
וא ט"הת יזאפ-דח רפמא 61 עקת תיב תדוקנ     08.03.0006
רוניצב ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ םע ט"הע      
ןורירמ רוניצ וא ט"הת וילאמ הבכ יטסלפ      
Y.Y.N ר"ממ 5.2*3 לבכ ללוכו רבוחמ ט"הע      
הרקתב תולעתב וא/ו תוריקה לע תולעתב      
תיב ללוכ ,ימוקמ למשח חול דע תיטסוקא      

  9,000.00   150.00    60.00 .טלפמוק ,עקת 'חי   
      
חולל דע דרפנ וק םע ךא ל"נכ תיב תדוקנ     08.03.0007

    900.00   180.00     5.00 .למשח 'חי   
      
ת"ב 2 :ללוכ ,ל"נה ת"ב תדוקנל תפסות     08.03.0008
,ףתושמ לגעממ םינוזינ ,םיבכרהב םידומצ      

    500.00    50.00    10.00 .טלפמוק ,N םגד וקסינ תמגוד 'חי   
      
ת"ב 3 :ללוכ ,ל"נה ת"ב תדוקנל תפסות     08.03.0009
,ףתושמ לגעממ םינוזינ ,םיבכרהב םידומצ      

    120.00    60.00     2.00 .טלפמוק ,N םגד וקסינ תמגוד 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../020 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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16/08/2020
דף מס':     020 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת"ב 4 :ללוכ ,ל"נה ת"ב תדוקנל תפסות     08.03.0010
,ףתושמ לגעממ םינוזינ ,םיבכרהב םידומצ      

     80.00    80.00     1.00 .טלפמוק ,N םגד וקסינ תמגוד 'חי   
      
6  ט"הת טסלפ אדע תמגוד הדובע תדמע     08.03.0011
םע םיזאפ-דח למשח יעקש 4 :תללוכ תומוקמ      
חול דע היומס הנקתהב ר"ממ 5.2 הנזה וק      
לבכו 54JR ת"ב םע בשחמ תודוקנ 2 ,למשח      
    7TAC דע היומס הנקתהב מ"מ 52 תרנצב  

  1,500.00   750.00     2.00 .טלפמוק ,תרושקת ןורא 'חי   
      
רסממ ללוכ ט"הע וקסינ תמגוד הדובע תדמע     08.03.0012
52X3 ז"אמ,רפמא 04X4   30.0  תחפ      
23X5 EEC עקש,רפמא 61X3 ז"אמ,רפמא      
הנזה וק םע רפמא 61X5 EEC עקש,רפמא      
,למשח חול דע תשר תלעתב ר"ממ 01      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,'מ 01 דע ךרואב  
      
הנזה וק ללוכ ילמשח דודל הנזה תדוקנ     08.03.0013
חולמ היומס הנקתהב ר"ממ 5.2 יזאפ-דח      
קספמ ,הנבמה גג לע דודה דע ישאר למשח      
,ןומיס תירונ םע רפמא 61 יבטוק-וד םרז      
ןגומ ןירושמ ,'א 61 יבטוק-וד ןוחטב קספמ      
םירוביח ,הנבמה גג לע דודל דומצ םימ      

  1,050.00   350.00     3.00 .טלפמוק ,םילמשח 'חי   
      
5.2 ךתחב לבכ םע תיזאפ-תלת הנזה תדוקנ     08.03.0014
ללוכו רבוחמ וילאמ הבכ יטסלפ רוניצב ר"ממ      
חול דע תולעתב Y.Y.N ר"ממ 5.2*5 לבכ      
יבטוק תלת טקפ ןוחטב קספמ ללוכ ,למשח      

  2,250.00   450.00     5.00 .טלפמוק ,61*3 ןירושמ יטסלפ 'חי   
      
ט"הת תיזאפ-דח רפמא 61 עקת תיב תדוקנ     08.03.0015
יטסלפ רוניצב ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ םע      
ר"ממ 5.2 םיכילומ ללוכו רבוחמ וילאמ הבכ      
יטסלפ עקת תיב ללוכ ,ימוקמ למשח חול דע      

    440.00   220.00     2.00 .טלפמוק ,EEC ןירושמ 'חי   
      
ת"ב ,רפמא 61 תיזאפ-דח ת"ב תדוקנ     08.03.0016
5.2 הנזה וק ללוכ ןגזמל יטירב טרדנטס      

    340.00   170.00     2.00 .טלפמוק ,ימוקמ למשח חול דע ר"ממ 'חי   
      
ןירושמ יטסלפ וא/ו םימ ןגומ רזיבא תפסות     08.03.0017

  1,050.00    30.00    35.00 .טלפמוק ,'א 61 יזאפ-דח עקת תיב תדוקנל 'חי   
      
מ"מ 61 רוניצ ללוכ טטסומרטל הנכה תדוקנ     08.03.0018
,גוזימה תדיחיל טטסומרטה תדוקנ ןיב      

    400.00    80.00     5.00 .טלפמוק 'חי   
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../021 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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16/08/2020
דף מס':     021 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
המיס תספוקב תמלשומ תדדוב תשר תדוקנ     08.03.0019
תוריהמב,ינקת רודלט 7TAC לבכ תללוכה      
    0021 ZHM 52 ףכירמ רוניצ ללוכו לחשומ  
י"ע םידדצה ינשב טוויח ללוכ,לוחכ מ"מ      
תויחנה י"פע בורצ טוליש+3M םירוטקנוק      

  6,400.00   200.00    32.00 טלפמוק,בושקתה 'חי   
      
קזב לבכ םע מ"מ 52 רוניצ ללוכ ןופלט תדוקנ     08.03.0020
ת"בב רמג ,תרושקת ןורא דע הדוקנהמ גוז 4      

    700.00   140.00     5.00 .טלפמוק ,ןופלטל ינקת 'חי   
      
רוניצ ללוכ, היזיבלט תנטנאל הנכה תדוקנ     08.03.0021
לבכ םע "וילאמ הבכ" גוסמ  מ"מ 02 רטוקב      
הרקת וא/ו תיטסוקא הרקתב ילאיסקאוק      
ןורא דע הנטנאל ת"ב תדוקנמ הקוצי      
55 הלוגע הספוקב רמג ,יתמוק תרושקת      

    140.00   140.00     1.00 .טלפמוק ,ת"ב םע ריקב העוקש 'חי   
      
02 רטוקב רוניצ ללוכ,לוקמרל הנכה תדוקנ     08.03.0022
הכישמ טוח םע "וילאמ הבכ" גוסמ מ"מ      
תודוקנ ןיב הקוצי הרקת וא תיטסוקא הרקתב      
הספוקב רמג ,הזירכ זגראל דע םילוקמרה      

    960.00    80.00    12.00 .טלפמוק ,ריקב העוקש 55 הלוגע 'חי   
      
הצק תדיחי וא/ו ןשע יאלגל הנכה תדוקנ     08.03.0023
הבכ" ףכירמ רוניצ ללוכ ןשע יוליג תכרעמל      
הכישמ טוח םע מ"מ 02 רטוקב "וילאמ      
תוריקב וא/ו ט"הת וא/ו תיטסוקאה הרקתב      
דע תודוקנה ןיב ,היצקורטסנוקב וא סבג      

  2,000.00    80.00    25.00 .טלפמוק ,תזכרה 'חי   
      
תורונ ללוכ רואמ ינצחל 8 םע תוקלדה לנפ     08.03.0024
טוויח תוברל ,תינכות יפל סיוג תמגוד ןומיס      
םירוביחו למשח חולל םיקספמה ןיב      

  1,500.00   750.00     2.00 'פמוק .טלפמוק ,םיילמשח  
      
הבכ" ףכירמ רוניצ ללוכ הקעזאל הנכה תדוקנ     08.03.0025
הכישמ טוח םע מ"מ 02 רטוקב "וילאמ      
תוריקב וא/ו ט"הת וא/ו תיטסוקאה הרקתב      
תיזכרמ הקעזא תספוקל תודוקנה ןיב סבג      

    640.00    80.00     8.00 .טלפמוק ,תוינכותב ראותמכ 'חי   
      
,יזאפ תלת ס"כ 5 דע עונמ לש ילמשח רוביח     08.03.0026
רודיס קספמל עונמה ןיב הנזהה לבכ ללוכ      
י"ע ותנגהו עונמל קספמה ןיב הנזהה לבכ      
תונקתו קוחב שרדנכ חפ וא הלעת וא תרנצ      

    500.00   250.00     2.00 'פמוק .טלפמוק ,למשחה  
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../022 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     022 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םיילמשח לסרודכ ילס דוקיפל הנכה תדוקנ     08.03.0027
רוניצב תואצות חול וא/ו תוינש 42 ןועש וא/ו      
ידיג-וד תרושקת לבכ םע מ"מ 02 רטוקב      
תדמעב דוקיפ חול דע הצק תדוקנמ ,ךכוסמ      

  1,350.00   150.00     9.00 .טלפמוק ,םיטפוש 'חי   
      
5*5.2 הנזה וק ללוכ םוסרפ טלש תדוקנ     08.03.0028
,טלשה דע למשחה חולמ תרנצ םע ר"ממ      

    500.00   500.00     1.00 .רפמא 61X3 טלש דיל ןוחטב קספמ 'חי   
      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
ספיליפ ןומעפ DEL הרואת ףוג     08.04.0001
    ENILEROC W551 ML00502 י"ע קוושמ  

 19,800.00 1,100.00    18.00 .ע"ש וא הכרא 'חי   
      
W23 ,הרקתב עוקש DEL לנפ הרואת ףוג     08.04.0002
    ML 0014 םגד BI תרצות SUDOM קוושמ  

  7,500.00   300.00    25.00 .ע"ש וא הכרא י"ע 'חי   
      
W03 ML 0004 םימ ןגומ DEL הרואת ףוג     08.04.0003

  4,000.00   400.00    10.00 .ע"ש וא הכרא י"ע קוושמ DELAMIRP םגד 'חי   
      
םגד DEL W06 ML 8505 הפצה סנפ     08.04.0004
    RENNIW תרצות AGEV הכרא י"ע קוושמ  

  4,000.00   500.00     8.00 .ע"ש וא 'חי   
      
DEL םימ ןגומ הרקתב עוקש הרואת ףוג     08.04.0005
    W51 תרצות AGEV וא הכרא י"ע קוושמ  

  6,750.00   270.00    25.00 .ע"ש 'חי   
      
DEL םימ ןגומ הרקתב עוקש הרואת ףוג     08.04.0006
    W52 תרצות AGEV וא הכרא י"ע קוושמ  

  8,100.00   270.00    30.00 .ע"ש 'חי   
      
DEL ,לוגע םימ ןגומ יביטרוקד הרואת ףוג     08.04.0007
    W02 םגד DEL NOOM הכרא י"ע קוושמ  

  3,520.00   220.00    16.00 .ע"ש וא 'חי   
      
'מ 01 הבוג דע הנקתהל םוריח תרואת רזיבא     08.04.0008
DEL 3X2 תורונ םע הבחר הראהל      
תרצות LE-516 תמגוד,טוו      
    THGILORTCELE ןמז הנגה תשר ללוכ  
לע וא הרקתב תוקד 021 םוריחב הלועפ      

  2,700.00   450.00     6.00 H=052 ריקה 'חי   
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../023 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     023 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
DEL W3 תרונ םע םוריח תרואת רזיבא     08.04.0009
תוקד 09 םוריחב הלועפ ןמז הרקתב עוקש      

  8,750.00   350.00    25.00 THGILORTCELE תרצות LE-306 תמגוד 'חי   
      
לעמ "האיצי" טלש םע םוריח תרואת רזיבא     08.04.0010
,תוקד 09 םוריחב הלועפ ןמז ,תלדה ףוקשמ      
תרצות DEL 516-LE תמגוד      

