
הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021 1202/60 זרכמל תויומכ בתכ
דף מס':     001 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

היקשה תודובע - יחרזא זכרמ - םישיבכ - ןורמוש ינרק - 10.10  קר 10 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
- ן ו ר מ ו ש  י נ ר ק  - 10.10  ק ר  10 ק ר פ       
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  - י ח ר ז א  ז כ ר מ  - ם י ש י ב כ       
      
- ן ו ר מ ו ש  י נ ר ק  - 10.10.10  1.10 ק ר פ  ת ת       
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  - י ח ר ז א  ז כ ר מ  - ם י ש י ב כ       
      

  6,000.00     6.00 1,000.00 .6 גרד מ"מ 61  רטוקב ןליתאילופ רוניצ  רטמ  01.1.055
      

  1,650.00    11.00   150.00 6 גרד מ"מ 52  רטוקב ןליתאילופ רוניצ  רטמ  01.1.065
      

 36,000.00    12.00 3,000.00 6 גרד מ"מ 23  רטוקב ןליתאילופ רוניצ  רטמ  01.1.070
      

 14,800.00    18.50   800.00 6  גרד מ"מ 04  רטוקב ןליתאילופ רוניצ  רטמ  01.1.075
      
01 גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ      01.1.110

    900.00    18.00    50.00 )היזרבל( רטמ   
      

  6,500.00    65.00   100.00 01 גרד מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ  רטמ  01.1.130
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט      01.1.144
, 'מ 3.0 -5.0 לכ ש/ל 2.3-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

  7,000.00     3.50 2,000.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ :ללוכ רטמ   
      

 10,865.00    53.00   205.00 .תופטפט 'חי 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט  'חי  01.1.160
      

 36,300.00    33.00 1,100.00 01 גרד מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ לוורש  רטמ  01.1.200
      

  4,300.00    43.00   100.00 01 גרד מ"מ 09 רטוקב ןליתאילופ  לוורש  רטמ  01.1.210
      

  5,700.00    57.00   100.00 01 גרד מ"מ 011 רטוקב ןליתאילופ לוורש  רטמ  01.1.220
      
גרד מ"מ 011  וא 4" רטוקב CVP לוורש      01.1.235

 18,000.00    45.00   400.00 12.5 רטמ   
      
הרטמהו ףוטפטל 2/1.1" רטוק  תכרעמ שאר     01.1.300
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ ,ץחל דמ :ללוכ ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ ,הזנורבמ      
,ץחל תסו ,ץחל ןיטקמ ,ןנסמ ,רטמורדיה      
,ע"וש /י.ר.א תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ      
דוקיפ ימל האיצי 4/3" ןג זרב ,ןוסכלא ףוגמ      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו      

  4,034.00 4,034.00     1.00 ע"וש / ןואסלפ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

152,049.00 1.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../002 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     002 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

היקשה תודובע - יחרזא זכרמ - םישיבכ - ןורמוש ינרק - 10.10  קר 10 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
152,049.00 מהעברה      

      
      
הרטמהו ףוטפטל 2/1.1" רטוק  תכרעמ שאר     01.1.315
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ ,ץחל דמ :ללוכ ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ ,הזנורבמ      
תסו ,ץחל ןיטקמ ,םיננסמ ינש ,רטמורדיה      
/י.ר.א תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב ,ןוסכלא ףוגמ ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ      

  9,078.00 4,539.00     2.00 ע"וש / ןואסלפ 'חי   
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות      01.1.365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /1.1 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב ,דרוקר      

 10,290.00   686.00    15.00 .רוביח ירזיבאו 'חי   
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות      01.1.370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב ,דרוקר      

    524.00   524.00     1.00 .רוביח ירזיבאו 'חי   
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות      01.1.390

  2,240.00   140.00    16.00 .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ 'חי   
      
רוניצמ 2" רטוקב היקשהל םימ רוקמל רוביח      01.1.430
יוליג ,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ      
יפל לכה ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה      

 22,500.00 7,500.00     3.00 .טרפ יפל םימה קפס תושירד 'חי   
      
תרצות   תולעפה 4 - ל היקשה בשחמ      01.1.444
,ןעטמ :ללוכ .ע"וש וא םגא   וא הלורוטומ      
רוביח ,בשחמה קפס י"ע םיקפוסמש ,רבצמ      
ירטקלאוטופ אתל ןיפולחל וא םידומע למשחל      
קפס י"ע קפוסמש , תיראלוס הניעטל      
הליענ לעב C-45  הנגה  ןוראב בשחמה      
ןורא דצל יולת לע וא ןוטב תקיצי לע הלופכ      
ךמסומ יאלמשח רושיא :ללוכ , היקשהה      

 19,948.00 9,974.00     2.00 .למשח ירוביחל 'חי   
      
תפסות רובע היקשה בשחמל תפסות      01.1.446

  2,520.00   630.00     4.00 תולעפה 7-5 ןיב הלעפה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

219,149.00 1.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../003 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     003 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

היקשה תודובע - יחרזא זכרמ - םישיבכ - ןורמוש ינרק - 10.10  קר 10 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
219,149.00 מהעברה      

      
      
תרצות   תולעפה 8- ל היקשה בשחמ      01.1.448
,ןעטמ :ללוכ .ע"וש וא םגא   וא הלורוטומ      
רוביח ,בשחמה קפס י"ע םיקפוסמש ,רבצמ      
ירטקלאוטופ אתל ןיפולחל וא םידומע למשחל      
קפס י"ע קפוסמש , תיראלוס הנ יעטל      
הליענ לעב C-45  הנגה  ןוראב בשחמה      
ןורא דצל יולת לע וא ןוטב תקיצי לע הלופכ      
ךמסומ יאלמשח רושיא :ללוכ , היקשהה      

 12,600.00 12,600.00     1.00 .למשח ירוביחל 'חי   
      
זגראב הנגה :ללוכ ,טרפ יפל זקנמה תפיטש      01.1.500

  4,290.00   330.00    13.00 .ע"ש וא ןייל ןייר 'חי   
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש      01.1.530

 19,800.00 1,650.00    12.00 היקשה בותיכ םע הסכמ 'חי   
      
ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס      01.1.901

  6,650.00   350.00    19.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע ילוארדיה 'חי   
      
"טיילרוא " RO- 2246 תכרעמ שארל ןורא     01.1.902
תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג  םולב      
וילע םאות לקוס :ללוכ +  6231*0731*024      
עה לכו לקוסל ןוטב תקיצי ,ןוראה ןקתוי      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל תושורדה תודוב  
      
"טיילרוא " RO- 2212 תכרעמ שארל ןורא     01.1.903
תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג  םולב      
וילע םאות לקוס :ללוכ , 0521*5111*023      
עה לכו לקוסל ןוטב תקיצי ,ןוראה ןקתוי      

 19,500.00 6,500.00     3.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל תושורדה תודוב  
288,989.00 היקשה תודובע - יחרזא זכרמ - םישיבכ - ןורמוש ינרק - 10.10.10  1.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

288,989.00 היקשה תודובע - יחרזא זכרמ - םישיבכ - ןורמוש ינרק - 10.10  קר 10 כ"הס  
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../004 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     004 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

תוריק 20 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר י ק  20 ק ר פ       
      
ד ב ו כ /ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגב ,02-ב ןוטבמ דבוכ - םיכמות תוריק     02.1.030
ינפ דעו דוסי תיתחתמ דדמנ(,'מ 0.4 דע      
ןבא/תיארפ ןבאמ םיבכרומ )םינוילע חותיפ      
,םיזקנ ,דוסי ,הביצח/הריפח 'בע :ללוכ .טקל      
תוזאפ םע ןוטבמ ריק שאר דוביע ,םירפת      
הינבמ זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו      
תודובעה רתי לכו לוחיכ ,זוקינ תעירי/השבי      
תוינכתב טרופמכ ריקה עוציב ךרוצל      

1,738,907.28   603.00 2,883.76 .טרפמבו ק"מ   
      
הבוגב ,02-ב ןוטבמ דבוכ - םיכמות תוריק     02.1.031
ןבא/תיארפ ןבאמ םיבכרומ ,'מ 10.4 לעמ      
,םיזקנ ,דוסי ,הביצח/הריפח 'בע :ללוכ .טקל      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע ,םירפת      
זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזותוזאפ      
רתי לכו לוחיכ ,זוקינ תעירי/השבי הינבמ      
טרופמכ ריקה עוציב ךרוצל תודובעה      

5,690,574.00   540.00 10,538.10 .טרפמבו תוינכתב ק"מ   
7,429,481.28 דבוכ/םיכמות תוריק 1.20 כ"הס  

      
2.2 ק ר פ  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
.מ"ס 04 לש ללוכ יבועב "ןויקינ" רדג ריק     02.2.025
גוס .לוחיכ ללוכ תימוקמ טקל וא תיארפ ןבאמ      
ריקה דוסיל הריפח ללוכ ריחמה.03-ב ןוטבה      
דע םינפ וד יופיצ ,רזוח יולימ ,דוסיה תקיציו      
,תוזאפ םע ןוטבמ ךבדנ ,ינשה דצב מ"ס 52      
מ"ס 06 דע ריקה הבוג ,םיזקנ ,םירפת      
יפל לכה .הכרדמ/יפוס עקרק סלפממ דדמייו      

294,250.00   535.00   550.00 .טרפ רדח   
294,250.00 2.2 קרפ 2.20 כ"הס  

      
3.2 ק ר פ  3.20 ק ר פ  ת ת       
      
םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב     02.3.005

 38,500.00   500.00    77.00 .הנתשמ יבועב ק"מ   
      
תודימב 03-ב ןוטבמ זוקינל ינבלמ לבומ     02.3.030
,םייוביע ,הפצר ללוכ והשלכ קמועבו תונוש      
דע( ןויז ללוכ ריחמה ,הרקתו תורוק ,תוריק      

