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

 

14/03/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     001 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע   10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע   10.10 ק ר פ  ת ת       
      
,שרגמה ימוחתב יוצמה לכ לש הסירהו קורפ     01.01.010
גוס לכמ תלוספ ,הפש ינבא ,תוכרדמ תוברל      
תוכרעמ ,םיצע ,תוכרעמ יקלח ,הרואת ידומע,      
תועירפמה תויעקרק תת תוכרעמ ,היקשה      
לכו ,םילוהנמ ,ןתייטה ךרוצל ןהב לופיטו הינבל      
ותביבסו טקיורפה עוציב תליחתל שרדנה      
לופיט ללוכ ,תויתשת אללו חוטב , יקנ רתאב      

                      1.00 'פמוק .'דכו חטשה זוקינב  
      

                   3000.00 'מ 1 דע לש קמועל חטשב תיללכ הריפח  ק"מ  01.01.020
      
'דכו םייעקרק-תת םינבמ ,םיפתרמל הריפח      01.01.030

                   3000.00 'מ 5-ל 3 ןיב קמועל ק"מ   
      
סנולכ ישאר ,רשק תורוק ,דוסי תורוקל הריפח      01.01.040

                    150.00 המודכו ק"מ   
      

                    500.00 חותיפ תודובעו םיכמות תוריקל הריפח  ק"מ  01.01.050
      
,הנשמ םוריע ללוכ , ימוקמ רמוחמ רזוח יולימ     01.01.060
תמאתהל םינקת ןוכמ תוקידב ,תורבעה      
יולימה , םיננכתמה תויחנה יפל יולימל רמוחה      

                   1500.00 םל שומ עוציבל שרדנה לכו וקודיהו ומצע ק"מ   
      
קדוהמ תופצרו תוריקל תיתשתכ 'א גוס עצמ      01.01.070

                    500.00 ו.ט.ש.א.א 89% ק"מ   
רפע תודובע  10.10 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע  10 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../002 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     002 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע   20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע   10.20 ק ר פ  ת ת       
      
םיפצרמל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ      02.01.010

                   1500.00 .םירחא םיטנמלאו דוסי תורוקו ר"מ   
      
ע"ש וא "דיבילופ" לש לולח זגרא עצמ     02.01.020
תחתמ מ"ס 22 הבוגב ףצקומ ןריטסילופמ      
וחנוי - תורוקל תחתמ ( םיפצרמו דוסי תורוקל      
הריבש ירבח םע הלעת - םימיאתמ םיטנמלא      

                   1500.00 )הרי זג ר"מ   
      

                    280.00 תונוש תודימב ןוטבמ תואסנולכ ישאר  ק"מ  02.01.030
      
דדמנ םיזגרא עצמ ג"ע יקוצי ןוטב יפצרמ      02.01.040

                    400.00 מ"ס 22 יבועב דרפנב ר"מ   
      

                   1150.00 מ"ס 52 יבועב ךא ל"נכ  ר"מ  02.01.050
      

                    500.00 מ"ס 13 יבועב ךא ל"נכ  ר"מ  02.01.051
      

                    100.00 מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק  ק"מ  02.01.060
      

                   1150.00 מ"ס 52 יבועב ךא ל"נכ  ק"מ  02.01.070
      

                    135.00 מ"ס 03 יבועב ךא ל"נכ  ק"מ  02.01.080
      

                     30.00 .מ"ס 04 יבועב ךא ל"נכ  ק"מ  02.01.090
      

                    400.00 םינוש םיכתחב םילדב ןוטב ידומע  ק"מ  02.01.100
      
ירדחב הלופכ הפצרל תחתמ ינוטב ינודומע      02.01.101

                      5.00 ףתרמב למשח ק"מ   
      
לעל םידומעה לעמ מ"ס 02 יבועב ןוטב תרקת      02.01.102
, םירחאו למשח ירדחב הלופכה הפצרב      
ןנכתמ תויחנה יפלו םיחתפ םע ,ףתרמב      

                    120.00 למשחה ר"מ   
      
םיכתחב תונותחת וא תונוילע ןוטב תורוק      02.01.110

                    650.00 םינוש ק"מ   
      

                   1300.00 מ"ס 52 יבועב ןוטבמ תוגג וא תורקת  ר"מ  02.01.120
      

                   1750.00 מ"ס 13-03 יבועב ךא ל"נכ  ר"מ  02.01.130
      

                   1555.00 מ"ס 82 יבועב ךא ל"נכ  ר"מ  02.01.131
      

                   1155.00 מ"ס 04 יבועב ךא ל"נכ  ר"מ  02.01.132
10.20.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב הכמויות   .../003 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     003 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                    160.00 מ"ס 22 יבועב ךא ל"נכ  ר"מ  02.01.140
      
תוטלפ יבג לע מ"ס 6 יבועב גניפוט ןוטב      02.01.150
ןיב הקיצי תומלשה תוברל ,תרוקו תוימורט      

                    700.00 תוטלפה ק"מ   
      
ג"ע הפצרה דע תוקוצי ןוטבמ דוסי תורוק      02.01.160

                    350.00 מ"ס 03 תורוקה בחור - עצמ ק"מ   
      
ןוטב - יזכרמה יבולב תוישאר תוגרדמ      02.01.170

                     15.00 .המודכו תוקעמלו םיכלהמל ק"מ   
      
,תוגרדמל ןוטב יחטשמ , תוגרדמ יכלהמ      02.01.180
ללוכ ,םינוש םייבועב , םיעפושמ , םייקפוא      

                     80.00 המודכו תוגרדמ ישלושמ ק"מ   
      

                     30.00 םילוגע םינוש םיכתחב םילדב ןוטב ידומע  ק"מ  02.01.190
      
ףושח ןוטב רובע םילוגע םידומעל תפסות      02.01.200

                     50.00 ילכירדא ר"מ   
      
ידכ ךות ,םיריפב מ"ס 21 יבועב ןוטב תורקת      02.01.210
םג ,תרנצה תמלשה רחאל וא תורקתה תקיצי      

                     80.00 תונטק תומלשהכ ר"מ   
      
הדלפ תורוקו םידומע רובע ןוטב תובשות      02.01.220

                     10.00 תוגגב ק"מ   
      
רובע תוקעמו תורוק ,תוריקל ריחמ תפסות     02.01.230
ר"מב איה תפסותה - יכנא ריקל סוידרב עוציב      
דדמיי - ריק ר"מ 1( דחי םידדצ ינש םלוא -      
קל חב קרו ךא םלושת תפסותה .)תחא םעפ      

                    300.00 תיחרזמ םורדה הניפב לגועמה הנבמה ר"מ   
      
הדידמה ,תובכש יתשב מ"מ 2.0 ןוליינ תועירי      02.01.240

                   3000.00 .דבלב תחא הבכש חטש יפל ר"מ   
      
ףושח ןוטב עוציב רובע םינוטבל ריחמ תפסות      02.01.250
,תוינבת ללוכ לכירדאה תוינכת יפל ילכירדא      

                    100.00 שרדנה לכו ןונכת ,תבורעת ר"מ   
      
ןוטב רובע ילכירדא ףושח ןוטבל ריחמ תפסות      02.01.260

                    100.00 06% ןבל ק"מ   
      
ןוטב רובע ילכירדא ףושח ןוטבל ריחמ תפסות      02.01.270

                    100.00 001% ןבל ק"מ   
      

                    400.00 MSLC ןוטב  ק"מ  02.01.280
10.20.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב הכמויות   .../004 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     004 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
001/01 תודימב ןיירושמ אל ןרפואינ תעוצר      02.01.290
ןקת יפל ע"וש וא  ABMUG תרצות מ"מ      

                     20.00 DIN4141 ר"מ   
      

                     50.00 06 - בל 04 - במ ןוטבל תפסות  ק"מ  02.01.300
      

                   1500.00 05 -בל  04 - במ ןוטבל תפסות  ק"מ  02.01.310
      
םירטקה לכב םיעלוצמוםילוגע הדלפ תוטומ      02.01.320

                    620.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
םירטקה לכב תוכתורמי הדלפ תותשר      02.01.330

                    250.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
לש תונוראל תחתמ 02-ב ןייוזמ ןוטבמ ההבגה     02.01.340
52 דע הבוגבו מ"ס 51 דע בחורב תוכרעמ      
.ןייעל םייולגה ןוטבה ינפ תקלחה תוברל,מ"ס      
05 דע בחור ( .ההבגהה ךרוא יפל הדידמה      

                    100.00 )מ"ס רטמ   
      

                    100.00 סורג גנוטיאב יולימ  ק"מ  02.01.341
      
תפצרמ קלחכ הקוצי , ןוטבמ זוקינ תלעת      02.01.342
תונוש תודימב תונפד ,הפצר תוברל ,ןוטבה      
תדדמנה הלעתה לש תרגסמה ןוטיב ללוכ      

                     15.00 דרפנב רטמ   
רתאב קוצי ןוטב תודובע  10.20 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע  20 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../005 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     005 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע   30 ק ר פ       
      
ם י ד "ח ו ל   10.30 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 61 יבועב 05-ב תוכורדו תולולח תוטלפ      03.01.010

                   5000.00 והשלכ ךרואב 'מ 01 דע ךרואבו ר"מ   
      
מ"ס 52 יבועב 05-ב תוכורדו תולולח תוטלפ      03.01.020

                   5000.00 והשלכ ךרואב 'מ 01 לעמ ךרואבו ר"מ   
םיד"חול  10.30 כ"הס            

      
ם י ט ס ק י ר פ   20.30 ק ר פ  ת ת       
      
04 יבועב ,ןוטבמ ימורט טסקירפ - ןולח ףס     03.02.010
.1047A תינכתבש טרפל םאתהב , מ"מ      
ףסה .תיזחה ריק רוביחל שרדנה לכ תוברל      
קלח םג תונולחה רוזאבו יכנא קלח ללוכ      
ןרציה תויחנה יפלו תינכתה יפל לכה .יקפוא      

                   2500.00 םייסדנה םיבושיחו DS רוציי תוינכת רושיאו רטמ   
      
,ןוטבמ ימורט טסקירפ -  גגב ןוילע גניפוק     03.02.020
לכ תוברל ,204-7A תינכתבש טרפל םאתהב      
יפל לכה .םירחא םיטנמלאל רוביחל שרדנה      
תוי נכת רושיאו ןרציה תויחנה יפלו ,תוינכתה      

                    280.00 םייסדנה םיבושיחו DS רוציי רטמ   
      
09 בחורב תונולח ידיצל ןוטבמ ימורט טסקירפ     03.02.030
טרפל םאתהב מ"ס 53 -כ קמועבו מ"ס      
רוביחל שרדנה לכ תוברל ,104-7A תינכתבש      
י פל הדידמה .)ןוטב ידומע ףטוע( תיזחה ריקל      
יפלו , תוינכתה יפל לכה .טסקירפה ךרוא      
DS רוציי תוינכת רושיאו ןרציה תויחנה      

                    800.00 םייסדנה םיבושיחו רטמ   
      
09 בחורב תונולח ידיצל ןוטבמ ימורט טסקירפ     03.02.040
טרפל םאתהב מ"ס 53 -כ קמועבו מ"ס      
רוביחל שרדנה לכ תוברל ,104-7A תינכתבש      
י פל הדידמה .)ןוטב ידומע ףטוע( תיזחה ריקל      
יפלו ,תוינכתה יפל לכה .טסקירפה ךרוא      
DS רוציי תוינכת רושיאו ןרציה תויחנה      

                    900.00 םייסדנה םיבושיחו רטמ   
      
,ץוח יופיחל מ"ס 2 יבועב ןוטבמ טסקירפ     03.02.050
ירזיבא םע שומישב השבי היילתב רוביחה      
הדידמה ,טרפמהו םיטרפה יפל לכה ,הטסורינ      
טק םיחטשב תוברל ,הסירפב יופיחה חטש יפל      

                   1700.00 .תורצ תועצרבו םינ ר"מ   
      
      
      

20.30.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../006 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     006 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,ימינפ יופיחל מ"ס 2 יבועב ןוטבמ טסקירפ     03.02.060
ירזיבא םע שומישב השבי היילתב רוביחה      
הדידמה ,טרפמהו םיטרפה יפל לכה ,הטסורינ      
םיחטשב תוברל ,הסירפב יופיחה חטש יפל      

                    700.00 תילעמה ריפ לע ללוכ תורצ תועוצרבו םינטק ר"מ   
      
מ"ס 5 יבועב ךא ל"נכ ןוטבמ טסקירפ      03.02.061

                     30.00 . 910-8A ןויליג יפל תוספרמב רטמ   
      
5.1*8.0 תודימב החיתפל םוינימולא תותלד      03.02.062
יומס ןפואב תרבוחמ טסקירפ תכרעמ םע      

                      3.00 יומס לוזריפ ללוכו 'חי   
םיטסקירפ  20.30 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םורט ןוטב תודובע  30 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../007 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     007 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע   40 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע   10.40 ק ר פ  ת ת       
      

                    450.00 .מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ  ר"מ  04.01.010
      

                    100.00 .מ"ס 02 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ  תוריק  ר"מ  04.01.020
      
01 בחורב , תויכנאו תויקפוא ןוטב תורוגח     04.01.021
- 8 רטוקב ןויז םע מ"ס 02 הבוגבו מ"ס      
ןכו , מ"ס 02 לכ םיקושיחו , תוטומ העברא      
ינש  מ"ס 02 לכ , ןוטבה תפצר ךות לא םיצוק      
םינגועמ מ"מ 01 רטוק 01+01 ךרואב םיצוק      
רובע ל"נכ .  יקנ חדק ךותב יסקופא םע      

                    200.00 םיקולבה יכתח ךותב תורוקו םידומע רטמ   
      
02 הבוגבו בחור מ"ס 02 תודימב ךא ל"נכ      04.01.022

                    100.00 . מ"ס רטמ   
הינב תודובע  10.40 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הינב תודובע  40 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../008 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     008 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ל ל כ  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע   50 ק ר פ       
      
ה נ ב מ ה  ת פ צ ר  ם ו ט י א   10.50 ק ר פ  ת ת       
ה י ו ל ת ה       
      
ג"ע קלחומ ,מ"ס 5 יבועב 51-ב הזר ןוטב עצמ     05.01.010
הדובעה .הפצרל תחתמ "םילכתמ םיזגרא"      
ג"ע מ"מ 2.0 ןליתאילופ תבכש תללוכ      
ףקיהב רוביחב ןוטבה ןוירישו יוביע ,םיזגראה      
םיזגראה .דוסי תורוק/תוריקל רוביחבו הפצרה      

                    400.00 רחא ףיעסב םידדמנ ר"מ   
      
תועירי תבכשב הנבמה תפצר םוטיא     05.01.020
הדובעה,מ"מ 5  יבועב ,S.B.S. תוינמוטיב      
,תורוק ,םידומע ביבס תועיריה ידוביע תללוכ      
ללוכ ,םיריפ/תורוב ,תרבוע תרנצ ,סנולכ ישאר      
,עוביק יליפורפ ,תוקלור ,תודחוימ תועירי      
ףקיהב תינמז הנגה ןכו ,'וכו "חפנתמ קיטסמ"      

                    400.00 .תוקלורו הפצרה ר"מ   
      
תימצע הקבדהב העיריב יטסלפ רוניצ תפיטע      05.01.030

                      4.00 .ע"ש וא "BMOLPEDA" :ןוגכ תרפוע בג םע 'חי   
      
קרפ ינכט טרפימ יפל ,"הקבדה תנמש" תבכש      05.01.040

                    400.00 05.01. ר"מ   
      
מ"ס 4>יבועב ,02-ב הנגהל הזר ןוטב תבכש      05.01.050

                    400.00 .םוטיאה תועירי ג"ע ר"מ   
      
תובכשב הנבמה תפצר םוטיא:'א הפולח      05.01.060

                   1300.00 מ"מ 2 יבועב )BP( ינמוטיב ןטרואילופ רטמ   
      
תימצע הקבדהב תינמוטיב העירי :'ב הפולח      05.01.070

                   1300.00 םוינימולא בג םע מ"מ 5.1 יבועב רטמ   
      

............................רפת םוטיא  'חי                            05.01.071
היולתה הנבמה תפצר םוטיא  10.50 כ"הס            

      
ם י ד ח ו ל  ת פ צ ר  ז ו ק י נ   20.50 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ה  ס ל פ מ ב       
      
5.0 יבועב יתרוצ ןליתאילופמ תועירי תבכש      05.02.010
.תידדצ וד תימצע הקבדה טרס םע ,מ"מ      
ישגפמ לכב םידוביעה תא תללוכ הדובעה      
םוטיא םע שגפמבו םינושה םירושימה      

                   2800.00 .הרוק/ריק ר"מ   
עקרקה סלפמב םידחול תפצר זוקינ  20.50 כ"הס            

      
      
      
      

קובץ: כתב הכמויות   .../009 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     009 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ח ת מ  ת ו ר י ק  ם ו ט י א   30.50 ק ר פ  ת ת       
ה ח ו ת פ  ה ר י פ ח ב  ע ק ר ק ה  י נ פ ל       
      
הבכשב ,החותפ הריפחב תוריק םוטיא     05.03.010
04/58 ףשונמ םח ןמוטיב תוחירמ לש הנושאר      
תועירי לש הבכש הילעו מ"מ  2 יבועב      
,מ"מ 4 העיריה יבוע ,S.B.S גוסמ תוינמוטיב      
."M" הגרד ,3 קלח 0341 י"ת תושירד יפל      
"קוזיח תועירי" תמחלה :תללוכ הדובעה      
םירושימה ישגפמב ,מ"מ 4 יבועב תוינמוטיב      
תרידח ביבס םוטיאה תובכש דוביע ,םינושה      

                   1000.00 /תרנצ ר"מ   
      
יבועב F-51 )רקלק( ףצקומ ןריטסילופ תבכש      05.03.050

                    500.00 .)הקבדהב( תוריקה ג"ע הנגהכ ,מ"ס 5 ר"מ   
      
ןוגכ ,יתרוצ EPDH זוקינ תעירי :הפולח      05.03.060
    "SM-ATLED" )מ"מ 8/54.0 יבועב )רימדא  

                    500.00 .ע"ש וא ר"מ   
      
תשר םע טנמצ חיט תבכש עקרקה סלפמב      05.03.070
הבוגב םוטיאה תובכש לע הנגהכ תנוולוגמ לול      

                    800.00 .מ"ס 03 -כ רטמ   
      
רלוק םע ,רטוק לכב תרנצ רבעמ רובע רזיבא      05.03.080
לכל םאתומ ,)ידרק( דב וא תינמוטיב העירמ      

                     12.00 'פמוק .םוטיאה תכרעמ לש גוס  
      
תוריק ךרד ,רטוק לכב תרנצ רבעמ םוטיא      05.03.090
ןיב "QAPOTS" המיטא רמוח םע ףתרמה      
ךרד רבוע דחא רוניצ יפל הדידמה ,תורוניצה      

                     12.00 'פמוק .MK-5 טרפ יפל  .ריקה  
      
'בח לש תרנצה ןיבל םילבכה ןיב רבעמ      05.03.100
רוניצ יפל הדידמה.ידועייה טרפ יפל ,למשח      

                     12.00 .ריקה ךרד רבוע דחא 'חי   
      
סיסב לע םיחפנתמ םיימיכ םימ ירצע      05.03.110
"XAMLLEUQ" :ןוגכ גוסמ ,יביטקא טיינוטנב      
    42X81 חפנתמ קיטסמ םע בולישב מ"מ "S  
    LLEWS AKIS", תרצותמ AKIS )ןאוביה  

                    200.00 .)ראליג רטמ   
החותפ הריפחב עקרקה ינפל תחתמ תוריק םוטיא  30.50 כ"הס            

      
ח ו ת י פ ה  ת ו ר י ק  ם ו ט י א   40.50 ק ר פ  ת ת       
      
תוניירושמ 04/58 ףשונמ םח ןמוטיב תובכש      05.04.010
הדובעה .מ"מ 3 לש ללוכה יבועב תיכוכז גראב      
ןוטב תלבקו ןוטבה יחטשמ תנכה :תללוכ      

                    200.00 .ינכטה טרפמבש 10.50 קרפ יפל קלחומ ר"מ   
40.50.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב הכמויות   .../010 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     010 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                      4.00 .TK-2 טרפ יפל ע"ש "ונרטא" גוסמ זקנ טרפ  'חי  05.04.020
      
יבועב F-51 )רקלק( ףצקומ ןריטסילופ תבכש      05.04.030

                    200.00 .)הקבדהב( תוריקה ג"ע הנגהכ ,מ"ס 3 ר"מ   
חותיפה תוריק םוטיא  40.50 כ"הס            

      
ת ו י נ ו צ י ח  ת ו ג ר ד מ  ם ו ט י א   50.50 ק ר פ  ת ת       
      

                     50.00 :ללוכ תוינוציח תוגרדמ םוטיא  ר"מ  05.05.040
תוינוציח תוגרדמ םוטיא  50.50 כ"הס            

      
ת ו י ל ו ז נ ו ק  ת ו ס פ ר מ  ם ו ט י א   60.50 ק ר פ  ת ת       
      
8 -כ לש עצוממ יבועב )הדמ( םיעופיש ןוטב      05.06.010
ללוכ ,טרפימבש 10.50 קרפ יפל ,מ"ס      

                      3.00 .ותקלחה ק"מ   
      
.תותלדה יחתפ לכב היומס ןוטב תרוגח     05.06.020
חתפב היומסה הרוגחה תא תללוכ הקיציה      
,הירוחאמ הכומסה הרוגחה תא ןכו ומצע      
חפ ליפורפ עוביק ,םיפוקשמ תיתחתב לופיט      
םיטרפ יפל ,יביטרוקד ליפורפו םוטי אה םויסל      

                     10.00 .םיידועייה רטמ   
      
יפל ,ןוטבמ מ"ס 5X5 לדוגב "תולוגע" בוציע      05.06.030

                     50.00 .טרפימבש 10.50 קרפ רטמ   
      
תובכשב תוילוזנוק תוספרמ םוטיא  :א הפולח     05.06.050
גרא תבכשב תניירושמ ירמוטסלא םח ןמוטיב      
לש ללוכ יבועב  "597 םוגיטסלא" :ןוגכ תיכוכז      
תוחירמ " ,"רמיירפ" ללוכ ,מ"מ 5 תוחפל      

                     30.00 'וכו "יופיח תוחירמ" ,"קוזיח ר"מ   
      
תובכשב תוילוזנוק תוספרמ םוטיא :ג הפולח      05.06.080
ןוגכ ינמוטיב ןתרואילופ סיסב לע      
,תיכוכז גראב תוניירושמ "BPומסדרפיה"      

                     30.00 .מ"מ 3 לש ילמינימ יבועב ר"מ   
      
004 ליטסכטואג דבמ זוקינו הנגה תבכש      05.06.090

                     60.00 .ר"מ/ר"ג ר"מ   
      
הנגה תובכש יתש ,תילוזנוק תספרמב      05.06.160

                     60.00 .א"כ ,מ"מ 1 יבועב ,EPDH ןליתאילופמ ר"מ   
      
      
      
      

60.50.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../011 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     011 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכ ללוכ ,ןטלוק טרפ ביבס םוטיאה דוביע      05.06.170
תינמוטיב העירי תוברל תוכאלמהו םירמוחה      
ןוגכ ,מ"מ 5 יבועב ,יביס ןויז אלל תללכושמ      

                      2.00 .'מ 1X1 לדוגב ,ע"ש וא טיבוסקלפ 'חי   
      
סמועלו רתאב ומוקמל םאתומ ןטלוק טרפ      05.06.180
,היצלטסניאה ץעוי י"ע ,ידועיי טרפ יפל ,יופצה      

                      5.00 .טרפ יפל 'חי   
תוילוזנוק תוספרמ םוטיא  60.50 כ"הס            

      
ם י ב ו ט ר  ם י ר ד ח  ם ו ט י א   70.50 ק ר פ  ת ת       
ר צ ח ו  ת ו ח ל ק מ ,ם י ת ו ר ש  י ר ד ח  : ן ו ג כ       
ת י ל ג נ א       
      
המיטא תכרעמב  םיבטרנ תוריקו הפצר םוטיא     05.07.010
טמוטיא" ןוגכ  ,שמגומ ילוארדיה חיט סיסב לע      
גראב תניירושמ ,ע"ש וא )תימרכ( "205 סולפ      
3 לש ירעזימ ללוכ יבועב ,ילקלא ןיסח תיכוכז      
תרנצל ביבסמ םוטיא תללוכ הדובעה .מ"מ      

                    250.00 .תוריקה וא/ו הפצירה ךרד םירבועה םירזיבאו ר"מ   
      
הכומס הרוגחו תותלדה יחתפב ןוטב תרוגח      05.07.020
עובק ,םיפוקשמ תיתחתב לופיט ,הירוחאמ      
הרתסה ליפורפ ןכו םוטיאה םויסל חפ ליפורפ      

                     40.00 .יביטרוקד רטמ   
      
לע מ"מ 2 יבועב ,ןמוטיב היסלומא לש תובכש      05.07.030
םיתורשה תפצר ג"ע ,ל"נה םוטיאה ינפ      
רופישל סג טגרגא לש העבטה םע ,תוחלקמהו      

                    250.00 . הקבדהה ר"מ   
      
וא "רמלד" תרצות "ידרק" גוסמ רלוק םע זקנ      05.07.040

                     20.00 HS-3 טרפ יפל ע"ש 'חי   
תילגנא רצחו תוחלקמ,םיתורש ירדח : ןוגכ םיבוטר םירדח םוטיא  70.50 כ"הס            

      
ן ו ט ב ה  ת ו ג ג  ם ו ט י א   80.50 ק ר פ  ת ת       
      
10.50 קרפ יפל ,)הדמ( םיעופיש ןוטב     05.08.010
. )"רטפוקילה"ב( ותקלחה ללוכ ,טרפימבש      
03F רקלק ימרט דודיב סנכוי לקטבה ךותב      
עימטהל ןתינש חטשה לכב מ"ס 5 יבועב      

                    320.00 ק"מה ריחממ קלחכ , לקט בה יבועב ק"מ   
      
      
      
      
      

80.50.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../012 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     012 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
העירי י"ע ןטלוקל ביבסמ םוטיאה דוביע      05.08.020
5 יבועב ,יביס ןויז אלל תללכושמ תינמוטיב      
'מ 1X1 לדוגב ,ע"ש וא טיבוסקלפ ןוגכ ,מ"מ      

                     13.00 .EG-3 טרפ יפל 'חי   
      
םואיתבו ,"REMRAH" תרצותמ ,ןטלוק טרפ      05.08.030
וא EG-3 טרפ יפל.היצלטסניאה ץעוי םע      

                     13.00 טקיורפה להנמ תויחנה 'חי   
      
ללוכו ןלהל טרופמה יפל :גגה םוטיא תכרעמ      05.08.040

                   3300.00 ןלהל הרעהב טרופמה לכ תא ר"מ   
      
לחושמ ןריטסילופ תוטלפב ימרת דודיב תבכש      05.08.080
וא ,"ןפודנור" ןוגכ מ"ס 5 יבועב )דדורטסקא(      
לש ק"מב םילולכ םניאש תומוקמב .ךרע הווש      

                   3200.00 ליעל םיעופישה ןוטב ר"מ   
      
004 ליטסכטואג דבמ זוקינו הנגה תבכש      05.08.090

                   3300.00 שמתשהל טלחוי םא .ר"מ/ר"ג ר"מ   
      
טלחוי םא - מ"מ 2.0 ןליתאילופ תעירי      05.08.100

                   3300.00 שמתשהל ר"מ   
      
תובכש יתש 2 ,דודיב םע ביצלפ גג םוחתב      05.08.120
א"כ ,מ"מ 1 יבועב ,EPDH ןליתאילופמ הנגה      

                    100.00 .EG-7 טרפ יפל ר"מ   
      
טרפ יפל )ביצלפ( ףצקומ ןתרואילופ תובכש      05.08.130

                    100.00 GE-7. ר"מ   
      
5 יבועב ךא ,ל"נכ תינמוטיב תפסונ העירי      05.08.140

                    100.00 .EG-7 טרפ יפל ,מ"מ ר"מ   
      
כ תודימב ) דרפנב דדמנ ןויז( תורוגח עוציב      05.08.141

                     60.00 רפת םוטיאל הנכה ללוכ , מ"ס 03/02 רטמ   
      

                     30.00 לכירדאה יטרפ יפל רפתב חפ עוציב  רטמ  05.08.142
ןוטבה תוגג םוטיא  80.50 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב הכמויות   .../013 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     013 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א   90.50 ק ר פ  ת ת       
      
תונוכת םע טנמצ חיט תובכשב תוריקה םוטיא     05.09.010
תללוכ הדובעה .רמילופב רפושמ המיטא      
לש הנושאר תבכש ,"הקבדה תנמש" תבכש      
הקלחהו רושייל רמילופב רפושמ טנמצ חיט      
טנמצ חיט לש הינש תבכשו  מ"מ 8-5 יבועב      
רחאל םוטיאה ןוקית ללוכ .רמילופב רפושמ      
תנקתה ךרוצל םיחודיקו תוילת עוציב      
תובכשה לש ללוכ יבוע , המודכו םייופיחה      

                    400.00 "מ 71-41 ר"מ   
      
טנמצ סיסב לע חיטב ץוח תוריק םוטיא     05.09.011
ןיירושמ "205 סולפ טמוטיא" ןוגכ "ילוארדה"      
5.2 לש ללוכ יבועב ילקלאיטנא תיכוכז גראב      
לכל  ביבסמ דוביע ללוכ הדובעה ץתוחפל מ"מ      

                   1600.00 טסקירפ ,חפה תסיפת ירזיבא ר"מ   
      
לש SSALG MAOF גוסמ ימרט דודיב תבכש     05.09.012
ריקל תקבדומ מ"ס 4 יבועב לוגלמ תרבח      
. ןרציה תויחנה יפל  65CP גוסמ קבדב ןוטבה      
היניבו ןביבסמ תוטלפה םוטיא תללוכ הדובעה      
,ןוטב יחטשמל האלמ הקבדה , קבדה ותואב ,ן      
םיפוקשמה לש םימוטא םיחטשמ ,תכתמ      
טרפמו תויחנה יפל לכה ,המודכו םירוויעה      

                   1600.00 הנבמב םישרדנה םיטרפה יפלו ןרציה ר"מ   
ץוח תוריק םוטיא  90.50 כ"הס            

      
ת ו ב א ש מ  ר ד ח  ם ו ט י א   01.50 ק ר פ  ת ת       
      
סיסב לע תכרעמב תוריק ילופישו הפצר םוטיא     05.10.010
ןויריש םע ויהי תובכשה .ירמוטסלא ןתרואילופ      
.רמוחה תבכשב עבטומ טגרגא ,תיכוכז גרא      
טגרגא תעבטה ללוכ .מ"מ 0.2 םוטיאה יבוע      
תבכשו מ"מ 8.0-5.1 לדוגב הקיחשב דימע      
יטפילא ןתירואילופמ םינמשו הקיחש דגנ הנגה      

                     50.00 .םוטיאה יטרפ יפל ר"מ   
תובאשמ רדח םוטיא  01.50 כ"הס            

      
מ "ס   3-2 ם י ר פ ת  ם ו ט י א   21.50 ק ר פ  ת ת       
      
בחורל דע םייכנא וא םייקפוא םירפת םוטיא     05.12.001
סיסב לע המיטא קיטסמב ,מ"ס 3-2 לש      
וא , ML51 סקלפ הקיס " ןוגכ ,ןתירואילופ      
יו קינ :תללוכ תדובעה .ןרציה טרפמ יפל ,ע"וש      
, הרדחהו דוסי תבכש , רפתה לש ידוסי      
רוטקב ףצקומ ןתירואילופמ יוביג ליפורפ      

                    100.00 FT-1 טרפ ואר ,רפתה בחורמ 05% - ב לודגה רטמ   
      
      

21.50.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../014 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     014 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ואר רפתב מ"ס 42 בחורב CVPמ םימ רצע      05.12.002

                     20.00 FT-2 טרפ רטמ   
      
יפל מ"מ 1 יבועב ןבלוגמ חפב רפתה יוסיכ      05.12.003

                     20.00 FT-3 םיטרפ רטמ   
      
בג םע יליטוב תימצע הקבדהב טרס      05.12.004

                     60.00 מ"ס 01 לש בחורבו מ"מ 5.1 יבועב םוינימולא רטמ   
      
גוסמ הנבמה ךותב ףוצירב רפת טרפ      05.12.005
    AUGIM ךרואל םוטיא ,ימוג ללוכ ע"וש וא  
יפל לכה , ןוטבה לא ליפורפה ידיצ ינשמ רפתה      

                     30.00 לכירדאה יטרפו ןרציה תויחנה רטמ   
מ"ס  3-2 םירפת םוטיא  21.50 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יללכ םוטיא תודובע  50 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../015 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     015 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע   60 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ר ג ס מ  ת מ י ש ר   10.60 ק ר פ  ת ת       
      

                      1.00 .תורגסמה תמישרב 103-7A סופיטמ ןורא  'חי  06.01.010
      

                     10.00 .תורגסמה תמישרב 203-7A סופיטמ ןורא  'חי  06.01.020
      

                     30.00 .תורגסמה תמישרב 303-7A סופיטמ ןורא  'חי  06.01.030
      

                      1.00 .תורגסמה תמישרב 403-7A סופיטמ ןורא  'חי  06.01.040
      

                      2.00 .תורגסמה תמישרב 503-7A סופיטמ ןורא  'חי  06.01.050
      

                      5.00 .תורגסמה תמישרב 603-7A סופיטמ ןורא  'חי  06.01.060
      
,תורגסמה תמישרב 703-7A סופיטמ ךרדמ      06.01.070

                      1.00 .ךומיתל הדלפה תיצקורטסנוק תוברל 'חי   
      
תמישרב 803-7A סופיטמ תשר רדג      06.01.080

                    100.00 .תורגסמה רטמ   
      

                     35.00 .תורגסמה תמישרב 903-7A סופיטמ הקטלפ  'חי  06.01.090
      
תמישרב 013-7A סופיטמ םלוסו הסכמ      06.01.100

                      8.00 .תורגסמה 'חי   
      
תמישרב 113-7A סופיטמ םלוסו הסכמ      06.01.110

                      4.00 .תורגסמה 'חי   
      

                      1.00 .תורגסמה תמישרב 213-7A סופיטמ תלד  'חי  06.01.120
      

                      1.00 .תורגסמה תמישרב 313-7A סופיטמ תלד  'חי  06.01.130
      
BD דע םלואל הסינכב תיטסוקא הדלפ תלד      06.01.131
/022 תודימב תוינכתהו לכירדאה יטרפ יפל 03      

                      1.00 המודכו ,הליענ , לוזריפה לכ ללוכ ךרעל 052 'חי   
      
ח"ש 008 ריחמב טולימל הלהב תוידי תפסות      06.01.132
תיביטקא ףנכ ןיב הריגס םאתמו ,ףנכל      

                      1.00 תיביסאפל 'חי   
      
413-7A סופיטמ ןשע רורחישל סירת      06.01.140

                      7.00 .תורגסמה תמישרב 'חי   
      
תמישרב 1-513-7A סופיטמ 8" תורוניצ      06.01.150

                      5.00 .תורגסמה 'חי   
      
      

10.60.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../016 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     016 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תמישרב 2-513-7A סופיטמ 8" תורוניצ      06.01.160

                      5.00 .תורגסמה 'חי   
      
תמישרב 3-513-7A סופיטמ 8" תורוניצ      06.01.170

                      5.00 .תורגסמה 'חי   
      
תמישרב 4-513-7A סופיטמ 6" תורוניצ      06.01.180

                      4.00 .תורגסמה 'חי   
      
תמישרב 5-513-7A סופיטמ 4" תורוניצ      06.01.190

                     11.00 .תורגסמה ק"מ   
      
תמישרב 6-513-7A סופיטמ 3" תורוניצ      06.01.200

                      6.00 .תורגסמה 'חי   
      
תמישרב 713-7A סופיטמ לפקתמ די זחאמ      06.01.220

                     25.00 .תורגסמה 'חי   
      
813-7A סופיטמ ןשע רורחשל הפפר      06.01.230

                      1.00 .תורגסמה תמישרב 'חי   
      

                    310.00 .תורגסמה תמישרב 023-7A סופיט די זחאמ  רטמ  06.01.240
      
תמישרב 123-7A סופיט הדלפ הקעמ      06.01.250

                    180.00 .תורגסמה רטמ   
      
תמישרב 223-7A סופיט הדלפ הקעמ      06.01.260

                    180.00 .תורגסמה רטמ   
      
תמישרב 323-7A סופיט הקעמ שאר      06.01.270

                    176.00 .תורגסמה רטמ   
      
תמישרב 423-7A סופיט הדלפ הקעמ      06.01.280

                     24.00 .תורגסמה רטמ   
      
תויחנה יפל די זחאמ לכב טלוב רופסימ      06.01.281

                     50.00 תויושרה 'חי   
      
תמישרב 523-7A סופיט הפשא רדחב הפפר      06.01.290

                     35.00 .מ"ס 501-כ הבוגב תורגסמה רטמ   
      
רדח גגל היילעל הנגה בולכ ללוכ םלוס      06.01.300

                      3.00 A7-923  םוינימולא גגו תילעמ תוגרדמה 'חי   
      
ףתרמ תמוק תובאשמ רדחל הדירי םלוס      06.01.301

                      1.00 327-7A 'חי   
      
      

10.60.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../017 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     017 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודימב הפשא רדחב יפנכ וד תופפר תלד      06.01.304

                      1.00 מ"ס 51/083 'חי   
      
תודימב הפשא רדחב יפנכ וד תופפר תלד      06.01.310

                      1.00 מ"ס 022/002 'חי   
      
ןמזב ןוטב תפצרב תנגועמ זוקינ תכבס      06.01.311

                      4.00 מ"ס 03 בחורב הקיציה רטמ   
      
תונגועמ הדלפ תוליסמ -ןסחדל תיתשת      06.01.312

                      1.00 'פמוק .הקיציה ןמזב הפצרב  
      
מ"ס 001/03 תודימב זוקינ תלעתל הכבש      06.01.313

                     15.00 ןבלוגמ לכה , םינתיוז ללוכ 'חי   
תורגסמ תמישר  10.60 כ"הס            

      
ת ו ר ג נ  ת מ י ש ר   20.60 ק ר פ  ת ת       
      
תמישרבש A סופיטמ דרשמל תורש ןורא      06.02.010

                      1.00 .תורגנה 'חי   
      

                      1.00 .תורגנה תמישרבש K סופיטמ יבול תלד  'חי  06.02.080
תורגנ תמישר  20.60 כ"הס            

      
ת ו ת ל ד  ת ו ר ג ס מ   30.60 ק ר פ  ת ת       
      
D סופיטמ מ"ס 012/501 תודימב תלד      06.03.010

                     25.00 .תורגסמה תמישרבש 'חי   
      
D סופיטמ מ"ס 012/521 תודימב תלד      06.03.020

                      4.00 .תורגסמה תמישרבש 'חי   
      
E סופיטמ  מ"ס 042/031 תודימב תלד      06.03.030

                      2.00 .תורגסמה תמישרבש 'חי   
      
,תורגסמה תמישרבש F סופיטמ ףדה תלד      06.03.070
תימינפה ףנכה ללוכו ץעה ףנכל הנכהה ללוכ      
לש עוציבל שרדנה לכו לוזריפה ללוכ ,ץעמ      

                     29.00 טלפמוק םייפנכה יתש 'חי   
      
G סופיטמ מ"ס 012/001 תודימב תלד      06.03.090

                      6.00 .תורגסמה תמישרבש 'חי   
תותלד תורגסמ  30.60 כ"הס            

      
      
      
      
      

קובץ: כתב הכמויות   .../018 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     018 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י נ ו ח ב ט מ   40.60 ק ר פ  ת ת       
      
ךרוא ,יסופיט חבטמ תסירפ יפ לע םינוחבטמ     06.04.001
יפל שיש חטשמ ללוכ 'מ 01.2 :ןותחת ןורא      
,'מ 01.2 :ןוילע ןורא ךרוא ,לכירדאה יטרפ      
.םלשומ עוציבל שרדנה לכו ריק יופיח      
      

                     11.00 'פמוק   
      
ןרוא .יסופיט חבטמ תסירפ יפ לע םינוחבטמ      06.04.003
שיש חטשמ ללוכ ,'מ 07.2 דועו 'מ 56.1 :ןורא      
שרדנה לכו ריק יופיח ,לכירדאה יטרפ יפל      

