
 
 
 
 
 

10/11/2022

 
דף מס':     001 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
10 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.10 ק ר פ  ת ת       
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע       
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      

רפע תודובע 10 קרפל תויללכ תורעה 10.10 כ"הס            
      
ת נ מ ט ה ל  ה ר ג א ו  ה ר י פ ח  02.10 ק ר פ  ת ת       
ר פ ע  י פ ד ו ע       
      
תודובעה ובשוחי תיללכ הריפחכ .1 :תורעה      
גוס לכמ רוטקרט י"ע עקרקב תועצובמה      
.2 .רתויב קזחה ךוליהב ותלעפה ךות ,אוהש      
קודיה )ראשה ןיב( םיללוכ הריפחה יריחמ      
תרבעה ,)הריפח תיעקרק( תיתש לש ליגר      
2 לש קחרמל דע( יולימל םיאתמה רמוחה      
ליגר קודיה תוברל ,)רתאה חטשב מ"ק      
רוזיפ ללוכ ריחמה .מ"ס 02 לש תובכשב      
םג( םינוש םיעקרק תת םינבמ ביבס יולימה      
תודובע בלשל דומצב אל עצובמ םא      
הריפחה יפדוע לכ קוליס וא/ו )הריפחה      
י"ע רשואמ ךפש םוקמל יולימל ולספנש      
מ"ק 51 דע לש קחרמל ,רתאל וא תויושרה      
רתויב הבורקה רבעמ תנחתל וא הנמטהל(      
תרבעה רובע .חקפמה תארוה יפל )רתאל      
ףיעס האר רתוי לודג קחרמל רמוחה      
רמוחה בטימ תרבעהל .3 .0053.020.10      
הדובעה רתאב יולימ יכרצל םיאתמ רופחה      
ףיעס האר - מ"ק 2 -ל לעמ קחרמל      
- חטשה תרשכה תודובעל .4.0110.020.15      
.010.15 קרפ תת האר      
      
'מ 1 ןיב ללוכ קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.20.1190

271,040.00    32.00 8,470.00 ק"מ 000,5 לעמ תומכל 'מ 3 דעו ק"מ   
      
קחרמל הריפח יפדוע יוניפ רובע תפסות     01.20.3500
.מ"ק לכל הדובעה רתאמ מ"ק 51 - ל רבעמ      
רמוחל םאתהבו חקפמ רושיאל ףופכב      

              2.50 . לעופב רבעוהש ק"מ         
      
      
      

271,040.00 02.10.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     002 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
271,040.00 מהעברה      

      
      
,תויושרה י"ע השרומ רתאל הרגא םולשת     01.20.5000
םניאש ןינב תלוספו רפע יפדוע תנמטה רובע      
תרחא רמאנ אלש יאנתבו ,יולימל םימיאתמ      
רושיא תגצהב הנתומ םולשתה .הזוחב      
תויולע .לעופב הנמטהה עוציב לע חקפמל      
תוללכנ השרומה רתאל הלבוההו יוניפה      
רפעה יפדוע ורצונ ןניגבש תודובעב      
הז ףיעס( .ףיעסב תוללכנ ןניא ןכלו ,תלוספהו      
תלוספ תנמטה לש םירקמ רובע וניא      
תומכ .)תיתיישעת תלוספ וא/ו תברועמ      

  8,200.00    82.00 100.00 ק"מב תדדמנ ןמטומה רמוחה ק"מ   
279,240.00 רפע יפדוע תנמטהל הרגאו הריפח 02.10 כ"הס  

      
ק ו ד י ה ו  ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ  05.10 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל )'ג גוס( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     01.50.0010

1,022,580.00    92.00 11,115 קודיהו מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ ק"מ   
      
02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.50.0090
קפוסי עצמה ,רקובמ אל קודיהו מ"ס      
לש תומכל וניה ריחמה .תרשואמ הבצחממ      

285,175.00   187.00 1,525.00 ק"מ 052 דע ק"מ   
      
)הריפח תיעקרק( תיתש לש רקובמ קודיה     01.50.0210

 53,202.50     6.50 8,185.00 םייעבט עקרק ינפ וא/ו ר"מ   
      
והשלכ עצמ וא יולימ לש רקובמ קודיה     01.50.0220

113,760.00     9.00 12,640 )דרפנב דדמנ יולימה( ,מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
1,474,717.50 קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 05.10 כ"הס  
1,753,957.50 רפע תודובע 10 כ"הס  

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ח י ט  12.90 ק ר פ  ת ת       
      
:תוברל םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     09.21.0010
תבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת הצברה      

 90,390.00   131.00 690.00 הרוחש הטכילש ר"מ   
 90,390.00 ץוח חיט 12.90 כ"הס  
 90,390.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     003 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ,ח י ט  ל ע  ץ ו ח  ע ב צ  21.11 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו       
      
ע"ש וא "05MT" ילירקא ינועבצ טכילש     11.12.0182
םינפ( ןוטבו סבג תוריק לע ינוניב םקרמב      
,הבכשב ר"מ/ג"ק 3.3-4.2 לש תומכב ,)ץוחו      
ג"ע טכילשה ןווגב ילירקא דוסי תוברל      
הדימב דרפנב תדדמנה( תרשיימ תיתשת      

 70,380.00   102.00 690.00 )שרדינו ר"מ   
 70,380.00 סבגו ןוטב ,חיט לע ץוח עבצ 21.11 כ"הס  
 70,380.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
ן י נ ב ב  ב כ ר ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  03 ק ר פ       
      
ת ו מ ל ו א ב  ט ר ו פ ס  י נ ק ת מ  32.03 ק ר פ  ת ת       
ט ר ו פ ס       
      
חול ,ץוח שרגמל 0202 טקסב לס ןקתמ     30.23.0171
ןוולוגמ יציפק קושיח ,ריבש יתלב ףוקש      
תוברל ,לס דומעל ןגמ ,U חול ןגמ ,תשרו      

 34,000.00 17,000.00   2.00 5155 י"ת יפל רושיאו סוסיב 'חי   
      
תוברל ,םיקזוחמ םוינימולאמ ףערודכ ידומע     30.23.0180

  6,500.00 6,500.00   1.00 תכרעמ הסכמו םילוורש  
      

    800.00   800.00   1.00 לבכ םע ףערודכ תשר 'חי  30.23.0200
 41,300.00 טרופס תומלואב טרופס ינקתמ 32.03 כ"הס  

      
י ש ר ג מ  ן ו מ י ס ו  י ו פ י צ  52.03 ק ר פ  ת ת       
ט ר ו פ ס       
      
טוק-טרופסב הציר לולסמו שרגמ יופיצ     30.25.0100
תויחנהל םאתהב תובכשב עצובמ ,ילירקא      
ינפל שרגמה לש ידוסי יוקינ תוברל ,ןרציה      
םינוש םינווג רפסמב העיבצה .יופיצה עוציב      
אמגודל םאתהב ) תוחפה לכל םינווג3(      

 62,500.00    50.00 1,250.00 . תילכירדא העיבצ תינכותב ר"מ   
      
םע דחי עצובמ - שרגמב ףערודכ שרגמ ןומיס     30.25.0110

  2,500.00 2,500.00   1.00 שרגמה יופיצ 'חי   
      
םע דחי עצובמ - שרגמב לסרודכ שרגמ ןומיס     30.25.0120

  2,500.00 2,500.00   1.00 שרגמה יופיצ 'חי   
      
עצובמ - קחורל הציפקו הציר ילולסמ ןומיס     30.25.0900

  2,500.00 2,500.00   1.00 שרגמה יופיצ םע דחי 'חי   
 70,000.00 טרופס ישרגמ ןומיסו יופיצ 52.03 כ"הס  

111,300.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס  
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     004 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ר ו ג ח  ,ת ו ג ר ד מ  25.04 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י  ת ו נ ו ב י ר ט ו       
      
