
תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
תויומכ בתכ

רורמתו טוליש,םילולסמו םישיבכ ןומיס תודובע
 

27/11/2016
דף מס':     001

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ב צ  ן ו מ י ס  10 ק ר פ       
      
י ב י כ ר  ד ח  ע ב צ  ן ו מ י ס  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
01 בחורב דיחא ספ יביכר דח  עבצב ןומיס     01.1.010

                150000.00 . םישדוח 21-ל תוירחא ללוכ ,מ"ס 51 דע מ"ס רטמ   
      
02 בחורב  דיחא ספ  יביכר דח עבצב ןומיס     01.1.020

                60000.00 . םישדוח 21-ל תוירחא ללוכ ,מ"ס 52 דע מ"ס רטמ   
      
03 בחורב דיחא ספ יביכר דח  עבצב ןומיס     01.1.030

                20000.00 . םישדוח 21-ל תוירחא ללוכ ,מ"ס 53 דע מ"ס רטמ   
      
דחא לכ מ''ס 51-01 בחורב ,לופכ בותינ וק     01.1.040
לש םהניב קחרמ םע ןווג לכב יביכר דח עבצב      

                20000.00 . םישדוח 21-ל תוירחא ללוכ , מ"ס 51-01 רטמ   
      

                30000.00 םינוש םינווגב עבצב הפש ינבא תעיבצ רטמ  01.1.050
      
ללוכ ריחמה- דחא ןווגב םיחטש תעיבצ     01.1.060

                25000.00 שרדנו הדימב תונולבש ר"מ   
      
ללוכ ריחמה - םינווג רפסמב םיחטש תעיבצ     01.1.070

                 4000.00 .יולימו רפסמ ,עקר ,תונולבש ר"מ   
      

                 2000.00 .שלושמ /לופכ/דדוב ץח ןומיס 'חי  01.1.080
      
ללוכ 1*1 חטש ןומיס ללוכ "הכנ" תיינח ןומיס     01.1.090

                  400.00 ."הכנ" תנולבש ןומיס 'חי   
יביכר דח עבצ ןומיס 1.10 כ"הס          

      
י ב י כ ר  ו ד  ע ב צ ו  ן ו מ י ס  ת ו ע י ר י  2.10 ק ר פ  ת ת       
      
בוהצ וא ןבל םיעבצב מ''ס 51 בחורב בותינ וק     01.2.010

                  500.00 .תוינמז תועירי תועצמאב רטמ   
      
בוהצ וא ןבל םיעבצב מ''ס 51 בחורב בותינ וק     01.2.020

                  500.00 .תועובק תועירי תועצמאב רטמ   
      
,''תויבוק''( בוהצ/ןבל עבצב םיחטש ןומיס     01.2.030
,היצח רבעמל םיספ ,העונת-ייא ,הריצע-יווק      

                  100.00 .תועובק תועירי תועצמאב )םיציחו ר"מ   
      
םקרמב רשואמ יביכר וד עבצ ךרוא ספ ןומיס     01.2.040
בחור לכב וא מ"ס 51 בחורב ןנושמ/קלח      

                 3500.00 .יסחי בושיחב רטמ   
      
      

2.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: כתב כמויות   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
תויומכ בתכ

רורמתו טוליש,םילולסמו םישיבכ ןומיס תודובע
 

27/11/2016
דף מס':     002

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תועמד רשואמ יביכר וד עבצ ךרוא ספ ןומיס     01.2.050

                 3500.00 .יסחי בושיחב בחור לכב וא מ"ס 51 בחורב רטמ   
יביכר וד עבצו ןומיס תועירי 2.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

עבצ ןומיס 10 כ"הס          
קובץ: כתב כמויות   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
תויומכ בתכ

רורמתו טוליש,םילולסמו םישיבכ ןומיס תודובע
 

27/11/2016
דף מס':     003

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ו ל י ש ו  ר ו ר מ ת  20 ק ר פ       
      
ר ו ר מ ת  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
םירורמתה חולמ רורמת תנקתהו הקפסא     02.1.010

                  300.00 2 גרד רוא ריזחמ ר"מ 5.0 דע חטשב 'חי   
      
םירורמתה חולמ רורמת תנקתהו הקפסא     02.1.020
רסמ .ר"מ 1 דע טלש וא ר"מ 5.0 לעמ חטשב      

                   50.00 .)3GD( םולהי 3 גרד ריזחמ רמוחמ עקרו ר"מ   
רורמת 1.20 כ"הס          

      
ט ו ל י ש ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י ט ל ש  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
יונישל םולהי גוסמ רוא תריזחמ העירי תקבדה     02.2.010

