
מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     001 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רפע תודובע 10 קרפ      
      
םיעצמו רפע תודובע 10.10 קרפ תת      
      
יוניפו הלבוה תוברל ,חטשב תיללכ הריפח     01.01.0010
תולובגל ץוחמ לא  תלוספ וא/ו רפע יפדוע      

 12,000.00    30.00   400.00 רשואמ תלוספ רתא לא תושרה ק"מ   
      

    630.00    70.00     9.00 .תילעמ רובל הריפח ק"מ  01.01.0020
      

  1,120.00    70.00    16.00 .דסמ תורוקל תולעת תריפח ק"מ  01.01.0030
      

  2,200.00    10.00   220.00 69% תופיפצל תיתש קודיה ר"מ  01.01.0040
      
א"כ מ"ס 02 תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ     01.01.0050

 24,000.00   120.00   200.00 89% תופיפצל ק"מ   

 39,950.00 םיעצמו רפע תודובע 10.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 39,950.00 רפע תודובע 10 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     002 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןוטב תודובע 20 קרפ      
      
רתאב קוצי ןוטב 'בע 10.20 קרפ תת      
      

 18,360.00 1,020.00    18.00 . 03-ב ןוטב , תואסנולכ ישאר ק"מ  02.01.0010
      

  4,675.00    85.00    55.00 .תורוקל תחתמ , מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ ר"מ  02.01.0020
      

 19,890.00    51.00   390.00 . םיפצרמל תחתמ ךא , ל"נכ ר"מ  02.01.0030
      
מ"ס 02 הבוגב םיננושמ דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0040

  1,755.00    39.00    45.00 . מ"ס 04 , 52 בחורב , דסמ תורוקל תחתמ ר"מ   
      

 15,810.00    51.00   310.00 . םיפצרמל תחתמ ךא , ל"נכ ר"מ  02.01.0050
      
יפצרמל תחתמ , לופכ 3.0 ןליטאילופ עצמ     02.01.0060

  1,170.00     9.00   130.00 . חותיפה ר"מ   
      
קוצי . מ"ס 01 יבועב , 03-ב ןוטב ףצרמ     02.01.0070

 14,300.00   110.00   130.00 . הנבמה ףקיהב תועוצרב ר"מ   
      
רובב , מ"ס 52 יבועב , 03-ב ןוטב תפצר     02.01.0080

  1,272.00   212.00     6.00 . תילעמה ר"מ   
      
תנעשהל ןש תוברל , 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.01.0090

 17,680.00 1,105.00    16.00 . ינוציח ףצרמ ק"מ   
      

  6,375.00 1,275.00     5.00 .מ"ס 52 , 02 יבועב , 03-ב ןוטב דסמ תריק ק"מ  02.01.0100
      

 76,500.00   255.00   300.00 . מ"ס 02 יבועב , 03-ב תויולת ןוטב תופצר ר"מ  02.01.0110
      

  7,000.00   280.00    25.00 . מ"ס 22 יבועב ךא , ל"נכ ר"מ  02.01.0120
      

  5,670.00   315.00    18.00 . מ"ס 03 יבועב ךא , ל"נכ ר"מ  02.01.0130
      

  1,530.00 1,530.00     1.00 . מ"ס 01 יבועב , 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0140
      

 57,120.00 1,190.00    48.00 . מ"ס 02 יבועב , 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0150
      

 27,528.00 1,147.00    24.00 . מ"ס 52 יבועב ךא , ל"נכ ק"מ  02.01.0160
      

 17,680.00 1,105.00    16.00 . מ"ס 03 יבועב ךא , ל"נכ ק"מ  02.01.0170
      

  6,372.00 1,062.00     6.00 . מ"ס 53 יבועב ךא , ל"נכ ק"מ  02.01.0180
      

 24,480.00 1,360.00    18.00 . 04-ב ןוטב ידומע ק"מ  02.01.0190
      

 10,200.00 1,275.00     8.00 . 03-ב ןוטב תונותחת תורוק ק"מ  02.01.0200
      

 24,480.00 1,360.00    18.00 . 03-ב ןוטב תולדב תורוק ק"מ  02.01.0210
      

359,847.00 10.20 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     003 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

359,847.00 מהעברה      
      

      
 11,050.00 1,105.00    10.00 . 03-ב ןוטב תונוילע תורוק ק"מ  02.01.0220

      
תוברל , 03-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.01.0230

 37,851.00 1,147.00    33.00 . הקלורל מ"ס 3 בחורב עקש ק"מ   
      

  3,570.00 1,190.00     3.00 . םיכורד תוחול תנעשהל , 03-ב ןוטב ןש ק"מ  02.01.0240
      
תורוק ינפ לש )בחורל( עופישב הקלחה     02.01.0250

  2,400.00    20.00   120.00 . תוקעמו רטמ   
      
בחורב תוציחמ לע תוקוצי , 03-ב ןוטב תורוגח     02.01.0260

  1,445.00 1,445.00     1.00 . םיחתפ לעמ תוברל מ"ס 01 ק"מ   
      

 14,025.00 1,275.00    11.00 . מ"ס 02 , 52 בחורב ךא , ל"נכ ק"מ  02.01.0270
      
תחתמ , מ"ס 01 בחורב , 03-ב ןוטב תורוגח     02.01.0280

    722.50 1,445.00     0.50 . םיתורש ירדחב הינב יקולב תוציחמל ק"מ   
      

 32,130.00   238.00   135.00 . מ"ס 02 יבועב , 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0290
      

 20,514.00   263.00    78.00 . מ"ס 22 יבועב ךא , ל"נכ ר"מ  02.01.0295
      

  5,814.00   323.00    18.00 . מ"ס 03 יבועב ךא , ל"נכ ר"מ  02.01.0300
      
יבג לע , מ"ס 6 יבועב , 03-ב גניפוט ןוטב     02.01.0310
בחור תועוצרב תוברל תורוקו תוימורט תוטלפ      

 40,800.00   850.00    48.00 . תוטלפה ןיב , מ"ס 03 דע ק"מ   
      
לקשמב "לק ןוטב" ףצקומ ןוטבמ תוגג יעופיש     02.01.0320

 21,250.00   425.00    50.00 .04 קזוח , ק"מל ג"ק 0021 יבחרמ ק"מ   
      
טיטמ מ"ס 6X6 תודימב תושלושמ תוקלור     02.01.0330

  4,200.00    21.00   200.00 . טנמצ רטמ   
      
מ"ס 02 יבועב , 03-ב ןוטב םייניב יחטשמ     02.01.0340

  3,360.00   280.00    12.00 . תוגרדמ ירדחב ר"מ   
      
, 03-ב ןוטב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.01.0350

  5,940.00   297.00    20.00 . מ"ס 02 יבועב ר"מ   
      

    340.00   170.00     2.00 . תילעמ תלד יפוקשמ ןוטיב 'חי  02.01.0360
      
. 03-ב ןוטב גגה לע דויצל םיינבלמ םיסיסב     02.01.0370

  2,210.00 1,105.00     2.00 . םיקלחומ ןוטב ינפ ק"מ   
      
םירטקה לכב תוכתורמ תותשרו הדלפ תוטומ     02.01.0380

199,750.00 4,250.00    47.00 . םינוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   

767,218.50 רתאב קוצי ןוטב 'בע 10.20 כ"הס  

      
קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     004 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תילעמה ריפ 20.20 קרפ תת      
      
וא דיסילופ יטטניס דיסב תילעמה ריפ דויס     02.02.0020
תיתשת תנכה תוברל תובכש יתשב ע"ווש      
,תוארוה יפל - תוטילב תותיס ,םירוח תמיתס,      

  1,275.00 1,275.00     1.00 'פמוק תילעמה ןרצי רושיאו תויחנה  
      
תמרהל תילעמ תונוכמ רדח תרקתב םיוו     02.02.0040

  1,275.00   425.00     3.00 תילעמה ןרצי תינכות י"פע ןוט  2  לש םיסמוע 'חי   

  2,550.00 תילעמה ריפ 20.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

769,768.50 ןוטב תודובע 20 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     005 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ      
      
תוריקו תורקת 10.30 קרפ תת      
      
תגרד , 05-ב ןוטב תוכורדו תולולח תוטלפ     03.01.0010
. רתאב תובכרומ מ"ס 05 יבועב , 3 הפישח      

268,000.00   800.00   335.00 . הכירדה יטוח ללוכ ריחמה ר"מ   

268,000.00 תוריקו תורקת 10.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

268,000.00 םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     006 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

הינב תודובע 40 קרפ      
      
ןוטב יקולבב היינב 10.40 קרפ תת      
גנוטיאו      
      

 14,400.00   120.00   120.00 . מ"ס01 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוציחמ ר"מ  04.01.0010
      

    780.00   130.00     6.00 . מ"ס 51 יבועב ךא , ל"נכ ר"מ  04.01.0020
      
02 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.01.0030

 43,500.00   145.00   300.00 . מ"ס ר"מ   
      

 65,100.00   210.00   310.00 . מ"ס 52 יבועב גנוטיא יקולב תוריק ר"מ  04.01.0040

123,780.00 גנוטיאו ןוטב יקולבב היינב 10.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

123,780.00 הינב תודובע 40 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     007 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םוטיא תודובע 50 קרפ      
      
הנבמב םוטיא 'בע 10.50 קרפ תת      
      
טרפמה יפל םיבוטר םירדח תופצר םוטיא     05.01.0010

  2,125.00    85.00    25.00 40.50 דחוימה ר"מ   
      
טרפמה יפל םיבוטר םירדח תוריק םוטיא     05.01.0020

  6,800.00    85.00    80.00 50.50 דחוימה ר"מ   
      
דחוימה טרפמה יפל דסמב תוביטר ץצוח ךבדנ     05.01.0030

  1,250.00    25.00    50.00 . מ"ס 52 בחורב ץוח תוריקב 60.50 רטמ   
      
הנגה תוברל תויעקרק תת תופצר םוטיא     05.01.0040
טרפמה יפל , מ"ס 5 יבועב ןוטב תדמב      

 40,800.00   102.00   400.00 70.50 דחוימה ר"מ   
      
יפל םייעקרק תת תורוק / תוריק םוטיא     05.01.0050

 15,300.00   102.00   150.00 80.50 דחוימה טרפמה ר"מ   
      
טרפמה יפל תופצורמ תופצרו תוגג םוטיא     05.01.0060
תנגה ללוכ ריחמה .ד,ג,א 01.50 דחוימה      
ינכטואג דב םע םיפצורמ םיחטשב םוטיאה      

 35,700.00   102.00   350.00 . ר"מל םרג  004 לקשמב ר"מ   
      
01.50 דחוימה טרפמה יפל , תוקלור םוטיא     05.01.0070

  6,800.00    34.00   200.00 .ד,ג,א רטמ   
      
יפל , מ"ס 6 יבועב ןפודנור - ימרט דודיב     05.01.0080

 15,300.00    51.00   300.00 .1ב 01.50 דחוימה טרפמה ר"מ   
      
דחוימה טרפמה יפל תוגרדמ יניש םוטיא     05.01.0090

  1,395.00    93.00    15.00 05.09 ר"מ   
      
ינוציחה םדיצמ ץוח תוריק לש ימרט דודיב     05.01.0100
טרפמה יפל מ"מ 05 יבועב ןפודנר תוחולב      

 34,000.00    85.00   400.00 11.50 דחוימה ר"מ   

159,470.00 הנבמב םוטיא 'בע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

159,470.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     008 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
      
ץעמ תותלד 10.60 קרפ תת      
      
הפוצמ ,הליגר החיתפ תיפנכ-דח ץע תלד     06.01.0040
הדלפ  ןבלמ םע ,המח הקבדהב הקיאמרופ      
N-1 'סמ סופיט ,מ"ס 012/001 תודימב      
טרופמכ טללפמוק לכה ,תורגנ תמישרב      

 16,100.00 2,300.00     7.00 .המישרב 'חי   
      
הפוצמ ,הליגר החיתפ תיפנכ-דח ץע תלד     06.01.0050
יבועב הטסורינ לנפו המח הקבדהב הקיאמרופ      
012/001 תודימב הדלפ  ןבלמ םע , מ"מ 2      
לכה ,תורגנ תמישרב N-2 'סמ סופיט ,מ"ס      

  5,200.00 2,600.00     2.00 .המישרב טרופמכ טללפמוק 'חי   
      
הפוצמ ,הליגר החיתפ תיפנכ-דח ץע תלד     06.01.0060
יבועב הטסורינ לנפו המח הקבדהב הקיאמרופ      
012/09 תודימב הדלפ  ןבלמ םע , מ"מ 2      
לכה ,תורגנ תמישרב N-3 'סמ סופיט ,מ"ס      

 12,500.00 2,500.00     5.00 .המישרב טרופמכ טללפמוק 'חי   

 33,800.00 ץעמ תותלד 10.60 כ"הס  

      
הדלפ תותלד 20.60 קרפ תת      
      
'קד 06 -ל שא תניסח תיפנכ דח הדלפ תלד     06.02.0040
ףנכה ,מ"ס 012/001 תודימב ,2121 י"ת יפל      
יבועב םינוולוגמ הדלפ תוחול ינשמ תבכרומ      
,רונתב העיבצ ,םיעלס רמצ יולימ ,מ"מ 5.1      
תכתמ תוידי ,ןמש ריזחמ ,ףוקשמ תוברל      
תמישרב M -1  סופיט ,ינקת רדניליצ לוענמו      

 16,000.00 4,000.00     4.00 .המישרל םאתהב 'פמוק לכה ,תורגסמ 'חי   
      
'קד 06 -ל שא תניסח תיפנכ דח הדלפ תלד     06.02.0050
ףנכה ,מ"ס 012/021 תודימב ,2121 י"ת יפל      
יבועב םינוולוגמ הדלפ תוחול ינשמ תבכרומ      
,רונתב העיבצ ,םיעלס רמצ יולימ ,מ"מ 5.1      
תכתמ תוידי ,ןמש ריזחמ ,ףוקשמ תוברל      
תמישרב M -51  סופיט ,ינקת רדניליצ לוענמו      

  4,400.00 4,400.00     1.00 .המישרל םאתהב 'פמוק לכה ,תורגסמ 'חי   
      
םימו ריוא גוזימ ,תרושקת,למשח ןוראל תותלד     06.02.0060
,ףוקשמ תוברל מ"מ 5.1  יבועב ןוולוגמ חפמ      
ידיצ ינשמ רונתב עבצ רמגו עוקש יציפק רגוס      
וניה ריחמה .היונב השינב תובכרומ ,תלדה      
םיסופיט ,תויפנכ וד וא דח תותלדל      
    11-M,01-M,9-M,8-M תורגסמ תמישרב,  

 13,200.00   600.00    22.00 .המישרה יפל 'פמוק לכה ר"מ   
      
      

 33,600.00 20.60 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     009 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 33,600.00 מהעברה      
      

      
,תלעונ תלד םע חפמ שא יוביכ דויצל ןורא     06.02.0070
סופיט ,ריקל רבוחמ ,מ"ס 03/08/08 תודימב      
    21-M יפל 'פמוק לכה ,תורגסמ תמישרב  

    800.00   400.00     2.00 .המישרה 'חי   
      
טרפל םאתהב הפשא רדחל ררוחמ חפ תותלד     06.02.0080

  1,750.00   700.00     2.50 העיבצו ןווליג תוברל ר"מ   

 36,150.00 הדלפ תותלד 20.60 כ"הס  

      
םיזחאמו תוקעמ ,םיגרוס 30.60 קרפ תת      
      
ךלהמל עפושמ וא יקפוא ,הדלפ הקעמ     06.03.0010
ליפורפמ זחאמה ,'מ 50.1-09 הבוגב ,תוגרדמ      
דע קחרמב םידומעה ,מ"מ 04  רטוקב לוגע      
.חוטש ליפורפ הקעמה תיתחתב ,'מ 5.1      
תוטומ םיכתורמ חוטשה ליפורפלו זחאמל      
הקעמה .מ"ס 01 לכ מ"מ 41 רטוק לזרב      
יפל הבוגב ןוטבב ןגועמ ,רונתב עובצו ןוולוגמ      
לכה ,תורגסמ תמישר יפל M-31 סופיט ,ןקתה      

  8,160.00   510.00    16.00 .המישרה יפל 'פמוק רטמ   
      
הדלפ ליפורפמ ,תיטרדנטס המגוד ,עובק גרוס     06.03.0020
02/02 הדלפ ליפורפ ,ףקיהב מ"מ 05 רטוק      
01 לכ מ"מ 02/0  םיבצינו ןותחתו ןוילע מ"מ      
ןגועמ ,רונתב עובצו ןוולוגמ הקעמה ,מ"ס      
יפל M-61 סופיט , מ"ס 002 הבוגב ןוטבב      

  3,000.00   500.00     6.00 .המישרה יפל 'פמוק לכה ,תורגסמ תמישר ר"מ   
      
תנוולוגמ תכתממ לפקתמ גגל הילע םלוס     06.03.0030
,גגל האיצי חתפ ללוכ מ"ס 08/08 חתפל      
'פמוק לכה ,תורגסמ תמישר יפל M-91 סופיט      

  4,400.00 4,400.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
ע"ש וא "עבורמ" וא "לטימ" םגד תשר רדג     06.03.0050
5/04 חוטש לזרבמ תרגסמ םע 'מ 0.3 הבוגב      
,תולוגע וא תועבורמ תוניפ ,מ"מ 6/05 וא מ"מ      
מ"מ 5.4/051/05 תוצבשמב תכתורמ תשר      
2/04/08 וא מ"מ 2/06/06 ליפורפמ םידומעו      
ירזיבא ,תופיכ תוברל ,'מ 571.2-61.2 לכ מ"מ      

  6,750.00   450.00    15.00 םידדוב ןוטב תודוסיו םינוולוגמ רוביח רטמ   

 22,310.00 םיזחאמו תוקעמ ,םיגרוס 30.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     010 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

חבטמ תונורא 40.60 קרפ תת      
      
09/06/004 תודימב ןותחת חבטמ ןורא תדיחי     06.04.0010
הדיחיו תוריגמ 8-ו תותלד 6 תללוכה מ"ס      
8 תללוכה מ"ס 312/06/711 תודימב תפסונ      
,תורגנה תמישרב N-7 סופיטל םאתהב תותלד      

 11,600.00 11,600.00     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ 'פמוק לכה  
      
09/06/203 תודימב ןותחת חבטמ ןורא תדיחי     06.04.0020
םאתהב תוריגמ 8-ו תותלד 4 תללוכה מ"ס      
'פמוק לכה ,תורגנה תמישרב N-8 סופיטל      

  6,750.00 6,750.00     1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ  

 18,350.00 חבטמ תונורא 40.60 כ"הס  

      
תותלדל תוחיטב ירזיבא 90.60 קרפ תת      
      
תימינפ תלדל ילוארדה ןוילע ןמש ריזחמ     06.09.0010

    320.00   320.00     1.00 2 המרב הריגס חכ גוריד מ"ס 001 דע בחורב 'חי   
      
וא "ינועבצא" גוסמ C.V.P-מ תועבצא יניגמ     06.09.0020
ףנכל ףוקשמה ןיבש חוורה תא םיסכמה ,ע"ש      
תמגוד "ןוידרוקא" תרוצב ,ימינפה דצב תלדה      
םילגרס תוברל ,ע"ש וא "ינברהש תותלד"      
081 לש החיתפל,הדמצהל קבדו םוינימולאמ      

  4,400.00   220.00    20.00 םרק/םוח/רופא ןווגב ,תולעמ 'חי   
      
חוורה תא םיסכמה C.V.P-מ תועבצא יניגמ     06.09.0025
,ימינפה דצב תלדה ףנכל ףוקשמה ןיבש      

  3,600.00   180.00    20.00 .קיטסלפמ םילגרס תוברל 'חי   
      

  1,235.00    95.00    13.00 ןולוקוא לגלג םע הקירט ינפב הטאה לגלג 'חי  06.09.0030

  9,555.00 תותלדל תוחיטב ירזיבא 90.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

120,165.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     011 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

האורבת ינקתמ 70 קרפ      
      
יווק תירטינס היצלטסניא 10.70 קרפ תת      
רוביחל דע( הנבמה םוחתב - בויב      
)החושל      
      
בויבל E.P.D.H מ רוניצ תחנהו הקפסא     07.01.0004
'מ 52.1 דע קמועב חנומ מ"מ 061 רטוקב      

  4,760.00   170.00    28.00 .הנבמה ריק / הנבמה תפצר רטמ   
      
דע קמועל מ"מ 011 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ     07.01.0008

 24,000.00   150.00   160.00 .'מ 52.1 רטמ   
      
מ"מ 36 רטוקב E.P.D.H רוניצ ךא ,ל"נכ     07.01.0012

  7,790.00    95.00    82.00 .'מ 52.1 דע קמועל רטמ   
      
מ"מ 05 רטוקב E.P.D.H רוניצ ךא ל"נכ     07.01.0014

  7,000.00    70.00   100.00 .'מ 52.1 דע קמועל רטמ   
      
מ"מ 04 רטוקב E.P.D.H רוניצ ךא ל"נכ     07.01.0015

    900.00    50.00    18.00 .'מ 52.1 דע קמועל רטמ   
      
04 רטוקב ןליפורפילופ רוניצ תחנהו הקפסא     07.01.0035

    450.00    45.00    10.00 .מ"מ רטמ   
      

    350.00    35.00    10.00 .מ"מ 23 רטוקב ןליפורפלופ רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0040
      
ףסאמ / 011 הפצר ףסאמ תנקתהו הקפסא     07.01.0046
זילפ הסכמ ללוכ ,"2X"4 .ר.מ / הליפנ הפצר      
הסכמ ,םיחיפס ללוכ ,תעבורמ תרגסמ םע      

  8,640.00   360.00    24.00 'פמוק .ףוצירה ןווגב עובצ  
      
E.P.D.H -מ הפצר םוסחמ תנקתהו הקפסא     07.01.0048
,מ"מ 061X002 / מ"מ 011X002 רטוקב      

  4,800.00 1,200.00     4.00 'פמוק .הטסורינמ ןוניס לס לס ,ןוטבמ ןוגיע שוג :ללוכ  
      
גרבומ 8" וא 6" תשר הסכמ תנקתהו הקפסא     07.01.0050

  2,550.00   850.00     3.00 ."ה.פ.מ" תעבורמ תרגסמ םע 'חי   
      
תעפושמ הפצר תלעת תנקתהו הקפסא     07.01.0062
הסכמ וא( ,613 הכבס + 613 הטסורינמ      
,)וכותב םיעבטומ הקימרק יחירא םע הלעת      
ספת םע הלעת ללוכ ,הטסורינמ ןוניס לס ללוכ      
תרשפאמה םזילדנוו ינפמ הנגה ןלא גרוב      
וא ה.פ.מ תרצות ,דבלב הקזחא ישנאל החיתפ      

  2,200.00 2,200.00     1.00 .)'מ 0.4 דע בחורב הלעת( רשואמ ע"ש רטמ   
      
      
      
      
      

 63,440.00 10.70 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     012 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 63,440.00 מהעברה      
      

      
E.P.D.H -מ ריוא רוניצ תנקתהו הקפסא     07.01.0064
רזיבא ,א.צל עבוכ :ללוכ ,מ"מ 061 רטוקב      
,'מ 0.1 דע ךרואב תרנצ יעטק ,גגב רבעמ      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק .תוטשפתה הפומ  
      

  1,800.00   600.00     3.00 .מ"מ 011 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0066
      

  1,750.00   350.00     5.00 .מ"מ 09-05 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0068
      
רטוקב E.P.D.H רוניצל ןוטב תפיטע עוציב     07.01.0080
תודובע תוברל שרדנה לכ ללוכ,מ"מ052 -011      

 22,500.00 1,500.00    15.00 401- 'סמ ןוילג יפל תונספת ק"מ   
      
מ"ס 01/04/03 בזרמל תקוש תנקתהו הקפסא     07.01.0100

    800.00   200.00     4.00 .ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות 0023 ט"קמ 'חי   
      
גגל 4" ג"מצ םשג ימל ןטלוק תנקתהו הקפסא     07.01.0110
טרפ יפל שרדנה לכ ללוכ ,םוטא וא ףצורמ      

  4,000.00 1,000.00     4.00 'פמוק .םלשומ עוציבל דע-521 'סמ ןויליגב  
      
הדלפמ ג"מצל האיצי ךפשמ תנקתהו הקפסא     07.01.0120
ןיב רבעמב םוטיא ללוכ ,4" רטוק תנבלוגמ      
    E.P.D.H דנב הפיר" הפיטע טרס םע הדלפל"  

  1,200.00   300.00     4.00 .םוינימולא דידר יופיצ םע רוהט ליטובמ 'חי   

 96,340.00 )החושל רוביחל דע( הנבמה םוחתב - בויב יווק תירטינס היצלטסניא 10.70 כ"הס  

      
- םימ יווק - היצלטסניא 20.70 קרפ תת      
הנבמה םוחתב      
      
011 רטוק "לוגסקפ" רוניצ תנקתהו הקפסא     07.02.0004
ללוכ ,תיטסוקא הרקתב חנומ 51 גרד ,מ"מ      

  2,820.00   235.00    12.00 .תוכימת רטמ   
      
לעתמ םע לוגסקפ רוניצ תנקתהו הקפסא     07.02.0022

    825.00    55.00    15.00 .מ"מ 52 רטוקב ירושרש רטמ   
      

    900.00    45.00    20.00 .מ"מ 02 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0023
      

  4,400.00    40.00   110.00 .מ"מ 61 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0024
      
ןבלוגמ ,3" רטוקב הדלפ רוניצ תחנהו הקפסא     07.02.0025
חנומ הליחש תינוציח הפיטע םע 04 לוידקס      
הרקתב / ריקה ךרואל / הנבמה ףוצירב      
םודא עבצב עובצ שא יוביכל רוניצ( תיטסוקא      

  3,600.00   240.00    15.00 .)יתשורח רטמ   
      

  2,560.00   160.00    16.00 2" רטוקב הדלפ רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0035
      

 15,105.00 20.70 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     013 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 15,105.00 מהעברה      
      

      
    880.00   110.00     8.00 .1" רטוקב הדלפ רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0040

      
    800.00   100.00     8.00 .4/3" רטוקב הדלפ רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0045

      
    704.00    88.00     8.00 2/1" רטוקב הדלפ רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0050

      
רטוקב םירק / םימח םימ תדוקנ תנכה עוציב     07.02.0067
םישורדה תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ ,1"      

    260.00   130.00     2.00 .)תרנצ ללוכ אל( םלשומ עוציבל 'חי   
      

  3,300.00   110.00    30.00 .2/1" רטוקב םימ תדוקנ ךא ל"נכ 'חי  07.02.0070
      
ללוכ ,האלמ שא יוביכ תדמע תנקתהו הקפסא     07.02.0097
ןורא ,ףות םע 4/3" ןוליגלג ,2" הפירש זרב      
םירזיבאה לכו יוביכ דויצ ,טוליש ,חפמ      
יפל ,תמלשומ תנקתהל םישורדה תודובעהו      

