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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     002 תויומכ בתכ

ילשואפ-תפטעמו דלש - 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       
      
ישאר,דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.01.0010
תוברל .תונוש תודימב ,תילעמ רוב,תואסנולכ      
לש תובכשב קדוהמ רפעה בטיממ רזוח יולימ      
    0251 רשואמ ךפש םוקמל קוליס וא/ו מ"ס.  
יעופיש אללו הדובע יבחרמ אלל וטנ הדידמה      

  3,000.00   100.00    30.00 .הריפח 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       
      
:תורעה      
.תרחא ןייוצ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס .1      
.עופישב הקיצי םיללוכ הדיחיה יריחמ .2      
שרדינה לכ עוציב םיללוכ הדיחיה יריחמ .3      
ןקת יפ לע ןוטבה תפישח תגרד תלבקל      
.811  ילארשי      
      
יפצרמל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.01.0010

 17,680.00    52.00   340.00 .ןוטב ר"מ   
      
תחתמ מ"מ 3.0 יבועב ןליתאילופ תועירי עצמ     02.01.0020
.מ"ס 02 לש תויפחב םישורפ ,ןוטב יפצרמל      

  3,400.00    10.00   340.00 .וטנ הדידמה ר"מ   
      
מ"ס 02 הבוגב םיננושמ דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0030
תוחול תוברל דוסי תורוקו ןוטב יפצרמל תחתמ      
הדידמה( .דוסי תורוק ידיצב 04/5 דרוב טנמצ      

 32,400.00    90.00   360.00 )יקפוא לטיהב ר"מ   
      

  9,800.00 1,400.00     7.00 .תונוש תודימב תואסנולכ ישאר ק"מ  02.01.0040
      
תוינכותב טרופמכ תונוש תודימב דוסי תורוק     02.01.0050

 16,800.00 1,400.00    12.00 .תוערגמו תוטילב תוברל ק"מ   
      

  3,600.00   200.00    18.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.01.0060
      

 85,000.00   250.00   340.00 .מ"ס 82 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.01.0070
      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     003 תויומכ בתכ

ילשואפ-תפטעמו דלש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תוטילב תוברל תונוש ךתח תודימב ןוטב ידומע     02.01.0080

 37,500.00 1,500.00    25.00 .תוערגמו ק"מ   
      

  2,400.00 1,600.00     1.50 .מ"ס 51 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0090
      

 43,500.00 1,500.00    29.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0100
      

 47,600.00 1,400.00    34.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0110
      

 62,100.00 1,350.00    46.00 .מ"ס 5303 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0120
      
תוברל תונוש תודימב תונותחת ןוטב תורוק     02.01.0130

 31,500.00 1,500.00    21.00 .תוערגמו תוטילב ק"מ   
      
תונוש תודימב תוקעמו תונוילע ןוטב תורוק     02.01.0140

 97,500.00 1,500.00    65.00 .תוערגמו תוטילב תוברל ק"מ   
      

 10,850.00   310.00    35.00 .מ"ס 32 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0150
      

178,200.00   330.00   540.00 .מ"ס 82 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0160
      

 20,900.00   380.00    55.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0170
      

 24,300.00   450.00    54.00 .מ"ס 04 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0180
      

 12,800.00   320.00    40.00 .מ"ס 5202 יבועב ןוטב ינוגג ר"מ  02.01.0190
      
לש יבחרמ לקשמב לקטבמ גגב םיעופיש     02.01.0200
,מ"ס 4 לש ילאמינימ יבועב ,ק"מ/ג"ק 0021      
ןוטב תוקלורו םוטיאל הנכהכ הקלחה תוברל      

 27,500.00   550.00    50.00 . מ"ס 6/6 ק"מ   
      
יחטשמ תוברל תונוש תודימב ןוטב תוגרדמ     02.01.0210
,ןוטב ישלושמ ,םיעפושמ םיחטשמ ,םייניב      

  9,000.00 1,800.00     5.00 .'וכו ןוטבה תקלחה ,תוערגמ תוטילב ק"מ   
      
תונוכמל תונוש תודימב םיינבלמ ןוטב יסיסב     02.01.0220
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   
      
םיכיתר םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.01.0230
םיכרואבו םירטקב,תוכתורמ הדלפ תותשרו      

300,000.00 5,000.00    60.00 .005-פ גוסמ הדלפה-ןוטבה ןויזל ,םינוש ןוט   
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     004 תויומכ בתכ

ילשואפ-תפטעמו דלש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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      
ןויז ,םיחתפ ףקיהב תורוגח,תוברטש ,תויפקה      
דוביע,םיצוק תועצמאב םייקל ןוגיע ,תורוגחה      

 11,250.00   150.00    75.00 .'וכו םיחתפ ר"מ   
      
51 יבועב )םירוח 4( םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.01.0020
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל .מ"ס      
ןויז ,םיחתפ ףקיהב תורוגח,תוברטש ,תויפקה      
דוביע,םיצוק תועצמאב םייקל ןוגיע ,תורוגחה      

  1,080.00   180.00     6.00 .'וכו םיחתפ ר"מ   
      
02 יבועב )םירוח 4( םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.01.0030
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל מ"ס      
ןויז ,םיחתפ ףקיהב תורוגח,תוברטש ,תויפקה      
דוביע,םיצוק תועצמאב םייקל ןוגיע ,תורוגחה      

 30,000.00   200.00   150.00 .'וכו םיחתפ ר"מ   
      
,מ"ס 52 יבועב סימופ וא גנוטיא יקולב תוריק     04.01.0040
,תויפקה ,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל      
ףקיהב תורוגח ,הלעת יקולב ,תוברטש      
תועצמאב םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,םיחתפ      

 41,250.00   250.00   165.00 .'וכו םיחתפ דוביע,םיצוק 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       
      
תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא     05.01.0010
ןוטב תוקלור תוברל ,הבכש לכ מ"מ 5 יבועב      
דוסי תבכש ,שרדייש םוקמ לכב מ"ס 6/6      
    474SG, יבג לע גגה תועירי יתשב םוטיא  
תוקלור םוטיא ,םוינימולאה לגרסל דע תוקעמה      
תועיריה קוזיח ,יופיח תעיריו קוזיח תעיריב      
,קיטסמב המיתס + םוינימולא לגרסב תוקעמל      
טרפמב טרופמה לכו  תרנצ ירבעמ םוטיא      
.עבטומ ץצח רמגב ויהי תועיריה .דחוימה      
דחיב תועיריה יתשל תחא םעפ הדידמה      

 45,500.00   140.00   325.00 .תוקעמה ןיב יקפוא לטיהב 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     005 תויומכ בתכ

ילשואפ-תפטעמו דלש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לחושמ ןרטסילופ י"ע תוגגב ימרת דודיב     05.01.0020
םיקבדומ ,מ"ס 5 יבועב  ןאפילופ תמגודכ      

 13,000.00    40.00   325.00 .םח טלפסאב ןוטבה תרקתל ר"מ   
      
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      
תועיריה קוזיחו תרנצ ירבעמ םוטיא,שרדייש      

 15,000.00   150.00   100.00 .קיטסמב המיתס+םוינימולא לגרסב תוריקל ר"מ   
      
רקלק תוחולב םיינוציח תוריק םוטיא לע הנגה     05.01.0040

  4,000.00    40.00   100.00 .םח ןמוטיבב םיקבדומ מ"ס 3 יבועב P-03 ר"מ   
      
תוחירמ יתשב םידסמו דוסי תורוק םוטיא     05.01.0050
,םהיניב תיכוכז גרא תעירי + םח טלפסא      
P-03 רקלק תוחולב םוטיאה לע הנגה תוברל      

 12,000.00   120.00   100.00 .מ"ס 2 יבועב 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      
םוטיא,תרנצ ירבעמ םוטיא ,מ"מ 2 לש      
תוברל ,שרדנכ תובכשה לכו תרוקיב תואספוק      
לכה .מ"ס 52 הבוגל תוריקה יבג לע םוטיא      
לטיהב הדידמה( .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק      

  3,600.00    80.00    45.00 )תוריקה ןיב יקפוא ר"מ   
      
לע וא סבג לע םיבוטר םיחטש תוריק םוטיא     05.01.0070
יחיראל תחתמ קולב לע וא חיט לע וא ןוטב      
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      
תובכשה לכו תרנצ ירבעמ םוטיא ,תיתשתה      

  8,000.00    80.00   100.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה .שרדנכ ר"מ   
      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     006 תויומכ בתכ

ילשואפ-תפטעמו דלש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וא XF-001 ליסורוטב ןוטב ינוגג םוטיא     05.01.0080
תיללכ תומכב תובכש יתשב 701 ליספוטהקיס      
,תיתשתה תנכה תוברל ,ר"מ/ג"ק 4 לש      
תובכשה לכו תרנצ ירבעמ םוטיא,ןוטב תוקלור      

  3,600.00    80.00    45.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה .שרדנכ ר"מ   
      
מ"ס 5 יבועב F-03 רקלק תוחולמ רוק ירשג     05.01.0090

 24,000.00    60.00   400.00 .'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 ע ה  00.60 ק ר פ  ת ת       
      
טרופמה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
םיטרפב ,תותלד/תורגסמ/תורגנה תומישרב      
תויחנהב ,הקיטסוקא ץעוי תויחנהב ,תוינכותב      
לכה .טקיורפה יצעוי ראשו תוחיטבה ץעוי      
.ומוקמב עובקו םלשומ טלפמוק      
      
,רונתב עבצ ,ןווליג םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
.'וכו םיפוקשמה ןוגיעו ןוטיב      
      
,תותיסה תודובע לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תומלשה,המאתהה ,הביצחה      
םימייקה םיחתפה תודימ תמאתה,ןוטב/היינב      
תבכרהב תורושקה ,ב"ויכו םיטנמלאה תודימל      
יאמ םיעבונ רשא ,תורגסמהו תורגנה יקלח      
לכ עוציב םג ןכו םיחתפה תודימ תמאתה      
ינוקית ןוגכ םישרדינה םינוקיתה      
.'וכו  עבצ,ןוטב,היינב,חיט,ףוציר      
      
ת י ל ל כ  ת ו ר ג ס מ  ת מ י ש ר  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-מ 'סמ סופיט ,הקעמ     06.01.0010

 16,500.00 1,100.00    15.00 .המישרב טרופמכ רטמ   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-מ 'סמ סופיט ,םלוס     06.01.0020

  4,000.00 4,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 4-מ 'סמ סופיט ,גגל האיצי חתפ     06.01.0030

  2,000.00 2,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-מ 'סמ סופיט ,טירפ     06.01.0040

  3,000.00 3,000.00     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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     007 תויומכ בתכ

ילשואפ-תפטעמו דלש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ת ל ד  ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-דמ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0010

  5,300.00 5,300.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  ת ו ר ג ס מ  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
לכה .המישרב 1-קמ 'סמ סופיט ,ףדה תלד     06.03.0010

 18,000.00 4,500.00     4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 2-קמ 'סמ סופיט ,ףדה ןולח     06.03.0020

 12,000.00 3,000.00     4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 3-קמ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     06.03.0030

 10,800.00   900.00    12.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 4-קמ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     06.03.0040

  2,400.00   600.00     4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
ח ו ת י פ  ת ו ר ג ס מ  40.60 ק ר פ  ת ת       
      
לכה .המישרב 1-פמ 'סמ סופיט ,תידסומ רדג     06.04.0010

117,000.00   650.00   180.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-פמ 'סמ סופיט ,רעש     06.04.0020

  6,000.00 6,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-פמ 'סמ סופיט ,רעש     06.04.0030

  9,000.00 3,000.00     3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 4-פמ 'סמ סופיט ,הקעמ     06.04.0040

 34,000.00   400.00    85.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-פמ 'סמ סופיט ,רעש     06.04.0050

  2,000.00 2,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 6-פמ 'סמ סופיט ,די זחאמ     06.04.0060

 12,800.00   400.00    32.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 7-פמ 'סמ סופיט ,הקעמ     06.04.0070

  1,800.00 1,800.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
8-פמ 'סמ סופיט ,םירעשו תותלד תכרעמ     06.04.0080

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     008 תויומכ בתכ

ילשואפ-תפטעמו דלש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ן י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ  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      
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.01.0010
    ).E.P.D.H( םייומס , םייולג םינקתומ תירבג  
תפיטע +  4" רטוק , םיחפס ללוכ יולימב וא      

 16,800.00   140.00   120.00 . ןוטב רטמ   
      

    900.00   150.00     6.00 . 4" רטוקב.יס.יו.יפ ריוא עבוכ 'חי  07.01.0020
      
מ"מ 001/001 רטוקב תלפונ תרוקיב תספטק     07.01.0030
קקפ / הסכמ תוברל ןליפורפילופמ םייושע      

  1,600.00   200.00     8.00 . ינמז 'חי   
      
ןליתאילופמ מ"מ 001/002 הפצר םוסחמ     07.01.0050
/ הסכמ םע )E.P.D.H( ההובג  תופיפצב      

  1,500.00   500.00     3.00 . ינמז קקפ 'חי   
      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.02.0010
    ).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     07.02.0020

  1,500.00   300.00     5.00 4". 'חי   
      

  1,000.00   200.00     5.00 .4" רטוק הדלפמ ןותחת בזרמ אצומ 'חי  07.02.0030
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     009 תויומכ בתכ

ילשואפ-תפטעמו דלש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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       
      
הנותחת הצברה תבכש תוברל ץוח חיט     09.01.0010
, חיט תובכש יתש,תוביטר תרידח תעינמל      
,חיטה תבורעתל דנוב.י'ג.יב קבד תפסות      
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      

 97,900.00   110.00   890.00 .'וכו תמייקל השדח ר"מ   
      
תוברל ,גגב תוקעמ לש ימינפה קלחב ץוח חיט     09.01.0020
תרידח תעינמל הנותחת הצברה תבכש      
קבד תפסות ,חיט תובכש יתש,תוביטר      
תוניפה לכ קוזיח ,חיטה תבורעתל דנוב.י'ג.יב      
M.P.X תשר ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה      
ךרוא לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ      
םינטק םיחטש ,םיחתפ יפשח לע חיט,הניפה      
ןיב מ"ס 08 בחורב C.V.P תותשר,םירצו      
תמייקל השדח היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב      

 22,000.00   110.00   200.00 .'וכו ר"מ   
      
רובמט תרצותמ ינועבצ ילירקא טכילש תבכש     09.01.0030
יפל תואמגודו םינווגב ,ע"ש וא טלרינ וא      
תוברל שדח ץוח חיט ג"ע ,לכירדאה תריחב      
לכ ,דוסי תבכש ,רמיירפ ,תיתשתה תנכה      
.'וכו תואמגודו םינווג בוליש ,שרדנכ תובכשה      

 61,600.00    70.00   880.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     010 תויומכ בתכ

ילשואפ-תפטעמו דלש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכב הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,םיפסה ,םיליפורפה לכ תא םג      
,קותינ יליפורפ ,הניפ יליפורפ ,הדרפהה      
יליפורפ ,םייפקיה םיליפורפ ,םייפוס םיליפורפ      
םיליפורפ,םילנפכ םישמשמה םיליפורפ,הקולח      
שגפימב םיליפורפ,תוריק/הפצר שגפימב      
,שרדייש רחא ליפורפ לכ,הרקת/תוריק      
ןיב רבעמב ,םוינימולא/זילפ/הטסורינמ      
תוניפבו הצקבו םייופיח/םיפוציר      
לכמ םהינימל רמגה יליפורפ ,םייופיח/םיפוציר      
לככ ,םילגועמ/םיעפושמ/םייכנא/םייקפוא ,גוס      
תושירד יפל לכה ,שרדיש םוקמ לכב שרדיש      
םיטרפבו תוינכותב ראותמכו לכירדאה      
יטרפמו יטרפ יפו תוינכותב      
וא "םייופיצ לייא" תרצותמ םיליפורפה.םינרציה      
תריחב יפל תרחא הרבח תרצות וא ע"ש      
לכירדאה      
      
תועיגפ ינפמ םתנגה ללוכ םיפוצירה לכ ריחמ      
,תרחא העיגפ לכ וא םימתכ וא תוינכמ      
ןליתאילופ עצממ תובכרומה תועירי תועצמאב      
םקרמ לעב 4F גוסמ ,מ"מ 4 יבועב חפונמ      
דימע ,םיביסב קזוחמ ןוטרק קבדומ וילע יגופס      
,היינבב הנגה תונורתפ תיניגמ תרצות ,תוחלב      
.ןימזמה ידיל תיפוסה םתריסמל דע תאזו      
םרט ןייוניפו תונגהה תרסה ללוכ ריחמה      
.הריסמה      
      
בתכב םינייוצמה דוסיה יריחמש תאזב שגדומ      
תחפ םיללוכ תויומכה      
      
03 דע בחור מ"ס 3 יבועב ןורבח שישמ גניפוק     10.01.0010
המוק האובמ הקעמ( .םימ יפא תוברל מ"ס      

  3,300.00   300.00    11.00 )תילגנא רצח הקעמ ,הנוילע רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     011 תויומכ בתכ

ילשואפ-תפטעמו דלש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הקימרק יחיראב הנבמה תותיזחב תוריק יופיח     10.01.0020
06 דוסי ריחמ ,ספיספ תוברל תונוש תודימב      
דדמנ( ץוח חיט לע הקבדה תוברל ר"מ/ח"ש      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,)דרפנב      
בוליש ,הנוש ןווגב םיספ בוליש,,תיסקופא      
םיחטש ,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג      
דוביע,תומאתהו םיכותיח ,םירצו םינטק      

  3,500.00   350.00    10.00 .'וכו  םירוחו םיחתפ ר"מ   
      
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       
      
שולש ץוח חיט לע ע"ש וא ד.מ לירקרפוס עבצ     11.01.0010
תוברל ,דיחא ןווג תלבקל דעו תוחפל תובכש      
,תיתשתה תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש      
טרפימ יפל שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש      

  9,000.00    45.00   200.00 .ןרציה ר"מ   
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.21 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
      
טרופמה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
,תוינכותב םיטרפב ,םוינימולאה תומישרב      
ץעוי תויחנהב ,הקיטסוקא ץעוי תויחנהב      
טלפמוק לכה .טקיורפה יצעוי ראשו תוחיטבה      
.ומוקמב עובקו םלשומ      
      
.י"ת י"פע ויהיו תומסוחמ ויהי תויכוכזה לכ      
      
םיצעויה תוינכות לכ לומ ומאותי תוציחמה לכ      
.'וכו ריוא גוזימ ,למשח :ןוגכ      
      
תינכות תנכה םיללוכ הדיחיה יריחמ      
    SGNIWARD POHS ןתשגהו ןרציה לש  
.לכירדאה רושיאל רוצייה תליחת םרט      
      
לוזרפה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
תוידי,םירוצעמ,ןמש יריזחמ תוברל שרדנכ      
'וכו  תושיגנ תוקבדמ,םילוענמ,םיריצ,הלהב      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     012 תויומכ בתכ

ילשואפ-תפטעמו דלש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,תותיסה תודובע לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תומלשה,המאתהה ,הביצחה      
םימייקה םיחתפה תודימ תמאתה,ןוטב/היינב      
תבכרהב תורושקה ,ב"ויכו םיטנמלאה תודימל      
תמאתה יאמ םיעבונ רשא ,םוינימולאה יקלח      
םינוקיתה לכ עוציב םג ןכו םיחתפה תודימ      
ינוקית ןוגכ םישרדינה      
.'וכו  עבצ,ןוטב,היינב,חיט,ףוציר      
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת מ י ש ר  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
לכה .המישרב 8-חא 'סמ סופיט ,סירת     12.01.0010

  1,100.00 1,100.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
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       
      
:תורעה      
.03-ב ןוטבה גוס.1      
שרדינה לכ עוציב םיללוכ הדיחיה יריחמ.2      
ןקת יפ לע ןוטבה תפישח תגרד תלבקל      
.811  ילארשי      
      
- םילייפורקימ - רטוק ינטק ןוטב תואסנולכ     23.01.0010

129,500.00   350.00   370.00 .שרדנכ קמועבו מ"ס 54 רטוקב ,הקיציו חודיק רטמ   
      
ןויזל םיעלוצמו םילוגע ,םיכיתר הדלפ תוטומ     23.01.0020

 25,000.00 5,000.00     5.00 .005-פ גוסמ הדלפה-תואסנולכה ןוט   
      
ת ו נ ו ש -ל מ ש ח  99 ק ר פ       
      
ת ר ו ק י ב ו  ם ו ט י א  10.99 ק ר פ  ת ת       
      
רשואי רשא קדוב סדנהמ יאלמשח תרוקיב     99.01.0001

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק ןימזמה י"ע  
      
ןוכמ תרוקיב לש תויוגייתסה אלל הרבעה     99.01.0002
ןתמו הרגאה םולשת ללוכ ילארשיה םינקתה      
ריחמה  .הקידבה תעב השורדה הרזעה לכ      

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     013 תויומכ בתכ

ילשואפ-תפטעמו דלש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רמוחב תולעתו םיריפ ,תרנצ ירבעמ םוטיא     99.01.0003
רשואמה ע"ש וא SBK גוסמ שא בקעמ ינקת      
דחא דצמ וטנ הדידמה .תוחיטבה ץעוי י"ע      
תושירד יפל לכה .םוטיאל חתפה לדוג יפל      
עצבמ י"ע קרו ךא עוציבה .תומלשב ןקתה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .שארמ חקפמה י"ע תורישי ךכל ךמסוהש  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,954,110.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ילשואפ-תפטעמו דלש - כ"הס
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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     014 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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 ע ה  00.60 ק ר פ  ת ת       
      
טרופמה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
םיטרפב ,תותלד/תורגסמ/תורגנה תומישרב      
תויחנהב ,הקיטסוקא ץעוי תויחנהב ,תוינכותב      
לכה .טקיורפה יצעוי ראשו תוחיטבה ץעוי      
.ומוקמב עובקו םלשומ טלפמוק      
      
לוזרפה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
תוידי,םירוצעמ,ןמש יריזחמ תוברל שרדנכ      
'וכו םילוענמ,םיריצ,הלהב      
      
,רונתב עבצ ,ןווליג םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
.'וכו םיפוקשמה ןוגיעו ןוטיב      
      
רטסאמ חתפמ םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
.הדובעה םחתמב תותלדה לכ תא חתפיש      
      
,תותיסה תודובע לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תומלשה,המאתהה ,הביצחה      
םימייקה םיחתפה תודימ תמאתה,ןוטב/היינב      
תבכרהב תורושקה ,ב"ויכו םיטנמלאה תודימל      
יאמ םיעבונ רשא ,תורגסמהו תורגנה יקלח      
לכ עוציב םג ןכו םיחתפה תודימ תמאתה      
ינוקית ןוגכ םישרדינה םינוקיתה      
.'וכו  עבצ,ןוטב,היינב,חיט,ףוציר      
      
ת ו ר ג נ  ת מ י ש ר  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-נ 'סמ סופיט ,תלד     06.01.0010

  7,000.00 3,500.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-נ 'סמ סופיט ,תלד     06.01.0020

  6,000.00 3,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-נ 'סמ סופיט ,טירפ     06.01.0030

  5,000.00 2,500.00     2.00 .המישרב טרופמכ '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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     015 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ר א  ת ו ר ג נ  ת מ י ש ר  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
סופיט ,ןותחת + ןוילע חבטמ תונורא תכרעמ     06.02.0010
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 1-אנ 'סמ      

 16,000.00 8,000.00     2.00 'פמוק .המישרב  
      
.המישרב 1-אנ 'סמ סופיט ,רסיק ןבא חטשמ     06.02.0020

  9,400.00 4,700.00     2.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה  
      
ת ו נ ו ש  ת מ י ש ר  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
סופיט ,םיתורש אתל תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.03.0010
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 10-ש 'סמ      

 12,000.00 3,000.00     4.00 'פמוק .המישרב  
      
20-ש 'סמ סופיט ,םיקיתל םילתמ + לגרס     06.03.0020

    960.00    80.00    12.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב רטמ   
      
לכה .המישרב 30-ש 'סמ סופיט ,ריק ןגמ     06.03.0030

  3,600.00    50.00    72.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 40-ש 'סמ סופיט ,הציענ חול     06.03.0040

  8,000.00   500.00    16.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 50-ש 'סמ סופיט ,ץע גניפוק     06.03.0050

    400.00   100.00     4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
ת ו ת ל ד  ת ו ר ג ס מ  40.60 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-דמ 'סמ סופיט ,ןורא     06.04.0010

  4,000.00 2,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-דמ 'סמ סופיט ,ןורא     06.04.0020

  2,000.00 2,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-דמ 'סמ סופיט ,ןורא     06.04.0030

  8,000.00 4,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     016 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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      
      
רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0010
םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 3" רטוקב      
םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת םייולג      
ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל תוגרבהב      

  1,400.00   140.00    10.00 . הריפחו תוביצח רטמ   
      
רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0020
םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 2" רטוקב      
םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת םייולג      
ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל תוגרבהב      