133,650.00 1,350.00    99.00 .טרפה יפל לכה ,) ק"מ/ג"ק 021 ק"מ   
172,150.00 3.2 קרפ 3.20 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות למכרז   .../005 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     005 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

תוריק 20 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
4.2 ק ר פ  4.20 ק ר פ  ת ת       
      
הרוסנ ןבאב ןוטבמ םיכמות תוריק יופיח     02.4.005
ןבאה דוביע גוס .םיכבדנב ,תתתוסמו      
.לכירדאה תשירד יפל הבטומ/הזבוט/שיטלט      
תרישק ,ןוגיע ,תנוולוגמ ןויז תשר ללוכ      

486,000.00   270.00 1,800.00 .שרדנה לכו לוחיכ,םינבא ר"מ   
486,000.00 4.2 קרפ 4.20 כ"הס  

      
5.2 ק ר פ  5.20 ק ר פ  ת ת       
      
לכב ,ןוטב ןויזל םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.5.005

 46,094.40 3,880.00    11.88 .םיכרואהו םירטקה ןוט   
 46,094.40 5.2 קרפ 5.20 כ"הס  

      
6.2 ק ר פ  6.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטב תוריק לש ימינפ וא ינוציח םוטיא     02.6.010
סקפייז" גוסמ םיישיבג םוטיא ירמוחב      
    xepyX"  ןוטבה סופסיח תוברל תובכש 2 - ב  
"זכורמ סקפייז" הנושאר הבכש ,ינכמ ילכב      
ןמיס( "זכורמ סקפייז" הינש הבכש ,)C ןמיס(      
    C( םאתומ סקפייז" וא" )ןמיס M( וא הזתהב  

624,000.00   260.00 2,400.00 ר"מ/ג"ק 2 ללוכ לקשמב ,השרבה ר"מ   
624,000.00 6.2 קרפ 6.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

9,051,975.68 תוריק 20 כ"הס  
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../006 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     006 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

8 קרפ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
8 ק ר פ  80 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
80 קרפ "לוחכה רפס"ב בותכהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה טרפמהו      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה ,תוכמותה      
לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח      
,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס ,הכישמ      
תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה      
      
ןיבה טרפמב 70.30.80 ףיעס יפל עוציב      
.טרפ יפלו ידרשמ      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     08.1.048
םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס יספ      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      
הרקב{.120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 57,200.00    13.00 4,400.00 }תינוריע רטמ   
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

 17,600.00     8.00 2,200.00 08.1.021. רטמ   
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

 26,400.00    12.00 2,200.00 08.1.021. רטמ   
      
      

101,200.00 1.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../007 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     007 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

8 קרפ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
101,200.00 מהעברה      

      
      
מ"מ 061 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.108
יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ      

  1,650.00    55.00    30.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.1.117
מ"מ 2.3 ןפוד יבועב 8 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

 28,800.00    36.00   800.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
ןיבה טרפמב 20.90.30.80 ףיעס יפל עוציב      
.טרפ יפלו ידרשמ      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.1.168
06 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

 10,000.00 1,000.00    10.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.1.171
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

 63,600.00 1,590.00    40.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
י"חח רובע ןוטב תוחמוג      
      
הקוצי תרנצו םילבכ תלעת ללוכ החמוג ריחמ      
סוסיבו הבצה ,החמוגל תחתמ ןוטבמ      
טרפ יפל י"חח םע םואת ,תוינכותל םאתהב      
תודובע לכ תא ללוכו ,י"חח רתאב ןכדועמ      
,יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,רפעה      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.הזוחה יכמסמב תושרדנה תודובעה      
      
      

205,250.00 1.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../008 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     008 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

8 קרפ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
205,250.00 מהעברה      

      
      
י"חח לופכ םינומ ןוראל הרוקמ ןוטב תחמוג     08.1.234
052 ינוציח הבוגו מ"ס 04X08 םינפ תודימב      

  2,700.00 1,350.00     2.00 'פמוק 132.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
תרושקתו תשר ןוראל הרוקמ ןוטב תחמוג     08.1.237
052 הבוגו מ"ס 55X032 םינפ תודימב י"חח      

  5,600.00 2,800.00     2.00 'פמוק 132.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ יולימ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
הנבמ יטרפל םאתהב תובכשב      
טרפמב 15 קרפו פ"צש/הכרדמ/שיבכה      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,יללכה      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
ינפ תרזחה ,קודיה ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
וא/ו הריפח יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      
םינק 4 דעל  סחייתמ הריפחה ריחמ.הביצח      
הריפחב      
      
ןיבה טרפמב 30.20.80 ףיעס יפל עוציב      
.טרפ יפלו ידרשמ      
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.1.258
04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 79,200.00    36.00 2,200.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.1.261
06 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 17,200.00    43.00   400.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
תחנה רובע םימייק ליבש/הכרדמ תחיתפ     08.1.348
ןוטב תריבש,טלפסא רוסינ תוברל תרנצ      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,ליבש/הכרדמה חטשב      
דע בחורו מ"ס 051 דע קמועל םיידי תדובע      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 06      
תרזחה ליבש/הכרדמ ןוקית ,עצמ תובכשב      
תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל בצמה      

 30,000.00   100.00   300.00 .תרנצה רטמ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
      

339,950.00 1.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../009 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     009 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

8 קרפ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
339,950.00 מהעברה      

      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה ח"ע      
ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו סוסיב      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה רזעה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
יאנתל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע םיסמועהו ,םוקימ ,עקרק      
      
ןיבה טרפמב 20.60.80 ףיעס יפל עוציב      
.טרפ יפלו ידרשמ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.1.375

 31,850.00   910.00    35.00 'פמוק 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 8 הבוגב 063.1.80  
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.1.381

 13,000.00 1,300.00    10.00 'פמוק 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 01-9 הבוגב 063.1.80  
384,800.00 1.8 קרפ 1.80 כ"הס  

      
2.8 ק ר פ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
      

2.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../010 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     010 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

8 קרפ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה חול      
רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו עורזל      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב םידומעה      
      
10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לש ןותחתה קלחהו דומעה לש סיסבה חול      
חול לעמ מ"ס 03 לש הבוגל דע ,דומעה      
.הקיס וא םח ןמוטיבב ופוצי ,סיסבה      
      
)םיגוריד 3( גרודמ לוגע ךתחב הרואת דומע     08.2.147
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ יושע      

101,500.00 2,900.00    35.00 'פמוק .רטמ 8 הבוגו 4"/6"/8" רטוקב 531.2.80  
      
)םיגוריד 3( גרודמ לוגע ךתחב הרואת דומע     08.2.153
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ יושע      

 42,000.00 4,200.00    10.00 'פמוק .רטמ 01 הבוגו 4"/6"/8" רטוקב 531.2.80  
      
הרואת ידומעל הדלפ תועורז      
      
לזרבמ היושע תינוק תיתשק )218 י"ת( עורז      
ףוגלו דומעל תמאתומ רטוקב ןוולוגמ      
ףוגלו דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.דומעה      
      
10.50.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
הדלפמ היושע מ"ס 001 ךרואב הדיחי עורז     08.2.354

 33,600.00   350.00    96.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
הדלפמ היושע מ"ס 051 ךרואב הדיחי עורז     08.2.357

  4,800.00   400.00    12.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
הדלפמ היושע מ"ס 051 ךרואב הלופכ עורז     08.2.366

  6,840.00   570.00    12.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
יללכ שומיש ןוטב תוחמוג      
      
      
      
      
      
      

188,740.00 2.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../011 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     011 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

8 קרפ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
188,740.00 מהעברה      

      
      
הקוצי תרנצו םילבכ תלעת ללוכ החמוג ריחמ      
סוסיבו הבצה ,החמוגל תחתמ ןוטבמ      
תיתשתה תרבח םע םואת ,תוינכותל םאתהב      
רפעה תודובע לכ תא  ללוכ ,תיטנוולרה      
,יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,תושרדנה      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.הזוחה יכמסמב תושרדנה תודובעה      
      
012/04/08 םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.2.459

  2,700.00 1,350.00     2.00 'פמוק סוסיבו הריפח ,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס  
      
םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.2.462
,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס 012/04/001      

 27,000.00 1,500.00    18.00 'פמוק סוסיבו הריפח  
      
םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.2.471
,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס 012/04/071      

  4,000.00 2,000.00     2.00 'פמוק סוסיבו הריפח  
222,440.00 2.8 קרפ 2.80 כ"הס  

      
3.8 ק ר פ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םישגמ      
      
      
      
      
      
      
      

3.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../012 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     012 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

8 קרפ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
תרצות 3CB -ו 2CB םגד םיקדהמ      
    IXEGOS דע ךתחב םילבכל ,רשואמ ע"ש וא  
טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ ללוכ ,ר"ממ 53      
וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה ירוביחלו      
דרפנ חטבמ( יוסיכ ,CA01X2, AK01 יבטוק      
ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ רובע      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה תיבלו      
      
70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     08.3.042

 13,000.00   250.00    52.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     08.3.045

 16,640.00   320.00    52.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ר"ממ 5.1X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.3.063

  8,400.00     7.00 1,200.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
ר"ממ 5.2X4 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.3.084

 48,400.00    11.00 4,400.00 }הרקב{ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.3.126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

112,800.00    47.00 2,400.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 52X4 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.3.129
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

  1,980.00    66.00    30.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
רואמ תויזכרמ      
      
      
      
      

201,220.00 3.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../013 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     013 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

8 קרפ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
201,220.00 מהעברה      

      
      