  5,000.00 2,500.00     2.00 .טרפ 'חי   
      
םגד ילמשח םימח םימ דוד תנקתהו הקפסא     07.02.0107
ימינפ יופיצ םע רטיל 021 חפנב הכומנ תיללצ      
:ללוכ ,5 ןגמורכ םגד "ןגמורכ" תרצות ליימא      
04 לוידקס הדלפ רוניצ ,דודה תבצהל ןקתמ      
םותסש ,םיזרב ,שמש יטלוק ,דודהמ האיציב      
,"ביגש" תרצות "םוחיגשמ" 'פמט תוסיו      
םימ 'קנל רוביח ,רזוח לא ,ןוחטיב םותסש      

  3,800.00 3,800.00     1.00 .תמלשומ הנקתהל דע שרדנה לכו םירקו םימח 'חי   
      
ללוכ ,"לוגסקפ" םימ תייזכרמ תנקתהו הקפסא     07.02.0110

  2,200.00 1,100.00     2.00 'פמוק .תואיצי 01 דע 1" זילפ יקלחמ  
      

    480.00   480.00     1.00 'פמוק תואיצי 3 דע 1" קלחמ ךא ל"נכ 07.02.0111
      
ריג תרוסמת םע רפרפ ףוגמ תנקתהו הקפסא     07.02.0137
ללוכ ,3" רטוקב ע"ש וא "בכוכה" תרצות      

  2,300.00 2,300.00     1.00 .םיידגנ םינגואו םיחיפס 'חי   
      
רטוקב "ביגש" "ירודכ" זרב תנקתהו הקפסא     07.02.0157

    400.00   400.00     1.00 .םיחיפס ללוכ ,2" 'חי   
      

    630.00   210.00     3.00 .1" רטוקב ירודכ זרב ךא ל"נכ 'חי  07.02.0177
      

    390.00   130.00     3.00 .4/3" רטוקב ירודכ זרב ךא ל"נכ 'חי  07.02.0187
      

    236.00   118.00     2.00 .½" רטוקב ירודכ זרב ךא ל"נכ 'חי  07.02.0197
      
,ינקית זילפמ 1" רזוח לא תנקתהו הקפסא     07.02.0207

    600.00   300.00     2.00 .םיחיפסו םירזיבא ללוכ 'חי   

 37,085.00 הנבמה םוחתב - םימ יווק - היצלטסניא 20.70 כ"הס  

      
קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     014 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םוחתב םיירטינס םילכ 30.70 קרפ תת      
הנבמה      
      
ןבל סרחמ הצחר רויכ לש הנקתהו הקפסא     07.03.0030
201 ט"קמ ,"04 תיצרח" םגד "הסרח" תרצות      

  1,750.00   350.00     5.00 .ע"ש וא 'א גוס ןבל עבצ 'חי   
      
,601 ט"קמ 54 הפלא הצחר רויכ ךא ל"נכ     07.03.0035

    700.00   350.00     2.00 .)םיכנ יתורישל( ע"ש וא "הסרח" תרצות 'חי   
      
תרצות יומס החדה לכימ תנקתהו הקפסא     07.03.0047
003.111 ט"קמ "סקיפואוד" םגד "טירביג"      
ט"קמ הפצרלו ריקל רוביח רזיבא ללוכ      
םגד ילדנו יטנא הלעפה ןצחל ,518.111      
היולת הלסא , 12.087.111 ט"קמ "טסיווט"      
תרצות "ורפ הבונ" םגד הפיטש תלעת אלל      
,ןבל סרחמ 'א גוס 02133 ט"קמ "טירביג"      
דבכ םגד הסרפ בשומ םגדמ הלסאל בשומ      
תילרגטניא הקיציב רצוימה ילדנוו יטנא      

 26,600.00 3,800.00     7.00 לקינ יריצ ללוכ "באלונכט" י"ע קוושמה 'חי   
      
"תקרב" םגד םינקת םיכנ תלסא רובע תפסות     07.03.0050

  2,200.00 1,100.00     2.00 583 ט"קמ 'חי   
      
,םיכנל הבגומ הלסא בשומ תנקתהו הקפסא     07.03.0052

  1,000.00   500.00     2.00 .ע"ש וא "ל"נמ" תרצות 7308 ט"קמ 'חי   
      
םיתורישב הצחר ירויכל  זרב תנקתהו הקפסא     07.03.0053

  2,250.00   450.00     5.00 . 018203 ט"קמ "איג" םגד "תמח" תרצותמ 'חי   
      
,םיכנל ינחלוש יתנמ זרב תנקתהו הקפסא     07.03.0058
,םיכנ יתורישב םיידי תצחר רויכ לע הנקתהל      
ללוכ ,144103 םגד "תמח" תרצות ,ינקת זרב      

  1,820.00   910.00     2.00 'פמוק .ריקב הנכה םירק םימ 'קנל רוביח  
      
8/3X"2/1" רטוקב ןתיוז זרב תנקתהו הקפסא     07.03.0065
ט"קמ "ביגש" תרצות ,2/1X"2/1" וא      
    60080LN81 80080 ואLN81, רוביח :ללוכ  

  1,625.00    65.00    25.00 .ריקב הנכה םימחו םירק םימ תדוקנל 'חי   
      
םע ,2/1" רטוקב ילד זרב תנקתהו הקפסא     07.03.0070

    130.00    65.00     2.00 .702003 ט"קמ "תמח" תרצות ,המירז ןדעמ 'חי   
      
ירויכל 161003 ט"קמ "ורגלא" זרב ךא ל"נכ     07.03.0116

  1,900.00   950.00     2.00 .)דומיל תותיכ( 'חי   
      
      
      
      
      
      

 39,975.00 30.70 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     015 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 39,975.00 מהעברה      
      

      
תרצות ילרגטניא רויכ םע קוצי שיש חטשמ     07.03.0130
ןיוצמה פ"ע הרוצו תודימב "הגטרוא שיש"      
רושיא פ"ע עבצו םגד , תוילכירדאה תוינכותב      
:ללוכ ,מ"ס 2 ןפוד יבוע ,חקפמהו לכירדא      
ירוחא טנק ,םיקוזיחו תוכימת ,םיזרבל םיחתפ      
דע שרדנה לכו ימדק רניס, םימ ףא ,ידיצו      
ירויכ+ הצחר ירויכל תמלשומ הנקתהל      

  4,440.00 1,850.00     2.40 תודבעמ+ םיחבטמ ר"מ   
      
ינקת )רלוק( םירק םימ ןקתמ תנקתהו הקפסא     07.03.0185
יטנא הטסורינמ הובג/ךומנ 1/5051 ןקת יפל      
םגד "ןורקא" תרצות םיכנל תורשפא םע ילדנו      
    F804211 םיזרב ינש םע ,תודסומל רלוק  

 26,000.00 13,000.00     2.00 )םיקובקבל הגיזמ זרב + היתש ןצחל( 'חי   
      
,ימינפ ףוג + ינוציח יוסיכ ךרד 3 ץופרטניא     07.03.0220
רומיג םיגרבו תידי ,הפיכ ,הטלפ : ללוכ יוסיכה      
ללוכ ,"אפלא" תרדסמ "תמח" תמגודכ .םורכ      
תדוקנ ,21-068 ט"קמ םיבצמ 3 וגנט ףלזמ      
שימג רוניצ ,8421-8 ט"קמ הלתמ םע םימ      

  1,550.00 1,550.00     1.00 "תמח" תרצות רטמ 0.2  ךרואב תכתמ יומד 'חי   

 71,965.00 הנבמה םוחתב םיירטינס םילכ 30.70 כ"הס  

      
תונוש 70.70 קרפ תת      
      

    650.00   650.00     1.00 'פמוק .3" לוורש ךא ל"נכ 07.07.0060
      

  2,600.00 2,600.00     1.00 מ"ממל רמוע ןקתה תנקתהו הקפסא 'חי  07.07.0070

  3,250.00 תונוש 70.70 כ"הס  

      
שיש יחטשמ 80.70 קרפ תת      
      
םגד )3 הצובק( "רסיק ןבא" לש ץרווק חטשמ     07.08.0010
    9601 9260, , 9241 ,9141 ,3452 3142,  
תוברל ,מ"ס 56 דע בחורבו מ"ס 2 יבועב      
הזאפ םע חטשמה יבועב רשי טנק דוביע      
06/04 תודימב רויכל םיחתפ דוביע ,הנידע      
זרבלו טרדנטס רויכל ,הנותחת הנקתהב מ"ס      

  5,950.00   850.00     7.00 )שישהמ זרב( "חרפ" רטמ   

  5,950.00 שיש יחטשמ 80.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

214,590.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     016 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

למשח תודובע 80 קרפ      
      
תילמשח היצלטסניא 10.80 קרפ תת      
      
הנזה )א =====  :תורעה******** תודוקנ      
ריחמב הלולכ ,הנושאר הדוקנ דע למשח חולמ      
)ב      .)לבכ וא תרנצב םיכילומ י"ע( הדוקנה      
הלולכ לגעמב תפסונ הדוקנ לכל ל"נכ הנזה      
י"ע תודוקנל תרנצה )ג  .הדוקנה ריחמב      
םלושתש הלעתב YX2N לבכ וא( נ"פ תורונצ      
)ד  .ךרוצה יפל - םהיניש לש בוליש וא )דרפנב      
,"וני'צטב" ,"סיווג" תרצות םירזיבאה לכ      
עקת יתב )ה  .ע"ווש וא דרובסייו וא "דנרגל"      
קלח וא תיאמצע םינקתומה םייזפ דח      
,לויכ ,םודא ,ןבל( םיעבצב ויהי םילולכממ      
םיעקשה לכ )ו  .ןימזמה תריחב יפל )לוחש      
תרדגומ תרנצהש תורמל )ז .הנגה סירת וללכי      
תרנצה תא קפסי לבקה ,םינשיה םירטקה יפל      
.ע"וש םיינכדעה םירטקה יפל      
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- הליגר רואמ 'קנ     08.01.0001
תיזכרמ םילבכ תלעתב שומיש וא מ"מ 02      
וא לבכ( םיכילומ ,)דרפנב םלושת רשא(      
ז"פמ ,ךרוצה יפל ר"ממ 5.1 ךתחב )םיטוח      
,ןושאר ףילחמ וא ,לופכ וא דיחי 'א 01 רואמ      
םירוביח תספוקב הרואת ףוגל האיציו      

 15,600.00   120.00   130.00 םיקדהמו 'קנ   
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- הרישי רואמ 'קנ     08.01.0002
תיזכרמ םילבכ תלעתב שומיש וא מ"מ 02      
ר"ממ 5.1 ךתחב םיכילומ ,דרפנב םלושת רשא      
םייזפדח םילגעמב ,)םיטוח וא לבכ( ךרוצ יפל      
תספוקב הרואת ףוגל האיציו םייזפ תלת וא      

  2,300.00   115.00    20.00 םיקדהמו םירוביח 'קנ   
      
וקסינ עקשב רמג רובע הדוקנה ריחמל תפסות     08.01.0005

     44.00    22.00     2.00 ט"הע 'קנ   
      
"הליגר רואמ" תדוקנ ומכ -- הקלדה רואמ 'קנ     08.01.0007
וא ,ףוליח ז"פמ לש תפסות לכ רובע םלוא      

    500.00    50.00    10.00 ראומ תוגרדמ ןצחל וא ,בילצמ ז"פמ 'קנ   
      
רובע םלוא -- הקלדה רואמ 'קנ ומכ  רואמ 'קנ     08.01.0008

    120.00   120.00     1.00 םייזאפ-תלת םילגעמ תלעפהל דוקיפ 'קנ   
      
טוח רובע גוס לכל רואמ תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.0010

    600.00    15.00    40.00 םורח תרואתל 'קנ   
      
02 רטוקב רוניצ לולכת רשא -- 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0011
רזיבא ,ר"ממ )5.2X3( ךתחב םיכילומ ,מ"מ      

  3,600.00   120.00    30.00 טילקב 'א 61 ק"ח 'קנ   

 22,764.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     017 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 22,764.00 מהעברה      
      

      
לולכת רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0013
)5.2X3( ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ      

  1,300.00   130.00    10.00 לגעמ לע דדוב 'א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ 'קנ   
      
לולכת רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     08.01.0015
)5.2X3( ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ      
לע דדוב ,לופכ רזיבא 'א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ      

    960.00   160.00     6.00 לגעמ 'קנ   
      
לוקסינ רזיבאב 'א 61 לגעמ לע תדדוב ןגזמ 'קנ     08.01.0016
םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת רשא --      
,לוקסינ סופיט ק"ח רזיבאו ר"ממ )5.2X3 לבכ(      
ללוכ עקשה לש הנקתהל תכתמ קוזיח ללוכ      
לע ןקתומ ןומיס תרונמ םע 'א 61X2 ז"פמ      

    660.00   220.00     3.00 שומישל ןכומ טלפמוק - ריקה 'קנ   
      
רזיבאב A61X3 לגעמ לע תדדוב ןגזמ 'קנ     08.01.0017
לבכ( םיכילומ מ"מ 52 רוניצ לולכת רשא טקאפ      
    5.2X5( קוזיח ללוכ לוקסיו סופיט ר"ממ,  
61X3 ז"פמ ללוכ עקשה לש הנקתהל תכתמ      
טלפמוק - ריקה לע ןקתומ ןומיס תרונמ םע      

  9,000.00   500.00    18.00 שומישל ןכומ 'קנ   
      
לולכת רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 02 ק"ח 'קנ     08.01.0018
)5.2X3( לבכ םיכילומ ,מ"מ 61 רטוקב רוניצ      
לע דדוב  ,EEC 'א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ      

    300.00   150.00     2.00 לגעמ 'קנ   
      
לולכת רשא -- תרושקת רדחב הנזה תדוקנ     08.01.0019
חפמ םילבכ תלעתב  ר"ממ 5.2X3 לבכ      
EEC 61X3 רזיבא ללוכ ,)דרפנב םלושתש(      
לש תידיצה ןפודל דומצב ןקתוי רשא ,רפמא      

    200.00   200.00     1.00 ריקל הדומצ וא הרקתה תחת היולתה הלעתה 'קנ   
      
רשא רפמא 61X5  תיזאפ תלת הנזה תדוקנ     08.01.0023
לבכ( םיכילומ ,מ"מ 92 רטוקב רוניצ לולכת      
    5.2X5( תספוק י"ע רזיבאל האיציו ר"ממ  

    700.00   350.00     2.00 דרפנב דדמי רזיבאה - םיקדהמו םירוביח 'חי   
      
לגעמ לע תדדוב 'א )61X5( יזפ תלת ק"ח 'קנ     08.01.0024
םיכילומ ,מ"מ 92 רטוקב רוניצ לולכת רשא --      
61X3 טקפ ז"פמ רזיבאו ר"ממ )5.2X5 לבכ(      

    800.00   400.00     2.00 לגעמ לע דדוב םיקוזיח ללוכ 'א 'קנ   
      
לגעמ לע תדדוב 'א )23X5( יזפ תלת ק"ח 'קנ     08.01.0025
םיכילומ ,מ"מ 63 רטוקב רוניצ לולכת רשא --      
'א )23X5( ק"ח רזיבאו ר"ממ )01X5 לבכ(      

    500.00   500.00     1.00 לגעמ לע דדוב EEC סופיט 'קנ   

 37,184.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     018 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 37,184.00 מהעברה      
      

      
5.2X3 הנזה ללוכ -- הדובע תדמע תדוקנ     08.01.0028
טוח םע מ"מ 52 רטוקב תורוניצ 2 ,ר"ממ      
.רודזורפב הלעתמ לחה תרושקת רובע הכישמ      
המיס" ומכ הדיחי ללוכה ירלודומ רזיבאב םויס      
למשח רזיבאל תומוקמ שש ללוכה "סקוב      
יסירת םיללוכה םיעקש 4 ונקתוי םכותמ רשא(      
הנכה ללוכ תרושקתל תומוקמ 4-ו )ןגמ      
ןכומ טלפמוק - םיככוסמ 54JR םירבחמל      

 12,500.00   500.00    25.00 שומישל 'קנ   
      

    400.00    40.00    10.00 םיפסונ םיעקש רובע ל"נה הדיחיל תפסות 'חי  08.01.0029
      
םגד רובע ל"נכ זגראל תעצוממ תפסות     08.01.0032

    100.00    50.00     2.00 .טוהירב בלושמ תינוציח הנקתהל 'חי   
      
רוניצ לולכת רשא הדוקנ -- םועמע תלעפה 'קנ     08.01.0033
םגדבו תומכב םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב      
למשחה תוחול קרפב עיפומה רקבל םאתומה      
םגדב ריקב עוקש )םינצחל( תלעפה תדיחיו      

  1,000.00   250.00     4.00 ל"נה רקבל םאתומ 'קנ   
      
ךתחב םיכילומ ללוכ ילמשח ךסמל הלעפה 'קנ     08.01.0034
    5.1X5 ןצחל( עוקש וני'ציטיב רזיבא ,ר"ממ(  

  2,100.00   300.00     7.00 ךסמה עונמל ךומסב אספוקב רמג ,ריקב 'קנ   
      
ותנקתה ,רסממה תדרפה רובע ל"נל תפסות     08.01.0036
טווחה ללוכו םיאתמ זראמב םיינב תרקת ללחב      

    210.00    30.00     7.00 ןומיסה תורונמו םינצחלה תדיחי ןיבל וניב 'חי   
      
לש גוס לכ רובע( מ"מ 02 תרושקת 'קנ     08.01.0037
61 רטוקב רוניצ לולכת רשא )מ.נ.מ תוכרעמ      
האיצי דע הבורק םירוביח תספוקל ,מ"מ      

  3,500.00    70.00    50.00 ןוליינמ הכישמ טוחו ,םירוביח תספוקב רזיבאל 'קנ   
      
ןומיס תרונמ רובע םלוא ל"נכ תרושקת תדוקנ     08.01.0038
תדוקנל הברקב תאצמנ רשא ןשעו שא יוליגל      

  1,375.00    55.00    25.00 יאלגה 'חי   
      
לש גוס לכ רובע( מ"מ 02 תרושקת 'קנ     08.01.0039
לולכת רשא -- דרפנ רוניצב )מ.נ.מ תוכרעמ      
בורק תרושקת ןוראמ ,מ"מ 61 רטוקב רוניצ      
טוחו םירוביח תספוקב רזיבאל האיצי דע      

  1,600.00    80.00    20.00 האיצי לכל דרפנ רוניצ -- ןוליינמ הכישמ 'קנ   
      
02 רוניצ לולכת רשא ל"נכ תרושקת תדוקנ     08.01.0040
תלעתל דעו הדוקנה אצוממ לחה מ"מ      
י"ע רמג )דרפנב םלושת רשא( תרושקת      

  1,500.00    50.00    30.00 םירוביח תספוק 'קנ   

 61,469.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     019 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 61,469.00 מהעברה      
      

      
לש גוס לכ רובע( מ"מ 52 תרושקת 'קנ     08.01.0041
52 רטוקב רוניצ לולכת רשא -- )מ.נ.מ תוכרעמ      
האיצי דע הבורק םירוביח תספוקמ ,מ"מ      

  1,200.00    80.00    15.00 ןוליינמ הכישמ טוחו םירוביח תספוקב רזיבאל 'קנ   
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא ל"נכ תרושקת תדוקנ     08.01.0042
תלעתל דעו הדוקנה אצוממ לחה מ"מ 52      

  2,700.00    90.00    30.00 )דרפנב םלושת רשא( תרושקת 'קנ   
      
לש גוס לכ רובע( מ"מ 52 תרושקת 'קנ     08.01.0043
לולכת רשא --דרפנ רוניצב )מ.נ.מ תוכרעמ      
בורק תרושקת ןוראמ ,מ"מ 32 רטוקב רוניצ      
טוחו םירוביח תספוקב רזיבאל האיצי דע      

  1,500.00   100.00    15.00 האיצי לכל דרפנ רוניצ - ןוליינמ הכישמ 'קנ   
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- תרקובמ תלד 'קנ     08.01.0044
םוקמ דע המודא תרושקת תלעתמ מ"מ 52      
)םירחא י"ע קפוסת רשא( תופעתסה תספוק      
לא מ"מ 32 רטוקב תורונצ 3  י"ע הנממו      
,םיגת ארוק ,לוענמ( תלדב םינוש םיטנמלא      
ןכומ טלפמוק -  הכישמ טוח ללוכ ,)יטנגמ עגמ      

    150.00   150.00     1.00 שומישל 'קנ   
      
יתש לולכת רשא תיתתיכ תכרעמ תויתשת     08.01.0045
תחאה .הסכמ םע תועוקש זוכיר תואספוק      
הינשהו חולל לעמ מ"ס 02X02 'א הספוק      
מ"ס 03X02 העוקש דוקיפ תספוק 'ב הספוק      
יטוח םע ?02 תורוניצ רדניליצו הסכמ םע      
ןיב רשק ןכו םילוקמר 2 תורשוק רשא הכישמ      
לא ?05 רוניצ הלעי 'א הספוקמ  תואספוקה      
לא ?05 רוניצ הלעי 'ב הספוקמ ,הרקתה ללח      
לא ?05 תורוניצ 2 ולעי ןרקמהמ ,הרקתה ללח      

  5,600.00   800.00     7.00 שומישל ןכומ טלפמוק - .הרקתה ללח 'קנ   
      
רוניצ לולכת רשא -- טטסומרטל הנזה 'קנ     08.01.0046
עקש דיל דחאה ודיצב ןקתומה מ"מ 02 רטוקב      
,4/3" ןורירמ תספוקב םויסו ןושחנ-חופמל      
רוניצה ךותב .טטסומרטה אצומב ינשה ודיצבו      

    900.00    50.00    18.00 יבוע מ"מ 3 ןוליינמ הכישמ טוח לחשוי 'קנ   
      
'קנל התכיפה רובע תרושקת 'קנל תפסות     08.01.0047
לבכ לש רוביחו הלחשה ,הקפסה י"ע ןופלט      
,הדוקנה אצומ דע ןופלט ןוראמ גוז 4 ינקת      
םיבצינה הנורק יקדהמב יסחיה קלחה ללוכ      

    160.00    80.00     2.00 54JR ןופלט עקשו 'קנ   
      
      
      

 73,679.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     020 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 73,679.00 מהעברה      
      

      
רוניצ לולכת רשא -- ר"ממ 01 הקראה 'קנ     08.01.0048
ספל דחאה ודיצב רבוחמ ,מ"מ 61 רטוקב      
ןקתמל ינשה ודיצבו ,בורק חולב הקראה      
,תיטסוקא הרקת ,א"מ תולעת( קראומה      

  1,440.00    80.00    18.00 )םוינימולא תוציחמ 'קנ   
      
61 רטוקב רונצ לולכת רשא -- םורח ןצחל 'קנ     08.01.0050
ןצחלו ר"ממ )5.1X3( ךתחב םיכילומ ,מ"מ      
םע אספוקב ןקתומה םיעגמ ינש םע םורח      
טולשו ,הריבשל ףוקש יטסלפ יוסכ ,תרגסמ      
ומכ אספוק( תינכת יפל טורח ץיוודנס טילקב      

  1,500.00   500.00     3.00 )52E-SAZ םגד עינמלט 'קנ   
      

    300.00   100.00     3.00 םיעגמ תוגוז 3 סופיט רובע ןצחלל תפסות 'קנ  08.01.0051
      
רשא -- היטבמאל םומח ףוג/םימח םימ דוד 'קנ     08.01.0052
ךתחב םיכילומ ,מ"מ 61 רטוקב רוניצ לולכת      
    )5.2X3( דוד ז"פמ ,ר"ממ )61X2( תירונו 'א  
ז"פמהמ רוניצב לחשומ )5.2X3( ,לבכ ,ןואינ      

    500.00   250.00     2.00 דודל דע 'קנ   
      
מ"מ 61 - חישק רוניצב הנקתהל תפסות     08.01.0053
,חכ ,רואמ 'קנ ריחמל תפסות -- ןורירמ      
חישק רוניצב הדוקנה עוצב רובע 'דכו תרושקת      
רזיבא ללוכו ט"הע הנקתהב מ"מ 61 רטוקב      

  1,200.00    40.00    30.00 )'דכו ק"ח ,ז"פמ( ןיירושמ 'קנ   
      
'קנ ריחמל תפסות -- ןיירושמ רזיבאל תפסות     08.01.0054
שומיש רובע ,'דכו ק"ח ,תרושקת ,רואמ      

    900.00    30.00    30.00 ןיירושמ רזיבאב 'קנ   
      
רזיבאב שומיש רובע חכ תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.0056

  1,000.00    40.00    25.00 לופכ 'קנ   
      
ריחמל תפסות -- םימ ןגומ רזיבאל תפסות     08.01.0057
שומיש רובע 'דכו ק"ח ,תרושקת ,רואמ תדוקנ      

    720.00    40.00    18.00 םימ ןגומ רזיבאב 'קנ   
      

    960.00    60.00    16.00 'א גוס יאלמשחל 'זר ריחמ יפל למשח תודובע ע"ש  08.01.0058
      

    640.00    40.00    16.00 רזוע יאלמשחל ל"נכ ע"ש  08.01.0059
      
תרוקיב )תומלשב( שדחה ןקתמה תרבעה     08.01.0060
רושיאל דע תורזוח תורוקיב ללוכ למשח תרבח      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק יפוס  
      
      
      

 85,839.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     021 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 85,839.00 מהעברה      
      

      
תרוקיב םייק ןשי הנבמ למשח חול תרבעה     08.01.0061
הנבממ הנזה וק  תרוקיב ללוכ  למשח תרבח      
דע תורזוח תורוקיב ללוכ ,ןשי הנבמ חולל שדח      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק יפוס רושיאל  
      
*************** םירזיבא      
      
םיבכרומ םינוש םירזיבא לש הנקתהו הקפסא     08.01.0063
םאתהב ,טוהיר וא ,הלעת וא ,ריק לע וא      
- הלעמ ראותמכ ,שרדנכ וקפוסי רשאו ראותמל      
הסכמ םע "הקו" סופיט תכתממ ריק רוביח      

     50.00    50.00     1.00 .רפמא 61 יציפק/גרבתמ 'חי   
      
עקשל גרבתמ שאר םע רפמא 61 עקת     08.01.0064

     30.00    30.00     1.00 ןיירושמ 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 S.B. סופיט ,יזפ דח רפמא 51 ריק רוביח 'חי  08.01.0065
      
