
מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 11 םחתמ

םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ן י ו ז מ  ן ו ט ב -ר ד ג  ת ו ר י ק ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ריחמה .03-ב ןוטבה גוס  ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק וא/ו ןויקנ ריק     02.2.010
הרקבב קדוהמ א עצמ תובכש יתש , ריקה דוסיל הריפח ,ןויז      

564,610 1,555.40 363.00 ק"מ .טרפ יפל לכה , םיזקנ ,םירפת , רזוח יולימ ,  הזר ןוטב ,האלמ  
      
תוחמוג רובע   03-ב ןיוזמ ןוטבמ  דדוב שרגמל תוכרעמ רצח      02.2.900
. 03-ב ןוטב תפצרו תוריק תקיצי ללוכ הפשאו  םימ ףקז םירליפ      
הריפח תללוכ הדובעה .רקובמ קדוהמ 'א עצמ תובכש יתש  ללוכ      
קוליסו קודיהב רזוח יולימ, תיתש קודיהו ךרד תרוצ , הפצרל      
,ריקה  בגב  ירלונרג יולימ , ,ןויזו תונספת,הזר ןוטב , םיפדועה      
קזב טוה למשחל םילוורש , םיצוקב תוריקל ןוטבה תוחמוג ןוגיע      
רובע םולשתו הדידמ. ירכרוכ חיטב םינפבמ תוריקה יופיח  , םימו      

288,000 8,000.00  36.00 פמוק .טלפמוק הדיחי יפל טרפה יפל ל"נה לכ  
      

146,200 8,600.00  17.00 פמוק םישרגמ ינשל ךא ל"נכ 02.2.901
      
ת ר ו ש ק ת ו  ה ר ו א ת  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת "ע ל  ת ו ד ו ס י  + ה ר ו א ת ל  ה ר ק ב  י א ת ו  ם י ל ב ו מ  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
.תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
      
טרפמהמ ערוג וניאו ,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.הז זרכמל דחוימה טרפמהו 80 ינכטה      
      
,רתוי םיטרופמ םירבסהו דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה טרפמב טוריפ האר      
      
.רחא דויצ אלו זרכמב ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
      
םילבומ      
      
,)םיקבח( תולשה ,תוכמותה ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
,הכישמ לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח תובית ,תותשק      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה      
      
תוידוחי תופומ ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.096

81,225.00   8.55 9,500.00 רטמ . שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל  
      
תוידוחי תופומ ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.102

187,318  12.83 14,600 רטמ . שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל  
      
8   גרד מ"מ 011 רטוק חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.1.117
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ מ"מ 2.3  ןפוד יבועב      

113,516  38.48 2,950.00 רטמ שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../002 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     002 11 םחתמ

םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ ,הרקת ,ןויזה תוברל      
רובע םיחתפ ,ץצח תבכש ,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
MSLC ב רזוח יולימ,םוטיא תוברל אתל תואיציו תוסינכ ,תורוניצ      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.הזוחה יכמסמב      
      
ימינפ רטוקב שרדנה לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.1.171
984 י"ת יפל 521B גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס 08      

237,959 1,699.71 140.00 פמוק .  
      

30,306.15 2,020.41  15.00 פמוק מ"ס 001 ימינפ רטוקב ךא ל"נכ 08.1.172
      
תרגסמ רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.1.199
י"ת יפל 521B תכתממ קוצי לוגע הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ      

99,417.00 641.40 155.00 פמוק תיתשתה גוס תעבטהו תושרה למס תוברל .984  
      

3,741.50 748.30   5.00 פמוק 052C תכתממ ךא ל"נכ  08.1.200
      
תובכשב קדוהמ 'א עצמ  יולימ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תוברל ,םייוסיכלו תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח , האלמ הרקבב      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ תובכש ןיב לוח תובכש      
יולימ ,הביצח וא/ו הריפח יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
.האלמ הרקבב קדוהמ א עצמב-      
      
08.1.261 שרדנה לכ ללוכ תרנצל  וא םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח    
שרדייש ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 051 קמועו מ"ס 08 בחורב      

341,788  45.27 7,550.00 רטמ .עקרקה יגוס לכב ,םיידי תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל  
      
,רוב תביצחו הריפח ,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב      
  ב רזוח יולימ,רפע יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש    
    MSLC ח"ע  דוסיו סוסיב עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה  
לכו רוטקורטסנוקו סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
דוסיה תקיצי.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה רזעה ירמוחו תודובע      
דוסיה הבוג לכל תינבתב      
      
ידי לע ורשואיו ובשוחי ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ רוטקורטסנוק סדנהמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב   שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.1.369

79,362.56 684.16 116.00 פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב 03 -  
      
ןוטבמ קוצי 'מ 01-9 הבוגב   שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.1.378

218,717 1,175.90 186.00 פמוק .מ"ס 061/08/08 תודימב 03 -ב  
      
,הרואת ידומע תנגהל מ"ס 05 הבוגו מ"ס 001   רטוק ןוטב תיילוח     08.1.608
רפסמב םידומעה תפיטעו עצמב תוילוחה יולימ ללוכ ריחמה      

40,200.00 335.00 120.00 'חי .םתומלש תרימשל ןוליינ לש תובכש  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../003 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     003 11 םחתמ

םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י ד ו מ ע  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
.תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
      
טרפמהמ ערוג וניאו ,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.הז זרכמל דחוימה טרפמהו 80 ינכטה      
      
,רתוי םיטרופמ םירבסהו דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה טרפמב טוריפ האר      
      
.רחא דויצ אלו זרכמב ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
      
המותחו ןרציה םעטמ C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש חולשמ לכ לע ,ודי לע      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
,דוסיה ינפל סיסבה חול ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
רוזיפ ,טוליש , עורז ללוכ ,הרואתה ףוגלו עורזל םיקוזיחו תונכה      
תעיבצ ללוכ דומעה ריחמ .סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב םידומעה      
לכירדאה תריחב יפל ןווגב רונתב עורזהו דומעה      
      
הדלפמ יושע )"הננב"( ףפוכמ ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח ץבאב לובט      
תחלצ ,תלד ,דומעה ךותב םירזבא שגמ, תלדל חתפ ,דומעה      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םוינימולא תקיצימ הנותחת      
הטישב עובצ הרואתה דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא      
      
יושע ,תדדוב עורז + )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.2.249

231,140 3,041.31  76.00 פמוק .רטמ 5 הבוגב  שרדנה לכ ללוכ הדלפמ  
      
הדלפמ יושע הלופכ עורז )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.2.252

199,448 4,986.20  40.00 פמוק .רטמ 5 הבוגב   שרדנה לכ ללוכ  
      
יושע ,תדדוב עורז + )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.2.294

940,490 5,056.40 186.00 פמוק .רטמ 01 הבוגב שרדנה לכ ללוכ הדלפמ  
      
יושע הלופכ עורז + )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.2.297

174,364 8,718.20  20.00 פמוק .רטמ 01 הבוגב  שרדנה לכ ללוכ הדלפמ  
      
חתפ ללוכה המלצמ םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     08.2.342
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד ,דרפנו ףסונ םירזיבא      
םירזיבאהו תודובעה לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      

20,622.00 687.40  30.00 פמוק .טרפ יפל תמלשומ הנקתהל םישורדה  
      
ת "ע ל  ם י ר ז י ב א ו  ת ו י ז כ ר מ  ם י ל ב כ  ם י ש ג מ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      

קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../004 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     004 11 םחתמ

םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טרפמהמ ערוג וניאו ,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח ינקתמל ידרשמ ןיבה      
תאצוהב םיחותפ םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
הז זרכמל דחוימה טרפמהו ש"בהשמ      
      
,רתוי םיטרופמ םירבסהו דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה טרפמב טוריפ האר      
      
AS םגד ,לארשי קטלנא תרצות הרואת תייזכרמל רקב לולכמ     08.3.010
    lareneG-CD תורוצתב הצק תודיחיל תרושקת ךמות FR ,PT ,  
    CLP לוקוטורפב ILDAM ו- ILAD וא DEDNETE  
ןועש ללוכ ,DEL REVIRD וא ינורטקלא קנשמלתוקשמתהל      
,TMG בחורו ךרוא יווק יפל יפל הלעפה תורשפא הנבומ ימונורטסא      
ללוכ,לויכ ושרדיי אלו הנש 03 ךשמל רקבב ונסחואי ןועשה ינותנ      
תואיצי 2 ללוכ ,תולקת רוטינ תכרעמו תימינפ הלעפה תכרעמ      
    SR232 0084 ילאמינימ תרושקת בצק  SPB. תיווק האיצי ללוכ  
תואיצי 4  ללוכ ,קוחרמ האירקל דדומ ברל רוביח ללוכ ,584      
תויגולנא תוסינכ 2 ,םינעגמל הרישי הלעפהל תויטרקסיד      
    )Am02-4 01-0 וא TLOV(, תאיצי ,תויטרקסיד תוסינכ 21 ללוכ  
    PCT/PI. םיסנפ 552 דע תיאמ עותימוקמ הלעפה ךמות  
ללוכ .תונוש הלעפה תוצובק 51 דעל תוקלוחמ ,םינוש םיקפסהב      
תמגודכ SRPG יראלולס םדומ ללוכ ,הלעפה ירטשמ תכרעמ      
    MOCVAW בצק , ראלולסה תרבחלרשואמ ךרע הווש וא  

126,000 18,000   7.00 פמוק חכ קפס ללוכ.SPB00291 ילאמינימ תרושקת  
      
.רחא דויצ אלו זרכמב ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
      
תחתמ ןוטבמ הקוצי תרנצו םילבכ תלעת ללוכ החמוג ריחמ      
תרבח םע םואת ,תוינכותל םאתהב סוסיבו הבצה ,החמוגל      
,תושרדנה רפעה תודובע לכ תא  ללוכ ,תיטנוולרה תיתשתה      
תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח      
.הזוחה יכמסמב תושרדנה תודובעה לכו      
      
תוציחמ םע םיקלח 2 -ל תימינפ הקולח םע הרוקמ ןוטב תחמוג     08.3.030
בחור  הרואת תייזכרמו למשח תרבח הנומ רובע מ"ס 01 ןוטב      
רובע מ"ס 761 ,למשחהנומ רובע מ"ס 08 רליפה תוציחמ      
מ"ס 08 -ו המדאה ינפ לעמ מ"ס 071 הבוג ,הרואת תייזכרמ      

38,500.00 5,500.00   7.00 'חי .מ"ס 05 קמוע )מ"ס 052 המדאל תחתמו לעמ( המדאל תחתמ  
      
3CB -ו 2CB םגד םיקדהמ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
,ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,רשואמ ע"ש וא IXEGOS תרצות      
חטבמ ללוכ,הקראה ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ ללוכ      
רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ ,CA01X2, AK01 יבטוק וד יטמוטוא יצח      
הקראה גרוב ,עקתה תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ      
.תוקראה ירוביחו      
      

68,416.00 267.25 256.00 פמוק שרדנה לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ 08.3.042
      

20,526.00 342.10  60.00 פמוק שרדנה לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ 08.3.045
      

89,466.00   9.62 9,300.00 רטמ שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ 08.3.081
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../005 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     005 11 םחתמ

םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ  שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 01X4ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.3.117

40,405.50  29.93 1,350.00 רטמ .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ תויפוס  
      
ללוכ  שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.3.126

467,232  50.24 9,300.00 רטמ .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ תויפוס  
      
ללוכ  שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 07X4 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.3.144

31,002.00 155.01 200.00 רטמ .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ תויפוס  
      
תודוסי/תוחמוג ללוכ VU ןגומ ןיירושמ רטסאילופמ רואמ תייזכרמ      
,הריבצ יספ למשחה תרבחל דרפנ את ללוכ הנומלו היזכרמל ןוטב      
ירודיס ,דסמ תרגסמ ,םיקוזיח ,טוליש ,טוויח ,םיקדהמ ,םידדבמ      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו העיבצ ,רורווא יסירת ,םילבכל הסינכ      
,הבצה ,הלבוה ללוכו ותלעפהו ורוביח ,חולה תמלשהל םישורדה      
.הנקתהו      
      

187,075 26,725   7.00 פמוק .טרפ יפל  שרדנה לכ ללוכ רואמל רפמא 08X3 היזכרמ 08.3.297
      
הדלפ ספ ללוכ הרואת תייזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     08.3.321
ןויזל רבוחמו דוסיה לזרבל ךתורמה מ"מ 4X04 ךתחב ןוולוגמ      

1,997.80 285.40   7.00 פמוק .הייזכרמב ןוולגמ הדלפ ספלו הייזכרמה סיסב לש דוסיה  
      
וא/ו עקרקב הריפחב חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש תורוניצב לחשומ      
רוביח עוציבל תושורדה תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה      
      
לכ ללוכ ר"ממ 53 ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.3.336

375,165  27.79 13,500 רטמ שרדנה  
      
העוקת 'מ 3 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.3.387
קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב תיכנא      

29,893.50 854.10  35.00 פמוק שרדנה לכ ללוכ מ"ס 06  
      
תכתמ גוס ותואמ יונב ,םילגד 2-ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.3.441
דומעה עבצנ וב עבצל ההז עבצב עובצו ןוולוגמ הרואתה דומע ומכ      

25,317.40 122.90 206.00 פמוק .טרפ יפל  
      
ש"בהשמ י"ע רשואמה קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.3.459

2,846.80 2,846.80   1.00 פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע לע ח"וד  תקפנהו  
      
ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     08.3.465
תוניקתל קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב םייוקילה ןוקית      
,טרפמבשרדנל םאתהבו למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה      
תואצות םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת תריסמ תוברל      

7,483.00 1,069.00   7.00 פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו הקידבה  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../006 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     006 11 םחתמ

םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י פ ו ג  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
II SSALC ONIBRU תמגוד W13 דל תובוחר תרואת ףוג     08.4.303
רשואמ ע"ש וא ,טפושה ןי"ע םתלא י"ע קוושמה GUL תרצותמ      

325,198 2,084.60 156.00 'חי . שרדנה לכ ללוכו  
      
II SSALC ONIBRU תמגוד W011 דל תובוחר תרואת ףוג     08.4.315
רשואמ ע"ש וא ,טפושה ןי"ע םתלא י"ע קוושמה GUL תרצותמ      

591,917 2,619.10 226.00 'חי . שרדנה לכ ללוכו  
      
תפסות  תוברל ןירושמ  עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.4.447
דחא לודומ לעב א"ק 01 'א 61 יבטוק וד יטמטוא יצח  םרז  קספמ      
תיבל דעו שגמהמר"ממ 5.2X3 רוביח  לבכו םירזיבא שגמ לע      
ימ תרידח תעינמל ןוקיליס י"ע רוביחה  רוזא םוטיא תוברל עקת      

15,215.40 142.20 107.00 פמוק טלפמוק - .םשג  
      
י ח ח  ר ו ב ע  ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןלבקה לע ,י"חח לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע םישרדנה םינותנב ןכדעתהל      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
.הדיחי יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
      
: תודימב למשח תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.5.060
מ"ס 032)עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג מ"ס 761 םינפ בחור      

48,875.40 2,715.30  18.00 פמוק .סוליפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 05 קמוע  
      
08.5.063 08 םינפ בחור : תודימב דיחי םינומ רליפל הרוקמ ןוטב תחמוג    
,מ"ס 04 קמוע מ"ס 052 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ  הבוג מ"ס      

51,955.20 1,443.20  36.00 פמוק .סוליפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ  
      
,"רמוע" תמגודכ תרושקתו למשחל תפתושמ הרוקמ ןוטב תחמוג     08.5.069
טרפ יפל מ"ס 04 קמוע מ"ס 032 ללוכ הבוג  "בחרומ רמוע" וא      
סוליפו סוסיב הביצח/הריפח ללוכ י"חח טרדנטסו 80 טרפמ יפלו      
לולכי תרושקת את ,םישרגמה לא תונוראמ םילוורש תנכה תוברל      
תידי,vu תנגומ רטסאילופ תלד ,םיקדהמ ,תועבט ,מ"מ 02 ץע בג      

67,748.40 3,985.20  17.00 פמוק .טוה/קזב טרדנטס לוענמו  
      
רובע הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.5.120
הלבוה ללוכ .ץניא 4 לש רטוקב רוניצה .למשח תרבח לש םילבכ      
  ינקת ןומיס טרסו מ"מ8ןוליינמ הכישמ טוח ,למשח 'בח ינסחממ    
  'א עצמו הלעתה בחור לכל יקנ תונויד לוח יולימ ללוכ ,טרפ יפל    

33,516.00   8.55 3,920.00 רטמ %89 לש תופיפצל דע  רקובמ קודיהב  
      

25,275.10  12.83 1,970.00 רטמ .ץניא 6 לש רטוקב רוניצה  ךא ל"נכ 08.5.125
      

9,880.20  14.97 660.00 רטמ .ץניא 8 לש רטוקב רוניצה  ךא ל"נכ 08.5.130
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../007 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     007 11 םחתמ

םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רובע הנכומ הריפחב 4" י"חח טרדנטס יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.5.134
מ"מ 8  ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ י"חח תושירד יפל ,י"חח לש םילבכ      

8,340.00  27.80 300.00 רטמ .ינקית ןומיס טרסו  
      
רובע הנכומ הריפחב 6" י"חח טרדנטס יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.5.135
מ"מ 8 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ י"חח תושירד יפל ,י"חח לש םילבכ      