דע ךתחב ןוטבמ תוימורט תוגרדמ -שיגנ     40.52.0025
,ינעבצ ןווג ,)חלשו םור( מ"ס 71-51/04      
בחורב ספסוחמ הרהזא טרסו עקש תוברל      
חטשמו בוהצ וא רוחש ,ןבל עבצב מ"מ 83      
עצמ ,םישלושמ םע עפושמ 30-ב ןוטב      
ריחמב תוימורט תוגרדמ .ןוטבה ןויזו קדוהמ      

 79,200.00   480.00 165.00 טרס ללוכ /ח"ש 042 )חלשו םור( דוסי רטמ   
      
,03-ב ןוטב ישלושמ ךתחב הבישי תונובירט     40.52.0150
מ"ס 05-03 הבוגבו מ"ס 021-09 בחורב      
יקפוא דוסי ללוכ,עפושמ ןוטב חטשמ לעמ      
יפל לכה ןוטבה ןויז תוברל םיאשונ םידומעו      

806,400.00 1,920.00 420.00 .רוטקורטסנוק תוינכות ק"מ   
      
03/05 ךתחב םורט ןוטבמ הנובירט בשומ     40.52.0400
וא "ןמפלו" תרצות ,מ"ס 8 יבועבו מ"ס      
,רופא ןווג ,ע"ש וא "גנוטיא" וא "ןייטשרקא"      
דדמנה ןוטב סיסב לע ןקתומ ,ינועבצ וא/ו ןבל      

333,500.00   580.00 575.00 דרפנב רטמ   
1,219,100.00 הבישי תונובירטו ןוטב תורוגח ,תוגרדמ 25.04 כ"הס  

      
ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  35.04 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0509
וא/ו מ"ס 51/51 וא/ו מ"ס 03/03 תודימב      
,ע"ש וא "הטקש הנייס" םגד מ"ס 5.7/5.7      
םינווגב )עצמ ללוכ אל( מ"ס 5 לוח תוברל      

1,282,500.00   285.00 4,500.00 ונאירבמוא רמג ,ןבל טלמ סיסב לע םינוש ר"מ   
1,282,500.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 כ"הס  

      
י נ ב א  ,ן ג ו  ה פ ש  י נ ב א  45.04 ק ר פ  ת ת       
ם ו ח י ת       
      
דוסי תוברל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.54.0600

 61,600.00    77.00 800.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו רטמ   
 61,600.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 45.04 כ"הס  

      
ן ו ט ב מ  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  16.04 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ו       
      
קמועב ,ךמות ריקל רבוע דוסי רובע הריפח     40.61.0010

  4,350.00    58.00  75.00 'מ 3 דע ק"מ   
      
יבוע ,ךמות ריקל 03-ב ןוטבמ רבוע דוסי     40.61.0081
ריחמה .'מ 5.1-57.0 לעמ בחורו מ"ס 52-מ      

119,250.00 1,590.00  75.00 רוטקורטסנוק תוינכותל םאתהב ןויז ללוכ ק"מ   
      

123,600.00 16.04.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     005 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
123,600.00 מהעברה      

      
      
,דחא דצמ יולג 03-ב ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.61.0091
תוברל ,'מ 2 דע הבוגבו מ"ס 52 יבועב      
ריקה שאר דוביע ללוכ ריחמה .םיזקנו םירפת      

285,200.00 1,840.00 155.00 רוטקורטסנוק תוינכותל םאתהב לכה ןויזו ק"מ   
408,800.00 ןוטב יקולבו ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ת ו ר ד ג ו  ד ב ו כ  ת ו ר י ק  07.04 ק ר פ  ת ת       
      
רמגב ןבא ןוטב יחיראמ )גניפוק( שאר יכבדנ     40.70.0370
תרצות ,ימדקה קלחבו ןוילעה קלחב שטלוטמ      
,מ"ס 03 בחורב ע"ש וא "הקירמא קולב"      
ריקל מ"ס 5.4 יבועבו מ"ס 05 ךרוא      
קבדב הקבדה תוברל ,רשי רדג/ךמות      
אמגוד גיצי ןלבקה . טרפ יפל ירמוטסלפ      

 78,540.00   154.00 510.00 . רושיאל רטמ   
 78,540.00 ןוטב תורדגו דבוכ תוריק 07.04 כ"הס  

3,050,540.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס  
      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ן ג  ת מ ד א  ,ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  11.14 ק ר פ  ת ת       
ט ס ו פ מ ו ק ו       
      
תכיפה תוברל ,מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     41.11.0020
יננג רושייו םיינכמ םילכב החוחיתו עקרקה      
רשא הקלחב ,תוינוניבו תולק תומדאב ,יפוס      

  7,344.00     4.80 1,530.00 ר"מ 0001 דעו ר"מ 052 לעמ החטש ר"מ   
      
ר"מ 052 דע םלדוגש םיחטשל טסופמוק     41.11.0030

 10,800.00   270.00  40.00 )םנודל ק"מ 52-כ לש תומכב( ק"מ   
      
תויומכב - חטשב רוזיפ תוברל ,תיננג המדא     41.11.0210

 60,900.00    70.00 870.00 ק"מ 02 לעמ תולודג ק"מ   
 79,044.00 טסופמוקו ןג תמדא ,עקרקה דוביע 11.14 כ"הס  

      
ץ ע  י ב ב ש ו  ן ב א  י ק ו ל ח  ,ף ו ט  21.14 ק ר פ  ת ת       
ם י י נ ו ע ב צ       
      
שוג דע הלבוה תוברל 4-0 / 8-0 ףוט תמדא     41.12.0250

 24,300.00   540.00  45.00 )ןוט 81 םומינימ( ןד ןוט   
      
לודיג עצמכ )טייל ןג( 2 'סמ לדוג טיילרפ     41.12.0310
ןוטב יחטשמ ,תוגג ,המדא לעמ ןוניג יחטשל      

 42,000.00   560.00  75.00 תוינדאו ק"מ   
 66,300.00 םיינועבצ ץע יבבשו ןבא יקולח ,ףוט 21.14 כ"הס  
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     006 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י צ ע  ת ק ת ע ה ו  ה ע י ט נ  02.14 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ה  ם ו ח ת ב       
      
תרדגה" לע ססובמ - םיליתש לדוג .2      
"יונלו תוננג יליתשל )"םינקת"( םיטרדנטס      
חותיפו תואלקחה דרשמ י"ע םסרפתמש      
.רפכה      
      
תוירחא םיללוכ הליתשהו העיטנה יריחמ .3      
.םוי 06 ךשמב לופיטו הטילקל      
      
םימיאתמה םילדגב העיטנל תורוב .4      
יריחמב םילולכ ,תיננג המדאב םייולימו      
.העיטנהו הליתשה      
      

 81,400.00    22.00 3,700.00 )רטיל 3( 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0040
      
עזג רטוקב "8 לדוג" )רטיל 06( לכיממ םיצע     41.20.0180
גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 2"      

 24,000.00   400.00  60.00 ץעל טסופמוק רטיל 03 -ו תואטוחמ תוכומס 'חי   
105,400.00 רתאה םוחתב םיצע תקתעהו העיטנ 02.14 כ"הס  

      
ם י נ ב מ  ת ו ג ג  ל ע  ן ו נ י ג  22.14 ק ר פ  ת ת       
      
,תוגגב ןוניג תודובע תלחתה ינפל .1 :תורעה      
גגב םוטיאהש רושיא םייקש אדוול שי      
היחמצל עצמו טיילרפ ,ףוט תמדא .2.ןיקת      
תעיטנ .3.210.14 קרפ תת האר - תוגג לע      
קרפ תת האר - רתאה םוחתב םיצע      
תת האר - תינופורדיה היחמצ .4.020.14      
.520.14 קרפ      
      
גג תוניגב םישרוש יקזנ דגנ הנגה תעירי     41.22.0010
יבועב ,ע"ש וא "תוכרעמ רדה" תמגודכ      
תועיריה רוביח תוברל ,מ"מ 5.1-8.0      
לעמ תומכל ריחמה( תוקלור םוטיאו המחלהב      