VU ןגומ ןיירושמ רטסאילופמ רואמ תייזכרמ      
הנומלו היזכרמל ןוטב תודוסי/תוחמוג ללוכ      
יספ למשחה תרבחל דרפנ את ללוכ      
,טוליש ,טוויח ,םיקדהמ ,םידדבמ,הריבצ      
הסינכ ירודיס ,דסמ תרגסמ ,םיקוזיח      
ראש לכו העיבצ ,רורווא יסירת ,םילבכל      
תמלשהל םישורדה םירמוחהו תודובעה      
,הבצה ,הלבוה ללוכו ותלעפהו ורוביח ,חולה      
.הנקתהו      
      
יפלו .60.70.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
שרדנה לכ ללוכ רואמל רפמא 08X3 היזכרמ     08.3.297

 50,000.00 25,000.00     2.00 'פמוק .טרפ יפל 972.3.80 ףיעס יפל  
      
תייזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     08.3.321
4X04 ךתחב ןוולוגמ הדלפ ספ ללוכ הרואת      
ןויזל רבוחמו דוסיה לזרבל ךתורמה מ"מ      
ןוולגמ הדלפ ספלו הייזכרמה סיסב לש דוסיה      

    534.00   267.00     2.00 'פמוק .הייזכרמב  
      
הקראה      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוציבל תושורדה      
.וגוס      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.3.336
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

 62,400.00    26.00 2,400.00 08.3.327 רטמ   
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ      
הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב      
הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל 521B ןוטב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05 תשוחנמ      
הקראה לית וא ספא לית וא הקראה לית ןיבל      
טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע תשרב      
.העיבצו      
      
      

314,154.00 3.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../014 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     014 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

8 קרפ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
314,154.00 מהעברה      

      
      
ןיבה טרפמב 10.50.80 ףיעס יפל עוציב      
טרפ יפלו ידרשמ      
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.3.387
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

  6,392.00   799.00     8.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.3.390
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 6 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

  7,592.00   949.00     8.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
מ"מ 4X04 תודימב תשוחנ יושע תוקראה ספ     08.3.411
ללוכ ,רפרפ ימואו תוחפל רוביח יגרב 7 םע      
םינורגיטנא תואיצי םע המיאתמ IC תספוק      

 12,880.00   280.00    46.00 'פמוק .תמלשומ הנקתהו  
      
יפל ,1 לגדל הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.3.438
ותואמ יונב 50.50.60.80 ףיעס 80 טרפמ      
עובצו ןוולוגמ הרואתה דומע ומכ תכתמ גוס      

  4,232.00    92.00    46.00 'פמוק .טרפ יפל דומעה עבצנ וב עבצל ההז עבצב  
      
יפל ,םילגד 2-ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.3.441
ותואמ יונב 50.50.60.80 ףיעס 80 טרפמ      
עובצו ןוולוגמ הרואתה דומע ומכ תכתמ גוס      

  5,290.00   115.00    46.00 'פמוק .טרפ יפל דומעה עבצנ וב עבצל ההז עבצב  
      
ידומעב דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.3.444
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה . תיננגה      
עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא תויחנה      
יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה דומעה      

  9,798.00   213.00    46.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג ללוכ דוסיה  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.3.459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,663.00 2,663.00     1.00 'פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
      
, רואמ תייזכרמל למשח רוביח לופיטל בצקה     08.3.464
תרוקיב תנמזה , ח"ח לומ לופיט ללוכ ףיעסה      

  4,000.00 2,000.00     2.00 'פמוק .ןקתמה לש יפוס לומשיח דע קדובה יווילו  
      
      
      
      
      

367,001.00 3.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../015 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     015 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

8 קרפ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
367,001.00 מהעברה      

      
      
סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     08.3.465
םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח      
קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב      
למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל      
תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל םאתהבו      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      
ןקתמה רוביחל ורושיאו הקידבה תואצות      

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק .חתמל  
      
םיאנש ינשל ןוטבמ ימורט הנבמ םיאנש רדח     08.3.471
הלבוה ללוכ 'מ 3.6X9.3 תודימב דחא      
הריסמ ללוכו רתיה תלבק ללוכ ,הבצהו      

          215,130.00 'פמוק         . י"חחל  
      
י"ע תרשואמ הרבח לומ ןלבקה לש לופיט     08.3.477
לכו םימואת ללוכ ,םיאנש רדח עוציבל י"חח      
יוולו  תרוקיב תנמזה ,םישורדה םירושיאה      
רזעה תודובע לכו תרוקיבה ןמזב י"חח      
רוביחה תלבקל דע ,י"חח  תשירד יפל תונכהו      
ללוכ ,ןקתמה רוביחל י"חח רושיאו שרדנה      
רתיה תלבק ללוכ ,תוקידבה רובע םולשת      

 20,000.00 10,000.00     2.00 'פמוק .הינבו ןונכתל הדעוומ הינב  
389,001.00 3.8 קרפ 3.80 כ"הס  

      
4.8 ק ר פ  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג תשיכר      
םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת ללוכ הז      
-ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה םיפוגל      
    .C.O.T  
      

4.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../016 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     016 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

8 קרפ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו ,תוירחא      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת      
      
הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
רגאמב םימושרה הכמסה תדועת ילעב      
המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.דרשמה רתאב תנכדעתמה      
      
תמגוד W201-67 ,דל תובוחר תרואת ףוג     08.4.203
    M4 1 OLATI תרצותמ CEA י"ע קוושמה  
לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש      

110,000.00 2,200.00    50.00 .8100.400.80 ףיעס יפל שרדנה 'חי   
      
W25-51  דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     08.4.233
תוברל ,M2-M1XXFO 6 RETSAM  םגד      
י"ע קוושמהמ"מ 002 ךרואב תמאתמ עורז      
לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש      

112,240.00 2,440.00    46.00 .8100.400.80 ףיעס יפל שרדנה 'חי   
222,240.00 4.8 קרפ 4.80 כ"הס  

      
7.8 ק ר פ  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
י"חח תודובע      
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.7.018
6 רטוקב רוניצה  י"חח לש  םילבכ  רובע      
למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו ץניא      
מ"מ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 7.7      
הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת ןומיס טרסו      

 15,500.00    62.00   250.00 .)תרנצ תקפסמ אל י"חחו רטמ   
      
      
      
      
      

 15,500.00 7.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../017 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     017 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

8 קרפ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,500.00 מהעברה      

      
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.7.021
8 רטוקב רוניצה  י"חח לש  םילבכ  רובע      
למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו ץניא      
מ"מ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 8.01      
הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת ןומיס טרסו      

            126.00 .)תרנצ תקפסמ אל י"חחו רטמ           
      
4" י"חח טרדנטס יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.7.024
יפל ,י"חח לש םילבכ רובע הנכומ הריפחב      
טרסו ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ י"חח תושירד      

 15,600.00    26.00   600.00 .ינקית ןומיס רטמ   
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצחו הריפח     08.7.036
דופיר ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ ,לוח יוסיכו      
הריפחה המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      
לש תורוניצ 3-ל בחורו מ"ס 001דע קמועב      

 30,400.00    38.00   800.00 .רוניצ אלל ריחמה תחא הבכשב םיחנומ 6" רטמ   
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת לש הביצח     08.7.048
,לוח יוסכו דופיר ללוכ םילכב  וא/ו םיידיב      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ      
041 דע קמועב הריפחה המדא יפדוע קוליסו      
םיחנומ 6" רטוקב תורוניצ 5-ל בחורומ"ס      

 19,800.00    66.00   300.00 .רוניצ אלל ריחמה תחא הבכשב רטמ   
      
קוצי ןוטבמ היונב י"חח לש םילבכל הרקב את     08.7.051
קמועב מ"ס 021X021 תודימב םיקולבמ וא      
גוסמ הסכמו הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 001      
י"חח למס ללוכ טלפמוק )ןוט-52( דבכ      

  6,688.00 3,344.00     2.00 'פמוק .הקיציבעובט  
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.7.060
הבוג מ"ס 061 םינפ בחור : תודימב למשח      
קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      
סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 05      

 25,400.00 2,540.00    10.00 'פמוק .סוליפו  
      
הלבוה ללוכ ,למשח 'בח רליפל סיסב תבכרה     08.7.084
לכה רזע דויצ ,ןוטב ,למשחה 'בח ינסחממ      
80 טרפמ יפל למשחה 'בח תושירד יפל      

  1,950.00   195.00    10.00 'פמוק .עוציב טרפ יפלו י"חח לש םיטרדנטסו  
      
      
      
      
      
      

115,338.00 7.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../018 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     018 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

8 קרפ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
115,338.00 מהעברה      

      
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.7.090
תרבח לש  םילבכ  רובע הנכומ הריפחב      
ללוכ ,ץניא 6 לש רטוקב רוניצה .למשח      
הכישמ טוח ,למשח 'בח ינסחממ הלבוה      
טרפמ יפל ,ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8ןוליינמ      

 19,200.00    12.00 1,600.00 .טרפ יפל 70.30.80 ףיעס  80 רטמ   
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.7.093
תרבח לש םילבכ רובע הנכומ הריפחב      
ללוכ ,ץניא 8 לש רטוקב רוניצה .למשחה      
הכישמ  טוח ,למשח 'בח ינסחממ הלבוה      
טרפמ יפל ,ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8ןוליינמ      

 16,800.00    14.00 1,200.00 .טרפ יפל 70.30.80 ףיעס 80 רטמ   
151,338.00 7.8 קרפ 7.80 כ"הס  

      
8.8 ק ר פ  8.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיישאר םיריצ -קזבל תרושקת תודובע      
לש םיטרדנטס יפל תיפצת ללוכ םיינשמו      
תויתשת יוניבל קזב טרפמ האר קזב תרבח      
טרפמ ןכו 1801 דע 0701 םיקרפ תרושקתו      
.תידרשמ ןיבה הדעוה לש 80      
      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה ,הנקתה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.קזב תרבח      
      