2,940.00  58.80  50.00 רטמ .ינקית ןומיס טרסו  
      
הנכומ הריפחב  מ"מ 3.5 ןפוד יבוע 4" י"חח טרדנטס יס יו יפ רוניצ     08.5.144
8 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ י"חח תושירד יפל ,י"חח לש םילבכ רובע      

17,316.00  38.48 450.00 רטמ .ינקית ןומיס טרסו   מ"מ  
      
הנכומ הריפחב  מ"מ 7.7 ןפוד יבוע 6" י"חח טרדנטס יס יו יפ רוניצ     08.5.145
8 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ י"חח תושירד יפל ,י"חח לש םילבכ רובע      

15,244.40  66.28 230.00 רטמ .ינקית ןומיס טרסו   מ"מ  
      
הריפחב  מ"מ 8.01 ןפוד יבוע 8" י"חח טרדנטס יס יו יפ רוניצ     08.5.146
הכישמ טוח ללוכ י"חח תושירד יפל ,י"חח לש םילבכ רובע הנכומ      

20,203.50 134.69 150.00 רטמ .ינקית ןומיס טרסו   מ"מ 8 ןוליינמ  
      
08 בחורב שרדנה לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.5.258
תוברל שרדייש ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 051 קמועו מ"ס      
דופיר ללוכ .עקרקה יגוס לכב ,םיידי תדובעב וא תולעת-רפוח      

55,164.00  45.97 1,200.00 רטמ האלמ הרקבב קדוהמ א עצמב הלעתה יולימו לוחב יוסיכו  
      
ק ז ב  ר ו ב ע  ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  6.80 ק ר פ  ת ת       
      
C.V.P - מ )4"( מ"מ 011 רטוקב םינק 2 תחנהל הלעת תריפח     08.6.010
,)םירסייפס( תוכומתה תוברל  שרדנכ הכישמ טוח  תוברל חישק      
קדוהמ 'א עצמו תרנצל לעמ מ"ס 03 לש לוח יולימו לוח דופיר      
דחוימה ינכטה טרפמה יפל לכה ינקת ןומיס טרסו האלמ הרקבב      

38,909.00  29.93 1,300.00 רטמ .עוצב טרפ יפלו  ,0701 קרפ קזב לש  
      
C.V.P - מ )6"( מ"מ 061 רטוקב םינק 2 תחנהל הלעת תריפח     08.6.020
,)םירסייפס( תוכומתה תוברל שרדנכ הכישמ טוח  תוברל חישק      
קדוהמ 'א עצמו תרנצל לעמ מ"ס 03 לש לוח יולימו לוח דופיר      
דחוימה ינכטה טרפמה יפל לכה ינקת ןומיס טרסו האלמ הרקבב      

11,865.00  39.55 300.00 רטמ .עוצב טרפ יפלו  ,0701 קרפ קזב לש  
      
8 גרד מ"מ 011 רטוק חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.6.117
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ מ"מ 2.3 ןפוד יבועב      

100,048  38.48 2,600.00 רטמ . שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה  
      
,גג תוברל ,מ"ס 052/04/06 םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.6.459

46,800.00 1,300.00  36.00 פמוק סוסיבו הריפח ,םירבעמ  
      
ט ו ה  ר ו ב ע  ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
בחור : תודימב טוה תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.7.060
קמוע מ"ס 032 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג מ"ס 761 םינפ      

16,291.80 2,715.30   6.00 'חי .סוליפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 05  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../008 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     008 11 םחתמ

םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
בחור : תודימב טוה תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.7.070
קמוע מ"ס 032 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג מ"ס 001 םינפ      

11,545.20 1,924.20   6.00 'חי .סוליפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 05  
      
,גג תוברל ,מ"ס 032/05/08 םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.7.080

9,618.00 1,603.00   6.00 פמוק סוסיבו הריפח ,םירבעמ  
      
,גג תוברל ,מ"ס 052/04/08 םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.7.090

51,955.20 1,443.20  36.00 פמוק סוסיבו הריפח ,םירבעמ  
      
8 גרד מ"מ 061 רטוק חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.7.181
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ מ"מ 7.4 ןפוד יבועב      

169,546  65.21 2,600.00 רטמ שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה  
      
ת ו מ ל צ מ ל  ת י ת ש ת  8.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב ,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     08.8.048
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס יספ םע ,תיעקרק תת      

139,750  13.00 10,750 רטמ שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש  
      
8 גרד מ"מ 011 רטוק חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.8.117
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ מ"מ 2.3 ןפוד יבועב      

44,252.00  38.48 1,150.00 רטמ שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה  
      
ימינפ רטוקב  שרדנה לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.8.168
984 י"ת יפל 521B גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס 08      

93,484.05 1,699.71  55.00 פמוק .  
      

10,102.05 2,020.41   5.00 פמוק מ"ס 001 ימינפ רטוקב ךא ל"נכ 08.8.170
      
תרגסמ רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.8.199
י"ת יפל 521B תכתממ קוצי לוגע הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ      

28,866.00 481.10  60.00 פמוק .תיתשתה גוס תעבטהו תושרה למס תוברל .984  
      
ס ו ב ו ט ו א  ת ו נ ח ת ל  ת י ת ש ת  9.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוידוחי תופומ ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.9.102

16,037.50  12.83 1,250.00 רטמ שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל  
      
8 גרד מ"מ 011 רטוק חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.9.117
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ מ"מ 2.3 ןפוד יבועב      

12,698.40  38.48 330.00 רטמ שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה  
      
לכ ללוכ ר"ממ 53 ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.9.336

37,530.00  27.80 1,350.00 רטמ שרדנה  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../009 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     009 11 םחתמ

םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ה פ ש  י נ ב א ו  ם י פ ו צ י ר  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
וא "ופי" גוסמ  רופא רמג מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.260

67,860.00 104.40 650.00 ר"מ .ע"ש  
      
וא "ופי" גוסמ רופא רמג מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.280

101,610 112.90 900.00 ר"מ .ע"ש  
      
םע  מ"ס 52/02 תודימב  מ"ס 05 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.490
וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס      

86,326.50  90.87 950.00 רטמ ע"ש  
      
40.1.580 תודימב הזפ אלל היצח רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא    
לש שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס 05/52/02      

17,797.00  96.20 185.00 רטמ ע"ש וא ןייטשרקא  
      
םוטיקו םירסייפס םע 81/04/05 תודימב  תודימב בכרל הילע ןבא     40.1.590

167,000 133.60 1,250.00 רטמ ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תואפב ןטק  
      
תועירי ןויזה רודיסו הקפסא ללוכ 03-ב ןוטבמ העונת יא  הצק שאר     40.1.600

11,965.20 398.84  30.00 'חי .'מ 5.1 ילמיסקמ יא סוידר .ןוטבה ינפ תקלחהו ,תחתמ ןליתאילופ  
      

609,864  74.83 8,150.00 רטמ . מ"ס 52/71 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא 40.1.640
      
ללוכ ריחמה .מ"ס 32/001/32 תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     40.1.680

66,375.00  75.00 885.00 רטמ .ןוטב תנעשמו דוסי  
      
ללוכ ריחמה .רופא ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.1.730

8,712.00  48.40 180.00 רטמ .ןוטב תנעשמ דוסי  
      
ר ו ד י ג  2.04 ק ר פ  ת ת       
      
םינוולוגמ םידומע ללוכ ןוטב תוריק לעמ רטמ 2.1 הבוגב תשר רדג     40.2.010
תשרמ  רדגה ,  סיודמ סוכ חודיקב ריקל םינגועמ  םירטמ 2 לכ      

18,000.00  90.00 200.00 רטמ .םישרדנה םיקוזיחה לכ ללוכ מ"מ 4/05/05 תנוולוגמ  
      
ת ו ע ל ס מ  3.04 ק ר פ  ת ת       
      

97,173.00 323.91 300.00 ר"מ תוינכטואיג תועיריו הזר ןוטב ללוכ תויזגרא םינבאמ העלסמ 40.3.010
      

56,497.00 161.42 350.00 רטמ .מ"ס 04 הבוג דע תויזגרא העלסמ ינבא תרוש 40.3.020
      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה ל  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
לבח ללוכ .5.21 גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     41.2.235

36,075.00  48.10 750.00 רטמ מ"מ 8  הכישמ  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../010 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     010 11 םחתמ

םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
שרדנה יפל השעת הרבדה .םיבשע תליטקל רשואמ רמוחב סוסיר     41.2.280

172,700   2.00 86,350 ר"מ .)לוחכה רפסה( יללכה טרפמב  
      
לזרב תקוצי  הסכמ ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.2.530

47,625.30 1,763.90  27.00 פמוק . תושרה למסו הייקשה בותיכ םע תעבורמ תרגסמב  
      
ר י ע ב  ע ב ט  34 ק ר פ       
      
ת נ י י ר ו ש מ  ע ק ר ק  ת ו ר י ק  1.34 ק ר פ  ת ת       
      
שעותמ ןוטבמ תיזח יטנמלא םע תניירושמ עקרקמ םיכמות תוריק      
'מ 5.0 דעו ןוירשה תועוצר ןיב קדוהמ יולימ ,ירמילופ/הדלפ ןוירשו      
לעמ ירלונרגה יולימה סלפמ דעו ירוחא ןוירש םוחתל רבעמ      
י"ת ,תוינכת ,דחוימ טרפמ יפל עוציבהו ןונכתה .ןוירשה תועוצר      
.ידרשמ ןיבה יללכה טרפמב 34 קרפו יטנוולר      
      
,ןייוזמ ןוטבמ סוליפ תרוק ,הביצח וא\ו הריפח תודובע ללוכ ריחמה      
לש ןוילעה וקלח ,0361 י"תל ףופכבו תוחפל 'ב גוס עצמ יולימה      
ינפ דע ןוירש תועוצר עוציב וא ןייוזמ/דבוכ ריקכ םייתסי ריקה      
חותיפ ינפ לעמ מ"ס 03 דע ריקה תהבגה ןכו םינוילעה חותיפה      
.ןייוזמ ןוטב ריק תועצמאב םינוילע      
      
פ"ע דדמיש יפכ ריקה הבוג לכ רובע דיחאו תיזח ר"מל וניה ריחמה      
ינפל דעו עוציב רחאל חטשב רשואמ סוליפ ןתפמ ינפ תדידמ      
י"ע ריקה לש טרופמ ןונכת ללוכ ריחמה .םינוילע חותיפ      
ריקה תיינב יבלש לע ומעטמ דומצ חוקיפו הטישה חתפמ/ןרציה      
עצוב ריקה יכ רושיא הטישה חתפמ רוסמי הדובעה רמגב ,ןוירשהו      
.ויתויחנהל םאתהב      
      
ןיב יקפאה גורידה בחור רשאכ ,גורידב תוריק רפסמ לש הרקמב      
,גורידה תחתמש ריקה הבוגמ %07-מ ןטק םידומצ תוריק ינש      
ללוכ הבוגב ריק לש וריחמ יפל היהי ןותחתה ריקה לש 'חיה ריחמ      
ההז ןפואב רחמותי וילעמש ריקה ,דחי םיגרודמה תוריקה ינש לש      
דדוב ריקכ ליגר ןפואב רחמותי תרחא ,ףסונ ריק וילעמ שיו הדימב      
.גרודמ אלו      
      

851,990 851.99 1,000.00 ר"מ .רטמ 0.6 דע הבוגב תניירושמ עקרקמ םיכמות תוריק 43.1.005
      

5,157,900 1,031.58 5,000.00 ר"מ .רטמ 0.9 דע 10.6-מ הבוגב תניירושמ עקרקמ םיכמות תוריק 43.1.006
      
ה ל י ל ס ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
רוסינ תוברל שרדייש יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.1.110

1,500.00   7.50 200.00 ר"מ .קוליסו יוניפ  
      
,דוסיהו דומעה קוריפ תוברל דומע לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.1.170

1,168.00  58.40  20.00 'חי .קוליסו יוניפ תוברל  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../011 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     011 11 םחתמ

םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
קוריפ ללוכ ,אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     51.1.190

4,929.00 492.90  10.00 'חי .הרקת  
      
יבוע לכב ,תורבחתה ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.1.330

3,200.00  16.00 200.00 רטמ .שרדייש  
      
טרופמכ )הובג קזוח לעב מ"נחב( MSLC ןוטבמ  והשלכ יולימ     51.1.405

214,050 285.40 750.00 ק"מ דחוימה טרפמב  
      
יוניפ ,אוטאט תוברל מ"ס 5-1 יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.1.530

3,000.00   6.00 500.00 רטמ .ר"מ 000,1 לעמ חטשל וניה ריחמה .קוליסו  
      
םירדלוב יוניפ ,תלוספ יוקינ ללוכ ,מ"ס 03  לש קמועל ףושיח     51.1.920
ראותמה יפל תודובעה לכ ללוכ קוליסו יוניפ תוברל היחמצ תדרוהו      

1,303,900   5.90 221,000 ר"מ .דחוימה ינכטה טרפמב  
      

5,000.00 500.00  10.00 'חי הנקתהו קוריפ ללוכ ןטלוק הבוג תמאתה 51.1.925
      
ם י ש ר ג מ ו  ם י ש י ב כ ב  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      

5,617,520  19.78 284,000 ק"מ .עקרק גוס לכב  הריפח 51.2.040
      
תוברל םינבאו םירדלוב רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו יופינ ןוימ     51.2.100
הכיפש רתאל יוניפו דרפנב תלוספה םוריע שרדנ םא םיידי תדובע      

1,202,850  26.73 45,000 ק"מ . רשואמ  
      
רשואמ הכיפש רתאל םינוש םיגוסמ חטשב תמייק תלוספ יוניפ     51.2.105

299,320  21.38 14,000 ק"מ . קחרמ לכב  
      
אל.הנמטמב אוהש גוס לכמ תלוספ תנמטה ןיגב הרגא םולשת      51.2.110
תנגהל דרשמ י"ע רשואמ וניאש םוקמב הנמטה רובע םלושי      

980,000  70.00 14,000 ק"מ תימוקמה תושרהו הביבסה  
      

27,000.00  27.00 1,000.00 ק"מ .גוס לכמ תולעתל הביצח וא/ו הריפח 51.2.140
      

287,100   2.90 99,000 ר"מ .ףושיח/הריפח רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה 51.2.160
      
02 דע יבועב תובכשב םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     51.2.200

720,000   4.80 150,000 ק"מ .קודיה רחאל מ"ס  
      
רחאל( מ"ס 02 דע יבועב תובכשב .םישרגמב יולימ לש ליגר קודיה     51.2.220

310,300   2.90 107,000 ק"מ .)קודיה  
      
ם י ע צ מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל ,מ"ס 02 דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.010

3,847,390 130.42 29,500 ק"מ .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ קודיהב קודיהה  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../012 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     012 11 םחתמ

םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'ג גוס עצמ ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.110
תשירד יפל םאתהב רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דע      
ידי לע רשואמה לעפממ רזחוממ רמוח תוברל הנבמ ןכת ץעוי      

705,540  64.14 11,000 ק"מ דרשמה  
      
תלוכת םע  "יטרניא" םוטא  'ג גוס עצמ ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.112
,מ"ס 02 דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ %04-02  חווטב םיקד      

331,400  66.28 5,000.00 ק"מ הנבמ ןכת ץעוי תשירד יפל םאתהב רקובמ קודיהב קודיהה רחאל  
      
ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  6.15 ק ר פ  ת ת       
      
.  שיבכ הנבמ תיתחתמ דדמי םולשת ןינעל רוניצה קמוע      
      
0.2 דע קמועב 5 גרד מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.036

51,812.40 431.77 120.00 רטמ .'מ  
      
0.3 -קמועב 5 גרד מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.038

9,600.00 480.00  20.00 רטמ .'מ 0.2  
      
דע   קמועב  5 גרד מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.116

782,720 782.72 1,000.00 רטמ .'מ 0.2  
      
51.6.136 קמועב  5 גרד מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ    

1,719,600 859.80 2,000.00 רטמ .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  
      
דע   קמועב  5 גרד מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.176

302,208 1,208.83 250.00 רטמ .'מ 0.2  
      
51.6.196 קמועב  5 גרד מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ    

617,548 1,300.10 475.00 רטמ .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  
      
51.6.216 קמועב 5 גרד מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ    

208,695 1,391.30 150.00 רטמ .'מ 0.4 דע 'מ0.3-מ  
      
51.6.256 קמועב 5 גרד מ"ס 001 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ    

315,630 1,753.50 180.00 רטמ .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  
      
51.6.276 קמועב ל"נכ 5 גרד מ"ס 001 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ    

204,479 1,858.90 110.00 רטמ .'מ 0.4 דע 'מ0.3-מ  
      
51.6.316 קמועב 5 גרד מ"ס 521 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ    

156,723 2,238.90  70.00 רטמ .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  
      
51.6.336 קמועב 5 גרד מ"ס 521 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ    

401,081 2,359.30 170.00 רטמ .'מ 0.4 דע 'מ0.3-מ  
      
51.6.376 קמועב 5 גרד מ"ס 051 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ    

438,042 2,654.80 165.00 רטמ .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  
      
51.6.396 קמועב  5 גרד מ"ס 051 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ    

83,760.00 2,792.00  30.00 רטמ .'מ 0.4 דע 'מ0.3-מ  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../013 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     013 11 םחתמ

םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןיטטשרקא לש רוצייה ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.6.398