 17,850.00    70.00 255.00 )ר"מ 001 ר"מ   
      
םימ תריגאו זוקינ )תעירי( יחירא תכרעמ     41.22.0510
מ"מ 06 יבועב םייגולוקא םיחמוצ תוגגל      
וא "תוכרעמ רדה" תמגודכ "גגוקא" גוסמ      

 38,250.00   150.00 255.00 )ר"מ 001 לעמ תומכל ריחמה( ע"ש ר"מ   
 56,100.00 םינבמ תוגג לע ןוניג 22.14 כ"הס  

      
א ש ד  ת ח נ ה ו  א ש ד  ת ל י ת ש  03.14 ק ר פ  ת ת       
י ט ט נ י ס       
      
וא ויוקיק ןזמ ,)רמ 052 לעמ( אשד ידברמ     41.30.0030

  8,450.00    26.00 325.00 םוי 03 לופיט תוברל יאוופיט ר"מ   
  8,450.00 יטטניס אשד תחנהו אשד תליתש 03.14 כ"הס  
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     007 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ק ב  ש א ר ל  ם י ר ז י ב א  04.14 ק ר פ  ת ת       
      
הקיפסל ,2" רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ     41.40.0090

  2,200.00 2,200.00   1.00 ע"ש וא ירא קוויש LX םגד ש"קמ 81 דע 'חי   
      
הקיפסל ,1" רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ     41.40.0110

  1,170.00 1,170.00   1.00 ע"ש וא ירא קוויש LX םגד ש"קמ 5 דע 'חי   
      
רטסאילופמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.40.0626
םגד "דראגמולב טיילרוא" תמגודכ ןיירושמ      
    0582-RO 558 תודימב ,ע"ש ואX095X023  
תודימל םאתהב לקוס סיסב תוברל מ"מ      

  3,300.00 3,300.00   1.00 לוענמו ןוראה 'חי   
      
רטסאילופמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.40.0630
וא "דראגמולב טיילרוא" תמגודכ ןיירושמ      
,מ"מ 024X6231X0731 תודימב ,ע"ש      
ןוראה תודימל םאתהב לקוס סיסב תוברל      

  7,700.00 7,700.00   1.00 לוענמו 'חי   
 14,370.00 הרקב שארל םירזיבא 04.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  י ר ק ב ו  ם י ב ש ח מ  05.14 ק ר פ  ת ת       
      
CD ףוגמ ללוכ "דמרב" 'בח תרצות CIB רקב     41.50.0221

    730.00   730.00   1.00 תחא הנחת דקופמ 2/11" רטוק ,OIRT- 'חי   
      
םגד םימל םוטא היקשה רקב     41.50.0312
    "002P-S9-CD" תוברל ,םיזרב 9-ל ,ידיג וד  

  1,970.00 1,970.00   1.00 ע"ש וא "ןוקלג" תרצות ,ישאר זרב 'חי   
      
"Z-504-RG" םגד ,הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ     41.50.0810

  9,300.00   930.00  10.00 יכרד תלת ןוזרב תוברל ,2" רטוקב 'חי   
 12,000.00 היקשה ירקבו םיבשחמ 05.14 כ"הס  

      
ם י ז ת מ /ם י ר י ט מ מ  06.14 ק ר פ  ת ת       
      
תשרל םירוביחו םיזתמ ללוכ ריחמה :הרעה      
.הייקשהה      
      
תרצות "I-02" םגד יטסלפ ריטממ     41.60.0140
    "RETNUH" מ"ס 01 החיג הבוג ,ע"ש וא,  
יוסיכ תוברל ,תולעמ 063-05 -ל ןנווכתמ      
הרזג תרזחה ןונגנמו הנבומ רגנ-לא ,ימוג      

  1,580.00   158.00  10.00 תימוטוא 'חי   
  1,580.00 םיזתמ/םיריטממ 06.14 כ"הס  
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     008 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

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

  5,425.00     7.00 775.00 םילכהתלבוה רטמ   
      
,תינוניב דע הלק המדאב תולעת תריפח     41.70.0030
מ"ס 04 קמועב )ר'שנרט( ינכמ ילכ תועצמאב      
םירטקב היקשה תרנצ רובע ,רזוח יוסיכו      
ללוכ ריחמה ,מ"מ 36 דעו מ"מ 23 לעמ      

  5,500.00    10.00 550.00 םילכה תלבוה רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0140
,םירזיבא תוברל ,רוחש מ"מ 52 רטוק ,ךר 6      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

  2,120.00    10.60 200.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0150
,םירזיבא תוברל ,רוחש מ"מ 23 רטוק ,ךר 6      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

  6,785.00    11.80 575.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0160
תוברל ,רוחש מ"מ 04 רטוק ,חישק 6      
וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח ,םירזיבא      

  7,600.00    15.20 500.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( הלעתב רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0170
תוברל ,רוחש מ"מ 05 רטוק ,חישק 6      
וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח ,םירזיבא      

  1,000.00    20.00  50.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( הלעתב רטמ   
      
רטוק 01 גרד C.V.P תורוניצמ םילוורש 2     41.70.0644
תומוקמב ,תחא הלעתב םיחנומה ,מ"מ 522      
הריפח תוברל ,ךרדמ יחטשמל םידעוימה      
טוח תלחשהו מ"ס 001 דע יוסיכ קמועב      

 14,200.00   284.00  50.00 ןוליינ רטמ   
      
57 רטוק 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     41.70.0667
דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל ,חישק מ"מ      

 14,600.00    73.00 200.00 ןוליינ טוח תלחשהו מ"ס 07 רטמ   
 57,230.00 היקשה תרנצ 07.14 כ"הס  

      
ף ו ט פ ט  ת ו ח ו ל ש  08.14 ק ר פ  ת ת       
      
וא "טנקט" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תחולש     41.80.0060

 21,000.00     7.50 2,800.00 מ"ס 03 לכ תפטפט ,םוח מ"מ 61 רטוק ,ע"ש רטמ   
      
      
      

 21,000.00 08.14.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     009 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 21,000.00 מהעברה      

      
      
םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     41.80.0120
,תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט 01      
תרבוחמ תעבטה ,מ"ס 03 לש םיחוורמב      

  2,280.00    38.00  60.00 ןואסלפ רבחמ י"ע הנזהה רוניצל 'חי   
      
)עקרקל ףטפט תועבט וא תוחולשל( בציימ     41.80.0200
תרוצב מ"מ 6 רטוק ןוולוגמ לזרב טוממ יושע      

  5,600.00     4.00 1,400.00 מ"ס 04 ךרואבו U 'חי   
 28,880.00 ףוטפט תוחולש 08.14 כ"הס  

      
ת כ ר ע מ  י ש א ר  09.14 ק ר פ  ת ת       
      
רובעו ףוטפט רובע 2" רטוק תכרעמ שאר     41.90.0070
רקב י"ע לעפומ ,)תודרפנ תוחולשב( הרטמה      
ףוגמ תוברל ןמז י"פע לעופה הייקשה      
ררחשמ ,דוקיפ ימל האיצי ,ןג זרב ,ןוסכלא      
הזנורבמ ישאר ילוארדיה ףוגמ ,בלושמריווא      
ןנסמ ,ש"מ 05 ןנסמ ,CD ילמשח ףוגמ וא      
לכו ,םידרוקר 2 ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ 021      
םישרדנה םירבחמהו רוביחה ירזיבא      

  8,400.00 8,400.00   1.00 )דרפנב ו דדמי תולעפהה( 'חי   
      
לש הלועפ רובע 1" רטוק תכרעמ שאר     41.90.0120
י"ע לעפומ ,הרטמה לש הלועפ וא ףוטפט      
ףוגמ תוברל ןמז י"פע לעופה הייקשה רקב      
ררחשמ ,דוקיפ ימל האיצי ,ןג זרב ,ןוסכלא      
הזנורבמ ישאר ילוארדיה ףוגמ ,בלושמ ריווא      
ןנסמ וא ש"מ 05 ןנסמ ,CD ילמשח ףוגמ וא      
ירזיבא לכו םידרוקר 2 ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ 021      
תולעפהה( םישרדנה םירבחמהו רוביחה      