  1,200.00   120.00    10.00 . הריפחו תוביצח רטמ   
      
םגד יטסלפ רוניצמ םימ וק תחנהו הקפסה     07.01.0030
ךותב ןקתומ םימחו םירק םימל לוגיטלומ      
מ"מ 61 רטוקב ףוצרל תחתמו יולג , תוריקה      
ךותב תושורדה תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ      

  4,000.00    80.00    50.00 . תומלשב לוורש רטמ   
      

 12,600.00    90.00   140.00 לוגיטלומ )מ"מ 02 , 52( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0040
      

  3,000.00   100.00    30.00 .לוגיטלומ )מ"מ 23( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0050
      
םימ תרנצל מ"מ 91 יבועב דיבנע דודיב     07.01.0060
תפיטע ללוכ 1" -  4/3" -2/1" רטוקב םימח      

  2,450.00    35.00    70.00 . יטסלפ טרס רטמ   
      
א"כ ןוראב תנקתומ תינקת שא יובכ תדמע     07.01.0070
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      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .1" ירודכ זרב 1"  
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     017 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    350.00   350.00     1.00 . ג"ק 6 השבי שא יובכ הפטמ 'חי  07.01.0080

      
    220.00   110.00     2.00 . 2/1" ילד זרב 'חי  07.01.0090

      
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      

  1,400.00   140.00    10.00 . 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   
      

  5,400.00    90.00    60.00 .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

  1,800.00    30.00    60.00 . אוהש גוס לכמ רטמ   
      
תרוקיב תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     07.02.0050
םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר      
תשרו תעבורמ תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ      

  4,200.00   280.00    15.00 .זילפמ גרבומ הסכמ וא 'חי   
      
-ל ,  תעבורמ תרגסמב תגרבומ זילפ תשר     07.02.0060

    480.00   120.00     4.00 . המאתה ללוק תמייק נ.ב.ק 'חי   
      
לס + תעבורמ תרגסמב תגרבומ זילפ תשר     07.02.0070
ללוק םייק 8" הפצר םוסחמל , הטסורינ      

  1,000.00   500.00     2.00 . המאתה 'חי   
      
תמייקה בויבה תשרל ןיחולד / בויב ירוביח     07.02.0080
תמאתה , םירוביח רותיא ללוכ הנבמב      
לכ ללוכ םימלשומ םחנקתומ םירמוחו םירטק      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק . םישרדנה םירזיבאה  
      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04/06 תודימב ןבל סרחמ הרעק     07.03.0010
"06 רוד לג" םגד "הסרח" תרצות תמגודכ      
וא , ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ      

  2,200.00   550.00     4.00 .ךרע הווש 'חי   
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     018 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םימח םימ בובריע זרב לש  הנקתהו הקפסא     07.03.0020
REXIM ןרטש תרצות ל"נה רויכל , םירק /      
    NEHCTIK רחא גוס לכ וא "פמט תוסיו םע  

  2,600.00   650.00     4.00 . הכואר היפ ללוכ 'חי   
      
תרצות תמגודכ , ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.03.0030
הנקתה ע"וש וא " רפונ " םגד "הסרח"      
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ , החוטש      

  2,200.00   550.00     4.00 . ןופיסו 'חי   
      
ןרטש תרצות , םימח / םירק םימל הללוס     07.03.0040
לכ םע םלשומ ןקתומ , םורכ הפוצמ      

  2,600.00   650.00     4.00 .םירזיבאה 'חי   
      
"הסרח" תרצות תמגודכ ןבל סרחמ םיכנ רויכ     07.03.0050
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד      

  1,100.00   550.00     2.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו 'חי   
      
י"ע הלעפה , הדימעב ,םיכנל םירק םימ זרב     07.03.0060

  1,500.00   750.00     2.00 .ןרטש תרצות , םיכנל דעוימה קפרמ טומ 'חי   
      
הסרח"תרצות תמגודכ היולת ןבל סרחמ הלסא     07.03.0070
דבכ סופיטהסכמו בשומ ללוכ , " 84 םטול םגד      
החדה לכימללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע      
תרצות יולת םאות קיטסלפב יולג רטיל 6/3      

 10,000.00 2,500.00     4.00 . ע"ש וא יקספיל 'חי   
      
םגד הסרח תרצות םיכנל תדעוימ הלסא     07.03.0080
סופיט הסכמו בשומ ללוכ ,683 ט"קמתקרב      
זחאמ ללוכ םורכ םיפוצמ תכתמ יריצםע דבכ      
החדה לכימ ללוכ ללוכ טרפ יפל הטסורינמ די      
תרצות יולת םאות קיטסלפב יולג רטיל 6/3      

  5,600.00 2,800.00     2.00 . ע"ש וא יקספיל 'חי   
      
םירזיבאה לכ ללוכ בכוש 'ל 021 ילמשח דוד     07.03.0090
רזוח לע םותסש, הרקתל הילת + םישורדה      
זוקינל ךפשמ,ןוחטב זרב "הרטסג" תרצות      
ףוג םישורדה םירזיבאה לכו ןוחטיבה זרב      
ימרטורדיה זרב + ריהמ םומיח ט"וק 3 םומיח      

  5,200.00 2,600.00     2.00 'פמוק . םיחתור םימ תולעמ 54 'פמט תלבגהל  
      

  1,250.00   125.00    10.00 הרקתה ללחב וא ריקב 4/3" קותינ יזרב 'חי  07.03.0100
      
זרב ללוכ "רוקמא" תרצות היתש ימ ררקמ     07.03.0110

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

קובץ: כתב כמויות   .../019 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     019 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לזרבמ דמעמ ללוכ ד"ממל ינקת םימ לכימ     07.03.0120
רוניצ + יולימ זרב + רטיל 051 חפנ ןוולגמ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .)תינכת יפל( טוליש ללוכ , יולימל שימג 'חי   
      
הצחר ירויכל םימכסח תנקתהו הקפסא     07.03.0130
חבטמל וא/ו הקד / רטיל 6 דע הקיפסב      
םלשומ ןקתומ , הקד / רטיל 7 לש הקיפסב      

  2,500.00   250.00    10.00 . םינקתה ןוכמ י"ע רכומו 'חי   
      
ימינפ ףוג :ללוכה ןוחלקמל ךרד 4 ץופרטניא     07.03.0140
תמגודכ . ךרד 4 ריק תכרעמל ינוציח יוסיכ +      
+ ךרע הווש וא ."טסרווא" תרדסמ "תמח"      

  3,000.00 1,500.00     2.00 . שימג רוניצו תחלקמ שאר 'חי   
      
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ת ו ק ר א ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
תונקת ץבוקו 1724 תונקת ץבוקל םאתהב      
ירמוח ,םירמוח תקפסה ,רודיס ללוכ 3464      
.שומישל ןכומ ,תודגנתה תקידב ללוכ 'וכו רזע      
      
מ"מ 01 לזרב י"ע דוסי תקראה רודיס     08.01.0001
דוסיה תרוק ךותב ,)ןינבה י"ע קפוסי לזרבה(      
.ןינבה לש ינוציחה רטמרפב עקרקה תמוקב      
ךרוא רשאכ תחא הדיחיל ךתורי לזרבה      
.מ"ס -5מ םינטק ויהי אל הפיפחב םיכותירה      
וא דוסיה ידומעל הז לזרב ךתורי ןכ      
)תינכותב עיפומכ( דחא םוקמב .תואסנולכל      
תאוושה ספ לא רושיגה תעבט רבוחת      
.ןינבה תוקראה לכ ורבוחי וילאש םילאיצנטופ      
ןוולוגמ ספב ,איצוהל שי וז רושיג תעבטמ      
ינפל לעמ מ"ס 04 ןינבל ץוחמ לא םיצוק      
)היזורוק( ךותיש דגנ םינגומ ,םייפוס עקרק      
תומיאתמ תויתכתמ תואספוק ךותב םינותנו      

  4,800.00    12.00   400.00 .טוליש ללוכו "שיטפ" תרצותמ ר"מ   
      
ןג תתיכ לש םייתכתמה םינקתמה תקראה     08.01.0003
תוברלו ויתונקתו למשחה קוחל םאתהב      

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק םילאיצנטופ תאוושה ספל  םרוביח  
      
דע תודימב םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.01.0004

    700.00   350.00     2.00 )ןג תותיכב( .מ"מ 003X4X03 'חי   
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../020 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     020 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תשוחנמ ישאר םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.01.0005
םירוביח ללוכ מ"מ 01X04X004 תודימב      

    600.00   600.00     1.00 טלפמוק 'חי   
      
ת ו ל ע ת  / ה נ ז ה  י ו ק  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
ירמוח לכ תא ללוכ םיטלפמוקב הנזה יוק      
םירבוחמ ,םיבכרומ ,תוולנה תודובעו רזעה      
,אמייק רב ןומיסב תווצקה ינשב םינמוסמו      
.שומישל םינכומ      
      
למשח חולל ישאר הקולח חולממ הנזה וק     08.02.0002
,ר"ממ )YX2N)01X5 לבכ שומישב התיכ      
ינשב רבוחמ הנכומ הריפחב רוניצ ךותב      
.רטמ 02-כ וקה ךרוא .שומישל ןכומ,תווצקה      

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק עצוממב  
      
ר ו א מ  ת ו ד ו ק נ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
לבכ תוללוכ הז קרפב תוטרופמה תודוקנה לכ      
תא תוללוכ תודוקנה .חולה דע רוניצב למשח      
הדוקנ עוציבל תושרדנה תודובעה לכ      
הרואת קספמ( יפוס רזיבא ללוכ .תמלשומ      
)ט"הת\ט"הע      
      
YX2N 5.1 םיכילומ םע תוליגר רואמ תדוקנ     08.03.0001
ףוג לכ( )תיזפ תלת וא תיזפ דח( ר"ממ      

 14,560.00   160.00    91.00 )רואמ 'קנכ בשוחי ףילחמ קספמ לכו הרואת 'קנ   
      

  1,440.00   180.00     8.00 YX2N 5.2x3 לבכב ץוח תרואת תדוקנ 'קנ  08.03.0002
      
רובע תפסונ הזפ םע ךא ל"נכ רואמ תדוקנ     08.03.0003

  2,040.00   170.00    12.00 םוריח תרואת 'קנ   
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
.םיפוגה תבכרהו הלבוה םיללוכ אל םיריחמה      
ןלבקה לע .םיינורטקלא ויהי םיקנשמה לכ      
לע םיקנשמה ןרצי תאמ רושיא איבהל      
ןתינ.קפסיש תורונל םיקנשמה ןיב המאתהה      
םע ויהש יאנתב ךרע הווש הרואת יפוג קפסל      
.הרואת בושיח תגצהבו ילארשי ןקת      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../021 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     021 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
"דל ראטס" םגד תיפקיה הרואתל םוטא ת"ג     08.04.0002

  3,200.00   400.00     8.00 .שעג ןאובי 42Z4975 ט"קמ W72 הרונ םע 'חי   
      
8381 טולימ דל" םגד םוריח תרואתל ת"ג     08.04.0003
3617785 ט"קמ דל W3 הרונ םע "עוקש      

  3,600.00   300.00    12.00 .שעג תרצות 'חי   
      
הרונ םע "דל סוקסיד" םגד לוגע דל ת"ג     08.04.0005

  1,800.00   300.00     6.00 שעג ןאובי 40X43G5 ט"קמ  W41 56PI 'חי   
      
הרונ םע 06X06 "עוקש דלנאפ" םגד ת"ג     08.04.0006

  9,400.00   200.00    47.00 שעג תרצות 24300Z5 ט"קמ W04 'חי   
      
הרונ םע 03X021 "עוקש דלנאפ" םגד ת"ג     08.04.0007

    800.00   200.00     4.00 שעג תרצות 56300Z5 ט"קמ W04 'חי   
      
הרונ םע "ורפ דלסקיפ" םגד עוקש לוגע ת"ג     08.04.0008

  3,520.00   220.00    16.00 35110Z5 ט"קמ W51 'חי   
      
הרונ םע "לוגע דל וקד" םגד עוקש לוגע ת"ג     08.04.0009

  1,600.00   100.00    16.00 78400Z5 ט"קמ W51 'חי   
      
.עוקש דל ץח םגד "האיצי טלש" םוריח ת"ג     08.04.0010

    700.00   350.00     2.00 שעג תרצות 11A085 ט"קמ 'חי   
      
ח כ  ת ו ד ו ק נ  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
לבכ תוללוכ הז קרפב תוטרופמה תודוקנה לכ      
תא תוללוכ תודוקנה .חולה דע רוניצב למשח      
הדוקנ עוציבל תושרדנה תודובעה לכ      
.תמלשומ      
      
וק ללוכ ריחמה .תיזאפ דח ריק רוביח תדוקנ     08.05.0002
YX2N לבכו תרנצ ,הדוקנל דעו חולהמ הנזה      

  8,280.00   230.00    36.00 )יפוס רזיבא ללוכ אל( ר"ממ 3*5.2 'חי   
      

     80.00    40.00     2.00 םיעקש תייעבר יפוס רזיבאל תפסות 'חי  08.05.0003
      

    320.00    20.00    16.00 דיחי עקש יפוס רזיבאל תפסות 'חי  08.05.0004
      

     90.00    30.00     3.00 לופכ עקש יפוס רזיבאל תפסות 'חי  08.05.0005
      

    420.00    35.00    12.00 םימ ןגומ דיחי עקש יפוס רזיבאל תפסות 'חי  08.05.0006
      

     80.00    40.00     2.00 םימ ןגומ לופכ עקש יפוס רזיבאל תפסות 'חי  08.05.0007
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     022 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תבית ט"הת  רוביחו הנקתה ,הקפסא     08.05.0008
רשא תרושקתו למשחל תבלושמ םירזיבא      
'קנ 2  .ימינפ סירת םע ,םיעקש 6 תללוכ      
D-81 הספוק תמגודכ .ןופלט 'קנ 1 ,תרושקת      
וק ללוכ ריחמה .ע"וש וא טסאלפ א.ד.ע לש      
מ"מ ?32 רוניצ ,הדוקנל דעו חולהמ הנזה      
?32x3 רוניצ + ר"ממ YX2N 5.2X3 לבכו      
רבכ ללוכ אל( יפוס רזיבא ללוכ תרושקתל      

  3,200.00   800.00     4.00 'פמוק )ןופלט לבכ ,תשר  
      
ליבומ לולכית רשא םימח םימ דודל הדוקנ     08.05.0009
וילאמ הבכ גוסמ מ"מ 61 ףכירמ רוניצ      
דרפנב ודדמיש תולעתב וא ט"הת הנקתהב      
ןועש רזיבא ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכב      
הפיקעל היצפוא םע גתמ ללוכ ינאכמ הלעפה      
לע תרוקיב תרונו הרישי הקספה/הלעפהל      
ךומסב טקאפ קספמ םג ללוכ .דודה בצמ      
ןגוי ,ינוציח דודהו הדימב ,דודה רוביחו דודל      
הנקתהה םוקמל םיאתמ יעצמאב לבכה      
ירזיבא לכ ללוכ .'וכו VU ,תינאכמ הנגה(      

    700.00   350.00     2.00 .תמלשומ הנקתהל םישורדה רזעה ירמוחו 'חי   
      
ג ו ז י מ  ת ו ד ו ק נ  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
לבכב יזאפ דח ןגזמל רוביח תדוקנ     08.06.0001
    YX2N)5.2x3( יטירב עקש ללוכ .רוניצ ךותב  
דיל A02x2 טקפ ללוכ .תימינפה הדיחיה דיל      

  3,000.00   600.00     5.00 .שומישל ןכומו רבוחמ לכה .הבעמה 'קנ   
      
רוביח .םיתורישב הטנוול רוביח הדוקנ     08.06.0002

    320.00   160.00     2.00 5.1x3 לבכב הרואת לגעמל 'קנ   
      
2 - ה ת י כ  ל מ ש ח  ח ו ל  70.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו ד י ח י       
      
01 לש רצק םרז לש ןויפיא ילעב תוחולל דויצ      
הנקתה ,הקפסא - 898 ןקת יפל תוחפל א"ק      
:לש תוחול ךותב רוביחו      
      
2 יבועב הדלפ חפמ יושע למשח חול הנבמ     08.07.0001
לע הדמעהל מ"ס 04 דע קמועב מ"מ      
םילנפ םע דבלב תיתיזח השיג ריק/הפצרה      

  7,000.00 3,500.00     2.00 רזעה ירזיבא לכ ללוכו הריבצ יספ ללוכ ר"מ   
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     023 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,960.00    35.00    56.00 A52 דע יבטוק דח ז"אמ 'חי  08.07.0002

      
    500.00   250.00     2.00 A04X3 דע יבטוק תלת ז"אמ 'חי  08.07.0003

      
  1,440.00   180.00     8.00 A52X3 דע יבטוק תלת ז"אמ 'חי  08.07.0004

      
  2,160.00   360.00     6.00 A םגד Am03 04x4 תחפ רסממ 'חי  08.07.0006

      
    560.00   280.00     2.00 תועש 42 תבש ןועש 'חי  08.07.0007

      
  1,200.00   150.00     8.00 A02x1  3CA ןעגמ 'חי  08.07.0008

      
    240.00    80.00     3.00 2-0-1  ירלודומ ררוב 'חי  08.07.0009

      
    300.00    50.00     6.00 חולל דל תרונמ 'חי  08.07.0010

      
    160.00    80.00     2.00 יבטוק תלת ןצחל 'חי  08.07.0011

      
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
הצברה תבכיש תוברל,םיירושימ םיחטש ג"ע      
תויקפואה תוניפה לכ קוזיח ,ןוטב יטנמלא לע      
םע םינבלוגמ M.P.X תשר ינתיווזב תויכנאהו      
יפשח לע חיט ,הניפה ךרוא לכל C.V.P תוניפ      
תותשר,םירצו םינטק םיחטש ,םיפילג,םיחתפ      
    C.V.P יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08 בחורב  

 33,750.00    90.00   375.00 .תמייקל השדח היינב ןיבו ןוטב ר"מ   
      
בחרמל 077LP וא 031LP  יתילכת בר חיט     09.01.0020
,מ"מ 01 יבועב ,ע"ש וא ריקומרת תרצות ןגומ      
,תיכוכז יביס תשר,תיתשתה תנכה תוברל      
טרפימ יפל שרדינכ תובכשה לכו רגב טכילש      

  6,240.00   120.00    52.00 .ןרציה ר"מ   
      
תרשואמ ימינפ ימרת דודיבל חיט תכרעמ     09.01.0030
בר חיט" הנושאר הבכש תוברל  ןגומ בחרמל      
דודיבל חיט ,מ"ס 4.0 יבועב "031LP יתילכת      
,מ"ס 5 יבועב "004HT ימרת חיט" תמגוד      
יבועב " 031LP יתילכת בר חיט" ןגמ תבכש      
מ"ס 2.0 יבועב  381LP רגב טכילשו מ"ס 5.0      

  4,500.00   250.00    18.00 .ע"ש וא "ריקומרת" תרצות ר"מ   
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     024 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכב הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,םיפסה ,םיליפורפה לכ תא םג      
,קותינ יליפורפ ,הניפ יליפורפ ,הדרפהה      
יליפורפ ,םייפקיה םיליפורפ ,םייפוס םיליפורפ      
םיליפורפ,םילנפכ םישמשמה םיליפורפ,הקולח      
שגפימב םיליפורפ,תוריק/הפצר שגפימב      
,שרדייש רחא ליפורפ לכ,הרקת/תוריק      
ןיב רבעמב ,םוינימולא/זילפ/הטסורינמ      
תוניפבו הצקבו םייופיח/םיפוציר      
לכמ םהינימל רמגה יליפורפ ,םייופיח/םיפוציר      
לככ ,םילגועמ/םיעפושמ/םייכנא/םייקפוא ,גוס      
תושירד יפל לכה ,שרדיש םוקמ לכב שרדיש      
םיטרפבו תוינכותב ראותמכו לכירדאה      
יטרפמו יטרפ יפו תוינכותב      
וא "םייופיצ לייא" תרצותמ םיליפורפה.םינרציה      
תריחב יפל תרחא הרבח תרצות וא ע"ש      
לכירדאה      
      
תועיגפ ינפמ םתנגה ללוכ םיפוצירה לכ ריחמ      
,תרחא העיגפ לכ וא םימתכ וא תוינכמ      
ןליתאילופ עצממ תובכרומה תועירי תועצמאב      
םקרמ לעב 4F גוסמ ,מ"מ 4 יבועב חפונמ      
דימע ,םיביסב קזוחמ ןוטרק קבדומ וילע יגופס      
,היינבב הנגה תונורתפ תיניגמ תרצות ,תוחלב      
.ןימזמה ידיל תיפוסה םתריסמל דע תאזו      
םרט ןייוניפו תונגהה תרסה ללוכ ריחמה      
.הריסמה      
      
ןימזמה י"ע וקפוסיש יופיחו ףוציר ירמוח      
תחפב תובשחתה וללכי,ןלבקה ידי לע ונקתויו      
שומישל יארחא היהי ןלבקה ,דבלב %5 דע לש      
לכ עוציבלו ,ול וקפוסיש םיפוצירב ינכסח      
םיפוצירה ונקנ וליאכ ףיעסה תלוכתב רומאה      
וקפוסי תחפ %5 לעמ ףוציר תויומכ .וידי לע      
יארחא היהי ןלבקה .ונובשח לעו ןלבקה ידי לע      
ותלבוה ,קפסה ינסחממ רמוחה תכישמל      
.'וכו הרימש ,הנבמב רוזיפ ,רתאל      
      
בתכב םינייוצמה דוסיה יריחמש תאזב שגדומ      
תחפ םיללוכ תויומכה      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     025 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,YDOB-LLUF ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0010
דוסי ריחמ ,מ"ס 54/54 ,מ"ס 06/06 תודימב      
תוברל ,01R הקלחה דגנ גוסמ ,ר"מ/ח"ש 08      
לוח/םוסמוס עצמ ןוגכ שרדנכ םיעצמה לכ      
םיקשימ ,תיתשה תנכה ,ןוטב הדמ/בצוימ      
בוליש ,תילירקא הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב      
םיחתפ דוביע,םיעופיש דוביע,תואמגודו םינווג      
,תוימינפ תואובמ ,תותיכ( .'וכו  םירוחו      

 58,650.00   230.00   255.00 )םינסחמ ,םינוחבטמ ר"מ   
      

  8,500.00    50.00   170.00 .מ"ס 01 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  10.01.0020
      
,YDOB-LLUF ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0030
דוסי ריחמ ,מ"ס 54/54 ,מ"ס 03/03 תודימב      
תוברל ,11R הקלחה דגנ גוסמ ,ר"מ/ח"ש 09      
לוח/םוסמוס עצמ ןוגכ שרדנכ םיעצמה לכ      
םיקשימ ,תיתשה תנכה ,ןוטב הדמ/בצוימ      
בוליש ,תילירקא הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב      
םיחתפ דוביע,םיעופיש דוביע,תואמגודו םינווג      

  4,800.00   240.00    20.00 )םיבוטר םירדח( .'וכו  םירוחו ר"מ   
      
,YDOB-LLUF ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0040
דוסי ריחמ ,מ"ס 06/06 ,מ"ס 54/54 תודימב      
תוברל ,11R הקלחה דגנ גוסמ ,ר"מ/ח"ש 09      
לוח/םוסמוס עצמ ןוגכ שרדנכ םיעצמה לכ      
םיקשימ ,תיתשה תנכה ,ןוטב הדמ/בצוימ      
בוליש ,תילירקא הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב      
םיחתפ דוביע,םיעופיש דוביע,תואמגודו םינווג      

 11,760.00   240.00    49.00 )תוספרמ ,תוינוציח תואובמב( .'וכו  םירוחו ר"מ   
      

  1,000.00    50.00    20.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  10.01.0050
      
וא הקימרק יחיראב ,ןוטב וא קולב תוריק יופיח     10.01.0060
02/02 ,מ"ס 04/02 תודימב ןלצרופ טינרג      
תנכה תוברל ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ ,מ"ס      
,רוחש חיט תבכש ,הצברה תבכש ,תיתשתה      
,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,קבדב הקבדה      
,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא הבור רמג      
,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג בוליש      
םיכותיח ,םירצו םינטק םיחטש      
לכה .'וכו םירוחו םיחתפ דוביע,תומאתהו      

 20,900.00   220.00    95.00 )חבטמ תונורא לעמ ,םיתורש ירדחב( .טלפמוק ר"מ   
      
      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     026 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ג"ע מ"ס 2 יבועב רסיק ןבאמ הדובע יחטשמ     10.01.0070
,םירויכל חתפ דוביע תוברל םיתורשב םירויכ      
םירוח ,םיירוחאו םיימדק םייכנא תוחול      
.'וכו האישנ תייצקורטסנוק ,םיזרב ,תוינובסל      