 10,000.00   400.00    25.00 ELECTROLIGHT 'חי   
      
ת ו נ ו ש  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
למשח רוביח רובע ןימזמה םע םימואת     08.05.0001
תרוקיב תנמזה ,רפמא 036X3 לש ס"היבל      
םלואב למשחה ינקתמ רובע ךמסומ קדוב י"ע      
םייוקילה לכ ןוקית ,עוציבה רחאל טרופסה      
תכרעמ לכ תאבה דע ,תרוקיב תעב ולגתיש      
תועיבשל "שומישל הנכומ" לש בצמל למשחה      
,סדנהמהו ןימזמה ,קדובה לש םנוצר      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
ינקתמ רובע ךמסומ קדוב י"ע תרוקיב     08.05.0002
לכ ןוקית,םייקה ס"היב הנבמ לש למשחה      
תודובעה לכ,תרוקיבה תעב ולגתיש םייוקילה      
למשחה ןקתמ תמאתהל םישרדנה םירמוחה      
,םויהל תופקתה למשחה תונקתו קוחל םייקה      
לש בצמל למשחה תכרעמ לכ תאבה דע      
,קדובה לש םנוצר תועיבשל "שומישל הנכומ"      
עצובי הז ףיעס(.טלפמוק ,סדנהמהו ןימזמה      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק )ןימזמה לש תשרופמ השירד יפל קר  
      
ללוכ קינכמלט תמגוד םוריח תקספה ןצחל     08.05.0003
טלפמוק ,ישאר למשח חול דע מ"מ 61 תרנצ      

    300.00   300.00     1.00 .)דרפנב דדמנ רוניצב לבכה( 'חי   
      

    800.00   200.00     4.00 .תרושקת ןורא תשינב 4IC תספוק 'חי  08.05.0004
      
מ"ס 06*001 תודימב מ"ס 2 ןבל ץע חול     08.05.0005

    100.00   100.00     1.00 'פמוק .תרושקת ןורא תשינב  
      
52 תשוחנ ךילומ םע ישאר םימ הנומ רושיג     08.05.0006

    150.00   150.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,םימיאתמ םיקבח ללוכ ר"ממ  
      
,הנבמב םייתכתמה םינקתמה לכ תקראה     08.05.0007
תולעת ,תרושקתו למשחל תשר תולעת :ןוגכ      
תיתכתמ םימו בויב תרנצ ,ריווא גוזימ תרנצו      
תוחפל ר"ממ 01 תשוחנ ךילומ תועצמאב 'וכו      
תונקתו קוחב שרדנכ הקראה ספ דע      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,למשחה  
      

קובץ: כתב כמויות   .../024 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     024 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
למשח חול דיל םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.05.0008
וילא הקראה יכילומ לכ רוביח ללוכ ישאר      
,למשחה תונקתו קוחב שרדנל םאתהב      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
לש ללוכ יונב חטשב הנבמה לש דוסי תקראה     08.05.0009
רטוקב לוגע הדלפ טומ:תללוכ ,ר"מ 002,1 -כ      
תוברל,הנבמה לש דוסיה תורוקב מ"מ 21      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,תינכותב ראותמכ ,תורומש תואיצי  
      
ךמסומ יאלמשח עוציבב י'גר תועשב תודובע     08.05.0010

  1,750.00    70.00    25.00 .דבלב חקפמה תויחנה יפל ע"ש   
      
רזוע יאלמשח עוציבב י'גר תועשב תודובע     08.05.0011

  1,250.00    50.00    25.00 .דבלב חקפמה תויחנה יפל ע"ש   
      
י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  - ך ו מ נ  ח ת מ  60.80 ק ר פ  ת ת       
ת ב ל ו ש מ  ש א       
      
תוכרעמ הנייהת ןשע יוליגו הזירכ תוכרעמ      
ויהיו 3/0221 ילארשי ןקת יפל תובלושמ      
תוכרעמהע"ש וא רייפלט תרצות תמגוד      
חותפ דוק םע הדובעה םותב ורסמיי      
.הקוזחתו תופסותל      
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 ) תובותכ REVAS ) 721 0007 תזכר 'חי  08.06.0001
      

    700.00   700.00     1.00 תועדוה ןגייח 'חי  08.06.0002
      

  4,200.00   280.00    15.00 סיסב +  יגולנא ןשע יאלג 'חי  08.06.0003
      

  3,000.00 1,500.00     2.00 )טלקמ-רדשמ( ןרק יאלג 'חי  08.06.0004
      

    300.00   100.00     3.00 תיגולנא ןומיס תרונמ 'חי  08.06.0005
      

    300.00   150.00     2.00 יגולנא ץופינ ןצחל 'חי  08.06.0006
      

    250.00   250.00     1.00 147 סיטרכ 'חי  08.06.0007
      

    750.00   250.00     3.00 ץנצנ רפוצ 'חי  08.06.0008
      

    600.00   300.00     2.00 מגומ ינוציח רפוצ 'חי  08.06.0009
      

    250.00   250.00     1.00 םימ ןגומ ןצחל 'חי  08.06.0010
      

    500.00   250.00     2.00 327/328 הלעפה סיטרכ 'חי  08.06.0011
      

    500.00   250.00     2.00 508 חוויד סיטרכ 'חי  08.06.0012
      

קובץ: כתב כמויות   .../025 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     025 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,600.00    40.00    40.00 שא יוליג תכרעמל  הדוקנ תנקתהו טווח 'חי  08.06.0013

      
  2,500.00 2,500.00     1.00 לאורפ ןקת טאוו 003 רבגמ 'חי  08.06.0014

      
    400.00   400.00     1.00 קחורמ ןופורקימו זראמ 'חי  08.06.0015

      
    200.00   200.00     1.00 קחורמ ןופורקימל סיטרכ 'חי  08.06.0016

      
    900.00   150.00     6.00 הרקיתל 6 לוקמר 'חי  08.06.0017

      
    300.00   150.00     2.00 חרי ריק לוקמר 'חי  08.06.0018

      
  1,400.00   350.00     4.00 רפוש לוקמר 'חי  08.06.0019

      
    600.00    40.00    15.00 ןקת הזירכ תכרעמל הדוקנ תנקתהו טווח 'חי  08.06.0020

      
    500.00    10.00    50.00 טלפמוק שא ןיסח לבכ רטמ  08.06.0021

      
  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק תכרעמ תונכיתו בותיכ 08.06.0022

      
  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק שרדייש לככ תויצרגטניא יוויל 08.06.0023

      
םאתהב עצובת ןשע/שא יוליג תכרעמ      
תבלושמ 3-0221 ילארשיה ןקתה תושירדל      
.םוריח תזירכ םע      
      
למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     08.06.0025
םיאתמ זגה לקשמ MF-002 זג םע ישאר      
2 ,תזכרל רוביח :ללוכ ,ישארה חולה חפנל      
ינדי הלעפה ןצחל ,בלוצמ רוביחב ןשע יאלג      
ןכומ לכה ,םיזתמ + תשוחנ תרנצ ,םוריחב      
תרשואמ יוביכה תכרעמ( טלפמוק ,הלועפל      

  5,000.00 5,000.00     1.00 .)יוביכה תושר י"ע 'חי   
      
סדנהמ וא םינקתה ןוכמ י"ע תכרעמה תקידב     08.06.0026
םימולשתה ללוכ שא יבכמ רושיא יפל ךמסומ      
יבכמ םע םימואתה לכ תוברל הקידבה רובע      
,התנקתה רחאלו תכרעמה תנקתה ינפל שא      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
ןשע רורחש תונולח תחיתפל תכרעמ     08.06.0027
01-ל תזכר תללוכ ,סרפלטמ תמגוד םיילמשח      
םירוביח ,ינדי ףקוע קספמ ,םיילמשח תונולח      
םלשומ ןפואב לעופו טווחמ לכה ,םיילמשח      
,יוביכה תושר חקפמה ןוצר תועיבשל ינקתו      
תזכרה ןיב שא יניסח םיליבכ( טלפמוק      
,םידרפנ םיפיעסב דדמנ תונולחה יעונמל      
,הז ףיעסב םיללכנ אל תונולחה יעונמ      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .)םוינימולאה תונולח םע דחי םידדמנ  
קובץ: כתב כמויות   .../026 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     026 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ב ש ח מ ל  ת ר ו ש ק ת  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
2 ללוכ מ"ס 07 קמועב U-02 תרושקת ןורא     08.07.0001
+ דצ תותלדב הליענ + 'פמט דמ + םיררוואמ      
תדוקנו טוויח + לוענמ םע תררוחמ חפ תלד      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .חוכ-למשח 'חי   
      

    500.00   250.00     2.00 3M לש קיר JR 7TAC-54 לנפ 'חי  08.07.0002
      

    600.00   600.00     1.00 תחפ תללוכה םיעקש 8 ספ 'חי  08.07.0003
      

    150.00    50.00     3.00 תרושקת ןוראל תורעש לנפ 'חי  08.07.0004
      

     50.00    50.00     1.00 תרושקת ןוראל ףדמ 'חי  08.07.0005
      

 10,000.00 5,000.00     2.00 EOP תואיצי PH 42 0392 תזכר 'חי  08.07.0006
      
21 ןיירושמ ןורקימ 9.0 יטפוא רושיג לבכ     08.07.0007
ס"היב תוריכזמב אצמנש ישאר ןוראל םיביס      

  1,200.00    15.00    80.00 םידדצה ינשב םיצורע 21 ךותיר ללוכ רטמ   
      

  2,400.00 1,200.00     2.00 תרושקת ןוראל יטפוא לנפ 'חי  08.07.0008
      

    200.00    50.00     4.00 'מ 5.1 ךרואב CL-CL םייטפוא םירשגמ 'חי  08.07.0009
      

    960.00    40.00    24.00 'מ 5.0 ךרואב JR 7-TAC-54 תשר ירשגמ 'חי  08.07.0010
      
ינקת קזב גוז 01 לבכ תועצמאב רושיג לבכ     08.07.0012
תרושקת ןוראל דעו תוריכזמב ישאר ןוראמ      
לנפב הנקתהו הסירפללוכ טרופסה םלואב      

  1,600.00    20.00    80.00 טלפמוק,םידדצה ינשב JR-54 תשר רטמ   
      

  2,000.00   500.00     4.00 0392 תזכרל הגיג PH 1 יטפוא לודומ 'חי  08.07.0013
      
ת ו נ ז ה ,ת ט ש  ח ו ת י פ  80.80 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח       
      
תחמוגב םיישאר םיקספמ למשח חולל הנבמ     08.08.0001
תודימ ,םימ ןגומ רטסאילופ ןוראמ ןוטב      
מ"ס 04 ימינפ קמוע מ"ס 011 הבוג ןוראה      
תראותמה דויצה תומכ תא םאות חולה בחור      
52% לש םוקמ תברזר תוברל תינכותב      
,ימוג ימטא םע תותלד ,דיתעב דויצ תפסותל      
לכ תוברל ,ע"ש וא רבנע תמגוד תונוראה      
םיטרופמ םניאש םישרדנה רזעה יקלח      
,םיקדהמ ,טוויח ,הריבצ יספ :ןוגכ דרפנב      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,ןומיסו טוליש ,הבכרה ,רוצי  
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../027 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     027 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,ןוטב תחמוגב םיישאר םיקספמ חול תנקתה     08.08.0002
,ומוקמב חולה תבצהו הקירפ ,הלבוה :ללוכ      

    700.00   700.00     1.00 .טלפמוק ,הלעפהו הקידב ,םיוקה לכל רוביח 'חי   
      
דע בחורב עקרקב תרנצל וא/ו םילבכל הלעת     08.08.0003
יוסיכו עצמ :ללוכ ,מ"ס 001 קמועבו מ"ס 06      
יוסיכ ,הרהזאל ינקת יטסלפ טרס ,תונויד לוח      
,תוינכותב ראותמכ ,הריפחה תמדא קודיהו      

  3,500.00    35.00   100.00 .טלפמוק רטמ   
      
,מ"מ 061 רטוקב הרבוק תמגוד יטסלפ רוניצ     08.08.0004

    875.00    35.00    25.00 .טלפמוק ,עקרקב הריפחב ןקתומ רטמ   
      
,מ"מ 05 רטוקב הרבוק תמגוד יטסלפ רוניצ     08.08.0005

  1,000.00    20.00    50.00 .טלפמוק ,עקרקב הריפחב ןקתומ רטמ   
      
רטוקב 5.31 ע"קי קזב ןקת ןליטאילופ רוניצ     08.08.0006
יטוח 4 ללוכ עקרקב הריפחב ןקתומ ,מ"מ 05      
תרושקת יליבכ רובע( טלפמוק ,וכותב הכישמ      