118,158  37.63 3,140.00 רטמ . מ"ס 06 דע 04  רטוקב תרנצ רובע ע"ווש וא  
      
ןיטטשרקא לש רוצייה ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.6.399

83,151.25  95.03 875.00 רטמ . מ"ס 08  רטוקב תרנצ רובע ע"ווש וא  
      
ןיטטשרקא לש רוצייה ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.6.400

38,471.40 132.66 290.00 רטמ . מ"ס 001  רטוקב תרנצ רובע ע"ווש וא  
      
ןיטטשרקא לש רוצייה ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.6.401

41,100.00 171.25 240.00 רטמ . מ"ס 521 רטוקב תרנצ רובע ע"ווש וא  
      
ןיטטשרקא לש רוצייה ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.6.402

46,234.50 237.10 195.00 רטמ . מ"ס 051  רטוקב תרנצ רובע ע"ווש וא  
      
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.436
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב      

373,936 7,055.40  53.00 פמוק .'מ 57.2  
      
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.532
דעו 'מ 57.1  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב      

12,935.00 6,467.50   2.00 פמוק .'מ 52.2  
      
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.540
דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב      

38,484.00 7,696.80   5.00 פמוק .'מ 52.3  
      
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.564
'מ 52.2 לעמ  לעמ קמועב 004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב      

152,332 8,017.50  19.00 פמוק .'מ 57.2 דעו  
      
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.568
'מ 57.2 לעמ לעמ קמועב 004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב      

185,205 8,819.30  21.00 פמוק .'מ 52.3 דעו  
      
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.572
'מ 52.3  לעמ לעמ קמועב 004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב      

9,727.90 9,727.90   1.00 פמוק .'מ 57.3 דעו  
      
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.596
דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב      

13,255.60 13,256   1.00 פמוק .'מ 52.3  
      
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.600
דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב      

132,770 14,752   9.00 פמוק .'מ 57.3  
      
מ"ס  04 רטוק רוניצ לע  POTSRETAW גוסמ םטא עוציב     51.6.610

34,850.00 425.00  82.00 'חי זוקינה תכרעמב הרקב יאתל רוניצ רוביחב  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../014 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     014 11 םחתמ

םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס  06 רטוק רוניצ לע  POTSRETAW גוסמ םטא עוציב     51.6.620

100,480 640.00 157.00 'חי זוקינה תכרעמב הרקב יאתל רוניצ רוביחב  
      
מ"ס  08 רטוק רוניצ לע  POTSRETAW גוסמ םטא עוציב     51.6.630

37,260.00 810.00  46.00 'חי זוקינה תכרעמב הרקב יאתל רוניצ רוביחב  
      
מ"ס  001 רטוק רוניצ לע  POTSRETAW גוסמ םטא עוציב     51.6.640

14,880.00 930.00  16.00 'חי זוקינה תכרעמב הרקב יאתל רוניצ רוביחב  
      
מ"ס 01 הבוגב לזרב תקצימ הפש ןבא רובע ןטלוק ריחמל תפסות     51.6.712

86,598.00 481.10 180.00 פמוק .ע"ש וא ןמפלוו לש LT-ZM-09 םגד העסימהמ  
      
טרופמל םאתהב ןייוזמ ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     51.6.828

73,895.00 1,477.90  50.00 ק"מ .ןויז תדלפ ללוכ.תוינכתב  
      
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/041 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.901
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב      

13,108.00 13,108   1.00 פמוק .'מ 57.2  
      
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/041 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.902
דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב      

14,384.00 14,384   1.00 פמוק .'מ 52.3  
      
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/041 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.903
דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב      

32,016.00 16,008   2.00 פמוק .'מ 57.3  
      
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/041 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.904
דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב      

52,200.00 17,400   3.00 פמוק .'מ 52.4  
      
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/012 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.905
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב      

15,820.00 15,820   1.00 פמוק .'מ 57.2  
      
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/012 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.906
דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב      

19,320.00 19,320   1.00 פמוק .'מ 57.3  
      
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 012/012 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.907
דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב      

21,000.00 21,000   1.00 פמוק .'מ 52.4  
      
תקוצי  מ"ס 06 רטוקב ינקית הסכמ רובע הרקב תוחושל תפסות     51.6.950

45,867.47 379.07 121.00 פמוק הליענ אלל תושרה למסו תרגסמ ללוכ 004D לזרב  
      
מ"ס 56 הבוגב 87/84 םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.6.968
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו לש DM-2 תמגודכ      
    004D י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

81,108.00 1,802.40  45.00 'חי .489  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../015 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     015 11 םחתמ

םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הבוגב 87/84 םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ינוניב ישאר ןטלוק     51.6.976
וא ןמפלוו לש DM-6 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל רוח םע מ"ס 011      
םירמוח וא הדבכלזרבמ 004D  תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש      

71,979.80 1,945.40  37.00 'חי .984 י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ  
      
הבוגב 67/73 םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ אל ינוניב ישאר ןטלוק     51.6.980
וא ןמפלוו לש DM-12 תמגוד ןוטבמ 04 רוניצל רוח םע מ"ס 011      
םירמוח וא הדבכ לזרבמ 004D תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש      

85,387.50 1,897.50  45.00 'חי .984 י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ  
      
56 הבוגב 67/73 םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ אל ידדצ ןטלוק     51.6.984
תשרו תרגסמ ללוכ  ע"ש וא ןמפלוו לש DM-22 תמגודכ מ"ס      
תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ004D תינקית      

88,784.80 1,707.40  52.00 'חי .984 י"ת  
      

92,975.20 505.30 184.00 'חי 052C םוקמב 004D םינטלוק תותשר רובע תפסות 51.6.986
      
ןויז  , ןוטב חטשמ , עצמ ללוכ )פאר - פיר( זוקינל ןבא ףוציר     51.6.987
,  תורוגחל הריפח , תוגופ יולימ  , ןוטבב םינבאה עוקיש, חטשמה      

42,750.00 285.00 150.00 ר"מ רזוח יולימו , תורוגחה ןויז , ןיוזמ ןוטבמ תורוגח תקיצי  
      
051/051 מ תונוש תודימב חטש זוקינ ןטלוקל תשר רובע םולשת      
989.6.15 ףיעסב בוקנה ריחמל יסחי ןפואב היהי מ"ס      
      
םינפ תודימב תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחושל תפסות     51.6.989
םגד חטש ןטלוקל זוקינ תשר רובע מ"ס 051/051      
    "051X051-NRM" מ"ס 06 וא 05 רטוקב חתפ םע הרקת םוקמב  

63,800.00 6,380.00  10.00 פמוק דרפנב דדמנ )פאר פיר( ןבא ףוציר .)ןוט 004D )04 ןיממ  
      
םייעקרק-תת תורוניצ תכרעמ וא/ו רפע תולעת תכרעמ תרדסה     51.6.999
תונוכשמ תיעקרק תתו תיליע עיגמה רגנה  תטילקל .םיינמז      
, שרדיש לככ םירמוח תקפסה  ,  הריפח תודובע ללוכ -  תוכומס      
.דחוימה ינכטה טרפמב טרופמכ ,רזוח יולימו םקוריפ ,םתנקתה      
לכלו 1 'סמ שיבכ ללוכ טקיורפה  חטש לכל הפי  הדיחיה ריחמ      

80,000.00 80,000   1.00 פמוק . דבלב תחא םעפ םלושיו   עוציבה ךשמ  
      
ם י פ צ ש ב  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  8.15 ק ר פ  ת ת       
      
םירדלוב יוניפ ,תלוספ יוקינ ללוכ ,מ"ס 03  לש קמועל ףושיח     51.8.025
ינכטה טרפמב ראותמה יפ לע .קוליסו יוניפ תוברל היחמצ תדרוהו      

472,000   5.90 80,000 ר"מ .דחוימה  
      

4,163,690  19.78 210,500 ק"מ עקרק יגוס לכב  הריפח 51.8.030
      
תוברל םינבאו םירדלוב רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו יופינ ןוימ     51.8.100
הכיפש רתאל יוניפו דרפנב תלוספה םוריע שרדנ םא םיידי תדובע      

1,069,200  26.73 40,000 ק"מ . רשואמ  
      

192,420  21.38 9,000.00 ק"מ .רשואמ הכיפש רתאל םינוש םיגוסמ חטשב תמייק תלוספ יוניפ 51.8.105
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../016 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     016 11 םחתמ

םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
אל.הנמטמב אוהש גוס לכמ תלוספ תנמטה ןיגב הרגא םולשת      51.8.110
תנגהל דרשמ י"ע רשואמ וניאש םוקמב הנמטה רובע םלושי      

630,000  70.00 9,000.00 ק"מ תימוקמה תושרהו הביבסה  
      
02 דע יבועב תובכשב םישיבכבו םיחטשב יולימ לש ליגר קודיה     51.8.200

231,200   2.89 80,000 ק"מ .קודיה רחאל מ"ס  
      
ר ו ר מ ת ו  ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  9.15 ק ר פ  ת ת       
      

42,826.00 186.20 230.00 'חי .ינוריע גוסמ ךרד ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא 51.9.030
      

43,470.00 144.90 300.00 'חי .דומע אלל ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא 51.9.040
      
עבצב ,מ"ס 51 דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.050

11,200.00   2.80 4,000.00 רטמ .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל  
      
,מ"ס 52 דע מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.9.060

4,140.00  20.70 200.00 ר"מ .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל  
      
הלעמו מ"ס 03 בחורב ,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.9.070

28,200.00  23.50 1,200.00 ר"מ .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל עבצב  
      

 186.00  31.00   6.00 'חי .דדוב ץח תעיבצ 51.9.080
      

  77.20  38.60   2.00 'חי .לופכ ץח תעיבצ 51.9.090
      

57,200.00   4.40 13,000 רטמ .הפש ינבא תעיבצ 51.9.110
      
ןומיסו חטשמ תעיבצ( 734 למסב תולבגומ ילעבל היינח ןומיס     51.9.136

 984.00  49.20  20.00 'חי .(437  
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  1.25 ק ר פ  ת ת       
      

113,390   1.70 66,700 ר"מ ר''מ/רטיל 2.1-8.0 לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ 52.1.010
      

4,700.00  23.50 200.00 רטמ .רוסינ ללוכ שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ 52.1.040
      
52.1.130  ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג סג טגרגא םע מ"ס 7 יבועב 52 צ"את    

2,198,780  44.60 49,300 ר"מ .PG68-10    
      
מ"מ 5.21 צ"אתמ  םירטמ ינש בחורב תוכרדמב ינמז טלפסא     52.1.180
ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב      

558,018  32.07 17,400 ר"מ PG70-10  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../017 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     017 11 םחתמ

םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ו ד ו ב ע  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
לכ תא םיללוכ עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ      
תרנצה לש לוחהתפיטעל יוסיכל טנמצ תפסות תוברל .'וכו ןומיס      
.ןנכתמה תשירד יפל      
      
םילכב הביצח וא\ו הריפחםיללוכ גוס לכמ םימ יווק תחנהו הקפסא      
םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי הביצח וא\ו םיינכמ      
תיצח ,תויתשתל תוכימסב הדובע ,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע      
לש חוקיפו תוישרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו לעמ תויתשת      
תויושר וא םיפוג םתוא      
      
קרו ךא היהי בויב וא/ו םימ יווקל רזוח יולימ ךרוצל MSLC ב שומיש      
דבלב בתכבו חוקיפהו ןנכתמה רושיאב      
      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה לכ ,הדש יתורש      
םע ןומיס טרס ,לוח תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
תובכש קודיה,יטרדנטסה טרפה פ"ע רזוח יולימ ,םימ בותיכ      
םיריבעמ,תויופעתסה ,תותשק ןוגכ םיחפסה לכ , האלמ הרקבב      
.יללכה טרפמב 75 קרפ יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו 'וכו      
      
תועצמאב םייקה וקל רוביח ,םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח      
,תודובע ,הריפח( תוולנה תודובעה לכ ללוכ םייתשורח םירזיבא      
)רוביחה עוציבל םישרדנה םירזיבא      
      
םוקמו קחרמ לכל קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
ןעמל .קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע ,תלוספ לש קוחכ רשואמ      
לכב הדיחי ריחמב יוניש וא תפסות היהי אלש שגדומ קפס רסה      
,םיקמועב יוניש ןוגכ היהתש הביס לכמ "קמוע לכב" וב ןייוצש ףיעס      
.זרכמל העצה תרגסמב תאז תחקל שי .'וכו יאוותב יוניש      
      
םישורדה םימואיתה לכ תא םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה םירתיהו םירושיא תלבקל      
יפכ ךכמ עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת תוברל םתומלשב      
דומצה םינקתמו םיווק תחנה רשפאל מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש      
הרימש ךות תרחא תיתשת לכ וא/ו םימייק םינבמ וא/ו םייק שיבכל      
.םתוביציו תוחיטב יללכ לע      
      
טלמ םינפ יופיצ םע םייתשורח ויהי הדלפה תורוניצל םירזיבאה לכ      
.תיתבכש תלת תיתשורח תינוציח הפיטעו      
      
ןילתאילופ תורוניצ ריחמ הזוח\זרכמ יכמסמב רמאנל ףסונב      
היביכרמ לכ םע תכרעמה לכ לע תוירחא םיללוכ בלוצמ ןילתאילופו      
תבוטל תרנצה ןרציי"ע תוחפל םינש 01 ךשמל )םיחפסו תורוניצ(      
םינפ ךותיר תועצמאב תרנצה ןיב רוביח ,דיגאת\תימוקמה תושר      
תדועת לעב ןלבק תועצמאב עוציב ,דבלב ן'זויפורטקלא וא/ו      
הז גוסמ תרנצ תנקתהל הכמסה      

קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../018 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/12/2022
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םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טרסה לש הילע ,םימ בותיכו הטסורינ\יתכתמ טוח םע ןומיס טרס      
תועצמאב תופיצר תקידב ,הרוגס למשח תספוק ,ףוגמ את ךותב      
.רותיאל רישכמ      
      
תורש ןתמ יבגל ןה ,תרנצה ןרצי לע שארמ רושיא לבקל ןלבקה לע      
םרטב תאז תכרעמה לכ לע ןרצי לש תוירחאה בתכו הדשה      
.תרנצ תנמזה      
      
חוקיפה רושיאב עוציב םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
םולשת,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה ינפל,ןמויב םושיר ךות      
םולשתל יאכז היהי אל ןלבקהו םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב      
העצוב הדובעה ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב םושיר ןיאו הדימב      
      
את ריחמש שגדומ .יטרדנטסה טרפה יפל ויהי םירזיבא יאת      
תחיתפ ,םיידיב וא םיינכמ םילכב הביצח וא\ו הריפח ללוכ םירזיבא      
קדוהמ רזוח יולימ,שיש תומוקמב הכרדמ וא רוסינב טלפסא שיבכ      
הנבמ רוזחישו טרפה יפל הכרדמ\שיבכה הנבמל דע תובכשב      
.שיבכ תחיתפ לש הרקמב הכרדמ\שיבכה      
      
םע ,ךותירל הדח הזאפ םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ      
,טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת ןליתאילופ תינוציח הפיטע      
יבועבו ,םינוש םירטקב ,לוח תפטע םע קמוע לכל עקרקב חנומ      
םיחפסה לכ תוברל הנוש ןפוד      
      
ךותירל הדח הזאפ םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.1.058
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע 23/5" ןפוד יבוע 3" רטוקב      

191,300 191.30 1,000.00 רטמ קמוע לכל עקרקב חנומ טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת  
      
ךותירל הדח הזאפ םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.1.060
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע 23/5" ןפוד יבוע 4" רטוקב      

112,850 225.70 500.00 רטמ קמוע לכל עקרקב חנומ טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת  
      
ךותירל הדח הזאפ םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.1.061
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע 23/5" ןפוד יבוע 6" רטוקב      

29,450.00 294.50 100.00 רטמ קמוע לכל עקרקב חנומ טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת  
      
בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ      
      
עקרקב םיחנומ ,21 גרדב 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ      
ךותירל םיחפס ללוכ םינוש םירטקב ,לוח תפיטע םע קמוע לכב      
.ילמשח      
      

90,324.00 173.70 520.00 רטמ מ"מ 09 רטוקב ל"נכ 21 גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ 57.1.198
      
011 רטוקב ל"נכ 21 גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.1.200

119,220 198.70 600.00 רטמ מ"מ  
      
061 רטוקב ל"נכ 21 גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.1.204

873,300 291.10 3,000.00 רטמ מ"מ  
      

748,320 467.70 1,600.00 רטמ מ"מ 522 רטוקב 21 גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ 57.1.212
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../019 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/12/2022
דף מס':     019 11 םחתמ

םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
513 רטוקב ל"נכ 21 גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.1.214

688,000 688.00 1,000.00 רטמ מ"מ  
      
םינבאמ הכרדמ תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.1.306
רטוק לכב םימ תרנצ תחנה ךרוצל הפש ינבא תוברל תובלתשמ      
החיתפה ינפל בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו קמוע לכבו      
שיבכה הנבמל דע MSLC -ב רזוח יולימו הנבמה רוזחש תוברל      

4,788.00 239.40  20.00 רטמ .הכרדמ וא\ו  
      
םימל םירזיבא      
      
ינוציח יופיצו םינפ יופיצ םע ,'מטא 61 לש הדובע ץחלל ףוגמ      
םיידגנ םינגוא תוברל יסקופא      
      

145,292 3,302.10  44.00 פמוק M/1 43 טרפ יפל 6" רטוק רצ/בחר KVA זירט ףוגמ 57.1.320
      

80,514.00 5,751.00  14.00 פמוק M/1 43 טרפ יפל 8" רטוק רצ/בחר KVA זירט ףוגמ 57.1.324
      

57,510.00 11,502   5.00 פמוק M/1 43 טרפ יפל 21" רטוק רצ/בחר KVA זירט ףוגמ 57.1.326
      
תקוצי הסכמ ללוכ ףוגמל  מ"ס 001  םינפ רטוקב םירזיבא את     57.1.330

173,250 2,750.00  63.00 'חי . ץצח תפצרו תושרה למס ללוכ מ"ס 06 רטוקב לזרב  
      
רטמ 3 ךרואב ןיזמ רונצו ןוטב תייבוק תוברל שא יוביכ יזרב      
      
4" רטוקב יתשורח ףיקז לע 3" רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.1.404

272,727 3,367.00  81.00 פמוק SB רפסמ טרפל םאתהב הריבש ןקתמ תוברל  
      
שרגמל םימ רוביחל תונכה      
      
57.1.484 )3" ףיקז( 2" רטוקב הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה    
יס יו יפ לוורש םע םייק רדג וא\ו ןוטב ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל      
רוויע ןגואו 2" רטוקב ףוגמ ללוכ שרדנה םוקמבמ"מ002 רטוקב      

76,800.00 1,600.00  48.00 'חי MM 2 טרפ יפל הנכהה ףוסב 2" רטוקב  
      
6'' וא 4" ףיקז לע  (6 '' וא 4" וא 3" רטוקב שרגמ רוביחל הנכה     57.1.488
םע םייק רדג וא\ו ןוטב ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל ) המאתהב      
'' וא  4" ףוגמ ללוכ שרדנה םוקמב מ"מ 002 רטוקב יס יו יפ לוורש      
    וא MM - 4 טרפ יפל הנכהה ףוסב  רוויע ןגואו המאתהב 6    

214,500 3,300.00  65.00 'חי 6-MM  המאתהב .  
      