                      2.00 'פמוק .םלשומ עוציבל  
םינוחבטמ  40.60 כ"הס            

      
81.30.40 - ת ו ת ל ד   50.60 ק ר פ  ת ת       
      
ןולח ללוכ םידרשמל ץע תלד - A סופיטמ תלד      06.05.001

                    402.00 AAI-A10-W לוזרפ תצובק ,ןוילע 'חי   
      
רוזיאב םיביכרא ץע תלד - B סופיטמ תלד      06.05.002

                     53.00 AAI-A10-W  לוזרפ תצובק ,eroctfos 'חי   
      
תצובק ,םיתוריש ץע תלד - C סופיטמ תלד      06.05.003

                     20.00 AAI-BC60-W לוזרפ 'חי   
      
תצובק ,םיתוריש ץע תלד - C סופיטמ תלד      06.05.004

                     10.00 AAI-01-W לוזרפ 'חי   
      
תצובק ,םיתוריש ץע תלד - C סופיטמ תלד      06.05.005

                     11.00 AAI-10-W לוזרפ 'חי   
      
תצובק ,םיתוריש ץע תלד - C סופיטמ תלד      06.05.006

                      3.00 AAI-80-W לוזרפ 'חי   
      
,תוגרדמ ירדחב הדלפ תלד - D סופיטמ תלד      06.05.007

                      1.00 AAI-A40-F לוזרפ תצובק 'חי   
      
,תוגרדמ ירדחב הדלפ תלד - D סופיטמ תלד      06.05.008

                      8.00 AAI-11-F לוזרפ תצובק 'חי   
      
,תוגרדמ ירדחב הדלפ תלד - D סופיטמ תלד      06.05.009

                      2.00 AAI-811-F לוזרפ תצובק 'חי   
      
,תוגרדמ ירדחב הדלפ תלד - D סופיטמ תלד      06.05.010

                      5.00 AAI-10-F לוזרפ תצובק 'חי   
      
,תוגרדמ ירדחב הדלפ תלד - D סופיטמ תלד      06.05.011

                      4.00 AAI-C01-F לוזרפ תצובק 'חי   
      

50.60.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../019 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     019 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
שא תדרפה הדלפ תלד - E סופיטמ תלד      06.05.012

                     17.00 AAI-020-F לוזרפ תצובק ,תונורדסמב 'חי   
      
שא תדרפה הדלפ תלד - E סופיטמ תלד      06.05.013

                      1.00 AAI-420-F לוזרפ תצובק ,תונורדסמב 'חי   
      
שא תדרפה הדלפ תלד - E סופיטמ תלד      06.05.014

                      1.00 AAI-C020-F לוזרפ תצובק ,תונורדסמב 'חי   
      
,םיינכט םירדחב הדלפ תלד - G סופיטמ תלד      06.05.016

                     10.00 AAI-40-F לוזרפ תצובק 'חי   
      
,םיינכט םירדחב הדלפ תלד - G סופיטמ תלד      06.05.017

                      4.00 AAI-10-F לוזרפ תצובק 'חי   
      
,תובישי ירדח ץע תלד - H סופיטמ תלד      06.05.018

                      3.00 AAI-53EQCD10-W לוזרפ תצובק 'חי   
      
,תובישי ירדח ץע תלד - H סופיטמ תלד      06.05.019

                     13.00 AAI-A10-W לוזרפ תצובק 'חי   
      
,תובישי ירדח ץע תלד - H סופיטמ תלד      06.05.020

                      1.00 AAI-10-W לוזרפ תצובק 'חי   
      
,תובישי ירדח ץע תלד - H סופיטמ תלד      06.05.021

                      1.00 AAI-UCA02-W לוזרפ תצובק 'חי   
      
,תובישי ירדח ץע תלד - H סופיטמ תלד      06.05.022

                      1.00 AAI-UCAB40-W לוזרפ תצובק 'חי   
      
,ףתרמ ינכט הדלפ תלד - J סופיטמ תלד      06.05.023

                      1.00 AAI-02-F לוזרפ תצובק 'חי   
      
,היצלטסניא רדח ץע תלד - L סופיטמ תלד      06.05.024

                     20.00 AAI-02-W לוזרפ תצובק 'חי   
81.30.40 - תותלד  50.60 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ תודובע  60 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../020 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     020 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א  י ו ב י כ ו  ה א ו ר ב ת  ת ו כ ר ע מ   70 ק ר פ       
ן י נ ב ב       
      
ם י מ ה  ת ק פ ס ה  ת ו כ ר ע מ   10.70 ק ר פ  ת ת       
ם י ט נ ר ד י ה  ש א  י ו ב י כ ו  ם י מ ח ה , ם י ר ק ה       
      
רפת ילב 04 לוידקס םינולוגמ הדלפ תורוניצ     07.01.010
םיטנרדיה שא יוביכל םימ 395 י"ת יפל      
ירבחמ וא תוגרבהב םירבוחמ , םיולג םינקתומ      
2 " רט וק ,רוביח יחפס תוברל םינבלוגמ ץויח      

                    180.00 .םיקוזיחו תוכימת, העיבצ ללוכ רטמ   
      
ילב 04 לוידקס רפת ילב םינולוגמ תורוניצ     07.01.020
שא יוביכלו שומישל םימ 395 י"ת יפל רפת      
ירבחמב םירבוחמ , םיולג םינקתומ םיטנרדיה      
,3" רטו ק ,רוביח יחפס תוברל םינבלוגמ ץויח      

                    400.00 .םיקוזיחו תוכימת העיבצ ללוכ רטמ   
      
ילב 04 לוידקס רפת ילב םינולוגמ תורוניצ     07.01.030
שא יוביכלו שומישל םימ 395 י"ת יפל רפת      
ירבחמב םירבוחמ , םיולג םינקתומ םיטנרדיה      
רטוק ב ,רוביח יחפס תוברל םינבלוגמ ץויח      

                    300.00 .םיקוזיחו תוכימת העיבצ ללוכ ,4" רטמ   
      
( 3" רטוקב ל"נה םינבלוגמה תורוניצל םיחפס      07.01.040
תויופעתסה , םיבלצ, םירבעמ ,"T" , תויווז      

                    100.00 .ךותירב םירבוחמ ) 'ודכו 'חי   
      
( 4" רטוקב ל"נה םינבלוגמה תורוניצל םיחפס      07.01.050
תויופעתסה , םיבלצ, םירבעמ ,"T" , תויווז      

                    100.00 .ךותירב םירבוחמ ) 'ודכו 'חי   
      
רטוקב םיידגנ םינגוא ללוכ םינגוא ןיב ח"זמ      07.01.060
םיפוגמלו תרנצ ירוביחל םיידגנ םינגוא ללוכ 4"      

                      1.00 . 'חי   
      
תרצות )תרזוח המירז ענומ( ח"זמ םותסש      07.01.070
    "STTAW" ללוכ 2" רטוקב וק לע ע"ש וא  

                      1.00 .םטאו םיידגנ םינגואו םינגוא 'חי   
      
ןולפט םטאו תשוחנ  תגוסגסמ ירודכ םותסש      07.01.080
תרצות העיבצו ןולוגמ דרוקר ללוכ 2 " רטוקב      

                      1.00 . ע"ש וא 002 הרדס "ביגש" 'חי   
      
םיידגנ םינגוא ללוכ םינגוא ןיב רפרפ ףוגמ      07.01.090
םימל דעוימ ןסליר יופצ תרוסמת תלעפהב      
"לאפר" תרצות B3-EDC םגד 3" רטוק , םירק      

                      4.00 .ע"ש וא 'חי   
      
      

10.70.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../021 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     021 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיידגנ םינגוא ללוכ םינגוא ןיב רפרפ ףוגמ      07.01.100
םימל דעוימ ןסליר יופצ תרוסמת תלעפהב      
"לאפר" תרצות B3-EDC םגד 4" רטוק , םירק      

                      5.00 .ע"ש וא 'חי   
      
תמגודכ 3" רטוקב ינוסארטלוא םימ דמ      07.01.110
םינגוא ןיב "באטקוא" םגד "DARA" תרצות      
,יוויחל םירזיבאה לכ ללוכ םיידגנ םינגוא ללוכ      

                      1.00 .הנבמ תרקבו םיילמשח םירוביח 'חי   
      
ןיב  רבוחמ הזנורבמ ףדמ רזוח-לא םותסש      07.01.120
תרצות םטאו םיידגנ םינגוא ללוכ םינגוא      

                      1.00 .4" רטוקב 74C :םגד YELSRETTAH 'חי   
      
ללוכ םינגוא ןיב רבוחמ הקוצי הדלפמ וק ןנסמ      07.01.130
F-07 "דמרב" תרצות תמגודכ םיידגנ םינגוא      

                      1.00 .4" רטוקב ע"ש וא 'חי   
      
לא םע ½ רטוק " לינ" תרצות יתיוז םותסש      07.01.140

                    180.00 . ןנסמו רזוח 'חי   
      
02( 2/1" רטוקב  )לורילופ( 08R-PP  תורוניצ     07.01.150
י"ת יפל RDS-RESAF 4.7 רוניצה גוס )'ממ      
םיחפס ללוכ ריקב וא יולג םיבכרומ  1115      
תרנצ ןיב רוביחה תודוקנב, םיקוזיח ,תוכימת,      
ירבחמ ועצובי תיטסלפ תרנצו תנוולוגמ הדלפ      

                     80.00 .רטוקה יפל םינגואמ/םיגרבותמ ץויח רטמ   
      
52( 4/3"רטוקב  )לורילופ( 08R-PP  תורוניצ     07.01.160
י"ת יפל RDS-RESAF 4.7 רוניצה גוס )'ממ      
םיחפס ללוכ ריקב וא יולג םיבכרומ  1115      
תרנצ ןיב  רוביחה תודוקנב, םיקוזיח ,תוכימת,      
ירבחמ ועצובי תיטסלפ תרנצו תנוולוגמ הדלפ      

                    550.00 .רטוקה יפל םינגואמ/םיגרבותמ ץויח רטמ   
      
23( 1" רטוקב  )לורילופ( 08R-PP  תורוניצ     07.01.170
י"ת יפל RDS-RESAF 4.7 רוניצה גוס )'ממ      
םיחפס ללוכ ריקב וא יולג םיבכרומ  1115      
תרנצ ןי ב רוביחה תודוקנב, םיקוזיח ,תוכימת,      
ירבחמ ועצובי תיטסלפ תרנצו תנוולוגמ הדלפ      

                    240.00 .רטוקה יפל םינגואמ/םיגרבותמ ץויח רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

10.70.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../022 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     022 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
2/11" רטוקב  )לורילופ( 08R-PP  תורוניצ     07.01.180
יפל RDS-RESAF 4.7 רוניצה גוס )'ממ 05(      
םיחפס ללוכ ריקב וא יולג םיבכרומ  1115 י"ת      
תרנצ ןיב ר וביחה תודוקנב, םיקוזיח ,תוכימת,      
ירבחמ ועצובי תיטסלפ תרנצו תנוולוגמ הדלפ      

                     60.00 .רטוקה יפל םינגואמ/םיגרבותמ ץויח רטמ   
      
36( 2"רטוקב  )לורילופ( 08R-PP  תורוניצ     07.01.190
י"ת יפל RDS-RESAF 4.7 רוניצה גוס )'ממ      
םיחפס ללוכ ריקב וא יולג םיבכרומ  1115      
תרנצ ן יב רוביחה תודוקנב, םיקוזיח ,תוכימת,      
ירבחמ ועצובי תיטסלפ תרנצו תנוולוגמ הדלפ      

                     55.00 .רטוקה יפל םינגואמ/םיגרבותמ ץויח רטמ   
      
09( 3" רטוקב  )לורילופ( 08R-PP  תורוניצ     07.01.200
י"ת יפל RDS-RESAF 4.7 רוניצה גוס )'ממ      
םיחפס ללוכ ריקב וא יולג םיבכרומ  1115      
תרנצ ןי ב רוביחה תודוקנב, םיקוזיח ,תוכימת,      
ירבחמ ועצובי תיטסלפ תרנצו תנוולוגמ הדלפ      

                    180.00 .רטוקה יפל םינגואמ/םיגרבותמ ץויח רטמ   
      
3" רטוקב רוניצל )לורילופ( 08R-PP חפס      07.01.210

                     35.00 .)מ"מ 09( 'חי   
      
םימח םימל( לורילופ PP-R08 )  רוניצ דודיב      07.01.220
לוורשב ריקה ךותב וא יולג 2/1" רטוקב      
טרס תפיטע םע  'ממ 6  יבועב סקלפומרא      

                    220.00 . קבדומ קיטסלפ רטמ   
      
םימח םימל( לורילופ PP-R08 )  רוניצ דודיב      07.01.230
לוורשב ריקה ךותב וא יולג  4/3" רטוקב      
טרס תפיטע םע  'ממ 6  יבועב סקלפומרא      

                    260.00 . קבדומ קיטסלפ רטמ   
      
2/1 " רטוקב PP- R08 רמוחמ ירודכ זרב      07.01.240

                     25.00 .םידרוקר ללוכ הגרבהב רבוחמ )'ממ 02( 'חי   
      
4/3" רטוקב PP- R08   רמוחמ ירודכ זרב      07.01.250

                     70.00 .םידרוקר ללוכ הגרבהב רבוחמ, )'ממ52( 'חי   
      
1" רטוקב PP- R08   רמוחמ ירודכ זרב      07.01.260

                     42.00 .םידרוקר ללוכ הגרבהב רבוחמ, )'ממ23( 'חי   
      
2/11" רטוקב PP- R08   רמוחמ ירודכ זרב      07.01.270

                     12.00 .םידרוקר ללוכ הגרבהב רבוחמ, )'ממ 36( 'חי   
      
      
      

10.70.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../023 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     023 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
זרב תללוכה היונב השינב שא יובכ תדוקנ     07.01.280
ירודכ ףוגמ  "ץרוטש" דמצמ םע 2 " הפירש      
ףות לע 4/3" רטוקב 'מ 03 ןולגלג 1" ריהמ      
" תובהל" תרצות. ישומיש בר הנלסמו קנזמו      

                     34.00 'פמוק .ע"ש וא  
      
ריקה לע יולת ינקת חפ ןוראב שא יובכ תדוקנ     07.01.290
םע 2 " הפירש זרב תללוכה )ןוראה ללוכ(      
ןולגלג 1" ריהמ ירודכ ףוגמ  "ץרוטש" דמצמ      
בר הנלס מו קנזמו ףות לע 4/3" רטוקב 'מ 03      

                      1.00 'פמוק .ע"ש וא "תובהל" תרצות. ישומיש  
      
זרב תללוכה תוגרדמה ירדחב שא יובכ תדוקנ      07.01.300
תרצות  "ץרוטש" דמצמ םע 2 " הפירש      

                     15.00 'פמוק .ע"ש וא "תובהל"  
      

                     35.00 'פמוק .םיקונרז ינשו 2 " רטוקב קנזמ  07.01.310
      

                     35.00 . ג"ק 6 ןולה שא יוביכ ףטמ  'חי  07.01.320
      
ריקהמ םורכ הפוצמ זילפמ 4/3" ןג זרב      07.01.330

                     12.00 .ע"ש וא "תמח" תרצות 'חי   
      
קנזמו ףות לע 4/3" רטוקב 'מ 03 ןולגלג      07.01.340

                      3.00 .ע"ש וא "תובהל" תרצות. ישומיש בר הנלסמו 'חי   
      
רבעמב RPP תרנצ לע םיעצובמה "םירלוק"      07.01.350
םירשואמ , מ"מ 09 דע רטוקב שא ירוזא ןיב      
ןיקתמ י"ע ןקתומ תרנצה ןרצי י"ע שומישל      

                     20.00 השרומ 'חי   
      
לביטש" תרצות תמגודכ ידיימ םימ םמחמ     07.01.360
, 81LED :םגד "דיפסומרט" םגד " ןורטלא      
טרפמב טוריפ יפל יזאפ תלת ילמשח רוביח      
נל )םיפוגמ( םירזיבאה לכ ללוכ דחוימה ינכטה      
יוויחל תונכהו םירזוחלא םימותסש, ,קותי      

                      2.00 .הנבמ תרקבלו למשח תנזהל 'חי   
      
לביטש" תרצות תמגודכ ידיימ םימ םמחמ     07.01.370
, 4MHD :םגד "דיפסומרט" םגד " ןורטלא      
טרפמב טוריפ יפל יזאפ-דח ילמשח רוביח      
)םיפוגמ( םירזיבאה לכ ללוכ דחוימה ינכטה      
יוויחל תונכהו םירזוחלא םימותסש, ,קו תינל      

                      4.00 .הנבמ תרקבלו למשח תנזהל 'חי   
      
      
      
      

10.70.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../024 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     024 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לביטש" תרצות תמגודכ ידיימ םימ םמחמ     07.01.380
, U6CHD :םגד "דיפסומרט" םגד " ןורטלא      
טרפמב טוריפ יפל יזאפ-תלת ילמשח רוביח      
נל )םיפוגמ( םירזיבאה לכ ללוכ דחוימה ינכטה      
יוויחל תונכהו םירזוחלא םימותסש, ,קותי      

                     20.00 .הנבמ תרקבלו למשח תנזהל 'חי   
םיטנרדיה שא יוביכו םימחה, םירקה םימה תקפסה תוכרעמ  10.70 כ"הס            

      
ם י ר ל ק נ י ר פ ס ה  ת כ ר ע מ   20.70 ק ר פ  ת ת       
ן י נ ב ב       
      
ןקת 04.קס רפת אלל רוחש הדלפ תורונצ      07.02.010
םינקתומ ,הגרבהב םירבוחמ , 4134 ילארשי      
םיקוזיחו תוכימת ,םיחפס ,העיבצ ללוכ םייולג      

                   1050.00 .1" רטוקב רטמ   
      
ןקת 01.קס רפת אלל רוחש הדלפ תורונצ     07.02.020
םטא םע םיצרוחמ םירוביחב 4134  ילארשי      
    "PUOCKIUQ" וא "לגדומ" תרצות  
,םיחפס ,העיבצ ללוכ םייולג "קיולאטקיו"      

                    600.00 .2/11" רטוקב םיק וזיחו תוכימת רטמ   
      
ןקת 01.קס רפת אלל רוחש הדלפ תורונצ     07.02.030
םטא םע םיצרוחמ םירוביחב 4134  ילארשי      
    "PUOCKIUQ" וא "לגדומ" תרצות  
,םיחפס ,העיבצ ללוכ םייולג "קיולאטקיו"      

                    500.00 .2" רטוקב םיק וזיחו תוכימת רטמ   
      
ןקת 01.קס רפת אלל רוחש הדלפ תורונצ     07.02.040
םטא םע םיצרוחמ םירוביחב 4134  ילארשי      
    "PUOCKIUQ" וא "לגדומ" תרצות  
,םיחפס ,העיבצ ללוכ םייולג "קיולאטקיו"      
םיחפס ללוכ 3" רטוקב םיק וזיחו תוכימת      

                    900.00 . PUOKCIUQ רבחמ םע םירבוחמה רטמ   
      
ןקת 01.קס רפת אלל רוחש הדלפ תורונצ     07.02.050
םטא םע םיצרוחמ םירוביחב 4134  ילארשי      
    "PUOCKIUQ" וא "לגדומ" תרצות  
,םיחפס ,העיבצ ללוכ םייולג "קיולאטקיו"      
םיחפס ללוכ 4" רטוקב םיק וזיחו תוכימת      

                   1230.00 .PUOKCIUQ רבחמ םע םירבוחמה רטמ   
      
      
      
      
      
      

20.70.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../025 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     025 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןקת 01.קס רפת אלל רוחש הדלפ תורונצ     07.02.060
םטא םע םיצרוחמ םירוביחב 4134  ילארשי      
    "PUOCKIUQ" וא "לגדומ" תרצות  
,םיחפס ,העיבצ ללוכ םייולג "קיולאטקיו"      
םיחפס ללוכ .6" רטוקב םיק וזיחו תוכימת      

                     30.00 . PUOKCIUQ רבחמ םע םירבוחמה רטמ   
      
תשוחנ תגוסגסמ 1" רטוק ירודכ םותסש      07.02.100
,אלמ רבעמ ,הגרבהב רבוחמ ןולפט םטאו      

                      5.00 LU/MF. רשואמ 'חי   
      
ללוכ ןגואמ .Y&S.O הקיצי לזרבמ רעש ףוגמ      07.02.110
MF\LU רשואמ םיכתורמ םיידגנ םינגוא      
גתמ ללוכ ע"ש וא "גניקיו" תמגודכ 6" רטוקב      

                      1.00 .הארתה 'חי   
      
םירלקנירפס תכרעמל הקעזא/הלעפה תכרעמ     07.02.120
"גניקיו" תרצות תמגודכ !טלפמוק 6" רטוקב      
תוברל )הקזחאל תפלשנ הפלק םע( J לדומ      
,זוקינ יזרב ,ץחל-ידמ , םיזרב ,םוליב את      
,הרקב תכרעמל טווחמ ילמשח טטסוסרפ      
רישכמ ,6" רעש ףוגמ ,תנבלוגמ "םירט" תרנצ      

                      1.00 'פמוק .תחא הדיחיכ לכה המירז  
      
3" רטוקב לופכ רוגיחב הטילש יפוגמ תכרעמ     07.02.130
וא "דמרב" תרצות "NOITCA-ERP" גוסמ      
, םיידגנ םינגוא ללוכ ןגואמ ע"ש וא "תורוד"      
רוביחו ץחל תקעזא קספמ, תילמשח הלעפה      
"םירט" תרנצ ללוכ ,ISP052 ,םיצרוחמ םי      
HCTIWS( טטסוסרפ ללוכ האלמ      
    ERUSSERP (,סחדמו "רפרפ" קותינ ףוגמ  
0.3 לש ילמינימ ץחלל תכרעמהמ קלחכ ימוקמ      

                      1.00 ואמ לכה 'מטא 'חי   
      
)תירוזא ףקז תכרעמ( הטילש יפוגמ תכרעמ     07.02.140
GNIKIV" " תרצות :תמגודכ רוזאל הסינכב      
METSYS RESIR YSAE 1-F\1-E :לדומ      
    LEDOM MF\LU רפרפ ףוגמ :ללוכה ,ע"ש וא  
,הקידב ינועש ,רזוח-לא םותסש ,קותינל      
,)NIARD DNE TSET( הקידבו זוקינ תכרעמ      
גתמ ,)HCTIWS WOLF( המירז גתמ      
תרנצ ללוכ ,)HCTIWS REPMET( הארתה      

                      1.00 'פמוק ב וק לע תנבלוגמ "םירט"  
      
      
      
      
      

20.70.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../026 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     026 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
)תירוזא ףקז תכרעמ( הטילש יפוגמ תכרעמ     07.02.150
"GNIKIV" תרצות :תמגודכ רוזאל הסינכב      
METSYS RESIR YSAE 1-F\1-E :לדומ      
    LEDOM MF\LUרפרפ ףוגמ :ללוכה ,ע"ש וא  
,הקידב ינועש ,רזוח-לא םותס ש ,קותינל      
,)NIARD DNE TSET( הקידבו זוקינ תכרעמ      
גתמ ,)HCTIWS WOLF( המירז גתמ      
תרנצ ללוכ ,)HCTIWS REPMET( הארתה      

                     12.00 'פמוק קב וק לע תנבלוגמ "םירט"  
      
8.2 : תרצות )THGIR PU ( ףוקז רלקנירפס      07.02.160
    RESPONSE  MM GLASS BULB  
    KCIUQ, " M LEDOM TSAFORCIM וא  
2/1T=86C ריחנ רטוק LU/MF.  רשואמ ע"ש      

                    550.00 , K"=5.6 . 'חי   
      
LLAWEDIS( ידיצ רלקנירפס     07.02.170
    LATNOZIROH( תעבט םע ריקב עוקש  
H ,NOZIROH-1,  :םגד םורכ הפוצמ )הטזור(      
,LU רשואמ ע"ש וא GNIKIV" " תרצות      
הגרבה , /1 2" ריחנ רטוק הריהמ הבוגת      

                    100.00 . K=6.5,T=47C.2/1" 'חי   
      
יומס )TNEDNEP ( יולת רלקנירפס     07.02.180
    )DELAECNOC( תיטסוקא הרקתב הנקתהל  
הבוגת B GARIM NOZIROH-2  :םגד      
,  רשואמ ע"ש וא GNIKIV " " תרצות הריהמ      
    LU, הגרבה , 1/2" ריחנ רטוק "K=6.5  
    ,T=47C , 2/1 ,וקב יוסכל הטלפ ללוכ  
40890 ,  : הטלפה םגד ! םורכ הפוצמ הרקתה      

                   1580.00 . 38790A : זתמה םגד ,F 'חי   
      
8.2 : תרצות )THGIR PU ( ףוקז רלקנירפס      07.02.190
    RESPONSE  MM GLASS BULB  
    KCIUQ, " M LEDOM TSAFORCIM וא  
ריחנ רטוק LU/MF.  רשואמ ע"ש      

                     10.00 K , C141=T1/2"=5.6 . 'חי   
      
תריציל תולעמ 09 תויוזו 1" רטוקב תרנצ      07.02.200
סוחד ריווא תכלוה תרנצל "אבס לקמ"      

                     50.00 ."ןיישקא הרפ" תכרעמב 'חי   
      
ךרוא זתמל ןוגיע+מ"בלפ שימג רבחמ      07.02.210

                   1580.00 .LU\MF רשואמ .2/1" לפינ+מ"מ0001 'חי   
      
      
      
      

20.70.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../027 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     027 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ד"ממ תוריק ךרד יתשורח םוטא תרנצ רבעמ      07.02.220
תרצות 2" דע רטוקב רוניצל ר"עקפ רשואמ      

                     30.00 .ע"ש וא TSB 'חי   
      
תשוחנ תגוסגסמ 2/11" רטוק ירודכ םותסש      07.02.230
,אלמ רבעמ ,הגרבהב רבוחמ ןולפט םטאו      

                     40.00 LU/MF . רשואמ 'חי   
      
ןוכמ י"ע עוציבהו ןונכתה תוקידבל תויולע      07.02.240
ןמז לכ ךרואל י"תמ תמגודכ ךמסומ הקידב      

                      1.00 'פמוק . יפוסה ורושיא דע טקיורפה  
      
תכרעמל רוביחה תדוקנב תשר ןיפוא תקידב      07.02.250

                      1.00 'פמוק .י"תמ תמגודכ ךמסומ הקידב ןוכמ י"ע  
ןינבב םירלקנירפסה תכרעמ  20.70 כ"הס            

      
ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ   30.70 ק ר פ  ת ת       
      
וא יולג םיבכרומ א"מ זוקינו ןיחולד-ימ תורוניצ     07.03.010
ןוטבב םיצירחב וא ףוצירה יולימב וא תוריקב      
ןוטב תפיטע ללוכו ,םיקוזיחו !תוכימת ללוכ      
רוניצה גוס, םיצי רחבו יולימב תורוניצל הזר      
    E.P.D.H )תרנצ )ההובג תופיפצב ןליטאילופ  
יפל תפרומ תרנצ , ןרצי ותוא לשמ !!!םיחפסו      
תוארוה יפל ןקתומה 9151NE ו 6744 י"ת      

                   4800.00 ותירב רבוחמ ןרצי רטמ   
      
לע וא יולג םיבכרומ רוויאו ןיכפוש-ימ תורוניצ     07.03.020
רוניצה גוס ,םיקוזיחו !תוכימת ללוכ תוריק      
    E.P.D.H )תרנצ )ההובג תופיפצב ןליטאילופ  
יפל תפרומ תרנ צ , ןרצי ותוא לשמ !!!םיחפסו      
תוארוה יפל ןקתומה 9151NE ו 6744 י"ת      
ךותיר ירבחמ וא הקשה ךותירב רבוחמ ןרצי      
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ םיילמשח      

                    500.00 ילת םיחפס ללוכ 'דכו תוטשפתהל רטמ   
      
לע וא יולג םיבכרומ רוויאו ןיכפוש-ימ תורוניצ     07.03.030
רוניצה גוס ,םיקוזיחו !תוכימת ללוכ תוריק      
    E.P.D.H )תרנצ )ההובג תופיפצב ןליטאילופ  
יפל תפרומ תרנ צ , ןרצי ותוא לשמ !!!םיחפסו      
תוארוה יפל ןקתומה 9151NE ו 6744 י"ת      
ךותיר ירבחמ וא הקשה ךותירב רבוחמ ןרצי      
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ םיילמשח      

                     80.00 ילת םיחפס ללוכ 'דכו תוטשפתהל רטמ   
      
      
      

30.70.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../028 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     028 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ץוח תעיבצו תנבלוגמ הדלפמ זוקינ רוניצ     07.03.060
ירדחב יולג בכרומ תובכש שולשב תיתשורח      
רבוחמ 2" רטוקב 'דכו תובאשמ ירדח ,א"זמ      
םיחפס ללוכ .301 י"ת יפל 'ב גרד הגרבהב      

                    180.00 . ןוגיעל ןוטב ישוג ללוכ ,םיקוזיחו תוילת רטמ   
      
דע קמועב עקרקב םינומט ןיכפוש-ימ תורוניצ     07.03.070
ןליטאילופ( E.P.D.H רוניצה גוס 'מ 05.1      
ותוא לשמ !!!םיחפסו תרנצ )ההובג תופיפצב      
9151NE ו 6744 י"ת יפל תפרומ תרנצ , ןרצי      
ךותיר יחפסב רבוחמ ןרצי תוארוה יפל ןקתומה      
תודורטקלא י"ע ילמשח      
    "NOISUIF-ORTCELE" םינפ ךותירב וא  
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ ,ןקתה יפל      

                     80.00 כ'דכו תוטשפתהל רטמ   
      
דע קמועב עקרקב םינומט ןיכפוש-ימ תורוניצ     07.03.080
ןליטאילופ( E.P.D.H רוניצה גוס 'מ 05.1      
ותוא לשמ !!!םיחפסו תרנצ )ההובג תופיפצב      
9151NE ו 6744 י"ת יפל תפרומ תרנצ , ןרצי      
ךותיר יחפסב רבוחמ ןרצי תוארוה יפל ןקתומה      
תודורטקלא י"ע ילמשח      
    "NOISUIF-ORTCELE" םינפ ךותירב וא  
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ ,ןקתה יפל      

                     60.00 כ'דכו תוטשפתהל רטמ   
      
רובע עקרקב םינומטה ל"נה תורוניצל תפסות      07.03.090
ביבס מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב תפיטע      

                    130.00 .י"תמ תויחנהו טרפ יפל תורוניצה רטמ   
      
וא "טירבג" תרצות EPDHמ יתשורח ךפשמ      07.03.100
"S" ןופיס םע מ"מ 011/061 רטוקב ע"ש      
ךותירב םירבוחמ מ"מ 011 רטוקב יתשורח      

                     18.00 .םיקוזיחו תוכימת ללוכ יולג ןקתומ םינפ 'חי   
      
תרוקב הספוק וא )4"/2"( תרוקב תספוק      07.03.110
םע .P.Pמ מ"מ 001 רטוק )4"/4"( תלפונ      
גרבתמ םורכ הפוצמ זילפמ הסכמ וא הסכמ      

                     82.00 ."הפמ" תרצות תעבורמ תרגסמו 086 י"ת יפל 'חי   
      
.P.Pמ מ"מ 001 רטוק )4"/2"( הפציר םוסחמ      07.03.130
י"ת יפל גרבתמ םורכ הפוצמ זילפמ הסכמ םע      

                    100.00 ."הפמ" תרצות תעבורמ תרגסמו 086 'חי   
      
      
      
      
      

30.70.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../029 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     029 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ךיראמ ללוכ .E.P.D.H מ 6"/4" הפצר םוסחמ     07.03.140
םיבכרומ ם"בלפמ ררוחמ לסו םוטיא ןוראווצ,      
םורכ הפוצמ זילפמ תשר הסכמ םע טרפ יפל      
תרצ ות תעבורמ תרגסמו 086 י"ת יפל גרבתמ      

                     11.00 . "הפמ" 'חי   
      
מ  4"/4" רטוקב  " S "הפצר םוסחמ     07.03.160
    E.P.D.H. ררוחמ לסו םוטיא ןוראווצ ללוכ  
תשר הסכמ םע טרפ יפל םיבכרומ ם"בלפמ      
086 י"ת יפל גרבתמ םורכ הפוצמ זילפמ      

                      2.00 . "הפמ" תרצות תעב ורמ תרגסמו 'חי   
      
י"ע א"מ זוקינל שימג רוניצ רוביחל הנכה      07.03.170
שימג רוניצ תסינכל הנכהו תגרבומ הפומ      

                    700.00 .םטא םע ץחלב 'חי   
      
רטוקב E.P.D.H וא הדלפ חפמ סדרב עבוכ      07.03.200

                     18.00 ריוא רוניצל 6",4" 'חי   
      
רבעמב EPDH תרנצ לע םיעצובמה "םירלוק"     07.03.210
םירשואמ , מ"מ 011 דע רטוקב שא ירוזא ןיב      
    MF/LU תמגודכ תרנצה ןרצי לשמ םייתשורח  
0 :םגד "TIREBEG" תרצות      
    9ttohcsrhoRSULP"" יפל ןקתומ .ע"ש וא  
חקפמה תויחנה י"פע ,דבלב ןרצי תויחנה      

                    100.00 .!!!!דבלב 'חי   
      
ןליטאלופמ םיקלחה לכ , ירודכ קותינ ףוגמ      07.03.220
2" רטוקב ע"ש וא "ןואסלפ" וא "IFAS" תרצות      

                     30.00 .גרבומ דרוקרו הגרבה יחפס םע רבוחמ 'חי   
רוויאו םיזקנ  30.70 כ"הס            

      
ה א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק   50.70 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
      
'א גוס ןבל סרחמ ריקהמ היולת הבישי תלסא     07.05.010
תינוכסח,תיפקיה הפיטש םע, מ"מ 045 ךרואב      
40.0 יבועב ימינפ גוגיז םע,רטיל 5.4 םימב      
תרצות,מ"מ 80.0 יבועב ינוציחו מ"מ      
    TIVARUD תרדסמ,0000905222 םגד  
    3KCRATS םגד םאות הלסא בשומ ללוכ  
יתשורח הילת ןקתמ ללוכ .0000183600      
ריק וא סבג ריקל םיאתמ "טירבג" תרצות      

                     52.00 יחו ןוטב וא םיקולב 'חי   
      
      
      

50.70.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../030 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     030 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןבל סרחמ םיכנל ריקהמ היולת הבישי תלסא     07.05.020
תיפקיה הפיטש םע, מ"מ 007 ךרואב 'א גוס      
מ"מ 40.0 יבועב ימינפ גוגיז םע ,הרוגס      
TIVARUD תרצות ,מ"מ 80.0 יבועב ינוציחו      
ללוכ,3KCRATS תרדימ ,0000903022 םגד      
לכל הטסורינ יריצ םע הסכמ אלל הלסא בשומ      
תזוזת תעינמל םידדצ םינספותו ךרואה      
הילת ןקתמ ללוכ,0000162600 םגד בשומה      

                     11.00 תשורח 'חי   
      
לדוגב 'א גוס ןבל סרחמ ריקהמ היולת הנתשמ     07.05.030
םע ,הרוגס תיפקיה הפיטש םע, מ"מ 582/023      
יבועב ינוציחו מ"מ 40.0 יבועב ימינפ גוגיז      
,234 380 םגד TIVARUD תרצות,מ"מ 80.0      
ט"קמ ןופיס תרנצה ירזיבא ללוכ      
ט"קמ 2/1" ירוחא םימ תקפסא+211500      
ןקתמ ללוכ.140500 ט"קמ יוסיכ+00859      
ןוטב ריק וא/ו סבג ריקל םיאתמ יתשורח הילת      

                     10.00 יק וא/ו 'חי   
      
932 י"ת יפל 'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.05.040
ןוילעה הקלחב תסלופמ הצחרה תרעק      
80.0 גוגיז יבוע, הנותחת הנקתה םע תבלושמ      
תרצות מ"מ 563/094 תודימב,מ"מ      
    TIVARUD תרדיס 0000945030  םגד  
    .3KCRATS הפוצמ זילפמ קובקב ןופיס םע  
,תרשרשו קקפ הציחל ליטנו ½1" רטוקב םורכ      

                     45.00 .םישורדה םירוביחה לכו 'חי   
      
הילת ןקתמ ללוכ( ריקה לע יולת הצחר רויכ     07.05.050
'א גוס ןבל סרחמ )"טירבג" תרצותמ יתשורח      
ירדחב וא םיכנה יתורישל םיקוזיחו תוילת ללוכ      
יבועב גוגי ז םע,מ"מ 063/005 לדוגב ,תוריש      
םגד TIVARUD תרצות,מ"מ 80.0      
ללוכ,3KCRATS תרדיסמ,0000050030      
½1" רטוקב . םורכ הפוצמ זילפמ קובקב ןופיס      

                     10.00 .תרשרשו קקפ ליטנו 'חי   
      
ללוכ 'א גוס ןבל סרחמ )ףטשמ( חבטמ רויכ     07.05.060
!חטשמל תחתמ הנקתהל םיקוזיחו תוילת      
וא 705:ט"קמ 06 רודלג :םגד "הסרח" תרצות      
ליטנו 2" רטוקב P.Pמ "S" ןופיס ללוכ ע"ש      

                     15.00 .תרשרשו קקפ 'חי   
      
      
      
      
      

50.70.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../031 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     031 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לאידיא תרצות  )גניספולס( םיכפש טיבע     07.05.080
ללוכ ריקה לע יולת הטסורינ יושע טרדנטס      
ט"קמ הנוילע םימ תסינכ יתשורח הילת ןקתמ      
    YM8656S רזמ , םירזיבאה לכ ללוכ ע"ש וא  
וא A-51 "ראפ" תרצות 1" רטוק ירטנצסקא ם      
םיפוצמ םיילע ½" םיכפוש  םיזרב ינשו ע"ש      

                     10.00 . ע"ש וא " תמח" תרצות לקינ םורכ 'חי   
      
רויכ/חטשמהמ הדימעב ךפוש ינכמ יתנמ זרב      07.05.090
יתנמ זרב, 507 םגד  "OTSERP" תרצות      

                     10.00 .הקדל רטיל 4 םכסח םע ,תידי ידי לע לעפומה 'חי   
      
חבטמ רויכל םימחו םירק םימל "חרפ" הללוס      07.05.100
היפ םע "ביא" םגד " CWK" תרצות תרצותמ      
ללוכ מ"מ 822 היפ ךרואב תבבותסמ הכורא      

                     12.00 .םימ םרז ןדעמ 'חי   
      
הצחר רויכל םימחו םירק םימל הדימעב הללוס     07.05.110
0001 םגד , לארשי הסדנה ןרטש.י תרצות      
    EMIT NEERG )פמט תוסיול תידי םע'( ,  
קדל רטיל 9.1 לש םכסח םע ,יאנש י"ע הלעפה      

                     45.00 .ה 'חי   
      
רשואמ םיננוצ םימל )רלוק( היתש-ימל ןקתמ     07.05.120
)תודיחי יתש םיכנ+ליגר( בלושמ, י"תמ      
ןקתומ )םיקלחה לכ( 613 ם"בלפ יושע יתשורח      
ימו םימ תוכרעמל םירוביח ללוכ ריקה לע      
תמגודכ קפס תויחנה יפל ,רלי'צ, ןיחולד-      
B804321A:םגד "NROCA" תרצות      

                     10.00 'פמוק ע"ש וא "הסדנה ןרטש.י":ןאובי  
      
הנקתהל )ריקהמ( םירקו םימח םימל הללוס     07.05.130
לאידיא תרצות תחלקמ רובע חיטל תחתמ      
ע"ש וא 9928B ט"קמ רוטנוק םגד טרדנאטס      
וצי היפ ,"סקוב יזיא" יכרד עברא ןונגנמ ללוכ      
שארו תחלקמ שארל הקוצי עורז ,די ףלזמו הק      
םיבצמ 2 ןנווכתמ טרדנטס לאידיא תחלקמ      
שימג רוניצ ,המירז ןוויכ ףילחמ ,A9122 ט"קמ      

                      3.00 יק הלתמו םימ םרז רשימ ,מ"מ 0051 'חי   
ןהירזיבאו האורבת תועובק  50.70 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב הכמויות   .../032 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     032 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ב י א ש  ת ו נ ח ת   60.70 ק ר פ  ת ת       
ף ת ר מ ב  ז ו ק י נ /ב ו י ב ל       
      
הקופתב, זוקינ/ימלוג בויבל הלובט הבאשמ     07.06.010
ץחל 'מ 61-ו העש/ק"מ01 לש תילמינימ      
לעב לובט ילמשח עונמ םע הדובע תדוקנב      
ינכמ םטא ,עונמ םוח שגר ללוכ ד"לס 009,2      
WK 7.1 לש קפסהב הבאשמל םיאתמ ל ופכ      
תשק םע )לאטסדפ( תבשות :לולכת הבאשמה      
את תפצר לע ןקתותש ןגואמ תולעמ 09      
ימלוב( תויציפק תוכימת םע דחי תובאשמה      

                      4.00 'פמוק תמה )םיעוזעז  
      
רוניצמ 'מ 05.3 -דע לש ךרואב הילע רוניצ     07.06.020
טלמ םינפ יופיצ םע 61/3" ןפוד יבוע 3" הדלפ      
םינגוא 2 תללוכ ותבכרה , תינוציח העיבצו      
תשקו ם יגרבב ןגואמ רסרד רבחמ ,םיכתורמ      

                      8.00 'פמוק . יסקופאב לכה תעיבצו תנגואמ תולעמ 09  
      
403 הטסורינ רוניצמ דוקיפ יפוצמ הלתמ      07.06.030

                      2.00 'פמוק . 'מ 00.1 ךרואב ףפוכמ 1" רטוקב  
      
לש ךרואבו 2" רטוקב חישק .C.V.P לוורש      07.06.040
זוקינל ןוסכלאב תווצקב ךותח מ"ס 05      

                      2.00 'פמוק .ץחל יקרופו םירטמונמ  
      
ןפוד יבוע ,"6 4" רטוקב הדלפ רוניצ יעטק     07.06.050
הנימולא-בר טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע 23/5"      
דע לש ךרואב "וירט" תינוציח ןגמ תפיטעו      
תינכת ב טרפ יפל המיטא ןגוא ללוכ 'מ 05.0      
ןוטב תרקתו תוריקב תונכה רובע םיטרפ      
,אתל הסינכ תורוניצ :ןמקלדכ תרנצ ירבעמל      
,תובאשממ הילע תורוניצ ,רורויא תורוניצ      