  3,800.00 3,800.00   1.00 )דרפנבודדמי 'חי   
 12,200.00 תכרעמ ישאר 09.14 כ"הס  

441,554.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  
      
ר ש ו כ ו  ק ח ש מ  י נ ק ת מ  ,ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו נ ח ל ו ש  ,ם י ל ס פ ס  02.24 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ת י ב ו       
      
ןוולוגמ תכתמ ליפורפ תיתשת לע ץע בשומ     42.20.0099
תוחולמ בשומה ,רתאב קוצי הבישי ריק לע      
,מ"ס 24 הבוגב ,אטוחמו עצקוהמ ןרוא ץע      
סקדנוב גוסמ עבצב ץעה לש העיבצ תוברל      
רמגומ רצומ תלבקל דע טרפ יפללכה      

 58,000.00 1,160.00  50.00 .טרפ יפל ןנכתמה ןוצר תועיבשל ר"מ   
      
      
      
      

 58,000.00 02.24.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     010 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 58,000.00 מהעברה      

      
      
תרצות 6111 ט"קמ "ןדע" םגד לספס -שיגנ     42.20.0180
מ"ס 95/061 תודימב ,ע"ש וא "אכירא םחש"      
בשומ ,לזרב תקצימ סיסבה ,מ"ס 08 הבוגבו      
םיעובצ ןרוא ץע תוחולמ תנעשמהו לספסה      

 18,720.00 2,340.00   8.00 קובמב ץע תוחולמ וא/ו 'חי   
 76,720.00 םינתיבו תונחלוש ,םילספס 02.24 כ"הס  

      
ק ח ש מ ו  ק י נ ק י פ  ת ו נ ח ל ו ש  12.24 ק ר פ  ת ת       
ל ג נ מ ל  ם י נ ק ת מ ו       
      
תרצות G-006" ל"קק" םגד קינקיפ ןחלוש     42.21.0040
,'מ 2.1/8.1 תודימב ,ע"ש וא "סדה" 'בח      

 25,520.00 2,320.00  11.00 אטוחמו עצקוהמ 5 גוס יניפ ןרוא ץעמ יושע 'חי   
 25,520.00 לגנמל םינקתמו קחשמו קינקיפ תונחלוש 12.24 כ"הס  

      
י נ ק ת מ ו  ב כ ר ל  ם י מ ו ס ח מ  03.24 ק ר פ  ת ת       
ם י י נ פ ו א ל  ה י י נ ח       
      

םיינפואל היינח ינקתמ ק/ט                          42.30.0699
      
1894 ט"קמ "תשק" םגד םיינפוא ןקתמ     42.30.0745
הטסורינ יושע ,ע"ש וא "אכירא םחש" תרצות      
מ"ס 5/95 תודימב ,םיינפוא למס תוברל      

  9,600.00   960.00  10.00 מ"ס 09 הבוגו 'חי   
  9,600.00 םיינפואל היינח ינקתמו בכרל םימוסחמ 03.24 כ"הס  

      
י ר ו ת ס מ ו  ם י נ ו ת פ ש א  14.24 ק ר פ  ת ת       
ה פ ש א       
      
םחש" תרצות 0303 ט"קמ בידא םגד ןותפשא     42.41.0153

 13,680.00 1,710.00   8.00 מ"ס 04/06 לדוגב ע"ש וא "אכירא 'חי   
 13,680.00 הפשא ירותסמו םינותפשא 14.24 כ"הס  

      
ת ו י ז ר ב  24.24 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות "רורק ןואיש" םגד היזרב - שיגנ     42.42.0450
מ"בלפמ היזרבה ףוג ,ע"ש וא "אכירא םחש"      
תודימב ,ןוטבמ הקוצי תקושו )הטסורינ(      
ינש םע ,מ"ס 88 יפוס הבוגבו מ"ס 78/82      
םיהבגב ילאדנו יטנא םינגומ ןצחל יזרב      
,םיקובקב יולימל השיגנ תכרעמו םינוש      

 78,240.00 19,560.00   4.00 זוקינ תחושו סוסיב תוברל 'חי   
 78,240.00 תויזרב 24.24 כ"הס  
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     011 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל צ  ת ו ת ש ר ו  ת ו כ כ ס  76.24 ק ר פ  ת ת       
      
תרוצב תינבלמ וא תעבורמ לצ תשרמ הככס     42.67.0010
ןליתאילופ טוחמ היושע תשרה .הדימרפ      
החודו בקרנ וניא גיראה ,ההובג תופיפצב      
ינפב הדימע ,%89-%19 הללצה ,שבוע      
    V.U, הריעב יבכעמ םירמוחמ היושע תשרה  
תוברל ,"הדוגפ" םגד ,3905 י"ת יפל      
וא 4" רטוקב הדלפ ידומע תיצקורטסנוק      
קחרמב ,'מ 6 דע הבוגבו מ"ס 01/01 ליפורפ      
עקרקב םינגועמ ,םידומעה ןיב 'מ 7-6 לש      
תורוניצ י"ע תשרה תכימתו הככסה תוניפב      
קקפו םידומעל יוסיכ יניגמ תוברל הדלפ      
דרשמ י"ע תרשואמ תשרה ,דומעה הצקב      
הנקתהל שא יוביכו תואירבה דרשמ ,ךוניחה      
וניה ריחמה .םירגובו םידלי לש הביבסב      
-ר"מ 03 לעמ חטשב הככסל טלפמוק      
תחקל  שי הללצהה ידומע עוציבב      
הללצהה ידומעמ קלח יכ ןובשחב      
תינכת םאתהב הרואת ידומעכ ושמשי      
תושרדהנה תונכהה לכ םע הרואת      
את( למשח ץעוי תויחנהל םאתהב      
תועורז הקראה ,תולחשה ,םירזיבא      

 68,750.00   250.00 275.00 -)רוטקורטסנוק רושיא תללוכ הדובעה()'ודכו ר"מ   
 68,750.00 לצ תותשרו תוככס 76.24 כ"הס  

272,510.00 רשוכו קחשמ ינקתמ ,ץוח טוהיר 24 כ"הס  
      
ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
44 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.44 ק ר פ  ת ת       
ר ו ד י ג       
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
ןדגוא"ב 44 קרפ ןיאש תורמל .ףיעסב תרחא      
תא ןדגואבש םיקרפה ראש םיבייחמ "לוחכה      
.)םימיאתמו הדימב( הז קרפבש םיפיעסה      
      
ץבאב הליבטב ,רוציי רחאל וניה ןוולגה .3      
.םח      
      
,2412 ,2411 י"ת תויחנה יפל ונקתוי תוקעמ      
    .4273  

רודיג 44 קרפל תויללכ תורעה 10.44 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      

4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א
 

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



10/11/2022
דף מס':     012 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ל י פ ו ר פ מ  ת ו י ד ס ו מ  ת ו ר ד ג  21.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
םח ץבאב תונוולוגמ תורדגה .1 :תורעה      
,רונתב תועובצו 819 י"ת יפל רוצייה רחאל      
תודימל םימאתומ םידדוב ןוטב תודוסי תוברל      
םיריחמה ,ףסונב .2.תורדגה הבוגו      
ןוגיע תא ,שרדנו הדימב ,םיללוכןלהלש      
ןוטב הקעמל ןכו םירבוע תודוסיל תורדגה      
קבד תקרזה םע םיצוקו הקטלפ י"ע םייק      
4" דע רטוקב ןוטבב םולהי חודיק וא ,ימיכ      
.3.)ןנכתמה רושיא יפל( רדג ה ןוטיבו      
תודובע עוציבל םיסחייתמ ןלהלש םיריחמה      
םיגוסמ( ללוכה םכרואש תוקעמ וא תורדג      
.תוחפל א"מ 05 וניה )םינוש      
      