                   50.00 .םידומע ןומיסל וא םייק טוליש לע רסמ ר"מ   
      
וב טוליש לש הנקתהו הקפסא רוצי ,ןונכת     02.2.020
תוברל 3 גרד רוא ריזחמ רמוחמ עקרהו רסמה      
םלושת ףונמ תדובע(ר"מ 4 דע חטשב תרגסמ      

                  150.00 )דרפנב ר"מ   
      
וב טוליש לש הנקתהו הקפסא רוצי ,ןונכת     02.2.030
תוברל 3 גרד רוא ריזחמ רמוחמ עקרהו רסמה      
ףונמ תדובע( ר"מ 4 לעמ חטשב תרגסמ      

                  100.00 )דרפנב םלושת ר"מ   
      
הנכומ תרגסמל רוביח ללוכ ,תרגסמ אלל טלש     02.2.040
לכב ,3 הגרדמ רוא ריזחמ רמוחה .טלשה לש      

                   50.00 .לדוג ר"מ   
      
3 הגרד רוא ריזחמ רמוח םע יליע טלש לולכמ     02.2.050

                   50.00 .)דרפנב תדדמנ תרגסמה ( ר"מ   
      
תכתמ תייצקורטסנוק רוביחו רוציי ןונכת     02.2.060
רוביחה תוכרעמ תוברל יליע טולישל תנוולוגמ      

                 1000.00 .טולישה רשגל ג"ק   
      
רוביח תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     02.2.070
רטוק לכב וא "3 דומעל תקבוח/הבחר/הרצ      

                  150.00 .שרדנכ 'חי   
      
יבוע 3" רטוקב ךרוא לכב ןוולוגמ הדלפ דומע     02.2.080
ורוביחו דומעה סוסיב תוברל ,מ"מ 2.2 ןפוד      

                  450.00 רורמתה תיחול וא טלשה תרגסמל רטמ   
      
      
      

2.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: כתב כמויות   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
תויומכ בתכ

רורמתו טוליש,םילולסמו םישיבכ ןומיס תודובע
 

27/11/2016
דף מס':     004

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
3"-4" רטוקב ךרוא לכב ןוולוגמ הדלפ דומע     02.2.090
דומעה סוסיב תוברל ,מ"מ 69.3 ןפוד יבוע      

                   40.00 רורמתה תיחול וא טלשה תרגסמל ורוביחו רטמ   
      
יבוע 6" רטוקב ךרוא לכב ןוולוגמ הדלפ דומע     02.2.100
ורוביחו דומעה סוסיב תוברל ,מ"מ 69.3 ןפוד      

                   40.00 רורמתה תיחול וא טלשה תרגסמל רטמ   
טולישל םירזיבאו םיטלש 2.20 כ"הס          

      
ה נ ק ת ה ו  ק ו ר י פ  ת ו ד ו ב ע  3.20 ק ר פ  ת ת       
      
תבכרהו קוריפ ללוכ .3'' םידומע קוזיחו רושיי     02.3.010

                   50.00 רורמת/טלש 'חי   
      
ללוכ ר"מ 2 דע חטשב טלש וא רורמת קורפ     02.3.020

                  220.00 .הדובעה רתאמ םהיוניפו טלשה ידומע  קוריפ 'חי   
      
ללוכ ר"מ 2 לעמ חטשב טלש וא רורמת קורפ     02.3.030

                   30.00 .הדובעה רתאמ םהיוניפו טלשה ידומע  קוריפ 'חי   
      
רתאמ דומעה וניפ ללוכ רטוק לכב דומע קורפ     02.3.040
רורמתה קורפ תא ללוכ דומעה קורפ .הדובעה      

                  100.00 .וילעש 'חי   
      
תורישי ריק/דומע לע רורמת לש דבלב הנקתה     02.3.050

                   50.00 .רוביח תכרעמ תועצמאב וא 'חי   
      
רחא דומע וא רורמת דומע לש דבלב הנקתה     02.3.060
ןוגיע וא/ו הריפחב ,ןימזמה י"ע וקפוסיש      

                   80.00 .םיגרבה תקפסה תוברל םיגרב תועצמאב 'חי   
הנקתהו קוריפ תודובע 3.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

טולישו רורמת 20 כ"הס          
קובץ: כתב כמויות   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
תויומכ בתכ

רורמתו טוליש,םילולסמו םישיבכ ןומיס תודובע
 

27/11/2016
דף מס':     005

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ח י ט ב  י ר ז י ב א ו  ת ו ח י ט ב  30 ק ר פ       
      
ך ר ד ב  ת ו ח י ט ב  י ר ז י ב א  1.30 ק ר פ  ת ת       
      
שימג קיטסלפ דומע לש הנקתהו הקפסא     03.1.010
קוריפ ללוכ ריחמה( ךרע הווש וא םייקה תמגוד      