  7,200.00 1,800.00     4.00 .)וטנ הדידמה( .טלפמוק לכה ר"מ   
      
תודימב ,מ"מ 6 יבועב טנוברקילופ תוארמ     10.01.0080

  2,400.00   600.00     4.00 .עובצ ץע וא םוינימולא תרגסמ תוברל ,תונוש ר"מ   
      
בחור ,מ"ס 5 יבועב ןורבח שישמ תונולח ינדא     10.01.0090

  5,060.00   220.00    23.00 .םימ ףא תוברל מ"ס 03 דע רטמ   
      
םיכנ יתורשל תינקת די יזחאמ תכרעמ     10.01.0100

  4,200.00 2,100.00     2.00 'פמוק .הטסורינ תורוניצמ  
      
ןווגבו הנוש םקרימב ,ישושימ הארתה חטשמ     10.01.0110
תריחב יפל םיחיראמ ,תושיגנ ןקת יפל ,הנוש      
לכ תוברל ,ר"מ/ח"ש 003 דוסי ריחמ ,לכירדאה      
בוליש ,שרדינכ םיכותיחה לכ ,שרדינכ םיעצמה      

  1,100.00   550.00     2.00 .'וכו יללכה ףוצירב ר"מ   
      
,ריינ יקיזחמ ,תוינובס :ןוגכ םיתורשב םירזיבא     10.01.0120
002 לש דוסי ריחמב 'וכו ילזונ ןובסל םינקתמ      

  7,500.00   250.00    30.00 .'חי/ח"ש 'חי   
      

  1,250.00   250.00     5.00 .חותפל האובמה ןיב טינרגמ הדרפה ספ רטמ  10.01.0130
      
09/05 תודימב םיכנ יתורשל תינקת הארמ     10.01.0140

    600.00   300.00     2.00 .מ"ס 'חי   
      

    800.00   400.00     2.00 .םיכנ יתורשב הטסורינמ ינקת ףדמ 'חי  10.01.0150
      
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      

 18,480.00    33.00   560.00 .ןרציה טרפימ יפל שרדינכ תובכשה ר"מ   
      
      
      
      
      

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



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     027 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 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      

    700.00    35.00    20.00 ,ןרציה טרפימ יפל ר"מ   
      
רוא טלופ עבצב ןגומה בחרמה ןומיסו טוליש     11.01.0030
רוא טלופ טוליש תוברל .א"גה ןקת יפל      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .תרושקתו למשח ירזיבאל  
      
,היצלטסניא ,למשח תונוראל רוא טלופ טוליש     11.01.0040
םירדח ,שא תותלדל ,'וכו שא יוביכ ,תרושקת      
ירדח ,םינסחמ ,םינגומ םיבחרמ ,םיינכט      
רחא טוליש לכו םימ ידמ ,יוביכ יזרב ,תוגרדמ      
שא יוביכ תושירד יפל טלפמוק לכה ,שרדיש      
טולישה לכל טלפמוק הדידמה .םינקתה לכו      
,הנבמה ךותב הדובעה םחתמ לכב שרדנה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .רצחבו הנבמה תותיזחב  
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.21 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
      
טרופמה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
,תוינכותב םיטרפב ,םוינימולאה תומישרב      
ץעוי תויחנהב ,הקיטסוקא ץעוי תויחנהב      
טלפמוק לכה .טקיורפה יצעוי ראשו תוחיטבה      
.ומוקמב עובקו םלשומ      
      
.י"ת י"פע ויהיו תומסוחמ ויהי תויכוכזה לכ      
      
תינכות תנכה םיללוכ הדיחיה יריחמ      
    SGNIWARD POHS ןתשגהו ןרציה לש  
.לכירדאה רושיאל רוצייה תליחת םרט      
      
חתפמ םיללוכ תוירלודומה תוציחמה יריחמ      
לע טלושש רטסאמ דנארגו יתמוק רטסאמ      
.לכה      
      
לוזרפה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
תוידי,םירוצעמ,ןמש יריזחמ תוברל שרדנכ      
'וכו  תושיגנ תוקבדמ,םילוענמ,םיריצ,הלהב      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../028 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     028 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,תותיסה תודובע לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תומלשה,המאתהה ,הביצחה      
םימייקה םיחתפה תודימ תמאתה,ןוטב/היינב      
תבכרהב תורושקה ,ב"ויכו םיטנמלאה תודימל      
תמאתה יאמ םיעבונ רשא ,םוינימולאה יקלח      
םינוקיתה לכ עוציב םג ןכו םיחתפה תודימ      
ינוקית ןוגכ םישרדינה      
.'וכו  עבצ,ןוטב,היינב,חיט,ףוציר      
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת מ י ש ר  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-חא 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0010

 24,650.00 4,930.00     5.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 1-תא 'סמ סופיט ,הללצה     12.01.0020

  6,375.00 2,125.00     3.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-חא 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0030

  3,400.00 1,700.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-חא 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0040

  6,630.00 1,105.00     6.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-חא 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0050

 22,100.00 11,050.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-חא 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0060

  2,932.50   977.50     3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 6-חא 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0070

  1,530.00 1,530.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 7-חא 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0080

  1,955.00 1,955.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-דא 'סמ סופיט ,תלד     12.01.0090

 51,000.00 10,200.00     5.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../029 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     029 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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      
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.01.0030
תקופת , AFLA-NARIDAT-24 םגד ןארידת      
,A יטגרנא גוריד, ש"טב 00533 רורקה      
, תודיחי ןיב םילבכ למשחל רוביח תוברל      
תפסוה זוקינ תודובע ללוכ , זגה תרנצו זוקינ      
, זוקינה רוביח רותיא הביצח ירושרש רוניצ      
, הלעפה , זג יולימ טלש םע הלעפה תיחול      

 34,000.00 8,500.00     4.00 . טלפמוק 'חי   
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.01.0050
תקופת , AFLA-NARIDAT-82 םגד ןארידת      
,A יטגרנא גוריד, ש"טב 06242 רורקה      
, תודיחי ןיב םילבכ למשחל רוביח תוברל      
תפסוה זוקינ תודובע ללוכ , זגה תרנצו זוקינ      
, זוקינה רוביח רותיא הביצח ירושרש רוניצ      
, הלעפה , זג יולימ טלש םע הלעפה תיחול      

  6,500.00 6,500.00     1.00 . טלפמוק 'חי   
      
םוחב םינוולגמ גרוסו ןחלוש הנקתהו הקפסא     15.01.0090

  1,250.00   250.00     5.00 . תוצרוחמ תוימוגו ריואה הבעמל לוענמ ללוכ 'חי   
      
ךותב 3" רטוק טירבג תרנצ תנקתהו הקפסא     15.01.0100
עוציב ללוכ למשחו זג תרנצ רבעמל תוריק      

  2,400.00    80.00    30.00 . גגהמ האיציב אבס לקמ טרפ רטמ   
      
+ תדדובמ לזונ זג תרנצ תנקתהו הקפסא     15.01.0110
טסט , זג יולימ םוקאו תרושקת למשח ילבכ      
ןרצייה תוארוה יפל ןקנחב תומחלה , תרנצ      

 15,000.00   150.00   100.00 .)טלפמוק( רטמ   
      
א"גה טרפ יפל  רמוע טרפ/TCM תמיטא     15.01.0120

    800.00   800.00     1.00 . ד"ממב זג תרנצ רבעמל 'חי   
      
      
      
      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     030 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םיתורישמ הקיניל יריצ, הנקתהו הקפסא     15.01.0197
005 הקיפסל ,לוק קיתשמ ללוכ יטסוקא אתב      
וא RIVA :תמגודכ,5.0" ץחל לפמ,ד"למר      
טווחו הנקתה הלעפה תיחול ללוכ ע"וש      
ןוולגמ ןחלוש + רמייט י"ע הלעפה , טלפמוק      
רזוחלא סירת + טקפ + תוימוג + קזוחמ      
האר( םיקרח דגנ תשר + הטילפב םיאתמ      

  3,000.00 1,500.00     2.00 .)תינכות 'חי   
      
ר י ו 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      
      
רוביח מ"מ 8.0 חפ יבוע תונוולגמ חפ תולעת     15.02.0040

  2,400.00    80.00    30.00 . םיתסוו תוילת ללוכ הטכיש ר"מ   
      

  1,200.00   150.00     8.00 . תסוו + 6" רטוק לוגע הקיני סירת 'חי  15.02.0100
      
דדובמ ירושרש תלעת תנקתהו הקפסא     15.02.0130

  1,000.00    50.00    20.00 . 6" רטוק ינקת םוינמלא/םוינמלא רטמ   
      
ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו א  ת כ ר ע מ  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
םגד - כ"בא ןוניסו רורווא תכרעמ     15.04.0020

 32,000.00 32,000.00     1.00 'פמוק .HIDDEN-100  
      
תכרעמל רבוחמ חצ ריווא תסנכהל םותסש     15.04.0040

    800.00   800.00     1.00 .8" רטוקב כ"בא ןוניס 'חי   
      

  1,600.00   800.00     2.00 8" רטוק ץחל רורחשו ףדה םותסש 'חי  15.04.0050
      
ת ר ו ש ק ת  י נ ק ת מ  81 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו ד ו ק נ  10.81 ק ר פ  ת ת       
      
,BK ,המלצמ( יהשלכ תרושקת תדוקנל הנכה     18.01.0001
ןורא דע מ"מ 02 רוניצב )יאלג ,םוקרטניא      
רזיבא ללוכ אל( הכישמ טוח ללוכ תרושקת      

  2,400.00   150.00    16.00 )יפוס 'קנ   
      
      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     031 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םע יטסלפ ירלודומ חול ללוכ ,תרושקת ןורא     18.01.0002
ןוכמ י'ע רשואמו קילד יתלב רמוחמ יונב ,תלד      
TA-42 םגד SALPADA תרצותמ םינקתה      

    500.00   250.00     2.00 .כ"לט דויצו ,ןופלט יסיספל םוקמ םע 'חי   
      
מ"מ 02 רוניצב היזיוולט תדוקנל הנכה     18.01.0003

    130.00   130.00     1.00 .תרושקת ןורא דע הדוקנהמ 'חי   
      
ללוכ )רוניצ אלל( גוז 4 לבכ ץוח ןופלט תדוקנ     18.01.0004

    650.00   130.00     5.00 קזב ינקת ירזיבא 'חי   
      
ןפוד מ"מ 23 רטוקב ירושרש יטסלפ רוניצ     18.01.0005
ללוכ חנומ ע"ש וא ARBOC תמגוד הלופכ      

    400.00    10.00    40.00 הכישמ טוח רטמ   
      
ת ו נ ו ר א  / ם י ל ב כ  20.81 ק ר פ  ת ת       
      

  1,400.00     7.00   200.00 7TAC תרושקת לבכ רטמ  18.02.0001
      
6 םיעקש ספ ללוכ ,U01 תרושקת ןורא     18.02.0002
דויצה לכ םע ,דווזמ  חתמ קספמ םע תואובמ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 .טרופמה 'חי   
      
ם י ל ו ק מ ר  30.81 ק ר פ  ת ת       
      
.יביטרוקד לירג ללוע W6/8" הרקתל לוקמר     18.03.0001

  1,000.00   250.00     4.00 עמש תכרעמל רוביחו טוויח ללוכ 'חי   
      
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      
רחא ליפורפ לכ,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ      
קוזיח,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ ,שרדיש      
ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכ ,םיחתפה      

  5,500.00   220.00    25.00 )םיתורשב( .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     032 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םינבלוגמ םימוטא חפ ישגממ בתות תרקת     22.01.0020
בחור ,מ"מ 6.0 חפה יבוע ,רונתב םיעובצו      
תייצקורטסנוק תוברל .מ"ס 04 םישגמה      
רחא ליפורפ לכ,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ      
קוזיח,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ ,שרדיש      
ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכ ,םיחתפה      
תואובמ( .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה      

  9,660.00   230.00    42.00 )תוחותפ תוספרמו ר"מ   
      
תודימב ,העוקש יצח תילרנימ תיטסוקא הרקת     22.01.0030
תוברל ,CRN=09.0 ,מ"ס 06/06      
,Z+L, Z, T יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
    L,לכמ םיחתפ תחיתפ ,שרדיש רחא ליפורפ לכ  
םיקוזיחהו םירוביחה לכו ,םיחתפה קוזיח,גוס      
.טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו      

 27,500.00   220.00   125.00 )ןגומ בחרמ ,תואובמ ,תותיכ( ר"מ   
      
סבג תורוק וא/ו סבג ירונס וא/ו סבג תורקת     22.01.0040
,עפושמ ,יכנא ,יקפוא - סבגמ םיזינרק וא/ו      
- 'וכו םינוש םיהבגבו םינוש תומוקמב לגועמ      
תוברל 2/1" יבועב תוזפ 4 ןבל סבג חולמ      
םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      
,לטכפש ,עבצל הנכה ,םיחתפה קוזיח,םיחתפ      
ליפורפ לכ,קותינ יליפורפ ,תוניפב הנגה ינתיווז      
.םהינימל רזעה ירמוח לכו 'וכו ,שרדיש רחא      
לש  השירפ יפל וטנ הדידמה( .טלפמוק לכה      

 24,150.00   210.00   115.00 .) ןיעל הארינה חטשה ר"מ   
      
סבג חול רובע סבג תורקתל ריחמ תפסות     22.01.0050
ןבל  סבג חול םוקמב ,½" יבועב דורו/קורי      

    450.00    30.00    15.00 )התחפהל םג שמשי הז ףיעס(.½" יבועב ר"מ   
      
סבג/בתות/תיטסוקא הרקתל ריחמ תפסות     22.01.0060
בחרמל האישנ תיצקורטסנוק רובע גוס לכמ      
תוברל,ףרועה דוקיפ ידי לע תרשואמ ןגומ      
םיטנמלאה לכלו הרואת יפוגל םיקוזיח      

  2,250.00    90.00    25.00 .הרקתב םיבלושמה ר"מ   
      

  1,400.00   700.00     2.00 'פמוק .ןוליו תוברל ,ןגומ בחרמל ינקת ימיכ אסיכ תיב 22.01.0070
      
      
      
      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     033 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א  י ו ב י כ  43 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
יוביכו יוליג תכרעמ לש רזיבאל רובח תדוקנ     34.01.0002
רפוצ ,ןצחל ,ןומיס תרונמ ,יאלג ןוגכ( שא      
הרקתל לעמ ,תיטסוקא הרקתב בכרומה )'דכו      
וא/ו סבג ריקב וא הרקתל דומצבו תיטסוקא      
םע מ"מ 61 רטוקב רונצ תללוכ רשא ןוטב      
המיאתמ םירובח תספוקו ןולינמ הכישמ טוח      
יטרפ םאתל ןלבקה לע( .ןשע יאלג רובחל      
ןלבקה םע ןשעה יאלגל םירובחה תספוק      

  2,210.00   130.00    17.00 .)ןשעה יוליג תכרעמ תא קפסמו ןיקתמה 'חי   
      
תבותכ ללוכ יוליגל םודא יתבותכ ץופינ ןצחל     34.01.0003
תרצותמ RSA008-BPT תמגודכ תילרגטניא      

    400.00   200.00     2.00 רייפלט 'בח 'חי   
      
ןקת ות לעב יתבותכ ירטקלא וטופ ןשע יאלג     34.01.0005
'בח תרצותמ A084-OFT תמגודכ קורי      

  2,600.00   200.00    13.00 סיסב ללוכ רייפלט 'חי   
      
הגוצת םע תויתבותכ תוכרעמל הנשמ חול     34.01.0006
קשממ ללוכ ,קורי ןקת ות לעבו תירמונאפלא      
    584-SR 0007 תמגודכ תרושקתל-MR  

  4,600.00 2,300.00     2.00 רייפלט תרבח תרצותמ 'חי   
      
תמגודכ יתבותכ BD09 ימינפ הקעזא רפוצ     34.01.0007

    680.00   340.00     2.00 .סיסב ללוכ רייפלט 'בח תרצותמ A422-PIT 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

774,972.50 )זוכיר ףדל הרבעהל( ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - כ"הס
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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     034 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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 ע ה  00.60 ק ר פ  ת ת       
      
טרופמה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
םיטרפב ,תותלד/תורגסמ/תורגנה תומישרב      
תויחנהב ,הקיטסוקא ץעוי תויחנהב ,תוינכותב      
לכה .טקיורפה יצעוי ראשו תוחיטבה ץעוי      
.ומוקמב עובקו םלשומ טלפמוק      
      
לוזרפה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
תוידי,םירוצעמ,ןמש יריזחמ תוברל שרדנכ      
'וכו םילוענמ,םיריצ,הלהב      
      
,רונתב עבצ ,ןווליג םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
.'וכו םיפוקשמה ןוגיעו ןוטיב      
      
רטסאמ חתפמ םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
.הדובעה םחתמב תותלדה לכ תא חתפיש      
      
,תותיסה תודובע לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תומלשה,המאתהה ,הביצחה      
םימייקה םיחתפה תודימ תמאתה,ןוטב/היינב      
תבכרהב תורושקה ,ב"ויכו םיטנמלאה תודימל      
יאמ םיעבונ רשא ,תורגסמהו תורגנה יקלח      
לכ עוציב םג ןכו םיחתפה תודימ תמאתה      
ינוקית ןוגכ םישרדינה םינוקיתה      
.'וכו  עבצ,ןוטב,היינב,חיט,ףוציר      
      
ת ו ר ג נ  ת מ י ש ר  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-נ 'סמ סופיט ,תלד     06.01.0010

  7,000.00 3,500.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-נ 'סמ סופיט ,תלד     06.01.0020

  6,000.00 3,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-נ 'סמ סופיט ,טירפ     06.01.0030

  5,000.00 2,500.00     2.00 .המישרב טרופמכ '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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     035 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ר א  ת ו ר ג נ  ת מ י ש ר  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
סופיט ,ןותחת + ןוילע חבטמ תונורא תכרעמ     06.02.0010
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 1-אנ 'סמ      

 16,000.00 8,000.00     2.00 'פמוק .המישרב  
      
.המישרב 1-אנ 'סמ סופיט ,רסיק ןבא חטשמ     06.02.0020

  9,400.00 4,700.00     2.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה  
      
ת ו נ ו ש  ת מ י ש ר  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
סופיט ,םיתורש אתל תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.03.0010
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 10-ש 'סמ      

 12,000.00 3,000.00     4.00 'פמוק .המישרב  
      
20-ש 'סמ סופיט ,םיקיתל םילתמ + לגרס     06.03.0020

    960.00    80.00    12.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב רטמ   
      
לכה .המישרב 30-ש 'סמ סופיט ,ריק ןגמ     06.03.0030

  3,600.00    50.00    72.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 40-ש 'סמ סופיט ,הציענ חול     06.03.0040

  8,000.00   500.00    16.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 50-ש 'סמ סופיט ,ץע גניפוק     06.03.0050

    400.00   100.00     4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
ת י ל ל כ  ת ו ר ג ס מ  ת מ י ש ר  40.60 ק ר פ  ת ת       
      
לכה .המישרב 2-מ 'סמ סופיט ,די זחאמ     06.04.0010

  3,600.00   300.00    12.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
ת ו ת ל ד  ת ו ר ג ס מ  50.60 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-דמ 'סמ סופיט ,ןורא     06.05.0020

  4,000.00 2,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-דמ 'סמ סופיט ,ןורא     06.05.0030

  2,000.00 2,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-דמ 'סמ סופיט ,ןורא     06.05.0040

  8,000.00 4,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     036 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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      
      
רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0010
םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 3" רטוקב      
םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת םייולג      
ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל תוגרבהב      

    700.00   140.00     5.00 . הריפחו תוביצח רטמ   
      
רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0020
םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 2" רטוקב      
םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת םייולג      
ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל תוגרבהב      

  6,000.00   120.00    50.00 . הריפחו תוביצח רטמ   
      
םגד יטסלפ רוניצמ םימ וק תחנהו הקפסה     07.01.0030
ךותב ןקתומ םימחו םירק םימל לוגיטלומ      
מ"מ 61 רטוקב ףוצרל תחתמו יולג , תוריקה      
ךותב תושורדה תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ      

  4,000.00    80.00    50.00 . תומלשב לוורש רטמ   
      

 14,400.00    90.00   160.00 לוגיטלומ )מ"מ 02 , 52( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0040
      

  3,000.00   100.00    30.00 .לוגיטלומ )מ"מ 23( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0050
      
םימ תרנצל מ"מ 91 יבועב דיבנע דודיב     07.01.0060
תפיטע ללוכ 1" -  4/3" -2/1" רטוקב םימח      

  2,450.00    35.00    70.00 . יטסלפ טרס רטמ   
      
א"כ ןוראב תנקתומ תינקת שא יובכ תדמע     07.01.0070
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      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .1" ירודכ זרב 1"  
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     037 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    350.00   350.00     1.00 . ג"ק 6 השבי שא יובכ הפטמ 'חי  07.01.0080

      
    220.00   110.00     2.00 . 2/1" ילד זרב 'חי  07.01.0090

      
הכירצ ימ( חטשב תומייק םימ תשרל םירביח     07.01.0100
תמאתה ללוכ תונזהה לכל )שא יוביג ימ /      
לכ ללוכ םלשומ ןקתומ ,  םירמוחו םירטק      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .  םישרדנה םירזיבאה  
      
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      

  1,400.00   140.00    10.00 . 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   
      

  6,300.00    90.00    70.00 .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

  2,100.00    30.00    70.00 . אוהש גוס לכמ רטמ   
      
תרוקיב תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     07.02.0050
םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר      
תשרו תעבורמ תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ      

  5,040.00   280.00    18.00 .זילפמ גרבומ הסכמ וא 'חי   
      
-ל ,  תעבורמ תרגסמב תגרבומ זילפ תשר     07.02.0060

    360.00   120.00     3.00 . המאתה ללוק תמייק נ.ב.ק 'חי   
      
לס + תעבורמ תרגסמב תגרבומ זילפ תשר     07.02.0070
ללוק םייק 8" הפצר םוסחמל , הטסורינ      

    500.00   500.00     1.00 . המאתה 'חי   
      
תמייקה בויבה תשרל ןיחולד / בויב ירוביח     07.02.0080
תמאתה , םירוביח רותיא ללוכ הנבמב      
לכ ללוכ םימלשומ םחנקתומ םירמוחו םירטק      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק . םישרדנה םירזיבאה  
      
      
      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     038 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04/06 תודימב ןבל סרחמ הרעק     07.03.0010
"06 רוד לג" םגד "הסרח" תרצות תמגודכ      
וא , ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ      

  2,200.00   550.00     4.00 .ךרע הווש 'חי   
      
םימח םימ בובריע זרב לש  הנקתהו הקפסא     07.03.0020
REXIM ןרטש תרצות ל"נה רויכל , םירק /      
    NEHCTIK רחא גוס לכ וא "פמט תוסיו םע  

  2,600.00   650.00     4.00 . הכואר היפ ללוכ 'חי   
      
תרצות תמגודכ , ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.03.0030
הנקתה ע"וש וא " רפונ " םגד "הסרח"      
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ , החוטש      

  2,200.00   550.00     4.00 . ןופיסו 'חי   
      
ןרטש תרצות , םימח / םירק םימל הללוס     07.03.0040
לכ םע םלשומ ןקתומ , םורכ הפוצמ      

  2,600.00   650.00     4.00 .םירזיבאה 'חי   
      
"הסרח" תרצות תמגודכ ןבל סרחמ םיכנ רויכ     07.03.0050
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד      

  1,100.00   550.00     2.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו 'חי   
      
י"ע הלעפה , הדימעב ,םיכנל םירק םימ זרב     07.03.0060

  1,500.00   750.00     2.00 .ןרטש תרצות , םיכנל דעוימה קפרמ טומ 'חי   
      
הסרח"תרצות תמגודכ היולת ןבל סרחמ הלסא     07.03.0070
דבכ סופיטהסכמו בשומ ללוכ , " 84 םטול םגד      
החדה לכימללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע      
תרצות יולת םאות קיטסלפב יולג רטיל 6/3      

 10,000.00 2,500.00     4.00 . ע"ש וא יקספיל 'חי   
      
םגד הסרח תרצות םיכנל תדעוימ הלסא     07.03.0080
סופיט הסכמו בשומ ללוכ , 683 ט"קמתקרב      
זחאמ ללוכ םורכ םיפוצמ תכתמ יריצםע דבכ      
לכימ ללוכ ללוכ טרפ יפל הטסורינמ די      
יולת םאות קיטסלפב יולג רטיל 6/3החדה      

  5,600.00 2,800.00     2.00 . ע"ש וא יקספיל תרצות 'חי   
      
      
      
      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     039 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םירזיבאה לכ ללוכ בכוש 'ל 021 ילמשח דוד     07.03.0090
רזוח לע םותסש, הרקתל הילת + םישורדה      
זוקינל ךפשמ,ןוחטב זרב "הרטסג" תרצות      
ףוג םישורדה םירזיבאה לכו ןוחטיבה זרב      
ימרטורדיה זרב + ריהמ םומיח ט"וק 3 םומיח      

  5,200.00 2,600.00     2.00 'פמוק . םיחתור םימ תולעמ 54 'פמט תלבגהל  
      

  1,250.00   125.00    10.00 הרקתה ללחב וא ריקב 4/3" קותינ יזרב 'חי  07.03.0100
      
זרב ללוכ "רוקמא" תרצות היתש ימ ררקמ     07.03.0110

  6,600.00 3,300.00     2.00 'פמוק .םורכ הפוצמ היתש  
      
לזרבמ דמעמ ללוכ ד"ממל ינקת םימ לכימ     07.03.0120
רוניצ + יולימ זרב + רטיל 051 חפנ ןוולגמ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .)תינכת יפל( טוליש ללוכ , יולימל שימג 'חי   
      