                     10.00 .השילג רוניצ 'חי   
      
תילתל ןוטב תרקתב "םירקוה" םילתמ      07.06.060
הדלפ תרנצמ םייושע תובאשמה תוארשרש      

                      4.00 . 8/3" רטוקב תנבלוגמ 'חי   
      
אתל הדיריה םלוסל דומצב הזיחא הקעמ      07.06.070
ךרואב ףפוכמ 2" רטוקב 403 הטסורינ רוניצמ      

                      2.00 'פמוק .'מ 00.1  
      
תינכתב טרפ יפל םיפוצמ ןומיסל הטלפ      07.06.080

                      2.00 .םיטרפה 'חי   
      
ישפוח רבעמ םע בויבל רצק זירט ףוגמ      07.06.090

                      2.00 . םיידגנ םינגואו םינגוא ללוכ 3" רטוקב 'חי   
      
      
      

60.70.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../033 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     033 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ישפוח רבעמ םע בויבל רצק זירט ףוגמ      07.06.100

                      4.00 . םיידגנ םינגואו םינגוא ללוכ 4" רטוקב 'חי   
      
הדובע ץחלל 4" רטוק בויבל רזוח לא םותסש     07.06.110
ךרואמ ריצו תרוקב הסכמ ףדמ םע 'מטא 61      
םע ףונמו תיפסכ םע לובג קספמ ללוכ      
ינגואו םינגוא ללוכ ךרואמה ריצה דצב תלוקשמ      

                      4.00 . םיידגנ ם 'חי   
      
יושע 4/3" רטוק בויבל יטמוטוא ריוא םותסש      07.06.120

                      2.00 . 4/3" רטוקב ריבעמ זרב ללוכ ם"בלפ 'חי   
      
ירוביח םע 1" רטוק תנבלוגמ תרנצ לולכמ     07.06.130
םע בלצ,תורוניצ יעטק ללוכ .רטמונמל הגרבה      
קיספמ זרב 2/1"-1" רבעמ ,1" ףוגמ .םיקקפ      
ה זוקינל תיבוברז םע רטמונמל ןקורמו      
םע ם"בלפמ מ"ס 01 רטוק רטמונמ ,רטמונמ      
'מטא 0-3 הדידמ םוחת לעב ,ןירצילג יולימ      

                      2.00 'פמוק .תרנצה תעיבצ ללוכ  
      
טרפמל םאתהב הביאש תנחתל למשח ןורא     07.06.140
לש טרדנטסב למשח ןורא :דחוימה ינכטה      
ןוטבמ דוסי חטשמ לע הדימעב ץוח תבכרה      
טרפמ יפל םיתורש דויצ :לולכי ןוראה ןיוזמ      
לש למשחה ץעוי י"ע ורשואי ויביכרש ףרוצמ      
ןוראה לולכי הרקמ לכב .עוציבה ינפל טקיורפה      
לש הדובע תועש הנומ :טרפמב רמאנל ףסונב      

                      2.00 'פמוק וקיפו ןומיסל םירזיבאשח תנזה ,תובאשמה  
      
תלעפהל דוקיפל ינוסארטלוא ששגו רקב     07.06.150
הבוג רתאי ששגה .הביאשה רובב תובאשמה      
סלפמ .א :תומר שמחב הביאשה רובב םימה      
'סמ תינרות הבאשמ הלעפה סלפמ .ב הממדה      
.ד 2 'סמ תינרות הבאשמ הלעפה סל פמ .ג 1      
ששגה . קיר רוב .ה אלמ רוב הקעזה סלפמ      
UDF" תמגודכ ינוסרטלוא גוסמ ויהי רקבהו      
וא ressuaH sserdnE " תרצותמ ," 068      

                      2.00 'פמוק בעה ,ע"ש  
      
תורוניצמ יושע 'מ 00.3-כ לש ךרואב םלוס      07.06.160
תוכימת ללוכ סלגרביפמ וא 403 הטסורינ      

                      2.00 'פמוק .תובאשמה אתב ותבכרהו אתה ןפודל םינוגיעו  
      
םאותמ םוטא מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמ      07.06.170
לעמ בצומ הנחתה לש ןוטבה תרקתל      
יפל לכה םלוסל החונ השיג םע תובאשמה      

                      3.00 .טרפ 'חי   
      

60.70.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../034 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     034 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
4" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ הקינס רוניצ     07.06.180
טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע 61/3" ןפוד יבוע      
יפלךותירב רבוחמ תובכש 3ב תינוציח העיבצו      
לכו ם יקוזיח תוילת ,םיחפס ללוכ .035 י"ת      

                     60.00 .םלשומ עוציבל שרדנה רטמ   
ףתרמב זוקינ/בויבל הביאש תונחת  60.70 כ"הס            

      
ת ו ג ג  ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ   70.70 ק ר פ  ת ת       
      
רוניצמ )םימשג-ימ זוקינל תורוניצ( םיבזרמ     07.07.020
טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע רוחש הדלפ      
3ב תיתשורח תינוציח העיבצו הנימולא-בר      
/35" ןפוד יבוע 4" רטוק 035 י"ת יפל תובכש      
וא יולג בכרומ םינפ ךותירב רבוחמ 2      

                    500.00 .העיבצו םיקוזיח תוילת  ללוכ ,םידומעב רטמ   
      
רוניצמ )םימשג-ימ זוקינל תורוניצ( םיבזרמ     07.07.030
טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע רוחש הדלפ      
3ב תיתשורח תינוציח הפיטעו הנימולא-בר      
035 י"ת יפל "LAG-CPA" וא "וירט" תובכש      
ךותירב רבוחמ 23/5" ןפוד יבוע 4" רט וק      
ללוכ,05.1 דע קמועב עקרקב ןומט םינפ      

                    100.00 .רוניצה ביבס מ"ס 01 ןיוזמ ןוטב תפיטע רטמ   
      
ל"נה רוחש הדלפמ עצומ רוניצ לש רוביח     07.07.040
האיציב )"רצוטש"( רוניצל 4" רטוקב      
י"ע ,יולג, הדלפמ 4" רטוקב הלעת/תלחזממ      
יולימו םטא, תלדגומ )הפומ( שאר םע רוביח      
לכ ללוכ .טרפ יפל יטסלא םוטיא רמוח      

                     13.00 .םלשומ עוציבל םישורדה םירמוחהו תודובעה 'חי   
      
!לופכ זוקינ ע"ש וא "REMLLAD  בזרמ שאר     07.07.060
םע ןליפורפילופ יושע 4" רטוקב אצומ םע      
3521 יפל  VU ןגומ ןליפורפילופמ תשר תכבס      
    NE NID  הרדס  ,6"/4" , וניר :םגד S- 51  
םוטיאו דודיבל המאתהל םירזיבאה לכ ללוכ      
הכבס הסכמ וא גגל ינוק תשר הסכמ ללוכ.גגה      
זילפמ תעבורמ תרגסמ םע זילפמ "דבכ"      

                     18.00 .".ה.פ.מ" תרצות לקינ םורכ םיפוצמ 'חי   
      
וא "ןמפלוו" תרצות תלדגומ תימורט תינגא      07.07.070
רגנ( חטש חותיפל תישפוח הכיפש רובע ע"ש      
001/001 תודימב הנוילע תשר ללוכ .)יליע      

                     18.00 םירטמ 8.1 דע קמועב 'חי   
תוגג םשג ימ זוקינ  70.70 כ"הס            

      
      
      

קובץ: כתב הכמויות   .../035 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     035 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש   80.70 ק ר פ  ת ת       
      
ץיבדנסמ דויצו תרנצ יוהיז יכרצל ןומיס יטלש      07.08.010

                    500.00 .מ"ס 5X01 לדוגב הטירח םע קיטסלפ 'חי   
      
רבעמ םוטיאל .פמוק TSB/RR -002 תכרעמ      07.08.020
חודיק( עצומ רוחב -"4 2" רטוקב רוניצ      

                     15.00 .)מ"מ 061-002 'חי   
      
ללוכ מ"ס 02*03*03 תודימב ןוטב תייבוק      07.08.030

                     30.00 .תרנצ תבכרהל גגה לע ימוגמ הדרפה םוטיא 'חי   
      
תרנצ רבעמל םילוורשו םירוח לש עוציב     07.08.040
6" דע רטוקב ןיכפוש ימו ןיחולד ימ,םימ      
ןוטב תרקתב וא ןוטב תוריק וא  ןוטב תפצרב      
ת רזחהו םישורד הקידב ירוח לכ ללוכ תימייק      

                    150.00 . ותומדקל חטשה 'חי   
תונוש  80.70 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןינבב שא יוביכו האורבת תוכרעמ  70 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../036 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     036 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע   80 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ק נ   10.80 ק ר פ  ת ת       
      

                   3800.00 רואמ תדוקנ  'חי  08.01.001
      

                    600.00 םורח תרואת יפוג ןיב רושרש תרושקת תדוקנ  'חי  08.01.002
      

                    195.00 הרקב\דוקיפ\הרואת ןצחל תדוקנ  'חי  08.01.003
      
ריוא תסנכה תלד וא ןולח עונמל  רוביח תדוקנ      08.01.004

                     40.00 ןשע רורחש בצמב 'חי   
      
אלל יזאפ דח A61 ריק רוביחל הנכה תדוקנ      08.01.005

                   1050.00 הצק רזיבא 'חי   
      
A61  ילארשי םגדמ דיחי עקש- הצק רזיבא      08.01.006
תדוקנל המלשהכ ןקתומ תרגסמ ללוכ יזאפ דח      

                   1000.00 .הנכה 'חי   
      

                    800.00 האלמ יזאפ דח A61 ריק רוביח תדוקנ  'חי  08.01.007
      
2 תרושקתו למשח יעקש ץבקמל הנכה תדוקנ      08.01.008

                     80.00 הצק רזיבא אלל לודומ 'חי   
      
4 תרושקתו למשח יעקש ץבקמל הנכה תדוקנ      08.01.009

                    100.00 הצק רזיבא אלל לודומ 'חי   
      
8 תרושקתו למשח יעקש ץבקמל הנכה תדוקנ      08.01.010

                    900.00 הצק רזיבא אלל לודומ 'חי   
      
תמגוד בלושמ םיעקש ץבקמ- הצק רזיבא      08.01.011
    11D יזאפ דח עקש 1 ללוכ , טסלפ א.ד.ע לש  
ןקתומ תרגסמ ללוכ תרושקת עקשל םאתמו      

                     80.00 לודומ 2 ץבקמ רובע הנכה תדוקנל המלשהכ 'חי   
      
41D תמגוד בלושמ םיעקש ץבקמ- הצק רזיבא     08.01.012
םייזאפ דח םיעקש ינש  ללוכ , טסלפ א.ד.ע לש      
תרושקת יעקש העברא דע רוביחל םאתמו      
הנכה תדוקנל המלשהכ ןקתומ תרגסמ ללוכ      

                    100.00 לודומ 4 ץבקמ רובע 'חי   
      
81D תמגוד בלושמ םיעקש ץבקמ- הצק רזיבא     08.01.013
דח םיעקש השיש  ללוכ , טסלפ א.ד.ע לש      
יעקש העברא דע רוביחל םאתמו םייזאפ      
תדוקנל המלשהכ ןקתומ תרגסמ ללוכ תרושקת      

                    900.00 לודומ 8 ץבקמ רובע הנכה 'חי   
      
לודומ 2 תרושקתו למשח יעקש ץבקמ תדוקנ      08.01.014

                     20.00 האלמ )ןוחטיב\C( 'חי   
10.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב הכמויות   .../037 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     037 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לודומ 4 תרושקתו למשח יעקש ץבקמ תדוקנ      08.01.015

                     25.00 האלמ ) B\1B\2B\IFIW( 'חי   
      
לודומ 8 תרושקתו למשח יעקש ץבקמ תדוקנ      08.01.016

                     80.00 האלמ ) A\1A\2A( 'חי   
      

                    600.00 ידיתע ץבקמל הנכה תדוקנ  'חי  08.01.017
      

                    125.00 )ץבקמב אל( תרושקתל הנכה תדוקנ  'חי  08.01.018
      
טרפ יפל טלפמוק תרקובמ תלדל הנכה תדוקנ      08.01.019

                     50.00 תינכתב 'חי   
      

                    400.00 ץבקמב אלש ןוחטב תכרעמל הנכה תדוקנ  'חי  08.01.020
      

                     60.00 הידמיטלומ לוקמרל הנכה תדוקנ  'חי  08.01.021
      

                     16.00 ןגומ בחרמב היזיוולט תדוקנ  'חי  08.01.022
      

                     32.00 ןגומ בחרמב )הדוחא אל( ןופלט תדוקנ  'חי  08.01.023
      

                     25.00 A61 תיזאפ תלת ריק רוביח תדוקנ  'חי  08.01.024
      

                      5.00 A23 תיזאפ תלת ריק רוביח תדוקנ  'חי  08.01.025
      
A61 יזאפ דח CF /ןגזמל ריק רוביח תדוקנ      08.01.026

                    510.00 הרקתב 'חי   
      
A61 יזאפ תלת CF/ןגזמל רישי רוביח תדוקנ      08.01.027

                    160.00 )טקפ( 'חי   
      

                     10.00 A61X4 ריהמ םימ םמחל רישי רוביח תדוקנ  'חי  08.01.028
      

                     10.00 A04X4 ריהמ םימ םמחל רישי רוביח תדוקנ  'חי  08.01.029
      
תשעותמ םיעקש תספוקב תורש ץבקמ תדוקנ      08.01.030

                     12.00 ינכט טרפמב רדגומכ תונגה ללוכ LPN 'חי   
      
ר"ממ 61 תימוקמ הקראה רוביח תדוקנ      08.01.031

                    900.00 ) םירושיג ללוכ( יפיקיה הקראה ךילוממ 'חי   
      

                    120.00 תוקראה ספמ ר"ממ 61  הקראה רוביח תדוקנ  'חי  08.01.032
      

                     40.00 תוקראה ספמ ר"ממ 52  הקראה רוביח תדוקנ  'חי  08.01.033
      

                    600.00 ריוא גוזמ טטסומרטל הנכה תדוקנ  'חי  08.01.034
      

                   1400.00 שא יוליג תדוקנ  'חי  08.01.035
10.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב הכמויות   .../038 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     038 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                    350.00 הזירכ תדוקנ  'חי  08.01.036
      

                     40.00 םורח ןצחל תדוקנ  'חי  08.01.037
      

                     60.00 םיאבכ ןופלט תדוקנ  'חי  08.01.038
      

                     10.00 הסחמ םוקרטניא תדוקנ  'חי  08.01.039
      
ללוכ ימוקמ רוביח- תוחכונ יאלג תדוקנ      08.01.040

                    630.00 )דרשמ ירדח( )יאלג(רזיבאו תיתשת 'חי   
      
רוביח + ימוקמ בלושמ- תוחכונ יאלג תדוקנ      08.01.041
םינוחבטמ( )יאלג(רזיבאו תיתשת ללוכ הרקבל      

                     80.00 )םיתורישו 'חי   
      
קספמ רובע רואמ תדוקנ ריחמל תפסות      08.01.042

                     65.00 ףוליח 'חי   
      
רמיד רובע רואמ תדוקנ ריחמל תפסות      08.01.043
םע הרישי הדובעל םיאתמ DEL םועמעל      

                     20.00 קפוסיש רביירד 'חי   
      
רזיבא וא  ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות      08.01.044
רואמ תדוקנ וא ריק רוביח תדוקנל המלשה      

                    160.00 םימ ןגומ רזיבאל תרגסמ רובע 'חי   
      
רזיבא וא  ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות      08.01.045
עקש לכ רובע ריק רוביח תדוקנל המלשה      
,תדרפנ וא תפתושמ תרגסמב( ףסונ דומצ      

                   1100.00 .)לגעמ ותואל רבוחמ 'חי   
      
תיזאפ דח ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות      08.01.046
רובע ריק רוביח תדוקנל המלשה רזיבא וא      

                     60.00 )תרושקת ירדח( A61EEC עקשב םויס 'חי   
      
למשח יעקש ץבקמ תדוקנ ריחמל תפסות      08.01.047
רוניצ רובע , ץבקמל הנכה תדוקנ וא תרושקתו      

                     50.00 תרושקתל ףסונ 52? ףכירמ 'חי   
      
רובע  גוס לכמ ץבקמ תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.048
( תרושקתו למשח יעקשל הפצרב אספוק      
    76PI דע רוביחל םוקמ םע )הבוטר  הפצר  
תרושקת יעקש העבראו למשח יעקש העברא      

                     20.00 .)לבמא( mretteb obo nna תמגוד 'חי   
      
      
      
      

10.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../039 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     039 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
למשח יעקש ץבקמ תדוקנ ריחמל תפסות      08.01.049
והשלכ ץבקמל הנכה תדוקנל וא תרושקתו      
02? ףכירמ רוניצו HX2N5.2X3 לבכ רובע      

                     60.00 ינויחמ למשח תנזהל םיפסונ 'חי   
      
דח A61 ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות      08.01.050
שומיש רובע ריק רוביחל הנכה תדוקנ וא יזאפ      

                     20.00 )היצפוא( ךכוסמ לבכב 'חי   
      
רובע תוחכונ יאלג תדוקנ ריחמל תפסות      08.01.051

                      4.00 רוא תמר תדידמ םע תוחכונ בוליש 'חי   
תודוקנ  10.80 כ"הס            

      
ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א   20.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןוולוגמ, מ"ס 6X06 שעותמ דבכ םילבכ םלוס      08.02.001
םירבחמה ,םילתמה ללוכ , מ"מ 2 ןפוד יבוע,      
תמגוד .םישורדה רזעה ירמוחו הדובעה לכו      

                    450.00 .תודיפל קלומ רטמ   
      
רתיה מ"ס 6X05  שעותמ דבכ םילבכ םלוס      08.02.002

                    110.00 ל"נכ רטמ   
      
רתיה מ"ס 6X04  שעותמ דבכ םילבכ םלוס      08.02.003

                    480.00 ל"נכ רטמ   
      
06 דע בחורב םילבכ םלוס ריחמל תפסות      08.02.004
תרוצב מ"מ 5.1 ןוולוגמ חפמ הסכמ רובע מ"ס      
םיגרבב קזוחמ מ"ס 02X06 תודימב "ח"      

                     50.00 .םלוסל רטמ   
      
04 דע בחורב םילבכ םלוס ריחמל תפסות      08.02.005
תרוצב מ"מ 5.1 ןוולוגמ חפמ הסכמ רובע מ"ס      
םיגרבב קזוחמ מ"ס 02X04 תודימב "ח"      

                     30.00 .םלוסל רטמ   
      
מ"ס 5.8X06 ,תנוולוגמ ,םילבכל תשר תלעת      08.02.006
,םירוביחה תא ללוכ ,מ"מ 8.4 םיטוח יבוע      
רזעה ירמוחו הדובעה לכו םילתמה      

                    330.00 .ע"ש וא "ילינ" תמגודכ.םישורדה רטמ   
      

                   1550.00 מ"ס 8X04  םלוא ל"נכ םילבכל תשר תלעת  רטמ  08.02.007
      

                    120.00 מ"ס 8X03 ת םלוא ל"נכ םילבכל תשר תלעת  רטמ  08.02.008
      

                   1700.00 מ"ס 8X02  םלוא ל"נכ םילבכל תשר תלעת  רטמ  08.02.009
      

20.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../040 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     040 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                   1500.00 מ"ס 8X01  םלוא ל"נכ םילבכל תשר תלעת  רטמ  08.02.010
      
מ"מ 5.1 ןפוד יבוע, ןוולוגמו ץרוחמ חפ תלעת     08.02.011
,םירוביחה תא ללוכ  מ"ס 01X06 תודימב      
ירמוחו הדובעה לכו תויופעתסה ,םילתמה      
NAMRETEB OBO תמגוד .םישורדה רזעה      

                    360.00 ע"ש וא )לב מא( רטמ   
      
תודימב םלוא ל"נכ ןוולוגמו ץרוחמ חפ תלעת      08.02.012

                   1700.00 .מ"ס 8X04 רטמ   
      
תודימב םלוא ל"נכ ןוולוגמו ץרוחמ חפ תלעת      08.02.013

                    280.00 מ"ס 8X03 רטמ   
      
תודימב םלוא ל"נכ ןוולוגמו ץרוחמ חפ תלעת      08.02.014

                    480.00 מ"ס 8X02 רטמ   
      
תודימב םלוא ל"נכ ןוולוגמו ץרוחמ חפ תלעת      08.02.015

                    410.00 מ"ס 8X01 רטמ   
      
מ"מ 5.1 ןפוד יבוע, ןוולוגמ, םוטא חפ תלעת     08.02.016
,םירוביחה תא ללוכ  מ"ס 01X06 תודימב      
ירמוחו הדובעה לכו תויופעתסה ,םילתמה      
NAMRETEB OBO תמגוד .םישורדה רזעה      

                     50.00 ע"ש וא )ל במא( רטמ   
      
תודימב םלוא ל"נכ ןוולוגמ,םוטא חפ תלעת      08.02.017

                    220.00 .מ"ס 8X04 רטמ   
      
תודימב םלוא ל"נכ ןוולוגמ,םוטא חפ תלעת      08.02.018

                    300.00 .מ"ס 8X03 רטמ   
      
תודימב םלוא ל"נכ ןוולוגמ,םוטא חפ תלעת      08.02.019

                    400.00 .מ"ס 8X01 רטמ   
      
חפמ הסכמ רובע חפ תלעת ריחמל תפסות      08.02.020
מ"מ 5.1 ןפוד יבוע מ"ס 06 דע בחורב ןוולוגמ      

                    150.00 הלעתל םיגרבב קזוחמ רטמ   
      

                    100.00 מ"ס 04 דע בחורב םלוא ל"נכ הסכמ תפסות  רטמ  08.02.021
      

                    100.00 מ"ס 02 דע בחורב םלוא ל"נכ הסכמ תפסות  רטמ  08.02.022
      
      
      
      
      
      

20.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../041 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     041 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תמגוד תשעותמו תנוולוגמ הדלפ תייצורטסנוק     08.02.023
י"ע בשוחיש ןפוד יבועב U םיצרוחמ םיליפורפ      
) מ"מ3 םומינימ ( ןלבקה םעטמ רוטקורטסנוק      
הרקתל רו ביחו קוזיח, היילת ירזיבא ללוכ      
יעצמא ללוכ , רוטקורטסנוק בושיח ללוכ,      
היילת ךרעמ תלבקל םיטנמלאה  ןיב רוביח      
תיילת רובע הניא הייצורטסנוקה . םלשומ      

                   2000.00 רובע אלו םילבכ תומלוס\ תולעת ג"ק   
      
םיעקש תבלושמ תיביטרוקד םילבכ תלעת     08.02.024
CVP הייושע ריק לע וא טוהירב הנקתהל      
הקולח םע מ"מ 56X002 תודימב חישק      
,תרושקתו למשח ןיב העובק הפיצר תימינפ      
KGG תמגוד .םידרפנ מ"מ 08 םיסכמ 2-ו      
,לבכ יקיזחמ ,תוציחמ ללוכ ריחמה )ןטשק(      
ירמוחו םירזיבאה ,הדובעה לכו םירבחמ ,תויוז      

                     80.00 .םישורדה רזעה רטמ   
      
עבצב  וילאמ הבכ רמוחמ תיטסלפ הלעת      08.02.025
מ"מ 001X002 תודימב הסכמ םע םרק      

                     50.00 .לגלפ תמגוד ריק לע וא טוהירב  הנקתהל רטמ   
      
06X06 תודימב םלוא ל"נכ תיטסלפ הלעת      08.02.026

                    150.00 הסכמ םע מ"מ רטמ   
      
24X04 תודימב םלוא ל"נכ תיטסלפ הלעת      08.02.027

                    100.00 הסכמ םע מ"מ רטמ   
      
תודימב תצרוחמ םלוא ל"נכ תיטסלפ הלעת      08.02.028

                    100.00 הסכמ םע מ"ס 24X06 רטמ   
      
וניאש מ"מ 24 רטוקב וילאמ הבכ ףכירמ רוניצ      08.02.029

                    350.00 .מ"מ2 הכישמ טוח ללוכ, תודוקנה ריחמב ללכנ רטמ   
      
מ"מ 23 דע רטוקב םלוא ל"נכ ףכירמ רוניצ      08.02.030

                    100.00 תודוקנה ריחמב ללכנ וניאש רטמ   
      
וניאש מ"מ 52  רטוקב םלוא ל"נכ ףכירמ רוניצ      08.02.031

                    550.00 תודוקנה ריחמב ללכנ רטמ   
      
וניאש מ"מ 02  רטוקב םלוא ל"נכ ףכירמ רוניצ      08.02.032

                    500.00 תודוקנה ריחמב ללכנ רטמ   
      
וניאש 1 2/1"  ןורירמ יולג חישק יטסלפ רוניצ      08.02.033

                     50.00 תודוקנה ריחמב ללכנ רטמ   
      
ריחמב ללכנ וניאש 1" םלוא ל"נכ ןורירמ רוניצ      08.02.034

                    200.00 תודוקנה רטמ   
20.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב הכמויות   .../042 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     042 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללכנ וניאש 4/3" םלוא ל"נכ ןורירמ רוניצ      08.02.035

                    200.00 תודוקנה ריחמב רטמ   
      
הפוצמ שימג תכתממ ירושרש רוניצ     08.02.036
    CVPרטוקו מ"מ23 ימינפ רטוק( רוחש ןווגב  
הכישמ טוח  ללוכ 23GP םגד )מ"מ 73 ינוציח      
ריחמב לולכ וניאש רוניצ רובע( מ"מ2 ןולינמ      

                     50.00 )הדוקנה רטמ   
      
ןווגבCVP הפוצמ שימג תכתממ ירושרש רוניצ     08.02.037
23 ינוציח רטוקו מ"מ8.62 ימינפ רטוק( רוחש      
ןולינמ הכישמ טוח  ללוכ 92GP םגד )מ"מ      
ר יחמב לולכ וניאש רוניצ רובע(  מ"מ2      

                     50.00 )הדוקנה רטמ   
      
ןווגבCVP הפוצמ שימג תכתממ ירושרש רוניצ     08.02.038
52 ינוציח רטוקו מ"מ8.02 ימינפ רטוק( רוחש      
ןולינמ הכישמ טוח  ללוכ 12GP םגד)מ"מ      
ריחמב לולכ וניאש רוניצ רובע(  מ"מ2      

                    150.00 )הדוקנה רטמ   
      
רוניצל ילניגרוא )ןורגיטנא( הצק רבחמ      08.02.039
    23GP ללוכ רוניצ תסינכו םוא תיקסד ללוכ  

                     20.00 CVP/חפ תלעתל רוניצה רוביח 'חי   
      
רוניצל ילניגרוא )ןורגיטנא( הצק רבחמ      08.02.040
    92GP ללוכ רוניצ תסינכו םוא תיקסד ללוכ  

                     20.00 CVP/חפ תלעתל רוניצה רוביח 'חי   
      
רוניצל ילניגרוא )ןורגיטנא( הצק רבחמ      08.02.041
    12GPללוכ רוניצ תסינכו םוא תיקסד ללוכ  

                     50.00 CVP/חפ תלעתל רוניצה רוביח 'חי   
      
HX2AN ידיג דח םוינמולאמ למשח לבכ      08.02.042
    003X1 םירוח תומכו לבכ ילענ ללוכ ר"ממ  

                    660.00 . ישאר חולבו יאנשב רוביחל םימיאתמ רטמ   
      

                    180.00 ר"ממ HX2N 59X4 תשוחנמ למשח לבכ  רטמ  08.02.043
      

                    160.00 ר"ממ HX2N 07X4 תשוחנמ למשח לבכ  רטמ  08.02.044
      

                    200.00 ר"ממ HX2N 05X4 תשוחנמ למשח לבכ  רטמ  08.02.045
      

                    230.00 ר"ממ HX2N 61X5 תשוחנמ למשח לבכ  רטמ  08.02.046
      

                    140.00 ר"ממ HX2N 01X5 תשוחנמ למשח לבכ  רטמ  08.02.047
      
      

20.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../043 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     043 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ר"ממ HX2N 6X5 תשוחנמ למשח לבכ      08.02.048

                     50.00 )הדוקנ ריחמב לולכ וניאש( רטמ   
      
ר"ממ HX2N 4X5  תשוחנמ למשח לבכ      08.02.049

                     50.00 )הדוקנ ריחמב לולכ וניאש( רטמ   
      
HX2N 5.2X5 דע ךתחב תשוחנמ למשח לבכ      08.02.050

                    100.00 )הדוקנ ריחמב לולכ וניאש( ר"ממ רטמ   
      
HX2N 6X3 דע ךתחב תשוחנמ למשח לבכ      08.02.051

                   1700.00 )SPU תרושקת ירדח תקולחה( ר"ממ רטמ   
      
HX2AN 042X4  םוינמולאמ למשח לבכ      08.02.052

                    500.00 ר"ממ רטמ   
      
HX2AN 581X4  םוינמולאמ למשח לבכ      08.02.053

                    260.00 ר"ממ רטמ   
      
HX2AN 051X4 םוינמולאמ למשח לבכ      08.02.054

                   1700.00 ר"ממ רטמ   
      
LC שימג ןרפואנ דודיב תשוחנמ למשח לבכ      08.02.055

                     20.00 ר"ממ F-NR7OH 59X4.5 רטמ   
      
LC שימג ןרפואנ דודיב תשוחנמ למשח לבכ      08.02.056

                     30.00 ר"ממ F-NR7OH 07X4.5 רטמ   
      
F-NR7OH  ןרפואנ דודיב םע שימג  לבכ      08.02.057
    5.2X3 םירוביחה תספוקמ רוביחל ר"ממ  

                     40.00 .ןג תרואת דומעל רטמ   
      
רפסוממ ר"ממ HX2N 1X42 דוקיפ לבכ      08.02.058

                    750.00 ) הרקב חולל רושיג( רטמ   
      
רפסוממ ר"ממ HX2N 1X21 דוקיפ לבכ      08.02.059

                    500.00 ) הרקב חולל רושיג( רטמ   
      
רפסוממ ר"ממ HX2N 1X7 דוקיפ לבכ      08.02.060

                    500.00 ) הרקב חולל רושיג( רטמ   
      
ינפב דימע דודב םע תשוחנמ למשח לבכ      08.02.061
09E 081-EF HXHN תוקד 09 ךשמב הפירש      
    581X4 םורח חולל רוטרנגמ רוביח( ר"ממ  

                    150.00 ) ףתרמב רטמ   
      
      
      
      

20.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../044 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     044 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ינפב דימע דודב םע תשוחנמ למשח לבכ      08.02.062
09E 081-EF HXHN תוקד 09 ךשמב הפירש      

                    130.00 )01 ןיינבב םורח חולל רוביח( ר"ממ 051X4 רטמ   
      
09E 081-EF HXHN 05X4 למשח לבכ      08.02.063

                     50.00 ל"נכ רתיה ר"ממ רטמ   
      
09E 081-EF HXHN61X5 למשח לבכ      08.02.064

                    750.00 ל"נכ רתיה ר"ממ רטמ   
      
ר"ממ 09E 081-EF HXHN6X5 למשח לבכ      08.02.065

                     50.00 ל"נכ רתיה רטמ   
      
ר"ממ 09E 081-EF HXHN4X5 למשח לבכ      08.02.066

                     50.00 ל"נכ רתיה רטמ   
      
09E 081-EF HXHN5.2X5 למשח לבכ      08.02.067
תודוקנה ריחמב לולכ וניאש, ל"נכ רתיה ר"ממ      

                   1000.00 )ןשע לוהינ חולו םורח ידוקיפ רובע( רטמ   
      
09E 081-EF HXHN1.2X5 למשח לבכ      08.02.068
תודוקנה ריחמב לולכ וניאש, ל"נכ רתיה ר"ממ      

                   1000.00 )ןשע לוהינ חולו םורח ידוקיפ רובע( רטמ   
      
09E 081-EF HXHN5.2X3  למשח לבכ      08.02.069
רובע( תודוקנה ריחמב לולכ וניאש, ל"נכ רתיה      

                   1000.00 )ןשע לוהינ חולו םורח ידוקיפ רטמ   
      
GWA22 רודלט םגד תרושקת לבכ      08.02.070
    )5006X2(X3  םוקרטניא תכרעמ רובע  

                    250.00 תוילעמ רטמ   
      
וילאמ הבכ טנוברקילופמ תופעתסה תספוק      08.02.071
תודימב ףוקש וא םוטא הסכמ      
    002X063X005 002-64 תמגוד מ"מ-ID לש  

                     10.00 טסלפ א.ד.ע 'חי   
      
תודימב םלוא ל"נכ תופעתסה תספוק      08.02.072
    051X052X063 051-4 תמגוד מ"מ-ID לש  

                     20.00 טסלפ א.ד.ע 'חי   
      
תודימב םלוא ל"נכ תופעתסה תספוק      08.02.073
    031X081X052 051-4 תמגוד מ"מ-ID לש  

                     20.00 טסלפ א.ד.ע 'חי   
      
      
      
      

20.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../045 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     045 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
שא בכעמ ינקת רמוחב למשח ילבכ יופיצ      08.02.074
וא "םוצבא" תמגוד הפירשב םייתעשל דימע      

                     30.00 םילבכ יוסיכ חטש- ר"מ יפל ריחמ ע"ש ר"מ   
      
שא רבעמל גוס לכמ םיחתפ דודיבו םוטיא     08.02.075
ירמוטסלא רמוחב תרנצו םילבכ תלחשה רחאל      
דימע "םוצבא" תרבח SE 0009 תמגוד ינקת      
םוקמה תנכה  ללוכ ריחמה הפירשב םייתעשל      
לכ תא ללוכ .הדובעה עוצב ינפל יוקינ ו      

                     50.00 .רזעה ירמוחו הדובעה ר"מ   
      
4 " רטוקב TSB\TCM תירלודומ תכרעמ      08.02.076
םילבכ לש הנתשמ רפסמ תסינכ םוטיאל      
םילבכה רודיס ללוכ מ"ממל תרושקתו למשח      

                     10.00 'פמוק .המיטאו חתפב  
      
6 " רטוקב TSB\TCM תירלודומ תכרעמ      08.02.077
םילבכ לש הנתשמ רפסמ תסינכ םוטיאל      
םילבכה רודיס ללוכ מ"ממל תרושקתו למשח      

                     10.00 'פמוק .המיטאו חתפב  
      
לע הנקתהל  מ"ס 2 יבועב ץיבדנס ץע תטלפ      08.02.078

                     50.00 )מ"נמ דויצל( ר"מ יפל ריחמה ריק ר"מ   
      
A04X4 דע 56PI אספוקב טקאפ קספמ      08.02.079

                      5.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש 'חי   
      
A001X4 דע 56PI אספוקב טקאפ קספמ      08.02.080

                      5.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש 'חי   
      
קותינ 56PI  A061X4 אספוקב טקאפ קספמ      08.02.081

                      4.00 SPU ינפל 'חי   
      
A002X4 דע 56PI אספוקב טקאפ קספמ      08.02.082

                      2.00 SPU ינפל קותינ 'חי   
      
09 ךשמל 058 שא תניסח םירוביח תספוק     08.02.083
KI-01 תילדנויטנאו 66PI המוטא תוקד      
²mm53x4 דע ךתחב םילבכ ינש רוביחל      
ללוכ ILOZZALAP לש 45LENNUT תמגוד      
םינורגיטנאו לבכ ילענ רו ביחל תשוחנ יספ      

                      3.00 םילבכה תסינכל הטסורנ 'חי   
      
      
      
      
      
      

20.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../046 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     046 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
09 ךשמל 058 שא תניסח םירוביח תספוק     08.02.084
KI-01 תילדנויטנאו 66PI המוטא תוקד      
²mm07x4 דע ךתחב םילבכ ינש רוביחל      
ללוכ ILOZZALAP לש 45LENNUT תמגוד      
םינורגיטנאו לבכ ילענ רו ביחל תשוחנ יספ      

                      3.00 םילבכה תסינכל הטסורנ 'חי   
      
רובע 76PI תופעתסהו םירוביח תספוק     08.02.085
תרנצ רוביחל תונכה םע תניירושמ  .ןג תרואת      
, ריקב העוקש תנקתומ, ןורגיטנא תוסינכ םע      
AP לש )SIAT )134135+123535 םגד      
    ILOZZAL, םיקדהמ קולב , ימינפ טוויח ללוכ  
טרפ פ"ע C\A6X2 ז"אמו תוקראה ספ,      

                     10.00 . טלפמוק תינכתב 'חי   
      
לויכ םע תינוציח הנקתהל רוא תמצוע ןשייח     08.02.086
קפס ללוכ XUL000,01 דע XUL5 חווטב      
V01-1 תיגולנא תרושקת תאיציו ימינפ חתמ      
הנקתהל םימ ןגומ הרקבל רוביחל AM02-4 וא      

                      1.00 'פמוק . הנבמה גג לע תינוצי ח  
תילמשח היצלטסניא  20.80 כ"הס            

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג   30.80 ק ר פ  ת ת       
      
DEL W04,56PI,80KI םוטא יתיישעת  ת"ג     08.03.001
מ"ס9x31x021 תודימב )גגו םיינכט םירדח(      
יוסיכ, םוח רורחשל םוינמולאמ סיסב הנבמ      
)58%  רוא תריסמ( טנוברקילופ ילדנויטנא      

                    150.00 "םיסדנהמ דע רוא" - THGILNUS תמגוד 'חי   
      
דע בחורב DEL tnenopmoc eludom ת.ג     08.03.002
רטמ 5.1 כ  ךרואבו )תונורדסמ( מ"ס02      
םישגמ תרקת תעוצר בחורל םאתומ-      
MUL000,3 הרואת תמצוע  .ןורדסמב      
תילאמינימ תוליצנ .)ר טמ 5.1 ךרואב הדיחיל(      
    W\muL001 .העוקש הנקתהל םימאתמ  
.ילירקא לפוא יוסיכ , םישגמ וא/ו סבג תרקתב      
םימגד .K?0003  K?0004  רוא ןווג      

                    600.00 הרואת תרבוח פ"ע םיירשפא 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

30.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../047 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     047 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רובגת( מ"מ012 דע רטוקב לוגע ת"ג     08.03.003
הרקתב עוקש  )חותפ ללח\ םילודג םידרשמב      
DEL  tnenopmoc  לודומ םע גוס לכמ      
    eludom תעינמל הקומע תיטפוא תכרעמ  
. יוסיכ אלל וא ילירקא י וסיכ םע . קהוב      
תוליצנ . MUL001,2 הרואת תמצוע      
K?0003  רוא ןווג . W\muL08 תילאמינימ      
תפרוצמה הרואת תרבוח פ"ע םיירשפא םימגד      

                    400.00 ינכטה טרפמל 'חי   
      
ןגומ םלוא ל"נכ  DEL הרקת עוקש לוגע ת"ג      08.03.004

                    350.00 ל"נכ רתיה )םינוחבטמ\םיתוריש ( 45PI  םימ 'חי   
      
קפסהב מ"ס06X06 תודימב DEL  ת"ג     08.03.005
    W53\mL057,3 )םיבחרמב וא םידרשמ  
םימאתמ םע הרקתב העוקש הנקתהל )םינגומ      
עוקש יצח הנקתהל םימאתמ וא 03T תורקתל      
וא אלמ ילפוא יוסיכ ללוכ ןיילנייפ תרקתב      
קמוע חוקלה תריחב יפל םיספ השולשל קלוחמ      
תוליצנ .  קהוב תעינמל מ"ס 6 ףוגה      
K?0003  רוא ןווג W\muL001 תילאמינימ      

                   1400.00 פא םימגד .K?0004 'חי   
      
קפסהב מ"ס06X06 תודימב DEL  ת"ג     08.03.006
    W15\mL053,5 )םיבחרמב וא םידרשמ  
םימאתמ םע הרקתב העוקש הנקתהל )םינגומ      
עוקש יצח הנקתהל םימאתמ וא 03T תורקתל      
וא אלמ ילפוא יוסיכ ללוכ ןיילנייפ תרקתב      
קמוע חוקלה תריחב יפל םיספ השולשל קלוחמ      
תוליצנ  .  קהוב תעינמל מ"ס 6 ףוגה      
K?0003  רוא ןווג W\muL001 תילאמינימ      

                    700.00 א םימגד .K?0004 'חי   
      
תקיצי הנבמ DEL  יביטרוקד טופס  ת"ג     08.03.007
הרקתב עוקש מ"מ47 רטוקב, םוינמולא      
ירדח תרואת( םועמעל רביירד םע ןנווכתמו      
, W8 ,MUL524 , K000,3 קפסה )תובישי      
-MESE 1.3 תמגוד 03?/02? רו זיפ תיווז      

                    200.00 "דריל-ץינייטש"- DEL MESE 'חי   
      
ירדח( הרקת\ריק תדומצ הנקתהל DEL ת"ג     08.03.008
םוטא מ"ס63 רטוקב )תינוציח האובמו תוגרדמ      
W81  קפסה, 90KI -56PI  ילאדנו יטנאו      
    K000,4 סקולארשי" - לודג עלוצמ לג תמגוד "  

                     40.00 " ץינייטש-דריל"- ESPILCE וא 'חי   
      
      
      

30.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../048 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     048 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תדומצ הנקתהל ינכט גגב תורשל DEL ת"ג      08.03.009
ילאדנו יטנאו םוטא מ"ס62x52  תודימב ריק      
    80KI -56PI ,קפסה  W42 , MUL006,2  

                     40.00 "שעג" דל ראטס תמגוד K000,4 'חי   
      
תדומצ הנקתהל ינכט גגב תורשל DEL ת"ג      08.03.010
קפסה, 56PI םוטא , מ"ס63 רטוקב הרקת\ריק      
     W61 , MUL002,1 K000,4 ןומרח תמגוד  

                     80.00 "שעג" - דל 'חי   
      
ךרואב ףיצר ליפורפ ךותב DMS DEL ספ     08.03.011
) תרתסנ הרואתל הרקתב זינרק לע( הנתשמ      
יופיצב םוינימולאמ יושע ליפורפה הנבמ קפסה      
הרואת תמצוע. טנוברקילופ יוסיכו זיידונא      
    MUL001,2 תילאמינימ תוליצנ . רטמל  
    W\muL58 ,רוא ןווג K000,3 .תמגוד DMS  

                    400.00 "שעג-" 8 דל ליפורפ רטמ   
      
ףגא ילהנמ ירדח( DEL יולת יביטרוקד ת"ג     08.03.012
םע עובצ םוינמולאמ יושע )לוגע ןחלוש לעמ      
רטוקב VU לפוטמ ילירקא ילפוא רוא רזפמ      
ב היילת לבכ, מ"מ 08 ףוגה הבוג, מ"מ36      
רוא ןווג W9 קפסה רטמ 5.1 דע ךרוא      
    K000,3 תמגוד TLUHREGAF DEL-36-D  

                     35.00 " ץינייטש-דריל"- 'חי   
      
וא עוקש- הקזח המצוע DEL יביטרוקד  ת"ג     08.03.013
תאובמ תרואת( ההובגה הרקתהמ יולת      
םולשתה .עוציבה ךלהמב רחבייש יפכ )הסינכ      
לע  .הדיחיל ח"ש000,1 דוסי ריחמב היהי      
הנקתה, חוור( תוסמעה תא רחמתל ן לבקה      
םולשתה . דוסיה ריחמל ףיסוהלו )רוביחו      
לש השיכר\וטנ ריחמ ןיב הטרורפב היהי לעופב      

                     18.00 .דוסיה ריחמל  רחביש ףוגה 'חי   
      
0.1 יבוע מ"ס 06X06 תנוולוגמ חפ תטלפ      08.03.014
תרקתב ת"ג תנקתהל  זכרמב רוח םע מ"מ      

                    100.00 ת.ג גוסל םאתהב רוחה לדוג ,םילנפ 'חי   
      
0.1 יבוע מ"ס 03X06 תנוולוגמ חפ תטלפ      08.03.015
תרקתב ת"ג תנקתהל זכרמב רוח םע מ"מ      

                    100.00 ת.ג גוסל םאתהב רוחה לדוג, חפ ישגמ 'חי   
      
      
      
      
      
      

30.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../049 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     049 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תרואתל 86PI 01KI DEL עקרקב עוקש ת.ג     08.03.016
תיווז  K000,3 MUL004,3 W72 םיצע\תיזח      
לירגו ןוטיב תספוק ללוכ .23?  דע 61? רוזיפ      
תילא ניגרוא ןוטיב תבית ללוכ רוונס תעינמל      
: םגד עקרקב העוקש הנקתהל ןרציה לש      
    INIZZUGI -461E -pU thgiL תותשר" לש  

                     15.00 "הרואת 'חי   
      
הפצה תרואת( יעוצקמ DEL רוקרז ת"ג     08.03.017
םע קוצי םוינימולא תגוסגסמ יושע )תיביטרוקד      
יבועב תמסוחמ תיכוכז VU ןגומ, קלח רומיג      
ת מצוע W04 קפסה, זיידונא רוטקלפר, מ"מ4      
תועש 000,001 םייח ךרוא MUL004,4 הראה      
    )01B-08L( רוא ןוו K?000,4 ,רוזיפ תיווז  
- 22XB-ORPi  תמגוד  .23?  דע 61?      