ינגו רפס יתבל( ע"ש וא "ןויצ" םגד רדג     44.12.0008
םיליפורפמ היושע 'מ 0.2 הבוגב )םידלי      
,מ"מ 99 לש חוורמב מ"מ 5.1/52/52 םיבצינ      
,מ"מ 2/06/04 םייקפוא םיליפורפ ינש      
,'מ 0.3 לכ מ"מ 2/06/06 ליפורפמ םידומעו      

237,800.00   580.00 410.00 םידדוב ןוטב תודוסי תוברל רטמ   
      
ןרע" וא "הלופכ ןויצ" םגד טרופס שרגמל רדג     44.12.0150
םע 'מ 0.4-כ הבוגב ע"ש וא "טרופס      
לש חוורמב מ"מ 5.1/52/52 םיבצינ םיליפורפ      
םיליפורפ העבראל םירבוחמה מ"מ 99      
ליפורפמ םידומעו מ"מ 2/04/06 םייקפוא      
לכ מ"מ 2.3/06/021 וא מ"מ 6.3/05/001      

 62,400.00 1,560.00  40.00 םידדוב ןוטב תודוסי תוברל ,'מ 0.3-כ רטמ   
300,200.00 הדלפ יליפורפמ תוידסומ תורדג 21.44 כ"הס  

      
ה ד ר פ ה ו  ה כ ל ו ה  ת ו ק ע מ  12.44 ק ר פ  ת ת       
ם י י ר ו ב י צ  ם י ח ט ש ו  ת ו כ ר ד מ ל       
      
םינוולוגמ תורדגהו תוקעמה .1 :תורעה      
םיעובצו 819 י"ת יפל רוצייה רחאל םח ץבאב      
תודימב ןוטב תודוסי תוברל ,רונתב      
ןלהלש םיריחמה ,ףסונב .2.מ"ס 04/04/04      
תורדגה ןוגיע תא ,שרדנו הדימב ,םיללוכ      
י"ע םייק ןוטב הקעמל ןכו םירבוע תודוסיל      
וא ,ימיכ קבד תקרזה םע םיצוקו הקטלפ      
ןוטיבו 4" דע רטוקב ןוטבב םולהי חודיק      
םיריחמה .3.)ןנכתמה רושיא יפל( רדגה      
תורדג לש תודובע עוציבל םיסחייתמ ןלהלש      
)םינוש םיגוסמ( ללוכה םכרואש תוקעמ וא      
תנקתהו קוריפ .4.תוחפל א"מ 05 וניה      
קרפ תת האר - הדרפהוא הכלוה תוקעמ      
    51.010  

םיירוביצ םיחטשו תוכרדמל הדרפהו הכלוה תוקעמ 12.44 כ"הס            
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     013 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת י ט ר פ  ה י נ ב ל  ת ו ק ע מ  22.44 ק ר פ  ת ת       
ה י ו ו ר ו       
      
םינוולוגמ די יזחאמו תוקעמה .1 :תורעה      
םיעובצו 819 י"ת יפל רוצייה רחאל םח ץבאב      
תודימב ןוטב תודוסי תוברל רונתב      
םיריחמה ,ףסונב .2.מ"ס 05-04/04/04      
ןוגיע תא ,שרדנו הדימב ,םיללוכ ןלהלש      
ןוטב הקעמל ןכו םירבוע תודוסיל תורדגה      
קבד תקרזה םע םיצוקו הקטלפ י"ע םייק      
4" דע רטוקב ןוטבב םולהי חודיק וא ,ימיכ      
.)ןנכתמה רושיא יפל(רדגה ןוטיבו      
      
םע ע"ש וא "הרדג" וא "תרנכ" םגד הקעמ     44.22.0012
לכ מ"מ 2.2/06/06 ליפורפמ הדלפ ידומע      
םיבצינו 'מ 3.1-2.1 הבוגבו 'מ 0.2      
99 לש חוורמבו מ"מ 5.1/02/02 םיליפורפמ      
2/52/05 םייקפוא םיליפורפל םירבוחמה מ"מ      
דומעל תרגסמה רוביח תוברל ,מ"מ      

 26,000.00   520.00  50.00 םידדוב ןוטב תודוסיו םירוויע םירבחמב רטמ   
      
"דהוא" םגד מ"מ 24 רטוק רוניצמ די זחאמ     44.22.0220
םיבצינל רבוחמ מ"ס 59 הבוגב ע"ש וא      
תוברל ,הפצרל םינגועמה 1 2/1" תורוניצמ      
דיה זחאמ .זחאמה רוביחל ןוילע ןיפ      

  9,680.00   440.00  22.00 עובצוןוולוגמ רטמ   
 35,680.00 היוורו תיטרפ הינבל תוקעמ 22.44 כ"הס  

      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ם י ר ע ש  13.44 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל םח ץבאב םינוולוגמ םירעש :הרעה      
.רונתב םיעובצו 819 י"ת יפל רוצייה      
      
"תינח" וא "ןויצ" םגד ןוולוגמ יפנכ דח רעש     44.31.0010
002/541-021 תודימב ע"ש וא "רבצ" וא      
,מ"מ 2.2/04/06 ליפורפמ תרגסמ ,מ"ס      
חוורמב 4/3"/ 2.2 רטוק תורוניצמ םיבצינ      
רטוק רוניצמ םידומע תוברל ,מ"מ 99לש      
םינטובמ מ"מ 6.2/08/08 ליפורפ וא 2"/6.2      

 14,800.00 3,700.00   4.00 לוזרפו מ"ס 04/04/04 תודימב ןוטב תודוסיל 'חי   
      
וא "ןרע יפנכ וד" םגד ןוולוגמ יפנכ-וד רעש     44.31.0022
,מ"ס 002/074-054 תודימב ע"ש וא "רבצ"      
,מ"מ 2.2/04/06 ליפורפמ ףנכה תרגסמ      
חוורמב מ"מ 5.1/52/52 ליפורפמ םיבצינ      
ליפורפמ םידומע תוברל ,מ"מ 001-99לש      
םיחירב ,היילת לוענמ ,מ"מ 2.3/001/001      

 10,960.00 10,960.00   1.00 מ"ס 08/08/08 תודימב תודוסיו עקרקל 'חי   
 25,760.00 הדלפ יליפורפמ םירעש 13.44 כ"הס  

361,640.00 רודיג 44 כ"הס  
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     014 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  04.15 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     51.40.0011

  2,955.50     2.30 1,285.00 ר''מ/ג"ק 2.1-8.0 ר"מ   
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     51.40.0016

  2,698.50     2.10 1,285.00 ר''מ/ג"ק 5.0 לש ר"מ   
      
עצובמ מ"ס 7 יבועב טרופס ישרגמב טלפסא     51.40.0130
יבועב הנותחת תאשונ הבכש :תובכש יתשב      
,הילעמו )4/3"( מ"מ 91 רגרגה לדוג מ"ס 4      
ילמיסקמ לדוג מ"ס 3 יבועב טלפסא תבכש      
סוסיר ,רוזיפ תוברל ,)8/3"( מ"מ 9.5      
,רשניפב טלפסא סוליפו תובכשה ןיב ינמוטיב      

141,350.00   110.00 1,285.00 ר"מ 000,1 לש םומינימ תומכל ריחמה ר"מ   
147,004.00 טלפסא תודובע 04.15 כ"הס  
147,004.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

6,299,275.50 חותיפ תודובע כ"הס
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     015 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

הרואתו תרושקת למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח  10 ק ר פ       
      
ה ר ו א ת  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
םגד MEC תרצות ץוח ת"ג הנקתה הקפסא     01.01.0010
    rojaM nocI 76 טאוו 006 קפסהPI  קפס  
הדלפ טוח תוברל , הרואת יתוריש קיולא      

 60,000.00 5,000.00  12.00 םינש 01 תוירחא סנפהמ דומעל רושקה 'חי   
 60,000.00 הרואת 10.10 כ"הס  
 60,000.00 תרושקתו למשח 10 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ר ו ב י ח ל  ת ו נ כ ה ו  ץ ו ח  ת ר ו א ת  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ת ו ר ע ה  03.80 ק ר פ  ת ת       
      