תחתמ רבעמ תוברל )3" ףיקז( 2" רטוקב לופכ יתיב רוביחל הנכה     57.1.492
מ"מ 002רטוקב יס יו יפ לוורש םע םייק רדג וא\ו ןוטב ריק וא\ו      
םירוויע םינגוא גוזו 2" רטוקב םיפוגמ גוז ללוכ שרדנה םוקמב      

47,600.00 2,800.00  17.00 'חי MM - 2* 2  טרפ יפל הנכהה ףוסב 2" רטוקב  
      
תודובעהו םירמוחה לכ ללוכ 21" רטוקב ץחל תנטקה תחוש     57.1.537
קפס תוחכונב ןיטקמה לויכ ללוכו 204 'סמ טרפ פ"ע תושרדנה      

24,000.00 24,000   1.00 'חי .ץחלה ןיטקמ  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../020 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/12/2022
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םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תודובעהו םירמוחה לכ ללוכ 21" רטוקב ץחל תנטקה תחוש     57.1.538
קפס תוחכונב ןיטקמה לויכ ללוכו 304 'סמ טרפ פ"ע תושרדנה      

56,000.00 56,000   1.00 'חי .ץחלה ןיטקמ  
      
תודובעהו םירמוחה לכ ללוכ 8" רטוקב ץחל תנטקה תחוש     57.1.539
קפס תוחכונב ןיטקמה לויכ ללוכו 104 'סמ טרפ פ"ע תושרדנה      

39,000.00 39,000   1.00 'חי .ץחלה ןיטקמ  
      
תודובעהו םירמוחה לכ ללוכ 8" רטוקב ץחל תנטקה תחוש     57.1.540
ללוכו  םייק וקל תורבחתה תוברל 404 'סמ טרפ פ"ע תושרדנה      

48,000.00 48,000   1.00 'חי .ץחלה ןיטקמ קפס תוחכונב ןיטקמה לויכ  
      
תודובעהו םירמוחה לכ ללוכ 8" רטוקב ץחל תנטקה תחוש     57.1.541
קפס תוחכונב ןיטקמה לויכ ללוכו 504 'סמ טרפ פ"ע תושרדנה      

19,000.00 19,000   1.00 'חי .ץחלה ןיטקמ  
      
פ"עו הנגה תבית ללוכ 5001 טרפ פ"ע הייתש ימ םוגיד טרפמ     57.1.542

12,000.00 2,000.00   6.00 'חי םימה תושרו תואירבה דרשמ תויחנה  
      
ב ו י ב  ת ו ד ו ב ע  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
םילכב הביצח וא/ו הריפח םיללוכ גוס לכמ בויב יווק תחנהו הקפסא      
םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי הביצח וא/ו םיינכמ      
תייצח ,תויתשתל תוכימסבהדובע ,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע      
לש חוקיפו תויושרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו לעמ תויתשת      
תויושר וא םיפוג םתוא      
      
תונכהו תוקידבה לכ ,הדש יתורש :םדוקה ףיעסל ךשמה      
דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב תוקידבה עוציבל םירודיסהו      
טרפה פ"ערזוח יולימ ,בויב בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח תפיטעו      
םירמוח יביכרמ לכו םיחפסה לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה      
יללכה טרפמב 75 קרפ יפל הדובעו      
      
,םיידיב וא/ו םינכמ םילכב הביצח וא/ו הריפח םיללוכ תוחושה יריחמ      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל דע רזוח יולימ      
םלוס וא הדירייבלש תוברל הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
החוש רבחמו החונמ יחטשמ וא/ו םייניב יחטשמו סלגרביפמ      
      
שגדומ .זרכמה יכמסמל ףרוצמה טרפה יפל ויהי הרקב יאת      
או/ו םיינכמ םילכב הביצח וא/ו הריפח ללוכ הרקב יאת ריחמש      
טרפה יפל שיבכה הנבמל דע MSLC   ב רזוח יולימ , םיידיב      
יבלש ,הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב שיבכ הנבמ רוזחשו      
תוברל החונמ יחטשמו םייניב יחטשמו  טרפה יפל םלוס וא/ו הדירי      
החוש ירבחמ      
      
בוטר ןוטבמ תושעותמ תויתחת ללוכ הרקב יאת ריחמש שגדומ .      
תננכותמה תיוזה םהב םיאתב , לעפמב קוצי )קי'צנב( לעתמ םע      
. 03-ב ןוטבמ רתאב לעתמ עצובי  ל"נכ לעתמ תקיצי תרשפאמ אל      
. הדיחיה ריחמב לולכ ל"נה לכ       

קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../021 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
בויב וק תחנה לש הרקמב )הדידמה ינפוא ( ףיעסל תפסותב      
,טלפסאה ינפמ איה "עקרקה ינפמ" הרדגהה םייק שיבכב      
הנבמ תיתחתמ דדמי םולשת ןינעל רוניצה קמוע םישדח םישיבכב      
. שיבכה      
      
וא תוירבחתהל עגונה לכב ןלבקל םימולשתב לפכ ויהי אלש שגדומ      
דחא םעפ היהי םולשתה ,םייק הרקב אתב ביויב ירוביח לוטיב      
וא תופסוותמש תואיצי וא תוסינכה רפסמל רשק אלל אתל דבלב      
ותואב םירוביח לוטיבו םירוביח תפסוה לש הרקמב ןכל תולטבתמ      
.רתויב לודגה רטוקה פ"ע דבלב דחא תורבחתה םלושי את      
      
הרקב את לש הרקמב -"םימולשתב לפכ" םדוקה ףיעסל ךשמהב      
םוש םלושי אל בויב וק לע את ןיגב תפסותל רבעמ םייק בויב וק לע      
.אתל תורבחתה      
      
םוקמלו קחרמ לכל קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי יריחמ      
קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע ,תלוספ לש קוחכ רשואמ      
      
םישורדה םימואיתה לכ תא םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה םירתיהו םירושיא תלבקל      
יפכ ךכמ עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת תוברל םתומלשב      
דומצה םינקתמו םיווק תחנה רשפאל מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש      
הרימש ךות תרחא תיתשת לכ וא/ו םימייק םינבמ וא/ו םייק שיבכל      
.םתוביציו תוחיטב יללכ לע      
      
חוקיפה רושיאב עוציב םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
םולשת,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה ינפל,ןמויב םושיר ךות      
םולשתל יאכז היהי אל ןלבקהו םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב      
העצוב הדובעה ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב םושיר ןיאו הדימב      
      
תועש רוציק םיבייחמה ןוחטיבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
.'וכו תרבגומ החטבא ,םויב הדובעה      
      
C.V.P תורוניצ      
      
י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.083

446,500 235.00 1,900.00 רטמ 'מ 57.3 דעקמוע לכב עקרקב םיחנומ ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.086

12,055.00 241.10  50.00 רטמ 'מ 52.4 דעו 67.3-מ קמועב עקרקב םיחנומ ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.088

5,316.00 265.80  20.00 רטמ 'מ 57.4 דעו 62.4-מ קמועב עקרקב םיחנומ ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.090

5,772.00 288.60  20.00 רטמ 'מ 52.5 דעו 67.4-מ קמועב עקרקב םיחנומ ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.094

29,400.00 210.00 140.00 רטמ 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב עקרקב םיחנומ ,488  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../022 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/12/2022
דף מס':     022 11 םחתמ

םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.096

162,790 223.00 730.00 רטמ 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב עקרקב םיחנומ ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.097

256,470 249.00 1,030.00 רטמ 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב עקרקב םיחנומ ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.098

341,460 271.00 1,260.00 רטמ 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב עקרקב םיחנומ ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.099

132,750 295.00 450.00 רטמ 'מ 57.3 דעו 62.3-מ קמועב עקרקב םיחנומ ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.100

43,940.00 338.00 130.00 רטמ 'מ 52.4 דעו 67.3-מ קמועב עקרקב םיחנומ ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.101

7,440.00 372.00  20.00 רטמ 'מ 57.4 דעו 62.4-מ קמועב עקרקב םיחנומ ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.102

8,080.00 404.00  20.00 רטמ 'מ 52.5. דעו 67.4 קמועב עקרקב םיחנומ ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 052 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.103

7,350.00 245.00  30.00 רטמ 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 052 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.104

25,500.00 255.00 100.00 רטמ 'מ 57.1 דעו 62.1 קמועב עקרקב םיחנומ ' ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 052 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.105

62,330.00 271.00 230.00 רטמ 'מ 52.2 דעו 67.1 קמועב עקרקב םיחנומ ' ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 052 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.106

21,420.00 306.00  70.00 רטמ 'מ 57.2 דעו 62.2 קמועב עקרקב םיחנומ ' ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 052 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.107

87,480.00 324.00 270.00 רטמ 'מ 52.3 דעו 67.2 קמועב עקרקב םיחנומ ' ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 052 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.108

83,760.00 349.00 240.00 רטמ 'מ 57.3 דעו 62.3 קמועב עקרקב םיחנומ ' ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 052 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.109

11,790.00 393.00  30.00 רטמ 'מ 52.4 דעו 67.3 קמועב עקרקב םיחנומ ' ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 052 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.110

8,640.00 432.00  20.00 רטמ 'מ 57.4 דעו 62.4 קמועב עקרקב םיחנומ ' ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 052 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.111

10,080.00 504.00  20.00 רטמ 'מ 52.5 דעו 67.4 קמועב עקרקב םיחנומ ' ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 513 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.112

8,040.00 402.00  20.00 רטמ 'מ 57.1 דעו 62.1 קמועב עקרקב םיחנומ ' ,488  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../023 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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06/12/2022
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םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י"ת יפל ,מ"מ 513 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.113

8,360.00 418.00  20.00 רטמ 'מ 52.2 דעו 67.1 קמועב עקרקב םיחנומ ' ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 513 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.114

67,950.00 453.00 150.00 רטמ 'מ 57.2 דעו 62.2 קמועב עקרקב םיחנומ ' ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 513 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.115

267,900 470.00 570.00 רטמ 'מ 52.3 דעו 67.2 קמועב עקרקב םיחנומ ' ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 513 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.116

124,250 497.00 250.00 רטמ 'מ 57.3 דעו 62.3 קמועב עקרקב םיחנומ ' ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 513 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.118

69,420.00 534.00 130.00 רטמ 'מ 52.4 דעו 67.3 קמועב עקרקב םיחנומ ' ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 513 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.119

11,400.00 570.00  20.00 רטמ 'מ 57.4 דעו 62.4 קמועב עקרקב םיחנומ ' ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 513 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.120

12,140.00 607.00  20.00 רטמ 'מ .52.5 דעו 67.4 קמועב עקרקב םיחנומ ' ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 513 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.121

12,880.00 644.00  20.00 רטמ 'מ .57.5 דעו 62.5 קמועב עקרקב םיחנומ ' ,488  
      
םינבאמ הכרדמ תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.2.526
רטוק לכב בויב תרנצ תחנה ךרוצל הפש ינבא תוברל תובלתשמ      
החיתפה ינפל בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו קמוע לכבו      

11,090.00 221.80  50.00 רטמ ןוילעה רטמב MSLC ב רזוח יולימו .הנבמה רוזחש תוברל  
      

60,224.00 376.40 160.00 רטמ טרפ יפל בויב תרנצל ןיוזמ ןוטב תפיטע 57.2.528
      
52.1 דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.540
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט הרקת תוברל רטמ      
רטוקב חתפ םע 521B "55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06      
םש ,דיגאת/תושרה םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

7,600.00 3,800.00   2.00 'חי .'וכו תכרעמה  
      
דעו 62.1-מ קמועבו מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.541
סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט הרקת תוברל רטמ 57.1      
חתפ םע 1B52 "55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט 5.21      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

178,450 4,150.00  43.00 'חי .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה  
      
דעו 67.1-מ קמועבו מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.542
סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט הרקת תוברל רטמ 52.2      
חתפ םע 21B5 "55 למרכ וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט 5.21      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

252,000 4,500.00  56.00 'חי .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../024 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
דעו 62.2-מ קמועבו מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.544
סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט הרקת תוברל רטמ 57.2      
חתפ םע 21B5 "55למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט 5.21      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

441,000 4,900.00  90.00 'חי .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה  
      
דעו 67.2-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.548
סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט הרקת תוברל רטמ 52.3      
חתפ םע 1B52 "55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט 5.21      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

330,750 5,250.00  63.00 'חי .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה  
      
דעו 62.3-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.550
סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט הרקת תוברל רטמ 57.3      
חתפ םע 1B52 "55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט 5.21      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

330,600 5,700.00  58.00 'חי .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה  
      
דעו 67.3-מ קמועבו מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.558
סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט הרקת תוברל רטמ 52.4      
חתפ םע 1B52 "55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט 5.21      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םש,למס לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

112,450 8,650.00  13.00 'חי .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה  
      
דעו 62.4-מ קמועבו מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.560
סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט הרקת תוברל רטמ 57.4      
חתפ םע 1B52 "55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט 5.21      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םש,למס לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

57,600.00 9,600.00   6.00 'חי .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה  
      
דעו 57.4-מ קמועבו מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.562
סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט הרקת תוברל רטמ 52.5      
חתפ םע 1B52 "55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט 5.21      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םש,למס לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

21,800.00 10,900   2.00 'חי .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה  
      
דעו 62.5-מ קמועבו מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.564
סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט הרקת תוברל רטמ 57.5      
חתפ םע 1B52 "55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט 5.21      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םש,למס לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

11,450.00 11,450   1.00 'חי .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../025 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     025 11 םחתמ

םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
דעו 67.5-מ קמועבו מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.566
סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט הרקת תוברל רטמ 52.6      
חתפ םע 1B52 "55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט 5.21      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םש,למס לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

14,450.00 14,450   1.00 'חי .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה  
      
ןוטב תוחושל םיסכמו תורקת      
      
םיסכמו תורקת רובע מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.2.596
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד תמגוד ןוט 04 סמועל      

145,160 764.00 190.00 'חי לזרב תקיצי רגס םע ע"ש  
      
םיסכמו תורקת רובע מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.2.598
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד תמגוד ןוט 04 סמועל      

102,850 850.00 121.00 'חי לזרב תקיצי רגס םע ע"ש  
      
םיסכמו תורקת רובע מ"ס 051 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.2.600
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד תמגוד ןוט 04 סמועל      

37,776.00 1,574.00  24.00 'חי לזרב תקיצי רגס םע י"ש  
      
טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחתפ רובע הרקב אתל ריחמ ,תפסות     57.2.604
ךרוצל הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ תחיתפ וא\ו      
תחנה רחאלםנוקיתו קמוע לכבו מ"ס 001 רטוקב הרקב את תחנה      

 250.00 250.00   1.00 'חי .הכרדמ ואו שיבכ הנבמה רוזחש תוברל אתה  
      
וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחתפ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     57.2.606
ךרוצל הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ תחיתפ      
רחאל םנוקיתו קמוע לכבו מ"ס 521 רטוקב הרקב את תחנה      

2,400.00 300.00   8.00 'חי .הכרדמ ואו שיבכ הנבמה רוזחש תוברל אתה תחנה  
      
תוחושל םילפמ      
      
תודובעה לכו םיחפס ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ לפמ עוציב      
4 'סמ טרפ יפל םלשומ עוציבל תושורדה      
      