  3,300.00    22.00   150.00 .)ךומנ חתמו רטמ   
      
הריפחב ןקתומ ,6" רטוקב חישק CVP רוניצ     08.08.0007

  6,500.00    50.00   130.00 .טלפמוק ,עקרקב רטמ   
      
הריפחב ןקתומ ,4" רטוקב חישק CVP רוניצ     08.08.0008

    700.00    35.00    20.00 .טלפמוק ,עקרקב רטמ   
      
ןוטבמ תרושקת תרנצל הלוגע רבעמ תחוש     08.08.0009
הסכמ מ"ס 001 קמוע ,מ"ס 08 רטוק תודימב      
,החושה תנקתה ,הריפח ללוכ ,ןוט 04 ב-ב      
,קודיהו יוסיכ ,הילא תרנצה ןוטיבו רוביח      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
תודימב למשח תרנצל הלוגע רבעמ תחוש     08.08.0010
ב-ב הסכמ מ"ס 021 קמוע ,מ"ס 521 רטוק      
רוביח ,החושה תנקתה ,הריפח ללוכ ,ןוט 04      

 12,000.00 4,000.00     3.00 'פמוק .טלפמוק ,קודיהו יוסיכ ,הילא תרנצה ןוטיבו  
      
רוביח םג ללכנ םינושה םילבכה ריחמב      
תרושקת תוחולל וא/ו למשח תוחולל םילבכה      
.'דכו תונורק ,םיקדהמ תוברל      
      
לחשומ YX2N ר"ממ 051*4 הנזה לבכ     08.08.0012
ללוכ ,ןינבל תישאר הנזה רובע ק"תת תרנצב      

 27,540.00   306.00    90.00 .טלפמוק ,למשחה תוחולל םילמשח םירוביח רטמ   
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../028 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     028 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,ק"תת תרנצב לחשומ תוגוז 01 יל'ג לבכ     08.08.0013
JR-54 תשר לנפב הנקתהו הסירפ ללוכ      

  2,000.00    25.00    80.00 .טלפמוק,םידדצה ינשב רטמ   
      
תרנצב לחשומ YYN ר"ממ 5.2*3 הנזה לבכ     08.08.0014

  1,190.00     7.00   170.00 .טלפמוק ,םילמשח םירוביח ללוכ רטמ   
      
הדלפ טוממ היושע הקראה תדורטקלא     08.08.0015
'מ 3 ךרואו מ"מ 91 רטוקב ,תשוחנ הפוצמ      
תיכנא העוקת ,"דלוורפוק" תמגוד תוחפל      

    700.00   700.00     1.00 .עקרקב 'חי   
      
)הקראה תדורטקלאל( הלוגע ןוטב תכירב     08.08.0016
הסכמ םע מ"ס 05 קמועו מ"ס 06 רטוקב      
ןוט 5 סמועל ,מ"ס 05 רטוקב לוגע ןוטב      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק .םיטולישו  
      
ס"יב ךותב םייק חולל הנזה לבכ רוביח     08.08.0017

    150.00   150.00     1.00 'פמוק טלפמוק,םישרדנ טוויח ייוניש תוברל  
      
םייק למשח תרבח תנזה  לבכ יוהזו יוליג     08.08.0018

    200.00   200.00     1.00 'פמוק שדח ינוציח םיקספמ חולל ורוביחו עקרקב  
      
ח"ח הנומו למשח חול רובע H ןוטב תחמוג     08.08.0019
בחור ,עקרקה פ"עמ מ"ס 032 הבוג תודימב      
תלד םע מ"ס 05 קמוע ,)לופכ( מ"ס 001      
םאתהב,החמוגה תיזחב תלעננ הדלפ      
תוריפח ,תודובעה לכ ללוכ תינכותב םיטרפל      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,החמוגה תנקתהל תושורדה 'וכו  
      
הנגה םע 'א 3X036 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.08.0020
22 קותינ רשוכ ,רפמא 036-005 תימרט      
תיטנגמ תימרט הנגהב דיוצמ ,א"ק      

  4,000.00 4,000.00     1.00 .טלפמוק  ,הקספה לילס ,תינורטקלא 'חי   
      
הנגה םע 'א 3X004 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.08.0021
22 קותינ רשוכ ,רפמא 004-052 תימרט      
תיטנגמ תימרט הנגהב דיוצמ ,א"ק      

  3,200.00 3,200.00     1.00 .טלפמוק  ,הקספה לילס ,תינורטקלא 'חי   
      
הנגה םע 'א 3X052 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.08.0022
22 קותינ רשוכ ,רפמא 052-002 תימרט      
תיטנגמ תימרט הנגהב דיוצמ ,א"ק      

  2,800.00 2,800.00     1.00 .טלפמוק  ,הקספה לילס ,תינורטקלא 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../029 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     029 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םע MZKP 'א 3X4 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.08.0023
קותינ רשוכ ,רפמא 052-002 תימרט הנגה      
תיטנגמ תימרט הנגהב דיוצמ ,א"ק 22      

    500.00   500.00     1.00 .טלפמוק   ,תינורטקלא 'חי   
      
ןצחלו דל מ"מ 22 ןומיס תורונמ 3 םע טס     08.08.0024

    250.00   250.00     1.00 .טלפמוק ,תוירונ תקידבל יבטוק תלת 'חי   
      
CRH 001 יכיתנ 3 :ללוכ קרב ןגמ תכרעמ     08.08.0025
םירוביח ,א"ק 001 קרב יניגמ 4 ,'א      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,םיילמשח  
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
,םינוויכ יתשב לגרס ,תובכש יתשב םינפ חיט     09.01.0010
תוניפה לכ קוזיח תוברל,םיירושימ םיחטש ג"ע      
M.P.X תשר ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה      
,הניפה ךרוא לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ      
םינטק םיחטש ,םיפילג,םיחתפ יפשח לע חיט      
ןיב מ"ס 08 בחורב C.V.P תותשר,םירצו      

 73,800.00    90.00   820.00 .תמייקל השדח היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב ר"מ   
      
הנותחת הצברה תבכש תוברל ץוח חיט     09.01.0020
אלל חיט תובכש יתשו תוביטר תרידח תעינמל      
,חיטה תבורעתל דנוב.י'ג.יב קבד תפסות ,דיס      
ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה תוניפה  לכ קוזיח      
לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ M.P.X תשר      
,םיפילג,םיחתפ יפשח לע חיט,הניפה ךרוא      
בחורב C.V.P תותשר,םירצו םינטק םיחטש      
היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08      

 97,750.00   115.00   850.00 .'וכו תמייקל השדח ר"מ   
      
בחרמל 077LP וא 031LP  יתילכת בר חיט     09.01.0030
,מ"מ 01 יבועב ,ע"ש וא ריקומרת תרצות ןגומ      

  6,240.00   130.00    48.00 .רגב טכילשו תיכוכז יביס תשר תוברל ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../030 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     030 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תוברל ,גגב תוקעמ לש ימינפה קלחב ץוח חיט     09.01.0040
תרידח תעינמל הנותחת הצברה תבכש      
תפסות ,דיס אלל חיט תובכש יתשו תוביטר      
לכ קוזיח ,חיטה תבורעתל דנוב.י'ג.יב קבד      
תשר ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה תוניפה      
    M.P.X תוניפ םע םינבלוגמ C.V.P ךרוא לכל  
םינטק םיחטש ,םיחתפ יפשח לע חיט,הניפה      
ןיב מ"ס 08 בחורב C.V.P תותשר,םירצו      
תמייקל השדח היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב      

 10,350.00   115.00    90.00 .'וכו ר"מ   
      
רובמט תרצותמ ינועבצ ילירקא טכילש תבכש     09.01.0050
יפל תואמגודו םינווגב ,ע"ש וא טלרינ וא      
תנכה תוברל ץוח חיט ג"ע ,לכירדאה תריחב      
תובכשה לכ ,דוסי תבכש ,רמיירפ ,תיתשתה      
לכה .'וכו תואמגודו םינווג בוליש ,שרדנכ      

 59,500.00    70.00   850.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק ר"מ   
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,םיפסה ,םירמוחה לכ תא םג םיללוכ      
רבעמב,םוינימולא/זילפ/הטסורינמ הדרפהה      
,םייופיח/םיפוציר הצקבו םייופיח/םיפוציר ןיב      
םייכנאו םייקפוא ,םהינימל רמגה יליפורפ      
וא ע"ש וא "םייופיצ לייא" י"ע םיקוושמה      
,לכירדאה תריחב יפל תרחא הרבח תרצות      
תוינכותב ראותמכו לכירדאה תשירד יפל לכה      
.תוינכותב םיטרפבו      
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0010
08 דוסי ריחמ ,01R הקלחה דגנ גוסמ ,מ"ס      
תנכה ,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ,ר"מ/ח"ש      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,תיתשה      
דוביע,תואמגודו םינווג בוליש ,תילירקא      

 10,080.00   240.00    42.00 .'וכו  םיעופיש ר"מ   
      

    800.00    50.00    16.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  10.01.0020
      
03/03 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0030
08 דוסי ריחמ ,01R הקלחה דגנ גוסמ ,מ"ס      
תנכה ,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ,ר"מ/ח"ש      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,תיתשה      
דוביע,תואמגודו םינווג בוליש ,תילירקא      

 49,200.00   240.00   205.00 .'וכו  םיעופיש ר"מ   
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../031 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     031 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,500.00    50.00    90.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  10.01.0040

      
03/03 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0050
09 דוסי ריחמ ,11R הקלחה דגנ גוסמ ,מ"ס      
תנכה ,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ,ר"מ/ח"ש      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,תיתשה      
דוביע,תואמגודו םינווג בוליש ,תילירקא      
.'וכו  םיעופיש      

  6,500.00   250.00    26.00 )תוחלקמ( ר"מ   
      
וא הקימרק יחיראב ,ןוטב וא קולב תוריק יופיח     10.01.0060
דוסי ריחמ ,מ"ס 02/04 תודימב ןלצרופ טינרג      
תבכש ,תיתשתה תנכה תוברל ר"מ/ח"ש 08      
,קבדב הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ      
בוליש ,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא      
םיחטש ,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג      
לכה .'וכו תומאתהו םיכותיח ,םירצו םינטק      

 93,600.00   240.00   390.00 )תוחלקמו םיתוריש(       .טלפמוק ר"מ   
      
ג"ע מ"ס 2 יבועב רסיק ןבאמ הדובע יחטשמ     10.01.0070
,םירויכל חתפ דוביע תוברל .חבטמ תונורא      
מ"ס 4 טנק ,םילגרס ,תוינובס ,םיזרבל םירוח      

  7,500.00 1,500.00     5.00 .)וטנ הדידמה( .'וכו ר"מ   
      
,תונוש תודימב ,מ"מ 6 יבועב לטסירק תוארמ     10.01.0080

  3,500.00   700.00     5.00 .עובצ ץע וא םוינימולא תרגסמ תוברל ר"מ   
      
בחור ,מ"ס 3 יבועב ןורבח שישמ תונולח ינדא     10.01.0090

 28,500.00   300.00    95.00 .םימ ףא תוברל מ"ס 05 דע רטמ   
      
,ריינ יקיזחמ ,תוינובס :ןוגכ םיתורשב םירזיבא     10.01.0100
002 לש דוסי ריחמב 'וכו ילזונ ןובסל םינקתמ      

 13,500.00   300.00    45.00 .'חי/ח"ש 'חי   
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
וא/ו םינפ חיט ג"ע ע"ש וא לירקרפוס עבצ     11.01.0010
תוחפל תובכש שולש ףושח ןוטב וא סבג תוחול      
םינווג בוליש תוברל דיחא ןווג תלבקל דעו      
לכו דוסי תבכש ,תיתשתה תנכה ,תואמגודו      

 48,000.00    40.00 1,200.00 .ןרציה טרפימ יפל שרדינכ תובכשה ר"מ   
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../032 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     032 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תוחול וא/ו םינפ חיט ג"ע ע"ש וא לונירקא עבצ     11.01.0020
ןווג תלבקל דעו תוחפל תובכש שולש סבג      
תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש תוברל, דיחא      
שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש ,תיתשתה      

  3,780.00    42.00    90.00 ,ןרציה טרפימ יפל ר"מ   
      
רוא טלופ עבצב ןגומה בחרמה ןומיסו טוליש     11.01.0030
רוא טלופ טוליש תוברל .א"גה ןקת יפל      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .תרושקתו למשח ירזיבאל  
      
שולש ץוח חיט לע ע"ש וא לירקרפוס עבצ     11.01.0040
תוברל ,דיחא ןווג תלבקל דעו תוחפל תובכש      
,תיתשתה תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש      
טרפימ יפל שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש      