                   20.00 .)שרדנו הדימב םייקה 'חי   
      
דח וא וד הכרדה רותפכ לש הנקתהו הקפסא     03.1.020
י"ע רשואמ ךרע הווש וא םייקה תמגוד ינוויכ      

                  100.00 .תידרשמ ןיבה הדעוה 'חי   
      
בחורב בכרל הטאה ספ לש הנקתהו הקפסא     03.1.030
קורפ תללוכ הדובעה ,ךרע הווש וא מ"ס 03      

                  100.00 .םייקה רטמ   
ךרדב תוחיטב ירזיבא 1.30 כ"הס          

      
ת ו ח י ט ב  ת ו ק ע מ  2.30 ק ר פ  ת ת       
      
,W סופיטמ תוחיטב הקעמ הנקתהו הקפסא     03.2.010
'מ 0.4 לכ םידומע לע דיחי ,םייקה תמגוד      

                   50.00 א"מ 84 דע תדדוב האירקב רטמ   
      
W סופיטמ תוחיטב הקעמ הנקתהו הקפסא     03.2.020
'מ 0.4 לכ םידומע לע דיחי ,םייקה תמגוד      

                  300.00 .רבטצמב א"מ 84 לעמ תדדוב האירקב רטמ   
      
ינקית תוחיטב הקעמ לש הנקתהו הקפסא     03.2.030
םידומע ללוכ תידרשמ ןיבה הדעוה י"ע רשואמ      

                  200.00 א"מל ח"ש 004 לש דוסי ריחמב 'מ 4 לכ רטמ   
      
יוניפו םיוולנה םירזיבאה לכ ללוכ הקעמ קוריפ     03.2.040

                  300.00 תלוספ רתא/רזוח שומישל רטמ   
      
.ןוטב יחטשמ לע דומע תנקתהל ריחמ תפסות     03.2.050

                   10.00 דומע תדיחיל וניה ריחמה 'חי   
תוחיטב תוקעמ 2.30 כ"הס          

      
ם י י נ מ ז  ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה  3.30 ק ר פ  ת ת       
ה ד ו ב ע  י ר ת א ב  ת ו ח י ט ב ל       
      
ללוכ םיינמז העונת ירדסה לש לופיקו המקה     03.3.010
יפל שרדנה דויצה לכו ץח תולגע, החטבא תווצ      
העונת ירדסהל ךירדמה  תרבוחב םימישרתה      
- תוינוריע/תוינוריע ןיב םיכרדב תודובע ירתאב      
01 דע רבטצמ ךשמב העונת תורבעה תוברל      

                   10.00 . תוכשמתמ ע"ש ע"י   
3.30 קרפ תתב הרבעהל        

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



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
תויומכ בתכ

רורמתו טוליש,םילולסמו םישיבכ ןומיס תודובע
 

27/11/2016
דף מס':     006

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
שרדנה דויצה לכו ץח תולגע ללוכ החטבא תווצ     03.3.020
ירדסהל ךירדמה תרבוחב םימישרתה יפל      
ןיב םיכרדב תודובע ירתאב העונת      
100.30.30 ףיעסל תפסותב תוינורע/תוינוריע      

                   10.00 .תוכשמתמ תודובעב ירדנלק םוי לכ ןיגב ע"י   
הדובע ירתאב תוחיטבל םיינמז העונת ירדסה 3.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תוחיטב ירזיבאו תוחיטב 30 כ"הס          
קובץ: כתב כמויות   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
תויומכ בתכ

רורמתו טוליש,םילולסמו םישיבכ ןומיס תודובע
 

27/11/2016
דף מס':     007

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ל כ  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ד ו ב ע  1.40 ק ר פ  ת ת       
      

                   80.00 םיינדי הדובע ילכ + יעוצקמ לעופ ע"ש  04.1.010
      
ןומיסל תודע תינכות עוציבל הדידמ תצובק     04.1.020
תבלושמ הדובע ללוכ ריחמה(  עבצ      

                    8.00 )דרשמ/הדש ע"י   
      
הנקתה/קוריפל .'מ 01 דע המרה ףונמ תיאשמ     04.1.030
המרה לס ללוכ דצ/יליע רורמת/טלש לש      

                   40.00 ךרוצה תדימב ע"ש   
      
טוליש לע םינוי דגנ םינרקוד תנקתהו הקפסא     04.1.040
ףונמ תדובע( טוליש לע הנגהל יליע/ידיצ      

                   50.00 )דרפנב םלושת רטמ   
      
רוזאב תודובע ןיגב הדובע םוי לכל תפסות     04.1.050

                   10.00 .ןלבקה תווצ לש הדבוע/תליא ע"י   
תויללכ תודובע 1.40 כ"הס          

      
  ע ב צ  י נ ו מ י ס  ת ר ס ה  2.40 ק ר פ  ת ת     
      
תפצרקמ תועצמאב עבצ ינומיס תרסהל תווצ     04.2.010
יוניפו ףוסיא טואטל דבוע תוברל תינדי      