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(      
      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
םירקמב קר שמתשהל שי ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש      
      
ת.ג :הז קרפב שומישב תובית ישאר/םירוציק      
- 'חי ;)עקש( עקת תיב - ת"ב ;הרואת ףוג -      
- ר"מ ;רטמיטנס - מ"ס ;סוס חכ - ס"כ ;הדיחי      
רטמ - א"מ ;רטמילימ - מ"מ ;עבורמ רטמ      
;ריעז יטמוטוא קספמ - ז"אמ ;)ץר רטמ( ךרוא      
קספמ - ת"מאמ ;עבורמ רטמילימ - ר"ממ      
;םרז קיספמ - ז"מ ;ימרת יטנגמ יטמוטוא      
ק"ק ;חיטה לע - ט"הע ;הובג ץחל ןרתנ - ג"לנ      
וליק - א"ק ;טוו וליק - ט"ווק ;תוירולק וליק -      
טלוו וליק - ר"אוק ;טלוו וליק - ו"ק ;רפמא      
תעש - ע"ש ;טלפמוק - 'מוק ;יביטקאר רפמא      
;חיטה תחת - ט"הת ;ךרע הווש וא הדובע      
- מ"הת ;תישאר תופעתסה תבית - ר"הת      
תינשמ תופעתסה תבית      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
80 קרפ יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה .1      
ןכדעתהל ןלבקה לע .כ"לט 'בחו קזב ,י"חח      
.ל"נה תורבחהמ םישרדנה םינותנב      
      
      

03.80.20 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     016 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

הרואתו תרושקת למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תשרה ,ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ .2      
תרושקתו      
      
םניה כ"לטו קזב ,י"חח םע םימואתה לכ .3      
.הדיחי יריחמב םילולכ      
      
ןרצי לש י"ת םע תויהל תבייח החמוג לכ .4      
.ןרצי רושיאו החמוגה      

תורעה 03.80 כ"הס            
      
י ס י ס ב  ,י ו ל י מ  ,ת ו ר י פ ח  13.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו ח מ ו ג ו  ה ר ק ב  י א ת  ,ן ו ט ב       
      
תודימב ,'מ 21-11 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.31.0235

  9,870.00 1,645.00   6.00 .03-ב ןוטבמ ,מ"ס 071X09X09 'חי   
  9,870.00 תוחמוגו הרקב יאת ,ןוטב יסיסב ,יולימ ,תוריפח 13.80 כ"הס  

      
,ת ו י ל י ע  ת ו ת ש ר  ,ץ ע  י ד ו מ ע  63.80 ק ר פ  ת ת       
ם ה י ר ז י ב א ו  ה ר ו א ת  י ד ו מ ע       
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
לובט ינוק לוגע הדלפמ ינקת הרואת דומע      
םיקוזיח ,טולישו דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב      
לכ,םירזיבא יאת 2 הנכה,ףוגל הטלפ ןיב      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
ףיעס 80 טרפמ,תינכות יפל .ושארב עורזה      
תוברל ,זילפמ הקראה יגרב 2 ללוכ .125080      
הסכמ רוביח תורשפאו מ"ס 03 דע דנז לוורש      
דדוחמ תשוחנ דיגב דומעל םירזיבאה את      
      
09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     08.36.0345

 38,988.00 6,498.00   6.00 'פמוק 'מ 21 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ  
      
תועורז/ הרואתה ידומע לש רונתב העיבצ      
'מ__ דע הבוגב דומעל תנבלוגמ הדלפמ      
)תימי אל הריוואל העיבצה ( LAR ןווגב      
רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ תמגודכ      
,ןקת יפל העיצב ,תנוולוגמ הדלפמ רוהט      
תוברל תנוולוגמ הדלפ לע העיבצל ילארשי      
העיבצה לע בתכב םינש 5 ל תוירחא תלבק      
      
'מ 5.21 דעו 'מ 8.5 לעמ הבוגב דומע תעיבצ     08.36.0725

  1,362.00   227.00   6.00 תימי הביבסל עבצב רטמ   
      

 40,350.00 63.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../017 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     017 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

הרואתו תרושקת למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 40,350.00 מהעברה      

      
      
'מ 1 ךרואב 2"  ,בוחר סנפל  תשלושמ עורז     08.36.0840

  4,830.00   805.00   6.00 םיפופיכ וא ךתורמ 'חי   
      
'מ 1 ךרואב 2"  ,בוחר סנפל תעבורמ עורז     08.36.0845

  1,012.00 1,012.00   1.00 םיפופיכ וא ךתורמ 'חי   
 46,192.00 םהירזיבאו הרואת ידומע ,תויליע תותשר ,ץע ידומע 63.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  73.80 ק ר פ  ת ת       
      
טרופס ישרגמל רפמא 08X3 ל הלעפה חול     08.37.0030
ןיירושמ רטסאילופ ןוראו ןוטבמ דוסי ללוכ      

 17,398.00 17,398.00   1.00 'פמוק ל"נכ . ח"חל דרפנ את םע  
 17,398.00 למשח תוחול 73.80 כ"הס  
 73,460.00 תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ל  ה נ ב מ  16.90 ק ר פ  ת ת       
I.C ת ו ב י ת ו       
      
תודימב רטסאילופמ חול הנבמ     09.61.0261
    003X006X008 56 מ"מPI תלד תוברל  
,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל( הבכרה תטלפו      
"REGAH" תרצות ,)רזע ירמוחו םיקדהמ      
י"ע קוושמה סיווג וא "וכלומ" 'בח י"ע קוושמה      

  1,730.00 1,730.00   1.00 ע"ש וא "הכרא" 'חי   
  1,730.00 I.C תוביתו למשח תוחולל הנבמ 16.90 כ"הס  

      
C ן י י פ ו א  ם י ז "א מ  26.90 ק ר פ  ת ת       
      
דח רפמא 6 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     09.62.0117
01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע יבטוק      

    125.00   125.00   1.00 רפמאוליק 'חי   
      
רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     09.62.0119
01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע יבטוק דח      

    114.00   114.00   1.00 רפמאוליק 'חי   
      
רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     09.62.0250

    215.00   215.00   1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת 'חי   
      
ןקת יפל BBA תרצותמ :הרעה      
    IEC/EN60898, IEC60947/2  
      
תיטנגמ הנגה םע A52X1 דע A4X1 ז"אמ     09.62.0705

    118.00   118.00   1.00 דבלב 'חי   
    572.00 C ןייפוא םיז"אמ 26.90 כ"הס  
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../018 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     018 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

הרואתו תרושקת למשח תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ת "מ א מ  36.90 ק ר פ  ת ת       
      
םייבטוק-תלת םית"מאמ      
      
05 קותינ רשוכ רפמא 036X3 דע םית"מאמ     09.63.0090

  7,060.00 7,060.00   1.00 הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 'חי   
      
רפמא 036X3 דע לדוגב ת"מאמל תפסות     09.63.0350
הנגה םוקמב( הליגר תינורטקלא הנגה רובע      

    800.00   800.00   1.00 )תיטנגמ תימרת 'חי   
      
ת"מאמל הריגס לילס וא CT הקספה לילס     09.63.0600

    336.00   336.00   1.00 036X3A דע 'חי   
  8,196.00 םית"מאמ 36.90 כ"הס  

      
י ר ז י ב א  ,ם י ל ב ק  ,ם י א נ ש  96.90 ק ר פ  ת ת       
ה ד י ד מ  י ר י ש כ מ ו  ה ר ק ב ו  ד ו ק י פ       
      
2 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     09.69.0379

    360.00   360.00   1.00 OSI - 655 2B הרקב גצמ תמגוד תואיצי 'חי   
      

    125.00   125.00   1.00 דל תרונו ינועבצ הסכמ םע ןומיס תורונמ 3 'חי  09.69.0715
    485.00 הדידמ ירישכמו הרקבו דוקיפ ירזיבא ,םילבק ,םיאנש 96.90 כ"הס  