                     10.00 "הרואת תותשר" לש inizzuGi 'חי   
      
66PI םוטא DEL W5.1  ץוח תוגרדמל ת"ג     08.03.018
ריקב העוקש הנקתהל םוינימולא תקיצימ יושע      
תירוקמ ןוטיב תספוק ללוכ . K000,3 רוא ןווג      
דע  רוא" - 2OJ DELRO תמגוד ןרציה לש      
דריל" - DNUOR TOD וא "םיסדנהמ      

                     20.00 "ץינייטש 'חי   
      
תינוויכ וד הרואתל 56PI םוטא רדניליצ ת"ג     08.03.019
    PU\NWOD )יושע )הרוקמ רבעמ וא/ו תיזח  
היזורוק תעינמל לופיט םע םוינמולא תקיצימ      
c eludom DEL לודומ םע תיטפוא תכרעמ      
    tnenopmo המצועב MUL0003. W53 . ןווג  
םיירשפא םימגד. K?0003  K?0004 רוא      

                     20.00 ינכטה טרפמל תפרוצמה הרואת תרבוח פ"ע 'חי   
      
ינרדומ ןונגסב בצועמ "דרלוב" ןג תרואת דומע     08.03.020
רטסאילופ תקבא יופיצב םוינמולא תקיצי יושע,      
תרואת תכרעמ ללוכ, חוקלה תריחב יפל ןווגב      
    DEL המצועב רוא רוקמו ימוקמ רביירד םע  
הבוגב  K000,4 ןווגב תוחפל muL002,1 לש      
דוסי יגרב תקפסא ללוכ מ"ס001 דע מ"ס08      
םגד . טלפמוק רוביחו הנקתה, םיילאניגרוא      

                     12.00 'פמוק "9717S" תרצותמ ECULCRAמ  
      
תרואתל DEL ףושח ןוטב תרקתב עוקש ת.ג      08.03.021
K000,4 MUL000,2 W02 תוילעמ תאובמ      
62842  םגד ןוטבב העוקש ןוטיב תספוק ללוכ      

                     25.00 רשואמ תוכיא הווש וא )םרוד ריאי( AGEB 'חי   
הרואת יפוג  30.80 כ"הס            

      
      

קובץ: כתב הכמויות   .../050 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     050 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ק ר א ה  ת כ ר ע מ   40.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנמ  ןינבל ישאר םילאיצנטופ תאושה ספ     08.04.001
    01X08 םימוא ,רוביחה יגרב לכ תוברל מ"מ,  
רזעה ירמוח לכו טוליש ,זילפ תויקסיד      
רפסמל םיאתי ספה ךרוא . הנקתהל םישורדה      

                      1.00 'פמוק .רומש םוקמ 03% דועו רבחל שיש םיכילומה  
      
4X04 תשוחנמ יושע ירוזא\יתמוק  הקראה ספ     08.04.002
תויקסיד ,םימוא ,רוביחה יגרב לכ תוברל מ"מ      
םישורדה רזעה ירמוח לכו טוליש ,זילפ      
םיכ ילומה רפסמל םיאתי ספה ךרוא . הנקתהל      

                     15.00 'פמוק .רומש םוקמ 02% דועו רבחל שיש  
      
תשוחנמ יושע תרושקת רדחב  הקראה ספ     08.04.003
    4X03 םימוא ,רוביחה יגרב לכ תוברל מ"מ,  
רזעה ירמוח לכו טוליש ,זילפ תויקסיד      
רפסמל םיאתי ספה ךרוא . הנקתהל םישורדה      

                     10.00 'פמוק .רומש םוקמ 02% דועו רבחל שיש םיכ ילומה  
      
CVP דודב  םע רוזש תשוחנמ סופיא ךילומ      08.04.004
תווצקה יתשב קורי/בוהצ ןומיס םע לוחכ עבצב      

                    150.00 .ר"ממ 003 ךתחבו רטמ   
      
CVP דודב  םע רוזש תשוחנמ הקראה ךילומ      08.04.005

                    200.00 ר"ממ 051 רטמ   
      
CVP דודב  םע רוזש תשוחנמ הקראה ךילומ      08.04.006

                   1000.00 ר"ממ 021 רטמ   
      
CVP דודב  םע רוזש תשוחנמ הקראה ךילומ      08.04.007

                    320.00 ר"ממ 59 רטמ   
      
59 ךתחב ףושח רוזש תשוחנמ הקראה ךילומ      08.04.008

                    300.00 )פ"הפל הרזחו הקראה יספ ןיב ילקיטרו( ר"ממ רטמ   
      
CVP דודב  םע רוזש תשוחנמ הקראה ךילומ      08.04.009

                     50.00 ר"ממ 07 רטמ   
      
CVP דודב  םע רוזש תשוחנמ הקראה ךילומ      08.04.010

                    320.00 ר"ממ 05 רטמ   
      
CVP דודב םע רוזש תשוחנמ הקראה ךילומ      08.04.011

                    100.00 ר"ממ 52 רטמ   
      
CVP דודב  םע רוזש תשוחנמ הקראה ךילומ      08.04.012

                    500.00 תודוקנה ריחמב לולכ וניאש ר"ממ 61 רטמ   
      
      
      
      

40.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../051 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     051 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תשוחנ יושע םילבכ תולעת תקראה ךילומ     08.04.013
וקוזיח ללוכ ר"ממ 52 ךתחב דודיב אלל ףושח      
ידנק קדהמ  תועצמאב חפ וא/ו תשר תולעתל      
ה שעיי רוביחה. הלעתה לע בכור וא/ו גרבתמ      
3 לע ולעי אלש םיקחרמבו הלעת עטק לכל      

                   2200.00 .רטמ רטמ   
      
םאתהב  תמלשומ תודוסי תקראה תכרעמ     08.04.014
תעבט תוברל 1724 תונקת ץבוקלו תוינכתל      
ספל האיצי ,רפת ירבעמ ,ץוח תואיצי ,רושיג      
תודוסיב תונכה,ישאר םילאיצנטופ תאושה      
ןקת יפל  םיקרב תועיגפ ינפב הנגה תכ רעמל      
ירמוחו תודובעה לכו . 3711   י"ת ילארשי      
תקראה תכרעמ תמלשהל םישורדה רזעה      
לש הפצר חטש יפל ריחמה .טלפמוק תודוסי      

                   2700.00 ה םוחת ר"מ   
      
י"פע תמלשומ קרב תועיגפ ינפמ הנגה תכרעמ     08.04.015
,הנבמה גגב הטילק תכרעמ תוברל ,3711 י"ת      
תועבט, תודוסיה לא םידומעב הדרוה תכרעמ      
תקראה תכרעמל רוביחו תויקפוא רושיג      
רזעה ירזיבאו תודובעה לכ ללוכ תודוסי      
תשגהו הנכה ללוכ םלשומ עוציבל םישרדנה      
ללוכו םינקתה ןוכמ רושיאל עוציב תינכת      
תלבקו עוציב רמגב םינקתה ןוכמ תקידב      

                      1.00 'פמוק רושיא  
תוקראה תכרעמ  40.80 כ"הס            

      
נ "מ  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל   50.80 ק ר פ  ת ת       
      
רשוכ 0002X3 יטקפמוק ףלשנ ריווא קספמ     08.05.001
תונגה ,עונמ ,הפילש תלגע ללוכ . Ak05 קותינ      
תילטיגיד היגרנא תגוצת ךסמ םע תוינורטקלא      
ללוכ רזע יעגמ 4 םג ללוכ תרושקת סיטרכו      
עגמו הפילש בצמ עגמ, הלעפהו הקספה לילס      

                      2.00 'פמוק .הלקת  
      
רשוכ 0061X3 יטקפמוק ףלשנ ריווא קספמ     08.05.002
תונגה ,עונמ ,הפילש תלגע ללוכ . Ak05 קותינ      
תילטיגיד היגרנא תגוצת ךסמ םע תוינורטקלא      
ללוכ רזע יעגמ 4 םג ללוכ תרושקת סיטרכו      
עגמו הפילש בצמ עגמ, הלעפהו  הקספה לילס      

                      2.00 'פמוק .הלקת  
      
      
      
      

50.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../052 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     052 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רשוכ 0001X3 יטקפמוק ףלשנ ריווא קספמ     08.05.003
תונגה ,עונמ ,הפילש תלגע ללוכ . Ak05 קותינ      
תילטיגיד היגרנא תגוצת ךסמ םע תוינורטקלא      
ללוכ רזע יעגמ 4 םג ללוכ תרושקת סיטרכו      
עגמו הפילש בצמ עגמ,הלעפהו  הקספה לילס      

                      2.00 'פמוק .הלקת  
      
רשוכ 0061X4 יטקפמוק ףלשנ ריווא קספמ     08.05.004
תונגה ,עונמ ,הפילש תלגע ללוכ . Ak05 קותינ      
תילטיגיד היגרנא תגוצת ךסמ םע תוינורטקלא      
ללוכ רזע יעגמ 4 םג ללוכ תרושקת סיטרכו      
עגמו הפילש בצמ עגמ, הלעפהו  הקספה לילס      

                      1.00 'פמוק .הלקת  
      
ףלשנ ריווא סופיטמ תונגה אלל סמועב קתנמ      08.05.005
ללוכ . Ak05 קותינ רשוכ 0001X3 יטקפמוק      
ללוכ רזע יעגמ 4 םג ללוכ ,עונמ ,הפילש תלגע      

                      3.00 'פמוק .הלעפהו הקספה לילס  
      
קותינ רשוכ , A036X3 דע םרזל קוצי קספמ      08.05.006

                      2.00 .רזע יעגמ 2-ו תוינורטקלא תונגה םע.Ak05 'חי   
      
קותינ רשוכ , A004X3 דע םרזל קוצי קספמ      08.05.007

                     14.00 .רזע יעגמ 2-ו תוינורטקלא תונגה םע.Ak05 'חי   
      
קותינ רשוכ , A052X3 דע םרזל קוצי קספמ      08.05.008

                     13.00 .רזע יעגמ 2-ו תוינורטקלא תונגה םע.Ak05 'חי   
      
קותינ רשוכ , A061X3 דע םרזל קוצי קספמ      08.05.009

                      6.00 .רזע יעגמ 2-ו תוינורטקלא תונגה םע.Ak05 'חי   
      
םע . Ak05 קותינ רשוכ , A061X3 קספמ      08.05.010

                      8.00 .רזע יעגמ 2-ו דבלב תיטנגמ הנגה 'חי   
      
קותינ רשוכ ,A001X3 דע םרזל קוצי קספמ      08.05.011

                     15.00 .רזע יעגמ 2-ו תוינורטקלא תונגה םע.Ak05 'חי   
      
קותינ רשוכ , A08X3 דע םרזל קוצי קספמ      08.05.012
    Ak05.2-ו  תוננווכתמ יטנגמ ימרט תונגה םע  

                     50.00 .רזע יעגמ 'חי   
      
תונגה םע.Ak05 קותינ רשוכ. A36X3 קספמ      08.05.013

                     30.00 .רזע יעגמ 2-ו תוינורטקלא 'חי   
      
קותינ רשוכ , A36X3 דע םרזל קוצי קספמ      08.05.014
    Ak05.2-ו תוננווכתמ יטנגמ ימרט תונגה םע  

                     50.00 .רזע יעגמ 'חי   
      

50.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../053 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     053 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
A004X3 דע םרזל קוצי קספמ ריחמל תפסות      08.05.015

                      6.00 הקספה\הלעפה עונמ רובע 'חי   
      
, A036X3 דע םרזל תונגה אלל סמועב קתנמ      08.05.016

                      2.00 .רזע יעגמ 2 םע 'חי   
      
, A004X3 דע םרזל תונגה אלל סמועב קתנמ      08.05.017

                     15.00 .רזע יעגמ 2 םע 'חי   
      
, A052X3 דע םרזל תונגה אלל סמועב קתנמ      08.05.018

                     12.00 .רזע יעגמ 2 םע 'חי   
      
תוננווכתמ תונגה םע עונמ תנגה \ םרז קספמ      08.05.019

                     85.00 A61 Ak05 דע םרזל VG תמגוד 'חי   
      
רובע A036X3 דע קספמ ריחמל תפסות      08.05.020

                      4.00 )C.T( קוחרמ הקספה לילס 'חי   
      
דע סמועב קתנמ וא/ו קספמ ריחמל תפסות      08.05.021

                     24.00 )C.T( קוחרמ הקספה לילס רובע A004X3 'חי   
      
דע סמועב קתנמ וא/ו קספמ ריחמל תפסות      08.05.022

                     30.00 )C.T( קוחרמ הקספה לילס רובע A052X3 'חי   
      
דע סמועב קתנמ וא/ו קספמ ריחמל תפסות      08.05.023

                     45.00 )C.T( קוחרמ הקספה לילס רובע A001X3 'חי   
      
םרזל סמועב קתנמ וא/ו קספמ ריחמל תפסות      08.05.024

                     24.00 ףסונ רזע עגמ רובע A004X3 דע 'חי   
      
םרזל סמועב קתנמ וא/ו קספמ ריחמל תפסות      08.05.025

                     20.00 ףסונ רזע עגמ רובע A052X3 דע 'חי   
      
םרזל סמועב קתנמ וא/ו קספמ ריחמל תפסות      08.05.026

                     30.00 ףסונ רזע עגמ רובע A001X3 דע 'חי   
      
םרזל סמועב קתנמ וא/ו קספמ ריחמל תפסות      08.05.027

                      6.00 ינאכמ רוגיח רובע A002X3 דע 'חי   
      

                     73.00 Ak05 קותינ רשוכ A6X3 דע םרזל ת"מאמ  'חי  08.05.028
      
ללוכ N+A01 ספא קותינ םע יזאפ דח ז"אמ      08.05.029
תונגה( Ak52 קותינ רשוכ C.N רזע עגמ      

                     80.00 ) OSI וא הקספה לילס דוקיפ 'חי   
      
      
      
      

50.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../054 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     054 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תוזאפ שולשל EPYT 1 רתי חתמו קרב ןגמ     08.05.030
ףלשנ םגד retsaM 1 DRP תמגוד ספאו      
לש KCOLB NHED וא )קירטקלא רדיינש(      
רזע עגמ ללוכ ורובע םיכיתנ קתנמ ללוכ אנהכ      

                      3.00 בצמ יוויחל 'חי   
      
שולשל EPYT 3/2 רתי חתמו קרב ןגמ      08.05.031
רדיינש( r8DRP kciuQ תמגוד  ספאו תוזאפ      
ללוכ אנהכ לש DRHAG NHED וא )קירטקלא      

                     35.00 בצמ יוויחל רזע עגמ ללוכ ורובע םיכיתנ קתנמ 'חי   
      
A52X3 Ak01 דע םרזל יזאפ תלת קספמ      08.05.032

                      8.00 דבלב תיטנגמ הנגה 'חי   
      
A52X3 Ak01 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ      08.05.033

                    220.00 C ןייפוא 'חי   
      
A04X3 Ak01 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ      08.05.034

                    185.00 C ןייפוא 'חי   
      
A61X2 Ak01  דע םרזל יבטוק וד ז"אמ      08.05.035

                    100.00 C ןייפוא 'חי   
      
A61X2  דע םרזל יבטוק וד  הליענ םע ז"אמ      08.05.036

                      6.00 C ןייפוא Ak01 'חי   
      
N+A01 דע ספאה קותינ םע יבטק דח ז"אמ      08.05.037

                     50.00 C ןייפואAk01 'חי   
      
ןייפוא A04 Ak01  דע םרזל יזאפ דח ז"אמ      08.05.038

                     46.00 K\D 'חי   
      

                     86.00 C ןייפואA04 Ak01  דע םרזל יזאפ דח ז"אמ  'חי  08.05.039
      

                   2500.00 C ןייפוא A61 Ak01  דע םרזל יזאפ דח ז"אמ  'חי  08.05.040
      
ז"אמ רובע הלקת עגמ\O.N\C.N רזע עגמ      08.05.041

                    100.00 A04 דע יזאפ תלת וא יזאפ דח 'חי   
      
רפמאלימ A04X4 03  דע םרזל תחפ קספמ      08.05.042

                    150.00 TYPE-A 'חי   
      
רפמאלימ A04X2 03 דע םרזל  תחפ קספמ      08.05.043

                     40.00 TYPE-A 'חי   
      

                      2.00 רזע יעגמ גוז ללוכ A061X3 3CA ןעגמ  'חי  08.05.044
      

                     42.00 רזע יעגמ גוז ללוכ A08X3 3CA ןעגמ  'חי  08.05.045
50.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב הכמויות   .../055 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     055 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                     45.00 רזע יעגמ גוז ללוכ A04X3 3CA ןעגמ  'חי  08.05.046
      

                    150.00 רזע יעגמ גוז ללוכ A52X3 3CA ןעגמ  'חי  08.05.047
      

                     90.00 רזע יעגמ גוז ללוכ A52X3 1CA דע ןעגמ  'חי  08.05.048
      
NO\ FFO תוצלואמ תוסינכ םע דעצ רסממ      08.05.049
חתמב הדובעל A61 דע םרז יזכרמ דוקיפמ      

                     15.00 752E-BBA םגד  V032 וא/ו V42 'חי   
      

                      1.00 ץוח הרואת דוקיפל יעובש ימוי ןועש  'חי  08.05.050
      
הדובע ,תוקד 06-1 הדובע םוחת ,רמייט      08.05.051

                     45.00 V032 וא/ו V42 חתמב 'חי   
      
םיעגמ V032 4 וא/ו V42 דוקפ רסממ      08.05.052

                    350.00 תבשות ללוכ ON\CN 'חי   
      
ללוכ 2-0-1 םיבצמ 3 ררוב A01 דוקיפ קספמ      08.05.053

                    250.00 ררוב בצמ יוויחל רזע יעגמ גוז 'חי   
      
3-2-0-1 םיבצמ 4 ררוב A01 דוקיפ קספמ      08.05.054
לכ יוויחל רזע עגמ ללוכ ץוח תרואת דוקיפל      

                      2.00 ררובה יבצמ 'חי   
      
חתפמ אלל\ םע 1-0  םיבצמ 2 דוקפ קספמ      08.05.055

                     10.00 ררובה בצמ יוויחל רזע עגמ ללוכ 'חי   
      
יעגמ ינש ללוכ יזאפ תלת חתמ רסוח רסממ      08.05.056
וא הרקב גצמ לש TCV-KSP תמגוד רזע      

                     40.00 רשואמ תוכיא הווש 'חי   
      
וא תירלודומ הנקתה ,יעגמ תלת דוקיפ ןצחל      08.05.057

                     60.00 חולה תיזחב מ"מ 22 'חי   
      
הנקתהV032 וא/ו V42 ןומיסל DEL תורונמ      08.05.058

                    180.00 חולה תיזחב מ"מ 22 וא תירלודומ 'חי   
      

                     12.00 רצק יקדהמ + A5/0052 דע םרז הנשמ  'חי  08.05.059
      
+ )ןורכנס תכרעמל( A1/0052 דע םרז הנשמ      08.05.060

                     12.00 רצק יקדהמ 'חי   
      
+ )ןורכנס תכרעמל( A1/0001 םרז הנשמ      08.05.061

                     12.00 רצק יקדהמ 'חי   
      

                      6.00 רצק יקדהמ + A5/0061 םרז הנשמ  'חי  08.05.062
      

50.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../056 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     056 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                     18.00 רצק יקדהמ + A5/0001 םרז הנשמ  'חי  08.05.063
      

                      6.00 רצק יקדהמ + A5/036 דע םרזל םרז הנשמ  'חי  08.05.064
      

                     36.00 רצק יקדהמ +A5/004 דע םרזל םרז הנשמ  'חי  08.05.065
      

                     12.00 רצק יקדהמ + A5/052 דע םרזל םרז הנשמ  'חי  08.05.066
      

                     12.00 רצק יקדהמ + A5/001 דע םרזל םרז הנשמ  'חי  08.05.067
      
תמגוד הניז יוק לש תיטמוטוא הפלחה תכרעמ     08.05.068
רוגיח ללוכ .)רדמא( N035MA יטמוטוא ףלחמ      
הדובעה לכו םיענוממ םיקספמ ינשל ילמשח      
י שאר חולב הנקתהל םישורדה רזעה ירמוחו      
הדובע ררוב בצמב רוגיח לרטנמ דוקיפ ללוכ      

                      2.00 'פמוק ןורכנסב  
      
תמגוד הניז יוק לש תיטמוטוא הפלחה תכרעמ     08.05.069
רוגיח ללוכ .)רדמא( N825MA יטמוטוא ףלחמ      
םיענוממ םיקספמ ינשל ילמשח רוגיחו ינכמ      
הנק תהל םישורדה רזעה ירמוחו הדובעה לכו      

                      1.00 'פמוק םורח הדש- םורח חולב  
      
תוארתה 21 דע רוביחל תולעפה קשממ      08.05.070
הקספה ילילס דוקיפל שא יוליג תכרעממ      
גצמ לש B655 OSI-21 תמגוד םורח יקותינו      

                     14.00 הרקב 'חי   
      
תוארתה 4 דע רוביחל תולעפה קשממ      08.05.071
הקספה ילילס דוקיפל שא יוליג תכרעממ      
גצמ לש B655 OSI-4 תמגוד םורח יקותינו      

                     16.00 הרקב 'חי   
      
HE571MP םגד ינורטקלא הדידמ רישכמ      08.05.072
    CETAS רוביחל תרושקת לוקוטורפ ללוכ  

                      4.00 הנבמ תרקבל 'חי   
      
HE531  םגד ינורטקלא הדידמ רישכמ      08.05.073
    CETAS רוביחל תרושקת לוקוטורפ ללוכ  

                     16.00 הנבמ תרקבל 'חי   
      
PI-PCT \  584SR קשממ תרושקת תזכר      08.05.074
    2002-CTE-CETAS רוביחל  לוקוטורפ ללוכ  

                      2.00 )הנבמ תרקב חולב ןקתומ( הנבמ תרקבל 'חי   
      

                     15.00 AV051 דע V42/032 יזאפ דח יאנש  'חי  08.05.075
      

                      2.00 W0001 דע קפסהב CD/V21 חכ קפס  'חי  08.05.076
50.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב הכמויות   .../057 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     057 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיאת יונב ) 2  וא 1( ישאר למשח חול הנבמ     08.05.077
תיזח , תואלמ תוציחמ םע םידרפומ םירלודומ      
ינכטה טרפמב ראותמכ )תותלד אלל( םילנפ      
ספ  ללוכ A0052X3 Ak05 הריבצ יספ ללוכ      
ספ, ס"צפל דומצו צ"ספל ההז ךתחב ספא      
רוביחו הנקתה ,הלבוה ,טוליש ,טוויח ,הקראה      
םישורדה רזעה ירמחו תודובעה לכ תא ללוכו      

                     30.00 .טלפמוק ר"מ   
      
םיאת יונב  םורח רוטרנג למשח חול הנבמ     08.05.078
תיזח ,תואלמ תוציחמ םע םידרפומ םירלודומ      
ללוכ ינכטה טרפמב ראותמכ תותלדו םילנפ      
ספא ספ ללוכ A0521X3 Ak63 הריבצ יספ      
,הקראה ספ, ס"צפל דומצו צ"ספל ההז ךת חב      
תא ללוכו רוביחו הנקתה ,הלבוה ,טוליש ,טוויח      

                      7.00 .טלפמוק םישורדה רזעה ירמחו תודובעה לכ ר"מ   
      
םיאת יונב  הנשמ\יתמוק למשח חול הנבמ     08.05.079
תיזח ,תואלמ תוציחמ םע םידרפומ םירלודומ      
ללוכ ינכטה טרפמב ראותמכ תותלדו םילנפ      
ספא ספ ללוכ A036X3 Ak63 הריבצ יספ      
,הקראה ספ, ס"צפל דומצו צ"ספל ההז ךתחב      
תא ללוכו רוביחו הנקתה ,הלבוה ,טוליש ,טוויח      

                     11.00 .טלפמוק םישורדה רזעה ירמחו תודובעה לכ ר"מ   
      
םיאת יונב  הנשמ\יתמוק למשח חול הנבמ     08.05.080
תיזח ,תואלמ תוציחמ םע םידרפומ םירלודומ      
ללוכ ינכטה טרפמב ראותמכ תותלדו םילנפ      
ספא ספ ללוכ A005X3 Ak63 הריבצ יספ      
,הקראה ספ, ס"צפל דומצו צ"ספל ההז ךתחב      
תא ללוכו רוביחו הנקתה ,הלבוה ,טוליש ,טוויח      

                    110.00 .טלפמוק םישורדה רזעה ירמחו תודובעה לכ ר"מ   
      
יונב  SPU  תקולחו תונזה למשח חול הנבמ     08.05.081
,תואלמ תוציחמ םע םידרפומ םירלודומ םיאת      
ינכטה טרפמב ראותמכ תותלדו םילנפ תיזח      
א ספ ללוכ A052X3 Ak63 הריבצ יספ ללוכ      
ספ, ס"צפל דומצו צ"ספל ההז ךתחב ספ      
רוביחו הנקתה ,הלבוה ,טוליש ,טוויח ,הקראה      
םישורדה רזעה ירמחו תודובעה לכ תא ללוכו      

                      6.00 .טלפמוק ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      

50.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../058 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     058 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םימ ןגומ ינכט גגב תורש למשח חול הנבמ     08.05.082
    55PI ןוגגו תיזחב דויצ אלל תומוטא תותלד  
הריבצ יספ ללוכ. חולה תיזחמ רטמ 1 טלוב      
    A052X3 Ak63 ההז ךתחב ספא ספ ללוכ  
,טוויח ,הקראה ספ, ס"צפל דומצו צ" ספל      
לכ תא ללוכו רוביחו הנקתה ,הלבוה ,טוליש      

                      6.00 .טלפמוק םישורדה רזעה ירמחו תודובעה ר"מ   
      
, םירלודומ םיאת יונב  הנשמ למשח חול הנבמ     08.05.083
ינכטה טרפמב ראותמכ תותלדו םילנפ תיזח      
יספ ללוכ A001X3 Ak63 דע הריבצ יספ ללוכ      
הנקתה  ,הלבוה ,טוליש ,טוויח ,הקראהו ספא      
רזעה ירמחו תודובעה לכ תא ללוכו רוביחו      

                      6.00 .טלפמוק םישורדה ר"מ   
      
הנקתהל VU תנירקו םימ ןגומ חול הנבמ     08.05.084
הריבצ יספ םע חותיפב תורש רובע תינוציח      
םירלודומ םיאתמ יושע A001X3 דע םרזל      
תונורא ךותב םיבכרומ תותלד אלל חפמ      
56PI תותלדו ילאניגרוא לקוס םע רטסאילופ      
תונוראה תומכ( IGF - 0011/2 "רבנע" תמגוד      
הנכה , רדניליצ לוענמ ללוכ ) חולה לדוג יפל      

                      2.50 ללוכ .רורוואל הפפר יחתפ , הילת לוענמל ר"מ   
      
םימ ןגומ  ינוציח רוטרנג רוביחל חול הנבמ     08.05.085
    55PI ןוגגו תיזחב דויצ אלל תומוטא תותלד  
הבוגב לקוס ללוכ חולה תיזחמ רטמ 1 טלוב      
םילבכ תסינכל תפלשנ תלד םע מ"ס 05      
הריבצ יספ ללוכ. ינוציח רוטרנגמ םישימג      
    A0061X4 Ak05 81 רוביחל םיגרב םע  
ללוכ. דרפנב ספ לכב ר"ממ042 ךתחב םיכילומ      
םיכילומ 21 רוביחל םיגרב םע הקראה ספ      

                      3.00 ךתחב ר"מ   
      
ןורא ךותב םירזיבא ללוכ םלשומ חול הנבמ     08.05.086
רובע תינוציח הנקתהל VU תנירקו םימ ןגומ      
דע םרזל הריבצ יספ םע היינבל ינמז רוביח      
    A513X3 ,תחפ- הגילז רסממ, ישאר קספמ  
תוינש 5 דע הייהשהו A03  דע לויכ ישאר      
לוכ. A521X3 דע םרזב תואיצי שמח דע ללוכ,      
לקוס םע רטסאילופ תונורא ךותב בכרומ דויצה      

                      1.00 'פמוק נע" תמגוד 56PI תותלדו ילאניגרוא  
      
      
      
      
      
      

50.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../059 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     059 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םילנפ תיזח, תרושקת רדחב למשח חול הנבמ     08.05.087
ספ ללוכ ינכטה טרפמב ראותמכ תלד  +      
ספא יספ ללוכ A36X1 Ak01 דע םרזל הריבצ      
וביחו הנקתה ,הלבוה ,טוליש ,טוויח ,הקראהו      
םישורדה רזעה ירמחו תודובעה לכ תא ללוכו ר      
פ"ע לדוגב הנבמל טלפמוק ריחמ .טלפמוק      

                     20.00 'פמוק . תינכת  
      
, טקיורפב למשחה  תוחול לכב ימרט םוליצ     08.05.088
רוביח םוימ תוחפל םישדוח 3 - כ  ךרעיש      
יכרואב םודא ארפניאה םוחתב ,למשחל חולה      
,יאקירמאה ןקתל םאתהב ןורקימ 21-3 לגה      
הנומת ללוכה ןימזמל טרופמ ח"וד תקפסאו      
ןוקית עוצבל תונקסמו תימרט הנומת ,הליגר      
תותלד תחיתפ ללוכ ריחמה .חולב םייוקילה      

                      1.00 'פמוק וםימוליצה עוצב ךרוצל םילנפ קורפ וא/ו  
      
הנבמ תרקב תדוקנ רוביחו טוויח ,הנקתה     08.05.089
קלחה ללוכ ,גוס לכמ תיגולנא וא\ו תילטיגיד      
חולב בלושמ הרקבה דויצ ןונכתב יסחיה      
םי נותנ תלבקו םואית, תוחול ןרצי י"ע למשחה      
ירמוחו הדובעה לכ תא ללוכו הרקבה ןלבקמ      
תא ללוכ אל .םישרדנה םימואתה לכ תאו רזעה      
תרגסמב הרקב ןלבק י"ע קפוסי רשא רקבה      

                   1500.00 .הרקב קרפ 'חי   
      
ללוכ טרפמ פ"ע םלשומ הרקב חול הנבמ     08.05.090
םירקבהו חולה ןונכת ללוכ ,םירקבה תנקתה      
I/O תוקידב ללוכ ,ורושיאבו ותיא םואתב המב      
טוו יח תולעת\ הנגה דויצ ללוכ, ןרציה לעפמב      
שורדה לכו םיטלושמ םיקדהמ, טלושמ טוויח ,      
ריחמה . תוינכתו טרפמ פ"ע חולה תמלשהל      

                      6.00 .תלד ללוכ תיזח חטש יפל ר"מ   
      
תורודשת תרבעהו םינמז לוהינל םכח רקב     08.05.091
ןיד ספ ג"ע למשחה חולב ןקתומ . תרושקת      
יקשממ 2 + ינוויכ-וד SR-232 יקשממ 5 ללוכו      
    584-SR יכ סמ :ןוגכ תוולנ תוכרעמל רוביחל  
הנכות ללוכ .דועו ואדיו-ואידוא ,העיגנ      
תודחוימ תונכת תושירד לע הנעמ תרשפאמה      
רפסמב הלבגמ אלל )תורחאו תויגול תוינתה(      

                      1.00 'פמוק מ אלל ימונורטסא ןועש ללוכ .תולועפ  
      
תמגודכ NOISUFNI תכרעמל V63 חכ קפס      08.05.092

                      2.00 EGATNAV לש PRD-84-042 'חי   
      
      
      

50.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../060 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     060 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
A01\V022 למשח ינכרצ 8 תלעפהל רקב     08.05.093
למשחה חולב ןקתומ FFO/NO -ב םיטלשנה      
תלעפהל םיפקוע 8 ללוכ רקבה .ןיד-ספ ג"ע      
לש NID-8SR תמגודכ .ינדי ןפואב םילגעמה      

                      2.00 ANTAGE V 'חי   
      
A01\V022 םיילמשח םיעונמ 4 תלעפהל רקב     08.05.094
סירת תמגודכ( FFO/NO -ב םיטלשנה      
חולב ןקתומ ) היפצ ךסמ ,ילמשח ןוליו ,ילמשח      
םיפקוע 4 ללוכ רקבה .ןיד-ספ ג"ע למשחה      
תמגודכ .טלשנ עונמ לכ לש הדרוה/המ רהל      

                      2.00 EGATNAV לש NID-8SR 'חי   
      
ךומנ חתמב למשח ינכרצ 8 תלעפהל רקב     08.05.095
חולב ןקתומ .CD-V03/CA-V84 דואמ      
םיפקוע 8 ללוכ רקבה .ןיד-ספ ג"ע למשחה      
תמגודכ .ינדי ןפואב םילגעמה תלעפהל      

                      2.00 GATNAV E לש NID-8SRVL 'חי   
      
חולב ןקתומ .םישבי םיעגמ תוסינכ01-ל רקב      08.05.096
םיפקוע01 ללוכ רקבה .ןיד-ספ ג"ע למשחה      
תמגודכ .םילגעמה לש תינדי הלעפהל      

                      2.00 EGATNAV לש NID-01SIC 'חי   
      
תמגודכ .REMMID V01-0 יצורע 4-ל רקב      08.05.097

                      2.00 EGATNAV לש SOVLQ-042 'חי   
      
בוציעב םייתכתמ םירמוחמ םכח קספמ     08.05.098
)לכירדאה תטלחה י"פע( ENILMIRT בוציעב      
םישיחרת תלעפהל םיעבורמ םינצחל 8 ללוכה      
נו היצקידניא הנקמה יוויח תירונו תולעפה וא/ו      
בר 'סמ עצבל ןתינ .ןצחל לכב ,םועמיעל תנתי      
תמגודכ .ןצחל לכב תולועפ לש      

                      8.00 EGATNAV לש UE-S-GT21SK 'חי   
      
בוציעב םינצחל 4-2 שבי עגמ קספמ      08.05.099
    THGIL-ONICITB )לכירדאה תטלחה י"פע(  

                     12.00 EGATNAV  לש CD תמגודכ 'חי   
      
תמגודכ .תרושקתל ידיג-וד EGATNAV לבכ      08.05.100

                   1200.00 EGATNAV לש A61-ELBAC 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

50.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../061 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     061 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תשר ןיב תמלשומ הטקש הרבעה תכרעמ     08.05.101
ןורכנס רובע ךפיההו רוטרנגמ הנזהל למשחה      
יתשמ תחא לכ לא רוטרנג חולמ תוסינכ      
טרפמה תושירד י"פע םיאנשה לש תוסינכה      
גוסמ םירקב לע תססובמ תכרע מה .ינכטה      
    FIED 642CGA+242CGA ןורכנס רקב ללוכ  
תסינכ לכ ןורכנסל םירקב ינשו תשרל רוטרנג      
ק.פ תרבח לצא ןמזות תכרעמה דרפנב יאנש      

                      1.00 'פמוק דכ םירוטרנג  
נ"מ למשח תוחול  50.80 כ"הס            

      
ם י א נ ש ו  ה ו ב ג  ח ת מ   60.80 ק ר פ  ת ת       
      
,UMR A036 ,Vk42  יטקפמוק ג"מ חול הנבמ     08.06.001
תמגוד ,2CSL ssalc הדרפה ,6FS זגב      
    IDID-EN-6MR, וא קירטקלא רדיינש לש  
זגב )BC(  םרז יקספמ 2 :ללוכה תוכיא הווש      
    A002 לילס,הקספה לילס ,יאנשל האיצי  
קספמ לכל ON2+CN2 רזע יעגמ , הלעפה      
תוילוביק ןומיס תורונמ ,הקראה רצקמל עגמו      
VK42 סמועב םיקתנמ 2 ,ילוביק דדובמ ללוכ      

                      1.00 זגב A036 'חי   
      
V032 חתמב הלעפה עונמ רובע תפסות      08.06.002
רזע יעגמ טס ללוכה סמועב קתנמל      
    CN2+ON2 רזע עגמו CN רצקמ רובע  

                      4.00 הקראה 'חי   
      
דע Vk42 חתמל תונגה רובע םרז הנשמ      08.06.003
    AV51, A1/002 חיו חולה ינותנל םיאתמ'  

                      6.00 ARC םגד הנגה 'חי   
      
הסנכה ,הקידב ,לויכ ,תונכת ,הנקתה ,הקפסא     08.06.004
חתמ יאנש תנגהל רסממ לש הצרה ,לוצינל      
סמוע ,םרז תונגה ללוכה VK22 חולב הובג      
ח , ינכטה טרפמב טרופמכ תונגהה לכו רתי      
חולב ורובע םיידועיה םרזה ינשמל רובי      
תמגוד ינכטה טרפמהו תוינכותל םאתהב      
תושר לש ג"מ תשרב שומישל רשואמו םייקה      

                      2.00 .הפועתה תודש 'חי   
      
דדובמ ללוכ תוילובק ןומיס תוירונ שולש טס      08.06.005

                      2.00 םיספה לע חתמ/הסינכ חתמ ןומיס ילובק 'חי   
      
      
      
      

60.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../062 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     062 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
E   תמגוד תוילובק ןומיס תוירונ שולש טס     08.06.006
    AHPLA לש nnamtsroH  ינש ללוכ .הינמרג  
חתמ בצמ לע תוארתה תרבעהל רזע יעגמ      
כ יוהיזל רסממ םג ללוכ םיספה לע חתמ/הסינכ      