                   48.00 תלוספה ע"ש   
      
יביכר דח עבצב םינומיס לש תינכמ הרסה     04.2.020
לש בחורב ,והשלכ םוקמבו והשלכ גוסמ      
דצ לכמ מ"ס 5.2 לש תפסותב םייקה ןומיסה      
תביאשו הדלפ-תוירודכ תזתה תועצמאב      

                  100.00 )מ"ס 53 לע הלוע בחור( .האולמב תלוספה ר"מ   
      
יביכר דח עבצב םינומיס לש תינכמ הרסה     04.2.030
ספה לש בחורב ,והשלכ םוקמבו והשלכ גוסמ      
דצ לכמ מ"ס 5.2 לש תפסותב םייקה      
תביאשו הדלפ-תוירודכ תזתה תועצמאב      

                  500.00 .)מ"ס 53 דע ספ בחור(  .האולמב תלוספה רטמ   
      
והשלכ גוסמ עבצ ינומיס לש תינכמ הרסה     04.2.040
םייקה ןומיסה לש בחורב ,והשלכ םוקמבו      
ץחל תועצמאב דצ לכמ מ"ס 5.2 לש תפסותב      
תביאשו )ISP 000,22 לעמ( דואמ הובג םימ      

                 2000.00 .)מ"ס 53 לע הלוע בחור(  תלוספהו םימה ר"מ   
      
      
      

2.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: כתב כמויות   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
תויומכ בתכ

רורמתו טוליש,םילולסמו םישיבכ ןומיס תודובע
 

27/11/2016
דף מס':     008

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
והשלכ גוסמ עבצ ינומיס לש תינכמ הרסה     04.2.050
םייקה ןומיסה לש בחורב ,והשלכ םוקמבו      
ץחל תועצמאב דצ לכמ מ"ס 5.2 לש תפסותב      
תביאשו )ISP 000,22 לעמ( דואמ הובג םימ      

                 8000.00 .)מ"ס 53 דע ספ בחור(  תלוספהו םימה רטמ   
      

                   10.00 םיטלש/תוקעמ לש  םימ ץחלב הפיטש ע"י  04.2.060
      
דאמ הובג /הובג םימ ץחלב ךרוא יספ תפיטש     04.2.070
תוברל עבצ וא/ו ךולכל תרסהל ענוממ ילכ י"ע      

                50000.00 .יקנ חטשה תראשהו תונשי תובכש תרסה רטמ   
      
דואמ הובג/הובג םימ ץחלב הפש ינבא תפיטש     04.2.080
תוברל עבצ וא/ו ךולכל תרסהל עונממ ילכ י"ע      

                10000.00 .יקנ חטשה תראשהו תונשי תובכש תרסה רטמ   
      
דאמ הובג /הובג םימ ץחלב םיחטש תפיטש     04.2.090
תוברל עבצ וא/ו ךולכל תרסהל ענוממ ילכ י"ע      

                 2000.00 .יקנ חטשה תראשהו תונשי תובכש תרסה ר"מ   
  עבצ ינומיס תרסה 2.40 כ"הס        

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תויללכ תודובע 40 כ"הס          
קובץ: כתב כמויות   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
תויומכ בתכ

רורמתו טוליש,םילולסמו םישיבכ ןומיס תודובע
 

27/11/2016
דף מס':     009

  
כ"הס  

עבצ ןומיס 10 קרפ   
  
יביכר דח עבצ ןומיס 1.10 קרפ תת    
  
יביכר וד עבצו ןומיס תועירי 2.10 קרפ תת    
  
עבצ ןומיס 10 כ"הס   
  
טולישו רורמת 20 קרפ   
  
רורמת 1.20 קרפ תת    
  
טולישל םירזיבאו םיטלש 2.20 קרפ תת    
  
הנקתהו קוריפ תודובע 3.20 קרפ תת    
  
טולישו רורמת 20 כ"הס   
  
תוחיטב ירזיבאו תוחיטב 30 קרפ   
  
ךרדב תוחיטב ירזיבא 1.30 קרפ תת    
  
תוחיטב תוקעמ 2.30 קרפ תת    
  
הדובע ירתאב תוחיטבל םיינמז העונת ירדסה 3.30 קרפ תת    
  
תוחיטב ירזיבאו תוחיטב 30 כ"הס   
  
תויללכ תודובע 40 קרפ   
  
תויללכ תודובע 1.40 קרפ תת    
  
 עבצ ינומיס תרסה 2.40 קרפ תת    
  
תויללכ תודובע 40 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
תויומכ בתכ

רורמתו טוליש,םילולסמו םישיבכ ןומיס תודובע
 

27/11/2016
דף מס':     010

  
כ"הס  

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 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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