םלוא ,"סיווג" סופיט ןיירושמ יטסלפ ריק רוביח     08.01.0066

     70.00    35.00     2.00 ט"הע 'חי   
      
רזיבאב ןקתומ 54JR םגדמ ןופלטל עקש     08.01.0067

    105.00    35.00     3.00 ע"ווש וא "סיווג" תרצות 'חי   
      
ןקתומ ,םיבשחמ תרושקת רובע הצק רזיבא     08.01.0068
ךכוסמ 54JR ,דרפנב תמלושמש הדיחיב      

    200.00     5.00    40.00 7 הירוגטקל םאתומ 'חי   
      
, סקוב המיס ומכ הדיחי תללוכה הדובע תדמע     08.01.0069
בשחמ יעקש 2 ,'א 61 למשח יעקש 6 תללוכה      
    54JR, 2 54 םגדמ ןופלט יעקשJR - טלפמוק  

    200.00   200.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ  
      
סקוב המיס ומכ הדיחי תללוכה הדובע תדמע     08.01.0070
בשחמ יעקש 2 ,'א 61 למשח יעקש 4 תללוכה      
    54JR, 2 54 םגדמ ןופלט 'קנJR - טלפמוק  

    800.00   200.00     4.00 'פמוק שומישל ןכומ  
      
סקוב המיס ומכ הדיחי תללוכה הדובע תדמע     08.01.0071
- 54JR םגדמו ,54JR בשחמ יעקש 2 תללוכה      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק  
      
ומכ( ןומיס תרונ םע רפמא 51X2 םרז קיספמ     08.01.0072

    180.00    90.00     2.00 )םימח םימ דוד לש ולא 'חי   
      

     72.00    40.00     1.80 טילקב תספוק םע ,רפמא 01 ראומ ןצחל 'חי  08.01.0073
      
      

 89,296.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     022 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 89,296.00 מהעברה      
      

      
SSALG GNIKAERB סופיטמ דוקיפ ינצחל     08.01.0074

    400.00   400.00     1.00 'וכו רוטרנג םומיד ,למשח תוקספה רובע 'חי   
      
הביתב ריקב עוקש ,יזאפ תלת ריק רוביח     08.01.0075
םגד רפמא 61X5 יציפק הסכמ םע ,תדחוימ      

     50.00    50.00     1.00 CEE 'חי   
      

     40.00    40.00     1.00 EEC םגד רפמא 61X3 םלוא ל"נכ 'חי  08.01.0078
      

     50.00    50.00     1.00 EEC םגד רפמא 23X3 םלוא ל"נכ 'חי  08.01.0079
      
וא לופכ וא דיחי ע"ש וא "סיווג" רואמ ז"פמ     08.01.0080

     90.00    30.00     3.00 ףילחמ 'חי   
      

    105.00    35.00     3.00 ףילחמ וא לופכ וא ,דיחי - ןיירושמ רואמ ז"פמ 'חי  08.01.0081
      

    120.00    40.00     3.00 ע"ווש וא וניציטב תרצות הלעתב הנקתהל ק"ח 'חי  08.01.0082
      
וא וניציטב תרצות הלעתב הנקתהל יגוז ק"ח     08.01.0083

    120.00    60.00     2.00 ע"ווש 'חי   
      

    100.00    50.00     2.00 רפמא 61 דע טמוטוא יצח רובע ל"נל תפסות 'חי  08.01.0084
      
6/6 הלעתב הנקתהל עקת/עקש ןופלט תאיצי     08.01.0085

     40.00    20.00     2.00 ע"ווש וא וניציטב תרצות 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 א"כ רפמא 61X1 םיעקש 4 םע "הדלוקוש" 'חי  08.01.0086
      

     50.00    50.00     1.00 רפמא 61 דע טמוטוא יצח רובע ל"נל תפסות 'חי  08.01.0087
      

     80.00    80.00     1.00 א"כ רפמא 61X1 םיעקש 2 םע הדלוקוש" 'חי  08.01.0088
      
61X1 דע טמוטוא יצח רובע ל"נל תפסות     08.01.0089

     50.00    50.00     1.00 רפמא 'חי   
      
,םימ ןגומ תיטסלפ אספוקב יזפ 3 םרז קיספמ     08.01.0091

     80.00    80.00     1.00 טלוו 083 ,רפמא 52 דע 'חי   
      

    150.00   150.00     1.00 רפמא 04 דע םלוא ,ל"נכ 'חי  08.01.0092
      

    100.00   100.00     1.00 ןומיס תירונו רפמא 51X2 ןיירושמ ז"מ 'חי  08.01.0095
      

    120.00   120.00     1.00 רפמא 61X3 ןיירושמ ז"מ 'חי  08.01.0096
      

    140.00   140.00     1.00 רפמא 52X3 ןיירושמ ז"מ 'חי  08.01.0097
      

    160.00    80.00     2.00 POTS וא TRATS ןיירושמ ןצחל 'חי  08.01.0100
      

 91,391.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     023 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 91,391.00 מהעברה      
      

      
תרקתב זראמ ללוכ יאנש לש הנקתהו הקפסא     08.01.0101
חתמו .רפמא טלוו 001 דע קפסהב .םיינב      

  1,200.00   200.00     6.00 שרדנכ טלוו 21 וא 42 ינשמ 'חי   
      
םיירלודומ ז"פמ 3 תללוכה תרגסמ םע הדיחי     08.01.0102

    150.00    50.00     3.00 )וני'ציטיב ,דנרגל ,סיווג( רואמל םינצחל וא 'חי   
      
********  תורוניצ      
      
וא לעמ םידבועמ נ"פ סופיטמ םייטסלפ תורונצ     08.01.0104
,םיללחב וא תוקיצי ךותב וא חיטל תחתמ      
םיטרדנטסה יפל היהי קפוסתש תרנצה רטוק(      
,תופומ תויטרדנטס תואספוק ללוכ )םישדחה      
ללוכ ,'וכו קוזיחל Z לזרב וא תולש ,םירוביח      
תודובע רובע( שומישל ןכומ ,הכישמ יטוח      

    450.00     3.00   150.00 מ"מ 02 רטוקב -- )תודוקנה תרגסמב ןניאש רטמ   
      

    960.00     4.00   240.00 מ"מ 52 רטוקב רטמ  08.01.0105
      

    450.00     5.00    90.00 מ"מ 23 רטוקב רטמ  08.01.0106
      

    540.00     6.00    90.00 מ"מ 04 רטוקב רטמ  08.01.0107
      

    960.00     8.00   120.00 מ"מ 05 רטוקב רטמ  08.01.0108
      

    600.00    10.00    60.00 מ"מ 57 רטוקב רטמ  08.01.0109
      
סופיטמ םיחישק םייטסלפ תורוניצ םלוא ,ל"נכ     08.01.0110

  1,800.00     6.00   300.00 מ"מ 02 רטוקב   -- ןורירמ רטמ   
      

    840.00     7.00   120.00 מ"מ 52 רטוקב רטמ  08.01.0111
      

    240.00     8.00    30.00 מ"מ 04 רטוקב רטמ  08.01.0112
      

    150.00    10.00    15.00 מ"מ 05 רטוקב רטמ  08.01.0113
      

    225.00    15.00    15.00 'ץניא 3 רטוקב רטמ  08.01.0114
      
******************* הריפחו החישק תרנצ      
      
'ץניא 6 רטוקב   ,C.V.P. סופיטמ  תורונצ     08.01.0117

 13,000.00    65.00   200.00 חישק וא הרבוק ,למשח תרבח סופיט רטמ   
      
סופיט ,'ץניא 4 רטוקב C.V.P. סופיטמ תורונצ     08.01.0118

  2,800.00    35.00    80.00 שימגה הרבוק וא )מ"מ 8.7 ןפוד יבוע( קזב רטמ   
      

 15,000.00    25.00   600.00 11 ע"קעי 57 רטוקב תורונצ רטמ  08.01.0119
      

130,756.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     024 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

130,756.00 מהעברה      
      

      
    750.00    25.00    30.00 קזב םגד 36 רטוקב תורונצ רטמ  08.01.0120

      
 12,000.00    20.00   600.00 קזב םגד 05 רטוקב תורונצ רטמ  08.01.0121

      
                     30.00 חישק ירושרש 57 רטוקב תורונצ רטמ  08.01.0122

      
  8,000.00    40.00   200.00 חישק ירושרש 011 רטוקב תורונצ רטמ  08.01.0123

      
051-09 קמועב תולעת לש הביצח וא הריפח     08.01.0124
קודיהו יוסיכ ללוכ ,מ"ס 001 בחורבו מ"ס      
הריפח יפדוע קוליסו חטש ינפ רושיי ,יולימה      

 16,000.00    80.00   200.00 תרוקיב יאתל תובחרה ללוכ רטמ   
      
021-09 קמועב תולעת לש הביצח וא הריפח     08.01.0125
יוסיכ ,ןומיס טרס ללוכ ,מ"ס 08 בחורבו מ"ס      
יפדוע קוליסו חטש ינפ רישי ,יולימה קודיהו      

 12,000.00    60.00   200.00 תרוקיב יאתל תובחרה ללוכ ,הריפח רטמ   
      
ןומיסל מ"ס 61 בחורב ינקת בוהצ יטסלפ טרס     08.01.0126

    800.00     2.00   400.00 המדאב לבכ רטמ   
      
תויושע רבעמ תוכירב לש שומישל ןכומ ,היינב     08.01.0127

  3,000.00 3,000.00     1.00 לוגע הסכמ םע 'מ 06X08 תודימב ,ןוטב 'חי   
      
היושע רבעמ תכירב לש שומישל ןכומ היינב     08.01.0129
םע )וטנ( 'מ 5.1X0.2X0.2 תודימב ןוטב      
תרבח טרדנטס םלוס ללוכ 'מ 2.1X2.1 הסכמ      

 10,000.00 10,000.00     1.00 שומישל ןכומ טלפמוק - ןד זוחמ למשח 'חי   
      
קזב לש P םגדמ הכירב לש הנקתהו הקפסא     08.01.0130
םיאתמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 06/031 -כ תודימב      
תרנצ תסינכל תונכהה לכ ללוכ ,לזרב תקיצימ      

  6,000.00 6,000.00     1.00 הכירבל 'חי   
      
קזב לש A1 םגדמ הכירב לש הנקתהו הקפסא     08.01.0131
םיאתמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 06/031 -כ תודימב      
תרנצ תסינכל תונכהה לכ ללוכ ,לזרב תקיצימ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 הכירבל 'חי   
      
ןוטבמ הלוגע הכירב לש הנקתהו הקפסא     08.01.0132
הסכמ םע ,'מ 01 דע  קמועבו מ"ס 06 רטוקב      
םגד "ןקלוו" תרצות הדלפ תקיצימ ירטינס      
,ףוצירה הבוגל םאותי הסכמ הבוג( ,"ןרומ"      

  1,200.00 1,200.00     1.00 םיאתמ טוליש ללוכ )הלוגע וא תעבורמ תרגסמ 'חי   
      
08 תודימב ןוטבמ היושע םלוא ל"נכ הכירב     08.01.0133

  2,000.00 2,000.00     1.00 ל"נכ הסכמו מ"ס 'חי   
      

205,006.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     025 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

205,006.00 מהעברה      
      

      
********* םיטוח      
      
תוזפה רובע םינוש םיעבצב תשוחנ יטוח     08.01.0138
תורונצל םיסנכומ הקראהו ספאה תונושה      
לא וא תוחולה לא םהיתוצק ינשב םירבוחמו      
'בעו רזעה ירמוח לכ ללוכ םירחאה םירזיבאה      
תרגסמב ןניאש תודובע רובע( רזעה      

     80.00     1.00    80.00 ר"ממ 5.1 ךתחב םיטוח -)תודוקנה רטמ   
      

    180.00     2.00    90.00 ר"ממ 5.2 ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0139
      

    120.00     4.00    30.00 ר"ממ 4   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0140
      

    150.00     5.00    30.00 ר"ממ 6   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0141
      

    270.00     9.00    30.00 ר"ממ 01   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0142
      

  1,235.00    13.00    95.00 ר"ממ 61   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0143
      

    270.00    18.00    15.00 ר"ממ 52   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0144
      

    360.00    24.00    15.00 ר"ממ 53   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0145
      

    465.00    31.00    15.00 ר"ממ 05   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0146
      

    360.00    45.00     8.00 ר"ממ 07   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0147
      

    420.00    60.00     7.00 ר"ממ 59   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0148
      

    539.00    77.00     7.00 ר"ממ 021   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0149
      

    400.00    80.00     5.00 ר"ממ 051   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0150
      

    315.00   105.00     3.00 ר"ממ 581   ךתחב םיטוח רטמ  08.01.0151
      
,'וכו תוקראה רובע םייולג תשוחנ יטוח     08.01.0152
סופיט ,שומישל םינכומו םירבוחמ ,םיבכרומ      

    120.00     4.00    30.00 ר"ממ 6 ךתחב - רוזש רטמ   
      

    480.00     8.00    60.00 ר"ממ 01 ךתחב רטמ  08.01.0153
      

    450.00    10.00    45.00 ר"ממ 61 ךתחב רטמ  08.01.0154
      

    600.00    15.00    40.00 ר"ממ 52 ךתחב רטמ  08.01.0155
      

    540.00    18.00    30.00 ר"ממ 53 ךתחב רטמ  08.01.0156
      

    250.00    25.00    10.00 ר"ממ 05 ךתחב רטמ  08.01.0157

212,610.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     026 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

212,610.00 מהעברה      
      

      
    380.00    38.00    10.00 ר"ממ 07 ךתחב רטמ  08.01.0158

      
  5,400.00    45.00   120.00 ר"ממ 59 ךתחב רטמ  08.01.0159

      
    400.00    80.00     5.00 ר"ממ 051 ךתחב רטמ  08.01.0161

      
    285.00    95.00     3.00 ר"ממ 581 ךתחב רטמ  08.01.0162

      
*************** םילבכ      
      
ללוכ  YX2N-RF סופיטמ תשוחנמ םילבכ     08.01.0164
לע החנה וא תורונצ ךותב הלחשה      
ירמוח לכ ללוכ ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ינשב לבכה רוביחו תופומ ,דודיב ירמוח ,רזעה      

    900.00     3.00   300.00 ר"ממ 5.1X3 ךתחב ,ויתווצק רטמ   
      

  1,050.00   150.00     7.00 ר"ממ  07X4 ךתחב רטמ  08.01.0170
      

    840.00   120.00     7.00 ר"ממ  05X4 ךתחב רטמ  08.01.0171
      

  5,400.00    90.00    60.00 ר"ממ  53X4 ךתחב רטמ  08.01.0172
      

  1,050.00    70.00    15.00 ר"ממ 52X4 ךתחב רטמ  08.01.0173
      

  1,380.00    46.00    30.00 ר"ממ 61X5 ךתחב רטמ  08.01.0174
      

    840.00    28.00    30.00 ר"ממ 01X5 ךתחב רטמ  08.01.0175
      

    220.00    22.00    10.00 ר"ממ 01X3 ךתחב רטמ  08.01.0176
      

    300.00    20.00    15.00 ר"ממ 6X5 ךתחב רטמ  08.01.0177
      

    225.00    15.00    15.00 ר"ממ   6X3 ךתחב רטמ  08.01.0178
      

    375.00    15.00    25.00 ר"ממ   4X5 ךתחב רטמ  08.01.0179
      

  1,200.00    12.00   100.00 ר"ממ   4X3 ךתחב רטמ  08.01.0180
      

    850.00     8.50   100.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב רטמ  08.01.0181
      

    850.00     8.50   100.00 ר"ממ  5.1X5 ךתחב רטמ  08.01.0182
      

    285.00     9.50    30.00 ר"ממ  5.1X7 ךתחב רטמ  08.01.0183
      

    210.00    14.00    15.00 ר"ממ   5.2X7 ךתחב רטמ  08.01.0187
      
      
      

235,050.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     027 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

235,050.00 מהעברה      
      

      
סופיטמ תשוחנ - םייטסלפומרט םילבכ     08.01.0190
    VK1/6.09E081EFXHXHN תרצות  
    LIFORYP 21/2014 ןקת יפלNID וא  
    RYPONEIS )יעקרק-תת סופיטמ )סנמיס  
ךשמב סויסלצ תולעמ 008 תרוטרפמטב דמוע      
הלחשה ללוכ ,תיכוכז יביס ללוכ ,תוקד 081      
וא תויצקורטסנוק לע החנה וא תורונצ ךותב      
ירמוח ,רזעה ירמוח לכ ללוכ ,תולעת ךותב      
- ויתווצק ינשב לבכה רוביחו ,תופומ ,דודיב      

  1,000.00    50.00    20.00 ר"ממ 5.2X5 ךתחב רטמ   
      

    700.00    35.00    20.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב רטמ  08.01.0192
      

  5,550.00   370.00    15.00 ר"ממ 4X5 ךתחב רטמ  08.01.0193
      
******************** םוינימולא ילבכ      
      
ללוכ YX2AN-RF סופיטמ םוינימולאמ םילבכ     08.01.0195
לע החנה וא תורונצ ךותב הלחשה      
ירמוח לכ ללוכ ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
וניב לבכה תמיטא ללוכ ,דודיב ירמוח ,רזעה      
)מ"מ 011 רטוקב רוניצל דע( רוניצה ןיבל      
ךתחב ,ויתווצק ינשב לבכה רוביחו תופומ      

 15,000.00   125.00   120.00 ר"ממ 042X4 רטמ   
      

 25,000.00   100.00   250.00 ר"ממ 051X4 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0196
      

  1,500.00    50.00    30.00 ר"ממ 59X4 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0197
      

  1,500.00    50.00    30.00 ר"ממ 07X4 ךתחב ל"נכ רטמ  08.01.0198
      
תולעת/תובית/היצקורטסנוק      
    *************************  
      
םעו תולש םע תצרוחמ לזרב תיצקורטסנוק     08.01.0216
םילבכ וא תורונצ תבכרהל ןכומ ,רזעה דויצ      
קוזיחל וא הלופכ הפצר קוזיחל וא ,םהילע      
,חודיק ללוכ ,ללח לעמ תולעת לש דחוימ      
טרופמה יפל לכה - 'וכו עבצ ,םיגרב ,תוירי      

    600.00    20.00    30.00 ינכטה טרפמב ג"ק   
      
5.1 יבועב ןבלוגמ חפמ תוצרוחמ חפ תולעת     08.01.0217
,הרקתה לע תויולת וא  ריקה לע תונקתומ מ"מ      
תרצות תמגודכ ,דחא דצמ השיגל תויונב      
,םיקוזיחה לכ תא םריחמב ללוכ  "דריל"      
ללוכ( תויוז ,תולוזנוק היצקורטסנוקה ,תוילתה      
יפל תולעת רפסמל תבלושמ היצקורטסנוק      

  2,550.00    85.00    30.00 .מ"ס 01/01 תודימב 'וכו )ךרוצה רטמ   

288,450.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     028 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

288,450.00 מהעברה      
      

      
  8,000.00   100.00    80.00 מ"ס 8/02 תודימב ,ל"נכ רטמ  08.01.0218

      
  4,950.00   110.00    45.00 מ"ס 8/03 תודימב ,ל"נכ רטמ  08.01.0219

      
תודימב ,הסכמ םע רוגס חפ תלעת ,ל"נכ     08.01.0225

    910.00   130.00     7.00 מ"ס 01/02 רטמ   
      
תודימב ,הסכמ םע רוגס חפ תלעת ,ל"נכ     08.01.0226

  2,250.00   150.00    15.00 מ"ס 01/04 רטמ   
      
רובע ל"נכ הלעת ריחמל תעצוממ תפסות     08.01.0229
תפצר לע הנקתהל תומאתהו תוהבגה עוציב      

    500.00    50.00    10.00 גגה רטמ   
      
תודימב תנבלוגמ תשר תלעת םלוא ל"נכ     08.01.0235

  2,100.00    35.00    60.00 טרפמה יפ לע מ"ס 5.8/01 רטמ   
      
תודימב תנבלוגמ תשר תלעת םלוא ל"נכ     08.01.0236

    600.00    40.00    15.00 טרפמה יפ לע מ"ס 5.8/21 רטמ   
      

  9,000.00    45.00   200.00 מ"ס 5.8/02 תודימב םלוא ,ל"נכ רטמ  08.01.0237
      

    500.00    50.00    10.00 מ"ס 8/03 תודימב םלוא ,ל"נכ רטמ  08.01.0238
      

    156.00    52.00     3.00 מ"ס 5.8/04 תודימב םלוא ,ל"נכ רטמ  08.01.0239
      
6/21 תודימב השקומ .יס.יו.יפ תויושע תולעת     08.01.0242
י"ע( OCOB תרצותמ הסכמ םע מ"ס      
הקולח ,תויפוס ,תויוז ללוכ ,)סקולארשי      

     90.00    30.00     3.00 'וכו תימינפ רטמ   
      

     54.00    18.00     3.00 מ"ס 6/6 תודימב ל"נכ תולעת רטמ  08.01.0243
      

    150.00    50.00     3.00 מ"ס 01/02 תודימב ל"נכ תולעת רטמ  08.01.0244
      
04 בחורב ןבלוגמ לזרב יושע ילקיטרו םלוס     08.01.0247
ףיעס טרפמה יפל - ח"ח טרדנטס מ"ס      

    285.00    95.00     3.00 08.02.07 רטמ   
      

    240.00    80.00     3.00 מ"ס 02 בחורב םלוא ל"נכ םלוס רטמ  08.01.0249
      
,עבצ ,םיגרב ,םירוח םע תודחוימ רבעמ תובית     08.01.0264
תושירדה יפל דבועמ הסכמ ,תודירפמ תוציחמ      
ימינפ טולישו ןומיס ללוכ ,תוינוטקטיכראה      

  1,000.00    20.00    50.00 הקראה גרוב ללוכ ינוציחו ג"ק   
      

  4,500.00   900.00     5.00 מ"ס 04X06X08 תודימב ל"נכ 'חי  08.01.0266
      

323,735.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     029 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

323,735.00 מהעברה      
      

      
,תימינפ תרושקתו ןופלטל תופעתסה תבית     08.01.0267
2 יבועב תונפד םע ,תותלד םע ,ראותמה יפל      
,קזבה ןקתל םאתומ 'ץניא 1 ץע בג םעו מ"ס      

  1,500.00 1,500.00     1.00 שומישל ןכומ טלפמוק - 03/021/001 תודימב 'חי   
      

  3,000.00 1,000.00     3.00 מ"ס 03/08/06 תודימב ל"נכ 'חי  08.01.0268
      
,ריקב עוקש םיאבכ דוקיפ חול רובע ןורא     08.01.0269
תיזח ללוכ ,חפמ תלד םע 05/001 דע תודימב      
-  56PI  רטסמ לוענמ + הליענ ללוכ ,הפוקש      

  3,500.00 3,500.00     1.00 שומישל ןכומ טלפמוק 'חי   
      
ללוכ TCM תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     08.01.0270
ללוכ ,2"? דע םילבכ 4-ל תמאתומ תרגסמ      
ראותמכ א"גה ןקת יפל תומיטאו תוריגס      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .ינכטה טרפמב 'חי   
      
-- שא ינפב םילבכ לע הנגה םוטיא רובע     08.01.0271
חטש יוקינ ,החירמ /סוסיר ,הנקתה ,הקפסא      
ךרוצה יפל תרזוח החירמ וא סוסיר ,סוסירה      
N םינקת( KITSAMALF םוטיא רמוח לש      

  3,500.00   350.00    10.00 )תוחפל ,IDLU, ר"מ   
      
וא תוחול תועצמאב -- םילבכ ירבעמ םוטיא     08.01.0272
,תויקש ,תינכתמ תותשר ללוכ SBK תויקש      
,םישורדה רזעה דויצו רזעה ירמוח לכ ,תוחול      
לכה - דיתעב םילבכ תפסות תורשפא ללוכ      
- םיימואלניבהו םיילארשיה םינקתל םאתהב      

  5,500.00   550.00    10.00 שומישל ןכומ טלפמוק ר"מ   
      
******** תוקראה      
      
דוסיל תחתמ ןקתומ מ"מ 21 רטוקב לזרב טומ     08.01.0275
תבכש לש הנקתה ריחמב ללוכ .תיקפוא הרוצב      
תודובע ללוכ ,קחרמ קיזחמ ללוכ B-522 ןוטב      
לזרבה ןויזל תורבחתה ללוכ ,תושורדה  המדא      
יפל תואסנולכל תורבחתה ללוכ ,ךותיר י"ע      
יפל טלפמוק שומישל ןכומ ,תינכתב טרפ      

  3,000.00    20.00   150.00 תינכת רטמ   
      
4X05 ןבלוגמ לזרב י"ע ל"נכ הדלפ ספ תואיצי     08.01.0277
לא תורבחתה רובע ריקב ןקתומ מ"ס      
וריחמב ללוכ ,האיצי יכילומ וא תודורטקלא      
םע רמג ללוכ ,תיזכרמה תעבטה לא ךותיר      
ךרואב ,1" שיטפ תספוקו 'ץניא 2/1 גרוב      

  1,200.00   300.00     4.00 שומישל ןכומ טלפמוק ,'מ 3 לש עצוממ 'חי   
      
      

347,935.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     030 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

347,935.00 מהעברה      
      

      
רובע םלוא )שיטפ תספוק אלל( ל"נכ תואיצי     08.01.0278

    450.00   150.00     3.00 'וכו'וכו תוילעמ יצוק ,ישאר הקראה ספ 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 לופכ ספ י"ע םלוא ל"נכ תואיצי 'חי  08.01.0279
      
הפוצמ הדלפ טומ היושע תילקיטרו הדורטקלא     08.01.0280
3 ךרואבו ,מ"מ 21 רטוקב "דלוורפוק" תשוחנ      
,הנקתה ,המדאב העיקת הריחמב ללוכ ,'מ      
ראותמכ ,הקראה ךילומ לא רוביחו טוליש      

  3,000.00   500.00     6.00 ינכטה טרפמב 'חי   
      
ינוק הסכמ םע מ"ס 04 רטוקב תרוקיב תחוש     08.01.0281
ןוטב תפצר םג הריחמב ללוכ ,מ,ס 05 קמועבו      

  2,000.00   500.00     4.00 ןומיס ללוכו 'חי   
      
המדאב ןקתומ מ"מ 4/05 ןוולוגמ הדלפ ספ     08.01.0282
ללוכ ,ותפיטעל הזר ןוטב ללוכ ,הריפח ללוכ      

  3,500.00    70.00    50.00 םימייק תודוסיל תויורבחתה ללוכ ,יוסיכ רטמ   
      
בכרומ םילאיצנטופ תאוושה רובע ינבלמ ספ     08.01.0283
'מ 05.1 ךרואב תשוחנ יושע למשחה חול דיל      
8/3 רטוקב םיגרב 52 ללוכ מ"מ 5/05 ךתחב      
תויציפק תויקסיד םע זילפמ םייושע 'ץניא      
ללוכ םיגרבל םימאתומ םירוח ללוכ ,םימואו      