                      2.00 רצק םרז ןווי 'חי   
      
עגמו CN2+ON2 רזע יעגמ טס רובע תפסות      08.06.007

                      4.00 הקראה רצקמ רובע CN 'חי   
      
ינצחל ,ןומיס תורונ 3 ללוכה ךומנ חתמ את      08.06.008
    POTS/TRATS תקחורמ הטילש ררובו /  

                      4.00 'פמוק ימוקמ  
      
לש לוענמ ןיב )קולרטניא( תוחתפמ רוגיח     08.06.009
ג"מ חולמ האיצי וא הסינכ- סמועב קתנמ      
חולב הקראה רצקמל וא/ו קספמ לש לוענמל      
םייק טרדנטס פ"ע ג"מ תעבטב ותוא ןיזמש      

                      2.00 'פמוק תוחתפמ םתוא םעו ג"ב תנב  
      
תונגה תכרעמל יוביג חתמ תקפסא תכרעמ      08.06.010
קספ לא וא יוביג ירבצמ + ןעטמ/קפס :תללוכה      

                      1.00 'פמוק חולב תטווחמו תנקתומ ,תועש 8 -ל תבשוחמ  
      
AVk0521 VK4.0/22 קוצי יסקופא יאנש     08.06.011
ןקתו ,14505 י"ת יפל  kA-oA םידספה תמרב      
    11-67006 CEI יאנש תמגוד lahirT - טרופמכ  
ילגלגל 01U יליפורפ ללוכ ,ינכטה טרפמב      
,םינונוויכ ,םירוטסימרט רוביח ,םנוגיעו יאנשה      
דע יאנשה חוטיב ללוכו ,םירוביחל תושל      
ללוכ ינכטה טרפמב טרופמכ .ןקתמה תריסמל      

                      2.00 ה רוביחו ךומנ חתמ דצ רוביחל תושל 'חי   
      
,םינעגמ 451T רקב :ללוכה יאנש תוארתה חול     08.06.012
םיקדהמ ,ןומיס תורונמ ,םירמייט ,םינצחל      
ת"מאמב הדובעה לילסל חולהמ דוקיפה ילבכל      
תלבקל שורדה לכו ,ישארה חולב ישארה      
הלעת יאנשב הרוטרפמטהו הרקמב תוארתה      

                      2.00 'פמוק רתומה לע  
      
ר"ממ EPLX Y2)F(SX2N 051X1  ג"מ לבכ      08.06.013

                    600.00 Vk63\81 -דודיב חתמ VK42 חתמל תשוחנ רטמ   
      
ר"ממ EPLX Y2)F(SX2N 05X1  ג"מ לבכ      08.06.014

                    140.00 Vk63\81 -דודיב חתמ VK42 חתמל תשוחנ רטמ   
      
םוטא םגדמ VK03/81 ג"מ לבכל תיפוס      08.06.015

                     15.00 דלומיטסלא לש BT004K תמגודכ A036-דע 'חי   
      

60.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../063 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     063 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חותפ םגדמ VK03/81 ג"מ לבכל תיפוס      08.06.016

                      6.00 יאנש רוביחל 'חי   
      
יטסלפ רמוחמ םייושע םינוש הרהזא יטלש      08.06.017

                     20.00 .מ"מ 002*003 תודימ 'חי   
      
יפל הקדל רתי חתמב הדימעל ג"מ חול תקידב      08.06.018
םיאתמ ג"מ הקידב דויצ ידי לע י"ח תשירד      

                      1.00 'פמוק ח"וד תאצוהו  
      
םילויכה ללוכ ג"מ חול תצרהו הלעפה ,הקידב      08.06.019
ידיצ ינשב תונגה לויכו בושיח ללוכ םישורדה      
תא הניזמש היגרנא זכרמב ) POOL( תעבטה      

                      1.00 'פמוק טלפמוק תכרעמה  
      
ללוכ ותוללכב ג"מ ןקתמל ךמסומ קדוב תרוקב      08.06.020

                      1.00 'פמוק הקידב ימד םולשתו קדובל עויס ןתמ  
      
חתמ תוחיטב דויצ רובע תכתממ תוחיטב ןורא      08.06.021

                      1.00 'פמוק תלד םע מ"ס 04/041/081 תודימב הובג  
      
קית ללוכ VK63 הובג חתמ ןקתמל תופפכ גוז      08.06.022

                      1.00 'פמוק .ןוראב האישנ  
      

                      1.00 'פמוק הובג חתמל עבוכ םלוא ל"נכ  08.06.023
      

                      1.00 'פמוק הובג חתמ יפקשמ םלוא ל"נכ  08.06.024
      

                      1.00 ינכטה טרפמב ראותמכ VK03-ל חתמ קדוב  'חי  08.06.025
      
ןולה זג ליכמה ג"ק 2 לקשמב שא יוביכ ףטמ      08.06.026

                      1.00 1301 'חי   
      

                      1.00 דדובמ טומ ללוכ םירצקמ תכרעמ  'חי  08.06.027
      
רדחל הסינכב תונולווגמ פרק תשר  תוציחמ      08.06.028
תקזוחמו  תבכרומ, תוצרפתה תעינמל יאנש      

                      4.00 . ןולווגמ 4X4 SHR ליפורפ ג"ע ר"מ   
      
ךתחב ןוולגמ לזרב יושע יפקה הקראה ספ     08.06.029
לע ןקתומ )לגלוגמ ספ לבקתי אל( 05*5      
םידדובמ םינספות ג"ע רדחה ףקיהב תוריקה      
םיגרב םע םירוח ללוכ ריקהמ מ"ס 2 קחרמב      
ספל רשוגמו רטמ יצח לכ םימואו תויקס יד,      

                     30.00 םילאיצנטופ תאוושה רטמ   
      
      
      

60.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../064 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     064 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יתכתמ טנמלאל יפיקיה ספמ הקראה תדוקנ     08.06.030
ידי לע 'דכו ןולח וא חול וא הציחמ וא תלד ןוגכ      
,ר"ממ52 דדובמו .5LC שימג תשוחנ ךילומ      
םואת לל וכ הייולג GP וא ןורירמ תרנצ ךותב      
רוביחו תלדב ךתורמ גרוב, תותלדה ןרצי םע      

                     15.00 'פמוק תווצקה ינשב לבכ לענב  
      
תשוחנ בתות רובע יאנש ריחמל תפסות      08.06.031
יאנשה לש הטיש תדוקנ\ספא ספ ג"ע בכרומ      
רוביחל םימיאתמ רטוקו תומכב םירוח םע      

                      2.00 'פמוק . סופיאה יכילומ  
      
תפצרב ןקתומ VK63 חתמל דודיב חיטש      08.06.032

                      6.00 ג"מ חול רדח ר"מ   
      
01 ןיינבב םייק חולמ םייק ג"מ לבכ קותינ     08.06.033
ומוקמב שדח לבכ רוביחו )55 הנחתל האיצי(      
תודובע ללוכ. טלפמוק )שדח הנבמל האיצי(      
עוציבו םייקה חולל שדחה לבכה רוביח      

                      3.00 'פמוק )דרפנב םלושי םילבכ ישאר רובע( ג"מ תוקידב  
      
ןיינבב הנחתמ האיציב( םייק ג"מ לבכ ךותיח     08.06.034
שדח ןיינבמ( ומוקמב שדח לבכ רוביחו )01      
םירוביח תבית עוציב ללוכ ) 55 ןיינב ןוויכל      
051 ךת חב ידיג דח לבכל VK63/81 )הפומ(      

                      3.00 .טלפמוק. ג"מ תוקידבו ר"ממ רטמ   
םיאנשו הובג חתמ  60.80 כ"הס            

      
ע ו י ס ל  ם י ע ו נ מ ו  ת ז כ ר   70.80 ק ר פ  ת ת       
ן ש ע  ר ו ר ח ש  ת כ ר ע מ ב       
      
4 לע תדקפמה  )תזכר( הרקבו דוקיפ תדיחי     08.07.001
ןשע רורחשל תותלד וא/ו תונולח לש םיעונמ      
תועש 27 ךשמל םירבצמו ןעטמ תללוכה      
תוללוסה תניעט תרקב ןונגנמ )HA51( תוחפל      
,החיתפ ינצחל ללוכ .חתפ בצמל הערת ה      
םאתוי הרקבה חול חתפ בצמל יוויח תירונ      
ZR-4 תמגודכ NID-23281 ימואלניבה ןקתל      
תרבח י"ע קפוסמ AWR NOMIS תרצות      

                     12.00 'פמוק פמוק סרפלטמ  
      
החיתפל V42 רשי םרזב לעפומה ילמשח עונמ     08.07.002
רשפאמו ןשע רורחשל תלד\ןולח לש הריגסו      
AK-006/22 תמגוד ןולחה לש האלמ החיתפ      
ןשע רורחשב עויס תכרעמ רובע( סרפלטמ לש      

                     44.00 'פמוק )ןשע תקיני ןמזב ריווא תסנכה -  
      

70.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../065 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     065 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש  הריגס/ החיתפל ילמשח/ינדי ןצחל      08.07.003
םגד , תחא תזכרל םירבוחמה םיעונמ      

                     12.00 'פמוק ZTF/560 סרפלטמ ךלש  
      
םיעונמה לכ לש םורחב החיתפל יללכ ןצחל      08.07.004
לכ לע הטילשל תנכותמ, דחי תחא המוקב      

                      5.00 'פמוק .טלפמוק תינמז וב תוזכרה  
ןשע רורחש תכרעמב עויסל םיעונמו תזכר  70.80 כ"הס            

      
ה נ ב מ  ת ר ק ב   90.80 ק ר פ  ת ת       
      
האיצי וא הסינכ תילטיגיד הנבמ תרקב תדוקנ     08.09.001
    O\D- I\D הרמוחב יסחיה הקלח ללוכ- .הליעפ  
טרופמכ שורדה לכו תונכתה תודובע תא ללוכו      
ןפו אב התלעפהל ינכטה טרפמבו תורעהב      

                   1350.00 .םלשומ 'חי   
      
האיצי וא הסינכ תיגולנא הנבמ תרקב תדוקנ     08.09.002
    O\A I\A הרמוחב יסחיה הקלח ללוכ- .הליעפ  
שורדה לכ ללוכו תונכתה תודובע תא ללוכו      
התלעפהל ינכטה טרפמבו תורעהב טרופמכ      

                     50.00 .םלשומ ןפואב 'חי   
      
הדוקנ רוביחל הנכה- רקבב הרומש הדוקנ      08.09.003

                    250.00 O\D- I\D האיצי וא הסינכ תילטיגיד 'חי   
      
הדוקנ רוביחל הנכה- רקבב הרומש הדוקנ      08.09.004

                     20.00 O\A- I\A האיצי וא הסינכ תיגולנא 'חי   
      
CETAS הדידמ רישכמל הגוצת ךסמ תכירע      08.09.007
ללוכ הרקבה תכרעמל םינותנה לכ תגצהל      

                     25.00 'פמוק ל"נכ רתיה  
      
2002CTE םגד תרושקת םאתמו ריממ      08.09.008
תשרל CETAS הדידמ ירישכמ רוביחל      

                      3.00 'פמוק PI\PCT הרקבה לש  
      
םע הדובעל םיאתמ ךכוסמ תרושקת לבכ     08.09.009
5006X2X2 םומינימ( קפוסתש תכרעמה      
תדידמל וא/ו הדידמ ירישכמ רוביחל  )רודלט      
היצלטסניא ,םיזג תוחולב םיגולנא םיכרע      
ללוכ הרקבה תכרעמ לא םרוביחו  ,המודכו      

                    300.00 רוביחו הנקתה ,הקפסא רטמ   
      
PCT/584 - SUBDOM תרושקת םאתמ      08.09.010
ללוכ למשח תוחולב םידדומ יבר רוטינ רובע      

                      1.00 'פמוק PI-PCT תשר רוביחל םימאתמ  
90.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב הכמויות   .../066 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     066 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וא הדידמ ירישכמ רוביחל תרושקת לוקוטורפ      08.09.011
ינותנ לכ תגצהו הנבמב רחא הדידמ דויצ לכ      
יבג לע םירישכמהמ םילבקתמה הדידמה      

                      1.00 'פמוק . הרקבה בשחמב םייפרג םיכסמ  
      
הרקבה תכרעמ רובע תמלשומ היצרגטניא     08.09.012
יביכרמ לכ תא תללוכה ןקתמב תרושקתהו      
תללוכה ןקתמב תרושקתהו הרקבה תכרעמ      
תכרעמ, םילהונמ אל/םילהונמ םיגתמ ,םירקב      
    ADACS )לכ תא ללוכ ריחמה )'וכו םיתר ש  
יביכרמ לכ ןיב תושרדנה תורדגההו היצרגטניא      

                      1.00 'פמוק .ןקתמב תרושקתה הרקבה תכרעמ  
      
הרקב ינותנ תרבעהל םלשומ קשממ עוציב     08.09.015
לכ ללוכ הרקבה דקומל ת"שרה תלהנה הנבממ      
לכו )הרמוח( םישרדנה םירזיבאהו דויצה      
םישרדנה תכרעמ תורדגהו הנכותה תודובע      
תמייק IMH תכרעמב הגוצתו תור בחתהל      
לטובי הז ףיעס . ג"בתנ לש הרקבה דקומב      

                      1.00 'פמוק ."ןוקפא" י"ע עצוביו הדימב  
      
תרושקתו  למשח ירדח רובע הרוטרפמט שגר      08.09.016
טוויח הנקתה , הקפסא ללוכ ריקה לע הנקתהל      

                      8.00 'פמוק הרקבה תכרעמל תוארתה רוביחו  
      
תרושקת ירדחו למשח ירדח רובע הפצה יאלג      08.09.017
ללוכ הפצרה תחתמ / לעמ ריקה לע הנקתהל      
זכרמל הארתהה רוביחו טוויח הנקתה ,הקפסא      

                      8.00 'פמוק הרקבה  
      
ללוכ הרקבה תכרעמ לכ לש הלעפהו הצרה      08.09.018

                      1.00 'פמוק .טקיורפב םימרוגה לכ םע דחי ןויסינ תולעפה  
      
+ הקזחא ןימזמה יגיצנל הפיקמ הכרדה ןתמ      08.09.019
סרוק תרגסמב  םידעומ רפסמב שמתשמ      

                      1.00 'פמוק שרדנה לככ רתאב  
      
תוינכות ללוכה םלשומ ינכט דועית תונכה      08.09.020
תינכט תורפס םיגולטק דאקוטואב תוטרופמ      
יוביג ללוכ םיקתוע 3 -ב דויצה יביכרמ לכ לש      

                      1.00 'פמוק . CD  
      
הדובע רובע הרקב תנכתמ רובע י'גרב ע"ש      08.09.021
ןמזותו תויומכה תמישרב הלולכ הניאש      

                     50.00 ןנכתמה רושיאבו טקיורפה להנמ י"ע דחוימב 'חי   
      
      
      

90.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../067 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     067 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,ןוקפא תרבח ידי לע ועצוביש תודובעל בצקה     08.09.022
תומדקומה קרפב 90.00 ףיעסב טרופמכ      
הנכות תודובע עוציב ךרוצל ,דחוימה טרפמבש      
הנבמ תרקב תכרעמל האלמו תמלשומ הרקבו      
תוללוכ[ ג"בתנבש היגרנאה זכרמב תמייקה      
תביתכ ,SLUP תנכותב IMH יכסמ תיינב      
שרדנה לכו םימייקה םירקבב הנכות      
תרקב תוכרעמל האלמו תמלשומ היצרגטניאל      

                    300.00 ומייקה הנבמה 'חי   
הנבמ תרקב  90.80 כ"הס            

      
ם ו ר י ח  ת ר ו א ת   01.80 ק ר פ  ת ת       
      
הרקתב עוקש יתילכת דח םוריח תרואת ףוג      08.10.001
םאתומ ILAD   ITLUM DEL PU םגד      
ILAD תרושקת תוססובמ תוכרעמב הנקתהל      
תרצות הבוג/תירטמיסא/תירטמס תושדע ללוכ      

                    400.00 'פמוק ילגב תרבח  
      
יבג לע הנקתהל  יתילכת דח םוריח תרואת ףוג     08.10.002
םאתומ  ILAD ECULARULP םגד הרקתה      
ILAD תרושקת תוססובמ תוכרעמב הנקתהל      
תרצות  הבוג/תירטמיסא/תירטמס תושדע ללוכ      

                     20.00 'פמוק ילגב ת רבח  
      
הרגשב העובק הדובע( יתילכת וד האיצי טלש     08.10.003
ILAD 05 רוא דל םגד )חתמ רסוחב הדובעו      
םאתומ ידדצ וד/דח ריק/הרקת יבג לע הנקתהל      
ILAD תרושקת תוססובמ תוכרעמב הנקתהל      

                    185.00 'פמוק ילגב תרבח תרצות  
      
רוביחל PIPCT/584SR תרושקת םאתמ      08.10.004

                      6.00 'פמוק ת"שרה לש PI תשרל ACIGOL רקב  
      
ACIGOL   תיפרג הרקבו לוהינ תנכות      08.10.005
    LAUSIV תרקב תכרעמ לע הטילשו הגצהל  

                      1.00 'פמוק ,האלמ תיפרג הגוצת ללוכ םוריחה תרואת  
      
תוינכת תא םיגיצמה םייפרג םיכסמ תיינב     08.10.006
לכ תגצה ללוכ- המוק לכל ךסמ- הנבמה      
,םיפוגה ירפסמ, הרואתה יפוג לש םינותנה      
לע "תוצפוק" תוערתה,  ארקמ, םיפוגה יגוס      
תרקב תכרעמב םינותנה תגצהו תול קת      

                      5.00 'פמוק טלפמוק ת"שרב תמייק םוריחה תרואת  
      
      
      

01.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../068 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     068 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכו םימאתמ ,םירבגמ ,יזכרמ רקב םע חול     08.10.007
תונכת ללוכ ,הרואתה יפוגל רוביחל שרדנה      
הנכות ללוכ תוקידבה טלפ זוכירל ,רקבה      
לכ עוציבו תולקתה לכ רותינל המיאתמ      
ךסמ ללוכ טרפמב ןיוצמה פ"ע תולעפהה      
OL TINU תמגודכ םיילרגטניא תדלקמו      
    LARTNEC ACIG ספ יבג לע הנקתהל NID  
יפוג 46 דע רוביחל illehgeB תרבח תרצות      

                     12.00 'פמוק כט םירקובמ םוריח  
םוריח תרואת  01.80 כ"הס            

      
ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד   11.80 ק ר פ  ת ת       
      
ילנימונ  קפסהב רוטרנג לזיד לש הקפסא     08.11.001
    AVK036 EMIRP תוברל . ויקלח לכ לע  
תודיער ימלוב ,הדיחיב בלושמ ישאר קספמ      
ותנקתהל םישורדה םיקלחה לכו םיציפקמ      
לע ותסנכהו רתאל ותלבוה םג ללוכ  ,ותלועפו      

                      1.00 'פמוק .רוטרנגה רדח ךותל ויקלח לכ  
      
וירזיבאו ויקלח לכ לע  רוטרנג לזידה תבכרה      08.11.002

                      1.00 'פמוק .תודיער ימלוב לע ונוזיאו ול דעוימה םוקמב  
      
הרקבה חול לש רובחו הנקתה הקפסא      08.11.003
תוברל רוטרנגל תיטמוטוא הענתהל דוקפהו      
םירבצמ ןעטמ םג ללוכ םישורדה דוקפה ילבכ      

                      1.00 'פמוק .טרופמכ  
      
שבי עגמ  רובע הרקבה חול ריחמל תפסות      08.11.004

                     24.00 . הרקבה תכרעמל םיוויח תרבעהל 'חי   
      
לזידהמ הטילפה תרנצ לש הנקתהו הקפסא     08.11.005
רבחמ ללוכ רוטרנגה רדחל ץוחמ דע רוטרנג      
ללוכ , ףנע לכב הקתשה ידוד 2 ללוכ ,שימג      
שער תמרל יטסוקא ימרט דודיב ללוכ,םינגוא      
    Bd54 ילוורש ,תוילניגרוא תותשק ללוכ  
םישורדה םילתמהו םיקוזיחה לכ ללוכ,טסבסא      

                      1.00 'פמוק . תוינכתל םאתהב טלפמה תנקתהל  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

11.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../069 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     069 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דעו ףתרמ תמוקמ ג"ד תדיחיל הטילפ תרנצ     08.11.006
דדובמ 21" דע  הטילפ רוניצ :תללוכה גגה      
ןקתומ הטסורנ תפטעמ םע יטסוקאו ימרת      
חמ ללוכ תינכת פ"ע גגה דע הלועש יכנא ריפב      
תותשק ללוכ ,םינגוא ,םישימג םירב      
םיקוזיחה לכו ,שורדה לככ תוילניגרוא      
דע תרנצה תנקתהל םישורדה םילתמהו      
54 תיוזב תרנצה םויס  גגה לעמ האיציה      

                     30.00 ח תעינמל תולעמ רטמ   
      
םיקיקלח יננסמ הנקתהו הקפסא - היצפוא     08.11.007
הקלחמה תויחנהל םאתהב הטילפה תכרעמב      
יאנתכ תימוקמה תושרב הביבסה תוכיאל      
ריווא תוכיא יכרע( יקנ ריווא תונקת"ב הדימעל      
הטילפ יבגל " 1102 א"עשתה )העש תארו ה-      

                      1.00 'פמוק . ויגוסל יקיקלח רמוח לש  
      
חולב רוטרנג תרקב לש הנקתהו הקפסא     08.11.008
: םיאבה םיבצמל ןומיס תורונמ ללוכ םיאבכ      
תשר חתמ בצמ\ קלד רסוח\ הלקת\ הלועפ      
יסחיה קלחה תא ללוכ ריחמה רוטרנג חתמ\      
ולש דוקיפה חול, רוטרנגב םיוויחל תונכהב      

                      1.00 'פמוק ולש קלדה תכרעמו  
      
הקראה  יכילומו דוקפהו הנזהה ילבכ רובח      08.11.009
ירזיבא לכו םיקדהמ ,לבכ ילענ תוברל רוטרנגל      

                      1.00 'פמוק .םישורדה רזעה  
      
ןיב שימג לוורש לש הנקתהו הקפסא      08.11.010

                      1.00 'פמוק רוטרנגל םח ריוא תאצוה ללחל רוטאידרה  
      
םירבצמ  תכרעמ לש רובחו הנקתהו הקפסא      08.11.011
םרובע תיננוכ םג ללוכ ינכטה טרפמב טרופמכ      

                      1.00 'פמוק רוטרנגל לזידלו ןעטמל רובחה ילבכ תאו  
      
רצח וא רוטרנג רדחב רלוס תקפסא תכרעמ     08.11.012
הלופכ ןפוד םע ימוי רלוס לכימ תללוכ תילגנא      
ללוכ רטיל 000,3 חפנב, תינוציח הנקתהל      
לולכי לכימה .הרזחו רוטרנגה לא תרנצ      
ןוקיר זרב ,ןותחתו ןוילע הבוג ףסל תוארתא      
הרצאמו ריוא רורחש זרב ,1" רטוקב םיעקשמ      
י"פעו ינכטה טרפמב טרופמה י"פע לכה ,חפמ      

                      1.00 'פמוק ה דרשמו הביבסה תוכיאל דרשמה ינקת  
      
      
      
      
      

11.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../070 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     070 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכימל קולדת תדוקנ ןיב תמלשומ קלד תכרעמ     08.11.013
רטוקב -םיפדועו הקפסא-קלד תרנצ: ללוכ קלד      
תמגוד הלופכ ןפוד םע השימג תרנצ- 5.1"      
ה תכרעמ,  ללוכ LU תנמוסמ IPUN תרבח      
"רזוח לא" תודיחי ,קולדת ףוס לע הארת      
פ"ע הדובעה עוציבל שורדה לכו ,םיפוגמ,      
.זרכמה תאצוה םויל ףקותבש תוחיטבה ינקת      

                      1.00 'פמוק הנגה לווורש ךותב הנבמל ץוחמ חנות תרנצה  
      
תרנצ רובע קלד תכרעמ ריחמל תפסות      08.11.014
תרנצ- 5.1" רטוקב -םיפדועו הקפסא-קלד      
IPUN תרבח תמגוד הלופכ ןפוד םע השימג      
רתיה רטמ 02 מ לודג קחרמל LU תנמוסמ      

                     30.00 ל"נכ רטמ   
      
ותריסמו ותצרה רוטרנגל ןקתמה תקידב      08.11.015
היגרנאה דרשמ לש ןוישר םע הניקת הרוצב      

                      1.00 'פמוק .למשחה תרבחו  
      
ריוא  תאיציו תסינכ יחתפב הקתשה ינקתמ      08.11.016

                     36.00 .ינכטה טרפמב טרופמכ H םגדמ ק"מ   
      
רדח לש הקתשהו הדמעה תינכת תנכה      08.11.017
הסריג( דקוטואב תטטרושמ  רוטרנגה      

                      1.00 'פמוק ןונכתה תווצ רושיאל התשגהו )תינכדע  
      
תלעפה  רחאל תיטסוקא הקידב ח"וד תנכה     08.11.018
הקיטסוקא החמומ י"ע רדחב רוטרנגה      
דע םייוקילה לכ ןוקיתו םירישכמ תועצמאב      
דרשמה תשירדל םאתהב שער תמצוע תלבקל      

                      1.00 'פמוק הביב סה תוכיאל  
      
רוטרנג  לזידב םייתפוקת םילופיט עוציב     08.11.019
דעומ םויסבו  תוירחאה תפוקת ךלהמב      
י"פע םיאתמ ןוישר לעב יאלמשח י"ע תוירחאה      
רמוחו תודובעה לכ ללוכ ןרציה תוארוהו טרפמ      
להנמ םע םואת ללוכ םישורדה רזעה י      
תויתרגש אל תועשב הדובעה . הקזחאה      
תואצותה לש אלמ םושיר ךרוצה תדימב      
טרופמכ .ןימזמ/ןנכתמל רדוסמ ח"וד תרבעהו      

                      1.00 'פמוק ינכטה טרפמב  
רוטרנג לזיד  11.80 כ"הס            

      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב הכמויות   .../071 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     071 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ ב  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע   21.80 ק ר פ  ת ת       
      
וא שיבכב עקרק גוס לכב הביצח וא/ו הריפח     08.12.001
דע בחורבו מ"ס 002 דע לש קמועב , הכרדמ      
ללוכ ,לוח דופיר ,ןומיס יטרס ללוכ .מ"ס 031      
םייק טל פסא וא\ו ףוציר לש ריהז קוריפ םג      
יפדוע יוניפו הנכה תודובע ללוכו ךרוצה תדימב      
יפל קודיהו השיבכ יולימ תודובעו רופח רמוח      

                    150.00 ינכטה טרפמבו תינכתב ראותמה רטמ   
      
וא שיבכב עקרק גוס לכב הביצח וא/ו הריפח      08.12.002
דע בחורבו מ"ס 051 דע לש קמועב , הכרדמ      

                    300.00 ל"נכ רתיה .מ"ס 001 רטמ   
      
וא שיבכב עקרק גוס לכב הביצח וא/ו הריפח      08.12.003
דע בחורבו מ"ס 031 דע לש קמועב , הכרדמ      

                    500.00 ל"נכ רתיה.מ"ס 07 רטמ   
      
תויעקרק תת תויתשת יופימ עוציב -היצפוא     08.12.004
םירישכמ י"ע הריפחל ןנכותמה רוזיאב תומייק      
תתה תוכרעמה יגוס לכ רותיאל םייעוצקמ      
ףושי ח ללוכ )"תושבי" ו "תובוטר"( תויעקרק      
.לעופב תויתשת שושיגל ךרוצה תעב ימוקמ      
ןומיסה. "היאמ" תרבח י"ע עצובי יופימה      
לכ רובע קמוע ןויצ ללוכ תודתי י"ע עצובי      

                   1500.00 סי דועיתה תוחושל LI ןויצו תכרעמ ר"מ   
      
מ"ס 08 רטוקב הלוגע עקרקב רבעמ תחוש     08.12.005
סמועל הקוצי הרקת ללוכ מ"ס 031 קמוע וטנ      
קוצי מ"ס 07X07 הדלפ הסכמו ןוט 52      
מ"ס 06 רטוקב לוגע חתפ םע הרקתל רבוחמו      
גוס יפל עבטומ בותיכו ת"שרה לש וגול  ללוכ      
,קודיה הרובע רובה תריפח ללוכ .תכרעמה      

                      6.00 תרנצה רוביחו ןופיד תרנצה רובע םיחודיק 'חי   
      
הילוח רובע רבעמ תחוש ריחמל תפסות      08.12.006
ריחמה יפוס םורמ הסכמה תהבגהל תפסונ      
ללוכ ריחמה מ"ס 33 הבוגבו רטוק לכב הילוחל      

                      6.00 .רובה תקמעהו הילוחה רובע הריפחה תא 'חי   
      
םגד  תרושקתל וא למשחל ינבלמ הרקב את     08.12.007
    A2 19 תוימינפ תודימב ןמפלוו לשX341 מ"ס  
ןוט 52 סמועל הסכמ םע ,מ"ס 722 קמועבו      
העבטהב בותיכו 984 י"ת יפל הדלפ תקיצימ      
וא סופיט יבלש ללוכ תכרעמה דועיל םאתהב      
החוש ירבחמו תרנצל םיחתפ יחודיק ,םלוס      
,אתה תנקתה ,רובה תריפח ללוכ, םישימג      

                      7.00 פדוע קוליסו אתה ביבס רקובמ תובכשב קודיה 'חי   
      
      
      

21.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../072 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     072 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םגד  תרושקתל וא למשחל ינבלמ הרקב את     08.12.008
    A3 051 תוימינפ תודימב ןמפלוו לשX003  
52 סמועל הסכמ םע ,מ"ס 003 קמועבו מ"ס      
בותיכו 984 י"ת יפל הדלפ תקיצימ ןוט      
יבלש ללוכ תכרעמה דועיל םאתהב העבטהב      
ירבחמו תרנצל םיחתפ יחודיק ,םלוס וא סופיט      
תנקתה ,רובה תריפח ללוכ, םישימג החוש      
אתה ביבס רקובמ תובכשב קודיה ,אתה      

                      1.00 דוע קוליסו 'חי   
      
םגד  תרושקתל וא למשחל ינבלמ הרקב את     08.12.009
    A5  861 תוימינפ תודימב ןמפלוו לשX312  
52 סמועל הסכמ םע ,מ"ס 003 קמועבו מ"ס      
עבטהב בותיכו 984 י"ת יפל הדלפ תקיצימ ןוט      
וא סופיט יבלש ללוכ תכרעמה דועיל םאתהב ה      
החוש ירבחמו תרנצל םיחתפ יחודיק ,םלוס      
,אתה תנקתה ,רובה תריפח ללוכ, םישימג      

                      1.00 ע קוליסו אתה ביבס רקובמ תובכשב קודיה 'חי   
      
קמועבו מ"ס 06 רטוקב הלוגע הקראה תחוש     08.12.010
הנקתה ץצח יולימ, הריפח ללוכ מ"ס 05      
הדלפ טוממ הקראה תודורטקלא םע .הסכמו      
רטמ 3 ךרואב מ"מ 91 רטוקב תשוחנ הפוצמ      
םיכילומה רוביח ללוכ עקרקב תיכנא העוקת      

                      4.00 "קרפל אל הקראה" טולישו 'חי   
      
53 ךתחב רוזשו ףושח תשוחנמ הקראה ךילומ      08.12.011
תקראהל תיעקרק תת הריפחב חנומ ר"ממ      

                    350.00 םידומע רטמ   
      
דומעל דוסי תקיציו רוב לש הביצח \ הריפח     08.12.012
דוסי יגרב ללוכ  רטמ 6 הבוגב הרואת      
ךתורמ X 04 4 ןוולוגמ ספו דוסי תוקראה,      
.עקרקה ינפ לעמ מ"ס 001 סלפמל דע הלועו      
בושיח י"פע ועבקי תויפוסה דוסיה תודי מ      
ןלבקה םעטמ רוטקורטסנוק לש טרופמ      
םוקמב עקרקה גוסלו קפוסיש דומעל םאתהב      
יפכ םומינימה תושירדב הדימעל המאתהבו      

                     10.00 תועיפומש 'חי   
      
תריפח ללוכ רטמ 01 הרואת דומעל ןוטב דוסי      08.12.013

                      3.00 .ל"נכ רתיה דוסי תקראהו ורובע רובה 'חי   
      
תריפח ללוכ רטמ 4 הרואת דומעל ןוטב דוסי      08.12.014

                      4.00 ל"נכ רתיה דוסי תקראהו ורובע רובה 'חי   
      
      
      

21.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../073 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     073 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רוניצ,םייק יעקרק תת אתל שדח רוניצ רוביח     08.12.015
וא למשח( מ"מ022 דע רטוקב גוס לכמ      
וא תביצח, אתה ךותב הדובע ללוכ )תרושקת      
, אתל תרנצה תסנכה, אתה ןפודב חתפ חודיק      
יוקינ ללוכ, חתפה תריגסו תרנצה ביבס המיטא      

                     30.00 'פמוק .טלפמוק עוציב רמגב אתה  
      
לא םייק אתמ תמייק תרנצב שומישל הנכה     08.12.016
תרנצה תקידב ללוכ שדח את לא וא הנבמ ךות      
םילבכ תחלשהו תרנצ יוקינ, םיאת תחיתפ ,      
רנצ רטמ יפל ריחמה( טלפמוק תמייק תרנצב      
ילבכ תנקתהל שומיש הב השעייש תמייק ת      

                    200.00 )םישדח תרושקת רטמ   
      
מ"מ522 רטוקב ףיפכו ףיצר ןליטאילופ רוניצ     08.12.017
לבח ללוכ 2.61RDS 01 גרד "לוגסקפ" גוסמ      
םוטיא ללוכ הנבמל הסינכ רובע מ"מ 8 הכישמ      

                    100.00 םו טיאה ןנכתמ יטרפ פ"ע הנבמל הסינכב רטמ   
      
מ"מ061 רטוקב ףיפכו ףיצר ןליטאילופ רוניצ     08.12.018
לבח ללוכ 2.61RDS 01 גרד "לוגסקפ" גוסמ      
םוטיא ללוכ הנבמל הסינכ רובע מ"מ 8 הכישמ      

                    100.00 םו טיאה ןנכתמ יטרפ פ"ע הנבמל הסינכב רטמ   
      
רטוק(  CVP - 8"  חישק יטסלפ רוניצ      08.12.019
מ"מ8.01 ןפוד יבוע 23NS  גרד )מ"מ522      

                    600.00 מ"מ 8 הכישמ לבח ללוכ רטמ   
      
רטוק(  CVP - 6"  חישק יטסלפ רוניצ      08.12.020
ללוכ מ"מ2.6 ןפוד יבוע 61NS  גרד )מ"מ061      

                   1200.00 מ"מ 8 הכישמ לבח רטמ   
      
CVP - 4"  חישק יטסלפ רוניצ      08.12.021
ןפוד יבוע 61NS  גרד )מ"מ011 רטוק(      

                    600.00 מ"מ 8 הכישמ לבח ללוכ מ"מ2.4 רטמ   
      
מ"מ011 רטוקב ףיפכו ףיצר ןליטאילופ רוניצ      08.12.022
יבוע  6.31RDS 01 גרד סקלפירמ"" גוסמ      

                    200.00 מ"מ 8 הכישמ לבח ללוכ מ"מ1.8 ןפוד רטמ   
      
ע.ק.י EDPH ןליטאילופ ףיפכ  יטסלפ רוניצ      08.12.023
.מ"מ 8 הכישמ לבח ללוכ מ"מ 57 רטוקב 5.31      
הסינכב םוטיא ללוכ הנבמל הסינכ רובע      

                    400.00 םוטיאה ןנכתמ יטרפ פ"ע הנבמל רטמ   
      
57 דע רטוקב תרנצ תמיטאל "ץצומ"םגד קקפ      08.12.024

                     36.00 מ"מ 'חי   
      

21.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../074 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     074 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הרבוק\CVP תרנצ תמיטאל חישק קקפ      08.12.025

                     60.00 מ"מ522\8" דע רטוקב 'חי   
      
תרושקת\למשח תרנצל הדרפה תציחמ      08.12.026
חפ תויחולמ הייושע תיעקרק תת הריפחב      
עובצו ןוולוגמ חפמ  מ"מ 004X5.2 ךתחב      

                    100.00 בוהצ ןווגב רונתב יסקופא רטמ   
      
ג"מ יאוות לכ ךרואל MSLC הזר ןוטב תקיצי      08.12.027

                    100.00 ג"מ תרנצ  ביבס הנגהל ק"מ   
      
יתבכש וד "הרבוק" םגד קזוחמ ירושרש רוניצ      08.12.028
רטוקב הכישמ לבח ללוכ םינפ מ"מ 57 רטוקב      

                    300.00 .מ"מ 8 רטמ   
      
יתבכש וד "הרבוק" םגד קזוחמ ירושרש רוניצ      08.12.029

                    150.00 .ל"נכ רתיה מ"מ 05 רטוקב רטמ   
      
EPLX דודיב הרואתל תשוחנמ למשח לבכ      08.12.030

                    300.00 ר"ממ YX2N 52X5 ךתחב רטמ   
      
EPLX דודיב הרואתל תשוחנמ למשח לבכ      08.12.031

                    150.00 ר"ממ YX2N 61X5 ךתחב רטמ   
      
תנוולוגמ הדלפמ רטמ 6 הבוגב הרואת דומע      08.12.032
דויצ חתפ ללוכ רונתב עובצ לוגע ינוק ךתחב      
עורז תנקתהל םאתמ  ,דוסי יגרב ,דוסי תטלפ      

                     10.00 רוביחו הנקתה הלבוה ללוכ 'חי   
      
תנוולוגמ הדלפמ רטמ 01 הבוגב הרואת דומע      08.12.033
דויצ חתפ ללוכ רונתב עובצ לוגע ינוק ךתחב      
עורז תנקתהל םאתמ  ,דוסי יגרב ,דוסי תטלפ      

                      3.00 רוביחו הנקתה הלבוה ללוכ 'חי   
      
תנוולוגמ הדלפמ רטמ 4 הבוגב הרואת דומע      08.12.034
דויצ חתפ ללוכ  רונתב עובצ לוגע ינוק ךתחב      
עורז תנקתהל םאתמ ,דוסי יגרב ,דוסי תטלפ      

                      4.00 רוביחו הנקתה הלבוה ללוכ 'חי   
      
ךלהמב רחבייש יפכ DEL ץוח תרואתל ת"ג     08.12.035
ללוכ ח"ש 008,2 דוסי ריחמב םולשת- עוציבה      
ותנקתה ללוכ דומעבש דויצה חתפל רוביח לבכ      
רחמתל ןלבקה תוירחאב( . דומעה שארב      
ריחמ לעמ רוביח, הנקתה, חוור תוסמעה      

                     10.00 )דוסיה 'חי   
      
      
      

21.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../075 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     075 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ךלהמב רחבייש יפכ DEL ץוח תרואתל ת"ג     08.12.036
ללוכ ח"ש 005,3 דוסי ריחמב םולשת- עוציבה      
ותנקתה ללוכ דומעבש דויצה חתפל רוביח לבכ      
רחמתל ןלבקה תוירחאב( . דומעה שארב      
ריחמ לעמ רוביח, הנקתה, חוור תוסמעה      

                     10.00 )דוסיה 'חי   
      
מ"ס 001 תודימב ןוולוגמ הדלפ רוניצמ  עורז      08.12.037
    X 001 ךותב מ"ס 07 תוחפל ףסונבו מ"ס  

                      8.00 תינכתב טרפ פ"ע דומעה 'חי   
      
הלופכ תיוז וא\ו 081 תיוז הלופכ ל"נכ עורז      08.12.038

                      6.00 םיסנפה ןיב 09 'חי   
      

                      2.00 סנפל סנפ ןיב 09 תשלושמ ל"נכ עורז  'חי  08.12.039
      
רבוחמו ןקתומ N+A01\C AK01 ת"מאמ      08.12.040

                     20.00 דומעבש דויצה חתפב 'חי   
      
-Am03 תחפ בלושמ ת"מאמ רובע תפסות      08.12.041
    A61X2 יזאפ דח עקשו A61 רבוחמו ןקתומ  

                      5.00 המלצמל הנכה- דויצה חתפב 'חי   
      
ךילומ לכל לופכ דודיב ילעב םידרפנ םיקדהמ     08.12.042
ר"ממ 52X5 דע ךתחב םילבכ גוז רוביח רובע      
םינקתומ )ןיד ספ לע םיקדהמ 5 רובע ריחמה(      

                     17.00 S YXEGO תמגודכ דומעבש דויצה חתפב 'חי   
      
ינוניב לדוג םחנמ רפכ םגד יטסלפ דויצ שגמ      08.12.043
םיקדהמ תנקתהל תבשותו ןוגג ללוכ      
ןקתומ םיסנפ/סנפה רובע םי"תמאמ/ת"מאמו      

                     17.00 דומעבש דויצה חתפב 'חי   
      
מ"מ 4X04 ךתחב תשוחנמ תוקראה ספ      08.12.044
הקראה יכילומ 8 דע רוביחל קיפסמה ךרואב      
הקראה יכלומ 4 ףסונבו ר"ממ 53 דע ךתחב      
דויצה חתפב ןקתומ ר"ממ 6 דע ךתחב      

                     17.00 דומעבש 'חי   
      
הרואת דומעב למשח ילבכ לש םלשומ רוביח     08.12.045
א"כ YX2N 52X5 דע ךתחב  םילבכ גוז ללוכ      
ללוכ ר"ממ 53 ךתחב א"כ תשוחנ  יכילומ גוזו      
תוצוו כתמו  תולצפמ תופפכ , םילבכה תחיתפ      
יכילומלו םילבכל טוליש, םילבכה ישארל םוחב      
םירוביחה שגמבש םיקדהמב רוביח, הקראה      
שורדה לכו, דומעה לש תוקראה ספבו      

                     17.00 'פמוק ילומ\ םילבכה( .דומעל רוביחה תמלשהל  
      

21.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../076 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     076 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הרואת דומעב םילבכה רוביח ריחמל תפסות     08.12.046
רבעמ( ףסונ לבכ לכ לש םלשומ רוביח רובע      
א"כ YX2N52x5 דע ךתחב )רבוחמה  גוזל      
ר"ממ 53 ךתחב ףסונ תשוחנ ךילומ לכ רובעו      
תולצפמ תופפכ תופפכ, םילבכה תחיתפ ללו כ      
טוליש, םילבכה ישארל םוחב תוצווכתמו      
םיקדהמב רוביח, הקראה יכילומלו םילבכל      
דומעה לש תוקראה ספבו םירוביחה שגמבש      

                      5.00 'פמוק לכו,  
      
ךתחב לבכ םע םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.12.047
ר"ממ 53 תשוחנ ךילומו   YX2N52X5 דע      
תוקראה ספ תנכהו םירוביח שגמ תפלחה ללוכ      
     UC4X04 הנזה לבכ קורפו קותינ ללוכ ר"ממ  
םירמוחהו תודובעה לכ תא ללוכו  ןשי      
םילבכה תלחשה דומעה תחיתפ םישרדנה      
לבכה רובע( םייקה דומעב למשחה ירוביחו      

                      3.00 'פמוק ) דרפנב םלושי  
      
םגד יסקופא הפומ י"ע רוביח עוציבו הקפסא      08.12.048
    M3  52 דע ךתחב  למשח ילבכלX 5 ר"ממ.  