 10,983.00 למשח תודובע 90 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

144,443.00 הרואתו תרושקת למשח תודובע כ"הס
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../019 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     019 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

בויבו םימ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י י ש א ר  ם י י נ ו י צ ט י ב ר ג  ם י ו ו ק   10 ק ר פ       
      
ב ו י ב  י ו ו ק  ת ח נ ה   10.10 ק ר פ  ת ת       
      
בויב יווק תחנה : םיישאר םיווק      
ןוכדע .א: תללוכ הדובעה.םיינויצטיברג      
,תקפסא .ב.טרפמל םאתהב השודיחו הדידמ      
גרד .יס.יו.יפ מ בויב תורוניצ רוזיפ ,תלבוה      
    8-NS, י"תל םאתהב תוחפ וא 'מ 3 רוניצ לכ  
םירזיבאה לכ תקפסא .ג.יאוותה ךרואל 488      
הביצח וא הריפח .ד.םישרדנה םירמוחהו      
הלעתה תיתחת רושי .ה.תוינכותל םאתהב      
יאתל רוניצה רוביח .ו.לוח רוזיפו קוד יה םע      
רבחמ תועצמאב הביאשה אתלו תרוקיבה      
ןלבקה י"ע קפוסיש "ליס-סרפ" גוסמ דחוימ      
יולימב תורוניצה יוסיכ .ז.תודובעה לכ ללוכ      
תוארוה יפל אבוימ רמוחב לוחל לעמ רזוח      
אבומה רמוחה תקפסא ללוכ דחוימה טרפמה      
קוליס .ח.15 יללכ טרפמ יפל קודיה םע      
רוביח .ט.חקפמה תוארוה יפל תפדוע המדא      
םאתהב ץחל תקידב .י.תמייק בוי תשרל      
ותומדקל חטשה תרזחה .אי.טרפמל      
.טלפמוק לכה.ןימזמה ןוצר תועיבשל      
      
תמייק החושל 8" םירטקב בויב רוניצ רוביח     01.01.0030
,רוביחה תודובע ,הריפחה תודובע לכ תוברל      
םישורדה םירמוחה ,םיכפש תייטה ,תוביאש      

  1,500.00 1,500.00   1.00 'פמוק .תומלשב לעתמה דוביעו  
      
ןוטב ףוטע הדלפ רוניצ תנקתהו הקפסא     01.01.0040
יבועבו "הנימולא טלמ" םע ימינפ יופיצו סוחד      
עקרקב ויהיש תרנצ יעטקל 23/5" ןפוד      
ללוכ( עקרקה ינפ לע וא דודר יוסיכב ,תרפומ      
הדלפ רוניצ.)ךרוצה תדימב םינדא תקפסא      

  8,140.00   407.00  20.00 .6" רטוקב רטמ   
      
הקינס וקלו בויב תורוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע     01.01.0060

 12,000.00   600.00  20.00 .ןויזה ללוכ ,קמוע לכב םייק ק"מ   
      
ואדיו תמלצמ תועצמאב בויב יווק םוליצ     01.01.0070
טרפמב שרדנכ ,תטלק + חוד תקפסה      

  1,360.00     8.00 170.00 .אוהש רטוק לכב דחוימה רטמ   
 23,000.00 בויב יווק תחנה  10.10 כ"הס  
 23,000.00 םיישאר םיינויצטיברג םיווק  10 כ"הס  
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../020 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     020 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

בויבו םימ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י מ  ת כ ר ע מ  20 ק ר פ       
      
ם י מ  י ו ו ק  ת ח נ ה  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
01 גרד לוגסקפ תורוניצמ םימ וק עוציב     02.01.0010
שודיח .א: ללוכ ריחמה.עקרקה ךותב      
תורוניצה תלבוהו הקפסא .ב.הדידמ      
תורוניצה רוזיפו הקירפ .ג.םירזיבאהו      
תולעת תריפח .ד.יאוותהךרואל םירזיבאהו      
חיטביש קמועב ,םיכתחהו תוינכותל םאתהב      
.ה.רוניצה בג לעמ מ"ס 08 לש ילמינימ יוסיכ      
הלעתל הדרוה .ו.הלעתה תיתחת רושיי      
,םישרדנה םירזיבאה ו תורוניצה תבכרהו      
םיכותיחהו הבכרהה יטרפ לכ עוציב      
המדא םע םיבלשב יוסיכ .ז.םישורדה      
מ"ס 02 לש תובכשב םיבגר אלל תררופמ      
תקידב .ח.ןרציה תוארוהל םאתהב הקודיהו      
תושירדל םאתהבו רוניצה גרד יפל וקב ץחל      
יפוס יוסיכ .ט.ילארשיה ןקתלו יללכה טרפמה      
לכה.םיווקה תפיטש .י.תימוקמ המדאמ      

  4,280.00   214.00  20.00 וגסקפ מ"מ 061 רטוקב תורוניצ.טלפמוק רטמ   
  4,280.00 םימ יווק תחנה 10.20 כ"הס  

      
ה ד ל פ  י ט ר פ מ  ע ו צ י ב  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
.םירזיבאו תורוניצ יעטקמ הדלפ יטרפ עוציב     02.02.0010
רוזיפו הלבוה ,הקפסא .א:ללוכ ריחמה      
.ב.םתקפסא םוקממ םירזיבאהו תורוניצה      
לכ.ג.'וכו םיווק זוקינ ,יוליג ,הריפח תודובע      
לכ תיישע ,םישורדה םיכותירהו םיכותיחה      
וקמ( מ"ס 06 טרפה תבכרה .ד.םיגירבתה      
,םייפוסה עקרקה ינפ לעמ )רוניצה תיתחת      
ו םימייק םיווקל וידדצ לכמ תשרל ורוביחו      
טרפה יקלח לכ תפיטע וא תופיז .ה.םישדח      
.ו.לעפמה תשירד יפל עקרקה ינפל תחתמש      
ללוכ ,עקרקה ינפ לעמ טרפה יקלח לכ תעיבצ      
תוארוהל םאתהבו ןוילע עבצב םירזיבא      
ידי-לע רזעה ירמוח לכ תקפסא .ז.טרפמה      
ןוגע ינגוא ,םימטא ,םימוא ,םיגרב:ןלבקה      
,ןוגע ינזואל םיגרב ,"סוארק" תרצות רסרדל      
טרס ,תיכוכז יביס ריינ ,הקל ,תפז ,םימוא      
עבצ ,הדלפ רוניצל דוסי עבצ ,םיגירבתל ןולפ      
הדובעה עוציבל רזע ירמוחו ןוילע      
תופסונה תוארוהה לכ .ח.םיכותירהו      
רושיג עוציב .ט.טרפמה ףוג לע תוספדומה      
לכ תקפסא ללוכ םייתיב םימ ידמ לע      
קורפ .י.למשחה תרבח תושירד יפל םירמוחה      
םימייק םימ ידמו םיפוגמ תוכרעמ לש םיטרפ      
םינגוא .אי .בושיה חכ אבל םתריסמו םידיחיל      
לכה.המאתהל תותשק תבכרה ,םירוויע      

 22,000.00 22,000.00   1.00 ישאר םימ רוביח - 104 'סמ טרפ .טלפמוק 'חי   
      

 22,000.00 20.20.30 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../021 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     021 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

בויבו םימ תודובע 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 22,000.00 מהעברה      

      
      

  2,300.00 2,300.00   1.00 204 טרפ יפל םייק םימ וקל רוביח 'חי  02.02.0020
      

 10,050.00 3,350.00   3.00 SB טרפ יפל 3" הפירש זרב טרפ לבא ל"נכ 'חי  02.02.0030
 34,350.00 הדלפ יטרפמ עוציב 20.20 כ"הס  
 38,630.00 םימ תכרעמ 20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 61,630.00 בויבו םימ תודובע כ"הס
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../022 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



 