םואתה ,יחרכה עוציב לע קזב לש רישי חוקפ      
ימי ןיגב םולשת תוברל ןלבקה תוירחאב      
.הדיחי יריחמב לולכ שרדי םא חוקפה      
      
וניאו  יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.קזב לש ינכטה טרפמב ןייוצמהמ ערוג      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אללו םיידיב      
.םיידי תריפח וא הביצח      
      
      
      
      
      
      
      

8.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../019 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     019 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

8 קרפ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
011 רטוקב םינק 4 דע תחנהל הלעת תריפח     08.8.033
טוח תוברל  חישק C.V.P - מ )4"( מ"מ      
תוברל  מ"ס 09 דע קמועב שרדנכ הכישמ      
לוח יולימו לוח דופיר  ,)םירסייפס( תוכומתה      
ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ מ"ס 03 לש      
קרפ קזב לש דחוימה ינכטה טרפמה יפל לכה      
40-30.20.80 - םיפיעס 80 טרפמו ,0701      

 36,800.00    46.00   800.00 .עוצב טרפ יפלו רטמ   
      
ןליתאילופ תרנצ תחנהל הלעת תריפח     08.8.045
.ע.ק.י  גוסמ  מ"מ 05,04 57,36 םירטקב      
תרנצ  לש בוליש וא ,הכישמ טוח ללוכ 5.31      
דע חנות תרנצה ,םינומט םיליבכו  ןליתאלופ      
ס"מ לש הלבגה אלל תחא הבכשב םינק 4      
לוח דופיר ללוכ מ"ס 07 דע קמועב  תובכשה      

 72,100.00    35.00 2,060.00 .ינקית ןומיס  טרס  תוברל  לוח יוסיכו רטמ   
      
יפל C.V.P מ"מ 011 4" רטוקב חישק רוניצ     08.8.087
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל )םירסייפס(      
יפל לכה הנכומ  הריפחב חנומ מ"מ 8 רטוקב      
טרפו 2701 קרפ קזב לש דחוימ טרפמ      

 70,400.00    22.00 3,200.00 .עוציב רטמ   
      
רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ ןליתאילופ רוניצ     08.8.093
רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ 05      
תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8      
חנומקזב טרדנטסתבג ורטסלפ וא טסלפ רצמ      
טרפמו  עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב      
לכ ללוכ 2701 קרפ קזב לש דחוימ ינכט      

343,200.00    13.00 26,400.00 םוטיאה ירמוח רטמ   
      
אל ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.8.159
,זוקינ רובל ילדו גרס ,םינגוע ללוכ רזבואמ      
קזב חוקיפב דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה      
םיקרפ יללכה קזב  טרפמ יפל הדובעה      
אתה רתאב חקפמה תויחנהו 2701 0107,      
הסכמ ללוכ מ"ס 501/58/58 תודימב P גוסמ      

  8,800.00 2,200.00     4.00 'פמוק .קזב טרדנטס יתכרדמ  
      
      
      
      
      
      
      
      

531,300.00 8.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../020 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     020 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

8 קרפ 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
531,300.00 מהעברה      

      
      
ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.8.213
021 הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ רזבואמ      
ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו ,גרס ,מ"ס      
יפל הדובעה TOH חוקיפב דמועה לעפממ      
אתה  רתאב חקפמה תויחנהו HTO טרפמ      
ללוכ  מ"ס 791/18/151 תודימב 3H  גוסמ      

  6,034.00 3,017.00     2.00 'פמוק יטרדנטס יתכרדמ הסכמ  
537,334.00 8.8 קרפ 8.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,907,153.00 8 קרפ 80 כ"הס  
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../021 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     021 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

םיפוציר 04 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י פ ו צ י ר  04 ק ר פ       
      
100 1.04 ק ר פ  ת ת       
      
תא םיללוכ תובלתשמ םינבאב ףוציר יפיעס      
תא םיללוכ םניאו מ"ס 5 יבועב לוחה תבכש      
ודדמיש ןוטב תרוגחו עצמ ,תיתשה קודיה      
םניא ינועבצ ןווגב םיפוצירה יפיעס.3. דרפנב      
. קוריו לוחכ עבצ םיללוכ      
      
,מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.018
,02/01 ,תינבלמ גוסמ רופא ספסוחמ רמגב      

103,935.00    84.50 1,230.00 .תינכת יפל  ע"וש וא 02/02 ר"מ   
      
,מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.019
, 02/01 ,תינבלמ גוסמ עבצ ספסוחמ רמגב      

 99,568.00    88.90 1,120.00 .תינכת יפל , ע"וש וא 02/02 ר"מ   
      
ןווגב מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.023
וטנרט" גוסמ ןבל תוברל הנבל תיכוכז טינרג      

301,821.00   141.70 2,130.00 תינכת יפל ע"ש וא גנוטיא 'בח לש "תתתוסמ ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.040
םע( עבצ םע ןווגב םירוויעל ןומיס ןבא      
הייצח ירבעמב ףוציר תכמנהב)תוטילב      

  2,232.00    36.00    62.00 דוסי תוברל מ"ס 06 בחורב ר"מ   
      
םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.1.041
'גודכ ןבל ןווג תוברל מ"ס 6/02/02םיספ      

 16,802.00   271.00    62.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ   
      
תודימב )הזאפ אלל(היצח רבעמל הפש ןבא     40.1.042
דוסי ללוכ ריחמה .רופא ןווגב מ"ס 51/05/32      

 16,056.00    66.90   240.00 .ע''ש וא ןייטשרקא לש .ןוטב תנעשמו רטמ   
      
ריחמה , רופא ןווגב מ"ס 02/001/01 ןג ןבא     40.1.070

             48.40 ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ר"מ           
      
001/001 תודימב עבורמ ץעל המוג םוחית     40.1.080
רטוק תוימורט םינבא 4מ יושע עבצ ןווגב      

 54,203.60   558.80    97.00 מ"ס 08 ימינפ 'חי   
      
)'חי 4 ( מ"ס  8/08/08 םיכנל היינח ןבא     40.1.380

            372.20 'פמוק         .ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ  
      
םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.1.410
תמגודכ  ןבל ןווג תוברל מ"ס 6/02/02      

 20,867.00   271.00    77.00 .ע"ש וא ןייטשרקא ר"מ   
      

 33,687.50     3.50 9,625.00 .תוינועבצ תובלתשמ םינבא רובע תפסות ר"מ  40.1.440
649,172.10 1.04 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כתב כמויות למכרז   .../022 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     022 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

םיפוציר 04 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
649,172.10 מהעברה      

      
      
העונת לגעמב הרטעל המורט הפש ןבא     40.1.540
םירסייפס םע  מ"ס  05/52/52 תודימב      
ןייטשרקא לש שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו      

 13,750.00   125.00   110.00 ע"ש וא רטמ   
      
רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.1.550
םע  מ"ס 05/52/02  תודימב הזפ אלל היצח      
לש שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס      

 38,250.00    90.00   425.00 .)שיבכ/ הינחה ןב(ע"ש וא ןייטשרקא רטמ   
      
81/04/05 תודימב  תודימב בכרל הילע ןבא     40.1.560
שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע      

148,750.00   125.00 1,190.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש רטמ   
      
רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.1.570
םע  מ"ס 05/52/02  תודימב הזפ אלל היצח      
לש שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס      
הסינכ+היצח ירבעמל(ע"ש וא ןייטשרקא      

 14,400.00    90.00   160.00 (םישרגמל רטמ   
      
תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.640
.)ל"נכ( ,מ"ס 51/001/03 , 71/001/52      

138,600.00    70.00 1,980.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.1.700

 77,198.00    48.40 1,595.00 .ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה .רופא רטמ   
      

  8,453.50     5.30 1,595.00 .עבצ רובע םיגוסה לכמ ןג ןבאל תפסות רטמ  40.1.730
      
הבוגב  תודימב סובוטוא תנחתל הפש ןבא     40.1.770
ןנכתמ טרפ יפל תודימב, העסמהמ מ"ס 81      
ריחמה .ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ ,ב"צמ      

 25,401.20   577.30    44.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ רטמ   
      
רמגב מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.900
תינבלמ גוסמ ילילג רופא ןווג עבצ ןוטסרפוס      

 85,212.00    81.00 1,052.00 ע"וש וא ןייטשרקא 'בח 02/01 ר"מ   
      
021/57 תודימב עבורמ ץעל המוג םוחית     40.1.902

  1,403.60    48.40    29.00 תוימורט םינבא 4מ יושע עבצ ןווגב 'חי   
      
ןווגב מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.903
'בח לש 'וטנרט' גוסמ ןבל טלמ סיסב לע ןבל      

128,947.00   141.70   910.00 תינכת יפל ע"ש וא גנוטיא ר"מ   
      
      
      
      

1,329,537.40 1.04 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../023 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     023 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

םיפוציר 04 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,329,537.40 מהעברה      

      
      
גוסמ מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.904
רוחש ןווגב 5.21/04 'םעפ לש םיחירא'      

255,640.00   166.00 1,540.00 ע"ש וא 'גנוטיא' 'בח דקונמ תתתוסמ ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.905
רוחש ןווגב 5.21/04 'םעפ לש םיחירא'      

651,510.00   190.00 3,429.00 ע"ש וא גנוטיא 'בח דקונמ שטולמ ר"מ   
2,236,687.40 100 1.04 כ"הס  