הצחר ירויכל םימכסח תנקתהו הקפסא     07.03.0130
חבטמל וא/ו הקד / רטיל 6 דע הקיפסב      
םלשומ ןקתומ , הקד / רטיל 7 לש הקיפסב      

  2,500.00   250.00    10.00 . םינקתה ןוכמ י"ע רכומו 'חי   
      
ימינפ ףוג :ללוכה ןוחלקמל ךרד 4 ץופרטניא     07.03.0140
תמגודכ . ךרד 4 ריק תכרעמל ינוציח יוסיכ +      
+ ךרע הווש וא ."טסרווא" תרדסמ "תמח"      

  3,000.00 1,500.00     2.00 . שימג רוניצו תחלקמ שאר 'חי   
      
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ת ו ק ר א ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
תונקת ץבוקו 1724 תונקת ץבוקל םאתהב      
ירמוח ,םירמוח תקפסה ,רודיס ללוכ 3464      
.שומישל ןכומ ,תודגנתה תקידב ללוכ 'וכו רזע      
      
טקיורפה לש םייתכתמה םינקתמה תקראה     08.01.0002
תוברלו ויתונקתו למשחה קוחל םאתהב      
רדח( .םילאיצנטופ תאוושה ספל  םרוביח      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק )תוגרדמ  
      
ןג תתיכ לש םייתכתמה םינקתמה תקראה     08.01.0004
תוברלו ויתונקתו למשחה קוחל םאתהב      

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק .םילאיצנטופ תאוושה ספל  םרוביח  
      
דע תודימב םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.01.0005

    700.00   350.00     2.00 .מ"מ 003X4X03 '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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     040 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ל ע ת  / ה נ ז ה  י ו ק  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
ירמוח לכ תא ללוכ םיטלפמוקב הנזה יוק      
םירבוחמ ,םיבכרומ ,תוולנה תודובעו רזעה      
,אמייק רב ןומיסב תווצקה ינשב םינמוסמו      
.שומישל םינכומ      
      
יללכ למשח  תקספה ןצחל לש דוקיפ וק     08.02.0002
הסינכב ןצחל דע למשח רדחב ישאר קספממ      
יכילומ ללוכ שא יובכ י'ע רשואמ  ןצחל ללוכ,      
םוריח ןצחל ללוכו ר"ממ 5.1X4 לבכב דוקיפ      
."יללכ למשח הקספה ןצחל" טלש םע ומצע      
.טלפמוק - שומישל ןכומו רבוחמ ,ןקתומ לכה      

    500.00   500.00     1.00 .רטמ 51-כ וקה ךרוא 'חי   
      
למשח חולל ישאר הקולח חולממ הנזה וק     08.02.0003
,ר"ממ )YX2N)01X5 לבכ שומישב התיכ      
ינשב רבוחמ הנכומ הריפחב רוניצ ךותב      
.רטמ 02-כ וקה ךרוא .שומישל ןכומ,תווצקה      

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק עצוממב  
      
תוילעמ ישנא תויחנה פ"ע תילעמל הנזה וק     08.02.0004
ףסונ רוניצ +ישאר  חולמ ר"ממ 4X5 לבכב      
02 רטוקב רוניצ+ ןופלט לבכ םע 02 רטוקב      
ףסונ רוניצ +ר''ממ 01 הקראה ךילומ םע      
דיל עוקש יצח ט''קפ קספמב םויסו רומש      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .חולה  
      
םילבכ תולעת       
    ----------------------------------------------------  
    -  
    -  
      
מ"מ 58X001 תודימב  תנוולוגמ תשר תלעת     08.02.0005
הכימת קחרמ( םילתמהו םירוביחה לכ ללוכ      
תולוזנוק ,הרקתל וא ריקל )תוחפל 'מ 0.1 לכ      

    600.00    60.00    10.00 ."דריל" רטמ   
      
מ"מ 58X002 תודימב  תנוולוגמ תשר תלעת     08.02.0006
הכימת קחרמ( םילתמהו םירוביחה לכ ללוכ      
תולוזנוק ,הרקתל וא ריקל )תוחפל 'מ 0.1 לכ      

    750.00    75.00    10.00 ."דריל" רטמ   
      
      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     041 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו א מ  ת ו ד ו ק נ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
לבכ תוללוכ הז קרפב תוטרופמה תודוקנה לכ      
תא תוללוכ תודוקנה .חולה דע רוניצב למשח      
הדוקנ עוציבל תושרדנה תודובעה לכ      
הרואת קספמ( יפוס רזיבא ללוכ .תמלשומ      
)ט"הת\ט"הע      
      
YX2N 5.1 םיכילומ םע תוליגר רואמ תדוקנ     08.03.0001
ףוג לכ( )תיזפ תלת וא תיזפ דח( ר"ממ      

 16,480.00   160.00   103.00 )רואמ 'קנכ בשוחי ףילחמ קספמ לכו הרואת 'קנ   
      

  1,080.00   180.00     6.00 YX2N 5.2x3 לבכב ץוח תרואת תדוקנ 'קנ  08.03.0002
      
רובע תפסונ הזפ םע ךא ל"נכ רואמ תדוקנ     08.03.0003

  2,720.00   170.00    16.00 םוריח תרואת 'קנ   
      

  1,200.00   200.00     6.00 יפוס רזיבא ללוכ ראומ הקלדה ןצחל תדוקנ 'חי  08.03.0005
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
.םיפוגה תבכרהו הלבוה םיללוכ אל םיריחמה      
ןלבקה לע .םיינורטקלא ויהי םיקנשמה לכ      
לע םיקנשמה ןרצי תאמ רושיא איבהל      
ןתינ.קפסיש תורונל םיקנשמה ןיב המאתהה      
םע ויהש יאנתב ךרע הווש הרואת יפוג קפסל      
.הרואת בושיח תגצהבו ילארשי ןקת      
      
"דל ראטס" םגד תיפקיה הרואתל םוטא ת"ג     08.04.0002

  2,400.00   400.00     6.00 .שעג ןאובי 42Z4975 ט"קמ W72 הרונ םע 'חי   
      
8381 טולימ דל" םגד םוריח תרואתל ת"ג     08.04.0003
3617785 ט"קמ דל W3 הרונ םע "עוקש      

  4,500.00   300.00    15.00 .שעג תרצות 'חי   
      
8381 טולימ דל" םגד םוריח תרואתל ת"ג     08.04.0004
378785 ט"קמ דל W3 הרונ םע "ינוציח      

    320.00   320.00     1.00 .שעג תרצות 'חי   
      
הרונ םע "דל סוקסיד" םגד לוגע דל ת"ג     08.04.0005

  4,800.00   300.00    16.00 שעג ןאובי 40X43G5 ט"קמ  W41 56PI 'חי   
      
הרונ םע 06X06 "עוקש דלנאפ" םגד ת"ג     08.04.0006

  9,400.00   200.00    47.00 שעג תרצות 24300Z5 ט"קמ W04 'חי   
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     042 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הרונ םע 03X021 "עוקש דלנאפ" םגד ת"ג     08.04.0007

    800.00   200.00     4.00 שעג תרצות 56300Z5 ט"קמ W04 'חי   
      
הרונ םע "ורפ דלסקיפ" םגד עוקש לוגע ת"ג     08.04.0008

  3,520.00   220.00    16.00 35110Z5 ט"קמ W51 'חי   
      
הרונ םע "לוגע דל וקד" םגד עוקש לוגע ת"ג     08.04.0009

  1,600.00   100.00    16.00 78400Z5 ט"קמ W51 'חי   
      
.עוקש דל ץח םגד "האיצי טלש" םוריח ת"ג     08.04.0010

  1,400.00   350.00     4.00 שעג תרצות 11A085 ט"קמ 'חי   
      
ח כ  ת ו ד ו ק נ  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
לבכ תוללוכ הז קרפב תוטרופמה תודוקנה לכ      
תא תוללוכ תודוקנה .חולה דע רוניצב למשח      
הדוקנ עוציבל תושרדנה תודובעה לכ      
.תמלשומ      
      
וק ללוכ ריחמה .תיזאפ דח ריק רוביח תדוקנ     08.05.0002
YX2N לבכו תרנצ ,הדוקנל דעו חולהמ הנזה      

  8,280.00   230.00    36.00 )יפוס רזיבא ללוכ אל( ר"ממ 3*5.2 'חי   
      

    120.00    40.00     3.00 םיעקש תייעבר יפוס רזיבאל תפסות 'חי  08.05.0003
      

    320.00    20.00    16.00 דיחי עקש יפוס רזיבאל תפסות 'חי  08.05.0004
      

     90.00    30.00     3.00 לופכ עקש יפוס רזיבאל תפסות 'חי  08.05.0005
      

    420.00    35.00    12.00 םימ ןגומ דיחי עקש יפוס רזיבאל תפסות 'חי  08.05.0006
      

     80.00    40.00     2.00 םימ ןגומ לופכ עקש יפוס רזיבאל תפסות 'חי  08.05.0007
      
תבית ט"הת  רוביחו הנקתה ,הקפסא     08.05.0008
רשא תרושקתו למשחל תבלושמ םירזיבא      
'קנ 2  .ימינפ סירת םע ,םיעקש 6 תללוכ      
D-81 הספוק תמגודכ .ןופלט 'קנ 1 ,תרושקת      
וק ללוכ ריחמה .ע"וש וא טסאלפ א.ד.ע לש      
מ"מ ?32 רוניצ ,הדוקנל דעו חולהמ הנזה      
?32x3 רוניצ + ר"ממ YX2N 5.2X3 לבכו      
רבכ ללוכ אל( יפוס רזיבא ללוכ תרושקתל      

  3,200.00   800.00     4.00 'פמוק )ןופלט לבכ ,תשר  
      
      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     043 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ליבומ לולכית רשא םימח םימ דודל הדוקנ     08.05.0009
וילאמ הבכ גוסמ מ"מ 61 ףכירמ רוניצ      
דרפנב ודדמיש תולעתב וא ט"הת הנקתהב      
ןועש רזיבא ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכב      
הפיקעל היצפוא םע גתמ ללוכ ינאכמ הלעפה      
לע תרוקיב תרונו הרישי הקספה/הלעפהל      
ךומסב טקאפ קספמ םג ללוכ .דודה בצמ      
ןגוי ,ינוציח דודהו הדימב ,דודה רוביחו דודל      
הנקתהה םוקמל םיאתמ יעצמאב לבכה      
ירזיבא לכ ללוכ .'וכו VU ,תינאכמ הנגה(      

    700.00   350.00     2.00 .תמלשומ הנקתהל םישורדה רזעה ירמוחו 'חי   
      
ללוכ ריחמה שא יוליג תזכר תנזהל הדוקנ     08.05.0010
,הדוקנל דעו למשחה חולמ ר"ממ 3*5.2 לבכ      
דומצב ןומיס תרונ םע יבטוק וד קספמ ללוכ      

    250.00   250.00     1.00 .3 קלח 0221 ןקת יפל תזכרל 'חי   
      
ג ו ז י מ  ת ו ד ו ק נ  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
לבכב יזאפ דח ןגזמל רוביח תדוקנ     08.06.0001
    YX2N)5.2x3( יטירב עקש ללוכ .רוניצ ךותב  
דיל A02x2 טקפ ללוכ .תימינפה הדיחיה דיל      

  3,000.00   600.00     5.00 .שומישל ןכומו רבוחמ לכה .הבעמה 'קנ   
      
2 - ה ת י כ  ל מ ש ח  ח ו ל  70.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו ד י ח י       
      
01 לש רצק םרז לש ןויפיא ילעב תוחולל דויצ      
הנקתה ,הקפסא - 898 ןקת יפל תוחפל א"ק      
:לש תוחול ךותב רוביחו      
      
2 יבועב הדלפ חפמ יושע למשח חול הנבמ     08.07.0001
לע הדמעהל מ"ס 04 דע קמועב מ"מ      
םילנפ םע דבלב תיתיזח השיג ריק/הפצרה      

  7,000.00 3,500.00     2.00 רזעה ירזיבא לכ ללוכו הריבצ יספ ללוכ ר"מ   
      

  1,960.00    35.00    56.00 A52 דע יבטוק דח ז"אמ 'חי  08.07.0002
      

    500.00   250.00     2.00 A04X3 דע יבטוק תלת ז"אמ 'חי  08.07.0003
      

  1,440.00   180.00     8.00 A52X3 דע יבטוק תלת ז"אמ 'חי  08.07.0004
      

  2,160.00   360.00     6.00 A םגד Am03 04x4 תחפ רסממ 'חי  08.07.0006
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     044 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    560.00   280.00     2.00 תועש 42 תבש ןועש 'חי  08.07.0007

      
  1,200.00   150.00     8.00 A02x1  3CA ןעגמ 'חי  08.07.0008

      
    240.00    80.00     3.00 2-0-1  ירלודומ ררוב 'חי  08.07.0009

      
    300.00    50.00     6.00 חולל דל תרונמ 'חי  08.07.0010

      
    160.00    80.00     2.00 יבטוק תלת ןצחל 'חי  08.07.0011

      
י ר ו ב י צ  ל מ ש ח  ח ו ל  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
01 לש רצק םרז לש ןויפיא ילעב תוחולל דויצ      
הנקתה ,הקפסא - 898 ןקת יפל תוחפל א"ק      
:לש תוחול ךותב רוביחו      
      
2 יבועב הדלפ חפמ יושע למשח חול הנבמ     08.08.0001
לע הדמעהל מ"ס 04 דע קמועב מ"מ      
םילנפ םע דבלב תיתיזח השיג ריק/הפצרה      

  5,250.00 3,500.00     1.50 רזעה ירזיבא לכ ללוכו הריבצ יספ ללוכ ר"מ   
      
.A08X3, AK52 יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.08.0003

    850.00   850.00     1.00 הקספה לילס ללוכ .)UCI=SCI( 'חי   
      

    280.00    35.00     8.00 A52 דע יבטוק דח ז"אמ 'חי  08.08.0004
      

    360.00   180.00     2.00 A23X3 דע יבטוק תלת ז"אמ 'חי  08.08.0005
      

  1,000.00   250.00     4.00 A04X3 דע יבטוק תלת ז"אמ 'חי  08.08.0006
      

    560.00   280.00     2.00 תועש 42 תבש ןועש 'חי  08.08.0007
      

    360.00   360.00     1.00 Am03 04x4 A EPYT תחפ רסממ 'חי  08.08.0008
      

    170.00   170.00     1.00 A02X1 יזאפ דח ןעגמ 'חי  08.08.0009
      

    320.00   320.00     1.00 A52x3  3CA ןעגמ 'חי  08.08.0010
      

    160.00    80.00     2.00 2-0-1  ירלודומ ררוב 'חי  08.08.0011
      

    690.00   230.00     3.00 A6 דע MZKP 'חי  08.08.0012
      

    360.00   360.00     1.00 .למשחה חולב הנקתהל B655OSI ןקתה 'חי  08.08.0013
      

  2,600.00 2,600.00     1.00 lC-5.0 םרז ינשמ ללוכ TL-TENLE דדומ בר 'חי  08.08.0014
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     045 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    100.00   100.00     1.00 יבוטק וד דעצ רסממ 'חי  08.08.0015

      
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
הצברה תבכיש תוברל,םיירושימ םיחטש ג"ע      
תויקפואה תוניפה לכ קוזיח ,ןוטב יטנמלא לע      
םע םינבלוגמ M.P.X תשר ינתיווזב תויכנאהו      
יפשח לע חיט ,הניפה ךרוא לכל C.V.P תוניפ      
תותשר,םירצו םינטק םיחטש ,םיפילג,םיחתפ      
    C.V.P יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08 בחורב  

 36,000.00    90.00   400.00 .תמייקל השדח היינב ןיבו ןוטב ר"מ   
      
בחרמל 077LP וא 031LP  יתילכת בר חיט     09.01.0020
,מ"מ 01 יבועב ,ע"ש וא ריקומרת תרצות ןגומ      
,תיכוכז יביס תשר,תיתשתה תנכה תוברל      
טרפימ יפל שרדינכ תובכשה לכו רגב טכילש      

  6,240.00   120.00    52.00 .ןרציה ר"מ   
      
תרשואמ ימינפ ימרת דודיבל חיט תכרעמ     09.01.0030
בר חיט" הנושאר הבכש תוברל  ןגומ בחרמל      
דודיבל חיט ,מ"ס 4.0 יבועב "031LP יתילכת      
,מ"ס 5 יבועב "004HT ימרת חיט" תמגוד      
יבועב " 031LP יתילכת בר חיט" ןגמ תבכש      
מ"ס 2.0 יבועב  381LP רגב טכילשו מ"ס 5.0      

  4,500.00   250.00    18.00 .ע"ש וא "ריקומרת" תרצות ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     046 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכב הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,םיפסה ,םיליפורפה לכ תא םג      
,קותינ יליפורפ ,הניפ יליפורפ ,הדרפהה      
יליפורפ ,םייפקיה םיליפורפ ,םייפוס םיליפורפ      
םיליפורפ,םילנפכ םישמשמה םיליפורפ,הקולח      
שגפימב םיליפורפ,תוריק/הפצר שגפימב      
,שרדייש רחא ליפורפ לכ,הרקת/תוריק      
ןיב רבעמב ,םוינימולא/זילפ/הטסורינמ      
תוניפבו הצקבו םייופיח/םיפוציר      
לכמ םהינימל רמגה יליפורפ ,םייופיח/םיפוציר      
לככ ,םילגועמ/םיעפושמ/םייכנא/םייקפוא ,גוס      
תושירד יפל לכה ,שרדיש םוקמ לכב שרדיש      
םיטרפבו תוינכותב ראותמכו לכירדאה      
יטרפמו יטרפ יפו תוינכותב      
וא "םייופיצ לייא" תרצותמ םיליפורפה.םינרציה      
תריחב יפל תרחא הרבח תרצות וא ע"ש      
לכירדאה      
      
תועיגפ ינפמ םתנגה ללוכ םיפוצירה לכ ריחמ      
,תרחא העיגפ לכ וא םימתכ וא תוינכמ      
ןליתאילופ עצממ תובכרומה תועירי תועצמאב      
םקרמ לעב 4F גוסמ ,מ"מ 4 יבועב חפונמ      
דימע ,םיביסב קזוחמ ןוטרק קבדומ וילע יגופס      
,היינבב הנגה תונורתפ תיניגמ תרצות ,תוחלב      
.ןימזמה ידיל תיפוסה םתריסמל דע תאזו      
םרט ןייוניפו תונגהה תרסה ללוכ ריחמה      
.הריסמה      
      
בתכב םינייוצמה דוסיה יריחמש תאזב שגדומ      
תחפ םיללוכ תויומכה      
      
,YDOB-LLUF ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0010
דוסי ריחמ ,מ"ס 54/54 ,מ"ס 06/06 תודימב      
תוברל ,01R הקלחה דגנ גוסמ ,ר"מ/ח"ש 08      
לוח/םוסמוס עצמ ןוגכ שרדנכ םיעצמה לכ      
םיקשימ ,תיתשה תנכה ,ןוטב הדמ/בצוימ      
בוליש ,תילירקא הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב      
םיחתפ דוביע,םיעופיש דוביע,תואמגודו םינווג      
,תוימינפ תואובמ ,תותיכ( .'וכו  םירוחו      

 58,650.00   230.00   255.00 )םינסחמ ,םינוחבטמ ר"מ   
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     047 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  8,500.00    50.00   170.00 .מ"ס 01 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  10.01.0020

      
,YDOB-LLUF ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0030
דוסי ריחמ ,מ"ס 54/54 ,מ"ס 03/03 תודימב      
תוברל ,11R הקלחה דגנ גוסמ ,ר"מ/ח"ש 09      
לוח/םוסמוס עצמ ןוגכ שרדנכ םיעצמה לכ      
םיקשימ ,תיתשה תנכה ,ןוטב הדמ/בצוימ      
בוליש ,תילירקא הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב      
םיחתפ דוביע,םיעופיש דוביע,תואמגודו םינווג      

  4,800.00   240.00    20.00 )םיבוטר םירדח( .'וכו  םירוחו ר"מ   
      
,YDOB-LLUF ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0040
דוסי ריחמ ,מ"ס 06/06 ,מ"ס 54/54 תודימב      
תוברל ,11R הקלחה דגנ גוסמ ,ר"מ/ח"ש 09      
לוח/םוסמוס עצמ ןוגכ שרדנכ םיעצמה לכ      
םיקשימ ,תיתשה תנכה ,ןוטב הדמ/בצוימ      
בוליש ,תילירקא הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב      
םיחתפ דוביע,םיעופיש דוביע,תואמגודו םינווג      

 11,760.00   240.00    49.00 )תוספרמ ,תוינוציח תואובמב( .'וכו  םירוחו ר"מ   
      

  1,000.00    50.00    20.00 .מ"ס 01 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  10.01.0050
      
וא הקימרק יחיראב ,ןוטב וא קולב תוריק יופיח     10.01.0060
02/02 ,מ"ס 04/02 תודימב ןלצרופ טינרג      
תנכה תוברל ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ ,מ"ס      
,רוחש חיט תבכש ,הצברה תבכש ,תיתשתה      
,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,קבדב הקבדה      
,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא הבור רמג      
,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג בוליש      
םיכותיח ,םירצו םינטק םיחטש      
לכה .'וכו םירוחו םיחתפ דוביע,תומאתהו      

 20,900.00   220.00    95.00 )חבטמ תונורא לעמ ,םיתורש ירדחב( .טלפמוק ר"מ   
      
ג"ע מ"ס 2 יבועב רסיק ןבאמ הדובע יחטשמ     10.01.0070
,םירויכל חתפ דוביע תוברל םיתורשב םירויכ      
םירוח ,םיירוחאו םיימדק םייכנא תוחול      
.'וכו האישנ תייצקורטסנוק ,םיזרב ,תוינובסל      

  7,200.00 1,800.00     4.00 .)וטנ הדידמה( .טלפמוק לכה ר"מ   
      
תודימב ,מ"מ 6 יבועב טנוברקילופ תוארמ     10.01.0080

  2,400.00   600.00     4.00 .עובצ ץע וא םוינימולא תרגסמ תוברל ,תונוש ר"מ   
      
בחור ,מ"ס 5 יבועב ןורבח שישמ תונולח ינדא     10.01.0090

  6,600.00   220.00    30.00 .םימ ףא תוברל מ"ס 03 דע רטמ   
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     048 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םיכנ יתורשל תינקת די יזחאמ תכרעמ     10.01.0100

  4,200.00 2,100.00     2.00 'פמוק .הטסורינ תורוניצמ  
      
ןווגבו הנוש םקרימב ,ישושימ הארתה חטשמ     10.01.0110
תריחב יפל םיחיראמ ,תושיגנ ןקת יפל ,הנוש      
לכ תוברל ,ר"מ/ח"ש 003 דוסי ריחמ ,לכירדאה      
בוליש ,שרדינכ םיכותיחה לכ ,שרדינכ םיעצמה      

  1,100.00   550.00     2.00 .'וכו יללכה ףוצירב ר"מ   
      
,ריינ יקיזחמ ,תוינובס :ןוגכ םיתורשב םירזיבא     10.01.0120
002 לש דוסי ריחמב 'וכו ילזונ ןובסל םינקתמ      

  7,500.00   250.00    30.00 .'חי/ח"ש 'חי   
      
,טינרג תוחולב חלשו םור ןוטב תוגרדמ יופיח     10.01.0130
הקלחה דגנ ספ תותיס תוברל ,מ"ס 3 יבועב      
.'וכו תוניפ םוטיק ,תוערגמ ,הגרדמה חלשב      

 10,500.00   350.00    30.00 12 תינכות האר רטמ   
      
09/05 תודימב םיכנ יתורשל תינקת הארמ     10.01.0150

    600.00   300.00     2.00 .מ"ס 'חי   
      

    800.00   400.00     2.00 .םיכנ יתורשב הטסורינמ ינקת ףדמ 'חי  10.01.0160
      
שיש תוחולב תוגרדמב םייניב יחטשמ ףוציר     10.01.0170
םיעצמה לכ תוברל ,מ"ס 3 יבועב טינרג      

  2,000.00   400.00     5.00 .שרדנכ ר"מ   
      
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      

 19,305.00    33.00   585.00 .ןרציה טרפימ יפל שרדינכ תובכשה ר"מ   
      
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      

    700.00    35.00    20.00 ,ןרציה טרפימ יפל ר"מ   
      
      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     049 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רוא טלופ עבצב ןגומה בחרמה ןומיסו טוליש     11.01.0030
רוא טלופ טוליש תוברל .א"גה ןקת יפל      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .תרושקתו למשח ירזיבאל  
      