  1,800.00   900.00     2.00 .הנקתה 'חי   
      
וא םיירוזא םיישאר תוחול רובע םלוא ל"נכ ספ     08.01.0284
5/05 ךתחבו רטמ 0.1 דע ךרואב ,םייתמוק      

    650.00   650.00     1.00 מ"מ 'חי   
      
תא םירשוקה םייקפוא וא םיילקיטרו םיספ     08.01.0288
תחתמ תויצקורטסנוק תעבט וא דוסי תקראה      
לזרב י"ע ,ןוטב ידומעו תוריק ךרד םירבוע ,גגל      
- תווצקה ינשמ םירבוחמ מ"מ 21 רטוקב לוגע      

  1,750.00    25.00    70.00 תוינכת יפל טלפמוק רטמ   
      
הרוצב בכרומ ,מ"מ 4/04 ןבלוגמ הדלפ ספ     08.01.0289
הקעמה לע גגה לע קרב אלוכ רובע תיקפוא      
םיילקיטרו םיספ ללוכ תוריק וא הרקת ,הפצר      

  5,000.00    25.00   200.00 ןינבה תוריק לע רטמ   
      
גגה לע תכתמ דויצ רוביחל תופעתסה עוציב     08.01.0290
תופעתסהה .'וכו הנטנא ןרותו א"מ תונוכמ ומכ      
,מ"ס 04 דע ךרואב מ"מ 4/04 ןבלוגמ ספ י"ע      
יושע ץניא 8/3 רטוקב גרוב ללוכ ,רוח ללוכ      
טלפמוק - םימואו תויציפק תויקסיד םע זילפ      

  1,500.00   300.00     5.00 .שומישל ןכומ 'חי   
      

367,785.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     031 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

367,785.00 מהעברה      
      

      
רבוחמ מ"ס 05 ךרואב תיכנא הטילק רובע ץוק     08.01.0291
י"ע יושע ץוקה ,תיקפואה הטילקה תכרעמ לא      

    800.00    80.00    10.00 מ"מ 01 רטוקב תנבלוגמ הדלפ טומ 'חי   
      
4/04 ןבלוגמ הדלפ ספ י"ע םירושיג תכרעמ     08.01.0293
דצמ םיאתמ קבחו דחא דצמ ךותיר ללוכ ,מ"מ      
הקעמל קרב טלוק תכרעמ ןיב רושקל ינש      

    470.00    47.00    10.00 לזרבמ 'חי   
      
ןוכמ לש תרוקיב םיקרב תקראה ןקתמ תרבעה     08.01.0294
ךלהמב תורוקיב ללוכ ,םואת ללוכ ,םינקתה      
,םינקתה ןוכמ גיצנ םע תוינכת רושיא ,עוציבה      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק יפוס רושיאל דע תרזוח תורוקיבו  
      
יבגל ,ךמסומ קדוב סדנהמ לש הקידב עוציב     08.01.0295
הנבמה רוזאב תודגנתה ללוכ דוסי תקראה ביט      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק 'וכו דבלב שדחה  
      
טלש ללוכו ר"ממ 05 לבכ םע םימ הנומ רושיג     08.01.0296

     60.00    60.00     1.00 'פמוק הרהזא  
      
2/1-1 דע םימ תורונצ רובע הקראה קדהמ     08.01.0297
הקראה טוח רוביחל דרפנ קוזיח ללוכ ,'ץניא      

     45.00    45.00     1.00 הרהזא טלש ללוכו 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 'ץניא 2 דע תורונצ ךא ,ל"נכ 'חי  08.01.0298
      

     65.00    65.00     1.00 'ץניא 4 דע תורונצ ךא ,ל"נכ 'חי  08.01.0299
      
ללוכ ,םוא ללוכ 'ץניא 8/3 הקראה יגרב ךותיר     08.01.0300
ומכ( תכתמ יקלחל טוליש ללוכ ,תיציפק תעבט      
תקראה רובע ,)'וכו םיספ ,םיפוקשמ ,א"מ דויצ      

    550.00    55.00    10.00 האוושה 'חי   
      
םיגרבל ר"ממ 01 דע הקראה יכילומ רוביח     08.01.0301

    200.00    20.00    10.00 תומיאתמ לבכ ילענ ללוכ ,ל"נכ 'חי   
      
ספל ר"ממ 01 דע הקראה יכילומ רוביח     08.01.0302

    120.00    20.00     6.00 םילאיצנטופ תאוושה 'חי   
      

     90.00    30.00     3.00 ר"ממ 61 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0303
      

     40.00    40.00     1.00 ר"ממ 05 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0304
      

     70.00    70.00     1.00 ר"ממ 581 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  08.01.0305
      
********************** דויצו םיעונמ רוביח      
      

376,845.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     032 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

376,845.00 מהעברה      
      

      
ירמוח תקפסא ללוכ ס"כ 1 דע םיעונמ רוביח     08.01.0307
דויצ ,תופומ תמחלה ,)םימ( שימג רוניצ ,רזעה      
ןוויכ ,תוזפה רדס תקידב ,הלעפה ,רזע      

    100.00   100.00     1.00 .ךרוצה יפל םינוקית ,בוביסה 'חי   
      

    120.00   120.00     1.00 ס"כ 5 דע ,ל"נכ 'חי  08.01.0308
      

    100.00   100.00     1.00 ס"כ 2/1 דע םייזפ דח םיעונמ רוביח ,ל"נכ 'חי  08.01.0310
      
ללוכ ט"ווק 5.2 דע קפסהב רחא וא דויצ רוביח     08.01.0311
םימ רוניצ ,רזע תודובע ,רזע ירמוח תקפסא      
םינוקית ללוכ ,תולעפה ,תופומ ,ןיירושמ ,שימג      

    100.00   100.00     1.00 .ךרוצה יפל 'חי   
      

    140.00   140.00     1.00 ט"ווק 6 דע קפסהב םלוא ,ל"נכ 'חי  08.01.0312
      
רוביח ללוכ ,םימח םימ דוד רוביח םלוא ,ל"נכ     08.01.0317

     70.00    70.00     1.00 טטסומרטה 'חי   
      
,טטסומרט ומכ דוקיפ רזיבא רוביח םלוא ,ל"נכ     08.01.0318

     50.00    50.00     1.00 'וכו ףוצמ ,דיאונולוס ,ילובג קספמ ,טטסוסרפ 'חי   

377,525.00 תילמשח היצלטסניא 10.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     033 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

למשח תוחול 20.80 קרפ תת      
      
תוחולה יריחמ  )א************       יללכ      
לש םינוש םיגוסל םיקלוחמ ךשמהב םיעיפומה      
לש םיטירפ רפסמ ףורצ .'וכו תונורא ,דויצ      
,למשח חולל ריחמ דחי ונתי 'וכו ןורא ,דויצ      
ללוכ ,ולש רזעה דויצו ודויצ לכ לע ,אלמ      
ףסונב וניה ל"נה לכ  )ב.'דכו םוקמל ותלבוה      
)ג.ידרשמ-ןיבה טרפמבו ינכטה טרפמב רומאל      
אלא םינפלמ השיגםע כ"דב ויהי תוחולה לכ      
.הפצר וא ריק לע םינקתומ ,תרחא ןייוצ םא      
ףסונ דויצל םוקמ תברזר לולכי חול לכ )ד      
ןוילעה קלחב  )ה53%.דוע לש רועישב דיתעב      
יוק רובע ןה םיקדהמה יאת ויהי תוחולה לש      
.םיאצויה םילגעמה רובע ןהו םיסנכנה הנזהה      
ןיינבב ישאר למשח חול םימייוסמ םירקמב      
למשח חולו )ינויח יתלב הדש + ינויח הדש(      
וקלחב תונזהה תסינכ ירודיס ויהי ם וריח      
אל ולא םירודיס .דצהמ וא חולה לש ןותחתה      
)ו.הלעמל רומאכ ,תוחולה ריחמ תא ונשי      
ךשמהב עיפומכ דויצה יריחמש בוש שגדומ      
יספ ,חולב ותנקתה ,ומצע דויצה תא ללוכ      
דע ,'וכו הקידב ,טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ      
חקפמהו למשחה תרבח י"ע תיפוסה םתלבקל      
.תורעה אלל      
      
,ינכטה טרפמב ראותמה יפל הנבי דויצה לכ  )ז      
רמוחו דויצה לכ ללוכ ,םייטנבלרה םיפיעסב      
תמלשומ הרוצב טרופמ אל הז םא םג רזעה      
שיגי תוחולה ןרצי  )ח.תויומכה בתכ יפיעסב      
ז"פמ ילויכו תויביטקלס לש הדקסק ונרושיאל      
חולל דעו ישאר חולמ לחה ,םייטמוטוא יצח      
יקתנמ וא ז"פמ לכ )ט.המוק לכ לש ישאר      
רזע יעגמ גוז םיללוכ ישאר למשח חולב קפסה      
ילארשי ןקת יפל ונבי תוחולה )י    תוחפל      
לעב ןרצי י"ע ויקלח לכ לע )9141( 93416      
.ל"נה רושיאה      
      
הנקתהו הקפסא - ישאר למשח חול      
    ******************************************  
    **  
      
ללוכ ,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     08.02.0003
ללוכ 53% ףקיהב ףסונ דויצ רובע רומש םוקמ      
,הרקבה קפס םע םואתב הנבמ תרקבל הנכה      
לע דמוע ,תותלד םע חפ ןורא חול הנבמ      
יתלבו ינויח( םידרפנ םיאת ינש ללוכ הפצרה      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק )ינויח  
      
      
      

  8,000.00 20.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     034 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,000.00 מהעברה      
      

      
לילס םע ,'א 52X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0004
תנתינ תימרט הנגהו רצק םרז ינפב הנגה      
,קוחרמ הקספה לילס םע ,רתי םרז ינפב לויכל      

    900.00   450.00     2.00 א"ק 53 לש רצקו קותינ ימרזב דמוע 'חי   
      
53 רפמא 04X3 - ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0005

  1,100.00   550.00     2.00 א"ק 'חי   
      
רצק םרז 'א 36X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0006

  1,400.00   700.00     2.00 א"ק 53 'חי   
      
א"ק 53 'א 521X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0007

    765.00   765.00     1.00 'א 001X3 -ל לייוכמ 'חי   
      
רצק םרז ,'א 004X3 - ל"נכ יטמוטוא יצח ז"מ     08.02.0008

  3,000.00 3,000.00     1.00 .לויכ םע א"ק 53 'חי   
      
53 רצק םרז ,'א 061 - ל"נכ יטמוטוא יצח ז"מ     08.02.0009

  1,500.00 1,500.00     1.00 .לויכ םע א"ק 'חי   
      

  3,800.00 3,800.00     1.00 א"ק 05 ,'א 005X3 - ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  08.02.0010
      
00236X3 יטמוטוא יצח םרז קספמל תפסות     08.02.0014

    250.00   250.00     1.00 קוחרמ הקספה לילס רובע ,'א 'חי   
      
יטמוטוא יצח םרז קספמל הדרוה וא תפסות     08.02.0015
הקספה לילס רובע ,'א 006002X3 ,ל"נכ      

    400.00   200.00     2.00 קוחרמ 'חי   
      

    100.00   100.00     1.00 "0" קותינ םע ל"נכ םרז קיספמ 'חי  08.02.0016
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0017
01 רצק םרז ,'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

  1,600.00    40.00    40.00 א"ק 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0018
01 רצק םרז ,'א 52X3 םרזל תימרט הנגהו      

  2,400.00   240.00    10.00 א"ק 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 רפמא 04X3 - ל"נכ םרז קיספמ 'חי  08.02.0019
      

    300.00   300.00     1.00 רפמא 36X3 - ל"נכ םרז קיספמ 'חי  08.02.0020
      

    500.00   500.00     1.00 רפמא 061X3 - ל"נכ םרז קיספמ 'חי  08.02.0021
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0022
01 רצק םרז ,'א 52X2 םרזל תימרט הנגהו      

    528.00   264.00     2.00 א"ק 'חי   

 26,743.00 20.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     035 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 26,743.00 מהעברה      
      

      
םע רפמא C.R.H 23. סופיטמ םיחיטבמ     08.02.0023

    120.00    60.00     2.00 יזאפ-תלת ,ךיתנו שאר ,סיסב 'חי   
      

    330.00    55.00     6.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0025
      
תמגוד בשחוממ יוק רקבו "דדומ-בר" רישכמ     08.02.0026
הנשמ ללוכ ,P-031MP  םגד ,"קטאס" תרצות      
הרקב תכרעמל רוביח ללוכ םיאתמ  םרזה      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק - תבשחוממ  
      
ינש םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.02.0028

    270.00    90.00     3.00 םיפילחמ םיעגמ תוגוז 'חי   
      
תנתינ הייהשה ללוכ הזפ/חתמ רסוח רסממ     08.02.0029

    420.00   420.00     1.00 ןוויכל 'חי   
      
ירלודומ םגד )ישאר חולל םאתומ( קרב יאלכ     08.02.0030
םרז ,ישאר הריבצ יספ העברא לע הנקתהל      
קתנמ ללוכ ,טלוו 004 חתמ ,א"ק 001 הקירפ      

  4,500.00 1,500.00     3.00 A061X3 םיאתמ CRH 'חי   
      

     80.00    80.00     1.00 'פמוק ףלחתמ רזע עגמ ,קרב יאלכל תפסות 08.02.0031
      
םירוביחו םיכיתנ םרז ינשמ ללוכ חולב תונכה     08.02.0032

    400.00   400.00     1.00 'פמוק )A5/005( קפסה לפוכ תסוו רוביחל םישורדה  
      
גז ללוכו 3A/1A סופיטמ רפמא 52X3 ןעגמ     08.02.0033

    300.00   150.00     2.00 רזע יעגמ 'חי   
      

    240.00   120.00     2.00 רפמא 52X2 ךא ל"נכ ןעגמ 'חי  08.02.0034
      

    140.00    70.00     2.00 םיבצמ 3 ףילחמ A04X3 ירלודומ ז"פמ 'חי  08.02.0035
      

    700.00    70.00    10.00 םיבצמ 3 ףילחמ A01X3 דוקיפ ז"פמ 'חי  08.02.0036
      

    280.00   140.00     2.00 רפמא 52X3 דע סמועב םרז קתנמ 'חי  08.02.0037
      
עגמ רובע סמועב קתנמ וא א"ח ז"פמל תפסות     08.02.0038

    100.00    50.00     2.00 ףלחתמ רזע 'חי   
      
רשגמ רובע יטמוטוא יצח םרז קיספמל תפסות     08.02.0039

     80.00    20.00     4.00 םיקספמ השולשל 'חי   
      
,יוסינ ןצחל םע ,רפמא 52X2 תחפ םרז רסממ     08.02.0040
03 הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז      

    280.00   280.00     1.00 "A" סופיטמ רפמאילימ 'חי   
      
      

 38,483.00 20.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     036 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 38,483.00 מהעברה      
      

      
,יוסינ ןצחל םע ,רפמא 04X4 תחפ םרז רסממ     08.02.0041
03 הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז      

    700.00   350.00     2.00 "A" סופיטמ רפמאילימ 'חי   
      
םע דעצ סופיטמ רפמא 61X2 דוקיפ רסממ     08.02.0042

    200.00   200.00     1.00 שרדנכ חתמב לילס 'חי   
      
תעב עגמ רגוס ,ןוויכל ןתינ היהשה רסממ     08.02.0043
- ןוויכל ןתינ ,תועש 0-3 ןמזל הלעפה תדוקפ      

    600.00   300.00     2.00 שומישל ןכומ טלפמוק 'חי   
      
תומרגורפ 2 ללוכ יעובש ינורטקלא דוקיפ ןועש     08.02.0044

  1,400.00   700.00     2.00 תיאמצע יוביג תללוס םע 'חי   
      

    500.00   500.00     1.00 רפמא-טלוו 003 דע  טלוו 42/022 דוקיפ יאנש 'חי  08.02.0045
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 הרקב גצמ לש B655-OSI-21 ץצוח תדיחי 'חי  08.02.0046
      

    800.00   800.00     1.00 הרקב גצמ לש B655-OSI-8 ץצוח תדיחי 'חי  08.02.0047
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0048
,םוליצ ללוכ ותסמעהו ,םילבק חולו ישארה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק תעד תווחו חותינ  
      
ישאר חולב םילבק לנפ      
    ===================  
      
.קפסה לפוכ רופישל םילבק תכרעמ רובע ןורא     08.02.0050
הנבמל ךשמהב תירלודומ הרוצב הנבי ןוראה      
6 דע סינכהל תורשפא לולכיו .ישאר חול      
לכ תא לולכיו ,'וכו םינעגמ ,םילבק תוצובק      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק :ןמקלדכ דויצה  
      
ללוכ תוצובק 8 -ל לויכל ןתינ קפסה לפוכ תסוו     08.02.0051
הלקת ןומסל עגמ ללוכ ,קפסה לפוכ-דמ      
תכרעמל תורבחתה ללוכ ,קפסה םדקמב      
,ע"וש וא "ןוקלוס" תרצות תמגודכ הנבמ תרקב      

  1,900.00 1,900.00     1.00 .םישורדה םיטוחהו םרז הנשמ ללוכ 'חי   
      

    750.00   250.00     3.00 רזע יעגמ ללוכ ,רפמא 36X3 ןעגמ 'חי  08.02.0052
      

    400.00   200.00     2.00 רזע יעגמ ללוכ ,רפמא 04X3 ל"נכ ןעגמ 'חי  08.02.0053
      

    300.00   150.00     2.00 רזע יעגמ ללוכ ,רפמא 52X3 ל"נכ ןעגמ 'חי  08.02.0054
      
,סיסב םע רפמא C.R.H23 סופיטמ םיחיטבמ     08.02.0055

    180.00    60.00     3.00 יזאפ תלת ,ךיתנו שאר 'חי   
      

 51,213.00 20.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     037 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 51,213.00 מהעברה      
      

      
    165.00    55.00     3.00 DEL תרונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0056

      
םירבוחמ ,ר"אוק 52 קפסהב םילבק תודיחי     08.02.0057
,סופיטמ ,הקירפ ילילס וא ידגנ םע שלושמב      

    700.00   700.00     1.00 יטקפמוק 'חי   
      

  1,000.00   500.00     2.00 ר"אוק 51 קפסהב ל"נכ הדיחי 'חי  08.02.0058
      

    600.00   300.00     2.00 ר"אוק 01 קפסהב ל"נכ הדיחי 'חי  08.02.0059
      

    840.00   120.00     7.00 "0" בצמ םע ררוב דוקיפ ז"פמ 'חי  08.02.0060
      
2 םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.02.0061

    630.00    90.00     7.00 םיפילחמ םיעגמ תוגוז 'חי   
      
)X1( יתמוק ישאר  - למשח חול      
    ******************************************  
      
ללוכ ,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     08.02.0062
ללוכ 53% ףקיהב ףסונ דויצ רובע רומש םוקמ      
,הרקבה קפס םע םואתב הנבמ תרקבל הנכה      
לע דמוע ,תותלד םע חפ ןורא חול הנבמ      
יתלבו ינויח( םידרפנ םיאת ינש ללוכ הפצרה      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק - )ינויח  
      
לילס םע ,'א 001X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0063
תנתינ תימרט הנגהו רצק םרז ינפב הנגה      
,קוחרמ הקספה לילס םע ,רתי םרז ינפב לויכל      

    700.00   700.00     1.00 א"ק 53 לש רצקו קותינ ימרזב דמוע 'חי   
      
53 רפמא 04X3 - ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0064

  1,100.00   550.00     2.00 א"ק 'חי   
      

    900.00   450.00     2.00 א"ק 53 'א 52X3 ,ל"נכ יטמוטוא יצח ז"פמ 'חי  08.02.0065
      
עגמ רובע סמועב קתנמ וא א"ח ז"פמל תפסות     08.02.0066

    100.00    50.00     2.00 ףלחתמ רזע 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0067
01 רצק םרז ,'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

  1,600.00    40.00    40.00 א"ק 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0068
01 רצק םרז ,'א 52X3 םרזל תימרט הנגהו      

  1,750.00   175.00    10.00 א"ק 'חי   
      

    880.00   220.00     4.00 א"ק 01 ק"ז רפמא 04X3 - ל"נכ םרז קיספמ 'חי  08.02.0069
      

 68,178.00 20.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     038 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 68,178.00 מהעברה      
      

      
    150.00    75.00     2.00 א"ק 01 ק"ז רפמא 52X2 - ל"נכ םרז קיספמ 'חי  08.02.0070

      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0071
,"0" קותינ םע 'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

    150.00    75.00     2.00 א"ק 01 רצק םרז 'חי   
      
רשגמ רובע יטמוטוא יצח םרז קספמל תפסות     08.02.0072

     10.00    10.00     1.00 םיקספמ ינשל 'חי   
      
רשגמ רובע יטמוטוא יצח םרז קיספמל תפסות     08.02.0073

     10.00    10.00     1.00 םיקספמ השולשל 'חי   
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0074

    420.00   140.00     3.00 'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ לע 'חי   
      

    165.00    55.00     3.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0075
      
עגמ ללוכ ,'א 52X1 סמועב קותינל םרז קספמ     08.02.0076

    600.00   150.00     4.00 ףילחמ רזע 'חי   
      
עגמ ללוכ ,'א 52X3 סמועב קותינל םרז קספמ     08.02.0077

  1,020.00   170.00     6.00 ףילחמ רזע 'חי   
      
עגמ ללוכ ,'א 36X3 סמועב קותינל םרז קספמ     08.02.0078

    570.00   190.00     3.00 ףילחמ רזע 'חי   
      
עגמ ללוכ ,'א 08X3 סמועב קותינל םרז קספמ     08.02.0079

    500.00   500.00     1.00 ףילחמ רזע 'חי   
      
ללוכ ,'א 001X3 סמועב קותינל םרז קספמ     08.02.0080

  1,700.00 1,700.00     1.00 ףילחמ רזע עגמ 'חי   
      
,יוסינ ןצחל םע ,רפמא 04X4 תחפ םרז רסממ     08.02.0081
03 הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז      

  1,050.00   350.00     3.00 "A" סופיטמ רפמאילימ 'חי   
      

    300.00   150.00     2.00 'א 52X2 ךא ל"נכ תחפ םרז רסממ 'חי  08.02.0083
      
םע דעצ סופיטמ רפמא 61X2 דוקיפ רסממ     08.02.0084

  1,400.00   200.00     7.00 שרדנכ חתמב לילס 'חי   
      
ינש םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.02.0085

    900.00    90.00    10.00 םיעגמ תוגוז 'חי   
      
תומרגורפ 2 ללוכ יעובש ינורטקלא דוקיפ ןועש     08.02.0086

  2,800.00   700.00     4.00 תועש 84 לש ןמז תברזרו 'חי   
      
      

 79,923.00 20.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     039 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 79,923.00 מהעברה      
      

      
,סיסב םע רפמא C.R.H 23 סופיטמ חיטבמ     08.02.0087

     50.00    25.00     2.00 יזאפ דח ,ךיתנו שאר 'חי   
      
תמגוד בשחוממ יוק רקבו "דדומ בר" רישכמ     08.02.0088
הנשמ ללוכ ,P-031MP םגד "קטאס" תרצות      
הרקב תכרעמל רוביח ללוכ םיאתמ םרזה      

  3,000.00 3,000.00     1.00 שומישל ןכומ טלפמוק - תבשחוממ 'חי   
      

  2,210.00   170.00    13.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 52X3 ןעגמ 'חי  08.02.0089
      

  1,080.00   360.00     3.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 04X3 ןעגמ 'חי  08.02.0090
      

  1,200.00   400.00     3.00 'א 36X3 ךא ל"נכ ןעגמ 'חי  08.02.0091
      

  1,000.00   200.00     5.00 'א 61X1 ךא ל"נכ ןעגמ 'חי  08.02.0092
      

    320.00   320.00     1.00 רפמאטלוו 003 טלוו 42/032 יאנש 'חי  08.02.0093
      

    700.00   700.00     1.00 הרקב גצמ לש B655-OSI-4 ץצוח תדיחי 'חי  08.02.0095
      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0096

    200.00   200.00     1.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םולית ללוכ ותסמעהו  
      
)1X( ק"ממ  - למשח חול      
    *************************************  
      
ללוכ ,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     08.02.0098
53% ףקיהב ףסונ דויצ רובע רומש םוקמ      
יפל IC וא תותלד םע חפ ןורא חול הנבמ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .ןנכתמה תטלחה  
      
לילס םע ,'א 52X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     08.02.0099
תנתינ תימרט הנגהו רצק םרז ינפב הנגה      
,קוחרמ הקספה לילס םע ,רתי םרז ינפב לויכל      

    450.00   450.00     1.00 א"ק 53 לש רצקו קותינ ימרזב דמוע 'חי   
      
עגמ רובע סמועב קתנמ וא א"ח ז"פמל תפסות     08.02.0100

     50.00    50.00     1.00 ףלחתמ רזע 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0101
01 רצק םרז ,'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

    400.00    40.00    10.00 א"ק 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0102
01 רצק םרז ,'א 52X3 םרזל תימרט הנגהו      

    175.00   175.00     1.00 א"ק 'חי   
      

    220.00   220.00     1.00 א"ק 01 ק"ז רפמא 04X3 - ל"נכ םרז קיספמ 'חי  08.02.0103

 92,478.00 20.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../040 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     040 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 92,478.00 מהעברה      
      

      
     75.00    75.00     1.00 א"ק 01 ק"ז רפמא 52X2 - ל"נכ םרז קיספמ 'חי  08.02.0104

      
תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.02.0105
,"0" קותינ םע 'א 52X1 םרזל תימרט הנגהו      

     75.00    75.00     1.00 א"ק 01 רצק םרז 'חי   
      
רשגמ רובע יטמוטוא יצח םרז קיספמל תפסות     08.02.0106

     10.00    10.00     1.00 םיקספמ השולשל 'חי   
      
הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     08.02.0107

    140.00   140.00     1.00 'וכו דוקיפ ,ןומיס תורונמ לע 'חי   
      

    165.00    55.00     3.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  08.02.0108
      
עגמ ללוכ ,'א 52X3 סמועב קותינל םרז קספמ     08.02.0109

    200.00   200.00     1.00 ףילחמ רזע 'חי   
      
עגמ ללוכ ,'א 04X3 סמועב קותינל םרז קספמ     08.02.0110

    250.00   250.00     1.00 ףילחמ רזע 'חי   
      
עגמ ללוכ ,'א 61X1 סמועב קותינל םרז קספמ     08.02.0111

    120.00   120.00     1.00 ףילחמ רזע 'חי   
      
,יוסינ ןצחל םע ,רפמא 04X4 תחפ םרז רסממ     08.02.0112
03 הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז      