      
200 2.04 ק ר פ  ת ת       
      
טרפה יפל,תויזגרא םינבאמ העלסמ     40.2.010
הדובעהו םירמוחה לכ ללוכ ריחמה.טרפמהו      
הזר ןוטב תוברל סדנהמה תוינכתב שרדנכ      
המדא יסיכו תוינכטואיג תועירי      
עצובי.יללכה טרפמה יפל דדמי.הליתשל      
שי ךכמ בר הבוגל דבלב 'מ 5.2 דע לש הבוגל      
העלסמ ןנכתל וא המרב םע הדרפה עצבל      

133,320.00   303.00   440.00 .תיביטקורטסנוק ר"מ   
133,320.00 200 2.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,370,007.40 םיפוציר 04 כ"הס  
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../024 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     024 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

ןוניג תודובע 14 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
לש תומכב ר"מ 052 לעמ םיחטשל טסופמוק     41.1.010

  5,000.00   200.00    25.00 םנודל ק"מ 02-כ ק"מ   
      
רחאלו תימוקמה המדאל תמאתומ ןג תמדא     41.1.012
רובע( חטשב רוזיפ תוברל,עקרק תקידב      

 33,300.00    60.00   555.00 )ק"מ 51 לעמ תומכ ק"מ   
 38,300.00 עקרק יופיחו ןג תמדא 1.14 כ"הס  

      
3.14 ק ר פ  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
1-ל תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב      
.הנש      
      
ויוקיק ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     41.3.072
לבקל שי .חקפמה / ןנכתמה י"ע שרדנה      
ריחמה .אשדה רוקמ לע חקפמהמ רושיא      
םורט םישרדנה םילופיטה לכ תא ללוכ      
שאר ינשד ,עקרק יקיזמתרבדה - הליתש      
רחאל םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל      
ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש      

 14,250.00    19.00   750.00 .הצרמה ר"מ   
      

  4,000.00     4.00 1,000.00 תעקפ יחמצ םיטיפואיג לש העיטנו הקפסא 'חי  41.3.076
      
וא/ו רב יערז לש )גנידיסורדיה(הזתהב העירז     41.3.077
,ןושיד ירמוח תוברל ,2  בוציי תמר ,תוברת      
,)ר''מ/'רג572( ''ביסואג'' גוסמ ץע יביס עצמ      

 21,840.00    13.00 1,680.00 .)םנוד 1 לעמ(ינגרוא קבד 6% ר"מ   
      
לכימ , 3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.3.100

  5,184.00     8.00   648.00 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.3.110

122,592.00    16.00 7,662.00 .תיקש וא  ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
      

167,866.00 3.14 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../025 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     025 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

ןוניג תודובע 14 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
167,866.00 מהעברה      

      
      
רטיל 01 - 6 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.3.130

 22,992.00    48.00   479.00 .לכימ חפנ 'חי   
      
םיטרדנטס תרדגה" יפ לע - םיצע תעיטנ      
תואלקחה דרשמ ,יונלו תוננגל םיצע יליתשל      
"6102 ,רפכה חותיפו      
      
04 עזג רטוק - 8 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.3.160
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ מ"מ      
2 םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 3 ילמינימ הבוג      
וא,תוחפל רטיל 05 חפנב לכיממ .דלש יפנע      

 31,200.00   300.00   104.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ 'חי   
      
36 עזג רטוק - 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.3.170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

 98,880.00   480.00   206.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ 'חי   
      
םיתיזו םילקד תעיטנ      
      
םיצעל רוקמה תא חקפמה ינפב גיצהל שי      
תואטוחמ תוכומס גוז ללוכ ,עטמ וא הלתשמ      
תטילקל תויארחאו תוחפל 'מ 5.2 הבוגב      
ולבקתי אלו רתאל םתעגה ינפל ,ולא םיצע      
תטילקל תוירחא ללוכ ריחמה .דבעידבםיצע      
.תחא הנש ךשמל ולא םיצע      
      
דודמ מ"ס 06 עזג רטוק ירוס ןזמ "קיתע" תיז     41.3.255
001 דע 06 תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0      

  6,720.00 6,720.00     1.00 טסופמוק רטיל 'חי   
327,658.00 3.14 קרפ 3.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

365,958.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס  
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../026 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     026 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

ץוח טוהיר -ילאנויצפוא קרפ  24 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ט ו ה י ר  -י ל א נ ו י צ פ ו א  ק ר פ   24 ק ר פ       
      
1.24 ק ר פ  1.24 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
.רונתב      
      
חטש וא ןגב תוגהנתה טלש תנקתהו הקפסא     42.1.020
םוכיסל אל 1,064.00     2.00 .תכתמ חולו תכתמ יליפורפמ יושע ירוביצ ר"מ   

1.24 קרפ 1.24 כ"הס            
      
ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ,םינקתמ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
עקרקל      
      
ט"קמ 'אכירא םחש' 'בח 'הגנ' הבישי תכרעמ     42.2.010
הלבוה,הנקתה ללוכ ריחמה .ע"ש וא 0441      
םוכיסל אל 2,401.00    16.00 .רוזיפו 'חי   
      
ץע בשומו תנעשמ םע 'הגנ' הבישי תכרעמ     42.2.011
. ע"ש וא 1-0441 ט"קמ 'אכירא םחש' 'בח      
םוכיסל אל 3,751.00    28.00 . רוזיפו הלבוה , הנקתה ללוכ ריחמה 'חי   
      
ללוכ ריחמה 12.6  טרפ יפל הביכש לספס     42.2.017
םוכיסל אל 8,000.00     5.00 סוסיב ללוכ הנקתה, הלבוה ,רוצי 'חי   
      
םחש'' תרבח לש 'איבל' םגד בוחר אסיכ     42.2.018
םוכיסל אל   890.00     9.00 ע''ש וא ''אכירא 'חי   
      
םוכיסל אל 1,749.00    34.00 ,מ''ס 361 ,ע''ש וא 9311 ''איבל'' לספס 'חי  42.2.019
      
םחש'' תרבח לש 'ביבא' םגד בוחר לספס     42.2.020
םוכיסל אל   890.00    15.00 ע''ש וא ''אכירא 'חי   
      
0441 ט"קמ "הגנ" םגד תנעשמ אלל בשומ     42.2.021
ןוגיע ללוכ , ע"ש וא אכירא םחש תרצותמ      
םוכיסל אל 2,902.90     6.00 61.6 טרפ .ןוטב דוסי תועצמאב עקרקל 'חי   
      
םא.ייא" לש "הנולצרב" השיגנ הבישי תכרעמ     42.2.022
ריחמה 11.7 טרפב טרופמכ ,ע"ש וא "בגש      
םוכיסל אל 3,260.00     2.00 .הנקתהו רוזיפ. ,הקפסא ללוכ 'חי   
      
5911 ט"קמ 'ינילופורטמ' םגד בלושמ לספס     42.2.030
ןוטב דוסי תרזעב עקרקל ןוגיע ללוכ .ע"ש וא      
םוכיסל אל 2,514.00     7.00 . רוזיפו הלבוה , 'חי   

2.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../027 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     027 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

ץוח טוהיר -ילאנויצפוא קרפ  24 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
1-0441ט"קמ "הגנ" םגד תנעשמ םע בשומ     42.2.031
ץע םע , ע"ש וא אכירא םחש תרצותמ      
דוסי תועצמאב עקרקל ןוגיע ללוכ ,בשומב      
םוכיסל אל 4,534.40    28.00 51.6 טרפ .ןוטב 'חי   
      
'אכירא םחש' 'בח ץע בשומ םע 'ביבא' לספס     42.2.032
םע עקרקל ןוגיע ללוכ .ע"ש וא 1-4141 ט"קמ      
םוכיסל אל 3,549.00    15.00 . רוזיפו הלבוה , ןוטב דוסי 'חי   
      
םחש" לש "איבל" תמגודכ תכתמ ןותפשא     42.2.036
ףוג ,רטיל 06 חפנב ע"ש וא "אכירא      
. ץע תוחול יופיח םע  לזרבמ קוצי ןותפשאה      
רשפאמה תיזחל ריצ ןונגנמ םע לכימה תיב      
םוכיסל אל 1,750.00    47.00 ריקל ןופשאה תדמצה 'חי   
      
תרצותמ 5503 ט"קמ "ןויבס" םגד ןותפשא     42.2.037
עקרקל ןוגיע ללוכ , ע"ש וא אכירא םחש      
םוכיסל אל 2,406.00     6.00 ןוטב דוסי תועצמאב 'חי   
      
םגד רזחוממ ןוטבמ ינברוא המיסח דומע     42.2.038
,מ"ס 56 הבוג ,מ"ס 81 בחורב "הגונ"      
םחש'' תרבח לש ,ןוטב סיסב םע הנקתה      
םוכיסל אל   629.00     7.00 ע"וש וא ''אכירא 'חי   
      
םוכיסל אל 2,205.00    11.00 ע"ש וא אכירא םכש תרצות ףרי'גה ןו'ג 'חי  42.2.041
      
םוכיסל אל 2,340.00    30.00 ע"ש וא אכירא םכש תרצות סוסה וס 'חי  42.2.042
      
םוכיסל אל 2,340.00    16.00 ע"ש וא אכירא םכש תרצות ןוטנא ליפה 'חי  42.2.043
      
םוכיסל אל 2,021.00    15.00 ע"ש וא אכירא םכש תרצות לולבש 'חי  42.2.044
      
הבישי תוכרעמ      
      
ןוניק תואספוק לש הנקתהו הקפסא     42.2.093
הילתה ןקתמ ללוכ ,1.8 טרפ יפל ,םירופיצל      
הדובעה לש םלשומ עוציבל שרדנה לכ ללוכו      
םוכיסל אל   100.00   440.00 )המודכו םילביד םיגרב ,םוגיפ/גנילפנס( 'חי   
      