,היצלטסניא ,למשח תונוראל רוא טלופ טוליש     11.01.0040
םירדח ,שא תותלדל ,'וכו שא יוביכ ,תרושקת      
ירדח ,םינסחמ ,םינגומ םיבחרמ ,םיינכט      
רחא טוליש לכו םימ ידמ ,יוביכ יזרב ,תוגרדמ      
שא יוביכ תושירד יפל טלפמוק לכה ,שרדיש      
טולישה לכל טלפמוק הדידמה .םינקתה לכו      
,הנבמה ךותב הדובעה םחתמ לכב שרדנה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .רצחבו הנבמה תותיזחב  
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.21 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
      
טרופמה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
,תוינכותב םיטרפב ,םוינימולאה תומישרב      
ץעוי תויחנהב ,הקיטסוקא ץעוי תויחנהב      
טלפמוק לכה .טקיורפה יצעוי ראשו תוחיטבה      
.ומוקמב עובקו םלשומ      
      
.י"ת י"פע ויהיו תומסוחמ ויהי תויכוכזה לכ      
      
תינכות תנכה םיללוכ הדיחיה יריחמ      
    SGNIWARD POHS ןתשגהו ןרציה לש  
.לכירדאה רושיאל רוצייה תליחת םרט      
      
חתפמ םיללוכ תוירלודומה תוציחמה יריחמ      
לע טלושש רטסאמ דנארגו יתמוק רטסאמ      
.לכה      
      
לוזרפה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
תוידי,םירוצעמ,ןמש יריזחמ תוברל שרדנכ      
'וכו  תושיגנ תוקבדמ,םילוענמ,םיריצ,הלהב      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     050 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,תותיסה תודובע לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תומלשה,המאתהה ,הביצחה      
םימייקה םיחתפה תודימ תמאתה,ןוטב/היינב      
תבכרהב תורושקה ,ב"ויכו םיטנמלאה תודימל      
תמאתה יאמ םיעבונ רשא ,םוינימולאה יקלח      
םינוקיתה לכ עוציב םג ןכו םיחתפה תודימ      
ינוקית ןוגכ םישרדינה      
.'וכו  עבצ,ןוטב,היינב,חיט,ףוציר      
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת מ י ש ר  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-חא 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0010

 24,650.00 4,930.00     5.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 1-תא 'סמ סופיט ,הללצה     12.01.0020

  6,375.00 2,125.00     3.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-חא 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0030

  3,400.00 1,700.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-חא 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0040

  2,210.00 1,105.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-חא 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0050

 22,100.00 11,050.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-חא 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0060

  2,932.50   977.50     3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 6-חא 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0070

  1,530.00 1,530.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 7-חא 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0080

  1,955.00 1,955.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 9-חא 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0090

    850.00   850.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-דא 'סמ סופיט ,תלד     12.01.0100

 51,000.00 10,200.00     5.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
      
      
      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     051 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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      
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.01.0030
תקופת , AFLA-NARIDAT-24 םגד ןארידת      
,A יטגרנא גוריד, ש"טב 00533 רורקה      
, תודיחי ןיב םילבכ למשחל רוביח תוברל      
תפסוה זוקינ תודובע ללוכ , זגה תרנצו זוקינ      
, זוקינה רוביח רותיא הביצח ירושרש רוניצ      
, הלעפה , זג יולימ טלש םע הלעפה תיחול      

 34,000.00 8,500.00     4.00 . טלפמוק 'חי   
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.01.0050
תקופת , AFLA-NARIDAT-82 םגד ןארידת      
,A יטגרנא גוריד, ש"טב 06242 רורקה      
, תודיחי ןיב םילבכ למשחל רוביח תוברל      
תפסוה זוקינ תודובע ללוכ , זגה תרנצו זוקינ      
, זוקינה רוביח רותיא הביצח ירושרש רוניצ      
, הלעפה , זג יולימ טלש םע הלעפה תיחול      

  6,500.00 6,500.00     1.00 . טלפמוק 'חי   
      
םוחב םינוולגמ גרוסו ןחלוש הנקתהו הקפסא     15.01.0090

  1,250.00   250.00     5.00 . תוצרוחמ תוימוגו ריואה הבעמל לוענמ ללוכ 'חי   
      
ךותב 3" רטוק טירבג תרנצ תנקתהו הקפסא     15.01.0100
עוציב ללוכ למשחו זג תרנצ רבעמל תוריק      

  2,400.00    80.00    30.00 . גגהמ האיציב אבס לקמ טרפ רטמ   
      
+ תדדובמ לזונ זג תרנצ תנקתהו הקפסא     15.01.0110
טסט , זג יולימ םוקאו תרושקת למשח ילבכ      
ןרצייה תוארוה יפל ןקנחב תומחלה , תרנצ      

 12,000.00   150.00    80.00 .)טלפמוק( רטמ   
      
א"גה טרפ יפל  רמוע טרפ/TCM תמיטא     15.01.0120

    800.00   800.00     1.00 . ד"ממב זג תרנצ רבעמל '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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     052 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו א  ת כ ר ע מ  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
םגד - כ"בא ןוניסו רורווא תכרעמ     15.04.0020

 32,000.00 32,000.00     1.00 'פמוק .HIDDEN-100  
      
תכרעמל רבוחמ חצ ריווא תסנכהל םותסש     15.04.0040

    800.00   800.00     1.00 .8" רטוקב כ"בא ןוניס 'חי   
      

  1,600.00   800.00     2.00 8" רטוק ץחל רורחשו ףדה םותסש 'חי  15.04.0050
      
ת ר ו ש ק ת  י נ ק ת מ  81 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו ד ו ק נ  10.81 ק ר פ  ת ת       
      
,BK ,המלצמ( יהשלכ תרושקת תדוקנל הנכה     18.01.0001
ןורא דע מ"מ 02 רוניצב )יאלג ,םוקרטניא      
רזיבא ללוכ אל( הכישמ טוח ללוכ תרושקת      

  4,200.00   150.00    28.00 )יפוס 'קנ   
      
ןוראמ )קזב ,כ"לט( םינוש תרושקת יוק     18.01.0002
תותיכב תרושקת תונורא לא ישאר תרושקת      

  2,000.00   500.00     4.00 'פמוק .הנכומ הריפחב וא הלעת וא רוניצ ךותבמ .ןג  
      
םע יטסלפ ירלודומ חול ללוכ ,תרושקת ןורא     18.01.0003
ןוכמ י'ע רשואמו קילד יתלב רמוחמ יונב ,תלד      
TA-42 םגד SALPADA תרצותמ םינקתה      

    500.00   250.00     2.00 .כ"לט דויצו ,ןופלט יסיספל םוקמ םע 'חי   
      
מ"מ 02 רוניצב היזיוולט תדוקנל הנכה     18.01.0004

    130.00   130.00     1.00 .תרושקת ןורא דע הדוקנהמ 'חי   
      
ללוכ )רוניצ אלל( גוז 4 לבכ ץוח ןופלט תדוקנ     18.01.0005

    650.00   130.00     5.00 קזב ינקת ירזיבא 'חי   
      
ת ו נ ו ר א  / ם י ל ב כ  20.81 ק ר פ  ת ת       
      

  1,400.00     7.00   200.00 7TAC תרושקת לבכ רטמ  18.02.0001
      
ם י ל ו ק מ ר  30.81 ק ר פ  ת ת       
      
.יביטרוקד לירג ללוע W6/8" הרקתל לוקמר     18.03.0001

  1,000.00   250.00     4.00 עמש תכרעמל רוביחו טוויח ללוכ '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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     053 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ -ך ו כ י ס ו  ש ר ח  ת ו ר ג נ  02 ק ר פ       
      
ך ו כ י ס ו  ש ר ח  ת ו ר ג נ  05.02 ק ר פ  ת ת       
      
-תותשק תללוכ קד ףוציר תינכת :הרעה      
,המאתהל רתאב קייודמ ךותיח ללוכ ריחמה      
תינכתב טרופמכ      
      
יבועב יניפ ןרוא ץע )kced -קד( ןופיס תופצר     20.50.0040
,תונותחת הכימת תורוק תוברל ,מ"ס 8.2      
רולפ למרכ" י"ע קוושמ ,היצנגרפמיאו לוזריפ      

 10,600.00   530.00    20.00 "ןייזיד ר"מ   
      
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      
רחא ליפורפ לכ,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ      
קוזיח,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ ,שרדיש      
ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכ ,םיחתפה      

  5,500.00   220.00    25.00 )םיתורשב( .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ר"מ   
      
םינבלוגמ םימוטא חפ ישגממ בתות תרקת     22.01.0020
בחור ,מ"מ 6.0 חפה יבוע ,רונתב םיעובצו      
תייצקורטסנוק תוברל .מ"ס 04 םישגמה      
רחא ליפורפ לכ,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ      
קוזיח,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ ,שרדיש      
ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכ ,םיחתפה      
תואובמ( .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה      

  9,660.00   230.00    42.00 )תוחותפ תוספרמו ר"מ   
      
תודימב ,העוקש יצח תילרנימ תיטסוקא הרקת     22.01.0030
תוברל ,CRN=09.0 ,מ"ס 06/06      
,Z+L, Z, T יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
    L,לכמ םיחתפ תחיתפ ,שרדיש רחא ליפורפ לכ  
םיקוזיחהו םירוביחה לכו ,םיחתפה קוזיח,גוס      
.טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו      

 27,500.00   220.00   125.00 )ןגומ בחרמ ,תואובמ ,תותיכ( ר"מ   
      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     054 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
סבג תורוק וא/ו סבג ירונס וא/ו סבג תורקת     22.01.0040
,עפושמ ,יכנא ,יקפוא - סבגמ םיזינרק וא/ו      
- 'וכו םינוש םיהבגבו םינוש תומוקמב לגועמ      
תוברל 2/1" יבועב תוזפ 4 ןבל סבג חולמ      
םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      
,לטכפש ,עבצל הנכה ,םיחתפה קוזיח,םיחתפ      
ליפורפ לכ,קותינ יליפורפ ,תוניפב הנגה ינתיווז      
.םהינימל רזעה ירמוח לכו 'וכו ,שרדיש רחא      
לש  השירפ יפל וטנ הדידמה( .טלפמוק לכה      

 24,150.00   210.00   115.00 .) ןיעל הארינה חטשה ר"מ   
      
סבג חול רובע סבג תורקתל ריחמ תפסות     22.01.0050
ןבל  סבג חול םוקמב ,½" יבועב דורו/קורי      

    450.00    30.00    15.00 )התחפהל םג שמשי הז ףיעס(.½" יבועב ר"מ   
      
סבג/בתות/תיטסוקא הרקתל ריחמ תפסות     22.01.0060
בחרמל האישנ תיצקורטסנוק רובע גוס לכמ      
תוברל,ףרועה דוקיפ ידי לע תרשואמ ןגומ      
םיטנמלאה לכלו הרואת יפוגל םיקוזיח      

  2,250.00    90.00    25.00 .הרקתב םיבלושמה ר"מ   
      

  1,400.00   700.00     2.00 'פמוק .ןוליו תוברל ,ןגומ בחרמל ינקת ימיכ אסיכ תיב 22.01.0070
      
ש א  י ו ב י כ  43 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת תלעב תובותכ 06 דע תיתבותכ תזכר     34.01.0001
    LU תמגודכ ילארשי ןקתל המאתה םעו  
    7-DRAUG ות תלעב רייפלט 'בח תרצותמ  
םיוות 04 דע תירבעב הגוצת םע ,קורי ןקת      
יפל ןשעה תמר לע ח"וד תאצוהל תורשפאו      

  2,400.00 2,400.00     1.00 .יאלגה תבותכ 'חי   
      
יוביכו יוליג תכרעמ לש רזיבאל רובח תדוקנ     34.01.0002
רפוצ ,ןצחל ,ןומיס תרונמ ,יאלג ןוגכ( שא      
הרקתל לעמ ,תיטסוקא הרקתב בכרומה )'דכו      
וא/ו סבג ריקב וא הרקתל דומצבו תיטסוקא      
םע מ"מ 61 רטוקב רונצ תללוכ רשא ןוטב      
המיאתמ םירובח תספוקו ןולינמ הכישמ טוח      
יטרפ םאתל ןלבקה לע( .ןשע יאלג רובחל      
ןלבקה םע ןשעה יאלגל םירובחה תספוק      

  2,730.00   130.00    21.00 .)ןשעה יוליג תכרעמ תא קפסמו ןיקתמה '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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     055 תויומכ בתכ

ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תבותכ ללוכ יוליגל םודא יתבותכ ץופינ ןצחל     34.01.0003
תרצותמ RSA008-BPT תמגודכ תילרגטניא      

    600.00   200.00     3.00 רייפלט 'בח 'חי   
      
LU ןקת לעב םימ ןגומ ינוציח ץנצנ-רפוצ     34.01.0004

    410.00   410.00     1.00 רייפלט 'בח י"ע קושמה SFT-423 תמגודכ 'חי   
      
ןקת ות לעב יתבותכ ירטקלא וטופ ןשע יאלג     34.01.0005
'בח תרצותמ A084-OFT תמגודכ קורי      

  3,000.00   200.00    15.00 סיסב ללוכ רייפלט 'חי   
      
הגוצת םע תויתבותכ תוכרעמל הנשמ חול     34.01.0006
קשממ ללוכ ,קורי ןקת ות לעבו תירמונאפלא      
    584-SR 0007 תמגודכ תרושקתל-MR  

  4,600.00 2,300.00     2.00 רייפלט תרבח תרצותמ 'חי   
      
תמגודכ יתבותכ BD09 ימינפ הקעזא רפוצ     34.01.0007

    680.00   340.00     2.00 .סיסב ללוכ רייפלט 'בח תרצותמ A422-PIT 'חי   
      
ל מ ש ח -ת ו נ ו ש  99 ק ר פ       
      
ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  10.99 ק ר פ  ת ת       
      
תועשה תומכ .ישאר יאלמשח הדובע תועש      
ןלבקה י"ע ךרעות      
      
ת ר ו ק י ב ו  ם ו ט י א  20.99 ק ר פ  ת ת       
      
רשואי רשא קדוב סדנהמ יאלמשח תרוקיב     99.02.0001

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק ןימזמה י"ע  
      
ןוכמ תרוקיב לש תויוגייתסה אלל הרבעה     99.02.0002
ןתמו הרגאה םולשת ללוכ ילארשיה םינקתה      
ריחמה  .הקידבה תעב השורדה הרזעה לכ      

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
רמוחב תולעתו םיריפ ,תרנצ ירבעמ םוטיא     99.02.0003
רשואמה ע"ש וא SBK גוסמ שא בקעמ ינקת      
דחא דצמ וטנ הדידמה .תוחיטבה ץעוי י"ע      
תושירד יפל לכה .םוטיאל חתפה לדוג יפל      
עצבמ י"ע קרו ךא עוציבה .תומלשב ןקתה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .שארמ חקפמה י"ע תורישי ךכל ךמסוהש  
      
      

831,157.50 )זוכיר ףדל הרבעהל( ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     056 תויומכ בתכ

הדידמל-ןותחת סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ -ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  05.10 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.50.0100
הבצחממ קפוסי עצמה ,רקובמ אל קודיהו      

 48,100.00   130.00   370.00 תרשואמ ק"מ   
      
והשלכ עצמ וא יולימ לש רקובמ קודיה     01.50.0220

  3,330.00     9.00   370.00 ) דרפנב דדמנ יולימה( ,מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ל צ  ת ו ת ש ר ו  ת ו כ כ ס  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
תשרה,םיעבורמו םישלושמ תורוצב לצ ישרפמ     40.02.0020
גירא,ההובג תופיפצב ןליתאילופ טוחמ הייושע      
,שבוע החודו בקרנ וניא גיראה ,קזוחמ      
,V.U ינפב הדימע ,%-89 19% הללצהה      
י"ת יפל הריעב יבכעמ םירמוחמ יושע תשרה      
תוברל ,ע"ש וא זירוטפ תרבח לש,3905      
4" רטוקב הדלפמ םידומע 4 לש היצקורטסנוק      
תוניפב עקרקב םינגועמ 'מ 8 דע הבוגבו      
.הדלפ תורוניצ י"ע תשרה תכימתו הככסה      

 54,000.00   300.00   180.00 ר"מ /ח"ש 561 תשרל דוסי ריחמ ר"מ   
      
35.04 ק ר פ  ת ת  35.04 ק ר פ  ת ת       
      
םגד ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0637
5.21/01 :תודימב ע"ש וא "וטנרט/ןועבט"      

 11,300.00   113.00   100.00 5.41/5.31 ,מ"ס ר"מ   
      
םגד מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0833
5.7/5.7 תודימב ע"ש וא "תתוסמ היצנו"      
ינווגב ,)עצמ ללוכ אל( לוח מ"ס 5 תוברל      

  1,950.00   130.00    15.00 עבצ וא ליטקוק ר"מ   
      
45.04 ק ר פ  ת ת  45.04 ק ר פ  ת ת       
      
םגד מ"ס 05/57.81/5.21 תודימב ןג ןבא     40.54.0056
ינועבצ ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל ,"תומר"      

  5,550.00   111.00    50.00 ןוטסרפוס/ןבל טלמ סיסב לע - רטמ   
      
      
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     057 תויומכ בתכ

הדידמל-ןותחת סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
08.04 ק ר פ  ת ת  08.04 ק ר פ  ת ת       
      
עלס ישוגמ ,'מ 5.1 דע הבוגב תיננג העלסמ     40.80.0009
םילדגב ,םיחוטשו םיחישק ,םייעבט ,םיאבומ      
'בע תוברל ,ק"מ 2.0 ירעזמ חפנב ,םינוש      
םיחוור .םיעלסל תבשות תנכה ךרוצל הריפח      
ר"מ 05.0 לש חטשל דע םינבאה ןיב הליתשל      
דב וא/ו עצמ .העלסמהמ קלחכ ודדמי      
יפל הדידמה .דרפנב םידדמנ ליטסקטואג      

  3,600.00   360.00    10.00 העלסמה לש יולגה הבוגה ר"מ   
      
,םיאבומ עלס ישוגמ העלסמ ינבא תרוש     40.80.0060
תוברל ,ק"מ 5.0-כ חפנב ,םיחישקו םייעבט      
חוורמ .םיעלסל תבשות תחנה ךרוצל הריפח      
תימוקמ עקרק יולימב ,'מ 5.0 דע םיעלסה ןיב      

    640.00   160.00     4.00 מ"ס 02 יבועב רטמ   
      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
11.14 ק ר פ  ת ת  11.14 ק ר פ  ת ת       
      
תעמטהו מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     41.11.0010
עקרקה תכיפה תוברל ,הכותב טסופמוקה      
,יפוס יננג רושייו םיינכמ םילכב החוחיתו      
החטש רשא הקלחב ,תוינוניבו תולק תומדאב      

    925.00     5.00   185.00 ר"מ 052 דע ר"מ   
      
ר"מ 052 דע םלדוגש םיחטשל טסופמוק     41.11.0030

  1,150.00   230.00     5.00 )םנודל ק"מ 52-כ לש תומכב( ק"מ   
      
,תימוקמ המדא תמאות( ןוניגל המיאתמ המדא     41.11.0210

  7,296.00    57.00   128.00 )הלודג תומכ( חטשב רוזיפ תוברל ,)ןבא אלל ק"מ   
      
לכ וא ,לגרודכ ישרגמל קותמו יקנ תונויד לוח     41.11.0300
,הלבוה ללוכ ,חקפמה תויחנה יפל רחא םוקמ      

  7,250.00   250.00    29.00 רושייו רוזיפ ק"מ   
      
. 02.14 ק ר פ  ת ת       
      

  1,200.00     3.00   400.00 )רטיל 1-מ ןטק( םייתנוע םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0011
      

  1,040.00    13.00    80.00 )רטיל 1( 3 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0030
      

  1,710.00    19.00    90.00 )רטיל 3( 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0040
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     058 תויומכ בתכ

הדידמל-ןותחת סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,600.00    60.00    60.00 )רטיל 01( 6 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0060

      
עזג רטוקב "9 לדוג" )רטיל 001 ( לכיממ םיצע     41.20.0190
גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 3"      

  4,230.00   470.00     9.00 ץעל טסופמוק רטיל 05-ו תואטוחמ תוכומס 'חי   
      
. 03.14 ק ר פ  ת ת       
      
וא ורוט לא ןזמ ,)רמ 052 לעמ( אשד ידברמ     41.30.0040

  2,990.00    26.00   115.00 םוי 03 לופיט תוברל ינדנ םולפספ ר"מ   
      
. 06.14 ק ר פ  ת ת       
      

  2,975.00    85.00    35.00 מ"ס 51 הבוגל ,היפ + ORP גוסמ החיג זתמ 'חי  41.60.0230
      
םיפיעסב החיג יזתמל תפסות     41.60.0260
PM גוסמ היפ רובע 0420-0020.060.14      

  1,085.00    31.00    35.00 ע"ש וא 0003-0001 הרדס 'חי   
      
. 07.14 ק ר פ  ת ת       
      
,תינוניב דע הלק המדאב תולעת תריפח     41.70.0020
מ"ס 03 קמועב )ר'שנרט( ינכמ ילכ תועצמאב      
61-מ לחה םירטקב היקשה תרנצ רובע יוסיכו      

  1,650.00     5.50   300.00 םילכה תלבוה ללוכ ריחמה מ"מ 23 דע מ"מ רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0230
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 52 רטוק ,ךר 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

  2,090.00     9.50   220.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0240
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 23 רטוק ,ךר 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

  1,235.00    13.00    95.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0250
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 04 רטוק ,חישק 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

    105.00    21.00     5.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
מ"מ 57 רטוק 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     41.70.0650
מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל ,חישק      

  6,785.00    59.00   115.00 ןוליינ טוח תלחשהו רטמ   
      

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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     059 תויומכ בתכ

הדידמל-ןותחת סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
. 08.14 ק ר פ  ת ת       
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תוחולש     41.80.0020

  1,050.00     6.00   175.00 מ"ס 05-04 לכ תפטפט ,מ"מ 71 ,ע"ש וא רטמ   
      
01 םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     41.80.0120
םיחוורמב ,תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט      
הנזהה רוניצל תרבוחמ תעבטה ,מ"ס 03 לש      

    310.00    31.00    10.00 ןואסלפ רבחמ י"ע 'חי   
      
)עקרקל ףטפט תועבט וא תוחולשל( בציימ     41.80.0200
תרוצב מ"מ 6 רטוק ןוולוגמ לזרב טוממ יושע      

    320.00     4.00    80.00 מ"ס 04 ךרואבו U 'חי   
      
הרקב אתב הנגה תוברל זקנמל הפיטש זרב     41.80.0300

    500.00   500.00     1.00 םיאתמ יטסלפומרט 'חי   
      
. 09.14 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"ס 06 רטוק םורט ןוטבמ הרקב תוחוש     41.90.0020

  2,200.00 1,100.00     2.00 הייקשה בותיכ םעו הסכמ 'חי   
      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו י ז ר ב  01.24 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא :םיללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
ןרציה טרפמב ראותמה לכ תא  ,הלבוה      
, )ןנכתמ טרפמ רדעהב( הנקתה תוברל      
ירצומ לכ .ותומדקל חטשה תרזחהו סוסיב      
לכה .רונתב םיעובצו םינוולוגמ ויהי תכתמה      
.ותומדקל חטשה תרזחהו םלשומ רמג דע      
      
ןוטבמ ,םיזרב 4 תללוכה "שיבג" םגד היזרב     42.10.0005
וא "אכירא םחש"  לש  ףושח רמגב םורט      

 11,628.00 5,814.00     2.00 םימ רוקמל רוביח ללוכ ,ע"וש 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../060 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     060 תויומכ בתכ

הדידמל-ןותחת סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ ב  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  74 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  ת ו ד ו ב ע ו  ת ו ר י פ ח  10.74 ק ר פ  ת ת       
      
,הפונמ לוח תקפסה ,הריפח תוללוכ תודובעה      
תורוניצל תחתמו לעמ הריפחה דופיר      
המדאה קודיהו הריפחה יוסיכ ,םילבכלו      
לש החנהו הקפסה ,מ"ס 02 לש תובכשב      
תרתוימה המדאה קוליסו ןומיס יטרס      
.םוקמהמ      
      
09 קמועב תורוניצו םילבכל תולעת תריפח     47.01.0001
,םינבל ,לוח עצמ ללוכ מ"ס 06 בחורבו מ"ס      
.ראותמה יפל יפוס קודיהו יוסיכ ןומיס יטרס      

  3,750.00    50.00    75.00 )םוקטניא( רטמ   
      
ם י ל ב כ /ת ו ר ו נ י צ  20.74 ק ר פ  ת ת       
      
ךותב םיחנומ םינוש םיגוסמ תורוניצ      
הכישמ יטוח ללוכ לוח עצמ לע תוריפחה      
םינכומ ,תוחפל מ"מ 6 רטוקב ןוליינמ      
.םילבכה תלחשהל      
      
/םינופלט רובע יעקרק תת יטסלפ רוניצ     47.02.0001
5.31 ע"קי סופיטמ מ"מ 05 רטוקב תרושקת      

    900.00    12.00    75.00 )םוקרטניא( . הכישמ טוח ללוכ הריפחב חנומ רטמ   
      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
02.15 ק ר פ  ת ת  02.15 ק ר פ  ת ת       
      