                      2.00 םיצווכתמ םילוורשו לבכ ילענ ,רזע ירמח ללוכ 'חי   
      
ץוח תרואת תכרעמ לש למשחה ןקתמ תרבעה     08.12.049
םינוקיתה לכ עוצבו ךמסומ קדוב תקידב      
תושירד י"פע ןקתמה תמלשהל דע םישורדה      
הקידבה רובע םולשת ללוכ ריחמה .קדובה      
םייוקילה לכ ןוקית עוצבו ךמסומ  קדובל      

                      1.00 'פמוק .ושרדיש  
      
וא\ו םישדח הרואת ידומעל רופסמ עוציב      08.12.050
םע עבצ י"ע םימייק םידומעל רופסמ יוניש      
ינכדע רחא טרפ פ"ע וא םירפסמ תנולבש      

                     25.00 ת"שרב םייק טרדנטס פ"ע עוציבה דעומל 'חי   
      
ןימזמל ותריסמו םייק הרואת דומע קוריפ      08.12.051

                      6.00 'פמוק דויצ שגמו סנפ, עורז ללוכ טלפמוק  
חותיפב למשח תודובע  21.80 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב הכמויות   .../077 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     077 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,ה ז י ר כ , ש א  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  31.80 ק ר פ  ת ת       
ל ו ה י נ ו  ה ס ח מ  ם ו ק ר ט נ י א ו  ם י א ב כ  ן ו פ ל ט       
ן ש ע       
      
תבלושמ תיגולנא  תיתבותכ שא יוליג תיזכרמ     08.13.001
000,2 דע רוביחל םיסיטרכ םע םורח תזירכ      
םוקמו )'קנ052  דע יטרדנטס גוח לכ( תובותכ      
תופסונ תובותכ 03% דע הבחרהל רומש      
תמגוד ויביכרמ לכ לע ינכטה טרפמב טרופמכ      
    U0014 XELPMIS וא TSE וא  
    SUREBREC תוחול רוביחל קשממ ללוכ  
.דקומב תוזכרה לא קשממו םיינשמ הגוצת      

                      1.00 'פמוק מוטוא ןגייח תוברל  
      
)ETOMER( דרפנ ינוציח תוארתה חול     08.13.002
םירוזאה ןומיס ללוכ ,שא יוליג תיזכרמל      
TESER ו FFO MRALA עוצבל תורשפאו      
םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכ ללוכ      
אלמל ןלבקה לע .טלפמוק הלעפהו הנקתהל      

                      2.00 'פמוק .'חיל ח"ש 833,3 ריחמה תא הז ףיעסב  
      
)S.F( המירז קספמ רוביחל תבותכ תדיחי      08.13.003
תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .םירלקנירפס      

                     24.00 .'חיל ח"ש 751 ריחמה 'חי   
      
)S.M(  החיתפ זרב רוביחל תבותכ תדיחי      08.13.004
תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .םירלקנירפס      

                     24.00 .'חיל ח"ש 751 ריחמה 'חי   
      
תוכרעמ לש הקספה/הלעפהל תבותכ תדיחי     08.13.005
חול ,שא יפדמ ,ןשע יחתפ ,א.מ ןוגכ תונוש      
,תוילעמ,  OSI תודיחי, א"מ חול,ןשע לוהינ      
ןלבקה לע .'דכו תותלדב םיטנגמ םילוענמ      

                    120.00 .'חיל ח"ש 192 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל 'חי   
      
.םיאבכ ןופלט תכרעממ חווידל תבותכ תדיחי      08.13.006
21.0 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע      

                     50.00 .'חיל ח"ש 'חי   
      
שא  תלד תקזחהל םיטנגמ ורטקלא תדיחי     08.13.007
ךרוצל םורח ןמזב הרורחשלו חותפ בצמב      
תיביטקא הדיחי ללוכ .שא ירוזא םוחית      
הרקתהמ וא הפצרב וא ריקה לע הנקתהל      
ללוכ תלדה לע הנקתהל תי ביספ הדיחיו      
קפס םע םואת ללוכו רוביחו הנקתה יעצמא      
תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .תותלדה      

                     40.00 .'חיל ח"ש 261 ריחמה 'חי   
      
      
      

31.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../078 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     078 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
.טנגמורטקלא  תודיחי 01 דע רוביחל חכ קפס      08.13.008
211 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע      

                     10.00 .'חיל ח"ש 'חי   
      
תלדל יטנגמ  לוענמ לש ינדי רורחשל ןצחל     08.13.009
תלדל ךומסב הרקתה ללחב הנקתה ללוכ      
עיבצמה טוליש ללוכו טנגמורטקלאה לא טוויחו      
אלמל ןלבקה לע .ןצחלה לש ותנקתה םוקמ לע      

                     40.00 .'חיל ח"ש 76 ריחמה תא הז ףיעסב 'חי   
      
יתבותכ היצזינוי וא יגולנא יטפוא ןשע יאלג      08.13.010
אלמל ןלבקה לע .ינכטה טרפמב טרופמכ      

                   1300.00 .'חיל ח"ש 861 ריחמה תא הז ףיעסב 'חי   
      
טרופמכ בחר יוליג חווט לעב יגולנא םוח יאלג      08.13.011
תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .ינכטה טרפמב      

                     10.00 .'חיל ח"ש 861 ריחמה 'חי   
      
תלעתב הנקתהל יטפוא סופיטמ ןשע יאלג     08.13.012
תירוניצ ללוכ תנעוממ תכרעמ רובע ריוא גוזמ      
םימ תנגומ אספוק ללוכ תבשותו המיגד      
ןלבקה לע .הנבמה גגב הנקתהל VU תנירקו      

                     16.00 .'חיל ח"ש 844 ריחמה תא הז ףיעסב א למל 'חי   
      
רטמ 05 דע ןרק יאלג סופיטמ ןשע יאלג      08.13.013
)יביספ( טלקמו )יביטקא(  רדשמ דמצ ללוכה      
הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .תנעוממ תכרעמל      

                      2.00 .'חיל ח"ש 812,2 ריחמה תא 'חי   
      
םיפנע העברא דע רוביחל הקיני א"ג תכרעמ     08.13.014
ריוואה תקיניל חופמ ,רזייל יאלג תללוכה      
י"פע( CVP המיגד  תרנצ רוביח ללוכ .ותמיגדו      
ח תמ קפס ללוכ )םישרדנה םיחתפה תומכ      
    V42 לש האלמ הלעפהל דע יוביג תוללוסו  
אלמל ןלבקה לע .)םוירטא תרקת( תכרעמה      

                      2.00 'פמוק .'חיל ח"ש 679,01 ריחמה תא הז ףיעסב  
      
הנקתהל דדוב ףנע רוביחל הקיני א"ג תכרעמ     08.13.015
וא  ץלואמ רורווא יחופמ םע למשח תוחולב      
ןלבקה לע .ל"נכ רתיה .הובג ריווא תמירז      

                      3.00 'פמוק .'ח יל ח"ש 869,9 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל  
      
      
      
      
      
      
      

31.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../079 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     079 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הנקתהל CVP לודירמ סופיטמ המיגד תרנצ     08.13.016
תחתמ לא תואיצי םע תכמנומ הרקת ללחב      
.תושרדנה תויווזו תופומ ללוכ .תכמנומ הרקת      
םוירטאה תרקת הבוגב תמלשומ הנקתה ללוכ      
ןלבקה לע .טלפמוק תישאר הסינכ תאובמ ב      

                    200.00 .'חיל ח"ש 82 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל רטמ   
      
םע הדובעל )ENOZ-2( ץוציפ ןגומ ןשע יאלג      08.13.017
הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .תיתבותכ תזכר      

                      2.00 'פמוק .'חיל ח"ש 883,1 ריחמה תא  
      
תזכרל רבוחמ ,תימוקמ תזכר ללוכ ןמימ יאלג      08.13.018
תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .שא יוליג      

                      2.00 .'חיל ח"ש 886,2 ריחמה 'חי   
      
YTIMIXORP גוסמ הפצ הפצרל הפצה יאלג     08.13.019
הדמעה דנטס ללוכ ,שא יוליג תזכרל רבוחמ      
C גוסמ הלעפה רסממב דייוצי יאלגה .תכתממ      
    MROF וא/ו PNP חתמ יוליג תעשב לעופה  
ףיעסב אלמל ןלבקה לע .CD טלוו 42 ה נזה      

                     15.00 'פמוק .'חיל ח"ש 571 ריחמה תא הז  
      
לע .א.מ תלעת/םוח/ןשע יאלגל ןומיס תירונ      08.13.020
ח"ש 26 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה      

                    400.00 .'חיל 'חי   
      
יוסיכ רובע גוס לכמ ןצחל ריחמל תפסות      08.13.021
אלמל ןלבקה לע .ITS תמגוד ילדנויטנא      

                     75.00 .'חיל ח"ש 523 ריחמה תא הז ףיעסב 'חי   
      
NOITATS LLUP  גוסמ םודא שא יולג ןצחל      08.13.022
אלמל ןלבקה לע .ינכטה טרפמב טרופמכ      

                     30.00 .'חיל ח"ש 202 ריחמה תא הז ףיעסב 'חי   
      
NOITATS  גוסמ בוהצ שא יוביכו יולג ןצחל      08.13.023
    LLUP תוכרעמ רובע( ינכטה טרפמב טרופמכ  
ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .)יוביכ      

                     35.00 .'חיל ח"ש 202 'חי   
      
העוקש יצח הנקתהל םודא שא יוליג ןצחל      08.13.024
אוש תציחל תעינמל "הפלק" םע 55 אספוקב      
הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .ןקת פ"ע ןומיסו      

                     40.00 .'חיל ח"ש 202 ריחמה תא 'חי   
      
תכרעמל תימינפ הנקתהל שא תקעזא רפוצ      08.13.025
תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .תנעוממ      

                     30.00 .'חיל ח"ש 02.11 ריחמה 'חי   
      

31.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../080 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     080 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ץנצנ םע בלושמ ילוק רוא שא תקעזא רפוצ      08.13.026
ןלבקה לע .תנעוממ תכרעמל תימינפ הנקתהל      

                     30.00 .'חיל ח"ש 02.11 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל 'חי   
      
ץנצנ םע בלושמ ילוק רוא שא תקעזא רפוצ      08.13.027
ןלבקה לע .תנעוממ תכרעמל תינוציח הנקתהל      

                     10.00 .'חיל ח"ש 581 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל 'חי   
      
טרופמכ ALLEDNAC 771 דרפנ ץנצנ      08.13.028
תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .ינכטה טרפמב      

                     20.00 .'חיל ח"ש 202 ריחמה 'חי   
      
טרפמב טרופמכ ALLEDNAC 57 דרפנ ץנצנ      08.13.029
ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע ינכטה      

                     20.00 .'חיל ח"ש 202 'חי   
      
.ינכטה טרפמב טרופמכ םיאבכ ןופלטל עקש      08.13.030
202 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע      

                      5.00 'פמוק .'חיל ח"ש  
      
יטנא רישכמ ללוכ העובק םיאבכ ןופלט תדמע      08.13.031
טרפמב טרופמכ ינקית תכתמ זראמב ילדנו      
ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .ינכטה      

                     50.00 'פמוק .'חיל ח"ש 588  
      
.ינכטה טרפמב טרופמכ אשינ םיאבכ ןופלט      08.13.032
533 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע      

                      6.00 'פמוק .'חיל ח"ש  
      
םיסיטרכ םע תיתבותכ םיאבכ ןופלט תזכרמ     08.13.033
הצרהו הלעפה ללוכ ,םיצורע 42 דע רוביחל      
תודובעו רזעה ירמוח לכ ללוכ תכרעמה לכ לש      
תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .טלפמוק רזעה      

                      1.00 .ח"ש 227,7 ריחמה 'חי   
      
םיצורע 42-ל םיאבכ ןופלט תזכרמ תבחרה      08.13.034
ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .םיפסונ      

                      2.00 .'חיל ח"ש 01.0 'חי   
      
ונקתוי רשא םיאבכ ןופלט תורפופש זוכיר ןורא     08.13.035
6-ל םוקמ( שא יבכמ שומישל ןיינבל הסינכב      
ןלבקה לע .)הבחרה תורשפא םע תורפופש      

                      1.00 .' חיל ח"ש 827 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל 'חי   
      
      
      
      
      

31.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../081 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     081 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עבורמ וא לוגע 6" תכתמ לירג םע לוקמר     08.13.036
וק יאנש ללוכ לכירדאה תריחב יפל עבצב      
תרקב ןקתה ללוכ טאו 8 דע 2 קפסהב הנתשמ      
תניסח הביתב הנקתה ללוכ LU ןקתב םיווק      
לוקמרה ןוגיע ללוכ .27APFN ןקתב  שא      
אלמל ןלבקה לע .ןוטבה תרקתב ידועיי רזיבאב      

                    400.00 .'חיל ח"ש 751 ריחמה תא הז ףיעסב 'חי   
      
רדחב לוקמרל ץעמ תירוקמ ןוטיב תספוק      08.13.037
לע .תוחפל 'ץניא 4 אספוקה קמוע .תוגרדמ      
ח"ש 25 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה      

                     22.00 .'חיל 'חי   
      
דע 5 קפסהב הנתשמ וק יאנש ללוכ לוק רפוש      08.13.038
לע .LU ןקתב םיווק תרקב ןקתה ללוכ טאו 51      
ח"ש 945 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה      

                     15.00 .'חיל 'חי   
      
51 קפסהב הנתשמ וק יאנש ללוכ לוק רפוש      08.13.039
.LU ןקתב םיווק תרקב ןקתה ללוכ טאו 03 דע      
945 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע      

                      5.00 .'חיל ח"ש 'חי   
      
םירוזא 01ל הקולח םע הרבגה תכרעמ     08.13.040
תומכל םיאתמ קפסהב עמש ירבגמ תללוכה      
תויומכה בתכב םיטרופמה םירפוש /םילוקמרה      
הברזר 05% דועו תוינכתב םיראותמו      
שא יוליג תכרעמב ילרגטניא  קלחכ תבלושמ      
וא TSE וא U0014 XELPMIS תמגוד      
    SUREBREC אלמל ןלבקה לע .טלפמוק  

                      1.00 'פמוק ..ח"ש 01.0 ריחמה תא הז ףיעסב  
      
T.C.V. הנתשמ יאנש סופיטמ המצוע תסו      08.13.041
ןלבקה לע .תבלושמה תכרעמב ילרגטניא קלח      

                     20.00 'פמוק .'חיל ח"ש 01.0 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל  
      
רודלט לש ASM-9226 )םידיג 4( ךכוסמ לבכ      08.13.042
אלמל ןלבקה לע .הזירכ תלעפה תדמע רובע      

                    200.00 .'חיל ח"ש 8.6 ריחמה תא הז ףיעסב רטמ   
      
רובע רודלט לש #61X2X01 דוקיפ לבכ      08.13.043
ףיעסב אלמל ןלבקה לע .הזירכ תלעפה תדמע      

                    200.00 .'חיל ח"ש 3.21 ריחמה תא הז רטמ   
      
      
      
      
      

31.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../082 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     082 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רוטינ ,םירבגמ רוטינ ,םיווק רוטינ תכרעמ     08.13.044
תובורצ תועדוה ,םירבצמ רוטינ ,םינופורקימ      
א"ג תזכר ןיב רוביח ללוכ תינוויכ וד הקעזאו      
ףיעסב אל מל ןלבקה לע .םורח תזירכ תזכרל      

                      1.00 'פמוק .ח"ש 01.0 ריחמה תא הז  
      
ריקה לע הייולת םורחב הזירכ תלעפה תדמע     08.13.045
ינצחל 2 םע ימניד ןופורקימ םע ,ןגומ ןוראב      
לע .טלפמוק .תיללכ הזירכל ןצחלו ,םירוזא      
ח"ש 698 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה      

                      2.00 'פמוק .'חיל  
      
/לבכ/הקיני זג יאלגל 02-4 סייפרטניא תבותכ      08.13.046
טרפמב טרופמכ תוצצופתה ןגומ/הבהל/ןרק      
ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .ינכטה      

                      5.00 .'חיל ח"ש 091 'חי   
      
זגב יוביכ לכימב ץחל רוטינל הסינכ תבותכ      08.13.047
אלמל ןלבקה לע .ינכטה טרפמב טרופמכ      

                     40.00 .'חיל ח"ש01.0 ריחמה תא הז ףיעסב 'חי   
      
A01X2 םידוקיפל שבי עגמ הלעפה תבותכ      08.13.048
ןלבקה לע .שבי עגמ גוסמ םידרפנ םיאצומ      

                     60.00 .'חיל ח"ש 192 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל 'חי   
      
וא וק תרדגה ךרוצל תרקובמ הלעפה תבותכ      08.13.049
אלמל ןלבקה לע .םיצנצנ /םירפוצ לש רוזא      

                     30.00 .'חיל ח"ש 01.0 ריחמה תא הז ףיעסב 'חי   
      
תוחולב םייובכל תרקובמ הלעפה תבותכ      08.13.050
ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .למשח      

                     40.00 .'חיל ח"ש 082 'חי   
      
םע DEDLEIHS DETSIWT  שא יולג לבכ     08.13.051
הדובעל םיאתמ 09E-HXHN שא ןיסח דודיב      
רובע ת"שר לש םיטרדנטסבו םייקה דויצה םע      
לש תמייק תשרל תורבחתהו תוישאר תונזה      
םיאתמ .םיאבכה ןופלטו יוניפ תכרעמ  / א"ג      
לע .תיעקרק תת תרנצב תינוציח הנקתהל      
ח"ש 9 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה      

                    500.00 .'חיל רטמ   
      
תוזכר רובע הליענ רודיסו תלד םע חפ ןורא      08.13.052
ריחמ מ"ס 03 ןורא קמוע .הזירכ \ שא יוליג      
הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .תיזח חטש יפל      

                      4.00 .'חיל ח"ש 01.0 ריחמה תא ר"מ   
      
      

31.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../083 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     083 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יושע ןינבל הסינכב ןקתומ ישאר םיאבכ ןורא     08.13.053
רובע םוקמ ללוכה  עובצו ןוולוגמ חפ הנבממ      
תזירכ ןופורקימ רובע םוקמ, ןשע לוהינ לנפ      
םוקמ ,שא יוליג הנשמ לנפ רובע םוקמ ,םורח      
ינצחל םג ללוכו םיאבכ ןופלט תרפופש רובע      
,רוטרנגו םיישאר למשח תוחול קותינל םורח      
לנפה ךותב םיקדהמל דע םיטלושמו םיטווחמ      

                      1.00 'פמוק לבכ לש רוביחו הנקתה ללוכ  
      
טרפמב טרופמכ תישאר הזירכ תלעפה תדמע     08.13.054
חולו ןופורקימ תוברל םירוזא 01 רובע ינכטה      
תזירכ דועו םירוזאה רפסמל םאתהב הלעפה      
ת א הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .תיללכ םורח      

                      1.00 'פמוק .ח"ש 143,4 ריחמה  
      
תללוכה דבלב םורח תזירכ תלעפה תדמע      08.13.055
חפ ןורא ךותב ןקתומ ףלשנ  TTP  ןופורקימ      
ןלבקה לע .שא יוביכ  תושירדל םיאתמ רוגס      

                      2.00 'פמוק .'חיל ח"ש 715 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל  
      
ללוכ זג ג"ק 5 דע 002MF גוסמ זגב יובכ לכימ     08.13.056
טלש,םיקבח ,רוזיפה תרנצ ,בשחמה תצרה תא      
לע .טלפמוק םיריחנהו תוינדי תולעפה ,יוניפ      
464,2  ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה      

                     15.00 'פמוק .'חיל ח"ש  
      
.זג ג"ק 03 דע םלוא ל"נכ זגב יוביכ לכימ      08.13.057
    002MF  תצרה ללוכ תרושקת רדחב יוביכל  
ףיעסב אלמל ןלבקה לע .תרנצ ללוכ אלו בשחמ      

                     12.00 'פמוק .'חיל ח"ש 637,8 ריחמה תא הז  
      
.זג ג"ק 06 דע םלוא ל"נכ זגב יוביכ לכימ      08.13.058
    002MF  תצרה ללוכ תרושקת רדחב יוביכל  
ףיעסב אלמל ןלבקה לע .תרנצ ללוכ אלו בשחמ      

                      1.00 'פמוק .'חיל ח"ש 023,21 ריחמה תא הז  
      
זג ג"ק לכ רובע יוביכ לכימ ריחמל תפסות      08.13.059
תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .002MF ףסונ      

                     20.00 .'חיל ח"ש 211 ריחמה ג"ק   
      
היושע 2" דע תרושקת רדחל רוזיפ תרנצ     08.13.060
םילתמ /תויוז/תופעתסה ירזיבא ללוכ תשוחנמ      
יריחנ ללוכ -תמלשומ הנקתהל שורדה לכו      
לע .טלפמוק תרנצה ךרוא יפל ריחמה ,רוזיפ      
ח"ש 01.0 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה      

                     60.00 .'חיל רטמ   
      
      

31.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../084 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     084 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יפל רוטרנג רדחל ג"ק 21 הקבאב יובכ לכימ      08.13.061
תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .LU ןקת      

                      1.00 'פמוק .'חיל ח"ש 044,31 ריחמה  
      
ןופלטו הזירכ, שא יוליג ןקתמ לכ תרבעה     08.13.062
ןוכמ לש תוקידב תרדס טקיורפב םיאבכ      
בצק יפל םיבלשב תוקידב ללוכ םינקתה      
תורזוחה תוקידבה לכו טקיורפה לש סולכאה      
םינקתה ןוכמ י"ע ןקתמה רושיאל דע ושרדיש      
קדובה יוויל ,םינקתה ןוכמ תנמזה םואת ללוכ      
תינכט הרזע ללוכ ,תוקידבה ןמז לכ ךשמב      
רזע ירמוח וא/ו הדובע תועשב הכורכש      

                      1.00 'פמוק שרדיתש  
      
תקידב תובלושמ תוכרעמ לכ תרבעה     08.13.063
הקידב ללוכ םינקתה ןוכמ י"ע היצרגטניא      
דע ושרדיש תורזוחה תוקידבה לכו הנושאר      
םואת ללוכ םינקתה ןוכמ י"ע ןקתמה רושיאל      
לכ ךשמב קדובה יוויל ,םינקתה ןוכמ תנמזה      
הכורכש תינכט הרזע ללוכ ,תוקידבה ןמז      
שרדיתש רזע ירמוח וא/ו הדובע תועשב      
םג ללוכ ריחמה .םינקתה ןוכמל ךרוצה תדימב      

                      1.00 'פמוק עוצב תא  
      
תללוכ תינחלוש תילטיגיד רמוש תדמע     08.13.064
יוהיזל  yalpsiD גצ תללוכ ,רוביד תרפופש      
תרצות  A8991 תמגוד .האירקה תדמע      
    tilemoC תייזכרמכ דוקפתל שורדה לכ ללוכ  
תוחולשה לכ רוביחל הסחמ םוקרטניא      
תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .טקיורפב      

                      1.00 'פמוק .ח"ש 895,7 ריחמה  
      
leetS sselniatS, eerfdnaH רוביד תחולש     08.13.065
ץיחל תלעב ,  suBelpmiS  / PIV תכרעמל      
בתכב יוהיז ללוכ ,לודג דחא םוריח האירק      
תספ וק ללוכ .יוויחל deL תירונ ללוכ ,ליירב      
לע .tilemoC תרצות AE0643 םגד . ןוטיב      
ח"ש 048 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה      

                      4.00 'פמוק .'חיל  
      
תכרעמל  eerfdnaH רוביד תחולש     08.13.066
    suBelpmiS דחא םוריח האירק ץיחל תלעב  
deL תירונ ללוכ ,ליירב בתכב יוהיז ללוכ ,לודג      
לע .tilemoC  תרצות  W8226 םגד .יוויחל      
ח"ש 048 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןל בקה      

                      8.00 'פמוק .'חיל  
      
      

31.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../085 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     085 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דויצה לכל שורדה קפסהב ישאר חכ קפס      08.13.067
ןלבקה לע .רמוש תדמעל רבחתמ תכרעמב      

                      1.00 'פמוק .ח"ש 827 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל  
      
ללוכ ,למשחה ןלבק י"ע ןכותש תרנצב טוויח     08.13.068
, טוליש,תונכת ,תכרעמה יקלח לכ רוביח      
יקלח לכ רובע טלפמוק הכרדהו הלעפה      
תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .תכרעמה      

                      1.00 'פמוק .ח"ש 046,6 72 ריחמה  
      
םע רונתב עובצ מ"מ 2 ןוולוגמ חפ יושע ןורא     08.13.069
םע תיזחב טורח זיידונא םוינימולא חולו תלד      
,תומוקל הקולח ,םירפמד ,םיחופמה טוריפ      
תוארוהל םאתהב טולישו םירוזאל הקולח      
ןנכותמב דויצה לכל ומיאתי חולה תודימ. ןקתה      
,בחור מ"ס 06 :םומינימ תודימ . וכותבו תיזחב      
ןלבקה לע.קמוע מ"ס 02 ,הבוג מ"ס 021      

                      1.00 'פמוק 1,9 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל  
      
בצמ יוויח תלבקל DEL תוירונ שולש טס     08.13.070
)רפמד וא/ו חופמ( רזיבא לכ לש הלקת\הלועפ      
יסיטרכל םירבוחמו חולה תיזחב םינקתומ      
מוק .ןשע לוהינ חולב תבותכ תודיחיו הלעפה      
ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .טלפ      

                     20.00 'פמוק .'חיל ח"ש 01.0  
      
- ינדי( םיבצמ השולשל םידקופמ םיררוב     08.13.071
רפמד וא חופמ לכ רובע )קתונמ - טמוטוא      
יסיטרכל םירבוחמו חולה תיזחב םינקתומ      
ןשע לוהינ חולב תבותכ תודיחיו הלעפה      
תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .ט לפמוק.      

                     20.00 'פמוק .'חיל ח"ש 293 ריחמה  
      
לע הטילשל הלעפה יסיטרכ וא/ו תבותכ תדיחי     08.13.072
הנקתהל , ןומיס תורונמ טס וא רפמד וא חופמ      
רוביח ללוכ א"מ ןלבק לש ןשע רורחש חולב      
רוציי תינכת םואית ,ןשע רורחש חולב דוקיפל      
ןלבק םע םואית , ריוא גוזימ ןלבק םע חולה      
ריחמה( תמלשומ הלועפ תלבקל דע שא יוליג      
)ןשע לוהינ חולב דקופמ רזיבא לכ רובע      

                     40.00 'פמוק יעסב אלמל ןלבקה לע .טלפמוק  
      
תרושקת קשממ- שא יוליג תכרעמל תורבחתה     08.13.073
הרמוח\ דויצה לכ ללוכ םלשומ תובותכ וא      
ללוכ אל  רוביחה עוציבל םישורדה הנכת\      
בקה לע .ןשע לוהינ חול רובע טלפמוק הליבכ      

                      1.00 'פמוק .ח"ש 01.0 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןל  
      

31.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../086 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     086 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םייפרג םיכסמ תיינבל הרמוחו הנכות תודובע     08.13.074
המוק לכל ךסמ- הנבמה תוינכת תא םיגיצמה      
שא יוליג תכרעמ לש םינותנה לכ תגצה ללוכ-      
"תוצפוק" תוערתה ללוכ םיאבכ ןופלטו הזירכ,      
תכרעמב םינותנה תגצהו תולקתו תוקעזא לע      
תודמע לכ ןוכדעל הנכותו הרמוח ללוכ תמייק      
לש הטילשו הרקב זכרמב / ת"שרב הטילשה      

                     10.00 'פמוק ומכ יפל ריחמה( טלפמוק ת"שרה  
      
הרמה ללוכ הרקבהו הטילשה זכרמל רוביח     08.13.075
תרנצב לחשומ ידועיי יטפוא ביס ללוכ, תיטפוא      
דע תומייק תוחוש ךרד תמייק תיעקרק תת      
תי תשתל רוביחו םילצפמ , שא יוליג תכרעמל      
אלמל ןלבקה לע .בורקה הנבמב תיטפוא      

                      1.00 'פמוק .ח"ש 895,2  ריחמה תא הז ףיעסב  
      
שא יוביכ תנחתב(  קוחרמ םורח תזירכל רוביח     08.13.076
ידועיי יטפוא ביס + תיטפוא הרמה ללוכ )      
תוחוש ךרד תמייק תיעקרק תת תרנצב לחשומ      
םילצפמ + שא יוביכ תנחתל דע תומייק      
יוביכ תנחתב םורח תזירכ ןופורקימ תנקתהו      
לע .תמלשומ הלעפהל שורדה לכ ללוכ שא      
002,11 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה      

                      1.00 'פמוק .ח"ש  
      
הסינכה קפלדב תושיגנ יכרוצל עמש תכרעמ      08.13.077
ףיעסב אלמל ןלבקה לע .תויושרה תויחנה יפל      

                      1.00 .ח"ש 01.0 ריחמה תא הז 'חי   
ןשע לוהינו הסחמ םוקרטניאו םיאבכ ןופלט,הזירכ, שא יוליג תוכרעמ 31.80 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע  80 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../087 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     087 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  ת ו ד ו ב ע   90 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע   10.90 ק ר פ  ת ת       
      
ינשב לגרס םיירושימ םיחטש ג"ע םינפ חיט      09.01.010
ינתיווזב תועוצקמה לכ קוזיח תוברל ,םינוויכ      

                   2000.00 .םינוולוגמ תשר ר"מ   
      
םיירושימ םיחטש ג"ע תובכש שלשב ץוח חיט      09.01.020
הצברה תבכש תוברל ,םינוויכ ינשב לגרס      
תשר ינתיווזב תועוצקמה לכ קוזיחו הנותחת      

                    350.00 )גגה לע( .םינוולוגמ ר"מ   
חיט תודובע  10.90 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט תודובע  90 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../088 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     088 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע   01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע   10.01 ק ר פ  ת ת       
      
תיניס טינרג תוחולב תוגרדמ יטסדופ ףוציר      10.01.020
03 בחורב ,ע"וש וא 456 תמגודכ ההכ ןווגב      
יבועב , מ"ס 56-53 ןיב ישפוח ךרואבו מ"ס      

                    135.00 .שטולמ רמגבו מ"ס 5.2 ר"מ   
      

                    190.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילופיש  ר"מ  10.01.030
      
טינרג תוחולב חלשו םור תוברל תוגרדמ יופיח     10.01.040
תוברל א"כ מ"ס 5.2. יבועב םורו חלש ל"נכ      
,חלשה הצקב ץוריחב םיעקשומ םוינימולא יספ      
,םל ש חולמ הגרדמ לכ,םורה DENOH רמג      
הדידמה ,תוגרדמה תוינכותב םיטרפל םאתהב      
,)חלש+םור( הגרדמ לש םלשומ ךרוא יפל      

                    600.00 .טרפל םאתהב רטמ   
      
תוגרדמה תא םיוולמ ףוצירה גוסמ םילופיש      10.01.050

                    300.00 .מ"ס 7 הבוגב רטמ   
      
לש תודימב )9722 ' "ת( הרהזא יחטשמ      10.01.060
הרהזא ישושבג  תמגודכ מ"ס 03/031-כ      
מ"מ 5.4/52/53 תודימב הטסורינמ םידידב      
וא 0002ZO י"ע קוושמ ,SEA םגד תמגודכ      

                     15.00 .ע"וש 'חי   
      
ןוילעה קלחב םודנורוברוק רובע ל"נל תפסות      10.01.061

                     15.00 תישושבגה לש 'חי   
      
לע הסינכה תאובמב ליבומ ספ ןומיס      10.01.062
שיגנ דעי תמגוד םינוש תומוקמבו תוילעמה      

                     30.00 הטסורינמ רטמ   
      
ןווגב יסיויפ םע ןוילע קלח רובע ל"נל תפסות      10.01.063

                     30.00 לכירדאה עבקיש רטמ   
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר      10.01.070
תרבח לש טמ 'זב סוסקל גט.ס תמגודכ מ"ס      

                  10800.00 .)2F( ,שרח ר"מ   
      
7 הבוגב ל"נה ףוצירה ףוצירה גוסמ םילופיש      10.01.080

                  10000.00 .מ"ס רטמ   
      
33/33 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר      10.01.090

                    300.00 . )3F(.  01R פילס יטנא רמגב מ"ס ר"מ   
      
תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב יופיח      10.01.100

                   1200.00 מ"ס 59.61/6.33 ר"מ   
10.01.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב הכמויות   .../089 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     089 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
052 הבוגב םוינימולאמ שעותמ הניפ ליפורפ      10.01.110
עבקיש ןווגב ל"נה יופיחב בלושמ מ"ס      

                     20.00 לוגע וא עבורמ , לכירדאה 'חי   
      
ןינב תמגודכ( תיכרות טמילוד יחיראב ףוציר      10.01.120
ךרואבו מ"ס 03  בחורב ) הנידמה רקבמ      

                    600.00 .)4F( )מ"ס 07 דע 53 ןיב( ישפוח ר"מ   
      
7 הבוגב ל"נה ףוצירה ףוצירה גוסמ םילופיש      10.01.130

                    200.00 .מ"ס רטמ   
      
2 יבועב יטטס יטנא יס.יו.יפ יחיראב ףוציר     10.01.140
ללוכ, רופא ןווגב ,01^7 הקיחש םדקמ מ"מ      
םאתהב תשוחנ תשר תועצמאב הקראה עוציב      
תה תנכה תא ללוכ ריחמה ,ןרציה תוארוהל      
תיטנמצ הדמ תועצמאב שרדנה סלפמל תיתש      

                     80.00 )5F(. 'ב גוס ףוציר וא תקלחומ ר"מ   
      
לכירדאה תריחב יפל ןווגב CVP ילופיש      10.01.150

                     80.00 .מ"ס 01-7 הבוגב רטמ   
      
ןלצרופ טינרג יחיראב םינכט םירדח ףוציר      10.01.160
תמגודכ מ"מ 21 יבועב ,מ"ס 03/03 תודימב      
. רופא ןווגב 21Rל םיאתמ ,יטוד ארטיו      

                    300.00 )םיפתרמ( ר"מ   
      
7 הבוגב ל"נה ףוצירה ףוצירה גוסמ םילופיש      10.01.170

                    300.00 .מ"ס רטמ   
      
רפתל ליפורפ י"ע ףוצירב םירפת דוביע      10.01.171
תרצות PE + SK-XELID גוסמ תוטשפתה      

                     60.00 "SCHLUTER SYSTEMS" רטמ   
      
ירדחבו תילגנא רצחב יסקופא תכרעמ עוציב     10.01.180
,הפצר ג"ע )P-52( יסקופא תקיצי - תונוכמ      
תחירמ ,ידוסי יוקינ ,הפצרה ףוצרק תוברל      
ע"וש וא 161 רולפ הקיס תמגודכ דוסי יסקופא      
ןוילע יסקופא תקיציו ןורקימ 005 - כ יבועב      
- כ יבועב ע"וש וא LS362 רולפ הקיס גוסמ      
.ןימזמה י"ע עבקייש ןווגב ,ןורקימ 005,2      

                     60.00 ב תוקלור דוביע ללוכ ריחמה ר"מ   
      
תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ינוציח ףוציר      10.01.190
תרבח לש טמ 'זב סוסקל תמגודכ מ"ס 54/54      

                    100.00 )01R  )6F פילס יטנא רמג ע"וש וא שירח ר"מ   
      
      
      

10.01.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../090 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     090 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רחביש הרדסמ רסיק ןבאמ םירויכ יחטשמ     10.01.210
ימדק רניס ,םיחתפ דוביע תוברל  ,לכירדאה      
, מ"ס 7 הבוגב ירוחא רניסו מ"ס 22 הבוגב      
ת נוולוגמ הדלפמ )תולוזנוק( םיקוזיח ללוכ      
תתחפה אלל חטשמה ינפ חטש הדידמה      

                     40.00 .םיחתפ ר"מ   
      
לעמ מ"ס 09/55-כ לש תודימב היולת הארמ      10.01.220

                     50.00 ל"נה חטשמ 'חי   
      

                     70.00 KCIRBOB - 8883B גוסמ טלאוט ריינ ןקתמ  'חי  10.01.230
      

                     70.00 תותלדה יבג לע הטסורינ הלתמ  'חי  10.01.240
      

                     70.00 ןוזניש תמגודכ תולסא הקנמ  'חי  10.01.250
      
לפקתמ זחאמ : םיכנל ינקית די יזחאמ טס      10.01.260
זחאמו  UABMRON 0300592 גוסמ םיכנל      

                     10.00 UABMRON 0404592  גוסמ םיכנל L 'חי   
      
3592 גוסמ םיכנל תלדל יפקוא זחאמ      10.01.261

                     10.00 NORMBAU 'חי   
      

                     70.00 1228B KCIRBOB גוסמ ילזונ ןובס ןקתמ  'חי  10.01.270
      
70662B  גוסמ םיכנל יולג ילזונ ןובס ןקתמ      10.01.271

                     10.00 BOBRICK 'חי   
      

                     20.00 963B KCIRBOB גוסמ ,ריינ תובגמל ןקתמ  'חי  10.01.280
      
032 גוסמ ילמשח םיידי שוביי ןקתמ      10.01.281

                     10.00 טלוו0217B KCIRBOB 'חי   
      

                     15.00 ןוזניש תמגודכ ,ןותפשא  'חי  10.01.290
      
ןרצי ,םיתוריש יאתל תושעותמ תוציחמ     10.01.300
    REFAHCS תמגודכ ע"ווש וא ןוזניש קפס  
תומלשומ תותלד תוברל ,FVS-03 םגד      
ריק רוביחה ירזיבא לכ ,םיעובק םיקלחו      
יפל הדידמה ,לכירדאה תריח בל רמג ,הרקתו      
םיקלחו םיעובק םיקלח ללוכ וטנ תוחול חטש      

                    350.00 החיתפל ר"מ   
יופיחו ףוציר תודובע  10.01 כ"הס            

      
      
      
      

יופיחו ףוציר תודובע  01 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../091 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     091 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע   11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע   10.11 ק ר פ  ת ת       
      

                    500.00 תילעמ ריפב יטטניס דיס  ר"מ  11.01.010
      
ןוטב יחטשו םיחייטמ םיחטש ג"ע יטטניס דיס      11.01.020

                   1000.00 .עבצל ןכומ יקנ ר"מ   
      
םיימינפ םיחטש ג"ע ע"וש וא לירקרפוס      11.01.030
יחטשו עבצל ןכומ יקנ ןוטב יחטש,םיחייוטמ      

                  38000.00 סבג ר"מ   
      
, ץוח חיט יחטש ג"ע ע"וש וא לירקרפוס      11.01.040

                    350.00 .לורדנוב תבכש תוברל ר"מ   
      
לכ לע אלמ שוטיל ללוכ לטכפש תובכש שולש      11.01.041
ליגר לטכפשו עבצ ריחמל תפסותכ חטשה ינפ      
וא תורקת וא תוריק , סבג וא חיט יבג לע -      

                   3000.00 תונוש תודימב םינוש םיטנמלא ר"מ   
      

                    400.00 םיבוטר םירדחל לונירקא עבצ  ר"מ  11.01.042
העיבצ תודובע  10.11 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.העיבצ תודובע  11 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../092 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     092 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע   21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו מ י ש ר   10.21 ק ר פ  ת ת       
      