    350.00   350.00     1.00 "A" סופיטמ רפמאילימ 'חי   
      
,יוסינ ןצחל םע ,רפמא 52X2 תחפ םרז רסממ     08.02.0113
03 הגילז םרזו תוינשורקימ 03 הלועפ ןמז      

    500.00   250.00     2.00 "A" סופיטמ רפמאילימ 'חי   
      
םע דעצ סופיטמ רפמא 61X2 דוקיפ רסממ     08.02.0114

    400.00   200.00     2.00 שרדנכ חתמב לילס 'חי   
      
ינש םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ     08.02.0115

     90.00    90.00     1.00 םיעגמ תוגוז 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 C.N/O.N רזע יעגמ גוז רובע ז"פמל תפסות 'חי  08.02.0116
      

    300.00   300.00     1.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 52X3 ןעגמ 'חי  08.02.0117
      

    150.00   150.00     1.00 םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 61X1 ןעגמ 'חי  08.02.0118
      

    250.00   250.00     1.00 AV001 קפסהב V42/032 חתמ יאנש 'חי  08.02.0119
      
תומרגורפ 2 ללוכ יעובש ינורטקלא דוקיפ ןועש     08.02.0120

    700.00   700.00     1.00 תיאמצע יוביג תללוס םע 'חי   
      

 96,303.00 20.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../041 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     041 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 96,303.00 מהעברה      
      

      
חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     08.02.0121

    600.00   600.00     1.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םוליצ ללוכ ותסמעהו  
      
ןשי למשח חולב למשח תודובע      
    *********************************  
      
תיב לש םייקה ישארה למשחה חולב לופיט     08.02.0123
תמלשה ללוכ חולה ץופישו לופיט ,רפסה      
יקוזיח ,םירזיבא תוניקת תקידב ,םירסח םילנפ      
ידוסי ןויקינ ,חולב םילבכ רודיס ,םידיגו םילבכ      
ישנא םע םואת .למשח תרבח תרוקיבל הנכהו      
תרבחמ הנזה ךיתנ ללוכה ,למשח תרבח      
תודובעה לכ .השדח הנזה רוביחו למשח      
תועשב ושעי תוערפה וא םיקותינב תוכורכה      
.רפסה תיב תלהנה םע םואתב םידחוימ םימיו      
םלושי םירזיבא תפלחהב ךרוצ היהיו הדימב      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק .דרפנב  
      
דרפנב למשח תרבח תרוקיב חולה תרבעה     08.02.0124

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .שדחה הנבמה תרוקבמ  

106,403.00 למשח תוחול 20.80 כ"הס  

      
הרואת יפוג -- 30.80 קרפ תת      
      
הרואת יפוג תקפסא      
----------- יללכ  ==================      
הבכרהו הקפסא לולכת הרואת ףוגל תפסות )א      
תורונה לכ )ב  .ףוגל תפסותה לש      
לכ)ג  .5T תוינוכסח ויהי תויטנצסרולפה      
לכ )ד  .םיניפ 4 םע ויהי םייטקפמוקה םיפוגה      
םידיג 4 רובע רוביח ןקתמ םע ויהי הרואת יפוג      
םיפוגה לכ )ה  .םורח תדיחי תפסוה תורשפאל      
רתוי ויהי אל )ו  .םיינורטקלא םיקנשמ וללכי      
ינורטקלא קנשמ לע תורבוחמ תורונ יתשמ      
לש דבלב הקפסא  ===== : תורעה  .דחא      
לכ ללוכ ,הטמ ראותמה יפל הרואת יפוג      
לכ ללוכו ,הרונ ללוכ ,םישורדה םירזיבאה      
לכ )ז טלפמוק - התקלדהל םישורדה םירזיבאה      
לכל )ח .היצקורטסנוקל רוביחל ומאתוי םיפוגה      
ןונכת שיגהל שי סדנהמה י"ע שרדיש םגד      
יכ הארי רשא הרואת תמצוע לש בשחוממ      
שרדנה הרואתה תמר תא ונתי םיפוגה      
תועצה שיגהל ישאר ןלבקה )ט  .טרפמב      
ע"וש תרדגה רשאכ םינקתומה ת"גל תויפולח      
.טרפמב ראותמה יפל      
      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../042 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     042 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
רווניס אלל טוו 5T-41X4 יטנצסרולפ ת"ג     08.03.0003
    THGILKRAD 5081( יפ וא טיילטנפ םגד(  
קנשמ ,היטבמאה תא ללוכ ,שעג  י"ע קפוסמ      
)קנשמ לע תורונ 2 -מ רתוי אל( ינורטקלא      
תריחב יפל שטולמ וא טמ ימינפה רוטקלפרה      
,ןותחת רבול ,תרפופש ,הרואתה ףוג ,סדנהמה      

    740.00   370.00     2.00 ע"וש וא 'דכו םיילוש 'חי   
      
יטמזירפ עוקש טוו 5T-82X2 טיילאטנפ ת"ג     08.03.0006
.ד"ממב הנקתהל ףרועה דוקיפ רושיא לעב      

 16,000.00   320.00    50.00 502K25 ט"קמ 'חי   
      
וא טיילטנפ םגדמ 5T-W82X2 ת"גל תפסות     08.03.0007

  3,500.00    70.00    50.00 א"גה תונקתל םאתומ ןותחת יוסיכ רובע יפ 'חי   
      

                     30.00 5T-W82X1 ת"ג 'חי  08.03.0008
      

                     30.00 טיילטנפ םגדמ 5T-W82X1 ת"גל תפסות 'חי  08.03.0009
      

  1,200.00   600.00     2.00 .רמידל תורשפא + ינוציח W82X1 ת"ג 'חי  08.03.0010
      
לטמ W001 רוטקוזרפ הרואת ףוג לש הקפסא     08.03.0011

  6,000.00   500.00    12.00 323975 םגד שעג תרצות רופא 'חי   
      
,םוימדק לקינ ירבצמ ללוכה םורח תרואת ףוג     08.03.0012
הלועפ ןמז ,ןומיס תורונ ,ןצחל ,ןעגמ ,ןעטמ      
עוקש ףוגה סיסב ,DEL תרונ םע ,תועש 5.1      
סיסבה לש ןותחתה וקלחב .הלופכה הרקתב      
בותיכ םע יתילכת-וד יולת טורח ילירקא טלש      
תרצות הנווכה ץח וא מ"ס 51 הבוגב      

  3,200.00   400.00     8.00 .326LE םגד טיילורטקלא 'חי   
      
הבחר המולא םע יתילכת דח םורח הרואת ףוג     08.03.0015
תרצות טוו DEL 3  תרונ תימצע הקירפ םע      

 12,000.00   400.00    30.00 ע"ווש וא P516 םגד טיילורטקלא 'חי   
      
רובע( הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג     08.03.0016
קמוע ,מ"ס 42-כ רטוק )םירדחו תונורדסמ      
םע שטולמ םוינימולא רוטקלפרו מ"ס 41-כ      
תריחב יפל אמגודכ תמסוחמ תיכוכז יוסיכ      
תונקתומ ,טוו 62X2 דע תרונ לכירדאה      
וא שעג י"ע קפוסמ ,טיילסקיפ םגד ,תיקפוא      

  3,000.00   300.00    10.00 ע"וש 'חי   
      

  1,100.00   220.00     5.00 טוו 81X1 הרונ םע םלוא ל"נ ת"ג 'חי  08.03.0017
      
      
      

 46,740.00 30.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../043 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     043 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 46,740.00 מהעברה      
      

      
םע הרקת וא ריק לע הנקתהל לוגע הרואת ףוג     08.03.0018
ףוג הנבמ טוו 62X2 דע DCT תורונ      
תרצות 44PI טנוברקילופ השדע טנוברקילופ      

  1,000.00   250.00     4.00 ע"וש וא NOCE םגד שעג 'חי   
      
םע הרקת וא ריק לע הנקתהל לוגע הרואת ףוג     08.03.0019
ףוג הנבמ טוו 62X1 דע DCT תורונ      
תרצות 45PI טנוברקילופ השדע טנוברקילופ      

    720.00   180.00     4.00 ע"וש וא תינומרח םגד שעג 'חי   
      

  7,500.00   150.00    50.00 .םועמעל ןתינ טנ'גיר םגד DEL DMS ת"ג רטמ  08.03.0023
      
הרואת יפוג תנקתה      
: תורעה  ====================      
י"ע טוויח תללוכ הנקתה .א  ========      
דע םירוביח תספוקמ ,לבכ וא רוניצב םיכילומ      
הרקתב םיעוקש םיפוגה .ב  .הרואתה ףוג      
תרגסמל םיקוזיח ,הנקתה םיללוכ תיטסוקא      
יפל תיביטקורטסנוקה הרקתל וא הרקתה      
טרדנטס יפ לע עצובת הנקתה .ג  .ךרוצ      
.קפסה      
      
דע ךרואב יטנצסרולפ הרואת ףוג לש הנקתה     08.03.0025

    130.00    65.00     2.00 .מ"ס 051 'חי   
      

  5,200.00    65.00    80.00 עוקש םלוא ל"נכ ת"ג לש הנקתה 'חי  08.03.0026
      

    140.00    70.00     2.00 יולת םלוא ל"נכ ת"ג לש הנקתה 'חי  08.03.0027
      

  1,300.00    65.00    20.00 הרקת וא ריק לע הרואת ףוג לש ט"הע הנקתה 'חי  08.03.0028
      
הרקתב עוקש יתדוקנ הרואת ףוג לש הנקתה     08.03.0029

    650.00    65.00    10.00 תיטסוקא 'חי   
      
םיעוקש מ"ס 06X06 דע ת"ג לש הנקתה     08.03.0030

    130.00    65.00     2.00 .תיטסוקא הרקתב 'חי   
      

    640.00    80.00     8.00 םורח טלש לש הנקתה 'חי  08.03.0031
      
הרקתב עוקש DEL םורח הרואת ףוג תנקתה     08.03.0032

  1,950.00    65.00    30.00 .הלופכ 'חי   
      

    390.00    65.00     6.00 תינוציח הנקתה םלוא ל"נכ 'חי  08.03.0033
      

  1,400.00   100.00    14.00 'מ 4 הבוגב הפצה ת"ג תנקתה 'חי  08.03.0034

 67,890.00 הרואת יפוג -- 30.80 כ"הס  

      
      

551,818.00 למשח תודובע 80 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../044 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     044 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

חיט תודובע 90 קרפ      
      
םינפ חיט 10.90 קרפ תת      
      
תובכש יתשב םיירושמ םיחטש לע םינפ חיט     09.01.0010
תשר ינתיווזו םיקוזיח ללוכ .םינוויכ ינשב לגרס      
     M.P.X רודס תללוכ הדובעה .םינוולוגמ  
תווצק ,)םיפילג( םיחתפ ביבסמ תועוצקמ      

 78,750.00    75.00  1050.00 .הבוג לכבו םיזינרק ,תוטילב ר"מ   
      
מ"מ 7-3 יבועב ד"ממל רשואמ יתילכת בר חיט     09.01.0020
מ"מ 5 דע יבועב "רגאב טכילש"ו )תשר אלל(      

  3,825.00    85.00    45.00 . ע"ש וא "ריקומרת" תרצות ר"מ   
      
לש ימינפה קלחה לע תובכש יתשב טנמצ חיט     09.01.0030

  8,400.00    80.00   105.00 גגב תוקעמה ר"מ   

 90,975.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
ץוח חיט 20.90 קרפ תת      
      
תוברל םיירושימ םיחטש לע קלח ץוח חיט     09.02.0010
יתשו תוביטר תרידח תעינמל הנותחת הצברה      
ללוכ  רוחש רמגו תרשיימ הבכש.חיט תובכש      
M.P.X תשר ינתיווזב ץוח תועוצקמ קוזיח      

 79,650.00    90.00   885.00 םינבלוגמ ר"מ   
      
רובמט תרצותמ ינועבצ ילירקא טכילש תבכש     09.02.0020
יפל תואמגודו םינווגב ,ע"ש וא טלרינ וא      
תוברל שדח ץוח חיט ג"ע .לכירדאה תריחב      
םינווג בוליש ,שרדנכ תובכשה לכ ,דוסי תבכש      

 57,525.00    65.00   885.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה .'וכו תואמגודו ר"מ   
      
02/02/02 תודימב U תרוצב םוינימולא ליפורפ     09.02.0030
)עוביקל( מ"מ 2 בחורב תונפד םע מ"מ      
תוברל ,ץוח חיטב תיכנא וא תיקפוא הדרפהל      

  9,000.00    50.00   180.00 .ץוח תוריק חיט יבג לע הגרבהו קוזיח רטמ   

146,175.00 ץוח חיט 20.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

237,150.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../045 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     045 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
      
/הקימרק יחירא ףוציר 30.01 קרפ תת      
שיש ,"ןלצרופ טינרג"      
      
מ"ס 06/06 תודימב ןלצרופ יחיראב ףוציר     10.03.0010
הקלחה דגנ ," YDOB LLUF"  רזייל רסונמ      
תוברל ר"מ/ח"ש 07 דוסי ריחמ ,01R גרד      
ןווג ,שרדנכ םיעצמ רושייו רוזיפ ,הקפסא      

105,000.00   210.00   500.00 .לכירדאה תריחב יפל אמגודו ר"מ   
      
וא מ"ס 51/03 תודימב ל"נה ףוצירל  םילופיש     10.03.0015

 15,860.00    52.00   305.00 מ"ס 51/06 וא מ"ס 51/54 רטמ   
      
ןלצרופ טינרג  יחיראב םיבוטר םירדח ףוציר     10.03.0020
,R=11 גרד הקלחה דגנ מ"ס 06/06 תודימב      
,הקפסא תוברל,ר"מ/ח"ש 07 דוסי ריחמב      
יפל אמגודו ןווג שרדנכ םיעצמ רושייו רוזיפ      

  5,060.00   230.00    22.00 .לכירדאה תריחב ר"מ   
      
ףס רובע גוס לכמ ףוציר יפיעסל תפסות     10.03.0030
ןיב שגפמבו םיחתפב מ"מ 4/04  זילפ/םינמולא      

    400.00    40.00    10.00 .םינוש ףוציר יגוס רטמ   

126,320.00 שיש ,"ןלצרופ טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 30.01 כ"הס  

      
תוריק יופיח 60.01 קרפ תת      
      
ג"ע ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא יופיח     10.06.0020
עבצב מ"ס 06/06 תודימב םיתוריש תוריק      
דוסי ריחמב םינוש םינווג בוליש ללוכ והשלכ      
ןווג.חיטה וא טיטה תבכש ללוכ ,ר"מ/ח"ש 07      

 24,000.00   240.00   100.00 .לכירדאה תריחב יפל תואמגודו ר"מ   
      
ג"ע ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא יופיח     10.06.0030
תודימב תואובמו תוגרדמ ,רודזורפ תוריק      
םינווג בוליש ללוכ והשלכ עבצב מ"ס 06/06      
תבכש ללוכ ,ר"מ/ח"ש 07 דוסי ריחמב םינוש      
תריחב יפל תואמגודו ןווג.חיטה וא טיטה      

 31,200.00   240.00   130.00 .לכירדאה ר"מ   
      

 10,500.00    50.00   210.00 מ"מ 6 יבועב הקימרקל םוינימולאמ רמג תוניפ רטמ  10.06.0040
      
"NOLRAS" םגד  CVP תועיריב תוריק יופיח     10.06.0050
    )CITSUOCA( ע"ש וא "טסלפנגועה" תרצות  
יבועב ילרגטניא גופסבילרגטניא גופס תוברל      

 14,000.00   280.00    50.00 . ) 'וכו הייהש ,עמש תותיכל( מ"ס 01 ר"מ   
      
ןייע ,"טילקרה" םגדמ יטסוקא תוריק יופיח     10.06.0060

 14,300.00   220.00    65.00 ןרצי עוציב יטרפ ר"מ   

 94,000.00 תוריק יופיח 60.01 כ"הס  

      
קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../046 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     046 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תוגרדמ 80.01 קרפ תת      
      
חלש ,שטולמ יירג ייש שישב תוגרדמ יופיח     10.08.0010
51 בחורב םורו מ"ס 3 יבועבו מ"ס 33 בחורב      
.א"מ/ח"ש 002 דוסי ריחמ ,מ"ס 2 יבועבו מ"ס      

 25,200.00   350.00    72.00 .לכירדאה טרפל םאתהב 'פמוק לכה רטמ   
      
הנבממ היושע הקלחה דגנ שימגו יטסלא ספ     10.08.0020
תוצק לע קבדומ ,מ"ס 5 בחורב דחוימ ירמילופ      
,רוחש ןווגב ,הכירד יחטשמ וא תוגרדמ יחלש      

  3,240.00    45.00    72.00 9722 '"ת תשירד יפל רטמ   

 28,440.00 תוגרדמ 80.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

248,760.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../047 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     047 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

העיבצ תודובע 11 קרפ      
      
חיט לע העיבצו דויס 10.11 קרפ תת      
      
העיבצה תדובע ,ןגוסל עבצ תודובע לכל      
הנווכה אל םא ןיבו רדגוה םא ןיב טרופמכ      
םהב םיפיעסב .אלמ יוסיכ תלבק דע העיבצל      
רפסמל הניה הנווכה תובכשה רפסמ ומשרנ      
אלמ יוסיכ גשוה רשאכ םג םומינימ תובכש      
.ףיעסב ןייוצמכ תובכש רפסמב      
      
וא לירקרפוסב תוריק תעיבצ תודובע יריחמ      
תמגוד דוסי תבכש םיללוכ ויגוסל ילירקא עבצ      
. ע"וש וא לורדנוב      
      
תוחולו םינפ חיט לע תובכש 3-ב יטטניס דיס     11.01.0030

    800.00    16.00    50.00 .תורקת יבג לע סבג ר"מ   
      
תוריק לע  ע"ש וא רובמט לש לירקרפוס עבצ     11.01.0040
תובכש שולשב סבג תוציחמו םיחיוטמ םינפ      
תריחב יפל םינווג. דוסי תבכש תוברל עבצ      

 31,250.00    25.00  1250.00 לכירדאה ר"מ   
      
דוקיפ תונקת יפל ןגומ בחרמ טולישו ןומיס     11.01.0060
'בח י"ע קוושמ רוא יטלופ םיעבצב ףרועה      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק ע"ש וא "שא וליפ"  
      
03/02 תודימב חישק C.V.P-מ ןומיס יטלש     11.01.0070
תורוניצ ,עובק דויצ לש ונכות יוהיזל מ"ס      

    500.00    50.00    10.00 956 י"תל םאתהב םירזיבאו 'חי   

 33,450.00 חיט לע העיבצו דויס 10.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 33,450.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../048 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     048 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םוינמולא תודובע 21 קרפ      
      
םוינמולא תודובע 10.21 קרפ תת      
      
2-ל קלוחמ מ"ס 582/051 תודימב עובק ןולח     12.01.0020
סופיט ,ע"ש וא 0054 לילק תמגודכ ,םיפגא      
    1-A טרופמב 'פמוק לכה ,םוינימולאה תמישרב  

 30,800.00 3,850.00     8.00 .המישרב 'חי   
      
2-ל קלוחמ מ"ס 582/011 תודימב עובק ןולח     12.01.0030
סופיט ,ע"ש וא 0054 לילק תמגודכ ,םיפגא      
    1-A טרופמב 'פמוק לכה ,םוינימולאה תמישרב  

  5,640.00 2,820.00     2.00 .המישרב 'חי   
      
2-ל קלוחמ מ"ס 582/061 תודימב עובק ןולח     12.01.0040
סופיט ,ע"ש וא 0054 לילק תמגודכ ,םיפגא      
    1-A טרופמב 'פמוק לכה ,םוינימולאה תמישרב  

  8,210.00 4,105.00     2.00 .המישרב 'חי   
      
הליגר החיתפ תיפנכ וד םוינימולא תלד     12.01.0050
0094 לילק תמגודכ , מ"ס 003/032 תודימב      
לע הנקתהב ןוילע יטנגמ ספת ללוכ ע"ש וא      
לש רצע ללוכ ןמש ריזחמ ,הלהב תוידי ,ריק      
וא 0004ST EZEG םגד תוכרעמ תימע 'בח      
A-2 סופיטל םאתהב שרדנה לוזרפה לכו ע"ש      
טרופמכ 'פמוק לכה ,םוינימולאה תמישרב      

 15,120.00 15,120.00     1.00 .המישרב 'חי   
      
תודימב ףנכ לע ףנכ הזזה םוינימולא ןולח     12.01.0060
,ע"ש וא 0009 לילק תמגודכ , מ"ס 09/09      
'פמוק לכה ,םוינימולא תמישרב A-3 סופיט      

    770.00   770.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
תודימב ףנכ לע ףנכ הזזה םוינימולא ןולח     12.01.0070
,ע"ש וא 0009 לילק תמגודכ , מ"ס 09/081      
'פמוק לכה ,םוינימולא תמישרב A-3 סופיט      

  1,530.00 1,530.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
תודימב ףנכ לע ףנכ הזזה םוינימולא ןולח     12.01.0080
,ע"ש וא 0009 לילק תמגודכ , מ"ס 09/041      
'פמוק לכה ,םוינימולא תמישרב A-3 סופיט      

  2,400.00 1,200.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
תודימב ףנכ לע ףנכ הזזה םוינימולא ןולח     12.01.0090
,ע"ש וא 0009 לילק תמגודכ , מ"ס 09/08      
'פמוק לכה ,םוינימולא תמישרב A-3 סופיט      

  3,425.00   685.00     5.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
      
      
      

 67,895.00 10.21 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../049 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     049 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 67,895.00 מהעברה      
      

      
תודימב ףנכ לע ףנכ הזזה םוינימולא ןולח     12.01.0100
תמגודכ ,ןותחת עובק קלח םע מ"ס 071/061      
תמישרב A-4 סופיט ,ע"ש וא 0009 לילק      

 61,940.00 3,260.00    19.00 .המישרב טרופמכ 'פמוק לכה ,םוינמולא 'חי   
      
יוטנ-בס ,מ"ס 001/001 תודימב ןולח     12.01.0110
תוברל ,עובצ/ןגלואמ םיזג םוטא )פיק-יירד(      
,ףרועה דוקיפ תויחנה יפל תיתוחיטב תיכוכז      
'פמוק לכה ,םוינימולא תמישרב A-7 סופיט      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
םגד םוינימולא יפנכמ תונולחל הללצה תכרעמ     12.01.0120
A-5 סופיט ,ע"ש וא לטסקא 'בח לש 775400      
טרופמכ 'פמוק לכה ,םוינמולא תמישרב      

104,500.00   950.00   110.00 .המישרב ר"מ   
      
םע תועובק תופפר ,םוינימולאמ תופפר ןולח     12.01.0130
,ע"ש וא "ףר לילק" תמגודכ מ"מ 061 םיבלש      
'פמוק לכה ,םוינימולאה תמישרב A-6 סופיט      

  2,400.00   800.00     3.00 .המישרב טרופמכ ר"מ   
      
תדדובמ תיכוכזב תונולח גוגיז ןיגב תפסות     12.01.0140
21 ריווא ללח/מ"מ 6 תמסוחמ תיכוכז :טרופמכ      
םטא םע( מ"מ 5 תמסוחמ תיכוכז/מ"מ      
    U=08.1 ר"מ/טאוו X גוגיזה ,סויזלצ הלעמ  
)רוא רבעמ םדקמ( TLV לעב ףוקש היהי      

 56,925.00   495.00   115.00 7.0-מ לודגה ןתינה לככו ההובג ר"מ   
      
הקבדהב ימינפ "גרוס-לא" גוסמ ןוחטיב יופיצ     12.01.0150
יושע ,ףדהו הצירפ דגנכ תיכוכז תונולח לע      
םגד ,ןורקימ 053 יבועב ףוקש רטסאילופמ      
    "21LIM" ט"קמ "R422123" בלטוק" תרצות  

 25,875.00   225.00   115.00 ע"ש וא "התינח ר"מ   
      
תיביטקלס תיכוכז רובע תיכוכז ריחמל תפסות     12.01.0160

 15,000.00   250.00    60.00 לכירדאה לש ינכטה טרפמל םאתהב  E WOL ר"מ   

337,035.00 םוינמולא תודובע 10.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

337,035.00 םוינמולא תודובע 21 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../050 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     050 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןבא תודובע 41 קרפ      
      
תוריקב םיחתפ דוביע 20.41 קרפ תת      
םיבכרומ ןבא      
      
יבועב תשטולמ יירג ייש שישמ תונולח ינדא     14.02.0010
ןש םע ,מ"ס 04 דעו הנתשמ בחורב , מ"ס 5-3      
םע טלמ-טיט תוברל ,מ"ס 1/1 ךתחב תערגמ      
, הזאפ,םימ ףאל ץירח ,ילירקא קבד תפסות      

 16,200.00   270.00    60.00 .םימה זוקינל עופישו רטמ   

 16,200.00 םיבכרומ ןבא תוריקב םיחתפ דוביע 20.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 16,200.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../051 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     051 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ      
      
ריווא גוזימ דויצ 10.51 קרפ תת      
      
,הקפסא ללוכ תויומכה בתכ יפיעסמ דחא לכ      
תלבקל שורדה לכו רזע ירזיבאו ירמוח ,הנקתה      
.הכלהכ לעופה םלשומו רמגומ רצומ      
      
רוריק תקופתל תיזכרמ ינימ ריוא גוזמ תדיחי     15.01.0001
ימלוב ,םילתממ תוברל העשל וי.יט.יב 000,84      
ררק תרנצ תמצ ,םישימג םירוביח ,תודיער      
,זוקינ רוניצ ,'מ 02 דע ךרואב למשחו      
גרוס הבעמ תילתל הדלפ תיצקורטסנוק      
- תמלשומ דוקיפו למשח תכרעמו הליענו      
גורד .טרפמב שרדנכ ,תלעופ תמלשומ תכרעמ      

 51,000.00 17,000.00     3.00 'פמוק ."A" הדיחיה לש יטגרנא  
      
וי.יט.יב 000,63 רוריק תקופתל ךא ל"נכ     15.01.0002
יטגרנא גורד .'מ 01 דע ךרואב תרנצו ,העשל      

 54,000.00 13,500.00     4.00 'פמוק ."A" הדיחיה לש  
      
יביטרוקד םגד יליע לצופמ ןגזמ ךא ל"נכ     15.01.0003
תרנצו ,העשל וי.יט.יב 002,8 רוריק תקופתל      

  7,000.00 3,500.00     2.00 'פמוק ."A" הדיחיה לש יטגרנא גורד .'מ 5 דע ךרואב  
      
יביטרוקד םגד יליע לצופמ ןגזמ ךא ל"נכ     15.01.0004
תרנצו העשל וי.יט.יב 000,21 רוריק תקופתל      
הדיחיה לש יטגרנא גורד .'מ 51 דע ךרואב      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק ."A"  
      