םישיבכל תיתש לש רקובמ קודיהו רושיי     51.20.0130

  4,130.00     7.00   590.00 )( מ"ס 02 הבוג דע )ךרד תרוצ( תוכרדמו ר"מ   
      
03.15 ק ר פ  ת ת  03.15 ק ר פ  ת ת       
      
קודיהו רוזיפ תוברל ,ץצחמ תיתשת תבכש     51.30.0100

    140.00   140.00     1.00 רקובמ ק"מ   
      
רוזיפ תוברל ,תימושמושמ תיתשת תבכש     51.30.0110

  9,900.00   150.00    66.00 רקובמ קודיהו ק"מ   
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../061 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     061 תויומכ בתכ

הדידמל-ןותחת סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
17.15 ק ר פ  ת ת  17.15 ק ר פ  ת ת       
      
סוקוק יביסמ הגורא העיריב תונורדמ יופיח     51.71.0410

  5,510.00    29.00   190.00 ןוגיע תוברל ,ר"מ/'רג 004 לקשמב ר"מ   
      
052 לקשמב גורא דבמ תוינכטואיג תועירי     51.71.0536

    825.00    11.00    75.00 ןוגיע תוברל ,ר"מ/'רג ר"מ   
      
ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  25 ק ר פ       
ה י צ ל ט ס נ י א -ת ו ב ח ר ו       
      
ם י מ  י ר י ב ע מ ו  ז ו ק י נ  ל ו ע ת  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
הרקב יאתו זוקינ תורונצ יפיעסל תורעה      
רטמ 5.0 לכ רובע 5% תפסות )1( :הטילקו      
01% תפסות )2( .'מ 5.3 לעמ ףסונ קמוע      
ריחמה )3( .ףוצרו השק עלסב הביצח רובע      
רתאב םיקוצי וא םיימורט םיאתל סחייתמ      
ריחמה )4( .חקפמה /ןימזמה תעיבק יפל(      
הסכמו הדבכ הרקת ללוכ םיאתה יגוס לכל      
.004D ןיממ ב-ב      
      
דע קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את     52.02.0730
מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 051      

  4,604.00 4,604.00     1.00 004D ןיממ 'חי   
      
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
0.75 ק ר פ  ת ת  00.75 ק ר פ  ת ת       
      
0.75 קרפ תת      
      
תורעה      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../062 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     062 תויומכ בתכ

הדידמל-ןותחת סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ט ו ק  ד ע  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( 8"      
      
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      
      
תחנומ מ"מ 23 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0205

  3,870.00   129.00    30.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
תחנומ מ"מ 04 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0210

 23,680.00   148.00   160.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
תחנומ מ"מ 36 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0220

  8,200.00   205.00    40.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
תחנומ מ"מ 09 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0230

 11,760.00   294.00    40.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
וקל 2" דע רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.01.0405
הנכהה תודובע תוברל ,רטוק לכב םייק םימ      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

  1,115.00 1,115.00     1.00 .תויושרה 'חי   
      
וקל 4"-3" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.01.0410
הנכהה תודובע תוברל ,רטוק לכב םייק םימ      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

  3,346.00 1,673.00     2.00 .תויושרה 'חי   
      
םירמוחמ םייקל שדח וק רוביח רובע תפסות     57.01.0420

    247.00   247.00     1.00 'פמוק .םיחפס ללוכ ,2" דע םירטקב םינוש  
      
םירמוחמ םייקל שדח וק רוביח רובע תפסות     57.01.0425

  1,228.00   614.00     2.00 'פמוק .םיחפס ללוכ ,3"-4" םירטקב םינוש  
      
2 ,םימ דמ תוברל 1" רטוקב ןוניגל םימ רובח     57.01.0435
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 1" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
שארל םימ וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

  1,896.00 1,896.00     1.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע תכרעמ 'חי   
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../063 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     063 תויומכ בתכ

הדידמל-ןותחת סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2/1" ןבלוגמ רוניצ תללוכ םירק םימ תדוקנ     57.01.0615

    885.00   295.00     3.00 'פמוק 'מ 0.2  דע 04 לוידקס  
      
הנכה תוברל ,היתש ימ ןקתמל הנכה     57.01.0620
יפות םוסחמו 2/1"  ןג זרב י"ע םימ תקפסאל      
ןיחולדו םימ תרנצ תחנה תוברל ,05/001      

    936.00   468.00     2.00 'מ 2 דע ךרואב 'חי   
      
ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוצמ ןכ םא אלא 'מטא 61 ץחלל םירזיבאה      
תוברל ,984 י"ת יפל תוחושה יסכמ . תרחא      
לש הדיחיה יריחמ .תושרה למסו דועי ןומיס      
םיללוכ םירחא םירזיבאו םימותסש ,םיפוגמה      
תוברל םישרדנה רוביחה יטנמלא לכ תא      
,)"רסרד יצח"( ןגואמ רבחמ ,םיידגנ םינגוא      
.ב"ויכו םימטא , םימוא , םיגרב      
      

    513.00   171.00     3.00 4/3" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי  57.02.0120
      
רבוחמ 3" רטוקב ינוציח שא יוביכל זרב     57.02.0385
,הריבש ןקתמ תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב      
ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,3" רטוק ףקז      

  3,130.00 3,130.00     1.00 'פמוק 4/3" ןג זרבו  
      
ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( ב ו י ב  י ו ק  30.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס       
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
יפדוע קוליס ,ןופיד ,םישרדנה תומוקמב      
תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא ,המדא      
שרדנכ      
      
NS-8 גוסמ בויבל הבע יס.יו.יפ תורוניצ      
)488 י"ת יפל רצוימ(      
      
מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0005

  8,400.00   120.00    70.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ רטמ   
      
מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0050

 13,120.00   164.00    80.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ רטמ   
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../064 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     064 תויומכ בתכ

הדידמל-ןותחת סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0055
דעו רטמ 62.1-מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

  1,740.00   174.00    10.00 .רטמ 57.1 רטמ   
      
מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0065
דעו רטמ 62.2-מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

  2,120.00   212.00    10.00 .רטמ 57.2 רטמ   
      
מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0140

 10,040.00   251.00    40.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ רטמ   
      
תקצי וא  C.V.P-מ שדח בויב רונצ רוביח     57.03.0525
ללוכ ,הנבממ תמייק בויב תאיציל 6" רטוקב      

  2,730.00   273.00    10.00 'פמוק תמייקה האיציה קוריפ  
      
בויב וק תחנה ךרוצל טלפסאמ שיבכ תחיתפ     57.03.0560

    990.00    99.00    10.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב ר"מ   
      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  40.75 ק ר פ  ת ת       
      
םג רתיה ןיב םיללוכ ןוטבה תוחוש יריחמ      
דגנכ רטוק לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא      
,"טסלפוטיא" םטא תועצמאב םימ תורידח      
תושרה למסו דועי ןומיס תוברל      
      
08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.04.0015
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

 11,628.00 1,938.00     6.00 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.04.0030
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  2,124.00 2,124.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.04.0060
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  3,471.00 3,471.00     1.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2-מ קמועב 521B 'חי   
      
רובע מ"ס 08 רטוקב החושל ריחמ תפסות     57.04.0105

  2,280.00   380.00     6.00 .052C גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החושל ריחמ תפסות     57.04.0110

    423.00   423.00     1.00 .052C גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 521 רטוקב החושל ריחמ תפסות     57.04.0115

    506.00   506.00     1.00 .052C גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      

קובץ: כתב כמויות   .../065 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     065 תויומכ בתכ

הדידמל-ןותחת סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תקצי הסכמ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     57.04.0175
וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

  2,712.00   339.00     8.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ 'חי   
      
רטוקב בויב וק רובח רובע ריחמ תפסות     57.04.0410
,הריפח ללוכ ,קמוע לכב תמייק החושל 6"-4"      
יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה יוליג      

    843.00   843.00     1.00 .שרדנה יפ לע המיטאו 'חי   
      
רטוקב בויב וק רובח רובע ריחמ תפסות     57.04.0415
ללוכ ,קמוע לכב תמייק החושל 8"-21"      
,ימינפ דוביע יוניש ,החושה יוליג ,הריפח      

    948.00   948.00     1.00 .שרדנה יפ לע המיטאו יוסיכ 'חי   
      

  1,392.00   464.00     3.00 והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ 'חי  57.04.0420
      
ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 6" רטוקב ינוציח לפמ     57.04.0440

  1,686.00   843.00     2.00 .'מ 2 לעמ קמועב 02-ב 'חי   
      
ןוטב תפיטע םע 01" רטוקב ינוציח לפמ     57.04.0460

  1,096.00 1,096.00     1.00 .'מ 2 לעמ קמועב 02-ב ןייוזמ 'חי   
      
רובע 6" רטוקב ינוציח לפמל ריחמ תפסות     57.04.0480

    270.00   135.00     2.00 הדלפמ םירזיבאו תרנצ 'חי   
      
רובע 01" רטוקב ינוציח לפמל ריחמ תפסות     57.04.0490

    187.00   187.00     1.00 הדלפמ םירזיבאו תרנצ 'חי   
      
ןוטב תוילוח םע מ"ס 06 רטוקב הגיפס חודיק     57.04.0515
ללוכ ,'מ 5 דע קמועב תוימורט תוררוחמ      
ירושרש רוניצ ,ינכטואיג דב ,סג ץצח יולימ      

  7,017.00 7,017.00     1.00 'פמוק תקצימ תשרמ הסכמו  
      
מ"ס 04 רטוקב םינגזמ זוקינל גפוס חודיק     57.04.0535
רטוקב ירושרש רוניצ וזכרמב ר"מ 0.2 קמוע      

  4,010.00 2,005.00     2.00 'פמוק סג ץצח וביבסו ינכטואג דבב ףוטע מ"מ 011  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../066 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     066 תויומכ בתכ

הדידמל-ןותחת סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י צ ל ט ס נ י א -ם י ג י ר ח  77 ק ר פ       
      
ם י מ  10.77 ק ר פ  ת ת       
      
, תינכותב טרפ יפל 3" ישאר תכרעמ שאר     77.01.9000
STTAW "3  ח"זמ  , דרא 3" םימ דמ תוברל      
ינוסכלא ףוגמ + 3" םיפוגמ 3 + 3" ןנסמ +      
יוביכ זרב + ריוא ררחשמ + 2" רזוח לא +2"      
, 3" רזוחלאו 3" לופכ הקנסה זרב , 3"      

 35,000.00 35,000.00     1.00 'פמוק .םימה דיגאת + ןנכתמה י"ע רשואמו טלפמוק  
      
תרצות תמגודכ ,יולת ןבל סרחמ הצחר ירויכ     77.01.9001
הנקתה ע"וש וא " רפונ " םגד "הסרח"      
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ , החוטש      

  1,100.00   550.00     2.00 . ןופיסו 'חי   
      
ןרטש תרצות , םימח / םירק םימל הללוס     77.01.9002
לכ םע םלשומ ןקתומ , םורכ הפוצמ      

  1,300.00   650.00     2.00 .םירזיבאה 'חי   
      
יטסלפ שימג רונצ םע ןולגלג הנקתהו הקפסא     77.01.9012
לע ןקתומ 'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוקב ימוג וא      
ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ עורז םע ףות      
ןורא +  1" ירודכ זרב 1" רטוק סוסיר      

  2,400.00 1,200.00     2.00 . יולת םיאתמ סלגרביפ רטמ   
      
ב ו י ב  20.77 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 001/001 רטוקב תלפונ תרוקיב תספוק      77.02.9000
תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ םייושע      

    840.00   280.00     3.00 .זילפמ גרבומ הסכמ וא תשרו תעבורמ 'חי   
      
ןליתאילופמ מ"מ 001/002 הפצר םוסחמ     77.02.9001
זילפ תשר םע )E.P.D.H( ההובג  תופיפצב      

  2,700.00   900.00     3.00 .הטסורינ לס + תעבורמ תרגסמב תגרבומ 'חי   
      
)ןיכלוד( םימח םיכפשל .יס.יו.יפ תורונצ     77.02.9002
לכ ללוכ ) -04 23 (  רטוקב א"מ זוקינו      

    700.00    70.00    10.00 .ע"ווש וא יקסיפל תרצות.םישורדה םיחפסה רטמ   
      

    900.00    90.00    10.00 .םיחפס ללוכ תיירבג 2" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  77.02.9003
      
2" וא 4" תרנצל מ"ס 01 יבועב ןוטב תפיטע     77.02.9004

    300.00    30.00    10.00 . אוהש גוס לכמ רטמ   
      

קובץ: כתב כמויות   .../067 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     067 תויומכ בתכ

הדידמל-ןותחת סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ -ם י ג י ר ח  99 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.99 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
      
םיקיזמ דגנכ םילפוטמ ועיגי ץעה יקלח לכ .1      
.םיקדס אללו      
      
,תופיז ,העיבצ ,הקלחה :ללוכ ףסונ לופיט .2      
שרדנכ תוביטרו שבוימ הנגה ירמוח תמשהו      
.טרפמב טרופמכו      
      
שארב מ"ס 2 לש תלגועמ הזאפ ףויש שרדנ .3      
.ףושח ץע לוב/דומע לכ      
      
טומ י"ע עצובי ןוטבה דוסיב ץעה סוסיב .4      
סיסבב ןקתומה ,לוצ 4/1 רטוקב הגרבה      
,ץעב הקזח הזיחאל שרדנה קמועב ,דומעה      
.ןוטבב סוסיבל מ"ס 03-כ ךרואב יולגה וקלחו      
      
תויחנה י"פע -סוסיב םיללוכ םיפיעסה לכ .5      
.'סנוק      
      
תוחיטב ינקת יפל ועצובי םינקתמה לכ .6      
.תוחיטב ץעוי  רושיאב םיביוחמו      
      
. 01.99 ק ר פ  ת ת       
      
םוחית )3-פפו ,2-פפ םיטרפ( ץע ילוב םוחית     99.10.0001
םיהבגבו מ"ס 22 רטוקב םילוגע םידומעב      
רשאל שי .תינכתו  טרפל םאתהב ,םינתשמ      
ינפל לכירדא י"ע רטמ 1 ךרואב אמגודל  עטקמ      

 19,500.00   300.00    65.00 .עוציב רטמ   
      
)4-פפ טרפ( ןבא םוחית     99.10.0002
תודימבו הנתשמ לדוגב ,תימוקמ ןבאמ םוחית      
תרסח .מ"ס 05-52 ןיב תוענה ךרואו בחור      
י"ע םינוש םילדגב תואמגוד 4 רשאל שי .םיזיז      

  6,000.00   200.00    30.00 הנמזה ינפל לכירדא רטמ   
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../068 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     068 תויומכ בתכ

הדידמל-ןותחת סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
)5-פפ טרפ( םייקפוא ץע ילוב ''תוגרדמ     99.10.0003
,מ"ס 03 ינוציח רטוקב חושא ץע ילוב 4 וא 3      
,אשד ןורדמ הלעמב םבחורל םינקתומה      
םייכנא ץע ידומע י"ע םמוקמב םיקזחומו      
טרופמכ לכה -הגרדמ לכ תיזחב םיססובמה      
יקלח לכ .2.5-פפו 1.5-פפ םיטרפבו תינכתב      
שארב תורעה ףיעסב טרופמכ ולפוטי ץעה      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק דחוימה טרפמבו קרפה  
      
)6-פפ טרפ( קחשמל םידדוב םיעלס     99.10.0004
תורסח ,קחשמו הציפק הבישיל םידדוב םיעלס      
ךרואו בחור תודימבו הנתשמ לדוגב ,םיזיז      
תעבגב תועקושמה ,מ"ס 08-05 ןיב תוענה      
4 רשאל שי .תינכת יפל ,לוח זגרא וא אשד      
ינפל לכירדא י"ע םינוש םילדגב תואמגוד      

  6,000.00   300.00    20.00 'פמוק .הנמזה  
      
)7-פפ טרפ( ילאידר לקשמ יוויש ןקתמ     99.10.0005
,מ"ס 03 ינוציח רטוקב חושא ץע ילוב יושע      
םיקזחומו ,אשד ןורדמ ילאידר ןפואב םיוולמ      
שארב םיססובמה םייכנא ץע ילוב י"ע םמוקמב      
תינכתב טרופמכ לכה -ךרדמל ץע לכ תיתחתבו      
ץעה יקלח לכ .2.7-פפו 1.7-פפ םיטרפבו      
קרפה שארב תורעה ףיעסב טרופמכ ולפוטי      

 10,000.00 5,000.00     2.00 'פמוק דחוימה טרפמבו  
      
ןרוא ץע תורוק יושע )01-פפ טרפ( ץע יפיט     99.10.0007
תינכת יפל ,םינוש םילדגב םייניע אלל יניפ      
ףיעסב טרופמכ ולפוטי ץעה יקלח לכ .טרפו      

 14,000.00 7,000.00     2.00 'פמוק .דחוימה טרפמבו קרפה שארב תורעה  
      
תרצות אובחמ זגרא :תמגודכ ץע אובחמ     99.10.0008
    EBIE וא )11-פפ טרפ 'ר( וסידראפ תרדסמ  
ע"וש לש הרקמב .לכירדא  י"ע רשואמ ע"וש      
gniward תינכת רשאל שי - תורגנ תדובעב      
    pohs ןקתמה לע .תוחיטב ץעויו לכירדא י"ע  
ללוכ .םיטנוולרה תוחיטבה ינקת לכב דומעל      

  8,000.00 8,000.00     1.00 הנקתהו הנקתהו הלבוה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../069 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     069 תויומכ בתכ

הדידמל-ןותחת סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לולסמ )21-פפ טרפ( ירושימ הציפק לולסמ     99.10.0009
03 ינוציח רטוקב חושא ץע ילוב יושע ,לקועמ      
םייושע םטוט ידומעו ,םינתשמ םיהבגבו מ"ס      
מ"ס 02 ינוציח רטוקב ןופלט ידומע וא ץע ילוב      
לכ .חותיפה ינפ לעמ מ"ס 041-021 הבוגבו      
תורעה ףיעסב טרופמכ ולפוטי ץעה יקלח      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק דחוימה טרפמבו קרפה שארב  
      
4 וא 3 )31-פפ טרפ( םייכנא ץע ילוב "תוגרדמ     99.10.0010
מ"ס 03 ינוציח רטוקב חושא ץע ילוב תורוש      
לכ רשאכ ,דיחא הבוגבו יכנא ןפואב םינקתומה      
,סוסיב ללוכ .העבגל סחיב הגרדהב הלוע תחא      
1.31-פפ םיטרפב טרופמכו תינכת יפל לכה      
.2.31פפו      
תורעה ףיעסב טרופמכ ולפוטי ץעה יקלח לכ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק דחוימה טרפמבו קרפה שארב  
      
יצע יושע )41-פפ טרפ( םייכנא ץע ילוב יצבקמ     99.10.0011
ןפואב םינקתומה מ"ס 03 ינוציח רטוקב חושא      
ינפ וא העבג ג"ע םינתשמ םיהבגבו יכנא      
לכה -3 לש םיצבקמבו תיראיניל הרוצב ,חותיפ      
1.41-פפ םיטרפב טרופמכו תינכת יפל      
טרופמכ ולפוטי ץעה יקלח לכ .2.41-פפו      

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק דחוימה טרפמבו קרפה שארב תורעה ףיעסב  
      
טרפל המודב( םידרופס ץע ילוב יצבקמ     99.10.0012
3 לש דיחי ץבקממ םיבכרומ ךא -ל"נכ )41-פפ      
תימושמוש עצמ ,העבג ג"ע םינקתומ .ץע ילוב      

  2,500.00   500.00     5.00 'פמוק .תינכת יפל .לוח זגראב וא  
      
יושע )61-פפ טרפ( םייקפוא  ץע ילוב רבעמ     99.10.0013
םיחנומה ,מ"ס 03 ינוציח רטוקב חושא ץע ילוב      
עצמ בחורל תונוש תויווזבו ינוסכלא ןפואב      
םירשגמה ,מ"ס 5-כ וב םיעקושמו תימושמוש      
וטרחיי םיעזגה .לוח זגראל אשד תעבג ןיב      
לכה -הכילה חטשמ תריציל ןוילעה םקלחב      
.2.61פפו 1.61-פפ םיטרפבו תינכתב טרופמכ      
םוחיתל המאתהל רתאב רוסינ :תללוכ הנקתה      
ץע לוב שאר ביבס העבג תמאתה ,םייק      
תימושמוש עצמ תרזחה/יולימו ,ךרוצל םאתהב      
סוסיב לכ ללוכ ןכ ומכ .יפוס חותיפ סלפמל דע      
ץעה יקלח לכ  .רתאב שרדייש לככ ףסונ      
קרפה שארב תורעה ףיעסב טרופמכ ולפוטי      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק דחוימה טרפמבו  
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../070 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     070 תויומכ בתכ

הדידמל-ןותחת סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,תלגועמ תוילוח תשלגמ )81-פפ טרפ( השלגמ     99.10.0015
.ע"וש וא ןצינ תא ולא תרצות ,'מ 6.2 ךרואב      
.לכירדא תריחבל ןווג      
לולכתו ,אשד תעבג יבג לע ןקתות השלגמה      
תיינבו העבג תמאתה :םיאבה םיביכרה תא      
:תנקתהו היינב ,ךומיתל השלגמה בגב העלסמ      
-השלגמה שארב ץע רבעמו הלוגע ץע תמב      
תוחיטבה ינקתל םאתהבו טרפו תינכת יפל      
.ןרצי תויחנה יפל השלגמ תנקתהו ,םישרדנה      
.2.81-פפו 1.81-פפ םיטרפב טרופמכ לכה      

 60,000.00 30,000.00     2.00 'פמוק הנקתהו הלבוה ללוכ .'סנוק תויחנה יפל סוסיב  
      
יושע )91-פפ טרפ( תכתמו ץע ןורשג     99.10.0016
ץע תוחול ךרדמו תיתשק תכתמ תייצקורטסנוק      
-מ"ס 09/5/01 תודימב ,םייניע אלל יניפ ןרוא      
יפל הנתשמ ךרוא .ןורשגה בחורל תונקתומ      
ועבצייו ונוולוגי תכתמה יקלח לכ .תינכת      
ולפוטי ץעה יקלח לכ .LAR 7407 ןווגב רונתב      
טרפמבו קרפה שארב תורעה ףיעסב טרופמכ      

 10,000.00 5,000.00     2.00 'סנוק תויחמה יפל סוסיב ללוכ .דחוימה 'חי   
      
םילבכ יושע )02-פפ טרפ( םילבח רשג ןקתמ     99.10.0017
,ץע ידומע ןיב םיהבג השולשב םיחותמ      
וא  SNAVE E A תרצות .הזיחאו הכילהל      
הנקתהו סוסיב ללוכ .לכירדא י"ע רשואמ ע"וש      
ץעה יקלח לכ .'סנוק וא/ו ןרצי תויחנה יפל      
קרפה שארב תורעה ףיעסב טרופמכ ולפוטי      

  2,500.00 2,500.00     1.00 דחוימה טרפמבו 'חי   
      
וא חושא ץע ילוב - םיידרופס ץע ילוב     99.10.0018
03 ינוציח רטוקב -קחשמו הבישיל סוטפילקא      
יפל רתאב םירזופמ ,מ"ס 081 ךרואבו מ"ס      
עצמ לע ,דבלב רושימ יחטשב .תינכת      
לככ סוסיב ללוכ .אשד וא לוח ,תימושמוש      
טרופמכ ולפוטי ץעה יקלח לכ .רתאב שרדייו      

  1,050.00   350.00     3.00 דחוימה טרפמבו קרפה שארב תורעה ףיעסב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

562,882.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדידמל-ןותחת סלפימ תורצח דומצ חותיפ- כ"הס
קובץ: כתב כמויות   .../071 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     071 תויומכ בתכ

הדידמל - ןוילע סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ -ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  05.10 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.50.0100
הבצחממ קפוסי עצמה ,רקובמ אל קודיהו      

 48,100.00   130.00   370.00 תרשואמ ק"מ   
      
והשלכ עצמ וא יולימ לש רקובמ קודיה     01.50.0220

  3,330.00     9.00   370.00 ) דרפנב דדמנ יולימה( ,מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
ח ו ת י פ -ך ו כ י ס ו  ש ר ח  ת ו ר ג נ  02 ק ר פ       
      
ך ו כ י ס ו  ש ר ח  ת ו ר ג נ  05.02 ק ר פ  ת ת       
      
-תותשק תללוכ קד ףוציר תינכת :הרעה      
,המאתהל רתאב קייודמ ךותיח ללוכ ריחמה      
תינכתב טרופמכ      
      
יבועב יניפ ןרוא ץע )kced -קד( ןופיס תופצר     20.50.0040
,תונותחת הכימת תורוק תוברל ,מ"ס 8.2      
רולפ למרכ" י"ע קוושמ ,היצנגרפמיאו לוזריפ      