םוכיסל אל   603.00    18.00 מ''ס 09 ,ע''ש וא םינפוא ןקתמ ''איבל'' 'חי  42.2.706

הבישי תוכרעמו םילספס 2.24 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות למכרז   .../028 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     028 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

ץוח טוהיר -ילאנויצפוא קרפ  24 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב כ ר ל  ם י מ ו ס ח מ  3.24 ק ר פ  ת ת       
      
םא  -  ישאר ןלבק יזוחאל תויללכ תויחנה .1      
ןלבקה יריחמל תפסותב( טקיורפב םייק      
האר - )ןלהלש ץוחה טוהיר תא עצבמה      
.הינב תויולעו םיחפסנ - 'ג קלח תליחתב      
דוסי תוחנה"ל תינפומ  שמתשמה בל תמושת      
תוטרופמה "םיריחמה רגאמ ריחמתל      
תליחתב בושיחל ןכ ומכ ;תרבוחה תליחתב      
ריחמל( םירוזא יפל תפסות רובע 'ג קלח      
ןיגב תותחפה וא תופסותו )הינבה לש ללוכה      
.הדובעה ףקיה      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
ןדגוא"ב 24 קרפ ןיאש תורמל .ףיעסב תרחא      
תא ןדגואבש םיקרפה ראש םיבייחמ "לוחכה      
.)םימיאתמו הדימב( הז קרפבש םיפיעסה      
      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
םירקמב קר שמתשהל שי ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש      
      
ט"קמ 'אכירא םחש' 'בח 'הגנ' םוסחמ דומע     42.3.030
, עקרקל ןטובמו ןגועמ . ע"ש וא 0414      
םוכיסל אל   629.00    10.00 . רוזיפו הלבוה 'חי   
      
'5 טור' םגד סובוטואל הנתמה תככס     42.3.090
ןוגיע ללוכ . ע"ש וא\ו תוישעת טור.צ תרצותמ      
םוכיסל אל 4,534.40     2.00 . רוזיפו הלבוה , ןוטב דוסי םע עקרקל 'חי   

בכרל םימוסחמ 3.24 כ"הס            
      
ת ו י ז ר ב  4.24 ק ר פ  ת ת       
      
תדוקנל תורבחתה ללוכ תויזרבה ריחמ.1      
תונקתומ וב םוקמב שארמ ונכוהש זוקינו םימ      
.תויזרבה קפס תויחנה יפל תויזרבה      
      
םינקתמה תבכרה םיללוכ םיריחמה לכ.3      
עקרקל םנוגיעו      
      
תויזרב      
      
תורבחתה ללוכ תויזרבה ריחמ .1 :תורעה      
וב םוקמב שארמ ונכוהש זוקינו םימ תודוקנל      
קפס תויחנה יפל תויזרבה תונקתומ      
םניה תויזרבה יפיעסב םיריחמה .2 .תויזרבה      
תויזרב קוריפ .3.הלעמו 'חי 5 לש הנמזהל      
.0070.010.15 ףיעס האר - םורט ןוטבמ      

4.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../029 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     029 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

ץוח טוהיר -ילאנויצפוא קרפ  24 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תורבחתה ללוכ תויזרבה ריחמ :הרעה      
שארמ ונכוהש זוקינו  למשח ,םימ תודוקנל      
קפס תויחנה יפל תויזרבה תנקתה םוקמב      
.תויזרבה      
      
םינקתמה תבכרה םיללוכ םיריחמה לכ .3      
.עקרקב םנוגיעו      
      
הנקתה תונכה הלבוה םיללוכ תויזרב יריחמ      
םישורדה םירוביחהו םירזיבאה לכו      
תונכה הלבוה םיללוכ תויזרב יריחמ.'וכו      
םישורדה םירוביחהו םירזיבאה לכו הנקתה      
.'וכו      
      
,טילונרג/קלח רמגב ,םורט ןוטבמ םימ תיזרב     42.4.061
םגד, ילאדנו יטנא םינגומ ןצחל יזרב 2 םע      
םחש תרבח לש ,"םיבלכל תקוש םע תקרב"      
תיחנה יפל רומיגו ןווגב ,ע"וש וא אכירא      
לוחליח רוב ללוכ םיבלכל תקוש ללוכ  ןנכתמ      
םוכיסל אל 5,560.00    13.00 הבצהה לש םלשומ םויסל דע הדובע ללוכ 'חי   
      
, ע"ש וא\ו 'אכירא םחש' 'בח 'איבל' ןותפשא     42.4.071
םוכיסל אל 1,245.00    27.00 .רוזיפו , הלבוה, הנקתה ללוכ ריחמה 'חי   
      
'בח םיבלכל תקוש תפסות תקרב תיזרב     42.4.900
הנקתה ללוכ ריחמה . ע"ש וא\ו 'אכירא םחש'      
םוכיסל אל 8,000.00     1.00 . רוזיפו , הלבוה, 'חי   

תויזרב 4.24 כ"הס            
      
5.24 ק ר פ  5.24 ק ר פ  ת ת       
      
חטשה תודימ ןניה ןלהל תוניוצמה תודימה      
תודימ אלו ןקתמה רובע שרדנה      
תודימ ןניה ןלהל תוניוצמה תודימה.ןקתמה      
תודימ אלו ןקתמה רובע שרדנה חטשה      
.ןקתמה      
      
ץעמ םייושע ויהי תולוגרפו קחשמ ינקתמ      
תנוולגמ תכתמ וא/ו )היצנגרפמיא( לפוטמ      
חטש תשירדב יטסלפ וא/ו רונתב העובצו      
. תוחיטב חווטל      
      
ףיעס האר ימוג חטשמל סיסבכ ןוטב חטשמ      
    . 40.1.050  
      
םיעצמ קודיהו רוזיפ י"ע הקיציל חטשמ תנכה      
.15 קרפ האר      

5.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../030 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     030 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

ץוח טוהיר -ילאנויצפוא קרפ  24 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םגד םיקחשמ ינקתמל יתוחיטב יטטניס אשד     42.5.091
    "YLF-TRAMS" וא "ןצינ תא ולא" תרצות  
הנותחת הבכש .תובכש יתשמ בכרומה ,ע"ש      
תלוספ אלל( מ"ס 4-1 לדוגב RBS יתיתפ      
םע יטטניס אשד -הנוילע הבכש ,)םיגימצ      
RBS-ה תבכש יבוע ,טקיליס לוח יולימ      
םינקתמה ןרצי תוארוהל םאתהב הנתשמ      
ןוכמ י"ע תרשואמ הליפנ הבוג תלבטו      
םוכיסל אל   310.70   735.00 .םינקתה ר"מ   
      
ןנכתמה ,דבלב ינושאר ןדמוא יכרצל ריחמה      
.םאתהב רחמתיו ןקתימה תא רידגי      

5.24 קרפ 5.24 כ"הס            
      
ת ו ל ו ג ר פ  6.24 ק ר פ  ת ת       
      
ןליטאילופ גיראמ םישרפמ גוסמ הללצה     42.6.060
ילמינימ יבוע ,V.U תנגהו ההובג תוסיחדב      
תועצמאב ןקתומ .הללצה 59-09% ,מ"מ 5.1      
םיהבגב 8"-6" רטוקב הדלפ ידומעמ םילבכ      
סוסיב .רונתב םיעובצו םינוולוגמ 'מ8 דע      
הדובעה .עקרקה יאנתל םאתהב םידומעה      
גיצהל שי עוציב ינפל ,עוציב ןונכת הניה      
יסמוע תוברל סוסיבו היצקורטסנוק בושיח      
םוכיסל אל   195.00   736.00 .חור ר"מ   
      
,וררבמוס תרבח לש "הרבמוא" גוסמ הללצה     42.6.071
,הנקתה ,הלבוה ללוכ ,ןרצי טרפמ יפל      
םוכיסל אל   700.00   580.00 םינש 01 ל תוירחאו ר"מ   
      
"AZNEDAC" תרבח לש בוחר ףנכ רתנספ     42.6.072
,הקפסא :ללוכ ריחמ ,ינכט טרפמ יפל ןוטבמ      
םוכיסל אל 165,000.00     1.00 'פמוק .םינש 3ל הקוזחת תורישו הנקתה  
      
םחש' 'בח תכתמ תיראניל הרעי הלוגרפ     42.6.900
ללוכ ריחמה . ע"ש וא\ו 1997 ט"קמ 'אכירא      
םוכיסל אל 18,200.00    35.00 .רוזיפו הנקתה,הלבוה 'חי   

תולוגרפ 6.24 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ץוח טוהיר -ילאנויצפוא קרפ  24 כ"הס            
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../031 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     031 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

תוקעמו תורדג -ילאנויצפוא קרפ 44 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  -י ל א נ ו י צ פ ו א  ק ר פ  44 ק ר פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
לש "איבל" םגד לזרב תקצימ בכר םוסחמ     44.1.009
םימאתומ ויתודימ , ע"ש וא "אכירא םחש"      
םוכיסל אל   414.00     5.00 8191 תושיגנ ןקתל 'חי   
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.1.010
, מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      
םוכיסל אל   345.00   300.00 . תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ רטמ   
      
מ"ס 011 הבוגב תבצועמ הכבס רדג     44.1.020
ןוגיע ללוכ טרפ יפל רונת העובצו תנוולוגמ      
םוכיסל אל   225.00     2.00 עקרקל ןוטיבו 'חי   
      
תנוולוגמ 'מ 2 הבוגב תבצועמ  הכבס רדג     44.1.030
ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל רונתב העובצו      
םוכיסל אל   506.00   165.00 . ןוטב תפצר / המדאב תודוסי וא רטמ   
      