  4,500.00    50.00    90.00 .ןרציה ר"מ   
      
,למשח תונוראל רוא טלופ טוליש עוציבו ןונכת     11.01.0050
תותלדל ,'וכו שא יוביכ ,תרושקת ,היצלטסניא      
,םינסחמ ,םינגומ םיבחרמ ,םיינכט םירדח ,שא      
טוליש לכו םימ ידמ ,יוביכ יזרב ,תוגרדמ ירדח      
יוביכ תושירד יפל טלפמוק לכה ,שרדיש רחא      
לכל טלפמוק הדידמה .םינקתה לכו שא      
ךותב הדובעה םחתמ לכב שרדנה טולישה      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .רצחבו הנבמה תותיזחב ,הנבמה  
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 10-א 'סמ סופיט טירפ     12.01.0010

 24,000.00 24,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 20-א 'סמ סופיט טירפ     12.01.0020

 15,000.00 15,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 30-א 'סמ סופיט טירפ     12.01.0030

  4,500.00 4,500.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 40-א 'סמ סופיט טירפ     12.01.0040

 27,000.00 27,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 50-א 'סמ סופיט טירפ     12.01.0050

  2,100.00 2,100.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 60-א 'סמ סופיט טירפ     12.01.0060

 33,000.00 11,000.00     3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../033 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     033 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לכה .המישרב 60B-א 'סמ סופיט טירפ     12.01.0070

 24,000.00 12,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 60C-א 'סמ סופיט טירפ     12.01.0080

 12,000.00 12,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 70-א 'סמ סופיט טירפ     12.01.0090

 48,000.00 12,000.00     4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 80-א 'סמ סופיט סירת     12.01.0100

  6,000.00 6,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 01-א 'סמ סופיט סירת     12.01.0120

  1,000.00 1,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 11-א 'סמ סופיט ןולח     12.01.0130

  2,000.00 2,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
םוינימולא חפב הנבמה תותיזחב תוריק יופיח     12.01.0140
,רונתב עובצ ,מ"מ 1 יבועב ,לנוצלפ תטישב      
האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,P.D.V.P רמג      
יופיח,םיגנושלפ ,םיקוזיחה , םירוביחה לכו      
םייתשק,םיעפושמ,םייכנא,םייקפוא םיחטש      
.'וכו      

 50,000.00   500.00   100.00 .טלפמוק לכה ר"מ   
      
חפמ  םילנפב הנבמה תותיזחב תוריק יופיח     12.01.0150
עובצ ,מ"מ 2 יבועב ,מ"ס 03 בחורב,ןבלוגמ       
תייצקורטסנוק תוברל ,P.D.V.P רמג ,רונתב      
,םיקוזיחה , םירוביחה לכו האישנ      
םיחטש יופיח,םיגנושלפ      
.'וכו םייכנא,םייקפוא      

 40,000.00   400.00   100.00 .טלפמוק לכה ר"מ   
      
2 יבועב םוינימולא חפמ גגב תוקעמ לע גניפוק     12.01.0160
בחורב ,P.D.V.P רמג ,רונתב עובצ ,מ"מ      
,םירוביחה לכ תוברל מ"ס 521 דע לע סורפ      

 35,000.00   500.00    70.00 .םהינימל רזעה ירמוח לכ ,םיקוזיחה רטמ   
      
ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
למשח רוביח תודובע עצבל גוזימה ןלבק לע      
ינכטה טרפמל םאתהב גוזימה דויצל זוקינו      
. 1001 ןקת יפלו תוינכותו ןנכתמה לש      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../034 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     034 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תיאמצע ריוא גוזימ תדיחי הנקתהו הקפסא     15.01.0020
תילנמונ רורק תקופתל tinU-agakcaP גוסמ      
000,01 ריוא תקיפס רורק ןוט 52      
םידרפנ רורק ילגעמ P.S  4= 2",ד"למר      
, גגה לע הפנה,הלעפה תיחול,םוח תבאשמ      
, תוגרד 3 ט"וק 04 קפסה רזע םומיח יפוג      
לע הנגה תשר,ץחל ינועש,רוססורפורקמ      
םרז קספמ ,?SOC םילבכ,הבעמ תללוס      
תוריהמ יוניש י"ע שאר ץחל תוסיו,ישאר      
, N.L טקש ,םייטסוקא םיאת,הבעמ יחופמ      
י"ע רשואמ ע"וש וא סירוא תרבח תמגודכ      
ללוכ( .הלעפהה דע טלפמוק לכה, ןנכתמ      

150,000.00 75,000.00     2.00 .)דלוגיילב יופיצו ןוסיימ יציפק 'חי   
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.01.0030
תקופת , i51-NARIDAT םגד ןארידת      
רוביח תוברל טקפ, ש"טב 58321 רורקה      
, זגה תרנצו זוקינ , תודיחי ןיב םילבכ למשחל      
ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ תודובע ללוכ      
הלעפה תיחול , זוקינה רוביח רותיא הביצח      

  8,000.00 4,000.00     2.00 . טלפמוק , הלעפה , זג יולימ טלש םע 'חי   
      
תוימוג + םיגרוסו םוחב םינבלגמ תונחלוש     15.01.0040

    800.00   400.00     2.00 . םיבעמה יגוס לכל 'חי   
      

  2,800.00 1,400.00     2.00 אבס לקמ+6" רטוק הטנו תנקתהו הקפסא 'חי  15.01.0050
      
םינוש םירטקב זג תרנצ תנקתהו הקפסא     15.01.0070
ןיב םילבכ , למשחו )ןרציה תוארוה יפל(      
תוברל םינגזמה יגוס לכל דודיבו , תודיחי      
חטשב שרדנה יפל תוריקב םיחודיקו הביצח      

  4,500.00   150.00    30.00 )תינכות האר( רטמ   
      
תכרעמל יזכרמ הלעפה חול הנקתהו הקפסא     15.01.0080
למשח תולעת,דוקיפו הרקב ללוכ  ריווא גוזימ      
לכ הלעפה תורשפא תילמשח היצלטסניאו      

  5,000.00 2,500.00     2.00 .דרפנב הדיחי 'חי   
      
ךותב 3" רטוק טירבג תרנצ תנקתהו הקפסא     15.01.0090
עוציב ללוכ למשחו זג תרנצ רבעמל תוריק      

  2,400.00    80.00    30.00 . גגהמ האיציב אבס לקמ טרפ רטמ   
      
תרנצ רבעמל א"גה טרפ יפל TCM תמיטא     15.01.0100

    800.00   800.00     1.00 . ד"ממב זג 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../035 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     035 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
םאתמ ללוכ ריואה ירזפמ ריחמ : הרעה      
תודובע + )תינכות יפל( המיאתמ תודימב      
. לכירדא תריחב יפל עבצ + חטשב הנקתה      
      
תולוגע מ"מ 1 יבוע תונוולגמ חפ תולעת.     15.02.0015
תריחב יפל ןווגב העיבצ ללוכ  לקירפס      
תמיטא ךבסמה ךותב וא הילת ללוכ לכירדא      
1" יטסוקא דודיב ללוכ ןוקליס      

 75,000.00   300.00   250.00 .תשרו תוכיס+'אקירמא ר"מ   
      
רוביח מ"מ 1 חפ יבוע תונוולגמ חפ תולעת     15.02.0020

 22,000.00   110.00   200.00 . םיתסוו תוילת ללוכ הטכיש ר"מ   
      
םיניפ םע רוביח יאקירמא יטסוקא דודיב     15.02.0030

 16,000.00    80.00   200.00 תשר + 2" יבוע  ENYD ORUD ר"מ   
      
XORT  תרצות םוינמלאמ לוגע ריוא סירת     15.02.0040

 13,000.00   650.00    20.00 . תסו ללוכ מ"ס 04 רטוק  V-LDV-005 םגד 'חי   
      
תודימב ידיצ ריוא רזפמ הנקתהו הקפסא     15.02.0050

  6,000.00   250.00    24.00 . תסוו +02/04 'חי   
      
תונוש תודימב םוינמלאמ רזוח ריוא סירת     15.02.0060

  6,600.00 1,500.00     4.40 . תסוו + ןנסמ+  תינכתה יפל ר"מ   
      
תסו ללוכ םוינמלאמ םשג דגנ חצ ריוא סירת     15.02.0070

  1,250.00 2,500.00     0.50 . תינכות יפל תודימ , םיקרח דגנ תשרו ר"מ   
      

  1,000.00   500.00     2.00 . תודימה לכל תינושמש שימג 'חי  15.02.0080
      
ך ו כ י ס ו  ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  10.91 ק ר פ  ת ת       
ך ו כ י ס ו       
      
,הנבמב םינוש תומוקמב הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0010
הדלפ יליפורפמ 'וכו תורוק ,םידגא ,םידומע      
תוברל ,שרדייש יפכו תוינכותב טרופמכ םינוש      
םיגרבה ,םיכותירה ,םירוביחה ,םיקוזיחה לכ      
העיבק ,םיכתורמ םיצוק ,תוקטלפ ,םיגוסה לכמ      
יפל טלפמוק לכה .'וכו ןווליג ,)לוגרע( תשקב      

360,000.00 18,000.00    20.00 .תוינכותב םיטרפ ןוט   
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../036 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     036 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,םייטסוקאומרט חפ תוטסקב גגה ךוכיס     19.01.0020
םגד ,רונתב םיעובצו םינבלוגמ ,םיררוחמ      
    006/041AKM, דודיב תוברל ,מ"מ 1 יבועב  
08 לקשמב 3" יבועב םיעלס רמצ ינורזמב      
ירמוח לכו םיקוזיחה ,םירוביחה לכו ק"מ/ג"ק      
לטיהב הדידמה( .טלפמוק לכה ,םהינימל רזעה      

164,000.00   400.00   410.00 )יקפוא ר"מ   
      
עובצו ןבלוגמ ,טילודנוא חפב גגה ךוכיס     19.01.0030
,םיקוזיחה לכ תוברל ,F.D.V.P רמג ,רונתב      
לכו 'וכו םיגנושלפה ,םימוטיאה ,םירוביחה      
יפל טלפמוק לכה ,םהינימל רזעה ירמוח      
ןרציה יטרפמו יטרפ יפלו תוינכתב םיטרפ      

192,500.00   350.00   550.00 .)יקפוא לטיה יפל תופיפח אלל וטנ הדידמה( ר"מ   
      
ןוולוגמ ,מ"מ 2 יבועב חפמ םשג ימל הלחזמ     19.01.0040
האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,רונתב  עובצו      
,םשג ימ תורוניצל םילוורש ,םירוביחה לכו      
עובצו ןבלוגמ חפמ םיגנושלפה ,םיקוזיחה      
רזעה ירמוח לכו 'וכו האישנ תיצקורטסנוק      

 21,600.00   400.00    54.00 .טרפ יפל טלפמוק לכה ,םהינימל רטמ   
      
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב       
      
םינבלוגמ םימוטא חפ ישגממ בתות תרקת     22.01.0010
בחור ,מ"מ 6.0 חפה יבוע ,רונתב םיעובצו      
תייצקורטסנוק תוברל .מ"ס 03 םישגמה      
םיחתפ תחיתפ ,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ      
ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכ ,גוס לכמ      

 28,800.00   240.00   120.00 .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ר"מ   
      
רורח םיררוחמ חפ ישגממ תיטסוקא הרקת     22.01.0020
חפה יבוע ,רונתב םיעובצו םינבלוגמ ,ורקימ      
תוברל .מ"ס 03 םישגמה בחור ,מ"מ 6.0      
,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
תיטסוקא העירי,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ      
ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכ סקטדנואס      

  8,400.00   240.00    35.00 )תומכהמ %05(.טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../037 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     037 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רורח םיררוחמ חפ  יחיראמ תיטסוקא הרקת     22.01.0030
,רונתב םיעובצו םינבלוגמ ,ןיא פורד,ורקימ      
.מ"ס 06/06 תודימב,מ"מ 6.0 חפה יבוע      
,Z+L יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק תוברל      
    Z, T, L, העירי,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ  
םיקוזיחהו םירוביחה לכ סקטדנואס תיטסוקא      
%05(.טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו      

  8,750.00   250.00    35.00 )תומכהמ ר"מ   
      
םגד  תילרנימ תיטסוקא הרקת     22.01.0040
    ALREP תודימב ע"ש וא גנורטסמרא תרצות  
תוברל ,51T ליפורפ ,CRN=9.0 ,מ"ס 06/06      
,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
םירוביחה לכו גוס לכמ םיחתפ תחיתפ      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו      