לש הקופתל תיזכרמ ינימ ריוא גוזמ תדיחי     15.01.0005
תוברל רטרבניא גוסמ העשל וי.יט.יב 000,24      
תמצ ,םישימג םירוביח ,תודיער ימלוב ,םילתמ      
רוניצ ,רטמ 01 דע ךרואב למשחו רוריק תרנצ      
,הבעמ תיילתל הדלפ היצקורטסנוק ,זוקינ      
- תמלשומ דוקיפו למשח תכרעמו הליענו גרוס      

 18,500.00 18,500.00     1.00 'פמוק ."A" יטגרנא גורד  
      

  2,400.00   120.00    20.00 .למשחו רוריק תרנצ תמצ רובע תפסות רטמ  15.01.0006
      

 20,425.00    95.00   215.00 .מ"מ 8.0 יבועב ןבלוגמ חפמ ריוא תלעת ר"מ  15.01.0007
      

 19,950.00   105.00   190.00 .מ"מ 1 יבועב ךא ל"נכ ר"מ  15.01.0008
      
תופיפצבו 1" יבועב תולעתל יטסוקא דודיב     15.01.0009

 17,100.00    45.00   380.00 2PCF. ר"מ   
      
םלש הרקת חירא ףילחמ יתרקת ריוא רזפמ     15.01.0011
    06X06 21" רזפמלX"21 תסוו תסוו ללוכ  

  6,800.00   200.00    34.00 .תויומכ 'חי   
      

202,175.00 10.51 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../052 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     052 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

202,175.00 מהעברה      
      

      
ראוצ תודימב תומכ תסו םע יתרקת ריוא רזפמ     15.01.0012

    240.00   120.00     2.00 "X6"6. 'חי   
      

    150.00   150.00     1.00 .מ"ממל 8" לוגע סירת 'חי  15.01.0015
      
ללוכ ר"מ 1.0 לעמ תודימב רזוח ריוא סירת     15.01.0016

  2,860.00 1,100.00     2.60 .עונמ תוברל ריצה לע חתפנ ןנסמ ר"מ   
      
םיעונמה תודגונמ תופכ סופיטמ תוסיו ףדמ     15.01.0017

  3,200.00   400.00     8.00 .ינדי ר"מ 51.0 דע חטשב םייניש ילגלג ג"ע 'חי   
      
חטשב םיקרח דגנ תשר תוברל םשג דגנ סירת     15.01.0018

    480.00 1,200.00     0.40 .ר"מ 1.0 לעמ ר"מ   
      
גוזימ תכרעמו תרנצ ,תורוניצ ביבס םוטיא     15.01.0019
לקמ( תרוצב תכתממ לוורש תשבלה י"ע ,ריוא      
ריחמ .םוטיאה תורבחתהל גנלפ םע )אבס      
ןבלוגמ חפ יוסיכ ,רשואמ ינמוטיב קיטסמ ללוכ      

  4,200.00   600.00     7.00 'פמוק . חתפל ביבסמ תוקיציה ןוטבה תוקעמ לעמ  
      
תדיחיל תילמשח היצלטסניא ללוכ הלעפה חול     15.01.0020

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .חצ ריוא  

214,305.00 ריווא גוזימ דויצ 10.51 כ"הס  

      
בחרמל כ"בא תכרעמ 20.51 קרפ תת      
ןגומ      
      
תקיפס לעב ,ןוניסה תכרעמ רובע כ"בא חופמ     15.02.0001
מ"מ 002 דגנכ ש"קמ 1 081/084 לש ריוא      
לכ תא ללוכ חופמה ריחמ .)כ"בא יננסמ(      
הנוכנ הלעפה ךרוצל םישרדנה םירזיבאה      
םותסש ,םישימג םירוביח .ןוחטב קתנמ תוברל      
דמ ,םיעוזעז ימלוב ,םיריהמ םירוביח ,רזוח-לא      
תבצהל הדלפ תיצקורטסנוק ,ריוא תקיפס      
ףרועה דוקיפ י"ע תמלשומ הדובע .'וכו חופמה      

  4,000.00 4,000.00     1.00 תכרעמ .רשואמ ע"ש וא ".א.ב" תרצות  
      
ש"קמ 081 לש ריוא תקיפסל כ"בא ןנסמ     15.02.0002
םיקדהמ ,הפצרל רוביחל םיעוזעז ימלוב תוברל      
,ץחל תת רורחש םותסש ,החיתפל םיריהמ      
לכ רובע ,האישנ תודיחי ,הלק הזזהל םילגלג      
רשקמ רוניצ ןקתוי ןנסמל רוביחה יחתפמ דחא      
דמ ןנסמל .ישארה יקפואה רוניצה ןיב ךנואמ      
שימג רוניצ ,ילאיצנרפיד ץחל דמ ,ריואל המירז      
.'וכו קותינ םותסש ,ריהמ רוביחל רבעמ םע      
ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמ תמלשומ הדובע      

  8,000.00 8,000.00     1.00 תכרעמ .רשואמ ע"ש וא "א.ב" תרצות  
      

 12,000.00 20.51 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../053 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     053 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,000.00 מהעברה      
      

      
3 ,ריוא תסינכל ינושאר ןנסמ םע ףדה םותסש     15.02.0003
המאתהו רוזיא ,סוליפ םאתמ תוברל ,ראב      

  1,700.00 1,700.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא FVSE 384 םגד ,ינקת ןגואל 'חי   
      
ןתינ ריוא רורחשל ,ץחל רורחשו ףדה םותסש     15.02.0004
המאתהו ןוזיא ,סוליפ םאתמ ,ראב 3 ,ןווכל      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא A -384 םגד ינקת ןגואל 'חי   
      
TSB סופיטמ ןגומ בחרמל תרנצ תרידח טרפ     15.02.0005
,ןוטבל לוורש תוברל .ףרועה דוקיפ רשואמ      
.תמלשומ הדובע ,קדוהמ חישק ימוג ,םינגוא      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .RR-001 מ"מ 001 רטוקב לוורש  
      
הלעת רובע קותינל םינגוא ללוכ רפרפ םותסש     15.02.0006

  2,000.00 2,000.00     1.00 .8" רטוקב 'חי   
      
הדובע .םינגומ םיבחרמל ץחל תוקידב טס     15.02.0007
ללוכ םלשומ םוטיא תלבקל דע תמלשומ      
למשחב הנושאר הקדיב ללוכ דוקיפו החגשה      
ףוסב הקידב ללוכו הריסמב הקידב ללוכ ינמז      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .קדבה תפוקת  

 20,200.00 ןגומ בחרמל כ"בא תכרעמ 20.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

234,505.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../054 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     054 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תוילעמ 71 קרפ      
      
םיעסונ תילעמ 10.71 קרפ תת      
      
sseL  תוילמשח םיעסונ תילעמל ריחמ     17.01.0001
    mooR nihcaM : 8ג"ק036  סמוע ,םיעסונ,  
דוקיפ ,'מ09.3  -כ המרה הבוג ,תונחת2      
,הבכרה ,הלבוה ,דויצה תוברל ,"ילסרבנוא"      
שומישל ןכומ לכה ,תוירחא ,םיסימ ,סכמ      

220,000.00 220,000.00     1.00 'פמוק .ינכטה טרפמב ראותמכ  

220,000.00 םיעסונ תילעמ 10.71 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

220,000.00 תוילעמ 71 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../055 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     055 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

שרח תורגסמ 91 קרפ      
      
שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת      
      
תכתמ יליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0010
,ןפוד יבוע לכבו הדימ לכב SHR ,תנוולוגמ      
. םינגועו םיגרב , ןוגיע יחפ , רשק יחפ      
קרפ דחוימה טרפמה יפל םיעובצו םינוולוגמ      
M-81 -ו M-71 סופיט.םיכותיר תוברל ,91      

 59,500.00 17,000.00     3.50 .תורגסמ תמישרב ןוט   
      
םיצוק םע םינוש )תוקטלפ( הדלפ יחפ     19.01.0020
הגרבה תוטומ.ןוטב יקלחב םינטובמ םיכתורמ      
תמוק תרקתב תונגועמ תויחפ תוברל מ"מ 21      
תנגה ללוכ ריחמה . ןוולוגמ לכה . עקרק      
סופיט. תפזב ףוצירה תחתמש הדלפ יטנמלא      

  5,000.00 25,000.00     0.20 .תורגסמ תמישרב M-81 -ו M-71 ןוט   

 64,500.00 שרח תורגסמ 10.91 כ"הס  

      
יוריקו ךוכיס 20.91 קרפ תת      
      
01 יבועב םילולח טנוברקילופ תוחולב ךוכיס     19.02.0010
תוברל ,ע"ש וא "לגילופ" תמגוד םיפוקש מ"מ      
תמישרב M-02 סופיט ,םוטיאו רוביח ירזיבא      

  9,120.00   285.00    32.00 .תורגסמה ר"מ   
      
,מ"מ 6.0 יבועב ףפוכמ ןוולוגמ חפמ הלחזמ     19.02.0020

    900.00   150.00     6.00 מ"ס 05 דע סורפ בחורב רטמ   

 10,020.00 יוריקו ךוכיס 20.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 74,520.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../056 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     056 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ      
      
תוריגסו תולק תוציחמ 01.22 קרפ תת      
סבגמ      
      
)םידדצה ינשב( תוימורק-וד סבג תוציחמ     22.10.0010
הליסמ םע ,מ"מ 001-59 לש ללוכ יבועב      
,ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע      
הדידמה ,העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה      
ןיסחו םימב דימע סבגה גוס .םיחתפ אלל - וטנ      

  2,100.00   210.00    10.00 . שא ר"מ   
      
7.21 יבועב סבג תוחולמ )רניס( תיכנא הריגס     22.10.0020
ןיב ,דבלב דחא דצ מ"ס 05 דע הבוגב מ"מ      
תוברל ,םינוש םיסלפמב תורקת יתש      
רמג דע לכה ) 'מ 0.1 דע הבוגב( היצקורטסנוק      

 14,000.00   140.00   100.00 העיבצל ןכומ םלשומ רטמ   
      
בחורב סבגמ )תוגרדמ( יכנא + יקפוא  זינרק     22.10.0030
)דורו( שא ןיסח סבג חול,מ"ס 08 דע שורפ      
תייצקורטסנוק תוברל מ"מ  7.21 יבועב      

  3,700.00   185.00    20.00 .העיבצל הנכהו לטכפש ללוכ ריחמה,האישנ רטמ   

 19,800.00 סבגמ תוריגסו תולק תוציחמ 01.22 כ"הס  

      
תויטסוקא הרקת 02.22 קרפ תת      
      
תובתות וא תויטסוקא תורקת תבכרה תדובע      
סדנהמ י"ע הוולת ,סבג תורקת תוברל ןגוסל      
עוציב תא רשאי רשא ןלבקה םעטמ יושר ןינב      
שיגי הדובעה םויס םע .הכלהמב הדובעה      
קדב יכ רשאמ אוה יכ םותח רושיא סדנהמה      
הרקתה יכו הדובעה יבלש לכ תא רשיאו      
תומיקה תויחנההו ןקתה תוארוה י"פע הבכרוה      
הלקה וא יוניש עצבל ןיא .הדובעה עוציב תעב      
רפסה( ידרשמנבה טרפמה וא ןקתה תושירדמ      
ןלבקה שיגי הדובעה םויסל יאנתכ .)לוחכה      
.הרושיאו הרקתה תקידבל םינקתה ןוכמ רושיא      
      
םיליפורפמ עצובת אשונה היצקורטסנוקה      
ןגוסל חפ תורקתב ןוגיעה ירזיבא .םינוולוגמ      
רשא )דבלב( הגרבה תוטומ תועצמאב ועצובי      
םימיאתמה םיעצמא תועצמאב תורקתל ונגועי      
םאות רטוקב םיספיליפ( הגרבה תוטומל      
.)הגרבהה תוטומל      
      
      
      
      
      
      

02.22 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../057 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     057 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
יפוג ןוגכ וז הרקתב ובלושי רשא םירזיבאה לכ      
ינקתמ רורוויא תוכרעמ תויטבמא/הרואת      
ןוטבה תרקת לא תורישי ורבוחי 'דכו הזירכ      
תוחפל םינוולוגמ תכתמ יטרס ינש תועצמאב      
.הרקתל רשק אלל םתודימע חטבותש ךכ      
ןעשמ תדוקנ רזיבאה הווהמ םהב םירקמב      
עצובי הרקתל רוביחה תבתותה הרקתל      
ןגומ בחרמב .דבלב הגרבה תוטומ תועצמאב      
תויחנהל םאתהב עצובי םירזיבאה לש רוביחה      
קלח וניה הז ףיעס .ריחמ תפסות אלל א"גה      
אוהו הרקתה יפיעס ללכב תשרדנה הדובעהמ      
.הז קרפ יפיעס לש הדיחיה יריחמב ללכנ      
      
יליפורפמ ועצובי תורקתה יליפורפ לכ      
תריחב יפל רונתב יופא עבצב רמג םוינימולא      
םיללוכ םגוסל תורקתה יפיעס לכ .סדנהמה      
תודוקנב Z+L יליפורפב רומיג םריחמב      
המודכו םידומע תוריק םע שגפמה      
      
םיירלודומ םיילרנימ םיחיראמ תיטסוקא הרקת     22.20.0050
חירא ,CRN=07.0 ,ע"ש וא "ןאי'גרו'ג" םגד      
61 יבועב ,מ"ס 221/16 ,מ"ס 021/06 תודימב      
םיאשונה םיליפורפה תא ללוכ ריחמה .מ"מ      
)'מ 0.1 דע הבוגב( הילתה יטנמלא ,םיינשמהו      
דע ,תוריקה דיל מ"מ 2.1 יבועב ןתיוז רמגו      

 39,200.00   160.00   245.00 .הדובעה לש םלשומ עוציבל ר"מ   
      
טילקרה םגד הקירפו תרתסנ תיטסוקא הרקת     22.20.0060
מ"ס 021/06 תודימו מ"מ 52 יבועב םיעובצ      
ילגרס תרגסמ ךותב םינותנ NF-SK סופיטמ      
םיפוצמ מ"ס 3 יבועב םיעלס רמצ ינורזמו ,ץע      
, ק"מל ג"ק 08 תופיפצב ןימביס תמקרב      
    RCN=58.0, םיליפורפה תא ללוכ ריחמה  
הבוגב( הילתה יטנמלא ,םיינשמהו םיאשונה      

 36,300.00   220.00   165.00 .הדובעה לש םלשומ עוציבל דע ,)'מ 0.1 דע ר"מ   
      
ררוחמ סבג תוחולמ הפיצר בתות תרקת     22.20.0070
מ"מ 5.21 יבוע ,מ"ס  042/021  תודימב      
    .C.R.N=07.0 םיאשונה םיליפורפה לכ  לע  
דיל רמגה יליפורפו הילתה יטנמלא םיינשמהו      

  3,960.00   220.00    18.00 .הדובעה לש םלשומ עוציבל דע ,תוריקה ר"מ   
      
היולת םימ דימעו שא ןיסח סבג תרקת     22.20.0080
,המיאתמ היצקורטסנוק תוברל ,ןוטב תרקתמ      
הנכומ קורימו מ"ס 52.1 יבועב סבג  חול      

  5,550.00   185.00    30.00 .העיבצל ר"מ   

 85,010.00 תויטסוקא הרקת 02.22 כ"הס  

      
      

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../058 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     058 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תוציחמ תכרעמ 14.22 קרפ תת      
      
םזילדנאו יטנא ,L.P.H  היושע הדרפה תציחמ     22.41.0010
.תוחלו םימ ,הקיחש ,תוטירש ינפב הדימעו      
הבוג ,מ"ס 001 דע קמועב - מ"מ31 יבועב      
,ןוגיע ירזיבאו ההבגה מ"ס 51 ללוכ מ"ס 002      
'פמוק לכה ,תורגנ תמישרב N-4 סופיט      

  4,050.00 1,350.00     3.00 המישרב טרופמכ 'חי   

  4,050.00 תוציחמ תכרעמ 14.22 כ"הס  

      
תודיינ תוציחמ 34.22 קרפ תת      
      
,מ"מ 201 יבוע לנפ ,תדיינ תיטסוקא הציחמ     22.43.0010
,BD64 יטסוקא דודיב .הפצרב הליסמ אלל      
ןונגנמ ,םילנפ תוברל ,4301 ילארשי ןקת יפל      
םילופכ ימוג יריפנס ילעב ןותחתו ןוילע המיטא      
היצקורטסנוק תרגסמ ,םויס לנפו ,ןונגנמ לכב      
,מ"מ 5.1 יבוע 06/03 ליפורפמ הדלפמ תימינפ      
,דצ לכמ מ"מ FDM 71 חולב הציחמ יופיצ      
06 תופיפצב םיעלס רמצ ימינפ יטסוקא דודיב      
המיטא ףוקשמ ,םיחושק םיבסימ ק"מ/ג"ק      
רומיג יגוסב םילנאפה,הציחמה ידיצ ינשב      
תליסמ .דב וא תיכוכז ,תכתמ ,ץע לש םינוש      
תוברל ,הציחמה יאוותב ,הרקתב םוינימולא      
ןיב רוביחה .םילנאפה תנסחאל ףוסיא תדוקנ      
יצח וא תינדי/תינכמ הלעפה ,יטנגמ םילאנפה      
'בח לש ZA-501 תמגודכ ,תיטמוטוא      
תמישרב N-5 סופיט .ע"ש וא "רודיטסוקא"      

169,000.00 2,600.00    65.00 .המישרב טרופמכ 'פמוק לכה ,תורגנה ר"מ   

169,000.00 תודיינ תוציחמ 34.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

277,860.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../059 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     059 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תואסנולכ 32 קרפ      
      
תואסנולכ תקיציו חודיק 10.32 קרפ תת      
      
, 3 הפישח תגרד ,  03-ב ןוטב תואסנולכ     23.01.0010
01 דע קמועבו מ"ס 05 רטוק הקיציו חודיק      

 11,400.00   190.00    60.00 .רטמ רטמ   
      

 41,400.00   230.00   180.00 .רטמ 51 דע קמועבו מ"ס 06 רטוקב ךא , ל"נכ רטמ  23.01.0020
      
51 דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב ךא , ל"נכ     23.01.0030

 81,000.00   450.00   180.00 .רטמ רטמ   
      
םיכרואהו םירטקה לכב םיכתורמ ןויז יבולכ     23.01.0040

 55,250.00 4,250.00    13.00 . תואסנולכה ןויזל ןוט   
      
ןיגב , מ"ס 05 רטוקב תואסנולכל ריחמ תפסות     23.01.0050

  6,000.00   100.00    60.00 . טיינוטנב תסימת םע הקיצי רטמ   
      

 21,600.00   120.00   180.00 . מ"ס 06 רטוקב ךא , ל"נכ רטמ  23.01.0060
      

 45,000.00   250.00   180.00 . מ"ס 001 רטוקב ךא , ל"נכ רטמ  23.01.0070

261,650.00 תואסנולכ תקיציו חודיק 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

261,650.00 תואסנולכ 32 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../060 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     060 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיכנל תושיגנ ירודיס 72 קרפ      
      
םיכנל תוחלקמו םיתוריש 10.72 קרפ תת      
      
דע 06/06 לדוגב ,עובק L תרוצב די זחאמ     27.01.0010
לקינ ,םורכ הפוצמ תכתממ ,מ"ס 57/57      
ריקה לע הנקתהל םיכנ יתורישל קיטסלפוא      

  1,100.00   550.00     2.00 3 קלח 8191 ילארשי ןקת יפל ,הלסאה דיל 'חי   
      
לע הנקתהל םיכנ יתורשל םמורתמ די זחאמ      27.01.0020
ןגומ הנבומ ריצ םע  מ"ס 09-37 ךרואב ,ריקה      
הפוצמ/העובצ ,תכתממ היושע ,תוספתיה      
ילארשי ןקת יפל ,המרה חוכ ןוטוינ 22 ,םורכ      

  1,600.00   800.00     2.00 3 קלח 8191 'חי   
      
,םורכ הפוצמ תכתממ מ"ס 06 הזיחא תידי     27.01.0030
יפל ,םיכנ יתוריש את תלד ףנכ לע הנקתהל      

    880.00   220.00     4.00 3 קלח 8191 ילארשי ןקת 'חי   
      

    170.00    85.00     2.00 מ"בלפמ םיכנ יתורש את תלדב הילת  יוו גוז 'חי  27.01.0040

  3,750.00 םיכנל תוחלקמו םיתוריש 10.72 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  3,750.00 םיכנל תושיגנ ירודיס 72 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../061 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     061 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןיינבב דויצו טוהיר 03 קרפ      
      
תוחלקמב םירזיבא 01.03 קרפ תת      
םיתורישבו      
      

    840.00   120.00     7.00 םורכ הפוצמ תכתממ רוגס  טלאוט ריינל ןקתמ 'חי  30.10.0010
      
05 חפנב ,ינבלמ הסכמ םע קיטסלפמ ןותפשא     30.10.0020
וא ,1306 ט"קמ לנמ תרבח תמגודכ ,רטיל      

  1,890.00   210.00     9.00 .ךרע הווש 'חי   
      
תרגסמ םע תונוש תודימב טנוברקילופמ הארמ     30.10.0030

  3,000.00   750.00     4.00 םוינמולא ר"מ   
      

    390.00   130.00     3.00 מ"ס 31X9 הנטק תינבלמ תשר הינובס 'חי  30.10.0040
      
תודימב ץר-ץצ תטישב םיידי בוגינ ריינל ןקתמ     30.10.0050

    440.00   220.00     2.00 הליענ ןונגנמ תוברל ,מ"ס 01/82/83 'חי   
      
2.1-1.1 חפנ ,ריקה לע יולת ילזונ ןובסל ןקתמ     30.10.0060

    800.00   200.00     4.00 רטיל 'חי   

  7,360.00 םיתורישבו תוחלקמב םירזיבא 01.03 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  7,360.00 ןיינבב דויצו טוהיר 03 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../062 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     062 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יוביכ ,ןשעו שא יוליג - 43 קרפ 43 קרפ      
שא      
      
ןשעו שא יוליג תכרעמ 10.43 קרפ תת      
)ינכטה טרפמב 20.43 קרפ תת(      
      
וללכי דויצהו םירזיבאה לכ ריחמב -א  :תורעה      
לכ -ב  .שומישל ןכומ ,רוביחו הבכרה ,הקפסא      
וא םיגולנא םינעוממ םינצחלהו םיאלגה      
ומכ ,םירזיבאה לכ ריחמב -ג  .םייביטקארטניא      
'וכו ןומיס תורונמ ,םינומעפ ,םינצחל ,םיאלג      
יתמוק תופעתסה זגראל דע טוויחה םג ללכי      
וא היצמרופניאל( תושורדה תבותכ תודיחי ןכו      
תקידב םג הלולכ ןקתמה ריחמב -ד  .)הלעפהל      
.םינקתה ןוכמ      
      
שדח הנבמ רובע ןשעו שא יוליג תו/תזכר     34.01.0010
ןופלטו םורח תזירכ תו/תבלושמ ןעוממ יגולנא      
בתכב םיביכרה תומכל תדעוימה םיאבכ      
,תובותכ יברזר םוקמ 02% ללוכ ,תויומכה      
קשממ + תירבעב ירמונ אפלא ילטיגיד גצ ללוכ      
    232-SR,  חווידל תשמשמה תיזכרמ ןורכז 'חי  
,םישקמ חול םע הנכות תדיחי ,תכרעמה בצמ      
רוביח ללוכ םירבצמו ןעטמ ,חכ קפס תדיחי      
ןוכמ תרשואמ , ןשי ןיינבב תכרעמל תרושקתב      

 25,500.00 25,500.00     1.00 'פמוק רובע הז ףיעסב תכרעמה .ילארשיה םינקתה  
      
רובע היזכרמה ריחממ הדרוה וא תפסות     34.01.0020

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק תבותכ תודיחי 001 לש תכרעמ  
      
ןופלט ןגייח רובע היזכרמה ריחמל תפסות     34.01.0030

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .ז"י הקספ 30.20.43 ףיעסב עיפומכ יטמוטוא  
      
,םזמז ,תילטיגיד הגוצת תללוכה הנשמ תזכר     34.01.0040
ןכומ טלפמוק תוזכרב םייקה יפל ןומיס תוירונ      
ףיעסב עיפומכ הלעפה ירודיס ללוכ ,שומישל      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .34.02.05  
      
יביטקארטניא יטפוא-ורטקלא ןשע יאלג     34.01.0050

 11,250.00   450.00    25.00 טרפב 'ב-ו ללכב 'א 60.20.43 ףיעסב ראותמכ 'חי   
      
ךותב םתנקתה רובע םיאלג ריחמל תפסות     34.01.0060
גגב םיחתפ ךותיח ללוכ ,למשח תונורא      

    250.00    50.00     5.00 תונוראה 'חי   
      
ראותמכ  ימרט סופיטמ םלוא ל"נכ םיאלג     34.01.0070

    400.00   400.00     1.00 טרפב 'ג-ו ללכב 60.20.43 ףיעסב 'חי   
      
      
      
      

 45,000.00 10.43 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../063 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     063 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 45,000.00 מהעברה      
      

      
,ימרט יטפוא סופיטמ םלוא ל"נכ םיאלג     34.01.0080
ללכב 60.20.43 ףיעסב ראותמכ יביטקארטניא      

    840.00   420.00     2.00 טרפב 'ד-ו 'חי   
      
ראותמכ א"מ תלעת רובע םלוא ל"נכ םיאלג     34.01.0090

  6,000.00 1,500.00     4.00 .טרפב 'ח ףיעסו ללכב 60.20.43 ףיעסב 'חי   
      
ןגומ סופיט רובע יאלג ריחמל תפסות     34.01.0120

  3,250.00 3,250.00     1.00 תוצצופתה 'חי   
      
ללוכ ,70.20.3 ףיעסב ראותמה יפל די ינצחל     34.01.0130
ריקב אספוקה תסנכהל הנידע הרוצב בוציח      

  1,280.00   320.00     4.00 ךרוצה תעב 'חי   
      
,80.20.3 ףיעסב ראותמה יפל ןומיס תוירונ     34.01.0140
תסנכהל הנידע הרוצב ריקב בוציח ללוכ      

  2,700.00    90.00    30.00 ךרוצה תעב אספוקה 'חי   
      
ראותמה יפל ריקה לע םינקתומ הקעזא ירפוצ     34.01.0150

    260.00   130.00     2.00 .90.20.43 ףיעסב 'חי   
      
טוליש םע תבהבהמ הרונמ רובע ל"נל תפסות     34.01.0160

    200.00   100.00     2.00 )תבותכ תדיחי ללוכ( 'חי   
      
תלעפה רובע .י.ז טלוו 42 חתמב דוקיפ רסממ     34.01.0200
21.20.43 ףיעסב ראותמה יפל שא יפדמ      