 10,600.00   530.00    20.00 "ןייזיד ר"מ   
      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ל צ  ת ו ת ש ר ו  ת ו כ כ ס  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
תשרה םיעבורמו םישלושמ תורוצב לצ ישרפמ     40.02.0020
גירא,ההובג תופיפצב ןליתאילופ טוחמ הייושע      
19% הללצהה ,שבוע החודו בקרנ וניא ,קזוחמ      
יושע תשרה ,V.U ינפב הדימע ,%-89      
לש,3905 י"ת יפל הריעב יבכעמ םירמוחמ      
היצקורטסנוק תוברל ,ע"ש וא זירוטפ תרבח      
8 דע הבוגבו 4" רטוקב הדלפמ םידומע 4 לש      
תכימתו הככסה תוניפב עקרקב םינגועמ 'מ      
תשרל דוסי ריחמ .הדלפ תורוניצ י"ע תשרה      

 54,000.00   300.00   180.00 ר"מ /ח"ש 561 ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../072 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     072 תויומכ בתכ

הדידמל - ןוילע סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
35.04 ק ר פ  ת ת  35.04 ק ר פ  ת ת       
      
םגד ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0637
5.21/01 :תודימב ע"ש וא "וטנרט/ןועבט"      

  9,040.00   113.00    80.00 5.41/5.31 ,מ"ס ר"מ   
      
םגד מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0833
5.7/5.7 תודימב ע"ש וא "תתוסמ היצנו"      
ינווגב ,)עצמ ללוכ אל( לוח מ"ס 5 תוברל      

  1,300.00   130.00    10.00 עבצ וא ליטקוק ר"מ   
      
45.04 ק ר פ  ת ת  45.04 ק ר פ  ת ת       
      
םגד מ"ס 05/57.81/5.21 תודימב ןג ןבא     40.54.0056
ינועבצ ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל ,"תומר"      

  3,330.00   111.00    30.00 ןוטסרפוס/ןבל טלמ סיסב לע - רטמ   
      
08.04 ק ר פ  ת ת  08.04 ק ר פ  ת ת       
      
עלס ישוגמ ,'מ 5.1 דע הבוגב תיננג העלסמ     40.80.0009
םילדגב ,םיחוטשו םיחישק ,םייעבט ,םיאבומ      
'בע תוברל ,ק"מ 2.0 ירעזמ חפנב ,םינוש      
םיחוור .םיעלסל תבשות תנכה ךרוצל הריפח      
ר"מ 05.0 לש חטשל דע םינבאה ןיב הליתשל      
דב וא/ו עצמ .העלסמהמ קלחכ ודדמי      
יפל הדידמה .דרפנב םידדמנ ליטסקטואג      

  3,600.00   360.00    10.00 העלסמה לש יולגה הבוגה ר"מ   
      
,םיאבומ עלס ישוגמ העלסמ ינבא תרוש     40.80.0060
תוברל ,ק"מ 5.0-כ חפנב ,םיחישקו םייעבט      
חוורמ .םיעלסל תבשות תחנה ךרוצל הריפח      
תימוקמ עקרק יולימב ,'מ 5.0 דע םיעלסה ןיב      

    640.00   160.00     4.00 מ"ס 02 יבועב רטמ   
      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
11.14 ק ר פ  ת ת  11.14 ק ר פ  ת ת       
      
תעמטהו מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     41.11.0010
עקרקה תכיפה תוברל ,הכותב טסופמוקה      
,יפוס יננג רושייו םיינכמ םילכב החוחיתו      
החטש רשא הקלחב ,תוינוניבו תולק תומדאב      

  1,175.00     5.00   235.00 ר"מ 052 דע ר"מ   
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../073 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     073 תויומכ בתכ

הדידמל - ןוילע סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר"מ 052 דע םלדוגש םיחטשל טסופמוק     41.11.0030

  1,380.00   230.00     6.00 )םנודל ק"מ 52-כ לש תומכב( ק"מ   
      
,תימוקמ המדא תמאות( ןוניגל המיאתמ המדא     41.11.0210

  8,550.00    57.00   150.00 )הלודג תומכ( חטשב רוזיפ תוברל ,)ןבא אלל ק"מ   
      
לכ וא ,לגרודכ ישרגמל קותמו יקנ תונויד לוח     41.11.0300
,הלבוה ללוכ ,חקפמה תויחנה יפל רחא םוקמ      

 18,000.00   250.00    72.00 רושייו רוזיפ ק"מ   
      
. 02.14 ק ר פ  ת ת       
      

  1,800.00     3.00   600.00 )רטיל 1-מ ןטק( םייתנוע םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0011
      

  1,170.00    13.00    90.00 )רטיל 1( 3 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0030
      

  1,900.00    19.00   100.00 )רטיל 3( 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0040
      

  3,600.00    60.00    60.00 )רטיל 01( 6 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0060
      
עזג רטוקב "9 לדוג" )רטיל 001 ( לכיממ םיצע     41.20.0190
גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 3"      

  4,230.00   470.00     9.00 ץעל טסופמוק רטיל 05-ו תואטוחמ תוכומס 'חי   
      
. 03.14 ק ר פ  ת ת       
      
וא ורוט לא ןזמ ,)רמ 052 לעמ( אשד ידברמ     41.30.0040

  3,250.00    26.00   125.00 םוי 03 לופיט תוברל ינדנ םולפספ ר"מ   
      
. 04.14 ק ר פ  ת ת       
      
ןיירושמ רטסאילופמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.40.0627
תודימב "דראגמולב טיילרוא" םגד תמגודכ      
    558X5111X023 לקוס סיסב תוברל מ"מ  

  3,900.00 3,900.00     1.00 לוענמו ןוראה תודימל םאתהב 'חי   
      
. 05.14 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק הרטמהו ףוטפטל 5.1" תכרעמ שאר     41.50.0100

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק טרפ יפל  
      

  2,200.00 2,200.00     1.00 טלפמוק CD ויפרוקס רובע תיראלוס תכרעמ 'חי  41.50.0500
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../074 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     074 תויומכ בתכ

הדידמל - ןוילע סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
8X8 הלורוטומ ויפרוקס תיטוחלא הצק תדיחי     41.50.0570
    RX, תוסינכ 8 ,תולעפה 8 ,וידר ,רקב תוברל,  
םירזיבאלו רקבל roodtuo, זראמ ,הללוס      
לש השרומ ןיקתמ י"ע הנקתה .םייפקיהה      
תוירחא ,הכרדה ,היצרגטניא ,ןקת BC ,ןרציה      

 12,000.00 12,000.00     1.00 הנשל תורשו 'חי   
      
. 06.14 ק ר פ  ת ת       
      

  4,675.00    85.00    55.00 מ"ס 51 הבוגל ,היפ + ORP גוסמ החיג זתמ 'חי  41.60.0230
      
םיפיעסב החיג יזתמל תפסות     41.60.0260
PM גוסמ היפ רובע 0420-0020.060.14      

  1,705.00    31.00    55.00 ע"ש וא 0003-0001 הרדס 'חי   
      
. 07.14 ק ר פ  ת ת       
      
,תינוניב דע הלק המדאב תולעת תריפח     41.70.0020
מ"ס 03 קמועב )ר'שנרט( ינכמ ילכ תועצמאב      
61-מ לחה םירטקב היקשה תרנצ רובע יוסיכו      

  1,375.00     5.50   250.00 םילכה תלבוה ללוכ ריחמה מ"מ 23 דע מ"מ רטמ   
      
,תינוניב דע הלק המדאב תולעת תריפח     41.70.0030
מ"ס 04 קמועב )ר'שנרט( ינכמ ילכ תועצמאב      
23 לעמ םירטקב היקשה תרנצ רובע יוסיכו      

    720.00     8.00    90.00 םילכה תלבוה ללוכ ריחמה מ"מ רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0230
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 52 רטוק ,ךר 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

  3,135.00     9.50   330.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0240
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 23 רטוק ,ךר 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

  1,040.00    13.00    80.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0250
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 04 רטוק ,חישק 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

  1,470.00    21.00    70.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../075 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     075 תויומכ בתכ

הדידמל - ןוילע סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"מ 57 רטוק 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     41.70.0650
מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל ,חישק      

  5,015.00    59.00    85.00 ןוליינ טוח תלחשהו רטמ   
      
רוביח ירזיבא תוברל ,תכרעמ שארל ןיזמ רוניצ     41.70.0660
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 05 רטוק ,חישק 61 גרד      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

    750.00    30.00    25.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
. 08.14 ק ר פ  ת ת       
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תוחולש     41.80.0020

  1,050.00     6.00   175.00 מ"ס 05-04 לכ תפטפט ,מ"מ 71 ,ע"ש וא רטמ   
      
01 םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     41.80.0120
םיחוורמב ,תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט      
הנזהה רוניצל תרבוחמ תעבטה ,מ"ס 03 לש      

    310.00    31.00    10.00 ןואסלפ רבחמ י"ע 'חי   
      
)עקרקל ףטפט תועבט וא תוחולשל( בציימ     41.80.0200
תרוצב מ"מ 6 רטוק ןוולוגמ לזרב טוממ יושע      

    320.00     4.00    80.00 מ"ס 04 ךרואבו U 'חי   
      
הרקב אתב הנגה תוברל זקנמל הפיטש זרב     41.80.0300

  1,500.00   500.00     3.00 םיאתמ יטסלפומרט 'חי   
      
. 09.14 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"ס 06 רטוק םורט ןוטבמ הרקב תוחוש     41.90.0020

  1,100.00 1,100.00     1.00 הייקשה בותיכ םעו הסכמ 'חי   
      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו י ז ר ב  01.24 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא :םיללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
ןרציה טרפמב ראותמה לכ תא  ,הלבוה      
, )ןנכתמ טרפמ רדעהב( הנקתה תוברל      
ירצומ לכ .ותומדקל חטשה תרזחהו סוסיב      
לכה .רונתב םיעובצו םינוולוגמ ויהי תכתמה      
.ותומדקל חטשה תרזחהו םלשומ רמג דע      
      
ןוטבמ ,םיזרב 4 תללוכה "שיבג" םגד היזרב     42.10.0005
וא "אכירא םחש"  לש  ףושח רמגב םורט      

 11,628.00 5,814.00     2.00 םימ רוקמל רוביח ללוכ ,ע"וש 'חי   
קובץ: כתב כמויות   .../076 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     076 תויומכ בתכ

הדידמל - ןוילע סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ ב  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  74 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  ת ו ד ו ב ע ו  ת ו ר י פ ח  10.74 ק ר פ  ת ת       
      
,הפונמ לוח תקפסה ,הריפח תוללוכ תודובעה      
תורוניצל תחתמו לעמ הריפחה דופיר      
המדאה קודיהו הריפחה יוסיכ ,םילבכלו      
לש החנהו הקפסה ,מ"ס 02 לש תובכשב      
תרתוימה המדאה קוליסו ןומיס יטרס      
.םוקמהמ      
      
09 קמועב תורוניצו םילבכל תולעת תריפח     47.01.0001
,םינבל ,לוח עצמ ללוכ מ"ס 06 בחורבו מ"ס      
.ראותמה יפל יפוס קודיהו יוסיכ ןומיס יטרס      

  3,000.00    50.00    60.00 )םוקטניא( רטמ   
      
ם י ל ב כ /ת ו ר ו נ י צ  20.74 ק ר פ  ת ת       
      
ךותב םיחנומ םינוש םיגוסמ תורוניצ      
הכישמ יטוח ללוכ לוח עצמ לע תוריפחה      
םינכומ ,תוחפל מ"מ 6 רטוקב ןוליינמ      
.םילבכה תלחשהל      
      
/םינופלט רובע יעקרק תת יטסלפ רוניצ     47.02.0001
5.31 ע"קי סופיטמ מ"מ 05 רטוקב תרושקת      

    720.00    12.00    60.00 )םוקרטניא( . הכישמ טוח ללוכ הריפחב חנומ רטמ   
      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
02.15 ק ר פ  ת ת  02.15 ק ר פ  ת ת       
      
םישיבכל תיתש לש רקובמ קודיהו רושיי     51.20.0130

  4,130.00     7.00   590.00 )( מ"ס 02 הבוג דע )ךרד תרוצ( תוכרדמו ר"מ   
      
03.15 ק ר פ  ת ת  03.15 ק ר פ  ת ת       
      
קודיהו רוזיפ תוברל ,ץצחמ תיתשת תבכש     51.30.0100

  1,260.00   140.00     9.00 רקובמ ק"מ   
      
רוזיפ תוברל ,תימושמושמ תיתשת תבכש     51.30.0110

  6,300.00   150.00    42.00 רקובמ קודיהו ק"מ   
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../077 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     077 תויומכ בתכ

הדידמל - ןוילע סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
17.15 ק ר פ  ת ת  17.15 ק ר פ  ת ת       
      
סוקוק יביסמ הגורא העיריב תונורדמ יופיח     51.71.0410

  6,235.00    29.00   215.00 ןוגיע תוברל ,ר"מ/'רג 004 לקשמב ר"מ   
      
052 לקשמב גורא דבמ תוינכטואיג תועירי     51.71.0536

  1,925.00    11.00   175.00 ןוגיע תוברל ,ר"מ/'רג ר"מ   
      
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
0.75 ק ר פ  ת ת  00.75 ק ר פ  ת ת       
      
0.75 קרפ תת      
      
תורעה      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      
      
ר ט ו ק  ד ע  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( 8"      
      
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      
      
תחנומ מ"מ 23 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0205

  2,580.00   129.00    20.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
תחנומ מ"מ 04 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0210

 16,280.00   148.00   110.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../078 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     078 תויומכ בתכ

הדידמל - ןוילע סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וקל 2" דע רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.01.0405
הנכהה תודובע תוברל ,רטוק לכב םייק םימ      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

  4,460.00 1,115.00     4.00 .תויושרה 'חי   
      
םירמוחמ םייקל שדח וק רוביח רובע תפסות     57.01.0420

    988.00   247.00     4.00 'פמוק .םיחפס ללוכ ,2" דע םירטקב םינוש  
      
2 ,םימ דמ תוברל 1" רטוקב ןוניגל םימ רובח     57.01.0435
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 1" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
שארל םימ וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

  1,896.00 1,896.00     1.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע תכרעמ 'חי   
      
2/1" ןבלוגמ רוניצ תללוכ םירק םימ תדוקנ     57.01.0615

    590.00   295.00     2.00 'פמוק 'מ 0.2  דע 04 לוידקס  
      
הנכה תוברל ,היתש ימ ןקתמל הנכה     57.01.0620
יפות םוסחמו 2/1"  ןג זרב י"ע םימ תקפסאל      
ןיחולדו םימ תרנצ תחנה תוברל ,05/001      

    936.00   468.00     2.00 'מ 2 דע ךרואב 'חי   
      
ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוצמ ןכ םא אלא 'מטא 61 ץחלל םירזיבאה      
תוברל ,984 י"ת יפל תוחושה יסכמ . תרחא      
לש הדיחיה יריחמ .תושרה למסו דועי ןומיס      
םיללוכ םירחא םירזיבאו םימותסש ,םיפוגמה      
תוברל םישרדנה רוביחה יטנמלא לכ תא      
,)"רסרד יצח"( ןגואמ רבחמ ,םיידגנ םינגוא      
.ב"ויכו םימטא , םימוא , םיגרב      
      

    342.00   171.00     2.00 4/3" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי  57.02.0120
      
ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( ב ו י ב  י ו ק  30.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס       
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
יפדוע קוליס ,ןופיד ,םישרדנה תומוקמב      
תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא ,המדא      
שרדנכ      
      

קובץ: כתב כמויות   .../079 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     079 תויומכ בתכ

הדידמל - ןוילע סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
NS-8 גוסמ בויבל הבע יס.יו.יפ תורוניצ      
)488 י"ת יפל רצוימ(      
      
מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0005

  6,000.00   120.00    50.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ רטמ   
      
מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0050

  1,640.00   164.00    10.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ רטמ   
      
מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0095

 10,150.00   203.00    50.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ רטמ   
      
מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0140

  1,255.00   251.00     5.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ רטמ   
      
תקצי וא  C.V.P-מ שדח בויב רונצ רוביח     57.03.0525
ללוכ ,הנבממ תמייק בויב תאיציל 6" רטוקב      

    819.00   273.00     3.00 'פמוק תמייקה האיציה קוריפ  
      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  40.75 ק ר פ  ת ת       
      
םג רתיה ןיב םיללוכ ןוטבה תוחוש יריחמ      
דגנכ רטוק לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא      
,"טסלפוטיא" םטא תועצמאב םימ תורידח      
תושרה למסו דועי ןומיס תוברל      
      
08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.04.0015
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  3,876.00 1,938.00     2.00 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     57.04.0175
וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

    678.00   339.00     2.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ 'חי   
      
ה י צ ל ט ס נ י א -ם י ג י ר ח  77 ק ר פ       
      
ם י מ  10.77 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות תמגודכ ,יולת ןבל סרחמ הצחר ירויכ     77.01.9001
הנקתה ע"וש וא " רפונ " םגד "הסרח"      
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ , החוטש      

  1,100.00   550.00     2.00 . ןופיסו 'חי   
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../080 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     080 תויומכ בתכ

הדידמל - ןוילע סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןרטש תרצות , םימח / םירק םימל הללוס     77.01.9002
לכ םע םלשומ ןקתומ , םורכ הפוצמ      

  1,300.00   650.00     2.00 .םירזיבאה 'חי   
      
יטסלפ שימג רונצ םע ןולגלג הנקתהו הקפסא     77.01.9003
לע ןקתומ 'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוקב ימוג וא      
ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ עורז םע ףות      
ןורא +  1" ירודכ זרב 1" רטוק סוסיר      

  2,400.00 1,200.00     2.00 . יולת םיאתמ סלגרביפ רטמ   
      
ב ו י ב  20.77 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 001/001 רטוקב תלפונ תרוקיב תספוק      77.02.9000
תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ םייושע      

    560.00   280.00     2.00 .זילפמ גרבומ הסכמ וא תשרו תעבורמ 'חי   
      
)ןיכלוד( םימח םיכפשל .יס.יו.יפ תורונצ     77.02.9001
לכ ללוכ ) -04 23 (  רטוקב א"מ זוקינו      

    700.00    70.00    10.00 .ע"ווש וא יקסיפל תרצות.םישורדה םיחפסה רטמ   
      

    900.00    90.00    10.00 .םיחפס ללוכ תיירבג 2" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  77.02.9002
      
2" וא 4" תרנצל מ"ס 01 יבועב ןוטב תפיטע     77.02.9003

    300.00    30.00    10.00 . אוהש גוס לכמ רטמ   
      
ח ו ת י פ -ם י ג י ר ח  99 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.99 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
      
םיקיזמ דגנכ םילפוטמ ועיגי ץעה יקלח לכ .1      
.םיקדס אללו      
      
,תופיז ,העיבצ ,הקלחה :ללוכ ףסונ לופיט .2      
שרדנכ תוביטרו שבוימ הנגה ירמוח תמשהו      
.טרפמב טרופמכו      
      
שארב מ"ס 2 לש תלגועמ הזאפ ףויש שרדנ .3      
.ףושח ץע לוב/דומע לכ      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../081 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     081 תויומכ בתכ

הדידמל - ןוילע סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טומ י"ע עצובי ןוטבה דוסיב ץעה סוסיב .4      
סיסבב ןקתומה ,לוצ 4/1 רטוקב הגרבה      
,ץעב הקזח הזיחאל שרדנה קמועב ,דומעה      
.ןוטבב סוסיבל מ"ס 03-כ ךרואב יולגה וקלחו      
      
תויחנה י"פע -סוסיב םיללוכ םיפיעסה לכ .5      
.'סנוק      
      
תוחיטב ינקת יפל ועצובי םינקתמה לכ .6      
.תוחיטב ץעוי  רושיאב םיביוחמו      
      
. 01.99 ק ר פ  ת ת       
      
םוחית )3-פפו ,2-פפ םיטרפ( ץע ילוב םוחית     99.10.0001
םיהבגבו מ"ס 22 רטוקב םילוגע םידומעב      
רשאל שי .תינכתו  טרפל םאתהב ,םינתשמ      
ינפל לכירדא י"ע רטמ 1 ךרואב אמגודל  עטקמ      

 31,500.00   300.00   105.00 .עוציב רטמ   
      
)4-פפ טרפ( ןבא םוחית     99.10.0002
תודימבו הנתשמ לדוגב ,תימוקמ ןבאמ םוחית      
תרסח .מ"ס 05-52 ןיב תוענה ךרואו בחור      
י"ע םינוש םילדגב תואמגוד 4 רשאל שי .םיזיז      

  6,000.00   200.00    30.00 הנמזה ינפל לכירדא רטמ   
      
)5-פפ טרפ( םייקפוא ץע ילוב ''תוגרדמ     99.10.0003
,מ"ס 03 ינוציח רטוקב חושא ץע ילוב 4 וא 3      
,אשד ןורדמ הלעמב םבחורל םינקתומה      
םייכנא ץע ידומע י"ע םמוקמב םיקזחומו      
טרופמכ לכה -הגרדמ לכ תיזחב םיססובמה      
יקלח לכ .2.5-פפו 1.5-פפ םיטרפבו תינכתב      
שארב תורעה ףיעסב טרופמכ ולפוטי ץעה      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק דחוימה טרפמבו קרפה  
      
)6-פפ טרפ( קחשמל םידדוב םיעלס     99.10.0004
תורסח ,קחשמו הציפק הבישיל םידדוב םיעלס      
ךרואו בחור תודימבו הנתשמ לדוגב ,םיזיז      
תעבגב תועקושמה ,מ"ס 08-05 ןיב תוענה      
4 רשאל שי .תינכת יפל ,לוח זגרא וא אשד      
ינפל לכירדא י"ע םינוש םילדגב תואמגוד      

  6,000.00   300.00    20.00 'פמוק .הנמזה  
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../082 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     082 תויומכ בתכ

הדידמל - ןוילע סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
)7-פפ טרפ( ילאידר לקשמ יוויש ןקתמ     99.10.0005
,מ"ס 03 ינוציח רטוקב חושא ץע ילוב יושע      
םיקזחומו ,אשד ןורדמ ילאידר ןפואב םיוולמ      
שארב םיססובמה םייכנא ץע ילוב י"ע םמוקמב      
תינכתב טרופמכ לכה -ךרדמל ץע לכ תיתחתבו      
ץעה יקלח לכ .2.7-פפו 1.7-פפ םיטרפבו      
קרפה שארב תורעה ףיעסב טרופמכ ולפוטי      

 10,000.00 5,000.00     2.00 'פמוק דחוימה טרפמבו  
      
)9-פפ טרפ( קחשמ תעבג ךרד הליחז תרהנמ     99.10.0006
לש ימינפ רטוקב ,ןוטב היושע הליחז תרהנמ      
רפע תעבגב הסוכמ  ,07.1 ךרואבו מ"ס 06      
טרפו תינכת יפל ,תננוגמו תבצוימ      
הקעמ ,העבגה שארב ץע תמב :ללוכ ןקתמה      
ךומית ,העבגה ידצ ינשמ ץע יושע תוחיטב      
-הרהנמה חתפ םוחיתו ,ץע ילוב י"ע העבגה      
ג"ע ,ףסונב .תינכתבו םיטרפב טרופמכ לכה      
םיליבומה ןבא/ץע ילולסמ ונקתוי העבגה      
-הרהנמה ידצ ינשמ לוח עצמו ,השארל      
,6-פפ ,2-פפ םיטרפבו תינכתב טרופמכ      

 20,000.00 10,000.00     2.00 'פמוק 9-פפו 41-פפ  
      
ןרוא ץע תורוק יושע )01-פפ טרפ( ץע יפיט     99.10.0007
תינכת יפל ,םינוש םילדגב םייניע אלל יניפ      
ףיעסב טרופמכ ולפוטי ץעה יקלח לכ .טרפו      

 14,000.00 7,000.00     2.00 'פמוק .דחוימה טרפמבו קרפה שארב תורעה  
      
תרצות אובחמ זגרא :תמגודכ ץע אובחמ     99.10.0008
    EBIE וא )11-פפ טרפ 'ר( וסידראפ תרדסמ  
ע"וש לש הרקמב .לכירדא  י"ע רשואמ ע"וש      
gniward תינכת רשאל שי - תורגנ תדובעב      
    pohs ןקתמה לע .תוחיטב ץעויו לכירדא י"ע  
ללוכ .םיטנוולרה תוחיטבה ינקת לכב דומעל      

  8,000.00 8,000.00     1.00 הנקתהו  הלבוה 'חי   
      
לולסמ )21-פפ טרפ( ירושימ הציפק לולסמ     99.10.0009
03 ינוציח רטוקב חושא ץע ילוב יושע ,לקועמ      
םייושע םטוט ידומעו ,םינתשמ םיהבגבו מ"ס      
מ"ס 02 ינוציח רטוקב ןופלט ידומע וא ץע ילוב      
לכ .חותיפה ינפ לעמ מ"ס 041-021 הבוגבו      
תורעה ףיעסב טרופמכ ולפוטי ץעה יקלח      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק דחוימה טרפמבו קרפה שארב  
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../083 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     083 תויומכ בתכ