 19,200.00   240.00    80.00 .טלפמוק ר"מ   
      
תיכוכז רמצ ינורזמב תויטסוקא תורקת דודיב     22.01.0050
ק"מ/ג"ק 42 לש יבחרמ לקשמבו 2" יבועב      
רמצ תזיג תוברל שא ןיסח ןליתאילופב םיפוטע      

  3,150.00    45.00    70.00 .תקבדומ הרוחש תיכוכז ר"מ   
      
סבג/בתות/תיטסוקא הרקתל ריחמ תפסות     22.01.0080
בחרמל האישנ תיצקורטסנוק רובע גוס לכמ      
תוברל,ףרועה דוקיפ ידי לע תרשואמ ןגומ      
םיטנמלאה לכלו הרואת יפוגל םיקוזיח      

  1,700.00   100.00    17.00 .הרקתב םיבלושמה ר"מ   
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .ןוליו תוברל ,ןגומ בחרמל ינקת ימיכ אסיכ תיב 22.01.0090
      
םייטסוקא םילנפב םלואב תוריק יופיצ     22.01.0100
םגד,מ"ס 032/051 תודימב      
תריחב יפל תואמגודו םינווגב,טילקרה      
,האישנ תייצקורטסנוק תוברל,לכירדאה      
לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכו ,םויס יליפורפ      

 29,100.00   300.00    97.00 .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח ר"מ   
      
םינוש םירטקב תיכנא וא תיקפוא תרנצ יוסיכ     22.01.0110
תוברל ½" יבועב קורי סבג חולב הנבמה ךותב      
לכו יטסוקא דודיב ,האישנ תיצקורטסנוק      
רזעה ירמוח לכו ,םיקוזיחה ,םירוביחה      

  4,500.00   150.00    30.00 .טלפמוק לכה .םהינימל רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../038 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     038 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
.03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
      
רטוקב ,הקיציו חודיק ,סוסיבל ןוטב תואסנולכ     23.01.0010

 25,200.00   210.00   120.00 .שרדנכ קמועבו מ"ס 05 רטמ   
      
רטוקב ,הקיציו חודיק ,סוסיבל ןוטב תואסנולכ     23.01.0020

 70,200.00   270.00   260.00 .שרדנכ קמועבו מ"ס 06 רטמ   
      
רטוקב ,הקיציו חודיק ,סוסיבל ןוטב תואסנולכ     23.01.0030

118,800.00   360.00   330.00 .שרדנכ קמועבו מ"ס 07 רטמ   
      
ןויזל םיעלוצמו םילוגע ,םיכיתר הדלפ תוטומ     23.01.0050

 81,000.00 4,500.00    18.00 .תואסנולכה ןוט   
      
ט ר ו פ ס  י נ ק ת מ  03 ק ר פ       
      
ט ר ו פ ס  י נ ק ת מ  10.03 ק ר פ  ת ת       
      
רושיא לעב( תילמשח תיטסוקא הלופכ הציחמ     30.01.0010
לופיק ךרוא תלעב )7155 םינקתה ןוכמ םגד      
תלת עונמ ללוכ ,םלואה הבוגל המאתהל דחוימ      
תססובמ הענה תכרעמ ,עונמה לע םלבו יזאפ      
מ"מ 05 בחורב המרה תועוצרו יכרוא ריצ      
ינשו תוחפל ןוט 1 לש העירק סמועל תוחפל      
החטבאה יעצמא לכו םילגפורטנצ םימלב      
ילארשיה ןקתה יפל לכה םישורדה תוחיטבהו      
שא ןיסח גירא תובכש יתש היושע .שדחה      
הציחמה ןרצי לע ,ר"מל 'רג 0021 לקשמב      
קרפל ףקת OSI 8002/1009 רושיא"  איצמהל      
"טרופס תומלואל תויטסוקא תוציחמ- 7155      

 66,000.00   550.00   120.00 ע"ווש וא םורדה טרופס 6784RC  ט"קמ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../039 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     039 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
בוצעב ידדצ MA-IKULF םגד לס ןקתמ     30.01.0020
02.2 הטילב ,5155 םגד רושיא לעב ,םדקתמ      
ןונגנמ ללוכ ,ריקל הדיצה תילמשח לפקתמ 'מ      
טק-ל הבוג יוניש רשפאמהילמשח הבוג יוניש      
5-מ תוחפ ךותו ץמאמ אלל דחא ליעפמ י"ע לס      
V.U ןגומ ממ 51 טקפסרפ חול ללוכ תוינש      
קושיח ללוכ ,קושיחה רוזאב דחוימ יוניפ ללוכ      
םיימינפ םיציפק השולש לעב יפמילוא יציפק      
וד הנגה ידופיר תפסוה ללוכ ,תיעוצקמ תשרו      
ינקת דימע ןטירואילופ יושע לסה חולל ידדצ      
תומלואל לס ינקתמ - ABIF תושירד יפל      
הווש וא 84111 םורדה טרופס ט"קמ טרופס      

 69,000.00 34,500.00     2.00 רשואמ ךרע 'חי   
      
בוצעב ידדצ MA-IKULF םגד לס ןקתמ     30.01.0030
02.3 הטילב ,5155 םגד רושיא לעב ,םדקתמ      
ןונגנמ ללוכ ,ריקל הדיצה תילמשח לפקתמ 'מ      
טק-ל הבוג יוניש רשפאמה ילמשח הבוג יוניש      
תוחפ ךותו ץמאמ אלל דחא ליעפמ י"ע לס      
ןגומ ממ 51 טקפסרפ חול ללוכ תוינש 5-מ      
    V.U ללוכ ,קושיחה רוזאב דחוימ יוניפ ללוכ  
םיציפק השולש לעב יפמילוא יציפק קושיח      
ידופיר תפסוה ללוכ ,תיעוצקמ תשרו םיימינפ      
ןטירואילופ יושע לסה חולל ידדצ וד הנגה      
לס ינקתמ - ABIF תושירד יפל ינקת דימע      
84111 םורדה טרופס ט"קמ טרופס תומלואל      

 69,000.00 34,500.00     2.00 רשואמ ךרע הווש וא 'חי   
      
תחיתמל ןונגנמ ללוכ םוינימולא ףע רודכ ןקתמ     30.01.0040
לש םגד רושיא" לעב - ינקית  ןגמ דופירו  תשר      
האלמ הקידב ללוכה "ילארשיה םינקתה ןוכמ      
- 2 קלח 5155 י"ת ילארשיה ןקתל המאתהל      
דוקפת תושירד - ףע רודכ דויצ :טרופס דויצ      
םגד .4002 ץרממ הקידב תוטישו תוחיטבו      
הווש וא 501090VB ט"קמ םורדה טרופס      

  7,900.00 7,900.00     1.00 רשואמ ךרע 'חי   
      
ינקתמ רוביחב שומישל טרופס ינקתמל ןגוע     30.01.0050
גוסמ יופיצב הסכמ ללוכ ןוולוגמ ,טרופסה      

  1,300.00   650.00     2.00 םוינמולא תוטזור ללוכ ,הפצרה 'חי   
      
לש םגד רושיא" לעב  קוב  יגוז ידווש םלוס     30.01.0060
האלמ הקידב ללוכה "ילארשיה  םינקתה ןוכמ      
- 3 קלח 5155 י"ת ילארשיה ןקתל המאתהל      
-  תומלוס- תולמעתה דויצ :טרופס דויצ      
ץרממ הקידב תוטישו תוחיטבו דוקפת תושירד      
2021MG ט"קמ םורדה טרופס םגד ,4002      

 13,380.00 2,230.00     6.00 רשואמ ךרע הווש וא 'חי   
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../040 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     040 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,םידילחמ יתלב ףע רודכ ידומעל םילוורש     30.01.0070
הסכמו םוינמולא תטזור ללוכ הפצרב םינטובמ      

  1,800.00   900.00     2.00 הפצרה גוסמ יופיצב 'חי   
      
ןטירואילופ עבצב יפמילוא לסרודכ שרגמ ןומיס     30.01.0080
ןקתה תוארוה יפל ןומיסה - ינקית ,םיאתמ      

  7,200.00 2,400.00     3.00 שדחה 'חי   
      
ןטירואילופ עבצב יפמילוא ףערודכ שרגמ ןומיס     30.01.0090
ןקתה תוארוה יפל ןומיסה - ינקית ,םיאתמ      

  1,600.00 1,600.00     1.00 שדחה 'חי   
      
הנבמב תודרויו תולוע תועבט גוז ןקתמ     30.01.0100
תכרעמ ללוכ הרקתב היצקורטסנוקל רבוחמה      
החטבא ללוכ ,הקיצימ  תועבטה .הבוג יוניש      
רושיא לעב .תוחיטבל תועבטה לש תשלושמ      

  5,400.00 5,400.00     1.00 םינקתה ןוכמ םגד 'חי   
      
םיפוצמה ריקל םילפקתמ סופיט ילבח 4 ןקתמ     30.01.0110
,לבחה תומרפה תעינמל ןותחתה םקלחב      
לעב .הרקתב היצקורטצנוקל רוביח הנבמב      

  5,400.00 5,400.00     1.00 םינקתה ןוכמ םגד רושיא 'חי   
      
הפוצמ מ"מ 001 יבועב ריקה לע הנגה דופיר     30.01.0120

 18,000.00   450.00    40.00 םינקתה ןוכמ םגד רושיא לעב ר"מ   
      

175,500.00   450.00   390.00 ABIF תרשואמ טקרפ תפצר ר"מ  30.01.0130
      

  7,225.00    85.00    85.00 םאות הפצר לנפ רטמ  30.01.0140
      
תרצות EM 0203 254- םגד תואצות חול     30.01.0170
האצות ,ןמז ןועש ללוכה "תפרצ לטמרטס"      
תויתוא לדוג .תוישיא תורבעו הצובק תוריבע      
לדוג ,DEL תוירונ לעב מ"ס 51      
רבש דגנ ןיד ןקת לעב מ"מ 09/0001/0042      
םהניב קחשמ תויצרדפ 41-ל דעוימ  3-23081      
סולפ .ןוטנימדב ,די רודכו ףע רודכ ,לס רודכ      
חנויש דוקיפ ללוכ שדח קחשמ תריצי תורשפא      

 29,500.00 29,500.00     1.00 מ"מ 06/571/043  םיטפושה תדמעב 'חי   
      
לטמרטס תרצות CS 42 םגד תוינש 42 חול     30.01.0180
לדוג מס 32 תוא לדוג לעב תפרצ      

  7,900.00 7,900.00     1.00 .דל תורונמ מ"מ 56/003/005 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../041 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     041 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םגד )HCUOT( עגמ ךסמ לעב תולעפה חול     30.01.0190
    22DU תדקופמ ,תבשחוממ הרקב תכרעמ  
הלק ,"22 העיגנ ךסמ תבלושמו תנכותמ רקב      
.לועפתל החונו      
י"ע ןהו חתפמ י"ע ןה תחטבואמ תכרעמה      
תלעב היהת תכרעמה .הנכות תחטבא      
הדרוה וא המרה תורשפאו הריחבו יוויח תלבק      
רועיש ךותב הקיזומ תעמשה תלוכי .תרקובמ      
הקוזחת תכרעמו הכרדה ינוטריס תגצה ,ליעפ      
.םלואל      
חול םע תבלושמ ,תוחיטבל ךומנ םרז תכרעמל      
לש תיתוחיטבו החונ הלעפהל םיאתמ למשח      
.םינושה טרופסה ינקתמ      
ןמז ,ילארגטניא םוריח קספמ תללוכ תכרעמה      
.דבלב םישרומל חתפמ דוקיפו ,הייהשה      
ךותב םקוממה דוקיפ חול תללוכ תכרעמה      
דרפנ למשח חול + )ריקב עוקש( םלואה      