10/11/2022 )זוכיר( 
דף מס':     022 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

חותיפ תודובע 10 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

תודובע 10 קרפל תויללכ תורעה 10.10 קרפ תת                                           
רפע           
    

                             279,240.00 רפע יפדוע תנמטהל הרגאו הריפח 02.10 קרפ תת    
    

                           1,474,717.50 קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 05.10 קרפ תת    
    

              1,753,957.50 רפע תודובע 10 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                              90,390.00 ץוח חיט 12.90 קרפ תת    
    

                 90,390.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              70,380.00 סבגו ןוטב ,חיט לע ץוח עבצ 21.11 קרפ תת    
    

                 70,380.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ      
    

                              41,300.00 טרופס תומלואב טרופס ינקתמ 32.03 קרפ תת    
    

                              70,000.00 טרופס ישרגמ ןומיסו יופיצ 52.03 קרפ תת    
    

                111,300.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס                
    
יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

                           1,219,100.00 תונובירטו ןוטב תורוגח ,תוגרדמ 25.04 קרפ תת    
הבישי           
    

                           1,282,500.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 קרפ תת    
    

                              61,600.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 45.04 קרפ תת    
    

                             408,800.00 ןוטב יקולבו ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04 קרפ תת    
    

                              78,540.00 ןוטב תורדגו דבוכ תוריק 07.04 קרפ תת    
    

              3,050,540.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס                
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../023 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     023 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                              79,044.00 טסופמוקו ןג תמדא ,עקרקה דוביע 11.14 קרפ תת    
    

                              66,300.00 םיינועבצ ץע יבבשו ןבא יקולח ,ףוט 21.14 קרפ תת    
    

                             105,400.00 םוחתב םיצע תקתעהו העיטנ 02.14 קרפ תת    
רתאה           
    

                              56,100.00 םינבמ תוגג לע ןוניג 22.14 קרפ תת    
    

                               8,450.00 יטטניס אשד תחנהו אשד תליתש 03.14 קרפ תת    
    

                              14,370.00 הרקב שארל םירזיבא 04.14 קרפ תת    
    

                              12,000.00 היקשה ירקבו םיבשחמ 05.14 קרפ תת    
    

                               1,580.00 םיזתמ/םיריטממ 06.14 קרפ תת    
    

                              57,230.00 היקשה תרנצ 07.14 קרפ תת    
    

                              28,880.00 ףוטפט תוחולש 08.14 קרפ תת    
    

                              12,200.00 תכרעמ ישאר 09.14 קרפ תת    
    

                441,554.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                
    
רשוכו קחשמ ינקתמ ,ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                              76,720.00 םינתיבו תונחלוש ,םילספס 02.24 קרפ תת    
    

                              25,520.00 םינקתמו קחשמו קינקיפ תונחלוש 12.24 קרפ תת    
לגנמל           
    

                               9,600.00 היינח ינקתמו בכרל םימוסחמ 03.24 קרפ תת    
םיינפואל           
    

                              13,680.00 הפשא ירותסמו םינותפשא 14.24 קרפ תת    
    

                              78,240.00 תויזרב 24.24 קרפ תת    
    

                              68,750.00 לצ תותשרו תוככס 76.24 קרפ תת    
    

                272,510.00 רשוכו קחשמ ינקתמ ,ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
רודיג 44 קרפ      
    

רודיג 44 קרפל תויללכ תורעה 10.44 קרפ תת                                           
    

                             300,200.00 הדלפ יליפורפמ תוידסומ תורדג 21.44 קרפ תת    
    

תוכרדמל הדרפהו הכלוה תוקעמ 12.44 קרפ תת                                           
םיירוביצ םיחטשו           
    

                              35,680.00 היוורו תיטרפ הינבל תוקעמ 22.44 קרפ תת    
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../024 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     024 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              25,760.00 הדלפ יליפורפמ םירעש 13.44 קרפ תת    
    

                361,640.00 רודיג 44 כ"הס                
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                             147,004.00 טלפסא תודובע 04.15 קרפ תת    
    

                147,004.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
 6,299,275.50 חותיפ תודובע 10 כ"הס                            

    
הרואתו תרושקת למשח תודובע 20 הנבמ     
    
תרושקתו למשח 10 קרפ      
    

                              60,000.00 הרואת 10.10 קרפ תת    
    

                 60,000.00 תרושקתו למשח 10 כ"הס                
    
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ      
    

תורעה 03.80 קרפ תת                                           
    

                               9,870.00 יאת ,ןוטב יסיסב ,יולימ ,תוריפח 13.80 קרפ תת    
תוחמוגו הרקב           
    

                              46,192.00 ידומע ,תויליע תותשר ,ץע ידומע 63.80 קרפ תת    
םהירזיבאו הרואת           
    

                              17,398.00 למשח תוחול 73.80 קרפ תת    
    

                 73,460.00 תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס                
    
למשח תודובע 90 קרפ      
    

                               1,730.00 I.C תוביתו למשח תוחולל הנבמ 16.90 קרפ תת    
    

                                 572.00 C ןייפוא םיז"אמ 26.90 קרפ תת    
    

                               8,196.00 םית"מאמ 36.90 קרפ תת    
    

                                 485.00 דוקיפ ירזיבא ,םילבק ,םיאנש 96.90 קרפ תת    
הדידמ ירישכמו הרקבו           
    

                 10,983.00 למשח תודובע 90 כ"הס                
   144,443.00 הרואתו תרושקת למשח תודובע 20 כ"הס                            
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../025 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     025 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

בויבו םימ תודובע 30 הנבמ     
    
םיישאר םיינויצטיברג םיווק  10 קרפ      
    

                              23,000.00 בויב יווק תחנה  10.10 קרפ תת    
    

                 23,000.00 םיישאר םיינויצטיברג םיווק  10 כ"הס                
    
םימ תכרעמ 20 קרפ      
    

                               4,280.00 םימ יווק תחנה 10.20 קרפ תת    
    

                              34,350.00 הדלפ יטרפמ עוציב 20.20 קרפ תת    
    

                 38,630.00 םימ תכרעמ 20 כ"הס                
    61,630.00 בויבו םימ תודובע 30 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4114136-30:סקפ  2276937-30:לט ת"פ 71 םיסלפמה   םיטקיורפ לוהינ  - מ"עב ןייטשפא .א
 

קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../026 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     026 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

חותיפ תודובע 10 הנבמ    
   

              1,753,957.50 רפע תודובע 10 קרפ   
   

                 90,390.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                 70,380.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                111,300.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ   
   

              3,050,540.00 יפונ חותיפ 04 קרפ   
   

                441,554.00 היקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                272,510.00 רשוכו קחשמ ינקתמ ,ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                361,640.00 רודיג 44 קרפ   
   

                147,004.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
   

 6,299,275.50 חותיפ תודובע 10 כ"הס               
   
הרואתו תרושקת למשח תודובע 20 הנבמ    
   

                 60,000.00 תרושקתו למשח 10 קרפ   
   

                 73,460.00 תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ   
   

                 10,983.00 למשח תודובע 90 קרפ   
   

   144,443.00 הרואתו תרושקת למשח תודובע 20 כ"הס               
   
בויבו םימ תודובע 30 הנבמ    
   

                 23,000.00 םיישאר םיינויצטיברג םיווק  10 קרפ   
   

                 38,630.00 םימ תכרעמ 20 קרפ   
   

    61,630.00 בויבו םימ תודובע 30 כ"הס               
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קובץ: כתב כמויות _אומדן  פ   .../027 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/11/2022
דף מס':     027 503 שרגמ רפס תיב  אלמ  ןדמוא\ תויומכ בתכ

  
הנבמ ךס  

 6,299,275.50 חותיפ תודובע 10 הנבמ  
  

   144,443.00 הרואתו תרושקת למשח תודובע 20 הנבמ  
  

    61,630.00 בויבו םימ תודובע 30 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
 6,505,348.50  יללכ כ"הס  

  1,105,909.25 מ"עמ %71  
  7,611,257.75 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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