'מ 2 הבוגבו 'מ 01.1 בחורב  שפשיפ רעש     44.1.070
םע לזרב תרגסמ ,רונתב עובצו ןוולוגמ      
םייטורח םיריצ ללוכ תכתורמ תשר תאולימ      
ןגועמ.היילת לוענמו ןותחתו ןוילע לעונ      
םוכיסל אל 2,662.90     3.00 .עקרקב ןטובמו 'חי   
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     44.1.080
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      
םוכיסל אל   177.80    61.00 . טרפ יפל תוריקל רוביח רטמ   
      
ךרואבו מ"ס 05 הבוגב הייחמצל הנגה הקעמ     44.1.090
הדלם תורוניצמ רתויה לכל 'מ 5.1 לש תודש      
ןגועמ . רונתב עובצו ןוולוגמ 5.1" רטוקב      
םוכיסל אל   117.80   388.00 . עקרקל ןטובמו רטמ   
      
,הדלפמ תכתורמ תשר רדגמ יפנכ וד רעש     44.1.160
םוכיסל אל 8,059.00     1.00 .מ"ס 004X074 תודימב םוריח בכרל 'חי   
      
םוכיסל אל   400.00    40.00 20.6 טרפ יפל ספטמ חמצ תסיפתל טנמלא 'חי  44.1.900
      
ספטמ חמצ תסיפתל תיב יומד הדלפ טנמלא     44.1.910
םוכיסל אל   400.00     3.00 91.6 טרפ יפל 'חי   

תוקעמו תורדג 1.44 כ"הס            
      
1.44 ק ר פ  9.44 ק ר פ  ת ת       
      
40.8 טרפ יפל םירופיצל הייתש תקוש     44.9.091
םוכיסל אל   300.00     5.00 'פמוק טלפמוק  
      

9.44 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../032 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     032 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

תוקעמו תורדג -ילאנויצפוא קרפ 44 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןוניק תואספוק לש הנקתהו הקפסא     44.9.093
הילתה ןקתמ ללוכ 30.8 טרפ יפל ,םירופיצל      
הדובעה לש םלשומ עוציבל שרדנה לכ ללוכו      
)המודכו םילביד םיגרב ,םוגיפ/גנילפנס(      
םוכיסל אל   400.00    20.00 'פמוק טלפמוק  

1.44 קרפ 9.44 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תוקעמו תורדג -ילאנויצפוא קרפ 44 כ"הס            
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../033 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     033 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

15 קרפ 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
תפסות ,דבלב םיגירח םירקמל ךרוצה תדימב      
מ"ק 1 לכל תלוספ/רמוח תלבוה רובע      
,הזוחב שרדנהמ םיהובגה הלבוה יקחרמל      
וניה ףיעסב שומיש .מ"ק/ק"מל ח"ש 02.1      
.דבלב דרשמה הטמ רושיאב      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ      
      
גוס לכמ תלוספ תנמטה ןיגב הרגא תפסות      
תטלחהל ק"מ/ח"ש 09-05 הנמטמב אוהש      
.םימיאתמ תלוספ ירתא ינותנ ךמס לע זוחמה      
רשואמ וניאש םוקמב הנמטה רובע םלושי אל      
תושרהו הביבסה תנגהל דרשמה י"ע      
.תימוקמה      
      
יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספ יוניפ      
םירדלוב רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו      
,שרדנ םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו      
דדומ י"ע התדידמו דרפנב תלוספה םוריע      
.יוניפה ינפל זוחמה רושיא תלבקו רתאה      
.ק"מב םולשתהו הדידמה      
      
וא ר"מ 002 דע חטש :הרדגה -לבגומ חטש      
קודיה ןפוא וא/ו רטמ 4 מ ןטק חטשה בחורש      
. תדחוימ השירד י"פע      

1.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../034 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     034 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

15 קרפ 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה םוסרפ      
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

116,550.00     3.70 31,500.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     51.1.030

 12,830.40   216.00    59.40 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.1.110

 61,509.00     7.00 8,787.00 קוליסו יוניפ רוסינ תוברלשרדייש ר"מ   
      
תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     51.1.150

  3,877.50    14.10   275.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
תוברל דומע לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.1.170

    240.24    54.60     4.40 .קוליסו יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ 'חי   
      
)הדלפ/ןוטב( אוהש רמוח לכמ הקעמ קוריפ     51.1.410

  2,000.00    50.00    40.00 .חקפמה הרויש םוקמל המירע וא קוליס ללוכ רטמ   
      
)תטלוק ןבא ללוכ( דדוב הטילק את קוריפ     51.1.420
יולימו רוניצה םוטיא ,קוליסו יוניפ תוברל      
לעב מ"נחב( MSLC תבורעתב רצונה רובה      

  2,416.00   302.00     8.00 . )הובג קזוח 'חי   
      
10.5 לעמ יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.1.550
.קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל מ"ס 01 דעו      

109,304.00     8.00 13,663.00 .ר"מ 000,1 לעמ חטשל וניה ריחמה ר"מ   
308,727.14 1.15 קרפ 1.15 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקו עלס יגוב לכב הביצח וא /הריפח     51.2.050

177,192.00    23.00 7,704.00 ק''מ 00001לעמ ק"מ   
      
דע עקרקו עלס יגוב לכב הביצח וא /הריפח     51.2.051

 12,100.00    27.50   440.00 )בויב ךרד(.ק''מ 0002 ק"מ   
      

  5,940.00    27.00   220.00 )בויב ךרד(גוס לכמ תולעתל הביצח / הריפח ק"מ  51.2.140
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.2.160

 85,050.00     2.70 31,500.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
      

280,282.00 2.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../035 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     035 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

15 קרפ 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
280,282.00 מהעברה      

      
      
רזוח שומיש ךרוצל ,רופח רמוחב לופיט     51.2.250
תלוספ יוניפו יופינ ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
םא( תלוספה תדרפה ,תרשואמ הנמטמל      
תשירדל וא ררבנ יולימל ותמאתהו ,)הנשי      
ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה טרפמה      
קודיהו רוזיפ יולימה רוזאל רמוחה תלבוה      
דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה יפל רקובמ      

 96,186.00    11.50 8,364.00 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי .מ"ס 02 ק"מ   
376,468.00 2.15 קרפ 2.15 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      
יתש()העיסמ(.וטשאא דייפידומ יפל 001%      

378,200.00   122.00 3,100.00 ) מ''ס 04 כ''ס תובכש ק"מ   
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.011
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      
יתש()הינח(.וטשאא דייפידומ יפל 001%      

118,950.00   122.00   975.00 ) מ''ס 04 כ''ס תובכש ק"מ   
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.012
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

483,120.00   122.00 3,960.00 )ףוציר(.וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.013
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      
יתש()בויב ךרד(.וטשאא דייפידומ יפל 001%      

173,240.00   122.00 1,420.00 ) מ''ס 04 כ''ס תובכש ק"מ   
      
לעפממ םירזחוממ היינב ירמוחמ אבומ יולימ     51.3.130
רפס -יללכה טרפמב שרדנה יפל .רשואמ      
הנועהו 'ד הקסיפ 40.90.40.15 'עס לוחכה      
רוזיפ ללוכ ריחמה .תוחפל 4-2A תושירדל      

1,970,531.20    40.00 49,263.28 .מ"ס 02 דע לש תובכשב רקובמ קודיהו ק"מ   
      
לעפממ םירזחוממ היינב ירמוחמ אבומ יולימ     51.3.131
רפס -יללכה טרפמב שרדנה יפל .רשואמ      
הנועהו 'ד הקסיפ 40.90.40.15 'עס לוחכה      
רוזיפ ללוכ ריחמה .תוחפל 4-2A תושירדל      
ךרד(.מ"ס 02 דע לש תובכשב רקובמ קודיהו      

322,600.00    40.00 8,065.00 )בויב ק"מ   
3,446,641.20 3.15 קרפ 3.15 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות למכרז   .../036 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     036 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

15 קרפ 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
6.15 ק ר פ  6.15 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
.'וכו ןומיס רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
      
קמוע לכבו ףוצר קצומ עלסב הביצח רובע      
ריחמל 51% הבוגב תפסות ןתנית אוהש      
.הרקב יאתו תורוניצ לש יסיסבה הדיחיה      
      
.ףסונ קמוע רטמ לכ רובע 02% תפסות      
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטאןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.024

 10,140.00   338.00    30.00 .'מ 0.2 דע קמועב 2 גרד רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.044

 88,822.00   499.00   178.00 .'מ 0.2 דע קמועב 2 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.104

193,314.00   638.00   303.00 .'מ 0.2 דע קמועב  2 גרד רטמ   
      
מ"ס 07 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.106

250,182.00   926.60   270.00 .'מ 0.2 דע קמועב 2 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.164

 29,651.20   926.60    32.00 .'מ 0.2 דע קמועב 2 גרד רטמ   
      
001 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.224

 75,072.00 1,173.00    64.00 .'מ 0.2 דע קמועב 2 גרד מ"ס רטמ   
      
,מ"ס 001/001 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.520
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

104,844.00 5,242.20    20.00 'פמוק .'מ 52.2  
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.532
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 46,766.40 5,845.80     8.00 'פמוק .'מ 52.2  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.588
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 29,642.00 7,410.50     4.00 'פמוק .'מ 52.2  
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.6.668

 37,094.20 1,686.10    22.00 48/78 'חי   
      
      
      
      

865,527.80 6.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../037 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     037 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

15 קרפ 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
865,527.80 מהעברה      

      
      
תודימב הפש ןבאל דומצ ינוניב ישאר ןטלוק     51.6.676
רוניצל רוח םע מ"ס 011 הבוגב 87/84 םינפ      
ע"ש וא ןמפלוו לש DM-6 תמגודכ ןוטבמ 04      
052C  תינקית תשרו תרגסמ ללוכ      
ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכלזרבמ      