 34,000.00 34,000.00     1.00 .לכירדאה תריחבל םוקימב 'חי   
      
ם י ר ל ק נ י ר פ ס  43 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
הבוטר הלעפה תנחת הנקתהו הקפסא     34.01.0010
םירוביח ללוכ םירלקירפסה תכרעמל      
ללוכ תמלשומ הלעפהל דע 4" רטוק םירזיבאו      
יוליג ץיווס רפמט םע SO&Y רעש ףוגמ      
ללוכ שניא 4 רטוק MF/LU  רזוחלא 4" רטוק      
קיספמ + שא יוליג תכרעמל הנחת טווח      
הקפסא + ץחל ינועש +4" רזוחלא + המירז      
םגד 4" ישאר רוניצ לע המירז שגר הנקתהו      
    F-RSV תרצות  RETTOP יפל טווח ללוכ  
םירט תכרעמ, 6" רטוק הקעזא . טרפ      
ןכו הנחתה ג"ע ןקתומ ץחל קרופ + טלפמוק      
מ"ס 021X06X06 תודימב תשר ןורא      
הקנסה זרב ללוכ תישאר תרנצל תורבחתה      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .הקנסה רבחמו רזוחלא םע לופכ  
      
MF/LU רשואמ ףוגמ תללוכ תיתמוק הנחת     34.01.0020
יוליג תכרעמל הנחת טווח ללוכ שניא 4 רטוק      
ינועש + 4" רזוחלא + המירז קיספמ + שא      
רוניצ לע המירז שגר הנקתהו הקפסא + ץחל      
RETTOP   תרצות F-RSV םגד 4" ישאר      

  5,500.00 5,500.00     1.00 . טרפ יפל טווח ללוכ רטמ   
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../042 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     042 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
גוסמ םירלקנירפס הנקתהו הקפסא     34.01.0030
    THGIRPUוא TNEDNEP הבוגת ידיצ וא  
"פמט K=6.5 םדקמ םע 2/1" גירבת הריהמ      
רבחמ ללוכ סויזליצ תולעמ/141 86 הלעפה      

 18,400.00   230.00    80.00 .וקייאט תרבח תרצות זתמל 'חי   
      

  8,800.00   220.00    40.00 .תיטסוקא הרקתל המאתה זתמל ינקת שימג 'חי  34.01.0040
      
01 -לוידקס הרוחש תרנצ הנקתהו הקפסא     34.01.0050
ירבחמ ללוכ  םילתמהו םיקוזיחה לכ ללוכ      
םותח יסקופא יופיצ ללוכ 4" רטוק תרנצ ךרוא      
תותשק םירזיבא ללוכ , ןוולגמ , רשואמו      

 13,200.00   165.00    80.00 . תותיוז םירבחמ רטמ   
      

 17,500.00   125.00   140.00 .םירזיבאה לכ ללוכ 2" רטוק ךא ל"נכ רטמ  34.01.0060
      

  1,900.00    95.00    20.00 .םירזיבא ללוכ 2/11" ךא ל"נכ רטמ  34.01.0070
      

  5,950.00    85.00    70.00 .1" ךא ל"נכ רטמ  34.01.0080
      
תמגוד 2" רטוק ירודכ זרב הנקתהו הקפסא     34.01.0090
ץרוטש רבחמ ללוכ  זוקינ רוניצל רוביח ביגש      

    800.00   800.00     1.00 . טלשו 'חי   
      
הנקתה2/11"רטוק ץרוטש רבחמ אלל  ל"נכ     34.01.0100

  1,300.00 1,300.00     1.00 TCM תמיטא ללוכ ד"ממל קותינ יזרבכ 'חי   
      
ר"מ 007 דע חטשל םינקתה ןוכמ רושיא     34.01.0110

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק . םימ ףרגו תורגא ללוכ עוציב ןונכת  
      
רדחב רוניצל םירלקנירפס ימ וק רוביח     34.01.0120
תובאשמה ןיקתה םע םואית ללוכ תובאשמה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק . םלשומ ןקתומ , הנבמה תלהנמו  
      
ת י ל ע מ ה  ר י פ ב  ת ו ד ו ב ע  94 ק ר פ       
      
ת י ל ע מ ה  ר י פ ב  ת ו ד ו ב ע  10.94 ק ר פ  ת ת       
      
תילעמה ןרצי תינכות יפל תילעמה ריפב םוגיפ     49.01.0010
רמגב קורפ תוברל עוציבה תפוקת לכ ךרואל      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .הדובעה  
      
לקשמ ןוגכ תילעמה יריפב םינוש ןוטב יטנמלא     49.01.0020
ןרצי תינכות יפל 'וכו ןוטב יסיסב ,ידגנ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .תילעמה ק"מ   
      
רדחבו תילעמה ריפ תרקתב הדלפמ םיוו     49.01.0030

    600.00   300.00     2.00 .תילעמה ןרצי תויחנה יפל תונוכמ 'חי   
      

קובץ: כתב כמויות   .../043 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     043 תויומכ בתכ

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
שולשב יטטניס דיסב תילעמה ריפ םינפ דויס     49.01.0040

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .תובכש  
      
ןוטב ,היינב תמלשהו םיפסו םיפוקשמ ןוטיב     49.01.0050
תולבטל תואספוק ןוטיבו תותלדה ביבס חיטו      
יקוזיחב חיט ינוקית ,תומוק יארמו םינצחל      
הדידמה .'וכו םיפוקשמה ,תותלדה ,םיספה      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק .תילעמל הסינכ חתפ יפל טלפמוק  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5,318,801.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ילשואפ-םלואה הנבמ כ"הס
קובץ: כתב כמויות   .../044 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     044 תויומכ בתכ

הדידמל-חותיפו תויתשת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ה ר י פ ח  02.10 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 3 לעמ ללוכ קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.20.0014

 79,200.00    36.00 2,200.00 ק"מ 000,5 דע תומכל 'מ 5 דעו ק"מ   
      
ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ  05.10 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו       
      
A-7-6 דע A-6 גוסמ רמוחמ אבומ יולימ     01.50.0013
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,)5 לדוג(      

 10,600.00    53.00   200.00 קודיהו ק"מ   
      
02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.50.0090
קפוסי עצמה ,רקובמ אל קודיהו מ"ס      
לש תומכל וניה ריחמה .תרשואמ הבצחממ      

 16,000.00   160.00   100.00 ק"מ 052 דע ק"מ   
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      

 24,650.00 1,450.00    17.00 .מ"ס 5303 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0110
      

 40,500.00 1,350.00    30.00 .מ"ס 8404 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0120
      
תואסנולכ לע הקוצי תונוש תודימב שאר תרוק     02.01.0230
דע תואסנולכה תותיסו יוקינ תוברל ןופידה      

 34,200.00 1,800.00    19.00 .ביציו יקנ ןוטב תלבקל ק"מ   
      
דומצב קוצי מ"ס 51 םומינימ יבועב ןוטב ריק     02.01.0240
תפיטשו יוקינ תוברל ןופידה תואסנולכל      
יצח קמוע דע ןוטב יולימ , ןופידה תואסנולכ      
ץחלב חדקה יוקינ ,םירוח חודיק ,סנולכה רטוק      

 29,400.00   420.00    70.00 .'וכו יסקופא קבד ,םיצוק ,ריווא ר"מ   
      
הדלפ תותשרו םיעלוצמ ,םילוגע הדלפ תוטומ     02.01.0260

 40,500.00 4,500.00     9.00 .ןוטבה ןויזל תוכתורמ ןוט   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../045 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     045 תויומכ בתכ

הדידמל-חותיפו תויתשת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תוינמוטיב תועיריב תוריקו הפצר םוטיא     05.01.0030
רמילופב תורפושמ ,מ"מ 5 יבועב תוללכושמ      
    S.B.S רטסאילופ גרא םרג 052 תפסותב  
םוקמ לכב מ"ס 6/6 ןוטב תוקלור תוברל ,ר"מל      
לגרסב תוריקל תועיריה קוזיחו שרדייש      

 18,000.00   150.00   120.00 .קיטסמב המיתס+םוינימולא ר"מ   
      
רקלק תוחולב םיינוציח תוריק םוטיא לע הנגה     05.01.0040

  4,800.00    40.00   120.00 .םח ןמוטיבב םיקבדומ מ"ס 3 יבועב P-03 ר"מ   
      
ליסורוטב תותיזחב ןבא יופיצל תחתמ םוטיא     05.01.0050
    001-XF תובכש יתשב 701 ליספוטהקיס וא  
תנכה תוברל ,ר"מ/ג"ק 3 לש תיללכ תומכב      
.שרדנכ תובכשה לכו ןוטב תוקלור ,תיתשתה      

  9,600.00    80.00   120.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה ר"מ   
      
הזתה תועצמאב ןופיד תואסנולכ  תוריק םוטיא     05.01.0090
גוסמ ינמוטיב סקטל תועצמאב ןרפימכ תטישב      
יוקינ תוברל ,ע"ש וא )םוטיב( םוגיסקלפ      
ןיב תנבלוגמ MPX תשר ,תואסנולכה תקלחהו      
תנכה ,טנמצ חיט תבכש ,תואסנולכה      
,שרדייש םוקמ לכב ןוטב תוקלור ,תיתשתה      

 16,800.00   240.00    70.00 טלפמוק לכה .'וכו תרנצ ירבעמ םוטיא ,רמיירפ ר"מ   
      
ח ט ש  ח ו ת י פ ו  ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ  ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  50.70 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     07.05.0010
תפיטע , הביצח וא הריפח ללוכ עקרקב חנומ      
תחתמו לעמ מ"ס 03 יבועב תונויד לוח      
םירוביח קודיה עקרק קודיה יולימ רוניצל      
יללכה טרפמב טרופמה לכו תרוקיב יאתל      

  6,000.00   120.00    50.00 .רטמ 52.1 דע קמועב רטמ   
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     07.05.0020
וא הריפח ללוכ םותכ,ךרע הווש וא דיברמ      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח קודיה      
521 דע קמועבו 6" רטוקב , יללכה טרפמב      

 21,000.00   150.00   140.00 .מ"ס רטמ   
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../046 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     046 תויומכ בתכ

הדידמל-חותיפו תויתשת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     07.05.0030
וא הריפח ללוכ םותכ,ךרע הווש וא דיברמ      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח קודיה      
621 -מ קמועבו 6" רטוקב , יללכה טרפמב      

  6,800.00   170.00    40.00 .מ"ס 571 דע רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ בויבל הרקב תחוש     07.05.0040
וא "ןמפלוו" תמגוד רטמ 52.1 דע קמועבו      
מ"ס 06/06 לדוגב הסכמו הרקת םע , ע"ש      
וא הייריע למס תעבטה ללוכ ןמפלוו תרצות      
תוברל ןוט 52 .ב.ב גוסמ ,  םימ דיגאת      
יקלח לכ ןיב םוטיא טסלפונגמ תיתחת      
םימ תורידח דגנכ רטוק לכב החושה      
תומיטא ללוכ , "טסלפוטיא" םטא תועצמאב      
ררבנ יולימ ללוכ תמלשומ תנקתומ , ק'צניב +      

 28,600.00 2,200.00    13.00 . קודיה ללוכ רזוח 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ בויבל הרקב תחוש     07.05.0050
תמגוד רטמ 52.2 דע 62.1 -מ קמועבו      
לדוגב הסכמו הרקת םע , ע"ש וא "ןמפלוו"      
למס תעבטה ללוכ ןמפלוו תרצות מ"ס 06/06      
ןוט 52 .ב.ב גוסמ ,  םימ דיגאת וא הייריע      
יקלח לכ ןיב םוטיא טסלפונגמ תיתחת תוברל      
םימ תורידח דגנכ רטוק לכב החושה      
תומיטא ללוכ , "טסלפוטיא" םטא תועצמאב      
ררבנ יולימ ללוכ תמלשומ תנקתומ , ק'צניב +      

  7,200.00 3,600.00     2.00 . קודיה ללוכ רזוח 'חי   
      
מ"ס 05 רטוקב םינגזמ זוקינל גפוס חודיק     07.05.0060
בסכמ + סג ץצח יולימו ח ר"מ 5.1 קמוע      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק . ינקת ןוטב  
      
והש רטוק לכב החוש ךותב תינקת לפמ     07.05.0070

  1,500.00   500.00     3.00 . םלשומ ןקתומ 'חי   
      
שיבכב תמייק ב.של שדח בויב וק רוביח     07.05.0080
שומיש הריפחו שושיג שיבכ תייצח תוברל      
לכו הייריעו ח"ח+ קזב םע םואית + ןורפחמב      

    600.00   200.00     3.00 'פמוק .ותמדוקל בצמה תרזחהו תורחאה תויושרה  
      
ההבוגב ריק ךותב 6" רטוקב ינקת בויב לפמ     07.05.0090
+ תרוקיב ןיע + םיחפס ללוכ , רטמ 5 דע      