    130.00   130.00     1.00 שומישל ןכומ טלפמוק 'חי   
      
תבותכ תדיחי בלושמ .י.ז טלוו 42 רסממ     34.01.0210
רדחב ,המוטא אספוקב בכרומ ,יטרדנטס      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק בורקה תרושקת זגראל דע טוויח ללוכ תונוכמ  
      
רחא ןומיסמ הלעפה וא רסממ ריחמל תפסות     34.01.0220
אספוק ללוכ הלעפהל תבותכ תדיחי רובע      

    300.00   300.00     1.00 המיאתמ 'חי   
      
ףיעסב עיפומכ םייטנגמ תותלד יקיזחמ     34.01.0240

    850.00   850.00     1.00 שומישל ןכומ טלפמוק - .22.3.3.3 'חי   
      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק תולופכ תותלד רובע םלוא ל"נכ 34.01.0250
      
שא תזכרב TUO תדיחי לש הנקתהו הקפסא     34.01.0254
- הזירכ תכרעמל רוביח תונכהו תונכת ללוכ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק  
      

    250.00     5.00    50.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 1 לבכ רטמ  34.01.0270
      

    540.00     6.00    90.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 4 לבכ רטמ  34.01.0280

 64,250.00 10.43 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../064 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     064 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 64,250.00 מהעברה      
      

      
    210.00     7.00    30.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 8 לבכ רטמ  34.01.0290

      
    450.00    15.00    30.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 01 לבכ רטמ  34.01.0300

      
    300.00    20.00    15.00 ר"ממ 8.0 ךתחב בלוצמ גוז 52 לבכ רטמ  34.01.0310

      
     75.00     5.00    15.00 ר"ממ 1 ךתחב םיטוח גוז רטמ  34.01.0320

      
     90.00     6.00    15.00 )דוקיפ רובע( ר"ממ 2*5.1 םיטוח גוז רטמ  34.01.0330

      
רובע גוז 52-8 לבכ ריחמל תעצוממ תפסות     34.01.0331

     50.00     5.00    10.00 המדאה ךותב ותנקתה רטמ   
      
לבכל םתכיפה רובע םילבכל תעצוממ תפסות     34.01.0340

     60.00     4.00    15.00 )09E -ל םאתומ( שא ןיסח רטמ   

 65,485.00 )ינכטה טרפמב 20.43 קרפ תת( ןשעו שא יוליג תכרעמ 10.43 כ"הס  

      
תת( זגב יוביכ תכרעמ 20.43 קרפ תת      
)ינכטה טרפמב 30.43 קרפ      
      
וניה ןלהל םיפיעסב עיפומה תויומכה בתכ      
וניה הדובע ךרעו דבלב היצקידניא רובע      
ילשואפ      
      
עצובתו ןנכותת תכרעמה .א ===== תורעה      
תנמא תא םאות MF-002     גוסמ יוביכ זגב      
.םירחא םיזגב שומיש רשואי אל .ב .לואירטנומ      
ןקתה יפ לע היהי תכרעמה עוציבו ןונכת .ג      
    1002-APFN תרשואמ בשחמ תנכות םע  
תקידב וללכי םיריחמה .ד .30.43 ףיעס יפ-לע      
.םינקתה ןוכמ      
      
הרקבה חולב דומיצ תדיחי ללוכ - יוביכ תכרעמ      
יוק לע ןגהל :םיאבה םירושיכה תלעב היהתש      
לש הרקמב הקיעזמו הארמ ,הלעפההו יולגה      
הנוש תילוק-רוא הערתאל תמרוג ,קתנ וא רצק      
ןשע יוליג ,יולג - ןושאר ןשע יוליג לש הרקמב      
וא תילמשח יוביכ תלעפה תרשפאמ - ינש      
--------------------------------------- .תינדי      
,טלפמוק MF-002 זגב הפצהב יוביכ תכרעמ      
:לולכת רשא      
      
לוכת רשא 002MF זגב הפצהב יוביכ תכרעמ     34.02.0080

  8,000.00 4,000.00     2.00 .)למשח תוחול( ג"ק 4 לש זג לכימ 'חי   
      

    240.00   120.00     2.00 ילמשח ץפנ וא דיאונולוס - הלעפה תדיחי 'חי  34.02.0090
      

    420.00   210.00     2.00 ילמשח הלעפה ןצחל 'חי  34.02.0100

  8,660.00 20.43 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../065 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     065 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,660.00 מהעברה      
      

      
    260.00   130.00     2.00 8/3" רטוק - רוזיפ ריחנ 'חי  34.02.0110

      
    140.00    70.00     2.00 8/3" רטוקב תשוחנ רוניצ רטמ  34.02.0120

      
    420.00   210.00     2.00 זג תמירזל היצקידניא גתמ 'חי  34.02.0130

      
לעפתש תכרעמל שרדנש ףסונ רזיבא לכ     34.02.0140

    820.00   410.00     2.00 'פמוק טרפמב שרדנכ דובעתו  

 10,300.00 )ינכטה טרפמב 30.43 קרפ תת( זגב יוביכ תכרעמ 20.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 75,785.00 שא יוביכ ,ןשעו שא יוליג - 43 קרפ 43 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../066 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     066 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ךומנ חתמ תוכרעמ - 53 קרפ 53 קרפ      
      
םוריח תזירכ 10.53 קרפ תת      
      
תבלושמ הזירכ תכרעמ .א====== :הרעה      
היהי דויצה ךרעמ לכל .שא יוליג תכרעמב      
רשואמ תובלושמ תוכרעמ רובע ןקת רושיא      
    LU ב.אלמ קשממב שא יוליג ןרצי ותוא י"ע.  
גוז םע לבכ י"ע טוויח תללוכ לוקמר תדוקנ      
וא/ו יתמוק זוכיר דע םישימג םירוזש םיכילומ      
בורק לוקמר      
      
,תויומכה תמישרב םיעיפומה םינקתמה לכ .ג      
,םתקידב ,םתנקתה ,םתקפסה תא םיללוכ      
שומישל םינכומו םימלשומ םהשכ ,'וכו םתצרה      
תמלשהלש אצמי ןלבקהו הדימב .םאולמב      
וילע ,םייוסמ דויצ וא ףיעס טרפמב רסח קרפה      
תכרעמה .ד .יאוול בתכמב תושרופמ תאז ןייצל      
.ילארשי ןקת תרשואמ היהת      
      
עמש ירבגמ תללוכה תילטיגיד הרבגה תכרעמ     35.01.0005
תטרופמה םילוקמרה תומכל םיאתמה קפסהב      
קלחכ תבלושמ הברזר 05% + תויומכה בתכב      
חכ יקפס ללוכ שא יוליג תכרעמב ילרגטניא      
.שרדנכ U44 91" דסמ ללוכ CD/CA לנפ      
פ"ע תויומכ( B ןיינב רובע הז ףיעסב תכרעמה      

 18,700.00 18,700.00     1.00 'פמוק )20 הנבמב עיפומה  
      
27-ל םירבצמו ןעטמ ללוכ חתמ יוביג תכרעמ     35.01.0009

 10,200.00 10,200.00     1.00 'פמוק חוכ יקפסו םירבצמ ללוכ תופוצר הדובע תועש  
      
סיטרכ ,תוסינכה לכ ללוכ ירלודומ לילצ לברע     35.01.0012

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק .'דכו גנוג  
      
לברעב בולישל ירלודומ MF/MA וידר טלקמ     35.01.0013

  1,105.00 1,105.00     1.00 C.V.J תרצות לוקה 'חי   
      
םורח/תימוקמ הזירכל TTP ןופורקמ תדמע     35.01.0014
רסממ ,עקת עקש רוביח ללוכ אספוקב תיללכ      

    663.00   663.00     1.00 'דכו הפיקע 'חי   
      
תקולח ללוכ ןופורקימ - תילטיגיד הזירכ תדמע     35.01.0016
ללוכ םינוש םירוזא 02 ליכמה ילאטיגיד םירוזא      
הזירכה דסמב שרדנה דויצה לש יסחיה קלחה      

  3,500.00 3,500.00     1.00 ישארה 'חי   
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 דרפנב רוזא לכב לוקה תמצוע לע הטילש לנפ 'חי  35.01.0017
      
      
      
      

 37,368.00 10.53 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../067 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     067 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 37,368.00 מהעברה      
      

      
םורח תועדוה תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     35.01.0018
תללוכו הרקבה זכרמב תבלושמ תוטלקומ      
6 דע( .)C.V.D( ילטיגיד תועדוה ללוחמ      

  2,550.00 2,550.00     1.00 'פמוק )תועדוה  
      
ןוראב רוטינומ לנפ לש הנקתהו הקפסא     35.01.0019

  1,063.00 1,063.00     1.00 .םירבגמ 'חי   
      
תריחבו עמשה תמצוע לע הטילשל תסוו     35.01.0020

 10,000.00 2,500.00     4.00 'פמוק םירוזא  
      
אספוק ללוכ תיטסוקא הרקתב הנקתהל לוקמר     35.01.0022
EGNAR סופיטמ WS 8/6" רטוקב , תירוחא      
    LLUF וק יאנש םע םהוא 8-4 לילס תבכע.  
עובק ימרק טנגמ םע טוו 5-3 לוקמרה קפסה      
רדת םוחת .םרג 241 -מ תחפי אלש      
לעב .תולעמ 021 רוזיפ תיווז ,ץרה 00051-05      
ללוכ " תובלושמ תוכרעמל ילארשי ןקת רושיא      

  4,250.00   170.00    25.00 יביטרוקד םוינימולא תכתמ לירג 'חי   
      
חיטה ג"ע ינוציח הנקתהל םלוא ל"נכ לוקמר     35.01.0023

    340.00   170.00     2.00 הדוהת תבית ללוכ 'חי   
      
.ץנצנ ללוכ םלוא ל"נכ 8/6" לוקמרל תפסות     35.01.0024

  2,125.00    85.00    25.00 .)היצפוא( 'חי   
      
הדוהת תבית רובע ל"נה לוקמרל תפסות     35.01.0025

    306.00    51.00     6.00 .תינוציח הנקתהל 'חי   
      
YAW 2 יתוכיא יתרקת םלוא ל"נכ לוקמר     35.01.0026

    374.00   187.00     2.00 םיפיצפס םירוזאב תיתוכיא העימש רובע 'חי   
      
גג/םינוינחל הזירכ תכרעמל רפוש לוקמר ל"נכ     35.01.0027

    213.00   213.00     1.00 PI-66 ץוח יאנתל םאתומ טוו 03-51 'חי   
      
תכרעמל טוו 02 רוטק'זורפ גוסמ לוקמר ל"נכ     35.01.0028

    340.00   170.00     2.00 וק יאנשו עורז ללוכ הזירכ 'חי   
      

  1,020.00   255.00     4.00 לוקמרל עורז 'חי  35.01.0029
      
תרנצב םילוקמרל לבכ לש הנקתהו הקפסא     35.01.0031
תונוראמ טוויח רובע רודלט X 2 5006 תמייק      
אלש תודובע רובע( .יזכרמה דסמל םייתמוק      

    500.00     5.00   100.00 )'קנה תרגסמב רטמ   
      
      
      
      

 60,449.00 10.53 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../068 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     068 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 60,449.00 מהעברה      
      

      
הזירכ תודמעל לבכ לש הנקתהו הקפסא     35.01.0032
לנגיסל םיככוסמ םיכילומ ללוכ ,שרדנל םאתהב      
לבכ + ידיג בר לבכ( דוקיפל םיכילומו      

    350.00     7.00    50.00 )ילאיסקאוק רטמ   
      
תושירד פ"ע שרדנכ E-09 שא ןיסח לבכ     35.01.0033
ילנפ/ילאקטירו טוויח רובע ,קפס/ןקתה      
הזירכ שא יוליג תכרעמל הטילש תודמע/הנשמ      

    500.00    10.00    50.00 תודוקנ תרגסמב אלש םורח רטמ   

 61,299.00 םוריח תזירכ 10.53 כ"הס  

      
קרפ( םירדח תרקב 20.53 קרפ תת      
)יללכה טרפמב 30.53      
      
,םיקפסה לכ םילולכ םיקפסה ריחמב .א      
תלעפהל םישורדה 'וכו םיחיטבמה ,םיאנשה      
תודובעו רזעה ירמוח לכ ןכו תונושה תוכרעמה      
בתכב תרחא טרופ םא אלא - תושורדה רזעה      
ןכומו םלשומ היהי ןקתמהש ךכ - תויומכה      
עיפומה טרפ יפל הנבת תכרעמה .ב.הלועפל      
ךכ הנבת תכרעמה .ג   .אמגודל תינכתב      
ENOLA תטישב דובעל ולכוי םירדחהש      
    STAND  
      
תירדחה הרקבה תדיחי לש הנקתהו הקפסא     35.02.0002
לגעמ ,חתמ תקפסא לגעמ המצע הדיחיה ללוכ      
    TUPNI RI ףיעסב ראותמכ ןומזת לגעמ  
הרישי הלעפה תורשפא ללוכ .10.20.20.53      
ימינפ טוויח ,רזעה דויצ לכ ללוכ ,םילגעמ לש      

  8,700.00   870.00    10.00 'פמוק .שומישל ןכומ ולפמוק - דויצ זגראב  
      
IC אתמ יונב דויצל זגרא לש הנקתהו הקפסא     35.02.0003
ףיעסב ראותמכ הלופכ הרקת ללחב ןקתומ      

  1,050.00   105.00    10.00 'פמוק .שומישל ןכומ טלפמוק - 2.20.30.53  
      
לש )דויצה זגרא ךותב( הנקתהו הקפסא     35.02.0004
לילס םע ,עקת עקש ללוכ ,הלעפה ירסממ      
טוויח ללוכ ףילחמ רזע עגמ םע שרדנכ חתמב      
ילגעמל תורבחתה ללוכ ,'וכו טוליש ,םיקדהמ      

    400.00    50.00     8.00 .שומישל ןכומ טלפמוק - למשחה 'חי   
      
ןוויכל ןתינ ,תוחכונ שגר לש הנקתהו הקפסא     35.02.0005
ראותמכ ירדחה רקבל דע יאלגה טוח ללוכ      
טלפמוק - 3.20.30.53 ףיעס ינכטה טרפמב      

    700.00    70.00    10.00 שומישל ןכומ 'חי   
      
      
      

 10,850.00 20.53 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../069 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     069 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,850.00 מהעברה      
      

      
םלוא ל"נכ תוחכונ שגר לש הנקתהו הקפסא     35.02.0006

  1,000.00   100.00    10.00 שומישל ןכומ טלפמוק - )063( יתרקת 'חי   

 11,850.00 )יללכה טרפמב 30.53 קרפ( םירדח תרקב 20.53 כ"הס  

      
םיפלטע תקחרהל תכרעמ 30.53 קרפ תת      
)יללכה טרפמב 40.53 קרפ(      
      
לכ  ================ תורעה      
םיללוכ ,תויומכה תמישרב םיעיפומה םינקתמה      
םתצרה ,םתקידב ,םתנקתה ,םתקפסה תא      
שומישל םינכומו םימלשומ םהשכ ,'וכו      
תמלשהלש אצמי ןלבקהו הדימב .םאלומב      
וילע ,םייוסמ דויצ וא ףיעס טרפמב רסח קרפה      
םיריחמב .יאוול בתכמב תושרופמ תאז ןייצל      
תקפסאו תרנצ( )57.0X2( שורדה טוויחה ללכי      
)םירחא י"ע למשח      
      
תומכב תוזכר תכרעמ תנקתהו הקפסא     35.03.0002
,ןקתמב העיפומה םישגרה תומכל המיאתמ      
םיפיעס ינכטה טרפמב ראותמכ תכרעמה רובע      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק ב,א 20.40.53  
      
)םישגר( הצק תודיחי לש הנקתהו הקפסא     35.03.0003
ג,א 20.40.53 םיפיעס ינכטה טרפמב ראותמכ      

 17,500.00   875.00    20.00 שומישל ןכומ טלפמוק 'חי   
      
לחה הצק תודיחי ,טווח רווניס תודיחי ל"נכ     35.03.0004

  4,000.00   200.00    20.00 שומישל ןכומ טלפמוק ,תזכרל דעו שגרהמ 'חי   
      
תנקתהו הקפסא ללוכ תכרעמה לכ תלעפה     35.03.0005
םינלבקה לכ םע םואתב טרופמ אלש רזע דויצ      
,ךוניח תקלחמ א"תע רושיא תלבק ,םינושה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ וללפמוק חקפמה רושיא  

 33,000.00 )יללכה טרפמב 40.53 קרפ( םיפלטע תקחרהל תכרעמ 30.53 כ"הס  

      
תודיער תערתהל תכרעמ 40.53 קרפ תת      
)יללכה טרפמב 50.53  קרפ( המדא      
      
תערתהל תכרעמ לש הלעפהו הנקתה ,הקפסא     35.04.0001
תורבחתה ,למשח ירוביח ללוכ המדא תודיער      
ל"נה קרפב ראותמכ תרושקתו הזירכ תכרעמל      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק -  

 10,000.00 )יללכה טרפמב 50.53  קרפ( המדא תודיער תערתהל תכרעמ 40.53 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../070 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     070 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

קרפ( הסחמ םוקרטניא 50.53 קרפ תת      
)יללכה טרפמב 60.53      
      
לכ  ================ תורעה      
םיללוכ ,תויומכה תמישרב םיעיפומה םינקתמה      
םתצרה ,םתקידב ,םתנקתה ,םתקפסה תא      
שומישל םינכומו םימלשומ םהשכ ,'וכו      
תמלשהלש אצמי ןלבקהו הדימב .םאלומב      
וילע ,םייוסמ דויצ וא ףיעס טרפמב רסח קרפה      
םיריחמב .יאוול בתכמב תושרופמ תאז ןייצל      
י"ע למשח תקפסאו תרנצ( שורדה טוויחה ללכי      
)םירחא      
      
תמאתומ תיזכרמ תכרעמ תנקתהו הקפסא     35.05.0002
,תוריכזמב תנקתומ ,הצק ירישכמ 3 דעל      
ראותמכ תכרעמה רובע ,ןקתמב העיפומה      
ג,ב,א 20.60.53 םיפיעס ינכטה טרפמב      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק  
      
םוקרטניא ,הצק תודיחי לש הנקתהו הקפסא     35.05.0003
ראותמכ ,ג ,ב תמוקב םיק"ממב םינקתומ      
ג,ב,א 30.60.53 םיפיעס ינכטה טרפמב      

  2,000.00 1,000.00     2.00 שומישל ןכומ טלפמוק 'חי   
      
םע םואתב ,תכרעמה לכ לש הצרהו הלעפה     35.05.0004
תלהנה ,הנבמה תלהנה ,םינושה םינלבקה      
היהת תכרעמהש ךכ - 'וכו סדנהמה ,טקייורפה      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק תרשואמו שומישל הנכומ  

  4,500.00 )יללכה טרפמב 60.53 קרפ( הסחמ םוקרטניא 50.53 כ"הס  

      
םילבכ 70.53 קרפ תת      
      
)טרפמב 70.53 קרפ( םילבכו םיטוח      
    *********************************  
      
הנזה יוק רובע םניה ןלהלד םילבכה ריחמ      
תופסוה רובע ,תופעתסה יזגרא ןיב רשקו      
תוכרעמ רובע ןכו םינושה םינקתמל תומלשהו      
וא תורונצב הלחשהו הקפסא .דיתעב תופסונ      
קוזיחו רזעה ירמוח ללוכ ,תורקתב יולג      
,ינכטה טרפמב ראותמכ ,'וכו םיקדהמו      
:ןמקלדכ      
      

    120.00     4.00    30.00 ר"ממ 6.0X2(X2( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  35.07.0003
      

    180.00     6.00    30.00 ר"ממ 6.0X2(X4( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  35.07.0004
      

    360.00    12.00    30.00 ר"ממ 6.0X2(X51( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  35.07.0005
      

    270.00    18.00    15.00 ר"ממ 6.0X2(X52( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  35.07.0006

    930.00 70.53 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../071 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     071 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    930.00 מהעברה      
      

      
    150.00    10.00    15.00 ר"ממ 1X2(X4( ךתחב רוזש ימואת לבכ רטמ  35.07.0007

      
     60.00     4.00    15.00 ר"ממ 1 ךתחב םיטוח גוז רטמ  35.07.0008

      
דרשמ םגד ריק סופיט ףעס תרגסמ     35.07.0009
001 ,םיסנכנ תוגוז 001 יטקפמוק ,תרושקתה      

    500.00   500.00     1.00 םיאצוי תוגוז 'חי   
      
ףיעס ינכטה טרפמב ראותמכ בשחמ רובע לבכ     35.07.0010

  6,000.00     5.00  1200.00 ףיעס 4.70.53 רטמ   

  7,640.00 םילבכ 70.53 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

128,289.00 ךומנ חתמ תוכרעמ - 53 קרפ 53 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../072 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     072 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

חותיפ תודובע 04 קרפ      
      
קוריפו הנכה תודובע 10.04 קרפ תת      
      
םישרושה תיב ללוכ םיצע תתירכ/תריקע     40.01.0015

  1,600.00   400.00     4.00 .םדגהו 'חי   
      
ישרוש תליטקל הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר     40.01.0030
ףוציר יחטשל תחתמ רב יבשעו היחמצ      

    720.00     2.00   360.00 .ינוריע טרפמ יפל ,ע"ש וא "פאדנואר"ב ר"מ   
      
ינפל תיתשת תוחוש יסכמל הבוג תמאתה     40.01.0040
קורפ ,רפע תודובע ללוכ .םיננכותמ עקרק      
תומלשה ןוטבמ םימורט םיטנמלא תבכרהו      

    700.00   350.00     2.00 .שורדה לכו הקיצי 'חי   
      

    360.00   180.00     2.00 .דוסי ללוכ םייק רדג ריק לש קורפ ק"מ  40.01.0070

  3,380.00 קוריפו הנכה תודובע 10.04 כ"הס  

      
,הביצח ,רפע תודובע 20.04 קרפ תת      
קודיהו השיבכ      
      
רושיאב ,גרדומ רמוחמ אבומ רפע יולימ     40.02.0015
קודיהו רוזפ ללוכ רמוחה ביטל חקפמה      

  4,000.00    50.00    80.00 .מ"ס 02 דע לש תובכשב ק"מ   
      
טרפמ יפל הלק תיננג עקרק יולימו רושי רוזיפ     40.02.0030
ףוחה רוזאמ תילוח הרמח גוסמ ,א"ת תייריע      
ירוזאב )העיקש רחאל( מ"ס 04 לש תובכשב      
לכה .םיצעל העיטנ יחתפב ק"מ 1-ו ןוניג      

    500.00    50.00    10.00 .עקרקה ביטל רתאב חקפמה רושיאב ק"מ   

  4,500.00 קודיהו השיבכ ,הביצח ,רפע תודובע 20.04 כ"הס  

      
ןוטב תוריק ,הינב תודובע 30.04 קרפ תת      
תוקעמו      
      
06 דע וטנ הבוגב ,הבישי יגרדמו ןויקינ תוריק     40.03.0010
רמגב יולג ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 03 דע יבועב מ"ס      
.'רדא יטרפו ינוריע טרפ יפל ,דבועמ וא/ו קלח      
סדנהמ יטרפ יפל לכה ,םירפתהו ןוטבה גוס      
תוברל ,'רדא יטרפו תוינכת ,רוטקורטסנוק      

 27,000.00   450.00    60.00 .םיזקנו תודוסי רטמ   
      
,תרשיימ חיט תבכש ללוכ ,ינפ וד ירכרוכ חיט     40.03.0220
לכו תוניפב תכתמ ילגרס ,הנותחת הצברהו      
וא "ןיילוקד" 'צות .'רדא יטרפ יפל ,שורדה      
ינפל המגוד רשאל שי .ינוריע טרפמ יפל .ע"ש      

  5,200.00    80.00    65.00 .עוציב ר"מ   
      
      

 32,200.00 30.04 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../073 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     073 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 32,200.00 מהעברה      
      

      
5.4 בחורב 'מ 0.2 הבוגב בכרל יפנכ וד רעש     40.03.0300
תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל )רוא חתפ(  'מ      
ע"ש וא "ןויצ" וא "הפיח" םגד "ילרוא תורדג"      

  5,500.00 5,500.00     1.00 .תיטטסורטקלא העיבצו ןוולג ללוכ 'חי   

 37,700.00 תוקעמו ןוטב תוריק ,הינב תודובע 30.04 כ"הס  

      
,םיליבש ,הפש ינבא 40.04 קרפ תת      
תוגרדמו תובחר      
      
001/02/01 לדוגב ,המוטק תיננג הפש ןבא     40.04.0020
,ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות ,רופא ןווגב ,מ"ס      
יפל הדומצ החנהב ,רבוע ןוטב דוסי תוברל      

    750.00    50.00    15.00 .סוידרו הניפ ינבא ללוכ .ןרציה טרפמ רטמ   
      

  2,250.00    50.00    45.00 .הזאפ אלל ךא ל"נכ תיננג הפש ןבא רטמ  40.04.0025
      
,מ"ס 05/03 תודימב תיעופיש-וד הלעת ןבא     40.04.0030
וא "ןייטשרקא" 'צות 0403 ט"קמ רופא ןווגב      
קדוהמ עצמ ללוכ ,'רדא טרפו תוינכת יפל  ע"ש      

    350.00    70.00     5.00 .ןרציה טרפמ יפל ,ןוטב תודוסיו רטמ   
      
גוסמ תבלתשמ ןבאב תובחרו םיליבש ףוציר     40.04.0115
'צות "7/42/61 תיראנילה הרדסה"      
רופא ןווגב ןבל טנמצ ב"ע ע"ש וא "ןייטשרקא"      
תוברל ,'רדא טרפו תינכת יפל ,801 ילילג      
היומס ןוטב תרוגח , מ"ס 5 יבועב לוח תבכש      
תוארוהו ןרציה טרפמ יפל ,ףוציר רמגב      

 29,900.00   115.00   260.00 .חקפמה ר"מ   
      
יחיראב )ג"מצ תיתחת( תובחרו םיליבש ףוציר     40.04.0120
7/06/06 לדוגב "ונברוא" גוסמ תבלתשמ ןבא      
טרפ יפל ןווגב תתוסמ "ןוטסרקא" רמגבמ"ס      
תיתחתב .ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות 'רדא      
סוסיב תוברל , 'רדא טרפו תינכת יפל םיג"מצ      