רטוקב בויבל ינוציח לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.2.614

5,556.00 926.00   6.00 'חי 4 טרפל םאתהב קמוע לכבו מ"מ 061  
      
רטוקב בויבל ינוציח לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.2.616

1,065.00 1,065.00   1.00 'חי 4 טרפל םאתהב קמוע לכבו מ"מ 002  
      
רטוקב בויבל ינוציח לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.2.618

1,198.00 1,198.00   1.00 'חי 4 טרפל םאתהב קמוע לכבו מ"מ 052  
      
תומייק תוחושל בויב יוקו תורוניצ רוביח      

קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../026 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     026 11 םחתמ

םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוק לכב םייק הרקב אתל מ"ס 002 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.2.640
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה יוליג תוברל קמוע לכבו      
,חדק עוצב ,תויתרגש אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס , ע"ש וא ביבטיא רבחמ      

1,954.00 977.00   2.00 'חי .הרקב אתל יטרדנטסה טרפ  
      
רטוק לכב םייק הרקב אתל מ"ס 061 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.2.641
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה יוליג תוברל קמוע לכבו      
,חדק עוצב ,תויתרגש אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס , ע"ש וא ביבטיא רבחמ      

8,082.00 898.00   9.00 'חי .הרקב אתל יטרדנטסה טרפ  
      
רטוק לכב םייק הרקב אתל מ"ס 052 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.2.644
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה יוליג תוברל קמוע לכבו      
,חדק עוצב ,תויתרגש אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס , ע"ש וא ביבטיא רבחמ      

1,015.00 1,015.00   1.00 'חי .הרקב אתל יטרדנטסה טרפ  
57.2194M םירוגמה תנוכש - כ"הס

קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../027 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     027 11 םחתמ

1 שיבכ - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
. ן ו ט ב  ת ו ר י ק  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ריחמה .03-ב ןוטבה גוס  ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק וא/ו ןויקנ ריק     02.2.010
  הזר ןוטב ,האלמ הרקבב קדוהמ א עצמ , ריקה דוסיל הריפח ,ןויז    

311,080 1,555.40 200.00 ק"מ .טרפ יפל לכה , םיזקנ ,םירפת , רזוח יולימ ,  
      

60,418.80 167.83 360.00 ר"מ ע"ווש וא 0002 סקימידר ירכרוכ חיט יופיח 02.2.020
      
53 בחורב תתתוסמ תירכרוכ ןבאמ ) גניפוק ( שאר ךבדנ עוציב     02.2.030

76,326.00 127.21 600.00 רטמ 31  טרפ יפל מ"ס 6 יבועבו מ"ס  
      
ת ר ו ש ק ת ו  ה ר ו א ת  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ה ר ק ב  י א ת ו  ם י ל ב ו מ  ת ו ר י פ ח  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ ל"נה תויומכ יבתכב םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
טרפמהמ ערוג וניאו ,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.הז זרכמל דחוימה טרפמהו 80 ינכטה      
      
,רתוי םיטרופמ םירבסהו דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה טרפמב טוריפ האר      
      
.רחא דויצ אלו זרכמב ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
      
םיליבומ      
      
יפל ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ      
.80 טרפמ      
      
.רטוקו גוס לכב םיפיפכ\םיחישק למשח ילבכ רבעמל      
      
תירושרש תרנצ      
      
תוידוחי תופומ ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.096

10,260.00   8.55 1,200.00 רטמ . שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל  
      
תוידוחי תופומ ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.098

15,396.00  12.83 1,200.00 רטמ .ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יוטוח ללוכ וז תרנצל  
      
םילוורש      
      
יבועב  מ"מ 011 רטוק חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.1.110
טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק רב ןומיס  מ"מ 5.3 ןפוד      

1,539.20  38.48  40.00 רטמ . ינקת ןומיס  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../028 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     028 11 םחתמ

1 שיבכ - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יבועב  מ"מ 061 רטוק חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.1.120
טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק רב ןומיס  מ"מ 7.4 ןפוד      

1,630.00  65.20  25.00 רטמ . ינקת ןומיס  
      
הרקב יאת      
      
יפל טלפמוק ינוניב גוסמ ןוטבמ הסכמה הביצח/הריפח ללוכ ריחמה      
.עוציב טרפ יפלו 282080 ףיעס 80 טרפמ      
      
ידומע לע הנגהל מ"ס 05 הבוגו מ"ס 001 רטוק  הנגה תיילוח     08.1.160

1,675.00 335.00   5.00 פמוק הרואת  
      
ללוכ ,מ"ס 001 קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.1.170

8,498.55 1,699.71   5.00 פמוק .984 י"ת יפל 521B הסכמ  
      
יושע הרקב אתל הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.1.180
בותיכהו הקיציב  עובט  הייריעה/הצעומה למס ללוכ  ןקלוו תקציימ      
ןקלוו תקציימ תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמהלע יטנוולרה      

3,207.00 641.40   5.00 פמוק .הכרדמב הנקתהל , עוציב טרפ יפל 984 י"ת יפל 521B הסכמה  
      
יולימו תוריפח      
      
תובכשב קדוהמ 'א עצמ  יולימ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תוברל ,םייוסיכלו תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח , האלמ הרקבב      
א עצמב הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ תובכש ןיב לוח תובכש      
.הביצח וא/ו הריפח יפדוע קוליסו   האלמ הרקבב קדוהמ      
      
5.1 קמועל 'מ 6.0 בחורו 'מ 4 דע ךרואב תינדי שושיג תריפח     08.1.240
יעקרק לע + ןומיסב םנומיסו תורחא תוכרעמ וא םילבכ יוליגל 'מ      
יפל הבכש לוחב יוסיכ .הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע התדידמו      
קודיה ללוכ ותומדקל בצמה תרזחהו 89.0% תופיפצ תלבקל ,טרפ      

 976.80 488.40   2.00 פמוק .חקפמ תייחנה יפל םיאצמב  
      
וא םילכב תרושקת תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.1.250
קודיה ,הריפחו יולימ ,טרפ יפל הבכש לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב      
ותומדקל חטשה תרזחה ,חקפמה תויחנה יפל עצמה תובכש      

55,164.00  45.97 1,200.00 רטמ .מ"ס 08 בחורו מ"ס 051 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו  
      
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 052 דע קמועב  ליבש\הכרדמ תחיתפ     08.1.260
יולימו ,םיעצמ קודיה ,טרפה יפל הבכש 89% הנויד לוח יולימ ללוכ      
ןוקית ,חקפמה תויחנה יפל עצמה תובכשב הלעתה      

 356.40  71.28   5.00 רטמ .טלפסא וא ףוציר ללוכ ותומדקל בצמה תרזחהו ליבש/הכרדמה  
      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנ םילבכ      
      
YX2N גוסמ )EPLX( שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ -----*--- ךתחב      
םוחב תצווכתמתלצפמב תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ אל      
קבד םע )הפפכ(      

קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../029 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     029 11 םחתמ

1 שיבכ - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
08.2.030 גוסמ  )EPLX( שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ    

1,202.50  48.10  25.00 רטמ YX2AN 07 ךתחבX4 ל"נכ ר"ממ.  
      
YX2N  גוסמ  )EPLX( שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.2.040

2,057.50  82.30  25.00 רטמ .ל"נכ ר"ממ 53X5 ךתחב  
      
08.2.050 גוסמ  )EPLX( שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ    
    YX2N 61 ךתחX5 תלצפמב תווצקב  םייתסי לבכה ל"נכ ר"ממ  

60,288.00  50.24 1,200.00 רטמ .קבד םע )"הפפכ"( םוחב תצווכתמ  
      
YX2N  גוסמ  )EPLX( שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.2.070

14,430.00   9.62 1,500.00 רטמ .ל"נכ ר"ממ 5.2X3 ךתחב  
      
הקראה      
      
תורעה      
      
.324080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
      
וכותיח אלל  ולופיק י"ע לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
. ןלבקה ידי לע דלוודקב רוביח בייחי וכותיח      
      
עקרקב תורישי ןקתומ ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.2.120
ינקת רוביחו לוורש ללוכ םידומעל הרידח ללוכ תורוניצל ליבקמב      
דיג ךתח לכב , DLEWDAC תטישב םיפושחה הקראה ידיג לש      

33,348.00  27.79 1,200.00 רטמ ..שרדנכ  
      
קמועב מ"ס 04 רטוקב ןוטב תחוש תללוכה הקראה תדורטקלא     08.2.130
הדלפ טומ תוברל .984 י"ת יפל 521B ןוטיבמ הסכימ םע 06      
ר"ממ 05 תשוחנ ךילומו ,רטמ 3  קמועב מ"מ 91 רטוקב ןוולוגמ      
תשרב הקראה וא ספא ליית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל תשוחנ      

5,124.60 854.10   6.00 פמוק רוביחב רוחש CVP הטעמ םע ךילומה( .תיליע  
      
05 ךרואב ,לידב הפוצמ תשוחנ ספ יושע םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.2.140
יכילומ תורבחתהל םיגרב 8 םע ,מ"מ 04 בחור מ"מ 4 יבוע מ"ס      

 716.20 358.10   2.00 'חי טלפמוק ,הקראה  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../030 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     030 11 םחתמ

1 שיבכ - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ח ו ל  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
AS םגד ,לארשי קטלנא תרצות הרואת תייזכרמל רקב לולכמ     08.3.010
    lareneG-CD תורוצתב הצק תודיחיל תרושקת ךמות FR ,PT ,  
    CLP לוקוטורפב ILDAM ו- ILAD וא DEDNETE תוקשמתהל  
הנבומ ימונורטסא ןועש ללוכ ,DEL REVIRD וא ינורטקלא קנשמל      
ןועשה ינותנ ,TMG בחורו ךרוא יווק יפל יפל הלעפה תורשפא      
תכרעמ ללוכ ,לויכ ושרדיי אלו הנש 03 ךשמל רקבב ונסחואי      
SR232 תואיצי 2 ללוכ ,תולקת רוטינ תכרעמו תימינפ הלעפה      
ללוכ ,584 תיווק האיצי ללוכ .SPB  0084 ילאמינימ תרושקת בצק      
תויטרקסיד תואיצי 4  ללוכ ,קוחרמ האירקל דדומ ברל רוביח      
TLOV וא Am02-4( תויגולנא תוסינכ 2 ,םינעגמל הרישי הלעפהל      
ךמות .PCT/PI תאיצי ,תויטרקסיד תוסינכ 21 ללוכ ,)01-0      
,םינוש םיקפסהב םיסנפ 552 דע תיאמצעו תימוקמ הלעפה      
ירטשמ תכרעמ ללוכ .תונוש הלעפה תוצובק 51 דעל תוקלוחמ      
וא MOCVAW תמגודכ SRPG יראלולס םדומ ללוכ ,הלעפה      
ילאמינימ תרושקת בצק , ראלולסה תרבחל רשואמ ךרע הווש      

18,000.00 18,000   1.00 פמוק SPB00291.חכ קפס ללוכ  
      
קיטסלפ לקוסו ןורא תללוכה רפמא 3*08 הרואת תייזכרמ     08.3.020
תודימ  2837RO םגד ןורא טלרוא 'בח תמגודכ טנובראקילופ      
לכ תא ללוכה NID ןקת 2839RO םגד לקוס 083/0011/2      
,יוויח תורונ ,םיררוב ,םי"זאמ ,םיטמוטוא םיקספמ למשחה ירזיבאה      
יספ ,דדומ בר ,דרפנ אתב תוריש יעקש ,לצ וטופ ,ימונורטסא ןועש      
תמלשהל םיוולנה םירזיבאה לכ רפמא 3*052 דע הריבצ      
'וכו טוויח ,טוליש ,םיטוח ,םיקדהמ :ןוגכ .התומלשב היזכרמה      
3*08 היזכרמ 1-90-53181 טרפ 90-53181 תוינכתב טרופמכ      

26,725.00 26,725   1.00 פמוק .93416CEI ןקת יפל עצובי למשחה חול ,ינכטה טרפמבו רפמא  
      
תוציחמ םע םיקלח 3 -ל תימינפ הקולח םע הרוקמ ןוטב תחמוג     08.3.030
תיזכרמו ,הרואת תייזכרמ ,למשח תרבח הנומ רובע מ"ס 01 ןוטב      
מ"ס 021 ,למשח הנומ רובע מ"ס 08 רליפה תוציחמ בחור ,הרקב      
051 הבוג הרקב תייזכרמ רובע מ"ס 08 -ו ,הרואת תייזכרמ רובע      
תחתמו לעמ( המדאל תחתמ מ"ס 001 -ו המדאה ינפ לעמ מ"ס      

4,200.00 4,200.00   1.00 'חי .מ"ס 05 קמוע )מ"ס 052 המדאל  
      
ה ר ו א ת  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
.תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכתודוסי      
      
טרפמהמ ערוג וניאו ,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.הז זרכמל דחוימה טרפמהו 80 ינכטה      
      
,רתוי םיטרופמ םירבסהו דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה טרפמב טוריפ האר      
      
.רחא דויצ אלו זרכמב ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
      
המותחו ןרציה םעטמ C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש חולשמ לכ לע ,ודי לע      

קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../031 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     031 11 םחתמ

1 שיבכ - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש"בהשמ י"ע רשואמה קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.4.050
- 1 'חי רואמה ןקתב הרואתה ןקתמ תדימע לע ח"וד  תקפנהו      

2,846.80 2,846.80   1.00 'חי .3500  
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
ץבאב לובט ינוק לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית יתשיק הרואת דומע      
תמגודכ ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח      
יאת 2 הנכה ,EM 1AS םגדו oci 1 דע 6 םגד "דע רוא" 'בח      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
תינכות יפל ,רטמ 5.4 - 9 הבוגב 4"-6" רוניצמ דומעה .ושארב      
רופסמל קיטסלפ יופיצ םע ץע תטלפו ,לוורש תוברל   טלפמוק      
עורזהו דומעה תעיבצ ללוכו עורזה תא ללוכ דומעה ריחמ   דומע      
לכירדאה תריחב יפל ןווגב רונתב      
      
ךתח לעב הדלפמ ינקית לכירדא תריחב יפל רשי הרואת דומע     08.4.100
יפל עבצ ללוכ ,ASEM-1 םגד,רטמ 5 הבוגב 6" רטוק ינוק לוגע      
רחאל דומעה לש ןותחת קלחו םיגרב תופיזו ,ףונ לכירדא תריחב      

98,134.20 2,725.95  36.00 פמוק .תינכתב טרפ יפל עוציב טרפ יפל  הנקתהה  
      
oci - 2 08.4.110 1 םגד "דע רוא" 'בח תמגודכ לופכ יתשיק הרואת דומע    
הבוגב 8" רטוק ינוק לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית )"הננב" גוסמ(      
קלחו םיגרב תופיזו ,ףונ לכירדא תריחב יפל עבצ ללוכ ,רטמ 9      

203,369 7,821.90  26.00 פמוק .תינכתב  עוציב טרפ יפל  הנקתהה רחאל דומעה לש ןותחת  
      
עקרקל לעמ טלובה קלחב תוגורעהו םיפצשב ןוטבה דוסי תעיבצ     08.4.200

2,291.52  36.96  62.00 פמוק .בתכב חוקיפה רושיאב קר .תפז וא רחא עבצב וא דומעה  עבצב  
      
דוסי תקראהו דוסי יגרב תוברל ,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
.עוציבה יטרפב שרדנכ רבעמ ילוורשו      
      
רוטקורטסנוק יתורש תרכשה ןלבקה ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
,עקרק ץעוי ללוכ רואמ ידומע לש תודוסי ןונכתב ןויסינ לעב םלפודמ      
ךרד םידומעה ןרצימ ןלבקה לבקי ילארשי ןקת לע םינותנה תא      
.למשחה ןנכתמ      
      
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
ראש לכו דוסי תקראה םיכתורמו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות      
ףיעס 80 טרפמ יפל .טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה      
.עוציב טרפ יפל .25080      
      
תודימב   -03ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.4.240
קר .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי תקראה ללוכ ,מ"ס 08/07/07      
טרפ 01-60161 תינכתב עוציב טרפ יפל ,בתכב חוקיפה תייחנהב      

28,093.32 780.37  36.00 פמוק .16106-10-6  
      
תודימב  -03ב ןוטבמ קוצי 'מ 9 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.4.250
יפל רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי תקראה ללוכ ,מ"ס 061/08/08      

30,573.40 1,175.90  26.00 פמוק 3181.60-01-5 טרפ 01-53181 תינכתב עוציב טרפ  
      
.תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      

קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../032 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     032 11 םחתמ

1 שיבכ - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טרפמהמ ערוג וניאו ,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח ינקתמל יללכה ינכטה      
.הז      
      
,רתוי םיטרופמ םירבסהו דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה טרפמב טוריפ האר      
      
.רחא דויצ אלו זרכמב ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
      
יפוג ןאובי/ןרצימ חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג תשיכר לע םידיעמ הרואתה      
.C תדועתו םיקפוסמה םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת הז      
    O.C  ו- T.O.C  
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      
דויצ ,הרונ םיללוכ אוהש גוס לכמ הרואת יפוג / םיסנפה יריחמ      
רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      
יפל ןווגב העיבצ תוברל 'פמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ      
ןנכתמהמ בתכב רושיא םיבייחמ ךרע יווש םירצומ . ןימזמה תריחב      
ןימזמה /      
      