םוינימולאה תמישרבש 104-7A סופיטמ ןולח      12.01.010

                    208.00 םיטרפבו תולכירדאה תוינכתב 'חי   
      
תמישרבש B104-7A סופיטמ ןולח      12.01.020

                     49.00 . םיטרפבו תולכירדאה תוינכתב ,םוינימולאה 'חי   
      
תמישרבש 204-7A סופיטמ ךסמ ריק      12.01.030

                      1.00 'פמוק םיטרפבו תולכירדאה תוינכתב םוינימולאה  
      
תמישרבש 304-7A סופיטמ ךסמ ריק      12.01.040
,םיטרפבו תולכירדאה תוינכתב ,םוינימולאה      

                      1.00 'פמוק .תותלד ללוכ  
      
תמישרבש 404-7A סופיטמ ךסמ ריק      12.01.050

                      1.00 'פמוק .םיטרפבו תולכירדאה תוינכתב םוינימולאה  
      
תמישרבש 504-7A סופיטמ ךסמ ריק      12.01.060
הפוקש תיכוכז םע ,תותלד ללוכ .םוינימולאה      

                      1.00 'פמוק תידודיב  
      
רובע - 504-7A סופיטמ ךסמ ריקל תפסות      12.01.061

                   1130.00 טרפמה יפל E WOL תיכוכז ר"מ   
      
תמישרבש B504-7A סופיטמ הללצה טנמלא     12.01.070
הדלפה תכרעמ תא ללוכ ריחמה.םוינימולאה      
תכרעמ לכ תאו פוקס הכילהל תותשרה תאו      
תוריקב ,הנבמב הכימתל תשרדנה הדלפה      
,למשח תולעתב ,הללצהה תכרעמב ,ךסמה      
ריק ךותב םיקוזיחהו תויורבחתהה לכ ,םיזוקינ      
םיבושיח ללוכ ,רחא טנמלא לכבו ךסמה      
, זוקינ יטרפ ,ןימזמה רושיאל ושגויש םייסדנה      

                      1.00 'פמוק יטרפ  
      
תמישרבש 604-7A סופיטמ ךסמ ריק      12.01.080

                      1.00 'פמוק ידודיב ףוקש גוגיזמ תותלד ללוכ .םוינימולאה  
      
רובע 604-7A סופיטמ ךסמ ריקל תפסות      12.01.081

                      1.00 'פמוק טרפמה יפל E WOL תיכוכז  
      
      
      
      
      
      
      
      

10.21.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../093 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     093 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תמישרבש B604-7A סופיטמ הללצה טנמלא     12.01.090
הדלפה תכרעמ תא ללוכ ריחמה .םוינימולאה      
תכרעמ לכ תאו פוקס הכילהל תותשרה תאו      
תוריקב , הנבמב הכימתל תשרדנה הדלפה      
,למשח תולעתב , הללצהה תכרעמב ,ךסמה      
לכ ללוכ ריחמה .שרדנה לכו המודכו םיזוקינ      
,תולכירדאה תוינכת , םיטרפה יפ לע שרדנה      
ןלבקה ,המודכו ןימזמה לש סדנהמה תויחנה      

                      1.00 'פמוק שיגי  
      
יליפורפ רובע ליעל תכרעמל תפסות     12.01.091
םירבוחמה , תיקפוא הללצהל םוינימולאה      
03/021 תוללצהה תודימ . הדלפה ידומעל      
תכרעמב רוריחה , םינוגיעה לכ ללוכ מ"ס      
לכו תאשונה תכרעמל םירבח מה ,תישארה      
סדנהמ בושיח ללוכ ,םלשומ עוציבל שרדנה      
תויומכה - םיסמוע תלבק ךרוצל םירושיאו      

                   2750.00 07% ב ונתינ 'חי   
      
תמישרבש 704-7A סופיטמ ךסמ ריק      12.01.100

                      1.00 'פמוק םיטרפבו תולכירדאה תוינכתב םוינימולאה  
      
תמישרבש 804-7A סופיטמ ךסמ ריק      12.01.110

                      1.00 'פמוק םיטרפבו תולכירדאה תוינכתב , םוינימולאה  
      
תמישרבש 904-7A סופיטמ ךסמ ריק      12.01.120

                      1.00 'פמוק םיטרפבו תולכירדאה תוינכתב םוינימולאה  
      
תמישרבש 014-7A סופיטמ ךסמ ריק      12.01.130
,םיטרפבו תולכירדאה תוינכתב ,םוינימולאה      

                     27.00 'פמוק .תותלד ללוכ  
      
תמישרבש B014- 7A סופיטמ ךסמ ריק      12.01.131

                      1.00 'פמוק םיטרפבו תולכירדאה תוינכתב ,םוינימולאה  
      
תמישרבש 114-7A סופיטמ ךסמ ריק      12.01.140
.םיטרפבו תולכירדאה תוינכתב םוינימולאה      
ןוילג יפל תוילעמה ןלבק םע םואית ללוכ      

                      1.00 'פמוק A4-01-13  
      
תמישרבש 214-7A סופיטמ ךסמ ריק      12.01.141
,םיטרפבו תולכירדאה תוינכתב ,םוינימולאה      
ןוילג יפל תוילעמה ןלבק םע םואית ללוכ      

                      5.00 'פמוק A4-01-13  
      
תמישרבש 314-7A סופיטמ טיילייקס      12.01.160

                      1.00 'פמוק .םיטרפבו תולכירדאה תוינכתב , םוינימולאה  
      

10.21.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../094 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     094 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
414-7A סופיטמ רמוקמ םוינימולא גג     12.01.170
עיפומ ןוילע חטש(  .םוינימולאה תמישרבש      
, םיגניפוק ,תולחזמ ללוכ ) ןלהל ר"מב      
ינפ םג לולכת הדובעה .המודכו םיגנושאלפ      
תפסות אלל המודכו םינותחת םיקלחב  תכתמ      

                   1550.00 ריחמ ר"מ   
      
514-7A סופיטמ םוינימולאמ הסינכ יוריק     12.01.180
עיפומ ןלהל ףיעסב( .םוינימולאה תמישרבש      
אוהו ןותחת יופיח םג שי םלוא - ןוילע ר"מ קר      
, םי גניפוק , תולחזמ ללוכ )ריחמב לולכ      

                    350.00 המודכו םיגנושאלפ ר"מ   
      
רדח לעמ םוינימולא חפ גג 7A - 614 חפ גג      12.01.181

                     94.00 ןוטב תרקת יבג לע הפשא ר"מ   
      
תמישרבש 714-7A סופיטמ םינפ ךסמ ריק      12.01.200

                      1.00 'פמוק םיטרפבו תולכירדאה תוינכתב םוינימולאה  
      
תמישרבש 814-7A סופיטמ םינפ ךסמ ריק      12.01.210
.םיטרפבו תולכירדאה תוינכתב םוינימולאה      

                     27.00 'פמוק תותלד ללוכ  
      
תמישרבש 914-7A סופיטמ םינפ ךסמ ריק      12.01.220
.םיטרפבו תולכירדאה תוינכץב םוינימולאה      
יפל תנבלוגמ םייומס הדלפמ םיקוזיח ללוכ      

                      8.00 'פמוק שרדנה  
      
תמישרבש 024-7A סופיטמ םינפ ךסמ ריק      12.01.230

                      1.00 'פמוק םיטרפבו תולכירדאה תוינכתב םוינימולאה  
      
תמישרבש 124-7A-א סופיטמ תספרמ הקעמ      12.01.240

                     22.00 .םיטרפבו תולכירדאה תוינכתב םוינימולאה 'חי   
      
תמישרבש 124-7A-ב סופיטמ תספרמ הקעמ      12.01.250

                      4.00 םיטרפבו תולכירדאה תוינכתב םוינימולאה 'חי   
      
תמישרבש 224-7A סופיטמ ךסמ ריק      12.01.260
,םיטרפבו תולכירדאה תוינכתב ,םוינימולאה      

                      1.00 'פמוק תותלד ללוכ  
      
תמישרבש 324-7A סופיטמ ךסמ ריק      12.01.270

                      1.00 'פמוק .תותלד ללוכ .םוינימולאה  
      
תמישרבש 424-7A סופיטמ םוינימולא תופפר      12.01.280

                     21.00 םיטרפבו תולכירדאה תוינכתב םוינימולאה 'חי   
      
      

10.21.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../095 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     095 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יפל תותלד ללוכ 524-7A גוסמ ךסמ ריק      12.01.281
תולכירדאה תוינכת , םוינימולאה תומישר      

                      1.00 'פמוק םיטרפהו  
      

                    425.00 7A 624 גוסמ םוינימולא חפ גניפוק  ר"מ  12.01.282
םוינימולא תומישר  10.21 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוינימולא תודובע  21 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../096 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     096 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ   51 ק ר פ       
      
ם י מ  ר ו ר ח ס  ת ו ב א ש מ   10.51 ק ר פ  ת ת       
      
קולבונומ תיכנא םירק םימ רורחיס תבאשמ      15.01.001
לש םימ דמוע דגנ MPG 0021 לש הקיפסל      

                      3.00 'פמוק .תרנצ ירוביח ,דוקיפו למשח ירוביח 'מ 53  
םימ רורחס תובאשמ  10.51 כ"הס            

      
ר י ו א  ל ו פ י ט  ת ו ד י ח י   20.51 ק ר פ  ת ת       
      
שער תמר , ינוציח ריואל ריוא לופיט תדיחי     15.02.001
לע הנקתהל תיקפוא , טרפמב שרדנכ הכומנ      
יטטס ץחל דגנ MFC 0054 לש הקיפסל גגה      
ק" ט 81 לש רוריק תקופתל , גאלפ יחופמ 4",      
תוליעיל : םיננסמ את , הלופכ ןפוד םילנפ ,      
03X03 RRAF + תינוניב תוליעי + הכומנ      
קלד ידאל םיננסמ 21" + יבועב םיקש יננסמ      

                      1.00 'פמוק ןנסמ KP-81+ םגד LIFARUP םילערו  
      
ךא ל"נכ ינוציח ריואל ריוא לופיט תדיחי      15.02.002
לש רוריק תקופתל MFC 0057  לש הקיפסל      
55 קפסהב םיילמשח םומיח יפוג , ק"ט 03      

                      1.00 'פמוק . ט"ווק  
      
ךא ל"נכ ינוציח ריואל ריוא לופיט תדיחי      15.02.003
לש רוריק תקופתל MFC 00501  לש הקיפסל      
08 קפסהב םיילמשח םומיח יפוג , ק"ט 24      

                      1.00 'פמוק . ט"ווק  
      
ךא ל"נכ ינוציח ריואל ריוא לופיט תדיחי      15.02.004
לש רוריק תקופתל MFC 00041  לש הקיפסל      
001 קפסהב םיילמשח םומיח יפוג , ק"ט 65      

                      1.00 'פמוק . ט"ווק  
      
םגד תקתשומ הלק ריוא לופיט תדיחי     15.02.005
    054-QSWA  וא הרטקלא תרצות תיקפוא  
6 םע MFC 054 לש ריוא תקיפסל סירוא      
םיבכרומ םיירודכ קותינ יזרב , קמוע תורוש      
וד דוקיפ זרב , זוקינ שגמ םע ה דיחיל ץוחמ      
טטסומרט םע הלעפה לנפ , ילנויצרופורפ יכרד      
ירוביחו ,ט"ווק 2 םיילמשח םומיח יפוג  ,      

                     75.00 'פמוק רנצ ירוביח , םישרדנ םיטוויחו דוקיפו למשח  
      
םגד ךא ל"נכ תקתשומ הלק ריוא לופיט תדיחי      15.02.006
    007-QSWA וא הרטקלא תרצות תיקפוא  
יפוג םע MFC 007 לש ריוא תקיפסל סירוא      

                    425.00 'פמוק . ט"ווק 3 םומיח  
      
      

20.51.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../097 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     097 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םגד ךא ל"נכ תקתשומ הלק ריוא לופיט תדיחי      15.02.007
    0001-QSWA וא הרטקלא תרצות תיקפוא  
יפוג םע MFC 0001 , לש ריוא תקיפסל סירוא      

                     25.00 'פמוק . ט"ווק 4 םומיח  
      
םגד ךא ל"נכ תקתשומ הלק ריוא לופיט תדיחי      15.02.008
    0051-QSWA וא הרטקלא תרצות תיקפוא  
יפוג םע MFC 0051 , לש ריוא תקיפסל סירוא      

                     36.00 'פמוק . ט"ווק 5 םומיח  
      
םגד ךא ל"נכ תקתשומ הלק ריוא לופיט תדיחי      15.02.009
    0002-QSWA תרצות תיכנא וא תיקפוא  
MFC , לש ריוא תקיפסל סירוא וא הרטקלא      

                     12.00 'פמוק . ט"ווק 7 םומיח יפוג םע 0091  
      
םגד ךא ל"נכ תקתשומ הלק ריוא לופיט תדיחי      15.02.010
    0002-QSWA הרטקלא תרצות תיקפוא  
יפוג אלל MFC 0091 , לש ריוא תקיפסל      

                      8.00 'פמוק . טטסומרתו הלעפה לנפ תוברל םומיח  
      
סופיטמ ריוא לופיט תדיחיל ריחמ תפסות     15.02.011
    QSWA תורבחתה תלוכי לעב טטסומרט רובע  
תרושקת , למשח ירדח רובע הנבמה תרקב לא      
נה תרושקת יטוויח לכו 'דכו םוירטא גוזימ ,      

                     25.00 'פמוק םידרש  
      
תיקפוא CF-004 ןומיסב ןושחנ חופמ תדיחי      15.02.012
לנפו טטסומרט ,ט"ווק 2 םומיח ףוג םע      
םירוביח , דוקיפו למשח ירוביח הלעפה      

                     20.00 . םישימג 'חי   
      
תיקפוא CF-006 ןומיסב ןושחנ חופמ תדיחי      15.02.013
לנפו טטסומרט ,ט"ווק 5.2 םומיח ףוג םע      
םירוביח , דוקיפו למשח ירוביח הלעפה      

                     16.00 . םישימג 'חי   
ריוא לופיט תודיחי  20.51 כ"הס            

      
FRV ג ו ז י מ  ד ו י צ   30.51 ק ר פ  ת ת       
      
תרושקת ירדח לש יוביגל FRV יוביע 'יחי     15.03.001
תקופת ע"ש וא ישיבוצימ תרצות םייתמוק      
תרנצ ירוביח,םוח תבאשמ , ק.ט 8 לש רוריק      
ת רקבל תרושקת רוביח ללוכ דוקיפ ,למשח ,זג      

                      2.00 . טנקב לוקוטורפב הנבמ 'חי   
      
      
      

30.51.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../098 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     098 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש רוריק תקופתל יביטרוקד יליע דייאמ 'יחי     15.03.002
    H\UTB 001,91 תרנצ ירוביח תוברל  
רוביח ללוכ יריק לנפ ,זוקינו דוקיפ, למשח,זג      

                     10.00 . טנקב לוקוטורפב הנבמ תרקבל תרושקת 'חי   
      
תוברל זוקינו דוקיפ,למשח,זג תרנצ תכרעמ     15.03.003
, תשוחנמ םיקלחמ , תרנצל ימרט דודיב      
יפל 'פמוק לכה זג ירזיבא לכו , םילצפמ      
םע ןוולוגמ חפ תולעת,ןרציה תורדגהו תויחנה      
םוקאוו תוברל , תינוציח תרנצל הסכמ      
- שביי ןקנחב שומיש ךות תרנצ תומחלהו      
דודמ תרושקת ירדחל יוביג לש FRV תכרעמל      

                      2.00 'פמוק . טלפמוק  
FRV גוזימ דויצ  30.51 כ"הס            

      
ת ו י א מ צ ע  ג ו ז י מ  ת ו ד י ח י   40.51 ק ר פ  ת ת       
      
תקופתל רטרבניא יזכרמ ינימ ןגזמ תדיחי     15.04.001
, הרטקלא תמגודכ H\UTB 00045 רוריק      
,זוקינ תדוקנל רוביחו ,תולעתו זג תרנצ ירוביח      
הלעפה  לנפ , דייאמו יוביע 'חיל ןוחטב קספמ      

                      2.00 'פמוק .יריק  
      
H\UTB רוריק תקופתל יזכרמ ינימ ןגזמ תדיחי     15.04.002
זג תרנצ ירוביח , הרטקלא תמגודכ 00057      
ןוחטב קספמ ,זוקינ תדוקנל רוביחו ,תולעתו      
תכרעמ םע יריק הלעפה לנפ דייאמו יוביע 'חיל      

                      1.00 'פמוק . שאר ץחל תרימש  
      
תקופתל רטרבניא יליע לצופמ ןגזמ תדיחי     15.04.003
תמגודכ H\UTB 00042 תילנימונ רוריק      
תדוקנל רוביחו זג תרנצ ירוביח , הרטקלא      
ה לנפ דייאמו יוביע 'חיל ןוחטב קספמ ,זוקינ      

                      2.00 'פמוק .יריק הלעפ  
      
תקופתל רטרבניא יליע לצופמ ןגזמ תדיחי     15.04.004
תמגודכ H\UTB 00082 תילנימונ רוריק      
תדוקנל רוביחו זג תרנצ ירוביח , הרטקלא      
ה לנפ דייאמו יוביע 'חיל ןוחטב קספמ ,זוקינ      

                      1.00 'פמוק .יריק הלעפ  
      
דייאמ ןיב רוביחל דוקיפו למשח ,זג תרנצ      15.04.005
םיצירח ,תרנצל דודיב תוברל ,יוביע תדיחיל      
ינימ ןגזמל, חיט ינוקית , תורוק רבעמו תוריקב      

                    100.00 . לדוג לכב יזכרמ רטמ   
      
      

40.51.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../099 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     099 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דייאמ ןיב רוביחל דוקיפו למשח ,זג תרנצ      15.04.006
םיצירח ,תרנצל דודיב תוברל ,יוביע תדיחיל      
ןגזמל, חיט ינוקית , תורוק רבעמו תוריקב      

                    100.00 . לדוג לכב לצופמ רטמ   
      
יוביע תדיחיל ןוולוגמ הדלפ הלתמ וא דמעמ      15.04.007
תמגוד יזכרמ ינימ וא לצופמ ןגזמ תדיחי לש      
בוחר תופצרמו תודיער ימלוב תוברל , םיקחש      

                      7.00 'פמוק .  
      
, םיגרבב רוגס הסכמ םע ןבל חפ תלעת      15.04.008

                    100.00 .מ"ס 01X03 דע תודימב תרנצ תרתסהל רטמ   
      
רטוקב תוקבדהב רבוחמ חישק CVP  רוניצ      15.04.009
ירזיבאו האיצי תופומ ,םיחפס תוברל  5.1"      
רדחב זוקינ תודוקנל רוביחו דייאמ לכל רוביח      

                     30.00 . תונוכמ רטמ   
      
רטוקב תוקבדהב רבוחמ חישק CVP  רוניצ      15.04.010
ירזיבאו האיצי תופומ ,םיחפס תוברל  2"      
רדחב זוקינ תודוקנל רוביחו דייאמ לכל רוביח      

                     30.00 . תונוכמ רטמ   
      
ללוכ ךתורמ הנבמב ןוולוגמ חפמ זוקינ שגמ     15.04.011
ריוא לופיט תדיחיל תחתמ , ימינפ תפז עבצ      
לודג , לדוג לכב , יזכרמ ינימ וא WA הלק      
רובי ח , דצ לכמ מ"ס 01 ב הדיחיה תודיממ      

                     10.00 'פמוק . זוקינל  
תויאמצע גוזימ תודיחי  40.51 כ"הס            

      
ם י ח ו פ מ   50.51 ק ר פ  ת ת       
      
הקיניל יטסוקא את ךותב ילגופירטנצ חופמ      15.05.001
ץחל דגנ MFC 003 לש הקיפסל ,םיתורישמ      
דוקיפו למשח ירוביח ,םימ מ"מ 02 לש יטטס      

                      1.00 'פמוק . קוחרמ הלעפה לנפו  
      
הקיפסל יטסוקא את ךותב ילגופירטנצ חופמ      15.05.002
מ"מ 52 לש יטטס ץחל דגנ MFC 0021 לש      
ירוביח ,רשוכ רדחמ םיתוריש תקיניל ,םימ      

                      1.00 'פמוק . קוחרמ הלעפה לנפו דוקיפו למשח  
      
הסינכ םינוחבטמ תקיניל ילגופירטנצ חופמ     15.05.003
חבש תרצות הרוחא תויוטנ תופכ םע תחא      
    553-IBS לש הקיפסל ע"ש וא MFC 0051  
תודיער ימלוב ,םימ מ"מ 23 לש יטטס ץחל דגנ      

                      2.00 'פמוק דוקיפו למשח ירוביח , תועוצר עניה  ,  
50.51.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב הכמויות   .../100 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     100 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חבש תרצות ריש תקיניל ילגופירטנצ חופמ     15.05.004
    553-IBS תופכ םע תחא הסינכ םיתוע"ש וא  
דגנ MFC 0002 לש הקיפסל הרוחא תויוטנ      
ה , תודיער ימלוב ,םימ מ"מ 83 לש יטטס ץחל      

                      2.00 'פמוק . דוקיפו למשח ירוביח , תועוצר עני  
      
חבש תרצות ריש תקיניל ילגופירטנצ חופמ     15.05.005
    005-IBS תופכ םע תחא הסינכ םיתוע"ש וא  
דגנ MFC 0015 לש הקיפסל הרוחא תויוטנ      
ה , תודיער ימלוב ,םימ מ"מ 83 לש יטטס ץחל      

                      1.00 'פמוק . דוקיפו למשח ירוביח , תועוצר עני  
      
ירוביח תוברל ENIL NI , סופיטמ הקיני חופמ      15.05.006
דגנ MFC 002 לש הקיפסל , דוקיפו למשח      

                      1.00 'פמוק .הלעפה לנפו ,מ"מ 51 לש יטטס ץחל  
      
'מטל דימע ןשע יוניפל ,יריצ ןשע תקיני חופמ     15.05.007
ירוביח , הדובע םייתעשל תולעמ 052 לש      
לש ריווא תקיפסל 83" רטוקב , דוקיפו למשח      
    00841 MFC,דגנ ,  יזאפ תלת ט"ווק 5 עונמ  

                      3.00 'פמוק מ"מ 53 לש יטטס ץחל  
      
'מטל דימע ןשע יוניפל ,יריצ ןשע תקיני חופמ     15.05.008
ירוביח , הדובע םייתעשל תולעמ 052 לש      
לש ריווא תקיפסל 03" רטוקב , דוקיפו למשח      
    ,MFC 00001 מ"  מ 53 לש יטטס ץחל דגנ ,  

                      8.00 'פמוק . ט"ווק 4 עונמ  
      
'מטל דימע ןשע יוניפל ,יריצ ןשע תקיני חופמ     15.05.009
ירוביח , הדובע םייתעשל תולעמ 052 לש      
לש ריווא תקיפסל 12" רטוקב , דוקיפו למשח      

                      1.00 'פמוק ,MFC 0005 מ  "מ 53 לש יטטס ץחל דגנ  
      
'מטל דימע ןשע יוניפל ,יריצ ןשע תקיני חופמ     15.05.010
ירוביח , הדובע םייתעשל תולעמ 052 לש      
לש ריווא תקיפסל 51" רטוקב , דוקיפו למשח      

                      2.00 'פמוק ,MFC 0002 מ  "מ 53 לש יטטס ץחל דגנ  
      
רדח ןשע יוניפל ,יריצ ןשע תקיני חופמ     15.05.011
תולעמ 052 לש 'מטל דימע ףתרמב תובאשמ      
, דוקיפו למשח ירוביח , הדובע םייתעשל      
MFC 0001, לש ריווא תקיפסל 21" רטוקב      

                      4.00 'פמוק מ"מ 53 לש יטטס ץח ל דגנ  
      
דימע ינקת , ע"פ חופמל לוגע שער קיתשמ      15.05.012
תימינפ הביל םע , תועש 2 ל תולעמ 052 'מט      

                      1.00 51" רטוקב 'חי   
      

50.51.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../101 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     101 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דימע ינקת , ע"פ חופמל לוגע שער קיתשמ      15.05.013
תימינפ הביל םע , תועש 2 ל תולעמ 052 'מט      

                      1.00 21" רטוקב 'חי   
םיחופמ  50.51 כ"הס            

      
ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ   60.51 ק ר פ  ת ת       
      
תועבורמ ךומנ ץחלל ןוולוגמ חפמ ריוא תולעת     15.06.001
טרפמה יפל הלעתה ךתחל םיאתמ יבועב      
, םימאתמ , םיקוזיחו םילתימ תוברל , יללכה      
תוי ולצפתהב םיגלפמ םיפדמ , רוביח תוטזור      
ןיינבה ךותב תולעת : הרעה .םישימג םירוביחו      
לע תוינוציח תולעת . טסיילביש ירוביח םע      

                  19000.00 . םינגוא ירוביח םע - גגה ר"מ   
      
יבועב ןשע יוניפל ןוולוגמ חפמ ריוא תולעת      15.06.002
'מט דימע םטא + םינגוא ירוביח , מ"מ 52.1      

                    550.00 . תופילדל ץחל תקידב , ההובג ר"מ   
      

                  18000.00 1" ימינפ יטסוקא דודיב  ר"מ  15.06.003
      

                    400.00 2" ימינפ יטסוקא דודיב  ר"מ  15.06.004
      
םע י"תל המיאתמ תירושרש השימג הלעת      15.06.005

                    500.00 01" וטנ רטוקב 1" דודיב רטמ   
      
םע י"תל המיאתמ תירושרש השימג הלעת      15.06.006
וא תוטזור תוברל 8" וטנ רטוקב 1" דודיב      
\ חפ תלעתל תווצקה ינשב רוביח ימאתמ      

                    300.00 . רוביח תספוק רטמ   
      
וטנ רטוקב ךא ל"נכ תירושרש השימג הלעת      15.06.007

                    300.00 "6 רטמ   
      
אלל י"תל םיאתמ החישק תירושרש הלעת      15.06.008
ימאתמ וא תוטזור תוברל 6" רטוקב דודיב      
תספוק \ חפ תלעתל תווצקה ינשב רוביח      

                    180.00 . רוביח רטמ   
      
ריוא תומכ תסו תוברל יתרקת ריוא רזפמ      15.06.009

                    630.00 . ר"מ 1.0 דע חטשב רוביח ןוראווצו 'חי   
      
תוברל חירא ףילחמ סופיט יתרקת ריוא רזפמ      15.06.010
1.0 דע חטשב רוביח ןוראווצו ריוא תומכ תסו      

                     20.00 . ר"מ 'חי   
      
      

60.51.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../102 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     102 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ריוא תומכ תסו תוברל יתרקת ריוא רזפמ      15.06.011

                     60.00 . ר"מ 1.0 לעמ חטשב רוביח ןוראווצו ר"מ   
      
,יריק וא יתרקת םיצירח 2 טולס ריוא רזפמ      15.06.012

                    150.00 . רוביח תוטזורו םאתמ תספוק תוברל רטמ   
      
לגועמ יריק םיצירח 2 טולס ריוא רזפמ      15.06.013
תספוק תוברל , הרקת סוידר יפל סוידרב      

                     27.00 .האיצי לכל תומכ תסו ,רוביח תוטזורו םאתמ רטמ   
      
תוברל , יתרקת םיצירח 3 טולס ריוא רזפמ      15.06.014
לכל תומכ תסו , רוביח תוטזורו םאתמ תספוק      

                     50.00 . האיצי רטמ   
      
המירז ינווכמ ללוכ ררוקד יריק ריוא רזפמ      15.06.015
תספוק תוברל מ"ס 51 דע בחורב םיימינפ      

                     50.00 .האיצי לכל תומכ תסו רוביח תוטזורו םאתמ רטמ   
      

                     50.00 . מ"ס 51 דע בחורב ררוקד ריוא סירת  רטמ  15.06.016
      
DO 101 םגד ט'ג סופיט יריק לוגע ריוא רזפמ      15.06.017
םאתמו תסו םע , ןונוויכל ןתינ מ"ס 04 רטוקב      

                     30.00 . חפ תלעתל רוביח 'חי   
      
לע חתפנ בלושמ ןנסמ םע רזוח ריוא סירת      15.06.018

                     10.00 ר"מ 1.0 דע ריצ 'חי   
      
לע חתפנ בלושמ ןנסמ םע רזוח ריוא סירת      15.06.019

                    165.00 ר"מ 1.0 לעמ ריצ ר"מ   
      

                     10.00 . ר"מ 1.0 דע תסו םע ריוא תקיני סירת  'חי  15.06.020
      

                      2.00 . ר"מ 1.0 לעמ תסו םע ריוא תקיני סירת  ר"מ  15.06.021
      
תסו םע 6" רטוקב לוגע ריוא תקיני סירת      15.06.022

                     90.00 . חפ תלעתל רוביח םאתמו 'חי   
      

                    630.00 . ר"מ 1.0 דע חטשב םיבהל בר תוסיו ףדמ  'חי  15.06.023
      

                     15.00 . ר"מ 1.0 לעמ חטשב םיבהל בר תוסיו ףדמ  ר"מ  15.06.024
      
ריקב וא הלעתב הבכרהב ענוממ שא ףדמ     15.06.025
םע ילמשח עונמ תוברל ר"מ 52.0 דע חטשב      
חולל ןגמו עונמה טווח ,עגמ ןויצל לובג קספמ      
רוביח , דרפנ ךיתנ םע הנזה ,ריווא גוזמ      

                     48.00 . הלעתב השיג חתפו הרקבה בשחמל 'חי   
      

                     30.00 . ר"מ 52.0 לעמ ךא ל"נכ ענוממ שא ףדמ  'חי  15.06.026
60.51.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב הכמויות   .../103 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     103 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ריקב וא הלעתב הבכרהב ענוממ ןשע ףדמ     15.06.027
םע ילמשח עונמ תוברל ר"מ 52.0 דע חטשב      
חולל ןגמו עונמה טווח ,עגמ ןויצל לובג קספמ      
ג חתפו הרקבה בשחמל רוביח ,ריווא גוזמ      

                     20.00 . דרפנ ךיתנ םע הנזה , הלעתב השי 'חי   
ריוא רוזיפ תכרעמ  60.51 כ"הס            

      
ה י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ   70.51 ק ר פ  ת ת       
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ      15.07.001
םילתמ עבצ תוברל ןקת יפל ךותירב רבוחמ      
, םיליבומו TNIOP XIF תודוקנ , םיקוזיחו      

                    350.00 L. גרד 8\5" תשוחנ וא 2/1" רוניצ רטוקב רטמ   
      
וא 4/3" רוניצל ךא ל"נכ הרוחש הדלפ רוניצ      15.07.002

                    900.00 L. גרד 8\7" תשוחנ רטמ   
      

                   2200.00 1" . רוניצ רטוקב ךא ל"נכ הרוחש הדלפ רוניצ  רטמ  15.07.003
      
1. רוניצ רטוקב ךא ל"נכ הרוחש הדלפ רוניצ      15.07.004

                    650.00 1/4" רטמ   
      
1. רוניצ רטוקב ךא ל"נכ הרוחש הדלפ רוניצ      15.07.005

                    600.00 1/2" רטמ   
      

                    850.00 2". רוניצ רטוקב ךא ל"נכ הרוחש הדלפ רוניצ  רטמ  15.07.006
      
2. רוניצ רטוקב ךא ל"נכ הרוחש הדלפ רוניצ      15.07.007

                    550.00 1/2" רטמ   
      

                    300.00 3". רוניצ רטוקב ךא ל"נכ הרוחש הדלפ רוניצ  רטמ  15.07.008
      

                    150.00 4". רוניצ רטוקב ךא ל"נכ הרוחש הדלפ רוניצ  רטמ  15.07.009
      

                    150.00 6". רטוקב ךא ל"נכ הרוחש הדלפ רוניצ  רטמ  15.07.010
      

                    120.00 8". רטוקב ךא ל"נכ הרוחש הדלפ רוניצ  רטמ  15.07.011
      

                    300.00 01". רטוקב ךא ל"נכ הרוחש הדלפ רוניצ  רטמ  15.07.012
      

                     10.00 21". רטוקב ךא ל"נכ הרוחש הדלפ רוניצ  רטמ  15.07.013
      
רטוק רבעמ וא תיטרדנטס תופעתסה וא תשק      15.07.014

                     90.00 2"\1 2 רטוקב עבצ תוברל 'חי   
      
רטוק רבעמ וא תיטרדנטס תופעתסה וא תשק      15.07.015

                    120.00 3" רטוקב עבצ תוברל 'חי   
70.51.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב הכמויות   .../104 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     104 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רטוק רבעמ וא תיטרדנטס תופעתסה וא תשק      15.07.016

                     50.00 4" רטוקב עבצ תוברל 'חי   
      
רטוק רבעמ וא תיטרדנטס תופעתסה וא תשק      15.07.017

                     22.00 6". רטוקב עבצ תוברל 'חי   
      
רטוק רבעמ וא תיטרדנטס תופעתסה וא תשק      15.07.018

                     34.00 8". רטוקב עבצ תוברל 'חי   
      
רטוק רבעמ וא תיטרדנטס תופעתסה וא תשק      15.07.019

                     20.00 01". רטוקב עבצ תוברל 'חי   
      
רטוק רבעמ וא תיטרדנטס תופעתסה וא תשק      15.07.020

                      4.00 21". רטוקב עבצ תוברל 'חי   
      
תוברל 01" ל 21" רטוקמ רבעמל תרנצל ףכוא      15.07.021

                      2.00 עבצ 'חי   
      
ימל 4/3" רטוקב 04 לוידקס ןוולוגמ רוניצ      15.07.022

                    100.00 .םיזוקינ וא תשר רטמ   
      

                     50.00 "4/1 1 . רטוקב ךא ל"נכ ןוולוגמ רוניצ  רטמ  15.07.023
      

                     50.00 2" . רטוקב ךא ל"נכ ןוולוגמ רוניצ  רטמ  15.07.024
      

                     50.00 2/1" רטוקב קותינל ירודכ זרב  'חי  15.07.025
      

                    200.00 4/3" רטוקב קותינל ירודכ זרב  'חי  15.07.026
      

                    160.00 1" רטוקב קותינל ירודכ זרב  'חי  15.07.027
      

                     30.00 "4/1 1 רטוקב קותינל ירודכ זרב  'חי  15.07.028
      

                     20.00 "2/1 1 רטוקב קותינל ירודכ זרב  'חי  15.07.029
      

                     10.00 2" רטוקב קותינל ירודכ זרב  'חי  15.07.030
      

                     12.00 2\"1 2 רטוקב םינגוא םע רפרפ זרב  'חי  15.07.031
      

                     10.00 3" רטוקב םינגוא םע רפרפ זרב  'חי  15.07.032
      

                     26.00 4" רטוקב םינגוא םע רפרפ זרב  'חי  15.07.033
      

                     14.00 6" רטוקב םינגוא םע רפרפ זרב  'חי  15.07.034
      

                     20.00 8" רטוקב םינגוא םע רפרפ זרב  'חי  15.07.035
      

                      2.00 01" רטוקב םינגוא םע רפרפ זרב  'חי  15.07.036
70.51.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב הכמויות   .../105 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     105 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                      4.00 21" רטוקב םינגוא םע רפרפ זרב  'חי  15.07.037
      

                      5.00 3" רטוקב AT תוסיו זרב  'חי  15.07.038
      

                     15.00 4" רטוקב AT תוסיו זרב  'חי  15.07.039
      

                      3.00 .םינגוא ללוכ 8" רטוקב רזוח לא זרב  'חי  15.07.040
      
זרבו ם"בלפ לס םע 4" רטוקב וק ןנסמ      15.07.041

                      1.00 1" רטוקב הפיטש 'חי   
      
2" רטוקב זרב םע 8" רטוקב ךא ל"נכ וק ןנסמ      15.07.042

                      3.00 .םינגואו קקפב 'חי   
      
תמגוד לופכ לג ,תרנצל ןגואמ שימג רוביח      15.07.043

                     10.00 3" רטוקב ,ימוגמ ןוסיימ 'חי   
      

                      2.00 4" רטוקב ךא ל"נכ ,תרנצל ןגואמ שימג רוביח  'חי  15.07.044
      

                      6.00 8" רטוקב ךא ל"נכ תרנצל ןגואמ שימג רוביח  'חי  15.07.045
      
םע ריוא רורחשל קותינ זרב תוברל ץחל דמ      15.07.046

                     20.00 .ןירצילג יולימו ם"בלפ הטעמו 4" הלאקס 'חי   
      

                     20.00 .תרנצב ןסיכ םע תיפסכ 'מט דמ  'חי  15.07.047
      
זרב תוברל ,יטמוטוא ריוא רורחש םותסש      15.07.048

                     50.00 4/3". רטוקב קותינ 'חי   
      
זרב תוברל ,יטמוטוא ריוא רורחש םותסש      15.07.049

                     10.00 1". רטוקב קותינ 'חי   
      
םע 01" , רטוקב רוניצל יטנגמ הקיפס דמ      15.07.050
, ע"ש וא סנמיס תמגוד הנבמה תרקבל רוביח      
יטוויחו םינגוא ירוביח םישגר , 2 תופומ תוברל      

                      1.00 'פמוק . דוקיפו למשח  
      
01" רטוקב םישדח תורוניצ גוז לש תורבחתה     15.07.051
תולע תוברל םחב רוביח( יח רוניצל ךותירב      
רטוקב רוביח)ךכל דחוימה רושכימב שומיש      
פ תוברל המדאב תמייק תישאר תרנצל 21"      
רחאל שדחמ דודיב עוציבו , דודיב עטק קורי      

                      1.00 'פמוק . לכל דודיבו , תורבחתהה  
      
ריק רדוחש םירק םימ רוניצל םוטא רבעמ      15.07.052

                     20.00 'פמוק TCM . תמגוד 4" דע רטוקב מ"ממ  
הירזיבאו תרנצ  70.51 כ"הס            

      
קובץ: כתב הכמויות   .../106 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     106 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ד ו ד י ב   80.51 ק ר פ  ת ת       
      
יטטניס ימוגמ םימ תרנצל ימרת דודיב      15.08.001

                    350.00 2/1". רטוקב רוניצל מ"מ 91 יבועב סקלפמרא רטמ   
      
91 יבועב ךא ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב      15.08.002

                   1000.00 4/3" רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
      
91 יבועב ךא ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב      15.08.003

                   2400.00 1". רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
      
52 יבועב ךא ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב      15.08.004

                    650.00 "4/1 1. רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
      
52 יבועב ךא ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב      15.08.005

                    700.00 "2/1 1. רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
      
52 יבועב ךא ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב      15.08.006

                   1000.00 2". רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
      
52 יבועב ךא ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב      15.08.007

                    550.00 "  2/1 2. רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
      
23 יבועב ךא ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב      15.08.008

                    100.00 "  3. רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
      
23 יבועב ךא ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב      15.08.009

                     50.00 4". רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
      
תפיטעו תיכוכז רמצמ םימ תרנצל ימרת דודיב      15.08.010
,טספליס תפיטעו, מ"מ 6.0 יבועב ןוולוגמ חפ      

                    200.00 3". רטוקב רוניצל מ"מ 04 יבועב רטמ   
      
תוחישק תופילכ גוסמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.08.011
ןוולוגמ חפ תפיטעו מ"מ 04 יבועב )פמטלאוד )      
השרות אל 4". רטוקב רוניצל מ"מ 6.0 יבועב      

                    100.00 םיחד  וק םיגרבב םידא םוסחמב העיגפ רטמ   
      
05 יבועב ךא ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב      15.08.012

                    150.00 6". רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
      
05 יבועב ךא ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב      15.08.013

                    120.00 8". רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
      
05 יבועב ךא ל"נכ םימ תרנצל ימרת דודיב      15.08.014

                    300.00 01". רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
      
4" רטוקב תינוציח תרנצל ימרת דודיב      15.08.015
חפ ילוורשב מ"מ 04 יבועב קוצי ןטירואילופמ      

                     70.00 . מ"מ 6.0 יבועב יסקופא עובצ ןבל רטמ   
      

80.51.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../107 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     107 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יבועב ךא ל"נכ תינוציח תרנצל ימרת דודיב      15.08.016

                     80.00 6" . רטוקב רוניצל מ"מ 05 רטמ   
      
יבועב ךא ל"נכ תינוציח תרנצל ימרת דודיב      15.08.017

                     70.00 8" . רטוקב רוניצל מ"מ 05 רטמ   
      
יבועב ךא ל"נכ תינוציח תרנצל ימרת דודיב      15.08.018

                    250.00 01" . רטוקב רוניצל מ"מ 05 רטמ   
      
יבועב ךא ל"נכ תינוציח תרנצל ימרת דודיב      15.08.019

                     10.00 21" . רטוקב רוניצל מ"מ 05 רטמ   
      
2 י"ע חפ תפיטע םע תדדובמ תרנצ תפיטע      15.08.020
. רטוקב רוניצל תיפוס העיבצו ספליס תובכש      