    600.00   150.00     4.00 .חקפמה תוארוהו ןרציה טרפמ יפל ,ןוטב 'חי   
      
תבלתשמ ןבאב הארתה יחטשמ ףוציר     40.04.0140
'צות 6/02/02 לדוגב תוטילב םע ,השישמ      
ןווגב "ןוטסרקא" רמקגב ע"ש וא "ןייטשרקא"      
, 'רדא טרפו תינכת יפל ,ביבא לת תייריע רופא      
טרפמ יפל ,מ"ס 5 יבועב לוח תבכש תוברל      

  4,500.00   300.00    15.00 .ןרציה ר"מ   
      
      
      
      
      
      

 38,350.00 40.04 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../074 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     074 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 38,350.00 מהעברה      
      

      
גוסמ קחשמ ירוזאל ינקת המילב חטש     40.04.0160
ע"ש וא "זוע אשד" 'צות "פוט יילפטרמס"      
םינווג השולשבו מ"ס 4 לש ילמינימ יבועב      
המילבה חטשמ יבוע .'רדא תריחב יפל תוחפל      
ןוכמ רושיא תוברל .קחשמה ינקתמל ןקתה יפל      

 19,800.00   330.00    60.00 .הנקתהה לע םינקתה ר"מ   

 58,150.00 תוגרדמו תובחר ,םיליבש ,הפש ינבא 40.04 כ"הס  

      
0.5 קרפ תת 50.04 קרפ תת      
      
הדלפ תורגסמב דב תעיריב הללצהו יוריק     40.05.0150
לכ תוברל .ע"ש וא "ti revoc" 'צות )הדוגפ(      
היצקורטסנוקה ידומע תוחיתמה ,תורישקה      
יפל ןווגב םתעיבצ תוברל( םיעובצו םינוולגמ      
וא/ו עקרקל ןוגיעו תודוסי ללוכ .)'רדא תריחב      
רושיא לעב היהי העיריה גוס .הנבמ גג ג"ע      
,'רדאה תריחב יפל ןווגב ,VU תונגומו שא ןקת      
סדנהמ רושיאבו ןרציה טרפמ י"פע הנקתה       
,העיריה תבצה ןונכית תוברל .רוטקורטסנוק      
םעטמ רוטקורטסנוק י"ע סוסיבהו םידומעה      

 18,600.00   300.00    62.00 .חקפמה רושיא תלבקו ןלבקה ר"מ   
      
יפל 642A םגדמ "רופיצל ןק" תדנדנ ןקתמ     40.05.0410
טרפמ יפל ןקתומ ,ע"ש וא "ןומצע" 'צות תינכת      
חטשמ ג"ע תינוריעה תושרה תוארוהו ןרצי      
תודוסיב ןוגיעתוברל ,)דרפנב דדמנ( ינקת ימוג      
,תושרל םינקתה ןוכמ רושיא תקפסאו ןוטב      

 11,500.00 11,500.00     1.00 .הנקתהה לע חקפמל 'חי   

 30,100.00 0.5 קרפ תת 50.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

133,830.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../075 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     075 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ      
      
םיישאר לועיתו בויב יווק 10.75 קרפ תת      
      
"טירביג" בויבל E.P.D.H בויב תורונצ :הרעה      
011 ,מ"מ 061 ,מ"מ 002 ,מ"מ 052 רטוקב      
,הדידמ ןוכדע תללוכ תורונצה תחנה .מ"מ      
וא/ו הריפח ,םירזיבאה תקפסא ,תורוניצ רוזיפ      
,םישרדנה תומוקמב םיידי תריפח ,הביצח      
לש תופיפצל הקודיהו הלעתה תיתחת רושי      
יקנ לוח דופיר .ו.ה.י.ש.א.א דייפידומ 29%      
מ"ס 02 יבועב וידדצ לכמ רוניצה ביבסו תחתמ      
עקרק לש רזוח יולימ ,טרפ יפל ,תוחפל      
תובכשב ץע יעזגו םינבאמ היקנ תימוקמ      
דע לוחה דופיר לעמ מ"ס 04 לש תוקדוהמ      
,המדא יפדוע קוליס .עקרקה ינפ הבוגל      
תקפסא .תוילוארדיה תקידב ,םיווקה תפיטש      
תחנה לש הדיחיה ריחמב הלולכ לוחה דופיר      
םינושה םיפיעסב םירואתה לכ - .תורונצה      
.הנקתהו הקפסאל םיסחייתמ      
      
רטוקב בויבל E.P.D.H רוניצ תחנהו הקפסא     57.01.0006

  2,880.00   180.00    16.00 .'מ 52.1 דע קמועב חנומ מ"מ 061 רטמ   
      
57.1 קמועל דע 'מ  52.1-מ קמועל ךא ל"נכ     57.01.0010

  1,560.00   195.00     8.00 .'מ רטמ   
      
57.2 קמועל דע 'מ  52.2-מ קמועל ךא ל"נכ     57.01.0015

 11,340.00   270.00    42.00 .'מ רטמ   
      

  4,500.00   300.00    15.00 'מ 52.3 קמועל דע 'מ  57.2-מ קמועל ךא ל"נכ רטמ  57.01.0020
      
הלוגע תרוקיב תחוש תנקתהו הקפסא     57.01.0043
רטוקב 856 .י.ת ןוטבמ תוימורט תוילוחמ      
הרקת םע 'מ 52.1  דע קמועב מ"ס 08 ימינפ      
למרכ םגד לזרב תקצימ הסכמ ,B-521 סמועל      
יפל הקיצי לזרב תרגסמו תקצי רגס םע 55      
למסו "בויב" בותיכ 2.1.401 גוס 984 .י.ת      
דע ימינפ לפמו המירז תולעת ללוכ ,תושרה      
םגדמ םיירמוטסלא םימטא :ללוכ ,'מ 4.0      

 13,200.00 3,300.00     4.00 ."ביבוטיא" החוש רבחמ ,ע"ש וא "טסלפוטיא" 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 33,480.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../076 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     076 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 33,480.00 מהעברה      
      

      
הלוגע תרוקיב תחוש תנקתהו הקפסא     57.01.0050
רטוקב 856 .י.ת ןוטבמ תוימורט תוילוחמ      
הרקת םע 'מ 52.2  דע קמועב מ"ס001 ימינפ      
למרכ םגד לזרב תקצימ הסכמ ,B-521 סמועל      
יפל הקיצי לזרב תרגסמו תקצי רגס םע 55      
למסו "בויב" בותיכ ,2.1.401 גוס 984 .י.ת      
דע ימינפ לפמו המירז תולעת ללוכ ,תושרה      
םגדמ םיירמוטסלא םימטא :ללוכ ,'מ 5.0      

 19,000.00 4,750.00     4.00 ."ביבוטיא" החוש רבחמ ,ע"ש וא "טסלפוטיא" 'חי   
      

 10,400.00 5,200.00     2.00 .'מ 57.2 דע קמועל ךא ל"נכ 'חי  57.01.0070
      
,טרפמה יפל ,בויב יווק לש ואדיו םוליצ עוציב     57.01.0120

  2,800.00    28.00   100.00 .תיבויב י"ע בויבה יווק תפיטש ללוכ רטמ   
      
/ תמייק החושל רוביח עוציב רובע תפסות     57.01.0130
תודובעה לכ ללוכ ,םייק וק לע החוש      
דוביע ,חודיק ,םיחיפסו םירזיבא ,תושרדנה      
עוציבל דע ןוטיב ,הביצח ,החוש רבחמ ,לעתמ      

  3,900.00   650.00     6.00 'פמוק .םלשומ  
      
מ"מ 061 רטוקב ינוציח לפמ רובע תפסות     57.01.0140

  1,700.00   850.00     2.00 'פמוק .'מ 52.1 דע קמועב  
      
E.P.D.H רוניצמ ינוציח לפמ רובע תפסות     57.01.0150

  1,440.00   720.00     2.00 'פמוק 'מ 52.1 דע קמועב מ"מ 011 רטוקב  
      
מ"ס 05 רטוקב לוחלח תיבח תנקתהו הקפסא     57.01.0160
'סמ טרפ יפל תויזרב זוקינל 'מ 0.4 דע קמועב      

  8,500.00 8,500.00     1.00 'פמוק 124  
      
חודיקל ףסונ קמוע רטמ 0.1 לכ רובע תפסות     57.01.0190

  2,000.00   500.00     4.00 מ"ס 05 רטוקב לוחלח רטמ   
      
ררוחמ מ"מ 061 רטוקב ירושרש זוקינ רוניצ     57.01.0210
,ליטסקטואג תפיטע םע יעקרק תת זוקינל      

  1,100.00   220.00     5.00 ץצח ללוכ רטמ   
      

    800.00   160.00     5.00 מ"מ 011 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  57.01.0220
      
םייקC.V.P רוניצ רוביחו קוריפ רובע תפסות     57.01.0230
לכ ללוכ תננכותמ החושל מ"מ 061 רטוקב      
רוביח ,םלשומ עוציבל םיחיפסו םירזיבאה      

  2,000.00   500.00     4.00 'פמוק גוס לכמו רטוק לכב םייק רוניצל  
      
קוליסו רטוק לכו קמוע לכב םייק בויב וק קורפ     57.01.0240

  7,500.00   150.00    50.00 רשואמ תלוספ רתאל רטמ   
      

 94,620.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../077 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     077 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 94,620.00 מהעברה      
      

      
קמוע לכו רטוק לכב תמייק בויב תחוש קורפ     57.01.0250

  3,000.00   600.00     5.00 רשואמ תלוספ רתאל קוליסו רטמ   

 97,620.00 םיישאר לועיתו בויב יווק 10.75 כ"הס  

      
ס"יב םוחתב םימ יווק 20.75 קרפ תת      
      
םיללוכ דויצה לש הדיחיה יריחמ .1 :תורעה      
'כות( .תכרעמה תצרהב דויצה קפס תוחכונ      
,)ןנכתמה י"ע רשואת למשח חול      
      
2" ,23/5" .ד.ע 3" ,4" רטוקב הדלפ רוניצ  .2      
הפיטעו ימינפ ןוטב יופיצ םע ,מ"מ 56.3 .ד.ע      
.יתבכש תלת לוחש ןליטאילופ תינוציח      
    3-C.P.A רוניצ .3 .ע"ש וא "תורבא" תרצות  
ירצומ ןלוג" תרצות 51/01 גרד "לוגסקפ"      
.4                             .ע"ש וא "קיטסלפ      
ויהי םירבעמ ,ךותיר ףיקז ,הט ,תותשק      
ימינפ ןוטב יופיצ םע 04 לוידקס םייתשורח      
םיחיפס יבגל ל"נכ ,ע"ש וא "תורבא" תרצות      
הדיחיה יריחמב לולכ לכה ,םהינמל םירבחמו      
.4 .םיחיפס דעב דרפנב םלושי אל ,רוניצ א"מל      
םיללוכ "לוגסקפ" רוניצ א"מל הדיחיה יריחמ      
םיחיפסהו םירזיבאה לכ תנקתהו הקפסא      
ירזיבא תוברל ,תמלשומ הנקתהל לע םישורדה      
דעב םלושי אל ."לוגסקפ"ו הדלפ רבעמ      
ויהי םירזיבאה לכ ,דרפנב םירזיבאו םיחיפס      
רשואמה ע"ש וא "ןואסלפ" תרצות ןזויפ ירזיבא      
.תורוניצה ןרצי י"ע      
      
הביצח וא/ו הריפח :תללוכ תורוניצ תחנה .5      
רושיי )םישרדנה תומוקמב םיידי תריפח(      
רוניצל תחתמ יקנ לוח דופיר ,הלעתה תיעקרק      
,תוחפל מ"ס 02 יבועב ודדצ לכמ רוניצה ביבס      
היקנ תימוקמ עקרק לש רזוח יולימו טרפ יפל      
02 יבועב תוקדוהמ תובכשב ץע יעזגו םינאמ      
קוליס ,עקרקה ינפ הבוגל דעו דופיר לעמ מ"ס      
הקידב ,םיווקה תפיטש ,המדא יפדוע      
הלולכ לוחה תקפסאו יוטיח ,תילוארדיה      
.הדיחיה יריחמב      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../078 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     078 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
ירמוח לכ תא םיללוכ 'פמוקו הדיחיה יריחמ      
יריחמ .6 .םלשומ עוציבל םישרדנה רזעה      
םע ןומיס טרס תחנהו הקפסא םיללוכ הדיחיה      
תכתמ ספו "יעקרק תת םימ וק תוריהז" בותיכ      
."לוגסקפ"ה תרנצ ךרוא לכל ,יוהיזל הטסורינמ      
לכ תלעפה םיללוכ הדיחיה יריחמ  .7      
/ קפס גיצנ תוחכונב תובאשמהו תוכרעמה      
לש הדיחיה יריחמ .8 .דויצהו תובאשמה ןרצי      
דוקיפ ילבכ טוויח םיללוכ םיילוארדיה םיפוגמ      
.למשחה תוחולו םיפוגמה לעו ןיב      
      
תנקתהו הקפסא םיללוכ הדיחיה יריחמ .9      
וא )ליגר וא רהוז( טורח CVP מ טוליש      
וק ,היתש ימ וק( דויצ / תרנצה לכ לע תוקבדמ      
ףוגמ / היתשל םירוסא םימ וק / שא יוביכ      
)...'וכו שא יוביכ ןורא / םימ תרנצ ןורא / קותינ      
םיסחיתמ םינושה םיפיעסב םירואתה לכ .01      
.הנקתהו הקפסאל      
      
חנומ 4" רטוקב הדלפ רוניצ תחנהו הקפסא     57.02.0007

  2,300.00   230.00    10.00 .'מ 03.1 דע קמועב רטמ   
      
011 רטוקב "לוגסקפ" רוניצ תחנהו הקפסא     57.02.0013
שא יוביכל( 'מ 03.1 קמועב חנומ 51 גרד מ"מ      

 18,360.00   270.00    68.00 .)דבלב רטמ   
      
וקל .א.פ / הדלפמ ןנכותמ וק רוביח עוציב     57.02.0115
,וקה זוקינ ,םימ תקספה םואית :ללוכ ,םייק      

    750.00   750.00     1.00 'פמוק .םלשומ עוציבל דע םיחיפסו םירזיבא  
      
הלחשה טוח םע 01 גרד , 05 רטוק .א.פ רוניצ     57.02.0145

    900.00    90.00    10.00 רטמ 8.0 דע קמועב וכותב לחשומ רטמ   

 22,310.00 ס"יב םוחתב םימ יווק 20.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

119,930.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../079 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     079 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םינגומ םיבחרמ 95 קרפ      
      
הדלפ תורגסמ 10.95 קרפ תת      
      
ןגומ בחרמב 8" רטוק הדלפמ רורווא רוניצ     59.01.0010
04 דעו מ"ס 52 לש ילמינימ יבועב ימינפ ריקב      
M-2 סופיט ,ףרועה דוקיפ תונקת יפל ,מ"ס      

    400.00   400.00     1.00 .המישרה יפל 'פמוק לכה ,תורגסמ תמישרב 'חי   
      
ןגומ בחרמב 8" רטוק הדלפמ רורווא רוניצ     59.01.0020
דעו מ"ס 03 לש ילמינימ יבועב ינוציח ריקב      
M-3 סופיט,ףרועה דוקיפ תונקת יפל ,מ"ס 04      
יפל 'פמוק לכה ,תורגסמ תמישרב M-5  -ו      

  1,040.00   520.00     2.00 .המישרה 'חי   
      
ןגומ בחרמב 4" רטוק הדלפמ רורווא רוניצ     59.01.0030
04 דעו מ"ס 52 לש ילמינימ יבועב ימינפ ריקב      
M-4 סופיט,ףרועה דוקיפ תונקת יפל ,מ"ס      

    360.00   360.00     1.00 .המישרה יפל 'פמוק לכה ,תורגסמ תמישרב 'חי   
      
רוא חתפ תודימב סיכל ררגנ , ןגומ בחרמ ןולח     59.01.0040
הדלפ ףנכ ,מ"ס 03 בחורבו מ"ס 001/001      
תמישרב M-5 סופיט,מ"מ 81 יבועב תנוולוגמ      

  3,500.00 3,500.00     1.00 .המישרה יפל 'פמוק לכה ,תורגסמ 'חי   
      
חתפ תודימב ,ןגומ בחרמל תידסומ ףדה תלד     59.01.0050
תמישרב M-6 סופיט,מ"ס002/001 רוא      

  3,600.00 3,600.00     1.00 .המישרה יפל 'פמוק לכה ,תורגסמ 'חי   
      
םילבכ רבעמ םוטיאל TCM תירלודומ תכרעמ     59.01.0060
תרשואמ ,םינגומ םיבחרמו םיטלקמל הסינכב      
הדלפ רוניצ תללוכ הדיחיה .ףרועה דוקיפ י"ע      
תוברל ןוטבב קוצי )4"( מ"מ 001 רטוק ירוקמ      
םימטא יולימו לוגע חדקל המיטא תכרעמ      
תכרעמה ,םירדוחה םילבכה רטוקל םאתהב      
אל( ע"ש וא "שא תומולא" 'בח י"ע תקוושמ      

  1,200.00   600.00     2.00 )חדקה עוציב ללוכ 'חי   

 10,100.00 הדלפ תורגסמ 10.95 כ"הס  

      
האורבת ינקתמ 07.95 קרפ תת      
      
חישק יטסלפ רמוחמ םידיינ םיימיכ םיתוריש     59.70.0200
יפל םינגומ םיבחרמל מ"ס 04/04 תודימב      
וליפ" י"ע קוושמו רצוימ ףרועה דוקיפ תונקת      

    346.50   346.50     1.00 "שא 'חי   
      
לזרבמ דמעמ ללוכ ד"ממל ינקת םימ לכימ     59.70.0201
רוניצ + יולימ זרב + רטיל 001 חפנ ןוולגמ      

  1,100.00 1,100.00     1.00 )תינכות ינפל( טוליש ללוכ ,יולימל שימג 'חי   
      

  1,446.50 07.95 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../080 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     080 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,446.50 מהעברה      
      

      
    190.00   190.00     1.00 מ"ממב םיימיכ םיתורישל ןויליו דוגרפ 'חי  59.70.0202

  1,636.50 האורבת ינקתמ 07.95 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 11,736.50 םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../081 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     081 ביתנ רפס תיב תבחרה

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

הנירק ןוגימ 17 קרפ      
      
הנירק ןוגימ 10.17 קרפ תת      
      

 20,000.00 1,000.00    20.00 םישדח למשח תוחול ןוגימ ר"מ  71.01.0020

 20,000.00 הנירק ןוגימ 10.17 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 20,000.00 הנירק ןוגימ 17 כ"הס  

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../082 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     082 ביתנ רפס תיב תבחרה

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רפע תודובע 10 קרפ    
   

                 39,950.00 םיעצמו רפע תודובע 10.10 קרפ תת   
   

    39,950.00 רפע תודובע 10 כ"הס               

   
ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

                767,218.50 רתאב קוצי ןוטב 'בע 10.20 קרפ תת   
   

                  2,550.00 תילעמה ריפ 20.20 קרפ תת   
   

   769,768.50 ןוטב תודובע 20 כ"הס               

   
םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ    
   

                268,000.00 תוריקו תורקת 10.30 קרפ תת   
   

   268,000.00 םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס               

   
הינב תודובע 40 קרפ    
   

                123,780.00 גנוטיאו ןוטב יקולבב היינב 10.40 קרפ תת   
   

   123,780.00 הינב תודובע 40 כ"הס               

   
םוטיא תודובע 50 קרפ    
   

                159,470.00 הנבמב םוטיא 'בע 10.50 קרפ תת   
   

   159,470.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס               

   
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
   

                 33,800.00 ץעמ תותלד 10.60 קרפ תת   
   

                 36,150.00 הדלפ תותלד 20.60 קרפ תת   
   

                 22,310.00 םיזחאמו תוקעמ ,םיגרוס 30.60 קרפ תת   
   

                 18,350.00 חבטמ תונורא 40.60 קרפ תת   
   

                  9,555.00 תותלדל תוחיטב ירזיבא 90.60 קרפ תת   
   

   120,165.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס               

 
 
 
 
 
 

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../083 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     083 ביתנ רפס תיב תבחרה

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

האורבת ינקתמ 70 קרפ    
   

                 96,340.00 הנבמה םוחתב - בויב יווק תירטינס היצלטסניא 10.70 קרפ תת   
)החושל רוביחל דע(        
   

                 37,085.00 הנבמה םוחתב - םימ יווק - היצלטסניא 20.70 קרפ תת   
   

                 71,965.00 הנבמה םוחתב םיירטינס םילכ 30.70 קרפ תת   
   

                  3,250.00 תונוש 70.70 קרפ תת   
   

                  5,950.00 שיש יחטשמ 80.70 קרפ תת   
   

   214,590.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס               

   
למשח תודובע 80 קרפ    
   

                377,525.00 תילמשח היצלטסניא 10.80 קרפ תת   
   

                106,403.00 למשח תוחול 20.80 קרפ תת   
   

                 67,890.00 הרואת יפוג -- 30.80 קרפ תת   
   

   551,818.00 למשח תודובע 80 כ"הס               

   
חיט תודובע 90 קרפ    
   

                 90,975.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת   
   

                146,175.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת   
   

   237,150.00 חיט תודובע 90 כ"הס               

   
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
   

                126,320.00 שיש ,"ןלצרופ טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 30.01 קרפ תת   
   

                 94,000.00 תוריק יופיח 60.01 קרפ תת   
   

                 28,440.00 תוגרדמ 80.01 קרפ תת   
   

   248,760.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס               

   
העיבצ תודובע 11 קרפ    
   

                 33,450.00 חיט לע העיבצו דויס 10.11 קרפ תת   
   

    33,450.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס               

 
 
 

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../084 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     084 ביתנ רפס תיב תבחרה

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

םוינמולא תודובע 21 קרפ    
   

                337,035.00 םוינמולא תודובע 10.21 קרפ תת   
   

   337,035.00 םוינמולא תודובע 21 כ"הס               

   
ןבא תודובע 41 קרפ    
   

                 16,200.00 םיבכרומ ןבא תוריקב םיחתפ דוביע 20.41 קרפ תת   
   

    16,200.00 ןבא תודובע 41 כ"הס               

   
ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ    
   

                214,305.00 ריווא גוזימ דויצ 10.51 קרפ תת   
   

                 20,200.00 ןגומ בחרמל כ"בא תכרעמ 20.51 קרפ תת   
   

   234,505.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס               

   
תוילעמ 71 קרפ    
   

                220,000.00 םיעסונ תילעמ 10.71 קרפ תת   
   

   220,000.00 תוילעמ 71 כ"הס               

   
שרח תורגסמ 91 קרפ    
   

                 64,500.00 שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת   
   

                 10,020.00 יוריקו ךוכיס 20.91 קרפ תת   
   

    74,520.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס               

   
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ    
   

                 19,800.00 סבגמ תוריגסו תולק תוציחמ 01.22 קרפ תת   
   

                 85,010.00 תויטסוקא הרקת 02.22 קרפ תת   
   

                  4,050.00 תוציחמ תכרעמ 14.22 קרפ תת   
   

                169,000.00 תודיינ תוציחמ 34.22 קרפ תת   
   

   277,860.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס               

 
 
 
 
 
 

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../085 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     085 ביתנ רפס תיב תבחרה

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

תואסנולכ 32 קרפ    
   

                261,650.00 תואסנולכ תקיציו חודיק 10.32 קרפ תת   
   

   261,650.00 תואסנולכ 32 כ"הס               

   
םיכנל תושיגנ ירודיס 72 קרפ    
   

                  3,750.00 םיכנל תוחלקמו םיתוריש 10.72 קרפ תת   
   

     3,750.00 םיכנל תושיגנ ירודיס 72 כ"הס               

   
ןיינבב דויצו טוהיר 03 קרפ    
   

                  7,360.00 םיתורישבו תוחלקמב םירזיבא 01.03 קרפ תת   
   

     7,360.00 ןיינבב דויצו טוהיר 03 כ"הס               

   
שא יוביכ ,ןשעו שא יוליג - 43 קרפ 43 קרפ    
   

                 65,485.00 20.43 קרפ תת( ןשעו שא יוליג תכרעמ 10.43 קרפ תת   
)ינכטה טרפמב        
   

                 10,300.00 טרפמב 30.43 קרפ תת( זגב יוביכ תכרעמ 20.43 קרפ תת   
)ינכטה        
   

    75,785.00 שא יוביכ ,ןשעו שא יוליג - 43 קרפ 43 כ"הס               

   
ךומנ חתמ תוכרעמ - 53 קרפ 53 קרפ    
   

                 61,299.00 םוריח תזירכ 10.53 קרפ תת   
   

                 11,850.00 )יללכה טרפמב 30.53 קרפ( םירדח תרקב 20.53 קרפ תת   
   

                 33,000.00 40.53 קרפ( םיפלטע תקחרהל תכרעמ 30.53 קרפ תת   
)יללכה טרפמב        
   

                 10,000.00 50.53  קרפ( המדא תודיער תערתהל תכרעמ 40.53 קרפ תת   
)יללכה טרפמב        
   

                  4,500.00 )יללכה טרפמב 60.53 קרפ( הסחמ םוקרטניא 50.53 קרפ תת   
   

                  7,640.00 םילבכ 70.53 קרפ תת   
   

   128,289.00 ךומנ חתמ תוכרעמ - 53 קרפ 53 כ"הס               

 
 
 
 
 
 

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../086 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     086 ביתנ רפס תיב תבחרה

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

חותיפ תודובע 04 קרפ    
   

                  3,380.00 קוריפו הנכה תודובע 10.04 קרפ תת   
   

                  4,500.00 קודיהו השיבכ ,הביצח ,רפע תודובע 20.04 קרפ תת   
   

                 37,700.00 תוקעמו ןוטב תוריק ,הינב תודובע 30.04 קרפ תת   
   

                 58,150.00 תוגרדמו תובחר ,םיליבש ,הפש ינבא 40.04 קרפ תת   
   

                 30,100.00 0.5 קרפ תת 50.04 קרפ תת   
   

   133,830.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס               

   
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ    
   

                 97,620.00 םיישאר לועיתו בויב יווק 10.75 קרפ תת   
   

                 22,310.00 ס"יב םוחתב םימ יווק 20.75 קרפ תת   
   

   119,930.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס               

   
םינגומ םיבחרמ 95 קרפ    
   

                 10,100.00 הדלפ תורגסמ 10.95 קרפ תת   
   

                  1,636.50 האורבת ינקתמ 07.95 קרפ תת   
   

    11,736.50 םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס               

   
הנירק ןוגימ 17 קרפ    
   

                 20,000.00 הנירק ןוגימ 10.17 קרפ תת   
   

    20,000.00 הנירק ןוגימ 17 כ"הס               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0   .../087 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר
 

06/02/2017 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     087 ביתנ רפס תיב תבחרה

  
לכה ךס  

 4,689,352.00 החנה בושיחל םוכס  
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: כתב כמויות סופי 05.0 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