"DEL "DEL SUTNEV" םגד DEL יביטרוקד בוחר תרואת ףוג     08.4.340
רוא י"ע( ,"GNITHGIL REPOOC" תרצותמ "DEL NOLAT" וא      
04K00 ןווגב םידל 12 לש DEL יספ השיש םע .)םיסדנהמ דע      
ילסרבינוא הסינכ חתמ לע דבועה REVIRD ללוכ סנפה .ספ לכב      
V01-0 םועמע ,טאו 651 תללוכה למשחה תכירצ ,ספיליפ תמגודכ      
השולש יוביכ י"ע - 05%ב הרואתה תמר תא ןיטקהל ןתינש ךכ      
ללוכ .סנפה לש ירוקמ היה ריבירדה ,רואה רוזיפב עוגפל ילב םיספ      

145,600 2,800.00  52.00 'חי .ירוקמ עורזל ת"גמ םאתמ  
      
םגד דומע שאר לע הנקתהל DEL יביטרוקד בוחר תרואת ףוג     08.4.350
    "DEL ASEM" תרצותמ "GNITHGIL REPOOC", )דע רוא י"ע  
לכב K0004 ןווגב םידל 12 לש DEL יספ העברא םע .)םיסדנהמ      
ילסרבינוא הסינכ חתמ לע דבועה REVIRD ללוכ סנפה .ספ      
V01-0 םועמע ,טאו 08 תללוכה למשחה תכירצ ,ספיליפ תמגודכ      
םיספ ינש יוביכ י"ע - 05%ב הרואתה תמר תא ןיטקהל ןתינש ךכ      
םאתמ ,סנפה לש ירוקמ היה ריבירדה ,רואה רוזיפב עוגפל ילב      

67,600.00 2,600.00  26.00 'חי .ירוקמ עורזל ת"גמ  
      
דל יספ 3 רובע DEL ASEM  ףיעסב הרואת ףוגל ריחמ תתחפה     08.4.360

-9,100.00 -350.00  26.00 'חי .4 םוקמב )םירב(  
      
םישגמ      
      
שאל  דימע  וילאמ הבכו ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.4.410
א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ      
004 - 07 לש תורונ 1 ל דעוימ)דחא לודומ לעב(  ספא קותינ םע      
םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ י"ת  יפל םיעבצב םיקדהמ טוו      

9,622.80 267.30  36.00 פמוק יטווחמו .ספ לע  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../033 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     033 11 םחתמ

1 שיבכ - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
שאל  דימע  וילאמ הבכו ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.4.420
א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח ז"מ 2 ללוכ היזורוקו םילקמיכ      
004 - 07 לש תורונ 2 ל דעוימ)דחא לודומ לעב(  ספא קותינ םע      
םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ י"ת יפל םיעבצב םיקדהמ טוו      

8,894.60 342.10  26.00 פמוק יטווחמו .ספ לע  
      
שאל  דימע  וילאמ הבכו ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.4.430
א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח ז"מ 3 ללוכ היזורוקו םילקמיכ      
004 - 07 לש תורונ 3 ל דעוימ)דחא לודומ לעב(  ספא קותינ םע      
םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ י"ת יפל םיעבצב םיקדהמ טוו      

 449.00 449.00   1.00 פמוק יטווחמו .ספ לע  
      
לוציפ רובע םירזיבא שגמל רפמא 3*61 יטמוטוא קספמ תפסות     08.4.440

  80.00  80.00   1.00 פמוק ימינפ בוחרל  
      
תוגורעב  רואמ ידומעב דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.4.450
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב רשאו העונת יא  ,םיפצש      
ףונה לכירדא תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה . תיננגה      
יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה דומעה עבצב  רונתב  עבצו      

16,640.00 640.00  26.00 פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג ללוכ דוסיה  
      
אתל  דעו  דוסיה ךרד לבכה תרדחה ללוכ םייק דומעל תורבחתה     08.4.460
  08 ףסונ ירושרש לוורש תסנכה הביצח הריפח תוברל םירזיבאה    
שגמב יזפ תלת ת"מאמתפסותו ןוטב ינוקיתו םייק דוסיב רטוק מ"מ      
םידרוי תופעתסהבו  הדימ( רתוי ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק      

 940.72 470.36   2.00 פמוק .) לבכה ךתח חטשב  
      
ףיעס  80  טרפמ יפל ,םילגד 2  הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.4.480

7,619.80 122.90  62.00 פמוק .טרפ יפל לכה דומעה ומכ תכתמ התואמ רצוימ  555080  
      
תפסות  תוברל ןירושמ  עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.4.490
דחא לודומ לעב א"ק 01 'א 61 יבטוק וד יטמטוא יצח  םרז  קספמ      
תיבל דעו שגמהמר"ממ 5.2X3 רוביח  לבכו םירזיבא שגמ לע      
ימ תרידח תעינמל ןוקיליס י"ע רוביחה  רוזא םוטיא תוברל עקת      

8,816.40 142.20  62.00 פמוק טלפמוק - .םשג  
      
,"הידמ רטסופ" גוסמ סובוטוא תנחתל תילמשח הנזה רוביח     08.4.500
וא/ו םישדח ,)7-ג רורמת תוברל( םיריאמ םירורמת וא/ו םיטלשל      
תוברל רזעה ירמוחו תודובעה ללוכ ,םיקתעומ וא/ו םימייק      
יוסכ ,הביצחו הריפח ,דוסיה ךרד הרידח ,םתנקתהו םתקפסא      
לבכ( טלפמוק ,ותומדקל בצמה תרזחהו םייופיצה ןוקית ,קודיהו      

 762.96 762.96   1.00 פמוק .)דרפנב םידדמנ רוניצו  
      
ל מ ש ח  ת ר ב ח  ר ו ב ע  ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
.הדיחי יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
      
יבועו ץניא 6 רטוקב רוניצה ךא ל"נכ חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.5.030

9,942.00  66.28 150.00 רטמ .מ"מ 7.7 למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../034 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     034 11 םחתמ

1 שיבכ - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יבועו ץניא 8 רטוקב רוניצה ךא ל"נכ חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.5.040

20,203.50 134.69 150.00 רטמ . מ"מ 8.01 למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד  
      
רובע הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.5.045
הלבוה ללוכ .ץניא 6 לש רטוקב רוניצה .למשח תרבח לש םילבכ      
  ינקת ןומיס טרסו מ"מ8ןוליינמ הכישמ טוח ,למשח 'בח ינסחממ    
  'א עצמו הלעתה בחור לכל יקנ תונויד לוח יולימ ללוכ ,טרפ יפל    

2,245.25  12.83 175.00 רטמ %89 לש תופיפצל דע  רקובמ קודיהב  
      

2,245.50  14.97 150.00 רטמ .ץניא 8 לש רטוקב רוניצה  ךא ל"נכ 08.5.047
      
רובע הנכומ הריפחב 6" י"חח טרדנטס יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.5.050
ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ קר יח"ח תושירד יפל ,יח"ח לש םילבכ      

1,470.00  58.80  25.00 רטמ .בתכב חוקיפה רושיאב קר .ינקית ןומיס טרסו  
      
08.5.060 ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת לש הריפח    
הרקבב א עצמב רזוח יולימ  ,טרפ יפל 89% הנויד לוח יוסיכו דופיר      
הריפחה המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה  האלמ      
תיקפוא הבכשב םיחנומ 6" תורוניצ 4 ל בחורו מ"ס 052 דעקמועב      

6,895.50  45.97 150.00 רטמ .רוניצ אלל ריחמה תחא  
      
08.5.070 001 םינפ בחור : תודימב דיחי םינומ רליפל הרוקמ ןוטב תחמוג    
,מ"ס 04 קמוע מ"ס 052 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ  הבוג מ"ס      

1,924.20 1,924.20   1.00 פמוק .סוליפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ  
      
: תודימב למשח תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.5.080
מ"ס 052 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג מ"ס 761 םינפ בחור      

2,715.30 2,715.30   1.00 פמוק .סוליפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 05 קמוע  
      
ק ז ב  ר ו ב ע  ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  6.80 ק ר פ  ת ת       
      
חקפמה רושיאל םאתהב ועצובי ,ינשמ ריצ -קזבל תרושקת תודובע      
בתכב      
      
.תוירחאו הלעפה ,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
      
רחאל קרו קזב תרבח לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.בתכב תיחרזא הסדנה 'חמ קזב רושיא תלבק      
      
ןלבקה תוירחאב םואתה ,יחרכה עוציב לע קזב לש רישי חוקפ      
.הדיחי יריחמב לולכ שרדי םא חוקפה ימי ןיגב םולשת תוברל      
      
טרפמב ןייוצמהמ ערוג וניאו  יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.קזב לש ינכטה      
      
הביצח וא/הריפח התועמשמ הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
תריפח וא הביצח ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אלו םיידיב וא םילכב      
.םיידי      

קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../035 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     035 11 םחתמ

1 שיבכ - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תוברל מ"ס 051 דע קמועב  מ"ס 08 בחורב  הלעת תריפח     08.6.070
לעמ מ"ס 03לש לוח יולימו לוח דופיר  ,)םירסייפס( תוכומתה      
ומכ   ,0701 קרפ קזב לש דחוימה ינכטה טרפמה יפל לכה תרנצל      
  הלעתה בחור לכל יקנ תונויד לוח יולימ ללוכ   ,עוצב טרפ יפל ןכ    
יפל היוור הבטרהב תרשואמ הדבעמ י"ע  רקובמ קודיה םע      
רזוח יולימ .תוכרדמו םישיבכ תייצח  רוזאב קר חקפמה תויחנה      

1,977.50  39.55  50.00 רטמ . האלמ הרקבב קדוהמ א עצמב  
      
08.6.080  טוח  םע  מ"מ 04 רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ  ןליתאילופ  רוניצ    
םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ      
הלעתב חנומ קזב טרדנטסתבג ורטסלפ וא  טסלפ רצמ תרצות      
0701 קרפ קזב לש דחוימ ינכט טרפמו עוציב טרפ יפל לכה הנכומ      

 396.00   7.92  50.00 רטמ .יחהו םוטיאה ירמוח לכ ללוכ .  
      
08.6.090  טוח  םע  מ"מ 05 רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ  ןליתאילופ  רוניצ    
םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ      
הלעתב חנומ קזב טרדנטסתבג ורטסלפ וא  טסלפ רצמ תרצות      
קרפ קזב לש דחוימ ינכט טרפמו .T.... עוציב טרפ יפל לכה הנכומ      

 650.00  13.00  50.00 רטמ םוטיאה ירמוח לכ ללוכ .2701  
      
TOH ר ו ב ע  ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
יפל תיפצת ללוכ םיינשמה םיריצ -TOH תרושקת תודובע      
. TOH תרבח לש םיטרדנטס      
      
.תוירחאו הלעפה ,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
      
.TOH תרבח לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
      
ןלבקה תוירחאב םואתה ,יחרכה עוציב לע טוה לש רישי חוקפ      
.הדיחי יריחמב לולכ שרדי םא חוקפה ימי ןיגב םולשת תוברל      
      
טרפמב ןייוצמהמ ערוג וניאו  יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.TOH לש ינכטה      
      
הביצח וא/הריפח התועמשמ הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
תריפח וא הביצח ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אלו םיידיב וא םילכב      
.םיידי      
      
.C.V.P - מ )4"( מ"מ 011 רטוקב םינק 2 תחנהל הלעת תריפח     08.7.070
052 דע קמועב שרדנכ הכישמ טוח תובב ירושרש וא  רלחישק      
03 לש לוח יולימו לוח דופיר  ,)םירסייפס( תוכומתה תוברל מ"ס      
לכה . האלמ הרקבב קדוהמ א עצמב רזוח יוסיכו תרנצל לעמ מ"ס      

1,977.50  39.55  50.00 רטמ ,0701 קרפ TOH לש דחוימה ינכטה טרפמה יפל  
      
: תודימב למשח תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.7.080
מ"ס 052 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג מ"ס 761 םינפ בחור      

2,715.30 2,715.30   1.00 פמוק .סוליפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 05 קמוע  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../036 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     036 11 םחתמ

1 שיבכ - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
: תודימב למשח תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.7.090
מ"ס 052 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג מ"ס 08 םינפ בחור      

1,443.20 1,443.20   1.00 פמוק .סוליפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 05 קמוע  
      
יפל תרושקת - תודובעל 5.31 .ע.ק.י בלצומ ןליתאילופ רוניצ     08.7.100
טוח ללוכ הנכוממ הריפחב מ"מ 05 רטוקב TOH תרבח תושירד      

 650.00  13.00  50.00 רטמ ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב ןוליינמ הכישמ  
      
ת ו נ ו ש  8.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןקתמה רושיא לע בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.8.030

2,839.76 2,839.76   1.00 פמוק .חתמ תסנכהל רתיה ןתמו למשחה קוחב ותדימעו  
      
למשחה תרבח י"ע רפמא 061X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב     08.8.040
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת ללוכ ,ךמסומ קדוב וא      
םימואיתה לכ ללוכ ,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה תרבח םע םישורדה      

3,200.00 3,200.00   1.00 פמוק .תודע  
      
ת ו י ז ר ב ו  ת ר ו ש ק ת ל  ת ו נ כ ה  9.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ ל"נה תויומכ יבתכב םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
טרפמהמ ערוג וניאו ,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.הז זרכמל דחוימה טרפמהו 80 ינכטה      
      
,רתוי םיטרופמ םירבסהו דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה טרפמב טוריפ האר      
      
.רחא דויצ אלו זרכמב ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
      
םיליבומ      
      
יפל ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ      
.80 טרפמ      
      
.רטוקו גוס לכב םיפיפכ\םיחישק למשח ילבכ רבעמל      
      
תירושרש תרנצ      
      
יפל תרושקת - תודובעל 5.31 .ע.ק.י בלצומ ןליתאילופ רוניצ     08.9.090
הכישמ טוח ללוכ הנכוממ הריפחב מ"מ 05 רטוקב הייריע תושירד      

31,200.00  13.00 2,400.00 רטמ ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב ןוליינמ  
      
םילוורש      
      
יבועב  מ"מ 011 רטוק חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.9.110
טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק רב ןומיס  מ"מ 5.3 ןפוד      

1,924.00  38.48  50.00 רטמ . ינקת ןומיס  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../037 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     037 11 םחתמ

1 שיבכ - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יבועב  מ"מ 061 רטוק חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.9.120
טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק רב ןומיס  מ"מ 5.3 ןפוד      

1,630.00  65.20  25.00 רטמ . ינקת ןומיס  
      
ללוכ ,מ"ס 001 קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.9.130

20,396.40 1,699.70  12.00 פמוק .984 י"ת יפל 521B הסכמ  
      
יושע הרקב אתל הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.9.140
בותיכהו הקיציב  עובט  הייריעה/הצעומה למס ללוכ  ןקלוו תקציימ      
ןקלוו תקציימ תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמהלע יטנוולרה      

7,696.80 641.40  12.00 פמוק .הכרדמב הנקתהל , עוציב טרפ יפל 984 י"ת יפל 521B הסכמה  
      
יולימו תוריפח      
      
חטשה תרזחה הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
.רוניצ ללוכ אל ,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      
      
,רתוי םיטרופמ םירבסהו דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה טרפמב טוריפ האר      
      
הרבוק רוניצ ללוכ יזכרמ רליפל םימ תיזרב רוביח עוציב ןונכת     08.9.220
יבוע רטמ 5.1*5.1 ןוטב חטשמ דוסי תקראה ,לבכה רובע ירושרש      
הריגסו םוטיא ביבסמ הריפח ,הקראה תדורטקלא רוביחו ,מ"ס 02      

 550.00 550.00   1.00 פמוק . ןוטב םע  
      
ם י י נ פ ו א  ל י ב ש ו  ה פ ש  י נ ב א  ם י פ ו צ י ר  04 ק ר פ       
      
) ן נ ר  (  ה פ ש  י נ ב א ו  ם י פ ו צ י ר  1.04 ק ר פ  ת ת       
      

522,000 104.40 5,000.00 ר"מ ופי גוסמ רופא מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר 40.1.260
      

82,313.00  74.83 1,100.00 רטמ מ"ס 52/71 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא 40.1.470
      
40.1.550 תודימב הזפ אלל היצח רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא    
לש שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס 05/52/02      

1,443.00  96.20  15.00 רטמ ע"ש וא ןייטשרקא  
      
ללוכ ריחמה .מ"ס 32/001/32 תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     40.1.650

75,000.00  75.00 1,000.00 רטמ .ןוטב תנעשמו דוסי  
      
51/05/32 תודימב היצח רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.1.710

56,865.00  66.90 850.00 רטמ .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה .רופא ןווגב מ"ס  
      
ללוכ ריחמה .רופא ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.1.730

67,760.00  48.40 1,400.00 רטמ .ןוטב תנעשמ דוסי  
      
)י ב י ר (. ם י י נ פ ו א  ל י ב ש ו  ה פ ש  י נ ב א  ם י פ ו צ י ר  2.04 ק ר פ  ת ת       
      
,םירוויעל ןומיס ןבא גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.2.400
בחורב ,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב םע( עבצ םע ןווגב      

18,062.40 150.52 120.00 ר"מ .דוסי תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../038 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     038 11 םחתמ

1 שיבכ - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ ריחמה( .רופא ןווגב מ"ס 001/01/02 תודימב המורט ןג ןבא     40.2.910
תרצות WS תתוסמ רמגב ,הניפ ינבא ללוכ )ןוטב תנעשמו דוסי      

52,000.00  65.00 800.00 רטמ 01 טרפ יפל ע"וש וא "ןייטשרקא"  
      