 32,756.40 1,819.80    18.00 .984 י"ת תושירדל 'חי   
      
הפש ןבאל דומצ אל ינוניב ישאר ןטלוק     51.6.680
םע מ"ס 011 הבוגב 67/73 םינפ תודימב      
לש DM-12 תמגוד ןוטבמ 04 רוניצל רוח      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ  

          1,775.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי           
      

 64,853.71   184.80   350.94 .)פאר - פיר( זוקינל ןבא ףוציר ר"מ  51.6.820
      
ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     51.6.828
תדלפ ללוכ.תוינכתב טרופמל םאתהב ןייוזמ      

          1,382.50 .ןויז ק"מ           
      
תרצות ןוטב תורוניצ ינשמ יונבה םימ ריבעמ     51.6.838
לכ ללוכ , מ"ס 08 רטוקב  ןייטשרקא      

 22,012.80   687.90    32.00 . הדובעה תריסמ דע תוולנה תודובעה רטמ   
985,150.71 6.15 קרפ 6.15 כ"הס  

      
9.15 ק ר פ  9.15 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.9.030

 14,458.60   174.20    83.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.9.040

 14,632.80   174.20    84.00 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

  5,720.00     2.60 2,200.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.9.060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52 דע      

  1,493.80    19.40    77.00 .)וטנ העיבצ ר"מ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.9.070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

  9,680.00    22.00   440.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

  1,218.00    29.00    42.00 .דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.9.080
      

 47,203.20 9.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../038 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     038 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

15 קרפ 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 47,203.20 מהעברה      

      
      

    144.40    36.10     4.00 .לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.9.090
      

  5,856.40     4.40 1,331.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.9.110
      
734 למסב תולבגומ ילעבל היינח ןומיס     51.9.136

  1,012.00    46.00    22.00 .)734 ןומיסו חטשמ תעיבצ( 'חי   
      
ץח ןומיס( 408 למסב םיינפוא ליבש ןומיס     51.9.137

  3,036.00    46.00    66.00 .)םיינפוא למסו 'חי   
      

    754.00    26.00    29.00 הטאה יספ ןומיס ר"מ  51.9.147
 58,006.00 9.15 קרפ 9.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5,174,993.05 15 קרפ 15 כ"הס  
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../039 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     039 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

טלפסא תודובע 25 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  1.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב       
      
רוזיפ ,הלבוה םיללוכ םיטלפסאה יריחמ      
קודיהו      
      
תתל שי ר"מ 000,9-000,3 לש תויומכ רובע      
ןוריחמב בוקנה ריחמל 8% לש ריחמ תפסות      
םיפיעס לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז      
.ןוט יפל םירחמותמה      
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     52.1.050

 43,400.00    31.00 1,400.00 01-86GP ןמוטיבו 'ב גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     52.1.100
ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג      

316,200.00    31.00 10,200.00 )הינח+העיסמ(.01-07GP ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     52.1.101
ךרד(.01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג      

109,895.00    31.00 3,545.00 )בויב ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5יבועב 52 צ"את     52.1.110
ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג      

371,280.00    36.40 10,200.00 )הינח+העיסמ(.01-86GP ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5יבועב 52 צ"את     52.1.111
ךרד(.01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג      

129,038.00    36.40 3,545.00 )בויב ר"מ   
      
/יריג סג טגרגא םע מ"ס 3 יבועב 5.21 צ"את     52.1.230

239,465.00    23.50 10,190.00 9-86GP ןמוטיבו 'ב גוס יטימלוד ר"מ   
1,209,278.00 תוכרדמו תועסימב תויטלפסא תובכש 1.25 כ"הס  

      
2.25 ק ר פ  2.25 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.2.010

 32,320.00     1.60 20,200.00 )הינח+העיסמ(ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.2.011

              1.60 )בויב ךרד(ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ           
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     52.2.020

 13,260.00     1.30 10,200.00 )הינח+העיסמ(ר''מ/רטיל 3.0 לש ר"מ   
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     52.2.021

              1.30 )בויב ךרד(ר''מ/רטיל 3.0 לש ר"מ           
      

 45,580.00 2.25 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../040 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     040 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

טלפסא תודובע 25 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 45,580.00 מהעברה      

      
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.2.040

  2,662.00    22.00   121.00 .רוסינ ללוכ רטמ   
      
הפש ןבאו םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.2.050
עצמ תמלשה ,יוקינ ,רוסינ ללוכ השדח      

    484.00    22.00    22.00 . רטמ 5.0 בחור דע .ןמוטיב סוסירו רטמ   
      

 18,271.00   151.00   121.00 ."2/1 צ"את טלפסאמ הטאה יספ ר"מ  52.2.070
 66,997.00 2.25 קרפ 2.25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,276,275.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס  
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../041 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     041 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

35 קרפ 35 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
35 ק ר פ  35 ק ר פ       
      
ר ד ס ה ו  ת ו ח י ט ב  ב צ ק ה  1.35 ק ר פ  ת ת       
ה ע ו נ ת       
      

204,853.00 204,853.00     1.00 'פמוק תוחיטב ירזיבא בצקה 53.1.010
      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק העונת רדסה ןנכתמ בצקה 53.1.020
254,853.00 העונת רדסהו תוחיטב בצקה 1.35 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

254,853.00 35 קרפ 35 כ"הס  
קובץ: כתב כמויות למכרז   .../042 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021 )זוכיר( 1202/60 זרכמל תויומכ בתכ
דף מס':     042 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

- יחרזא זכרמ - םישיבכ - ןורמוש ינרק - 10.10  קר 10 קרפ    
היקשה תודובע      
   

                288,989.00 זכרמ - םישיבכ - ןורמוש ינרק - 10.10.10  1.10 קרפ תת   
היקשה תודובע - יחרזא        
   

   288,989.00 - יחרזא זכרמ - םישיבכ - ןורמוש ינרק - 10.10  קר 10 כ"הס               
היקשה תודובע      
   
תוריק 20 קרפ    
   

              7,429,481.28 דבוכ/םיכמות תוריק 1.20 קרפ תת   
   

                294,250.00 2.2 קרפ 2.20 קרפ תת   
   

                172,150.00 3.2 קרפ 3.20 קרפ תת   
   

                486,000.00 4.2 קרפ 4.20 קרפ תת   
   

                 46,094.40 5.2 קרפ 5.20 קרפ תת   
   

                624,000.00 6.2 קרפ 6.20 קרפ תת   
   

 9,051,975.68 תוריק 20 כ"הס               
   
8 קרפ 80 קרפ    
   

                384,800.00 1.8 קרפ 1.80 קרפ תת   
   

                222,440.00 2.8 קרפ 2.80 קרפ תת   
   

                389,001.00 3.8 קרפ 3.80 קרפ תת   
   

                222,240.00 4.8 קרפ 4.80 קרפ תת   
   

                151,338.00 7.8 קרפ 7.80 קרפ תת   
   

                537,334.00 8.8 קרפ 8.80 קרפ תת   
   

 1,907,153.00 8 קרפ 80 כ"הס               
   
םיפוציר 04 קרפ    
   

              2,236,687.40 100 1.04 קרפ תת   
   

                133,320.00 200 2.04 קרפ תת   
   

 2,370,007.40 םיפוציר 04 כ"הס               
 
 
 
 

קובץ: כתב כמויות למכרז   .../043 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     043 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןוניג תודובע 14 קרפ    
   

                 38,300.00 עקרק יופיחו ןג תמדא 1.14 קרפ תת   
   

                327,658.00 3.14 קרפ 3.14 קרפ תת   
   

   365,958.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס               
   
ץוח טוהיר -ילאנויצפוא קרפ  24 קרפ    
   

1.24 קרפ 1.24 קרפ תת                             
   

הבישי תוכרעמו םילספס 2.24 קרפ תת                             
   

בכרל םימוסחמ 3.24 קרפ תת                             
   

תויזרב 4.24 קרפ תת                             
   

5.24 קרפ 5.24 קרפ תת                             
   

תולוגרפ 6.24 קרפ תת                             
   

ץוח טוהיר -ילאנויצפוא קרפ  24 כ"הס                            
   
תוקעמו תורדג -ילאנויצפוא קרפ 44 קרפ    
   

תוקעמו תורדג 1.44 קרפ תת                             
   

1.44 קרפ 9.44 קרפ תת                             
   

תוקעמו תורדג -ילאנויצפוא קרפ 44 כ"הס                            
   
15 קרפ 15 קרפ    
   

                308,727.14 1.15 קרפ 1.15 קרפ תת   
   

                376,468.00 2.15 קרפ 2.15 קרפ תת   
   

              3,446,641.20 3.15 קרפ 3.15 קרפ תת   
   

                985,150.71 6.15 קרפ 6.15 קרפ תת   
   

                 58,006.00 9.15 קרפ 9.15 קרפ תת   
   

 5,174,993.05 15 קרפ 15 כ"הס               
   
טלפסא תודובע 25 קרפ    
   

              1,209,278.00 תוכרדמו תועסימב תויטלפסא תובכש 1.25 קרפ תת   
 
 
 

קובץ: כתב כמויות למכרז   .../044 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הסדנה תקלחמ - ןורמוש ינרק תימוקמ הצעומ
5650297-90:סקפ 8179297-90:לט 35844 דוקימ
 

05/10/2021
דף מס':     044 )12.01.50 ןורחא ןוכדע( יחרזא זכרמ שיבכ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
                 66,997.00 2.25 קרפ 2.25 קרפ תת   

   
 1,276,275.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס               

   
35 קרפ 35 קרפ    
   

                254,853.00 העונת רדסהו תוחיטב בצקה 1.35 קרפ תת   
   

   254,853.00 35 קרפ 35 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

20,690,204.13  יללכ כ"הס  
  3,517,334.70 מ"עמ %71  
 24,207,538.83 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: כתב כמויות למכרז 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