  5,400.00 1,800.00     3.00 'פמוק . םלשומ ןקתומ , ןוטב תפיטע + קוזיח  
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../047 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     047 תויומכ בתכ

הדידמל-חותיפו תויתשת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
החושה( םייק בויב וק לע החוש תליתש     07.05.0100
שומישו יולימו הריפח ללוכ )דרפנב תדדמנ      
ךותב םרוז בויבב לופיט + ןורפחמבו םילכב      
תלהנמ םע םואית + הבאשמ י"ע תשרה      
םירזיבאה לכ ללוכ םלשומ ןקתומ , רתאה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק . תמלשומ תנקתהל םישרדנה םילכהו  
      
תומייק בויב תוחוש + םימייק בויב יווק קוריפ     07.05.0110
הדובעו ןורפחמב שומיש + וק רותיא ללוכ      
+ השרומ רתאל תלוספה תכלשה + תינדי      
יקותינל רתאה תלהנמ םע םואית + יולימ      
וקה תחנהל דע ינמז ןורתפ תאצמהו בויבה      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק . )דרפנב דדמנ( שדחה  
      
םימייק בויב תורוניצ / םינטלוק רוביח     07.05.0120
תושדחה בויבה תוחושל םייקה הנבמהמ      
םאתהבו רתאה תלהנמ םע םואית ללוכ      
םירמוחו םירוביח תמאתה ללוכ חטשב םייקל      
םלשומ ןקתומ , םימייקל םישדחה םירטקו      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק . םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ  
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ח י ט  12.90 ק ר פ  ת ת       
      
:תוברל םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     09.21.0010
תבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת הצברה      

 18,400.00   115.00   160.00 הרוחש הטכילש ר"מ   
      
רובע  םינושה  חיטה  יפיעסל ריחמ תפסות     09.21.0065
"רובמט" תרצות  ,השימג  תינועבצ  הטכילש      
תמשוימ ,ע"ש וא "סוקיוא" וא "טל רינ" וא      

 11,200.00    70.00   160.00 הליגר הטכילש  םוקמב - 'גלמב ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../048 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     048 תויומכ בתכ

הדידמל-חותיפו תויתשת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
הבוטרה הטישב הנבמה תותיזח יופיח     14.01.0010
תודימב  תליא טקל ןבא תוחול תועצמאב      
תריחב יפל תואמגודו םינווגב ,תונוש      
הדלפ תשר ,הצברה תבכש תוברל ,לכירדאה      
הדלפ ינתיווז ,הטסורינמ םיטוח ,תנבלוגמ      
םיטרפה יפל טלפמוק לכה .'וכו םינבלוגמ      
םיחטשב ןה ר"מ יפל וטנ הדידמה .תוינכותב      
,גניפוק ,םילגועמו םיעפושמ ,םייכנא ,םייקפוא      
יפשח ,תורוקו םידומע יופיח ,םיעקש ,םיקשימ      
ןבא יגוס בוליש ,תונולח ינדא ,תוזוזמ ,םיחתפ      
הארנה חטשה יפל 'וכו ןוילע ןגמ יופיצ ,םינוש      
ןקתב טרופמכו ר"מב וטנ טלפמוק לכה .ןיעל      

 54,000.00   450.00   120.00 .דחוימה טרפמבו ויקלח לכ לע 8732 ר"מ   
      
ת ו ר י ק ב  ת ו ד ח ו י מ  ת ו ד ו ב ע  03.41 ק ר פ  ת ת       
ש א ר  י כ ב ד נ ו  ן ב א       
      
מ"ס 53 דע בחורב )"גניפוק"( שאר יכבדנ     14.30.0010
011 ןבאל דוסי ריחמב מ"ס 5 דע יבועבו      
ןוגיעו םישרדנה םיקוזיחה תוברל ,א"מ/ח"ש      

 57,000.00   380.00   150.00 ןבאה רטמ   
      
ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
.03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
      
רטוקב ,הקיציו חודיק ,ןופידל ןוטב תואסנולכ     23.01.0030

 46,200.00   210.00   220.00 .שרדנכ קמועבו מ"ס 05 רטמ   
      
רטוקב ,הקיציו חודיק ,ןופידל ןוטב תואסנולכ     23.01.0040

104,550.00   410.00   255.00 .שרדנכ קמועבו מ"ס 08 רטמ   
      
ןויזל םיעלוצמו םילוגע ,םיכיתר הדלפ תוטומ     23.01.0050

 75,000.00 5,000.00    15.00 .תואסנולכה ןוט   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../049 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     049 תויומכ בתכ

הדידמל-חותיפו תויתשת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
י ד ו מ ע  ,ת ו ד ו ס י  ת ס י ר ה  01.42 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב מ  ד ס מ  ת ו ר י ק ו  ד ו ס י       
      

168,000.00   840.00   200.00 ןוטבמ םימייק דסמ תוריק תסירה ק"מ  24.10.0050
      
ת ו ג ר ד מ  י ח ט ש מ  ת ס י ר ה  41.42 ק ר פ  ת ת       
ם י ע ו פ י ש  ן ו ט ב ו       
      
םירשי ,םיחיוטמ תוגרדמ יחטשמ תסירה     24.14.0010
םיקוצי וא םימורט מ"ס 21 יבועב םיעפושמו      
םיפוחמה ןוטבה ישלושמ תוברל ,רתאב      

 21,600.00   240.00    90.00 ןויזה ךותיחו ןלצרופ טינרג/וצרטב ר"מ   
      
ף ו צ י ר  ק ו ר י פ  14.42 ק ר פ  ת ת       
      

 21,600.00    36.00   600.00 םייק ףוציר קוריפ ר"מ  24.41.0010
      
ל ק  ה נ ב מ  ת ס י ר ה  38.42 ק ר פ  ת ת       
      
קיר ,וקלחב וא תומלשב לק הנבמ תסירה     24.83.0040
וא/ו ןוטב יחטשמ תסירה תוברל ,הלוכתמ      
002 דעו ר"מ 001 לעמ ללוכ חטשב ,תודוסי      

 25,000.00   125.00   200.00 ר"מ ר"מ   
      
י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ר ו ג ח  ,ת ו ג ר ד מ  25.04 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י  ת ו נ ו ב י ר ט ו       
      
דע ךתחב ןוטבמ תוימורט תוגרדמ -שיגנ     40.52.0023
,רופא ןווג ,)חלשו םור( מ"ס 71-51/04      
בחורב ספסוחמ הרהזא טרסו עקש תוברל      
חטשמו בוהצ וא רוחש ,ןבל עבצב מ"מ 83      
עצמ ,םישלושמ םע עפושמ 03-ב ןוטב      
ריחמב תוימורט תוגרדמ .ןוטבה ןויזו קדוהמ      

 41,800.00   380.00   110.00 א"מ/ח"ש 031 דוסי רטמ   
      
ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  35.04 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0311
תויעובר וא מ"ס 02/01 תודימב תוינבלמ      
אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב      

  6,890.00   106.00    65.00 רופא טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג ,)עצמ ללוכ ר"מ   
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../050 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     050 תויומכ בתכ

הדידמל-חותיפו תויתשת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0500
מ"ס 51/51 וא/ו מ"ס 03/03 תודימב תויעובר      
לוח תוברל ,ע"ש וא "הטקש הנייס" םגד וא/ו      

 42,920.00   116.00   370.00 רופא ןווג ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס 5 ר"מ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0501
מ"ס 51/51 וא/ו מ"ס 03/03 תודימב תויעובר      
לוח תוברל ,ע"ש וא "הטקש הנייס" םגד וא/ו      
סיסב לע - ינועבצ ןווג ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס 5      

  2,440.00   122.00    20.00 רופא טלמ ר"מ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0502
מ"ס 51/51 וא/ו מ"ס 03/03 תודימב תויעובר      
לוח תוברל ,ע"ש וא "הטקש הנייס" םגד וא/ו      
סיסב לע - ינועבצ ןווג ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס 5      
ינווג וא/ו ןבל ןווג וא/ו )ןוטס רפוס( ןבל טלמ      

  1,480.00   148.00    10.00 לייטקוק ר"מ   
      
ידבכ םישנאל ליבומ הרהזא/ןומיס ןבא -שיגנ     40.53.2492
ףוציר תכמנהב )םיספ וא תוטילב םע( היאר      
תרצות מ"ס 6/03/03 תודימב ,היצח ירבעמב      
סיסב לע - ינועבצ ןווגב ,ע"ש וא "ןמפלו"      

    900.00   180.00     5.00 ןבל ןווגב וא רופא טלמ ר"מ   
      
י נ ב א  ,ן ג ו  ה פ ש  י נ ב א  45.04 ק ר פ  ת ת       
ם ו ח י ת       
      
דוסי תוברל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.54.0600

 14,960.00    68.00   220.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו רטמ   
      
ן ו ט ב מ  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  16.04 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ו       
      
יבועב ,ךמות ריקל 03-ב ןוטבמ רבוע דוסי     40.61.0061
ןויז ללוכ ריחמה .'מ 1 לעמ בחורו מ"ס 02      

 61,200.00 1,530.00    40.00 )ק"מל ג"ק 06 יפל( ק"מ   
      
,דחא דצמ יולג 03-ב ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.61.0101
,'מ 0.7 דעו 10.2 -מ הבוגבו מ"ס 02 יבועב      
דוביע ללוכ ריחמה .םיזקנו םירפת תוברל      

113,400.00 1,890.00    60.00 )ק"מל ג"ק 06 יפל( ןויזו ריקה שאר ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../051 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     051 תויומכ בתכ

הדידמל-חותיפו תויתשת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ן ג  ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  11.14 ק ר פ  ת ת       
      
תכיפה תוברל ,מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     41.11.0020
יננג רושייו םיינכמ םילכב החוחיתו עקרקה      
רשא הקלחב ,תוינוניבו תולק תומדאב ,יפוס      

  8,880.00     4.80 1,850.00 ר"מ 052 לעמ החטש ר"מ   
      
תויומכב - חטשב רוזיפ תוברל ,תיננג המדא     41.11.0210

 16,800.00    70.00   240.00 ק"מ 02 לעמ תולודג ק"מ   
      
ה ע י ט נ  02.14 ק ר פ  ת ת       
      

 10,500.00    15.00   700.00 )רטיל 1( 3 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0030
      
עזג רטוקב "8 לדוג" )רטיל 06( לכיממ םיצע     41.20.0180
גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 2"      

  3,200.00   400.00     8.00 ץעל טסופמוק רטיל 03 -ו תואטוחמ תוכומס 'חי   
      
ת ח נ ה ו  א ש ד  ת ל י ת ש  03.14 ק ר פ  ת ת       
י ט ט נ י ס  א ש ד       
      
תוברל ,)ר"מ 052 לעמ( האשדמל חטש תנכה     41.30.0010

  3,150.00     9.00   350.00 יפוס רושייו ןושיד ,טסופמוק ר"מ   
      
וא ויוקיק ןזמ ,)רמ 052 לעמ( אשד ידברמ     41.30.0030

  9,100.00    26.00   350.00 םוי 03 לופיט תוברל יאוופיט ר"מ   
      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו נ ח ל ו ש  ,ם י ל ס פ ס  02.24 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ת י ב ו       
      
וא "םי לג" םגד די ידעסמ םע לספס -שיגנ     42.20.0070
,מ"ס 77 הבוגו מ"ס 36/071 תודימב ,ע"ש      
לספסה ילגר םע דחי םיקוצי דיה ידעסמ      
לספסה בשומ .לזרב תקצימ םייושעו      

 16,560.00 2,760.00     6.00 םיעובצ ץע תוחולמ םייושע תנעשמהו 'חי   
      
י ר ו ת ס מ ו  ם י נ ו ת פ ש א  14.24 ק ר פ  ת ת       
ה פ ש א       
      
,מ"ס 04 רטוק ,ןוטבו ץעמ לוגע ןותפשא     42.41.0146
לכימו הטסורינ הסכמ תוברל ,מ"ס 06 הבוג      
"רמת" םגד ,רטיל 54 חפנב ןוולוגמ חפמ      

  2,700.00 1,350.00     2.00 ע"ש וא "אכירא םחש" תרצות 'חי   
      

קובץ: כתב כמויות   .../052 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     052 תויומכ בתכ

הדידמל-חותיפו תויתשת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ז ר ב  24.24 ק ר פ  ת ת       
      