WS רומיגב מ"ס 54/001/091 תודימב "ןולא" םגד ץעל לודיג תיב     40.2.920
ללוכ ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות תלזב רוחש ןווגב 2 טרפ יפל      

210,000 1,500.00 140.00 פמוק םישרוש רורווא תכרעמו םישרוש ליבגמ  
      
תרצות היצנו ןבא גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.2.935
  מ"ס 51/51 מ"ס 5.22/5.7 מ"ס 03/51 תודימבו  ע"ווש וא גנוטיא    

510,000 170.00 3,000.00 ר"מ A1  טרפ יפל םירופא לייטקוק ןווגב5.22/51  
      
תעוצר רובע( "תיבוק יטלומ הרוטנ" גוסמ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.2.940

162,000 120.00 1,350.00 ר"מ 1 טרפ יפל ע"וש וא "גנוטיא" תרצות םירופא לייטקוק ןווגב )תוריש  
      
גנוטיא תרצות  מ"ס 6 יבועב מ"ס 01/01 תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.2.945

104,000 130.00 800.00 ר"מ A1 טרפ יפל  םיפוציר יגוס ןיב הדרפהל ןבל   ןווגב  ע"ווש וא  
      
יליבשל ר"מ/ רטיל 1 רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     40.2.948

2,137.50   1.71 1,250.00 ר"מ םיינפוא  
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב מ"מ 5.21 צ"אתמ םיינפוא יליבש     40.2.950

40,087.50  32.07 1,250.00 ר"מ 01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג  
      
יליבשל  מ"ס 01 יבועב וקווקמ ןבל הדרפה ספ - עבצב ןומיס     40.2.960

5,000.00  10.00 500.00 רטמ לעופב עובצש המל  הדידמ ,םיינפוא  
      
ןוטב חטשמ ג"ע הנתשמ יבועב  ןיעמ'ג וא ןענכ גוסמ תובכש ןבא     40.2.981

22,500.00 450.00  50.00 ר"מ 6 טרפ יפל לוחיכו ןבא ,ןויז ,ןוטב ללוכ מ"ס 51 יבועב ןיוזמ  
      
לגר יכלוה/םיינפוא יליבש רובע תבצועמ המרגוטיפ תעבטה     40.2.992

30,000.00 150.00 200.00 'חי טרפ יפ לע םינוש םיעבצב  
      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל ,עקרק תקידב רחאל תימוקמה המדאל תמאתומ ןג תמדא     41.1.013
שארמו בתכב חקפמה רושיאב ףיעסב שומישה ,חטשב רוזיפ      

24,000.00  80.00 300.00 ק"מ דבלב  
      

27,200.00  16.00 1,700.00 ק"מ הריפח יפדועמ רתאב םימורעממ המדא ךא ל"נכ 41.1.900
      
2.14 ק ר פ  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
יריחמ יוסיכו הריפח םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה לכ תא םיללוכ תרנצה      
תיעקרק תתהתרנצה ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב ויהי תיעקרק לעו      

קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../039 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     039 11 םחתמ

1 שיבכ - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,405.00   4.81 500.00 רטמ . 4 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.015

      
14,112.00  11.76 1,200.00 רטמ . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.065

      
10,264.00  12.83 800.00 רטמ . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.070

      
4,153.80  19.78 210.00 רטמ . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ 41.2.075

      
-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.2.144

14,960.00   3.74 4,000.00 רטמ .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ , 'מ -3.0  5.0 לכ ש"ל  
      
-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.2.150

1,500.00   3.00 500.00 רטמ .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ , 'מ - 0.1  0.2  לכ ש"ל  
      

20,964.20  56.66 370.00 'חי .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 41.2.160
      
םילוורש      
      
לוחב יוסיכ ,לוורשה תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו      
      

 171.00  17.10  10.00 רטמ .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש 41.2.190
      

21,528.00  35.88 600.00 רטמ .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש 41.2.200
      

9,622.00  48.11 200.00 רטמ .5.21 גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש 41.2.235
      
תכרעמ ישאר      
      
תא ףיסוהל שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה      
      
רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל ףוטפטל 5.1" רטוקב תכרעמ שאר     41.2.305
,הזנורבמ ישאר ילוארדיה ףוגמ ץחל דמ ללוכ,תומכ יפל הייקשה      
ררחשמ,ץחל ןיטקמ,ןנסמ,רטמורדיה וא ילמשח טלפ םע םימ דמ      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש וא י.ר.א תמגודכ בלושמ ריוא      
ןואסלפ גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרב 4/3"זרב ,דוקיפ ימל      

5,516.00 5,516.00   1.00 פמוק ע"וש וא  
      
רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     41.2.310
דמ,הזנורבמ ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ יפל היקשה      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה וא ילמשח טלפ םע םימ      
,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ ימל האיצי 4/3" ןג זרב      

8,260.00 8,260.00   1.00 פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
ףוגמ תללוכה 2" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.360
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

2,940.00 1,470.00   2.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../040 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     040 11 םחתמ

1 שיבכ - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ףוגמ תללוכה /11 2" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.365
תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה      

2,772.00 924.00   3.00 פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ  
      
הלעפה לע ןקתומ עו"ש ואו 4/3" קמע םוקאו םותסש רובע תפסות     41.2.395

 810.00 135.00   6.00 פמוק .תכרעמ שארב  
      
ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג םולב "טיילרוא" 048/2 תכרעמ שארל ןורא     41.2.400
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג יפל תודימ ,רשואמ      
לקוסל ןוטב תקיצי ,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      

4,382.90 4,382.90   1.00 פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל תושורדה תודובעה לכו  
      
וא ,"ןגסלפ"/דראג םולב "טיילרוא" 0011/2 תכרעמ שארל ןורא     41.2.405
דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג יפל תודימ ,רשואמ ע"ש      
ןוטב תקיצי ,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל חוור      

5,879.50 5,879.50   1.00 פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל תושורדה תודובעה לכו לקוסל  
      
,םייק םימ רוניצמ 5.1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.2.420
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג ,הריפח ,םימ -דמ ללוכ      

6,414.00 6,414.00   1.00 פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.2.430
לכה ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג ,הריפח ,םימ -דמ      

8,017.50 8,017.50   1.00 פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל  
      
בושחימ תכרעמ      
      
וא, הלורוטומ תרצות RX 4-CD  ויפרוקס םגד הייקשה בשחמ     41.2.450
ירטקלאוטופ אתל   רוביח , רבצמ , ןעטמ ללוכ ,ע"וש םגא לסיריא      
הלופכ הליענ לעב C - 45  גוסמ הנגה ןוראב, תיראלוס הניעטל      
  קוחרמ הרקב תכרעמ םאות . הייקשהה ןורא לע וא ןוטב תקיצי לע    

21,326.56 10,663   2.00 פמוק תורדש תייריע לש  
      
םידיאונולוס ספ לע ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     41.2.470

1,400.00 350.00   4.00 'חי .ןוראל קזוחמ  
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
וא ןייל ןייר זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     41.2.505

 748.30 374.15   2.00 פמוק .ע"ש  
      
בותיכ םע הסכמ ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.2.525

8,017.50 1,336.25   6.00 פמוק תושרה למסו הייקשה  
      
בותיכ םע הסכמ ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.2.530

10,583.10 1,763.85   6.00 פמוק . תושרה למסו הייקשה  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../041 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     041 11 םחתמ

1 שיבכ - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
3.14 ק ר פ  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 52 קמועל שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.3.040
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית      
בתכב חקפמה תייחנה לבקתת םא קר םלושי .'וכו םיינכמ םילכב      

24,000.00   6.00 4,000.00 ר"מ . שארמו  
      
טסופמוק גוסמ םהלש תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     41.3.050
איצמהל שי .םנודל ב"וק 02 לש תומכב ןוניגה יחטשל אטוחמ      
ינפל חקפמל וריבעהלו טסופמוקה קפס לש  יוטיחה לע רושיא      
הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ ריחמה .רתאל טסופמוקה תעגה      

12,000.00   3.00 4,000.00 ר"מ .ןושיד ירמוחו םיינכמ םילכב שומיש ןוגכ  
      
תיקש וא  ,רטיל 3 חפנב לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.3.110

90,000.00  18.00 5,000.00 'חי .  
      
מ"ס 02 דודמ :מ"מ 52 עזג רטוק - 7 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.3.150
. הפיו חתופמ ,'מ 3.2 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה הלעמב      

11,200.00 280.00  40.00 'חי .ריחמותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 52 חפנב לכיממ  
      
מ"ס 02 דודמ מ"מ 04 עזג רטוק - 8 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.3.160
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה הלעמב      
ותואב עקרקהמ וא,תוחפל רטיל 05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2      

41,800.00 380.00 110.00 'חי .ריחמ  
      
מ"ס 02 דודמ :מ"מ 36 עזג רטוק - 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.3.170
,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה הלעמב      
עקרקהמ וא,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3 םומינימ      

105,600 480.00 220.00 'חי .ריחמ ותואב  
      
ת ו ק ע מ ו  ם י מ ו ס ח מ  ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  2.24 ק ר פ  ת ת       
      

42,000.00 2,800.00  15.00 'חי טרפ יפל לספס 42.2.910
      

33,000.00 2,200.00  15.00 'חי טרפ יפל דיחיל ךא ל"נכ 42.2.920
      
םע "ינברוא טוהיר" תרבח לש תלד םע עבורמ גאטירה ןותפשא     42.2.930

33,600.00 2,800.00  12.00 'חי ע"ווש וא עקרקל ןוגיע ללוכ ןוולוגמ לכימ  
      

67,500.00 450.00 150.00 רטמ טרפ יפל ע"ווש וא בגש םא יא לש ףלצ םגד הכלוה הקעמ 42.2.940
      
.עקרקב ןטובמו ןגועמ מ"ס 58 הבוגב לזרב תקצימ םוסחמ דומע     42.2.950

2,270.56 567.64   4.00 'חי 45 טרפ יפל  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../042 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     042 11 םחתמ

1 שיבכ - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ל י ל ס ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
שרדנה יפל השעית הרבדה ,םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     51.1.100
דע 00.40.20.14 םיפיעס לוחכ רפס-יללכה טרפמב      
רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו ,40.40.20.14      

36,000.00   2.00 18,000 ר"מ 50.20.14 ףיעסלוחכ  
      
,אוטאט תוברל מ"ס 1 דע יבועב טלפסא  לש ןידע ףוצרק/סופסיח     51.1.510

28,000.00   4.00 7,000.00 ר"מ .ר"מ 000,1 לעמ חטשל וניה ריחמה .קוליסו יוניפ  
      
תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ יוקינ ללוכ ,מ"ס 03  קמועל ףושיח     51.1.910
טרפמב ראותמה יפכ תודובעה לכו קוליסו יוניפ תוברל היחמצ      

106,920   5.94 18,000 ר"מ .דחוימה ינכטה  
      
2.15 ק ר פ  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל םינבאו םירדלוב רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו יופינ ןוימ     51.2.100
הכיפש רתאל יוניפו דרפנב תלוספה םוריע שרדנ םא םיידי תדובע      

427,680  26.73 16,000 ק"מ . רשואמ  
      

106,900  21.38 5,000.00 ק"מ .רשואמ הכיפש רתאל םינוש םיגוסמ  חטשב תמייק תלוספ יוניפ 51.2.105
      
אל.הנמטמב אוהש גוס לכמ תלוספ תנמטה ןיגב הרגא םולשת      51.2.110
תנגהל דרשמ י"ע רשואמ וניאש םוקמב הנמטה רובע םלושי      

350,000  70.00 5,000.00 ק"מ תימוקמה תושרהו הביבסה  
      

32,400.00   2.70 12,000 ר"מ .ףושיח/הריפח רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה 51.2.160
      
02 דע יבועב תובכשב םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     51.2.200

24,000.00   4.80 5,000.00 ק"מ .קודיה רחאל מ"ס  
      
מ"ס 02 קמועל הריפח - מ''ס 04  קמועל תיתיסרח תיתש דוביע     51.2.232
הקודיה מ"ס 02 קמועל הריפחה תיתחת תשירח ,רמוחה ןוסחא      
,)מ"ס 02(הרסוהש הבכשה לש רזוח יולימו ,שבכ ילגר שבכמב      

40,200.00   6.70 6,000.00 ר"מ . דחוימה טרפמב טרופמכ .שבכ ילגר שבכמב הקודיהו  
      
3.15 ק ר פ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל ,מ"ס 02 דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.010

658,800 122.00 5,400.00 ק"מ .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ קודיהב קודיהה  
      
יבועב תובכשב רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.110
שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ      
רמוח תוברל .)קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה טרפמב      

1,200,000  60.00 20,000 ק"מ .הביבסה תנגהל דרשמה י"ע רשואמה לעפממ רזחוממ  
      
4.15 ק ר פ  4.15 ק ר פ  ת ת       
      

19,800.00  66.00 300.00 ר"מ 02-ב ןוטב יולימב מ"ס01 הבוגב בווואג/אתואג תרווכ 51.4.060
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../043 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     043 11 םחתמ

1 שיבכ - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
6.15 ק ר פ  6.15 ק ר פ  ת ת       
      
שיבכה הנבמ תיתחתמ דדמי רוניצה קמוע םולשת ןינעל      
      
0.2 דע קמועב 5 גרד מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.036

94,879.40 431.27 220.00 רטמ .'מ  
      
51.6.196 קמועב  5 גרד מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ    

507,039 1,300.10 390.00 רטמ .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  
      
51.6.216 קמועב 5 גרד מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ    

264,347 1,391.30 190.00 רטמ .'מ 0.4 דע 'מ0.3-מ  
      
ןיטטשרקא לש רוצייה ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.6.398

8,278.60  37.63 220.00 רטמ . מ"ס 06 דע 04  רטוקב תרנצ רובע ע"ווש וא  
      
ןיטטשרקא לש רוצייה ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.6.399

55,117.40  95.03 580.00 רטמ . מ"ס 08  רטוקב תרנצ רובע ע"ווש וא  
      
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס  041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.564
'מ 52.2 לעמ  לעמ קמועב 004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב      

40,087.50 8,017.50   5.00 פמוק .'מ 57.2 דעו  
      
הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס  041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.572
52.3  לעמ  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב      

68,092.50 9,727.50   7.00 פמוק .'מ 57.3 דעו 'מ  
      
תקוצי  מ"ס 06 רטוקב ינקית הסכמ רובע הרקב תוחושל תפסות     51.6.600

4,548.84 379.07  12.00 פמוק הליענ אלל תושרה למסו תרגסמ ללוכ 004D לזרב  
      
מ"ס  04 רטוק רוניצ לע  POTSRETAW גוסמ םטא עוציב     51.6.610

10,200.00 425.00  24.00 'חי זוקינה תכרעמב הרקב יאתל רוניצ רוביחב  
      
מ"ס  08 רטוק רוניצ לע  POTSRETAW גוסמ םטא עוציב     51.6.630

19,440.00 810.00  24.00 'חי זוקינה תכרעמב הרקב יאתל רוניצ רוביחב  
      
מ"ס 87/84 םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     51.6.664
לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל רוח םע מ"ס 041 הבוגב      
וא הדבכ לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      

46,864.80 1,952.70  24.00 'חי .984 י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח  
      
מ"ס 56 הבוגב 87/84 םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.6.668
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו לש DM-2 תמגודכ      
    052C י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

40,466.40 1,686.10  24.00 'חי .489  
      
מ"ס 01 הבוגב לזרב תקצימ הפש ןבא רובע ןטלוק ריחמל תפסות     51.6.712

21,600.00 450.00  48.00 פמוק .ע"ש וא ןמפלוו לש LT-ZM-09 םגד העסימהמ  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../044 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     044 11 םחתמ

1 שיבכ - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
9.15 ק ר פ  9.15 ק ר פ  ת ת       
      

2,793.00 186.20  15.00 'חי .ינוריע גוסמ ךרד ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא 51.9.030
      

2,173.50 144.90  15.00 'חי .דומע אלל ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא 51.9.040
      
עבצב ,מ"ס 51 דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.050

 560.00   2.80 200.00 רטמ .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל  
      
,מ"ס 52 דע מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.9.060

24,840.00  20.70 1,200.00 ר"מ .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל  
      
הלעמו מ"ס 03 בחורב ,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.9.070

2,820.00  23.50 120.00 ר"מ .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל עבצב  
      

 124.00  31.00   4.00 'חי .דדוב ץח תעיבצ 51.9.080
      

 154.40  38.60   4.00 'חי .לופכ ץח תעיבצ 51.9.090
      

3,520.00   4.40 800.00 רטמ .הפש ינבא תעיבצ 51.9.110
      

 184.00  46.00   4.00 'חי .)םיינפוא למסו ץח ןומיס( 408 למסב םיינפוא ליבש ןומיס 51.9.137
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  1.25 ק ר פ  ת ת       
      

13,440.00   1.60 8,400.00 ר"מ .ר"מ/ג"ק 2.1-8.0 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר 52.1.010
      

18,720.00   1.30 14,400 ר"מ .ר"מ/ג"ק 5.0-3.0 רועישב החאמ ןמוטיב סוסיר 52.1.020
      
ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     52.1.090

217,000  31.00 7,000.00 ר"מ .PG68-10  
      
ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג סג טגרגא םע מ"ס 7 יבועב 52 צ"את     52.1.130