הדידמל - ןוילע סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
4 וא 3 )31-פפ טרפ( םייכנא ץע ילוב "תוגרדמ     99.10.0010
מ"ס 03 ינוציח רטוקב חושא ץע ילוב תורוש      
לכ רשאכ ,דיחא הבוגבו יכנא ןפואב םינקתומה      
,סוסיב ללוכ .העבגל סחיב הגרדהב הלוע תחא      
1.31-פפ םיטרפב טרופמכו תינכת יפל לכה      
.2.31פפו      
תורעה ףיעסב טרופמכ ולפוטי ץעה יקלח לכ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק דחוימה טרפמבו קרפה שארב  
      
יצע יושע )41-פפ טרפ( םייכנא ץע ילוב יצבקמ     99.10.0011
ןפואב םינקתומה מ"ס 03 ינוציח רטוקב חושא      
ינפ וא העבג ג"ע םינתשמ םיהבגבו יכנא      
לכה -3 לש םיצבקמבו תיראיניל הרוצב ,חותיפ      
1.41-פפ םיטרפב טרופמכו תינכת יפל      
טרופמכ ולפוטי ץעה יקלח לכ .2.41-פפו      

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק דחוימה טרפמבו קרפה שארב תורעה ףיעסב  
      
טרפל המודב( םידרופס ץע ילוב יצבקמ     99.10.0012
3 לש דיחי ץבקממ םיבכרומ ךא -ל"נכ )41-פפ      
תימושמוש עצמ ,העבג ג"ע םינקתומ .ץע ילוב      

  4,500.00   500.00     9.00 'פמוק .תינכת יפל .לוח זגראב וא  
      
יושע )61-פפ טרפ( םייקפוא  ץע ילוב רבעמ     99.10.0013
םיחנומה ,מ"ס 03 ינוציח רטוקב חושא ץע ילוב      
עצמ בחורל תונוש תויווזבו ינוסכלא ןפואב      
םירשגמה ,מ"ס 5-כ וב םיעקושמו תימושמוש      
וטרחיי םיעזגה .לוח זגראל אשד תעבג ןיב      
לכה -הכילה חטשמ תריציל ןוילעה םקלחב      
.2.61פפו 1.61-פפ םיטרפבו תינכתב טרופמכ      
םוחיתל המאתהל רתאב רוסינ :תללוכ הנקתה      
ץע לוב שאר ביבס העבג תמאתה ,םייק      
תימושמוש עצמ תרזחה/יולימו ,ךרוצל םאתהב      
סוסיב לכ ללוכ ןכ ומכ .יפוס חותיפ סלפמל דע      
ץעה יקלח לכ  .רתאב שרדייש לככ ףסונ      
קרפה שארב תורעה ףיעסב טרופמכ ולפוטי      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק דחוימה טרפמבו  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../084 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     084 תויומכ בתכ

הדידמל - ןוילע סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טרפ( םייכנא ץע ילוב -גרודמ הבישי טנמלא     99.10.0014
ינוציח רטוקב חושא ץע ילוב תורוש 3 )71-פפ      
דיחא הבוגבו יכנא ןפואב םינקתומה מ"ס 03      
מ"ס 03 לש םישרפהבו ,העבגה ינפל סחיב      
.הנובירטל המודב ,הלוע ןפואב הרושל הרושמ      
טרפב טרופמכו תינכת יפל לכה .סוסיב ללוכ      
רתויב דומצה ןפואב ונקתוי םידומעה .71-פפ      
וראשייש לככ םידומעה ןיב םיחוורו ,ירשפאה      
עטקמ רשאל שי .םפוס דע תימושמושב ואלומי      
.לכירדא י"ע אמגודל      
תורעה ףיעסב טרופמכ ולפוטי ץעה יקלח לכ      

 12,500.00   500.00    25.00 דחוימה טרפמבו קרפה שארב רטמ   
      
,תלגועמ תוילוח תשלגמ )81-פפ טרפ( השלגמ     99.10.0015
.ע"וש וא ןצינ תא ולא תרצות ,'מ 6.2 ךרואב      
.לכירדא תריחבל ןווג      
לולכתו ,אשד תעבג יבג לע ןקתות השלגמה      
תיינבו העבג תמאתה :םיאבה םיביכרה תא      
:תנקתהו היינב ,ךומיתל השלגמה בגב העלסמ      
-השלגמה שארב ץע רבעמו הלוגע ץע תמב      
תוחיטבה ינקתל םאתהבו טרפו תינכת יפל      
.ןרצי תויחנה יפל השלגמ תנקתהו ,םישרדנה      
.2.81-פפו 1.81-פפ םיטרפב טרופמכ לכה      

 60,000.00 30,000.00     2.00 'פמוק הנקתהו הלבוה ללוכ .'סנוק תויחנה יפל סוסיב  
      
יושע )91-פפ טרפ( תכתמו ץע ןורשג     99.10.0016
ץע תוחול ךרדמו תיתשק תכתמ תייצקורטסנוק      
-מ"ס 09/5/01 תודימב ,םייניע אלל יניפ ןרוא      
יפל הנתשמ ךרוא .ןורשגה בחורל תונקתומ      
ועבצייו ונוולוגי תכתמה יקלח לכ .תינכת      
ולפוטי ץעה יקלח לכ .LAR 7407 ןווגב רונתב      
טרפמבו קרפה שארב תורעה ףיעסב טרופמכ      

 10,000.00 5,000.00     2.00 'סנוק תויחמה יפל סוסיב ללוכ .דחוימה 'חי   
      
םילבכ יושע )02-פפ טרפ( םילבח רשג ןקתמ     99.10.0017
,ץע ידומע ןיב םיהבג השולשב םיחותמ      
וא  SNAVE E A תרצות .הזיחאו הכילהל      
הנקתהו סוסיב ללוכ .לכירדא י"ע רשואמ ע"וש      
ץעה יקלח לכ .'סנוק וא/ו ןרצי תויחנה יפל      
קרפה שארב תורעה ףיעסב טרופמכ ולפוטי      

  5,000.00 2,500.00     2.00 דחוימה טרפמבו 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../085 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     085 תויומכ בתכ

הדידמל - ןוילע סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וא חושא ץע ילוב - םיידרופס ץע ילוב     99.10.0018
03 ינוציח רטוקב -קחשמו הבישיל סוטפילקא      
יפל רתאב םירזופמ ,מ"ס 081 ךרואבו מ"ס      
עצמ לע ,דבלב רושימ יחטשב .תינכת      
לככ סוסיב ללוכ .אשד וא לוח ,תימושמוש      
טרופמכ ולפוטי ץעה יקלח לכ .רתאב שרדייו      

  1,050.00   350.00     3.00 דחוימה טרפמבו קרפה שארב תורעה ףיעסב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

529,758.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדידמל - ןוילע סלפימ תורצח דומצ חותיפ- כ"הס
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04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     086 תויומכ בתכ

הדידמל - תידסומה רדגל ץוחמ חותיפ- 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
יפל תומכב םיחמצו םישרוש דגנ סוסיר     40.01.0020

  5,500.00    11.00   500.00 .רמוחה ןרצי תוארוה ר"מ   
      
%89 לש תופיפצל תיתשתה קודיה     40.01.0030

  6,000.00    12.00   500.00 .וה.ש.א.א.דומ ר"מ   
      
מ"ס 0251 לש תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ     40.01.0040

 29,250.00   130.00   225.00 .וה.ש.א.א.דומ %89 לש תופיפצל ק"מ   
      
תודימב "תיראיניל" ףוציר ןבאב תוכרדמ ףוציר     40.01.0050
ט"קמ ,42/61-ו 8131 ט"קמ ,מ"ס 61/61      
רומיג ,0231 ט"קמ מ"ס 61/8-ו , 9131      
ןוטסרקא וא ןוטסרפוס וא ,"תשוחנ לייטקוק"      
"תומר" הרדסה ןבאמ הצק ספ ללוכ .תתוסמ      
5.7/5.7 "ופי" וא ,8/8 "קיתנע" ,7931 ט"קמ      
םינווג בוליש ,קודיה ,לוח עצמ תוברל,רופא      
םיעצמה( .'וכו תויומס ןוטב תורוגח ,תואמגודו      

 20,800.00   130.00   160.00 .)דרפנב םידדמנ דבלב ר"מ   
      
02/01 "ןבלמ" תבלתשמ ןבאב:הינחה ףוציר     40.01.0055
,8431 ט"קמ ןייטשרקא לש מ"ס 8 יבועב      
םינווג בוליש ,קודיה ,לוח עצמ תוברל      
םיעצמה( .'וכו תויומס ןוטב תורוגח ,תואמגודו      

 31,640.00   113.00   280.00 .)דרפנב םידדמנ דבלב ר"מ   
      
4( םיכנל הינח ןבא-םיכנה את ןומיסל ףוציר     40.01.0057
,ןייטשרקא לש )8/08/08 תודימב ,תודיחי      
,)םינבא 4 לש טס 1 :תומכ(  .0777 ט"קמ      
םינווג בוליש ,קודיה ,לוח עצמ תוברל      
םידדמנ דבלב םיעצמה( .'וכו תואמגודו      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק .)דרפנב  
      
םיספ/תוטילב םע תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0060
יבוע,מ"ס 02/02 תודימב ,תושיגנ ןקת יפל ,'וכו      
עצמ תוברל ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ,מ"ס 6      
תורוגח ,תואמגודו םינווג בוליש ,קודיה ,לוח      
םידדמנ דבלב םיעצמה( .'וכו תויומס ןוטב      

  1,800.00   300.00     6.00 .)דרפנב ר"מ   
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04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     087 תויומכ בתכ

הדידמל - תידסומה רדגל ץוחמ חותיפ- 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
עצמ תוברל ,מ"ס 21 יבועב ןוטב יפצרמ     40.01.0070
,ףקיהב םייוביע ,ןויז תשר ,ןליתאילופ תועירי      

  3,900.00   300.00    13.00 )הפשא רדחב( .'וכו רטפוקילהב הקלחה ר"מ   
      
-ו 05/06/51 תודימב תננושמ השיגנ הגרדמ     40.01.0110
לש ,0403-ו 7103 םיט"קמ 04/03/51      
,ןייוזמ ןוטב תיתשת תוברל ,ע"ש וא ןייטשרקא      

 22,200.00   600.00    37.00 2-פ טרפ האר .'וכו טיט עצמ רטמ   
      
תוברל ,רופא ןווג ,תומר םגד ,ןג הפש ןבא     40.01.0120
טרפ האר .יולימו הריפח תודובעו ןוטב דוסי      

  5,000.00   100.00    50.00 3-פ רטמ   
      
הקימרק יחיראב הפשא רדחב תוריק יופיח     40.01.0130

  4,000.00   200.00    20.00 .מ"ס 02/02 תודימב ר"מ   
      
תוברל,הסנכ יורקלו הנתמה תניפב הלוגרפ     40.01.0140
תנבלוגמ הדלפמ האישנ תיצקורטסנוק      
האר.'וכו מ"מ 21 ףטנס יורק,ץע תוטל,העובצו      

 37,500.00 1,500.00    25.00 .01-פמ,9-פמ םיטרפ ר"מ   
      

  9,000.00 3,000.00     3.00 .טרפ יפל הנתמה תניפב םילספס רטמ  40.01.0150
      

  3,600.00   900.00     4.00 .לכירדא טרפ יפל טוליש ירורמת 'חי  40.01.0160
      
הנותחת הצברה תבכש תוברל ץוח חיט     40.01.0170
לע רוחש חיט תבכישו תוביטר תרידח תעינמל      

 37,800.00    90.00   420.00 . תורצחה םינפ יפלכ םיכמות תוריק ר"מ   
      
רובמט תרצותמ ינועבצ ילירקא טכילש תבכש     40.01.0180
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      
םיכמות תוריק לע,ןרציה טרפמ יפל טלפמוק      

 29,400.00    70.00   420.00 . תורצחה םינפ יפלכ ר"מ   
      
טרפ יפלו תליא תיריע טרפ יפל ינקת הקעמ     40.01.0190

  6,000.00   500.00    12.00 .לכירדאה רטמ   
      
םע ןוטבמ ,רצחל האיצי תוספרמב יונב לספס     40.01.0200

 15,000.00   600.00    25.00 .6-פ טרפ יפל ,ןרוא ץע תוחולמ בשומ רטמ   
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04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     088 תויומכ בתכ

הדידמל - תידסומה רדגל ץוחמ חותיפ- 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ ב  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  74 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  ת ו ד ו ב ע ו  ת ו ר י פ ח  10.74 ק ר פ  ת ת       
      
,הפונמ לוח תקפסה ,הריפח תוללוכ תודובעה      
תורוניצל תחתמו לעמ הריפחה דופיר      
המדאה קודיהו הריפחה יוסיכ ,םילבכלו      
לש החנהו הקפסה ,מ"ס 02 לש תובכשב      
תרתוימה המדאה קוליסו ןומיס יטרס      
.םוקמהמ      
      
09 קמועב תורוניצו םילבכל תולעת תריפח     47.01.0001
,םינבל ,לוח עצמ ללוכ מ"ס 06 בחורבו מ"ס      

  6,500.00    50.00   130.00 .ראותמה יפל יפוס קודיהו יוסיכ ןומיס יטרס רטמ   
      
ם י ל ב כ /ת ו ר ו נ י צ  20.74 ק ר פ  ת ת       
      
ךותב םיחנומ םינוש םיגוסמ תורוניצ      
הכישמ יטוח ללוכ לוח עצמ לע תוריפחה      
םינכומ ,תוחפל מ"מ 6 רטוקב ןוליינמ      
.םילבכה תלחשהל      
      
/םינופלט רובע יעקרק תת יטסלפ רוניצ     47.02.0001
5.31 ע"קי סופיטמ מ"מ 05 רטוקב תרושקת      

  1,440.00    12.00   120.00 . הכישמ טוח ללוכ הריפחב חנומ רטמ   
      
הקלח תימינפ ןפוד םע תירושרש תרנצ     47.02.0002

  1,080.00    18.00    60.00 .3" רטוקב )הרבוק( רטמ   
      
הקלח תימינפ ןפוד םע תירושרש תרנצ     47.02.0003

    750.00    15.00    50.00 .2" רטוקב )הרבוק( רטמ   
      
---------------------------םילבכ----------------      
      
ךותב לחשומ YX2N 6X5 ךתחב תשוחנ לבכ     47.02.0004

    750.00    25.00    30.00 רוניצ רטמ   
      
ר"ממ 52 ךתחב רוזשו יולג תשוחנ ךילומ     47.02.0005
.למשח לבכל ליבקמב הנקתהל דעוימה      
לכו םימיאתמ לבכ ילענ תנקתה לולכי ריחמה      

    360.00    12.00    30.00 .םישרדנה רזעה ירמוח רטמ   
      

    390.00    13.00    30.00 YX2N 5.2x3 לבכ רטמ  47.02.0006
      

    450.00    18.00    25.00 ..גוז 02 קזב ןקת יל'ג ןופלט לבכ רטמ  47.02.0007
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04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     089 תויומכ בתכ

הדידמל - תידסומה רדגל ץוחמ חותיפ- 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ח ו ש /ת ו ח מ ו ג  30.74 ק ר פ  ת ת       
      
י"חח/טוה/קזב רליפל )החמוג( תודוסי תקיצי     47.03.0001
המיאתמ תכתמ תרגסמ ,ללוכ 002-ב ןוטבמ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .הרבחה גיצנ תויחנה יפל ןוראל 'חי   
      
תחוש ללוכ ,תיכנא הקראה תדורטקלא     47.03.0002
קוצי הסכמ םע מ"ס 05 רטוקב ןוטבמ תרוקב      

  1,300.00 1,300.00     1.00 טלפמוק ,עבטומ טולישו הדלפמ 'חי   
      
ם י ס נ פ ו  ה ר ו א ת  י ד ו מ ע  40.74 ק ר פ  ת ת       
      
תנקתהו תקפסהל םיטרפלו ןקתל םאתהב      
הנקתהו הקפסה תללוכ הדובעה .םידומע      
טוויחו םירזיבא שגממ לבכ ללוכ,דומע סוליפו      
םיעובצ ,םינוולוגמ ויהי  םידומע ,םיסנפל      
ללוכ, הארוה יפל יפוס עבצבו דוסי עבצב      
עוצקמה יקוח יפל לכה ,דוסיה יגרב דודיב      
לש יטרדנטסה טרפמה יפלו םילבוקמה      
.שומישל ןכומו רבוחמ ,ןקתומ ,ט"בהשמ      
      
ןוטבמ קיצי 'מ 4 הבוגב הרואת דומעל דוסי     47.04.0002
    002-B ללוכ מ"מ 006*006*055 תודימב  
דוסי יגרב ללוכ ,רובה תריפח/הביצח      
,םהיניב םירבוחמ הקראה ספו ,םינוולוגמ      
ראש לכו םילבכה תאיצי/הסינכל םילוורש      

  1,900.00   950.00     2.00 םישורדה םירמוחהו תודובעה 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     47.04.0003
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
SHR 001 יעוביר ךתח לעב דומעה .ושארב      
תסדנה .ה.ל.פ"  תרצות  ,רטמ 4 הבוגו      
ע"ש וא ARA-3-051-040  םגד "הרואת      

  9,000.00 4,500.00     2.00 .ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ 'חי   
      
ןוולוגמ לזרב רוניצמ היושע , תדדוב עורז     47.04.0004
רטוק מ"ס 021 הבוגבו מ"ס 021 ךרואב      
הרואת דומעל רוביחל תדעוימ מ"ס 06 ןוילע      

    900.00   450.00     2.00 ה.ל.פ תרצות . יעוביר 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות   .../090 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     090 תויומכ בתכ

הדידמל - תידסומה רדגל ץוחמ חותיפ- 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הרונ םע "חוטש דל ידולמ" םגד הרואת ףוג     47.04.0005
תרצות 46C8965 ט"קמ W93  76PI דל      

  4,400.00 2,200.00     2.00 ע"וש וא הרואת שעג 'חי   
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     47.04.0006
דימע תיכוכז יביס םע טנוברקילופמ דומעה      
חפמ וא סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב      
ז"אמ םע ,חפ ןוגג םע מ"מ 5.2 יבועב ןבלוגמ      
יקדהמ םע ,A01 AK01 םרזל יזאפ דח      
3KAPOC וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה      
יקדהמ םע רשואמ ע"ש וא IXEGOS תרצות      
ספ םע ,XINOHP תרצות םיסנפל האיצי      

    700.00   350.00     2.00 .טלפמוק סנפל דע לבכו הקראה 'חי   
      
ריק עוקש "ירטמיסא דל תיריק" םגד ת"ג     47.04.0007
ט"קמ W4 הרונ םע 56PI םימ ןגומ      

  1,500.00   300.00     5.00 .שכג ןאובי 43FZ365 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

302,510.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדידמל - תידסומה רדגל ץוחמ חותיפ- כ"הס
קובץ: כתב כמויות   .../091 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     091 תויומכ בתכ

הדידמל-ךומיתו רפע תודובע- 70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2 ק ר פ  20 ק ר פ       
      
2.2 ק ר פ  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
יופיח אלל ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     02.02.0010
,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ .ןבא      
בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז, םירפת ,םיזקנ      
ךרוצל םישורדה םירמוחה תודובעה לכו ריקה      

400,125.00 1,455.00   275.00 .תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה עוציב ק"מ   
      
4.2 ק ר פ  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
תיארפ ןבאב ןוטבמ םיכמות תוריק יופיח     02.04.0010

 33,600.00   240.00   140.00 .שרדנה לכו לוחיכ ללוכ ר"מ   
      
15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15 ק ר פ  ת ת       
      

 78,000.00    20.00 3,900.00 .ק"מ 000,01 דע עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  51.02.0030
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

511,725.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדידמל-ךומיתו רפע תודובע- כ"הס
קובץ: כתב כמויות   .../092 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     092 תויומכ בתכ

מ"צב- 80 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

545,000.00 545,000.00     1.00 'פמוק דבלב בתכב  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

545,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( מ"צב- כ"הס
קובץ: כתב כמויות   .../093 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 )זוכיר( 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     093 תויומכ בתכ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

ילשואפ-תפטעמו דלש - 10 הנבמ    
   

                  3,000.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

              1,077,330.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                 83,580.00 היינב תודובע 40 קרפ   
   

                128,700.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                271,600.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
   

                 30,300.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                181,500.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                  6,800.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                  9,000.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                  1,100.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                154,500.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ   
   

                  6,700.00 תונוש-למשח 99 קרפ   
   

 1,954,110.00 ילשואפ-תפטעמו דלש - 10 כ"הס               
   
ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 הנבמ    
   

                 82,360.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
   

                 93,250.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                 84,770.00 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                 44,490.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                135,720.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                 22,180.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                120,572.50 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                101,950.00 ריוא גוזימ 51 קרפ   
   

                  8,280.00 תרושקת ינקתמ 81 קרפ   
קובץ: כתב כמויות   .../094 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 )זוכיר( 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     094 תויומכ בתכ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                 70,910.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   

   
                 10,490.00 שא יוביכ 43 קרפ   

   
   774,972.50 ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 כ"הס               

   
ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ    
   

                 85,960.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
   

                102,570.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                103,510.00 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                 46,740.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                148,510.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                 23,005.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                117,002.50 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                 91,350.00 ריוא גוזימ 51 קרפ   
   

                  9,880.00 תרושקת ינקתמ 81 קרפ   
   

                 10,600.00 חותיפ-ךוכיסו שרח תורגנ 02 קרפ   
   

                 70,910.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
   

                 14,420.00 שא יוביכ 43 קרפ   
   

                  6,700.00 למשח-תונוש 99 קרפ   
   

   831,157.50 ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 כ"הס               
   
הדידמל-ןותחת סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 40 הנבמ    
   

                 51,430.00 חותיפ-רפע תודובע 10 קרפ   
   

                 77,040.00 חותיפ תודובע 04 קרפ   
   

                 51,696.00 הייקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                 11,628.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                  4,650.00 חותיפב למשח תודובע 74 קרפ   
קובץ: כתב כמויות   .../095 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 )זוכיר( 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     095 תויומכ בתכ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                 20,505.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   

   
                  4,604.00 היצלטסניא-תובחרו םישיבכ תלילס 25 קרפ   

   
                140,539.00 בויבו םימ תודובע 75 קרפ   

   
                 45,240.00 היצלטסניא-םיגירח 77 קרפ   

   
                155,550.00 חותיפ-םיגירח 99 קרפ   

   
   562,882.00 הדידמל-ןותחת סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 40 כ"הס               

   
הדידמל - ןוילע סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 50 הנבמ    
   

                 51,430.00 חותיפ-רפע תודובע 10 קרפ   
   

                 10,600.00 חותיפ-ךוכיסו שרח תורגנ 02 קרפ   
   

                 71,910.00 חותיפ תודובע 04 קרפ   
   

                 96,320.00 הייקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                 11,628.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                  3,720.00 חותיפב למשח תודובע 74 קרפ   
   

                 19,850.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
   

                 52,490.00 בויבו םימ תודובע 75 קרפ   
   

                  7,260.00 היצלטסניא-םיגירח 77 קרפ   
   

                204,550.00 חותיפ-םיגירח 99 קרפ   
   

   529,758.00 הדידמל - ןוילע סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 50 כ"הס               
   
הדידמל - תידסומה רדגל ץוחמ חותיפ- 60 הנבמ    
   

                269,090.00 חותיפ תודובע 04 קרפ   
   

                 33,420.00 חותיפב למשח תודובע 74 קרפ   
   

   302,510.00 הדידמל - תידסומה רדגל ץוחמ חותיפ- 60 כ"הס               
 
 
 
 

קובץ: כתב כמויות   .../096 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 )זוכיר( 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     096 תויומכ בתכ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

הדידמל-ךומיתו רפע תודובע- 70 הנבמ    
   

                433,725.00 2 קרפ 20 קרפ   
   

                 78,000.00 15 קרפ 15 קרפ   
   

   511,725.00 הדידמל-ךומיתו רפע תודובע- 70 כ"הס               
   
מ"צב- 80 הנבמ    
   

                545,000.00 בצקה 10 קרפ   
   

   545,000.00 מ"צב- 80 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: כתב כמויות   .../097 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

 
 
 
 
 
 

04/08/2020 )זוכיר( 11 עבור - יתתיכ 4 םידלי ןג
דף מס':     097 תויומכ בתכ

  
הנבמ ךס  

 1,954,110.00 ילשואפ-תפטעמו דלש - 10 הנבמ  
  

   774,972.50 ילשואפ-ןותחת סלפימ תוכרעמו רמג - 20 הנבמ  
  

   831,157.50 ילשואפ-ןוילע סלפימ תוכרעמו רמג- 30 הנבמ  
  

   562,882.00 הדידמל-ןותחת סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 40 הנבמ  
  

   529,758.00 הדידמל - ןוילע סלפימ תורצח דומצ חותיפ- 50 הנבמ  
  

   302,510.00 הדידמל - תידסומה רדגל ץוחמ חותיפ- 60 הנבמ  
  

   511,725.00 הדידמל-ךומיתו רפע תודובע- 70 הנבמ  
  

   545,000.00 מ"צב- 80 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
 6,012,115.00 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