,קוצי םוינימולאו ןוטבמ םיררוקמ םימ תיזרב     42.42.0196
היפ ,מ"ס 68 הבוגבו מ"ס 33/74 תודימב      
,0802 ט"קמ "ןומרח" םגד םיקובקב יולימל      
תקוש תוברל ,ע"ש וא "אכירא םחש" תרצות      

 19,930.00 19,930.00     1.00 זוקינ 'חי   
      
ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
י ל י פ ו ר פ מ  ת ו י ד ס ו מ  ת ו ר ד ג  21.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
ינגו רפס יתבל( ע"ש וא "ןויצ" םגד רדג     44.12.0008
םיליפורפמ היושע 'מ 0.2 הבוגב )םידלי      
,מ"מ 99 לש חוורמב מ"מ 5.1/52/52 םיבצינ      
,מ"מ 2/06/04 םייקפוא םיליפורפ ינש      
,'מ 0.3 לכ מ"מ 2/06/06 ליפורפמ םידומעו      

 45,000.00   450.00   100.00 םידדוב ןוטב תודוסי תוברל רטמ   
      
ת י ט ר פ  ה י נ ב ל  ת ו ק ע מ  22.44 ק ר פ  ת ת       
ה י ו ו ר ו       
      
םע ע"ש וא "הרדג" וא "תרנכ" םגד הקעמ     44.22.0012
לכ מ"מ 2.2/06/06 ליפורפמ הדלפ ידומע      
םיבצינו 'מ 3.1-2.1 הבוגבו 'מ 0.2      
99 לש חוורמבו מ"מ 5.1/02/02 םיליפורפמ      
2/52/05 םייקפוא םיליפורפל םירבוחמה מ"מ      
דומעל תרגסמה רוביח תוברל ,מ"מ      

 27,300.00   390.00    70.00 םידדוב ןוטב תודוסיו םירוויע םירבחמב רטמ   
      
י"ע ריקל ןגועמ 2/1 1" רטוק רוניצמ די זחאמ     44.22.0200
תוברל ,'מ 50.1 הבוגבו מ"מ 61 רטוק רוניצ      
ןוולוגמ דיה זחאמ .רוביחה יוסיכל תוטזור      

 12,100.00   220.00    55.00 עובצו רטמ   
      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ם י ר ע ש  13.44 ק ר פ  ת ת       
      
"תינח" וא "ןויצ" םגד ןוולוגמ יפנכ דח רעש     44.31.0010
תרגסמ ,מ"ס 002/541-021 תודימב ע"ש וא      
תורוניצמ םיבצינ ,מ"מ 2.2/04/06  ליפורפמ      
תוברל ,מ"מ 99 לש חוורמב 4/3"/ 2.2 רטוק      
ליפורפ וא 2"/6.2 רטוק רוניצמ םידומע      
ןוטב תודוסיל םינטובמ מ"מ 6.2/08/08      

 11,200.00 2,800.00     4.00 לוזרפו מ"ס 04/04/04 תודימב 'חי   
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../053 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     053 תויומכ בתכ

הדידמל-חותיפו תויתשת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
. 99 פ ר ק       
      
. 00.99 ק ר פ  ת ת       
      
אוהש גוס לכמ תכתמ יליפורפמ תורדג קוריפ     99.00.0001

 12,500.00    50.00   250.00 סוסיב תוברל והשלכ הבוגבו רטמ   
      

  7,600.00    80.00    95.00 והשלכ יבועב ןוטב חטשמ קוריפ ר"מ  99.00.0002
      

  1,750.00    25.00    70.00 גוס לכמ םוחיתו ןג ןבא קוריפ רטמ  99.00.0003
      

                     60.00 שרגמה ץוחל םינופה תוריקל ןבא יופיח ר"מ  99.00.0004
      
ה י ק ש ה  89.99 ק ר פ  ת ת       
      
רוביחה- םימ רוקמל תכרעמ שאר רוביח     99.98.0001
תרצות 2" ףוגמ,םייק רוניצ תפישח לולכי      
רוביחל םישורדה רוביחה ירזיבא לכ ,ביגש      
וא/ו שיבכה וא/ו עקרקה תרזחהו שארה      

  1,400.00 1,400.00     1.00 .םתומדקל)םי(םייקהףוצירה 'חי   
      

  3,000.00    15.00   200.00 01 גרד מ"מ 52 ןליתאילופ רונצ רטמ  99.98.0002
      

  5,950.00    17.00   350.00 01 גרד מ"מ 23 ןליתאילופ רונצ רטמ  99.98.0003
      

  5,600.00    28.00   200.00 01 גרד מ"מ 04 ןליתאילופ רונצ רטמ  99.98.0004
      

  3,700.00    37.00   100.00 01 גרד מ"מ 05 ןליתאילופ רונצ רטמ  99.98.0005
      

  3,290.00    47.00    70.00 01 גרד מ"מ 36 ןליתאילופ רונצ רטמ  99.98.0006
      

    900.00     9.00   100.00 01 גרד מ"מ 61 ןליתאילופ רונצ רטמ  99.98.0007
      

  1,400.00    70.00    20.00 61 גרד מ"מ 57 ןליתאילופ רונצ רטמ  99.98.0008
      
01  - גרד מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רונצ     99.98.0009

  7,400.00    74.00   100.00 הכישמ טוח ללוכ לוורשכ שמשי רטמ   
      
גרד מ"מ 011 לש רטוקב ןליתאילופ רוניצ     99.98.0010

 14,280.00   102.00   140.00 הכישמ טוח ללוכ לוורשכ שמשי 01- רטמ   
      
תונורא/ןוראו 1 טרפ יפל 2" תכרעמ שאר     99.98.0011
יפל "דראג םולב" ןירושמ רטסאילופמ הנגה      

 16,500.00 16,500.00     1.00 .טרפמבו תינכתב תויחנה 'חי   
      

  2,520.00   140.00    18.00 ע.ש וא "רטנה" I-02 החיג ריטממ 'חי  99.98.0012
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../054 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     054 תויומכ בתכ

הדידמל-חותיפו תויתשת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טרפמה י"פע ףוטפט תוחולשל זוקינ תכירב     99.98.0013

  4,500.00   450.00    10.00 תינכתב טרפ י"פע וא/ו ינכטה 'חי   
      
ןוטב תיילוחמ  הייקשה ילוורשל הרקב את     99.98.0014
הסכמו הרקת ללוכ מ"ס 08 רטוקב ימורט      
היקשה בותיכ םע טלש ללוכ ףוציר םאות      

  3,400.00 1,700.00     2.00 .ןימזמה/חקפמה תשירד י"פע 'חי   
      
תוילרגטניא תופטפט 6 םע רוניצמ תעבט     99.98.0015
03 לש םיחוורמב ש/ל 1.2 3.2- תותסוותמ      
תורבוחמ רשא םוח מ"מ 61  רוניצ לע מ"ס      
רוניצ עטקל ע"ש וא "ןואסלפ" ףעסמב      
לזרב תודתי 3-ב ןגועת תפטפטה.הקולחה      
טרפ יפל U תרוצב מ"מ 6 רטוקב לוגע      

    500.00    25.00    20.00 טרפמו 'חי   
      
ילרגטיא םוח עבצב מ"מ 61 ףוטפט רוניצ     99.98.0016
לש םיחורימב ש"ל 6.1 לש הקיפסב תסוותמ      
לזרבמ תודתיב עקרקל םיבציימ ללוכ 'מ 5.0      
מ"ס 04 לש ךרואבו U תרוצב מ"מ 6 רטוקב      

  5,850.00     9.00   650.00 .)דתי 'מ 5.2 לכ( רטמ   
      
ןוראל ביבסמ תנבלוגמ תכתממ תרגסמ     99.98.0017
מ"מ 9 לש יבועב תכרעמה שאר לש ןוגימה      
םע םיגרב 6-ב רוביח,מ"מ 53 לש בחורו      
שאר לש ןוגימה ןורא ידיצ ינשמ םימוא      
תחיתפ םירשפאמה םיריצ 2ללוכ,היקשהה      
תרצות 06 םגד הילת לוענמ,ןוגימה ןורא תלד      

    950.00   950.00     1.00 .תרגסמה ידיצ ינש ןיב רבחמה .ע.ש וא 333 'חי   
      
לש האלמ תיביטרגטניא הנקתהו הקפסא     99.98.0018
םגא תרצותמ CR-LLECIRRI הצק תדיחי      
ENOLA ימוקמ היקשה רקב :תללוכה      
    DNATS לע הטילש .תולעפה 8 -דע1 ל  
דממ יוויח, ןושיד תבאשמ      
תרקב,ימוקמ תונכת:תללוכה,םימ      
םידווזמ ,CD/CA ןעטמ,תנעטנ הללוס,הצירפ      
הנקתה ללוכ PI-56 ןקת הנגה תספוקב      

  9,400.00 9,400.00     1.00 .הנשל תוירחאו ,העמטהו 'חי   
      
ללוכ "דמרב" CA/CD יכרד-תלת דיאונולוס     99.98.0019
היקשהה בשחמל םישורדה םירוביחה לכ      
ספ לע ןקתוי דיאונולוסה.דקופמה ףוגמלו      
שאר זגרא ןפודל עבוקתש תנבלוגמ תכתמ      

  2,080.00   520.00     4.00 .תכרעמה 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../055 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     055 תויומכ בתכ

הדידמל-חותיפו תויתשת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ףוגמל "דמרב" תרצות ןוטוונ תפסות     99.98.0020
לכ ללוכ ןנכתמה תויחנה י"פע ילוארדיה      
תשוחנמ דוקיפ תוירוניצ,םישורדה םירוביחה      

    500.00   500.00     1.00 .ןוטוונה לויכו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,604,680.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדידמל-חותיפו תויתשת כ"הס
קובץ: כתב כמויות   .../056 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     056 תויומכ בתכ

מ"צב 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב צ ק ה  10 ק ר פ       
      
ב צ ק ה  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
טקיורפה להנמ רושיאב תונוש תודובעל בצקה     01.01.0010

692,348.00 692,348.00     1.00 'פמוק דבלב בתכב  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

692,348.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( מ"צב כ"הס
קובץ: כתב כמויות   .../057 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020 )זוכיר( גוצרה ןימי טרופס םלוא
דף מס':     057 תויומכ בתכ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ    
   

                  4,920.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

                962,046.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                148,050.00 םורט ןוטב תודובע 30 קרפ   
   

                 57,400.00 היינב תודובע 40 קרפ   
   

                121,700.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                313,420.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
   

                333,935.00 חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                451,625.00 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                247,640.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                217,680.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                 61,280.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                323,600.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                315,150.00 ריוא גוזימ 51 קרפ   
   

                738,100.00 ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ   
   

                105,100.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
   

                295,200.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ   
   

                520,105.00 טרופס ינקתמ 03 קרפ   
   

                 91,350.00 םירלקנירפס 43 קרפ   
   

                 10,500.00 תילעמה ריפב תודובע 94 קרפ   
   

 5,318,801.00 ילשואפ-םלואה הנבמ 10 כ"הס               
   
הדידמל-חותיפו תויתשת 20 הנבמ    
   

                105,800.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

                169,250.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                 49,200.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
 

קובץ: כתב כמויות   .../058 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

16/08/2020
דף מס':     058 תויומכ בתכ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                 90,500.00 חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ   

   
                 29,600.00 חיט תודובע 90 קרפ   

   
                111,000.00 ןבא תודובע 41 קרפ   

   
                225,750.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ   

   
                236,200.00 םיקוריפו תוסירה 42 קרפ   

   
                285,990.00 יפונ חותיפ 04 קרפ   

   
                 51,630.00 היקשהו ןוניג 14 קרפ   

   
                 39,190.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   

   
                 95,600.00 רודיג 44 קרפ   

   
                114,970.00 . 99 פרק   

   
 1,604,680.00 הדידמל-חותיפו תויתשת 20 כ"הס               

   
מ"צב 30 הנבמ    
   

                692,348.00 בצקה 10 קרפ   
   

   692,348.00 מ"צב 30 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: כתב כמויות   .../059 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת
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16/08/2020
דף מס':     059 תויומכ בתכ

  
הנבמ ךס  

 5,318,801.00 ילשואפ-םלואה הנבמ 10 הנבמ  
  

 1,604,680.00 הדידמל-חותיפו תויתשת 20 הנבמ  
  

   692,348.00 מ"צב 30 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
 7,615,829.00 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: כתב כמויות 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