291,900  41.70 7,000.00 ר"מ .PG68-10  
      
ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     52.1.200

247,100  35.30 7,000.00 ר"מ .PG70-10  
      
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ו ד ו ב ע  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
םע ,ךותירל הדח הזאפ םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ      
,טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת ןליתאילופ תינוציח הפיטע      
יבועבו ,םינוש םירטקב ,לוח תפטע םע קמוע לכל עקרקב חנומ      
םיחפסה לכ תוברל הנוש ןפוד      

קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../045 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     045 11 םחתמ

1 שיבכ - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ךותירל הדח הזאפ םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.1.002
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע 23/5" ןפוד יבוע 3" רטוקב      

3,826.00 191.30  20.00 רטמ קמוע לכל עקרקב חנומ טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת  
      
ךותירל הדח הזאפ םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.1.003
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע 23/5" ןפוד יבוע 4" רטוקב      

2,257.00 225.70  10.00 רטמ קמוע לכל עקרקב חנומ טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת  
      
בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ      
      
עקרקב םיחנומ ,21 גרדב 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ      
ךותירל םיחפס ללוכ םינוש םירטקב ,לוח תפיטע םע קמוע לכב      
.ילמשח      
      
011 רטוקב ל"נכ 21 גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.1.008

59,610.00 198.70 300.00 רטמ מ"מ  
      

386,900 730.00 530.00 רטמ מ"מ 054 רטוקב 21 גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ 57.1.009
      
םינבאמ הכרדמ תכיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.1.011
רטוק לכב םימ תרנצ תחנה ךרוצל הפש ינבא תוברל תובלתשמ      
החיתפה ינפל בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו קמוע לכבו      
שיבכה הנבמל דע MSLC -ב רזוח יולימו הנבמה רוזחש תוברל      

4,788.00 239.40  20.00 רטמ .הכרדמ וא\ו  
      
םימל םירזיבא      
      
םיפוגמ      
      
ינוציח יופיצו םינפ יופיצ םע ,'מטא 61 לש הדובע ץחלל ףוגמ      
םיידגנ םינגוא תוברל יסקופא      
      

5,218.80 2,609.40   2.00 פמוק M/1 43 טרפ יפל 4" רטוק רצ/בחר KVA זירט ףוגמ 57.1.015
      

34,755.00 11,585   3.00 פמוק M/1 43 טרפ יפל 81" רטוק רצ/בחר KVA זירט ףוגמ 57.1.016
      

1,100.00 1,100.00   1.00 'חי 81" ףוגמ לע רוויע ןגוא תפסות 57.1.017
      
רטמ 3 ךרואב ןיזמ רונצו ןוטב תייבוק תוברל שא יוביכ יזרב      
      
4" רטוקב יתשורח ףיקז לע 3" רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.1.019

20,202.00 3,367.00   6.00 פמוק SB 'סמ טרפל םאתהב הריבש ןקתמ תוברל  
      
םייק וקל שדח וק תורבחתה      
      
תועצמאב םייקה וקל רוביח ,םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח      
,תודובע ,הריפח( תוולנה תודובעה לכ ללוכ םייתשורח םירזיבא      
)רוביחה עוציבל םישרדנה םירזיבא      
      
גוסמ םייק וקל 054" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.1.023

9,000.00 4,500.00   2.00 'חי והשלכ רטוקב והשלכ  
קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../046 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     046 11 םחתמ

1 שיבכ - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.םירזיבאו .פ.ב + 23/5" .ד.ע הדלפ תורוניצ יעטקמ םיטרפ עוציב     57.1.024
תודובע .ב.םירזיבאהו תורוניצה תלבוהו הקפסא .א:ללוכ ריחמה      
,םיכותירהו םיכותיחה לכ .ג.םישורדה יוסיכהו יוליגה , הריפחה      
ינשמ תשרל ורוביחו טרפה תבכרה םישורדה םיגירבתה לכ תיישע      
םע תפז י"ע עקרקה ינפל תחתמש הדלפה יקלח לכ תופיז .ד.וידצ      
עקרקה ינפ לע הדלפה יקלח לכ תעיבצ .ה.לעפמה תשירד יפל      
ישוג לכ תקיצי .ו.דוסי עבצ עקר םע ןוילע עבצב םירזיבא ללוכ      
.ןוטב ישוגל טרפמל םאתהבו טרפב םיעיפומה הכימתו ןוזעל ןוטבה      
רסרדל ןוגע ינזא ,םימטא ,םימוא ,םיגרב:רזע ירמוח תקפסא .ז      
טרס ,הקל ,תפז ,םימוא ,ןוגע ינזאל םיגרב ,"סוארק" תרצות      
םירבחמ ,דוסי עבצו ןוילע עבצ,םיגירבתל ןולפט טרס ,הפיטע      
תועיפומה תופסונה תוארוהה לכ .ח."לוגסקפ" תרנצל םיפכואו      

5,952.40 1,488.10   4.00 'חי .ןומיס דומע -9 'סמ טרפ.טלפמוק לכה.טרפמב  
      

1,488.10 1,488.10   1.00 'חי זוקינ תדוקנ - 7 'ס טרפ לבא ,ל"נכ 57.1.025
      

1,488.10 1,488.10   1.00 'חי ריווא םותסש - 7 'ס טרפ לבא ,ל"נכ 57.1.026
      
ב ו י ב  ת ו ד ו ב ע  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
C.V.P תורוניצ      
      
י"ת יפל ,מ"מ 553 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.082

262,200 570.00 460.00 רטמ 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב עקרקב םיחנומ ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 553 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.090

60,350.00 710.00  85.00 רטמ 'מ 52.5 דעו 67.4-מ קמועב עקרקב םיחנומ ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 004 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.100

82,600.00 590.00 140.00 רטמ 'מ 57.2 דעו 62.2 קמועב עקרקב םיחנומ ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 004 רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.103

41,100.00 685.00  60.00 רטמ 'מ 52.4 דעו 67.3-מ קמועב עקרקב םיחנומ ,488  
      
י"ת יפל ,מ"מ 004 רטוקב 01  גרד גוסמ ,בויבל  םירמ תורוניצ     57.2.107

126,845 1,103.00 115.00 רטמ 'מ 52.6 דעו 67.5 קמועב עקרקב םיחנומ ' ,488  
      
םינבאמ הכרדמ תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.2.526
רטוק לכב בויב תרנצ תנחנה ךרוצל הפש ינבא תוברל תובלתשמ      
החיתפה ינפל בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו קמוע לכבו      

11,090.00 221.80  50.00 רטמ ןוילעה רטממ MSLC ב רזוח יולימו .הנבמה רוזחש תוברל  
      

7,528.00 376.40  20.00 רטמ בויב תרנצל ןיוזמ ןוטב תפיטע 57.2.528
      
2 טרפ יפל בויבל הרקב תוחוש      
      
בוטר ןוטבמ תושעותמ תויתחת ללוכ הרקב יאת ריחמש שגדומ .      
תננכותמה תיוזה םהב םיאתב , לעפמב קוצי )קי'צנב( לעתמ םע      
. 03-ב ןוטבמ רתאב לעתמ עצובי  ל"נכ לעתמ תקיצי תרשפאמ אל      
. הדיחיה ריחמב לולכ ל"נה לכ       

קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../047 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     047 11 םחתמ

1 שיבכ - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,םיידיב וא/ו םינכמ םילכב הביצח וא/ו הריפח םיללוכ תוחושה יריחמ      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל דע רזוח יולימ      
םלוס וא הדירייבלש תוברל הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
החוש רבחמו החונמ יחטשמ וא/ו םייניב יחטשמו סלגרביפמ      
      
.חותיפה לש קרפב שיש הבוג תמאתה םיללוכ םניא תוחושה יריחמ      
      
דעו 62.2-מ קמועבו מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.542
סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט הרקת תוברל רטמ 57.2      
חתפ םע 21B5 "55 למרכ וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט 5.21      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

9,800.00 4,900.00   2.00 'חי .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה  
      
דעו 67.2-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.544
סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט הרקת תוברל רטמ 52.3      
חתפ םע 21B5 "55למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט 5.21      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

5,250.00 5,250.00   1.00 'חי .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה  
      
דעו 62.3-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.548
סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט הרקת תוברל רטמ 57.3      
חתפ םע 1B52 "55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט 5.21      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

51,300.00 5,700.00   9.00 'חי .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה  
      
דעו 57.4-מ קמועבו מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.558
סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט הרקת תוברל רטמ 52.5      
חתפ םע 1B52 "55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט 5.21      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םש,למס לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

10,900.00 10,900   1.00 'חי .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה  
      
דעו 62.5-מ קמועבו מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.560
סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט הרקת תוברל רטמ 57.5      
חתפ םע 1B52 "55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט 5.21      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םש,למס לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

11,450.00 11,450   1.00 'חי .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה  
      
דעו 67.6-מ קמועבו מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.566
סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט הרקת תוברל רטמ 52.7      
חתפ םע 1B52 "55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט 5.21      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םש,למס לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

18,300.00 18,300   1.00 'חי .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה  
      
ןוטב תוחושל םיסכמו תורקת      
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1 שיבכ - 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םיסכמו תורקת רובע מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.2.596
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד תמגוד ןוט 04 סמועל      

1,528.00 764.00   2.00 'חי לזרב תקיצי רגס םע ע"ש  
      
םיסכמו תורקת רובע מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.2.598
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד תמגוד ןוט 04 סמועל      

8,500.00 850.00  10.00 'חי לזרב תקיצי רגס םע י"ש  
      
םיסכמו תורקת רובע מ"ס 051 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.2.600
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד תמגוד ןוט 04 סמועל      

4,722.00 1,574.00   3.00 'חי לזרב תקיצי רגס םע י"ש  
      
טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחתפ רובע הרקב אתל ריחמ ,תפסות     57.2.604
ךרוצל הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ תחיתפ וא\ו      
תחנה רחאלםנוקיתו קמוע לכבו מ"ס 001 רטוקב הרקב את תחנה      

 250.00 250.00   1.00 'חי .הכרדמ ואו שיבכ הנבמה רוזחש תוברל אתה  
      
וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחתפ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     57.2.606
ךרוצל הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ תחיתפ      
רחאל םנוקיתו קמוע לכבו מ"ס 521 רטוקב הרקב את תחנה      

 300.00 300.00   1.00 'חי .הכרדמ ואו שיבכ הנבמה רוזחש תוברל אתה תחנה  
      
תוחושל םילפמ      
      
תודובעה לכו םיחפס ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ לפמ עוציב      
4 טרפ יפל םלשומ עוציבל תושורדה      
      
רטוקב בויבל ינוציח לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.2.614

4,800.00 1,600.00   3.00 'חי 4 טרפל םאתהב קמוע לכבו מ"מ 553  
      
רטוקב בויבל ינוציח לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.2.616

6,300.00 2,100.00   3.00 'חי 4 טרפל םאתהב קמוע לכבו מ"מ 004  
      
תומייק תוחושל בויב יוקו תורוניצ רוביח      
      
רטוק לכב םייק הרקב אתל מ"ס 553 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.2.640
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה יוליג תוברל קמוע לכבו      
,חדק עוצב ,תויתרגש אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס , ע"ש וא ביבטיא רבחמ      

3,400.00 1,700.00   2.00 'חי .הרקב אתל יטרדנטסה טרפ  
      

3,800.00 1,900.00   2.00 'חי מ"מ 054 רטוקב לבא ל"נכ 57.2.641
10.4307M 1 שיבכ - כ"הס
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06/12/2022
דף מס':     049 11 םחתמ

תוחיטבו תוכיא תרקבל בצקה 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו כ י א  ת ר ק ב  29 ק ר פ       
      
ת ו כ י א  ת ר ק ב ל  ב צ ק ה  1.29 ק ר פ  ת ת       
      
םלושיו תפסות וא/ו החנה אלל היהי תוכיא תרקב ךרעמ תלעפה      
.)%5.1( הז ןוריחמל אובמב 7 ףיעס יפ לע עבקנש זוחאה יפל      
לופכ ל"נה זוחאה יפל בשוחיו יקלח ןובשח לכב ןתני םולשתה      
.לעופב יקלחה םולשתה      
      
תרקבב דרשמה תופתתשהל בצקה וניה ל"נה יכ שגדומ ןכ ומכ      
יפוס םוכס וניה םוכסה .תולעה לכב האלמ תופתתשה אלו תוכיא      
וא ,עוציב ךשמ תוכשמתה בקע הז ףיעסב תפסות םלושת אלו      
.תרחא הביס לכמ      
      
לש תימצע תוכיא תרקב תכרעמ דוקפתל ףופכב ןתינ בצקהה      
םיוסמ שדוחב תוכיא תרקב לש יוקל דוקפת לש הרקמב .ןלבקה      
תולטמב הדימע יא ןיגב ןלבקה ןובשחמ בצקה םוכס ,רומאכ ,הכוני      
ןלבקה םילשה םא םג רזחוי אלו תוכיאה תרקב לש עוציבה      
.הזוחה יאנתב רומאכ תולטמו םיחוויד תא םיאבה םישדוחב      
      

903,780 903,780   1.00 םוכס הלעמ טרופמש יפכ ףיעסה ךרעמ דבלב %09 ומלושי הז ףיעסב 92.1.004
      
.%001 לש םולשת תמלשה ךרוצל %01 ומלושי הז ףיעסב     92.1.005
םולשת םע דחי טקיורפה םויסב השעי הז ףיעס רובע םולשתה      
אלמ תוכיא תרקב קית תמלשה לש יאנתבו ןלבקל יפוסה ןובשחה      

100,420 100,420   1.00 םוכס .הריסמל  
      
ר ת א ב  ת ו ח י ט ב  39 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ת ו ח י ט ב  ר ו ב ע  ב צ ק ה  1.39 ק ר פ  ת ת       
      
אלל היהי רתאב תוחיטבב דרשמה תופתתשה ןיגב םולשתה      
אובמב 8 ףיעס יפ לע עבקנש זוחאה יפל םלושיו תפסות וא/ו החנה      
.)%58.0(הז ןוריחמל      
      
םישדוחה רפסמב קלוחי דרשמה ןדמואב עבקנש בצקהה םוכס      
שדוח ידימ עובק םוכסכ םלושיו ,תירוקמה עוציבה תפוקתכ ועבקנש      
תירוקמה עוציבה תפוקת לש המויסל דע      
      
םויקב דרשמה תופתתשהל בצקה וניה ל"נה יכ שגדומ ןכ ומכ      
תואצוה יפל הנתשי אלו יפוס םוכס וניהו רתאב תוחיטב ךרעמ      
תוכשמתהבקע הז ףיעסב תפסות םלושת אלו ןלבקל שיש לעופב      
.תרחא הביס לכמ וא ,עוציב ךשמ      
      
תוירחאמ תערוג הניא ,תוחיטב רובע בצקהב דרשמה תופתתשה      
תוארוהב ןימזמה יפלכ ויתויובייחתהב האלמ הדימעל ןלבקה      
םידבועהו רתאה תוחיטב אשונב ןיד לכ תוארוהו הזוחה      
      
רחאל םלושי .רתאב תוחיטב רובע דרשמה תופתתשה בצקה     93.1.005
ןלבקה לש ןובשחה םע דחי שדוחל תחא ןיקת תוחיטב חוד תשגה      

569,046 569,046   1.00 םוכס .ןובשחה רושיאל יאנת הווהיו  
1,573,246 תוחיטבו תוכיא תרקבל בצקה כ"הס

קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../050 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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הנבמ ךס קרפ ךס  

םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ    
   

          998,810.20 ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

          6,639,027.47 תרושקתו הרואת למשח תודובע 80 קרפ   
   

          1,309,180.20 רתא חותיפ 04 קרפ   
   

          256,400.30 היקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

          6,009,890.00 ריעב עבט 34 קרפ   
   

          30,518,083.02 הלילסו רפע תודובע 15 קרפ   
   

          2,874,888.00 טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

          8,613,178.40 בויבו םימ תודובע 75 קרפ   
   

57,219,457.59 םירוגמה תנוכש - 10 כ"הס            
   
1 שיבכ - 20 הנבמ    
   

          447,824.80 ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

          1,014,917.38 תרושקתו הרואת למשח תודובע 80 קרפ   
   

          1,961,168.40 םיינפוא ליבשו הפש ינבא םיפוציר 04 קרפ   
   

          522,547.36 היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

          178,370.56 תוקעמו םימוסחמ ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

          4,248,830.34 הלילסו רפע תודובע 15 קרפ   
   

          788,160.00 טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

          1,268,898.40 בויבו םימ תודובע 75 קרפ   
   

10,430,717.24 1 שיבכ - 20 כ"הס            
   
תוחיטבו תוכיא תרקבל בצקה 30 הנבמ    
   

          1,004,200.00 תוכיא תרקב 29 קרפ   
   

          569,046.00 רתאב תוחיטב 39 קרפ   
   

1,573,246.00 תוחיטבו תוכיא תרקבל בצקה 30 כ"הס            
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: כתב כמויות מתחם 11   .../051 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח הדשהצע
4768489-450 :לט ןיעידומ 2 ןייעמה
 

06/12/2022
דף מס':     051 11 םחתמ

  
הנבמ ךס  

57,219,457.59 םירוגמה תנוכש - 10 הנבמ  
  

10,430,717.24 1 שיבכ - 20 הנבמ  
  

1,573,246.00 תוחיטבו תוכיא תרקבל בצקה 30 הנבמ  
 

  
לכה ךס  

69,223,420.83  יללכ כ"הס  
 11,767,981.54 מ"עמ %71  
 80,991,402.37 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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