                     70.00 "4 רטמ   
      
רטוקב רוניצל ךא ל"נכ תדדובמ תרנצ תפיטע      15.08.021

                     80.00 . "6 רטמ   
      
רטוקב רוניצל ךא ל"נכ תדדובמ תרנצ תפיטע      15.08.022

                     70.00 . "8 רטמ   
      
רטוקב רוניצל ךא ל"נכ תדדובמ תרנצ תפיטע      15.08.023

                    250.00 . "10 רטמ   
      
רטוקב רוניצל ךא ל"נכ תדדובמ תרנצ תפיטע      15.08.024

                     10.00 . "12 רטמ   
      
רטוקב )היצפוא( עקרקב תרנצל ימרת דודיב      15.08.025
ילוורשב מ"מ 05 יבועב קוצי ןטירואילופמ 01"      

                     50.00 . חישק CVP רטמ   
      
רטוקב )היצפוא( עקרקב תרנצל ימרת דודיב      15.08.026
ילוורשב מ"מ 05 יבועב קוצי ןטירואילופמ 21"      

                     10.00 . חישק CVP רטמ   
      
לא ,םותסש ןוגכ רזיבאל מ"מ 23 יבועב דודיב      15.08.027
תוברל סקלפמרא םע המודכו ןנסמ ,רזוח      

                     20.00 3". רטוקב טספליס י"ע דודיבה תנגהו םינגוא 'חי   
      

                     44.00 4". ךא ל"נכ רזיבא דודיב  'חי  15.08.028
      

                     14.00 6". ךא ל"נכ רזיבא דודיב  'חי  15.08.029
      

                     23.00 8". ךא ל"נכ רזיבא דודיב  'חי  15.08.030
      

                      4.00 01". ךא ל"נכ רזיבא דודיב  'חי  15.08.031
      

80.51.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../108 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     108 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תוברל רטוק רבעמ וא T רזיבא וא תשק דודיב      15.08.032
מ"מ 6.0 יבועב יסקופא עובצ ןבל חפ תפיטע      
וא  "2/1 2 רטוקב טספליס י"ע דודיבה תנגהו      

                    180.00 ."3 'חי   
      
ל"נכ רטוק רבעמ וא T רזיבא וא תשק דודיב      15.08.033

                     40.00 4". רטוקב ךא 'חי   
      
ל"נכ רטוק רבעמ וא T רזיבא וא תשק דודיב      15.08.034

                     20.00 6". רטוקב ךא 'חי   
      
ל"נכ רטוק רבעמ וא T רזיבא וא תשק דודיב      15.08.035

                     30.00 8". רטוקב ךא 'חי   
      

                     20.00 01". רטוקב ךא ל"נכ T רזיבא וא תשק דודיב  'חי  15.08.036
דודיב  80.51 כ"הס            

      
ד ו ק י פ ו  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע   90.51 ק ר פ  ת ת       
      
יוניפ יחופמ לכל -31חול דוקיפו חכ למשח חול     15.09.001
ט"ווק 03 כ קפסהב םוירטאו ןימי דצ גגב ןשע      
, ןשע וא שא יפדמ 5 דע רוביחל הנכה םע      
,קט אס דדומ בר , םילבק , ישאר קספמ      
, םישרדנה למשחה ירזיבא לכו םירוטקטנוק      
ןונכת ,הוולינ הרמוח דויצו רקב רובע דרפנ את      

                      1.00 'פמוק . רושיאל השגהו חולה  
      
, רקב תוברל -31חולל הרקבו דוקיפ תכרעמ     15.09.002
    CDD\CLP תרושקת עקש , TROP יסיטרכ  
, שרדנכ הרמוח הנכת , םימאתמ , הבחרה      
םע הלעפה יכסמ תונכת , םישגר , תוקידב      
, תולעפה תונגה , רקבב הנבומ BEW  תלוכי      

                      1.00 'פמוק תוימניד תונומת תנכה  
      
תוברל -31חולל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.09.003
לכ ןיבל חולה ןיב דוקיפו למשח יטוויח לכ      
ךיישה ןקתומה דויצהו הרקבה ללוכ םירזיבאה      
, ןיזמה  חולל תורבחתה , חולל רבוחמה דויצל      

                      1.00 'פמוק . םילבכ תלבוהל הסכמ םע ןוולוגמ חפ תולעת  
      
יוניפ יחופמ לכל -51חול דוקיפו חכ למשח חול     15.09.004
םע ט"ווק 21 כ קפסהב לאמש דצ גגב ןשע      
קספמ , ןשע וא שא יפדמ 01 דע רוביחל הנכה      
םירוטקט נוק ,קטאס דדומ בר , םילבק , ישאר      
רובע דרפנ את , םישרדנה למשחה ירזיבא לכו      
השגהו חולה ןונכת, הוולינ הרמוח דויצו רקב      

                      1.00 'פמוק . רושיאל  
90.51.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב הכמויות   .../109 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/03/2018
דף מס':     109 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
, רקב תוברל -51חולל הרקבו דוקיפ תכרעמ     15.09.005
    CDD\CLP תרושקת עקש , TROP יסיטרכ  
, שרדנכ הרמוח הנכת , םימאתמ , הבחרה      
םע הלעפה יכסמ תונכת , םישגר , תוקידב      
, תולעפה תונגה , רקבב הנבומ BEW  תלוכי      

                      1.00 'פמוק תוימניד תונומת תנכה  
      
תוברל -51חולל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.09.006
לכ ןיבל חולה ןיב דוקיפו למשח יטוויח לכ      
ךיישה ןקתומה דויצהו הרקבה ללוכ םירזיבאה      
, ןיזמה  חולל תורבחתה , חולל רבוחמה דויצל      
םילבכ תלבוהל הסכמ םע ןוולוגמ חפ תולעת      

                      1.00 'פמוק . תוקראה  
      
רורווא יחופמ לכל -41חול דוקיפו למשח חול     15.09.007
21 כ קפסהב ןימי דצ גגב םינוחבטמו םיתוריש      
, שא יפדמ 02 דע רוביחל הנכה םע ט"ווק      
, קטאס דדומ בר , םילבק , ישאר קספמ      
דוקיפו למשח יטנמלא לכו םירוטקטנוק      
דויצו רקב רובע דרפנ את, חולב םישרדנה      

                      1.00 'פמוק .רושיאל השגהו חולה ןונכת , הוולינ הרמוח  
      
, רקב תוברל -41חולל הרקבו דוקיפ תכרעמ     15.09.008
    CDD\CLP תרושקת עקש , TROP יסיטרכ  
, שרדנכ הרמוח הנכת , םימאתמ , הבחרה      
םע הלעפה יכסמ תונכת , םישגר , תוקידב      
, תולעפה תונגה , רקבב הנבומ BEW  תלוכי      

                      1.00 'פמוק תוימניד תונומת תנכה  
      
תוברל -41חולל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.09.009
לכ ןיבל חולה ןיב דוקיפו למשח יטוויח לכ      
ךיישה ןקתומה דויצהו הרקבה ללוכ םירזיבאה      
, ןיזמה  חולל תורבחתה , חולל רבוחמה דויצל      
םילבכ תלבוהל הסכמ םע ןוולוגמ חפ תולעת      

                      1.00 'פמוק . תוקראה  
      
רורווא יחופמ לכל -61חול דוקיפו למשח חול     15.09.010
כ קפסהב לאמש דצ גגב םינוחטבמו םיתוריש      
שא יפדמ 02 דע רוביחל הנכה םע ט"ווק 21      
,קטאס דדומ בר , םילבק , ישאר קספמ      
דוקיפו למשח יטנמלא לכו םירוטקטנוק      
דויצו רקב רובע דרפנ את חולב םישרדנה      

                      1.00 'פמוק . רושיאל השגהו חולה ןונכת , הוולינ הרמוח  
      
      
      
      
      

90.51.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../110 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/03/2018
דף מס':     110 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
, רקב תוברל -61חולל הרקבו דוקיפ תכרעמ     15.09.011
    CDD\CLP תרושקת עקש , TROP יסיטרכ  
, שרדנכ הרמוח הנכת , םימאתמ , הבחרה      
םע הלעפה יכסמ תונכת , םישגר , תוקידב      
, תולעפה תונגה , רקבב הנבומ BEW  תלוכי      

                      1.00 'פמוק תוימניד תונומת תנכה  
      
תוברל -61חולל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.09.012
לכ ןיבל חולה ןיב דוקיפו למשח יטוויח לכ      
ךיישה ןקתומה דויצהו הרקבה ללוכ םירזיבאה      
, ןיזמה  חולל תורבחתה , חולל רבוחמה דויצל      
םילבכ תלבוהל הסכמ םע ןוולוגמ חפ תולעת      

                      1.00 'פמוק . תוקראה  
      
יחופמ לכל -8חול ןומיסב דוקיפו למשח חול     15.09.013
7 כ קפסהב ףתרמב םיתוריש חופמו ןשע יוניפ      
וא שא יפדמ 01 דע רוביחל הנכה םע ט"ווק      
,קטאס  דדומ בר , םילבק , ישאר קספמ, ןשע      
דוקיפו למשח יטנמלא לכו םירוטקטנוק      
דויצו רקב רובע דרפנ את, חולב םישרדנה      

                      1.00 'פמוק .רושיאל השגהו חולה ןונכת , הוולינ הרמוח  
      
, רקב תוברל -8חולל הרקבו דוקיפ תכרעמ     15.09.014
    CDD\CLP תרושקת עקש , TROP יסיטרכ  
, שרדנכ הרמוח הנכת , םימאתמ , הבחרה      
םע הלעפה יכסמ תונכת , םישגר , תוקידב      
, תולעפה תונגה , רקבב הנבומ B E W תלוכי      

                      1.00 'פמוק תוימניד תונומת תנכה  
      
תוברל -8חולל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.09.015
לכ ןיבל חולה ןיב דוקיפו למשח יטוויח לכ      
ךיישה ןקתומה דויצהו הרקבה ללוכ םירזיבאה      
, ןיזמ ה חולל תורבחתה , חולל רבוחמה דויצל      
םילבכ תלבוהל הסכמ םע ןוולוגמ חפ תולעת      

                      1.00 'פמוק . תוקראה  
      
םימ תובאשמ לכל -1חול דוקיפו למשח חול     15.09.016
בר , םילבק , ישאר קספמ , ףתרמב םירק      
למשח יטנמלא לכו םירוטקטנוק ,קטאס דדומ      
ו רקב רובע דרפנ את, חולב םישרדנה דוקיפו      
השגהו חולה ןונכת , הוולינ הרמוח דויצ      

                      1.00 'פמוק . רושיאל  
      
      
      
      
      
      

90.51.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../111 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     111 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
, רקב תוברל -1חולל הרקבו דוקיפ תכרעמ     15.09.017
    CDD\CLP תרושקת עקש , TROP יסיטרכ  
, שרדנכ הרמוח הנכת , םימאתמ , הבחרה      
םע הלעפה יכסמ תונכת , םישגר , תוקידב      
תוריהמ תסוו, רקבב הנבומ B E W תלוכי      
לכל הינומרה ןנסמ םע רדת יוניש סופיט      
תונומת תנכה , תולעפה תונגה , הבאשמ      

                      1.00 'פמוק תוימניד  
      
תוברל -1חולל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.09.018
לכ ןיבל חולה ןיב דוקיפו למשח יטוויח לכ      
ךיישה ןקתומה דויצהו הרקבה ללוכ םירזיבאה      
, ןיזמ ה חולל תורבחתה , חולל רבוחמה דויצל      
םילבכ תלבוהל הסכמ םע ןוולוגמ חפ תולעת      

                      1.00 'פמוק . תוקראה  
      
לופיט תדיחיל -11,01חול דוקיפו למשח חול      15.09.019
םע MFC 0008-0054 הקיפסב היונב ריוא      
היצלטסניא לכו שא יפדמ 02 דע רוביחל הנכה      

                      2.00 'פמוק תשרדנה תילמשח  
      
רקב תוברל -11,01חולל הרקבו דוקיפ תכרעמ     15.09.020
    , CDD\CLP תרושקת עקש , TROP יסיטרכ  
, שרדנכ הרמוח הנכת , םימאתמ , הבחרה      
וכי םע הלעפה יכסמ תונכת , םישגר , תוקידב      
סופיט תוריהמ תסוו, רקבב הנבומ BEW תל      
, תונגה , חופמל הינומרה ןנסמ םע רדת יוניש      
, הפיצרו תיתגרדה הרוצב םומיח יפוג תלעפה      

                      2.00 'פמוק , המירז רסוחו ההובג 'מט תונגה  
      
11,01 -חולל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.09.021
ןיבל חולה ןיב דוקיפו למשח יטוויח לכ תוברל      
ןקתומה דויצהו הרקבה ללוכ םירזיבאה לכ      
חול ל תורבחתה , חולל רבוחמה דויצל ךיישה      
תלבוהל הסכמ םע ןוולוגמ חפ תולעת , ןיזמה      

                      2.00 'פמוק . תוקראה , םילבכ  
      
היונב ריוא לופיט תדיחיל דוקיפו למשח חול      15.09.022
םע MFC 00041-00001 הקיפסב -9,21חול      
היצלטסניא לכו שא יפדמ 02 דע רוביחל הנכה      

                      2.00 'פמוק תשרדנה תילמשח  
      
      
      
      
      
      
      

90.51.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../112 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     112 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
, רקב תוברל -9,21חולל הרקבו דוקיפ תכרעמ     15.09.023
    CDD\CLP תרושקת עקש , TROP יסיטרכ  
, שרדנכ הרמוח הנכת , םימאתמ , הבחרה      
םע הלעפה יכסמ תונכת , םישגר , תוקידב      
תוריהמ תסוו, רקבב הנבומ BEW ת לוכי      
, חופמל הינומרה ןנסמ םע רדת יוניש סופיט      
תיתגרדה הרוצב םומיח יפוג תלעפה , תונגה      

                      2.00 'פמוק ה , המירז רסוחו ההובג 'מט תונגה , הפיצרו  
      
9,21 -חולל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.09.024
ןיבל חולה ןיב דוקיפו למשח יטוויח לכ תוברל      
ןקתומה דויצהו הרקבה ללוכ םירזיבאה לכ      
חו לל תורבחתה , חולל רבוחמה דויצל ךיישה      
תלבוהל הסכמ םע ןוולוגמ חפ תולעת , ןיזמה      

                      2.00 'פמוק . תוקראה , םילבכ  
      
תודיחי ןיב הפלחהל דוקיפו חכ למשח חול      15.09.025
למשח יטנמלא לכו םיינויח םירדחב גוזימ      
,4 ,3 חול , חולב םישרדנה דוקיפו      

                     13.00 'פמוק - 5,6,7,17-24  
      
-42-71,7,6,5חולל הרקבו דוקיפ תכרעמ     15.09.026
, תרושקת עקש CDD\CLP , רקב תוברל      
    TROP שרדנכ הרמוח הנכת , םימאתמ ,  
םע הלעפה יכסמ תונכת , םישגר , תוקידב      
ןתמ, תונגה, רקבב הנב ומ BEW תלוכי      
,  'מט תיילע לע הנבמ תרקבל הארתה      

                     13.00 'פמוק תוימניד תונומת תנכה , תולעפה  
      
-חולל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.09.027
דוקיפו למשח יטוויח לכ תוברל 42-71,7,6,5      
הרקבה ללוכ םירזיבאה לכ ןיבל חולה ןיב      
, חולל רבוחמה דויצל ךיישה ןקתומה דויצהו      
םע ןוולוגמ חפ תולעת , ןיזמה חולל תורב חתה      

                     13.00 'פמוק . תוקראה , םילבכ תלבוהל הסכמ  
      
ריווא תקפסא תולעתב הנקתהל ןשע יאלג      15.09.028

                      6.00 'פמוק טוויח ללוכ  
דוקיפו למשח תודובע  90.51 כ"הס            

      
ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו י א  ת ד י ח י   01.51 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע תמלשומ ך"לח ןוניסו רורוויא תכרעמ     15.10.001
תמגוד ףדה ימותסשו ץחל תקידב ללוכ ,היקלח      
תוברל HAF 006/0061 םגד חנ תבת      
ירוביח ,טלקמה לש הדלפ ילוורשל תורבחתה      

                     11.00 'פמוק . תכרעמל ר"עקפ רושיא תלבקו דוקיפו ל משח  
01.51.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב הכמויות   .../113 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     113 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכ לע תמלשומ ך"לח ןוניסו רורוויא תכרעמ     15.10.002
םגד חנ תבת תמגוד ,ץחל תקידב ללוכ ,היקלח      
    003/008 HAF ילוורשל תורבחתה תוברל  
בקו דוקיפו למשח ירוביח ,טלקמה לש הדלפ      

                      5.00 'פמוק .. תכרעמל ר"עקפ רושיא תל  
      

                     16.00 'פמוק . ץחל לעב טלקמ תומיטא תקידב  15.10.003
      

                     16.00 'פמוק . תומיטאו תוירוניצ ללוכ ץחל שרפה ןועש  15.10.004
      

                     27.00 8" . רטוקב ץחל רורחשו ףדה םותסש  'חי  15.10.005
      
תרנצ רבעמל 4" ימינפ רטוקב הדלפ לוורש      15.10.006
ינפל ריקב ןוגיע תוברל טלקמ ריק ךרד גוזימ      
א"גה י"ע רשואמ רמוחב המיטא , הקיציה      

                     16.00 'פמוק TCM וא ןוירוא רחס תמגוד  
ןוניסו רורוויא תדיחי  01.51 כ"הס            

      
ה נ ב מ  ת ר ק ב  ת כ ר ע מ   11.51 ק ר פ  ת ת       
      
תכרעמב האלמ הטילשל םכח יזכרמ רקב     15.11.001
    FRV יטוויח ללוכ תרושקת ירדח יוביגל  
תרקבל תורבחתהו יוביע תדיחיל תרושקת      
םיכסמ תנכה , תונכתו הנכות תוברל הנבמ      

                      1.00 'פמוק .  םייטפוניס  
      
,ןוקפא תרבח ידי לע ועצוביש תודובעל בצקה     15.11.002
תומדקומה קרפב 90.00 ףיעסב טרופמכ      
הנכות תודובע עוציב ךרוצל ,דחוימה טרפמבש      
הנבמ תרקב תכרעמל האלמו תמלשומ הרקבו      
ג"בתנבש היגרנאה זכרמב תמייקה א"מ      
,SLUP תנכותב IMH יכסמ תיינב תוללוכ[      
שרדנה לכו םירקבב הנכות תביתכ      
תרקב תכרעמל האלמו תמלשומ היצרגטניאל      

                    400.00 וכ .]תמייקה הנבמה ע"ש   
      

                     30.00 רקב רובע CDV01- 0 ילטיגיד האיצי סיטרכ  'חי  15.11.003
      
ללוכה רקבל AM02-4  ילטיגיד הסינכ סיטרכ      15.11.004

                     30.00 רקב רובע תוסינכ 4 'חי   
      
תושרדנה תומלשהה לכ תנקתהו תקפסא      15.11.007
א"מ תרקב רובע הרקב תכרעמ תלבקל      

                      1.00 'פמוק .ליעלד םיפיעסב ועיפוה אלש תמלשומ  
      
      
      

11.51.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../114 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     114 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הרקב רובע בשחמ תנקתהו תקפסא      15.11.008
ללוכ MBI, וא capmoC וא PH ,תבשחוממ      

                      1.00 'פמוק טרפמב טרופמה פ"ע , תינועבצ תספדמ  
      
יוסינ I\O , תודוקנ תקידב ,הצרה ,הלעפה     15.11.009
ללוכ ,הניקתו תלועפ תכרעמה לכ לש הריסמו      
ןה תכרעמה לש הקוזחתו לועפתב הכרדה ןתמ      
פה לש לועפתה ישנאל ןהו הקזחאה ישנאל      

                      1.00 'פמוק ,םינוש םידעומב ,טקיור  
      
, הרקבה לש ם"פת תביתכו הנקתהו ןונכת      15.11.010

                      1.00 'פמוק םירקבה תונכתו  
הנבמ תרקב תכרעמ  11.51 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש   21.51 ק ר פ  ת ת       
      
הנבמה רוביחל קותינ יזרב תחוש עוציב     15.12.001
הריפח תוברל , היגרנא זכרממ תישאר תרנצל      
( םייקה בצמה יפל( מ"ס 003 כ קמועב תינדי      
ע ןגמש ןוטבה הטעמ קוריפו תרנצה יוליג      
, מ"ס 002X052 תודימב החוש , םהיל      
יבועב ץצח תבכש מ"ס 01 ןייוזמ ןוטב תוריקמ      
הנכה + םוטא ןוטב תפצרו גג , מ"ס 03      
- עובצ הדלפ הסכמו הפצרב הלובט הבאשמל      

                      1.00 'פמוק כה  
      
8" תרנצ תואיצי קוריפ , םימ ןוקיר עוציב     15.12.002
תואיצי 2 עוציבו , תמייקה החושב תומייק      
, דודיבה יוליג תוברל 21" , רטוקב תרנצ      
, תרנצה לש שדחמ יולימ , דודיב ינוקיתו      

                      1.00 'פמוק 1( ףיעסל היצפוא . ) ריוא ירורחש  
      
םיזרבה תחוש ןיב תרשקמ ןיוזמ ןוטב תלעת     15.12.003
ןתינ הדלפ הסכמ תוברל ןיינבה ןיבל השדחה      
םיטרפה יפל זוקינו ץצח תבכש , קוריפל      
ך רואב , מ"ס  001X021 תודימב , תוינכותב      

                      1.00 'פמוק . רטמ 5 כ  
      
ךשמל שא דימע רמוחב תולעת תפיטע      15.12.004

                    100.00 1001. ןקת יפל ,םייתעש ר"מ   
      
4" רטוקבו מ"ס 02 יבועב ןוטב ריקב חדק      15.12.005
ידיצ ינשמ ,ריק ינוקית תוברל רוניצ רבעמל      

                     10.00 .רבעמה לש םימוטיאו ריקה 'חי   
      
      
      

21.51.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../115 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     115 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
טס תוברל רורחס תובאשמ 3 ל יטרניא סיסב      15.12.006
תרצות םייציפק תודיער ימלוב 6 תוחפל לש      
זוקינ ישגמו הדלפ תייצקורטסנוק , ןוסיימ      

                      1.00 'פמוק . תובאשמל מ"מ 52.1 יבועב ם"בלפמ  
      
תוחול , תובאשמ רובע ןיוזמ ןוטב תוהבגה      15.12.007
'דכו תרנצל תוכימת , םיחופמ , תואטי , למשח      

                      8.00 . ןוטב ק"מ יפל דודמ ק"מ   
      

                      1.00 'פמוק .תוכרעמה לכל תוסיוו הצרה הלעפה  15.12.008
      
תפוקתב םיענומ םילופיטו תוירחאו תורש      15.12.009
לכל תכרעמה תלבקמ םינש 3 ךשמל קדבה      

                      1.00 'פמוק . רורוואהו גוזימה תוכרעמ  
      
טנא'ג לטיל תמגוד יוביע ימל זוקינ תבאשמ      15.12.010

                      5.00 'פמוק למשח ירוביח , תוירוניצו לכימ תוברל  
תונוש  21.51 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ריוא גוזימ ינקתמ  51 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../116 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     116 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ל ע מ   71 ק ר פ       
      
ם י ע ס ו נ  ת ו י ל ע מ  ש ו ל ש   10.71 ק ר פ  ת ת       
3-1 ר פ ס מ  ת ו י מ ר ו נ פ       
      
תימרונפ 1 רפסמ תילעמ רובע יללכ ריחמ     17.01.010
    LRM-SSELRAEG  052,1,םיעסונ 61 -ל  
-ב ש/מ 6.1 ,תונחת )לוממ 5+1(6 ,ג"ק      
    F.V.V.V, ףקותב ,בוריקב 'מ 12 המרה הבוג  
הלבוה ללוכ םיקלחהו םירמוחה לכ םע ל"נכ      
םיקלחה לכ תא ללוכ ןכו םוקמב הבכרהו      
שומישל םיצוחנ ךא םיטרופמ םניאש םירמוחהו      
תורש ללוכו ראותמכ לכה תוירחא ללוכו      

                      1.00 'פמוק אה תפוקתב  
      
3+2 רפסמ תוילעמ רובע ךא ל"נכ יללכ ריחמ      17.01.020

                      2.00 'פמוק .ג"ק 000,1 םיעסונ 31 - ל לבא  
3-1 רפסמ תוימרונפ םיעסונ תוילעמ שולש  10.71 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש   ת ו פ ו ל ח   20.71 ק ר פ  ת ת       
      
וא ןיעידומ/הרקבב רוטינומ/גצ רובע ריחמ      17.02.010
ראותמש יפכ ,ןימזמה רחביש רחא םוקמ לכב      

                      1.00 'פמוק .)טקיורפב תוילעמה לכ רובע(  
      
ראותמש יפכ םיאתב תומוסרפ יגצ רובע ריחמ      17.02.020

                      3.00 'פמוק .)את לכב םיגצ 2(  
תונוש  תופולח  20.71 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תוילעמ  71 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../117 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     117 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י ד מ  י ט ל ו מ ו  ת ר ו ש ק ת   81 ק ר פ       
      
ה י נ ו פ ל ט  ת ו י ת ש ת   10.81 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"מ 8.0 ךילומ רטוקב תוגוז 002 תשוחנ לבכ     18.01.010
ללוכ , תינוציח הנקתהל קזב ןקתב ,םהוא       
ינוציח הטעמו תוחל םסוח ל'ג ללוכ - ןוירש      
הנקתה ה קפסא ללוכ ריחמה .רוחש ןליתאילופ      
יאוותה ךרואלו ויתוצק ינשב לבכה רוביחו      
רדח ןיב תינוציח הסירפל ךרוצה תדימב      

                   2000.00 שדחה הנבמב תרושקת רדחל רתאב היזכרמ רטמ   
      
רדח ןיב תימינפ הנקתהל גוז 001 ךא ל"נכ      18.01.020

                    300.00 יתמוק ןורא ויבו ישאר תרושקת רטמ   
      
ןוראב הנקתהל תואובמ PTU 05 לנפ      18.01.030

                      8.00 יתמוק תרושקת 'חי   
      
יספ 01 דע רובע תינקת הטסורינ תיטבמא      18.01.040

                     20.00 "הנורק"  גוסמ םירוביח 'חי   
      
דע רוביחל קתנתמ גוסמ ינקת הנורק קולב      18.01.050

                     60.00 .םילבכ תוגוז 01 'חי   
      

                     60.00 קתנתמ גוסמ הנורק ןומיס קולב  'חי  18.01.060
      
81 יבועב הקיימרופ הפוצמ ץיוודנס ץע חול      18.01.070

                     10.00 'מ 4.2X2.1 דע לדוגב מ"מ 'חי   
הינופלט תויתשת  10.81 כ"הס            

      
ת ש ו ח נ  י ר ז י ב א   20.81 ק ר פ  ת ת       
      
יעקש 4 :תללוכה A6-taC  הדוקנו Aהדוקנ     18.02.010
,יתמוק תרושקת ןוראל דע הליבכ  תרושקת      
יגוס לכ ,םיחודיק ,אלמ לועית ,המודכו      
.עקש לכל םיוות 02 טורח טוליש ,םיעקשה      

                    600.00 08 דע ך רוא 'חי   
      
יעקש 2:תללוכה A6-taC  הדוקנו  C הדוקנ     18.02.020
,יתמוק תרושקת ןוראל דע הליבכ  תרושקת      
יגוס לכ ,םיחודיק ,אלמ לועית ,המודכו      
וא .עקש לכל םיוות 02 טורח טוליש ,םיעקשה      

                     35.00 08 דע ךר 'חי   
      
עקש 1:תללוכה A6-taC  הדוקנו Dהדוקנ     18.02.030
,יתמוק תרושקת ןוראל דע הליבכ  תרושקת      
יגוס לכ ,םיחודיק ,אלמ לועית ,המודכו      
.עקש לכל םיוות 02 טורח טוליש ,םיעקשה      

                     30.00 08 דע  ךרוא 'חי   
      

20.81.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../118 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     118 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
JR-54 יעקש 42 יונב ,8W ילבכל בותינ חול      18.02.040
zHM 001 בצקב הדובעל םאתומ ,םיככוסמ      

                    120.00 .A6-taC ןקתב הדימעל הכמסה לעבו 'חי   
      
JR-54 םירבחמ 05 יונב הינופלט בותינ חול      18.02.050

                      8.00 םיככוסמ אל 'חי   
תשוחנ ירזיבא  20.81 כ"הס            

      
ט ו ל י ש ו  ן ו מ י ס   30.81 ק ר פ  ת ת       
      
טורח CVP יושע השירד יפל ידועיי טוליש      18.03.010
תיחנה פ"ע טלשה חסונ .מ"ס 5*01 לדוגב      

                   2600.00 .חקפמה 'חי   
טולישו ןומיס  30.81 כ"הס            

      
ם ה י ר ז י ב א ו  ת ו נ ו ר א   40.81 ק ר פ  ת ת       
      
037 בחורב U24 52," יתמוק תרושקת דסמ      18.04.010
טרפמה תושירדל םאתהב מ"מ 006 קמועבו      

                     20.00 'פמוק ינכטה  
      
008 קמועב U24 הבוג "52 םיתרש דסמ      18.04.020
תושירדל םאתהב ףתרמ תרושקת רדח רובע      

                      8.00 ינכטה טרפמה 'חי   
      
- בחור :תודימב ךא ל"נכ יתמוק  91" ןורא      18.04.030

                     10.00 מ"מ 006 :קמוע  מ"מ 006 'חי   
      
מ"מ 006  דע בחורב"91 ןוראל עובק ףדמ      18.04.040

                     18.00 מ"מ 006 דע קמועב 'חי   
      
מ"מ 008  דע בחורב" 52ןוראל תוריש תריגמ      18.04.050

                     18.00 מ"מ 008 דע קמועב 'חי   
      
U1  הבוגב )תורעש לנפ( םירשגמ בותינל לנפ      18.04.060
תורעש חתפ לעב היהי לנפה ,שגמ אלל/םע      
מ"ס 3 היהי חתפה הבוג ,הדרפה אלל ףיצר      

                    140.00 .וטנ 'חי   
      

                     50.00 U2 דע הבוגב רוויע לנפ  'חי  18.04.070
      
      
      
      
      
      
      

40.81.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../119 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     119 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הנקתהל דעוימה למשח יעקש ספ תפסות     18.04.080
גוסמ חכ יעקש 6 לולכי ספה .91" תרגסמב      
גוסמ A61 ת"מאמ גתמ ללוכ "םיילארשי" ןקתו      
    G אשיו תכתמ זראמ היהי ספל .ןומיס תירונו  
'מ 51 דע ךרואב לדנפ לבכ ללוכ .ןקת ות      

                     60.00 A61EEC גוסמ ילמשח עקת והצקבו 'חי   
      

                     16.00 .ילארשי גוסמ םיעקש 21 לולכי ךא ,ל"נכ  'חי  18.04.090
      
םיתרש תווח/ תרושקת ןוראל הקראה תכרע     18.04.100
םירוביח ספ לולכת הכרעה .םיבשחמ יכרעמו      
לבכמ רוביח תומצו םירוביח יגרב ללוכ ידועי      
לכו ןוראה ירזיבא לכל שימג ר"ממ 61 הקראה      
תרוצתב עצובי רוביחה ,םינקתומה םינקתהה      

                     18.00 .םירוביחה ספל בכוכ 'חי   
םהירזיבאו תונורא  40.81 כ"הס            

      
ם י מ א ת מ ו  ם י ר ש ג מ   50.81 ק ר פ  ת ת       
      
002 דע ךרואב הדובע תנחת רובע רשגמ     18.05.010
םייוטעו םיככוסמ JR-54 ירבחמ 2 ללוכ ,מ"ס      
םאתומ ,ךכוסמ היהי לבכה .םיינועבצ םינופגמ      
ןקת תושירד לכלו zHM 005 בצקב הדובעל      
    A6-taC. הטעמ לע עיפוי ל"נה ןקתה םש  
ללוכ ,טרפמ יפל יונב היהי רשגמה .לבכה      
לוורש תועצמאב ויתווצקב ףיצר רופסימ ןומיס      

                    700.00 .ינועבצ ץווכתמ 'חי   
      
051 דע ךרואב הדובע תנחת רובע רשגמ     18.05.020
םייוטעו םיככוסמ JR-54 ירבחמ 2 ללוכ ,מ"ס      
םאתומ ,ךכוסמ היהי לבכה .םיינועבצ םינופגמ      
ןקת תושירד לכלו zHM 005 בצקב הדובעל      
    A6-taC. הטעמ לע עיפוי ל"נה ןקתה םש  
ללוכ ,טרפמ יפל יונב היהי רשגמה .לבכה      
לוורש תועצמאב ויתווצקב ףיצר רופסימ ןומיס      

                    300.00 .ינועבצ ץווכתמ 'חי   
      
2 ללוכ ,מ"ס 051 דע ךרואב בותינ חולל רשגמ     18.05.030
םינופגמ םייוטעו םיככוסמ JR-54 ירבחמ      
הדובעל םאתומ ,ךכוסמ היהי לבכה .םיינועבצ      
.t- aCA6 ןקת תושירד לכלו zHM 005 בצקב      
רשגמה .לבכה הטעמ לע עיפוי ל"נה ןקתה םש      
ףיצר רופסימ ןומיס ללוכ ,טרפמ יפל יונב היהי      

                    700.00 .ינועבצ ץווכתמ לוורש תועצמאב ויתווצקב 'חי   
      
      
      

50.81.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../120 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     120 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ ,מ"ס 001 דע ךרואב  בותינ חולל רשגמ     18.05.040
םינופגמ םייוטעו םיככוסמ JR-54 ירבחמ 2      
הדובעל םאתומ ,ךכוסמ היהי לבכה .םיינועבצ      
.taC -A6 ןקת תושירד לכלו zHM 005 בצקב      
רשגמה .לבכה הטעמ לע עיפוי ל"נה ןקתה םש      
ףיצר רופסימ ןומיס ללוכ ,טרפמ יפל יונב היהי      

                    300.00 .ינועבצ ץווכתמ לוורש תועצמאב ויתווצקב 'חי   
      
ךרואב הדובע תנחת רובע1 בותינ חולל רשגמ     18.05.050
םיככוסמ JR-54 ירבחמ 2 ללוכ ,מ"ס 005 דע      
,ךכוסמ היהי לבכה .םיינועבצ םינופגמ םייוטעו      
ל כלו zHM 005 בצקב הדובעל םאתומ      
עיפוי ל"נה ןקתה םש .A6-taC ןקת תושירד      
,טרפמ יפל יונב היהי רשגמה .לבכה הטעמ לע      
תועצמאב ויתווצקב ףיצר רופסימ ןומיס ללוכ      

                     50.00 .ינועבצ ץווכתמ לוורש 'חי   
םימאתמו םירשגמ  50.81 כ"הס            

      
ה ק י ט פ ו א   60.81 ק ר פ  ת ת       
      
M.M םיביס 42 תימינפ הנקתהל יטפוא לבכ     18.06.010
EBUT זראמב ,3MO ןורקימ 5.26 רטוקב      
    THGIT הטעמו RFFH. םיטנמלא ליכי לבכה  
דדוב הטעמ לעב היהיו יכנא סמועב קוזיחל      
םיביסה .םיטעמה ןיב ralveK תבכיש  ללוכ      
לש קחרמל agiG 01 תרבעה ןקתב ודמעי      

                    500.00 .EEEI ןקת יפל 'מ 051 רטמ   
      
רובע ןיירושמ ,תינוציח הנקתהל יטפוא לבכ     18.06.020
םיביס 27 ,חוקלה תשירד פ"ע יליע וא ק"תת      
    M.S זראמב תירוניצב ,ןורקימ 9 רטוקב  
    EBUT ESOOL. רוניצה ךותב ל'ג ליכי לבכה  

                   3000.00 .תוירוניצה ןיבו תי רטמ   
      
שגמ ללוכ םיביס 27-ל יטפוא בותינ חול     18.06.030
ףוסיא שגמו חוור תרימשל ןוילע לנפ ,םילבכל      
תללוכ הדובעה .U1 היהי חולה הבוג .םירשגמ      
לכ עוציבו דסמב ורוביח ,חולה תקפסא תא      

                      2.00 .וילא םואיתה תודיחיו םילבכה ירוביח 'חי   
      
שגמ ללוכ םיביס 42-ל יטפוא בותינ חול     18.06.040
ףוסיא שגמו חוור תרימשל ןוילע לנפ ,םילבכל      
תללוכ הדובעה .U1 היהי חולה הבוג .םירשגמ      
לכ עוציבו דסמב ורוביח ,חולה תקפסא תא      

                     16.00 .וילא םואיתה תודיחיו םילבכה ירוביח 'חי   
      
      

60.81.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../121 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     121 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
גוסמ הבקנ-וד תדיחיו יתכתמ/יטסלפ  םאתמ     18.06.050
    CL הדובעה .יטפואה בותינה חולב ןקתויש  
רוביח ,בותינה חולב הדיחיה רוביח לולכת      
ח CVP טלש תועצמאב ןומיס עוציב ,םילבכה      

                    450.00 .הצקל הצקמ הדוקנה תלעפהו טור 'חי   
      
xelpuD CL גוסמ רכז יטפוא רבחמ הקידב     18.06.060
היהי רבחמה .ןורקימ 9 רטוקב MS ביס רובע      
עצובש CPU שוטילב liaT-giP תרוצתב      
ל שרדנה לכו ונוגיעו ביסל ךותיר ללוכ ,לעפמב      

                     24.00 .ךכ 'חי   
      
xelpuD CL גוסמ רכז יטפוא רבחמ הקידב     18.06.070
.3MO ןורקימ 05 רטוקב MM ביס רובע      
CPU שוטילב liaT-giP תרוצתב היהי רבחמה      
לכו ונוגיעו ביסל ךותיר ללוכ ,לעפמב עצובש      

                     48.00 .ךכל שרד נה 'חי   
      

                     20.00 .'מ 2 דע ךרואב ךא ,ל"נכ יטפוא רשגמ  'חי  18.06.080
      

                     15.00 .'מ 4 דע ךרואב ךא ,ל"נכ יטפוא רשגמ  'חי  18.06.090
הקיטפוא  60.81 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הידמ יטלומו תרושקת  81 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../122 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     122 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע   91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ   10.91 ק ר פ  ת ת       
      
,םינוש תכתמ יליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק      19.01.010
ןווליג ללוכ ריחמה ,דוסי עבצו םיכותיר תוברל      

                     32.00 ןוילעה הדלפה גג רובע  - ןוט   
      
תכתמ יליפורפמ תוגג רובע הדלפמ םישירמ      19.01.020
ללוכ ריחמה ,דוסי עבצו םיכותיר תוברל ,םינוש      

                     15.00 ןוילעה הדלפה גג רובע - ןווליג ןוט   
      
ןווגב עובצו ןבלוגמ חפמ ןוילע גגל הלחזמ      19.01.040
ללוכו םוטיא ללוכ ,מ"מ 2 יבועב , יוסיכה      

                    110.00 .עופישב דוביעו םיגנושלפ רטמ   
      
םינוש תכתמ יליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק      19.01.050
ןווליג ללוכ ריחמה , דוסי עבצו םיכותיר תוברל      

                     12.00 רבעמה הנבמ רובע ןוט   
      
תכתמ יליפורפמ תוגג רובע הדלפמ םישירמ      19.01.060
ללוכ ריחמה ,דוסי עבצו םיכותיר תוברל םינוש      

                      5.00 רבעמה הנבמ רובע ןווליג ןוט   
      
ןווגב עובצו ןבלוגמ חפמ רבעמה גגל הלחזמ      19.01.090
ללוכו םוטיא ללוכ ,מ"מ 2 יבועב , יוסיכה      

                    110.00 .עופישב דוביעו םיגנושלפ רטמ   
      
םינוש תכתמ יליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק      19.01.120
ןווליג ללוכ ריחמה , דוסי עבצו םיכותיר תוברל      

                     20.00 הנבמב םינוש תומוקמ רובע ןוט   
      

                     10.00 עבצ תועצמאב תוקד 021-ל שא דגנ הנגה  ןוט  19.01.130
      

                      5.00 תוקד 021 - ל ןוטב תזתהב שא דגנ הנגה  ןוט  19.01.131
שרח תורגסמ  10.91 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגסמ תודובע  91 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../123 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     123 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ל ל כ  ה י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר   22 ק ר פ       
      
ם י י ו פ י ח ו  ת ו צ י ח מ   10.22 ק ר פ  ת ת       
      
7.0 ןפוד יבוע םיימינפ םידומעו תוריק יופיח     22.01.010
,םיבצינ תוברל ,ימורק דח סבג תוחולב מ"מ      
וא םינבלוגמ הגמוא יליפורפ וא/ו םילולסמ      
יפל הדיד מה ,םיחתפל ביבסמ םידוביעו ע"וש      

                   6700.00 .ןיעל הארינה סבגה לש הסירפב חטש ר"מ   
      

                   5600.00 .ףסונ סבג חול רובע יופיחל ריחמ תפסות  ר"מ  22.01.020
      
יבועב תיכוכז רמצ םע דודיב תוריקל תפסות      22.01.021
תינכמ הסיפת ללוכ ק"מל ג"ק 52 לקשמב 2"      

                   2000.00 ןרציה תויחנה יפל דודיבה לש ר"מ   
      
" יבועב תיכוכז רמצ םע דודיב תוריקל תפסות      22.01.022
תינכמ תסיפת ללוכ ק"מל ג"ק 521 לקשמב 2      

                    450.00 ןרציה תויחנה יפל דודיבה לש ר"מ   
      
היצקורטסנוק רובע יופיחל ריחמ תפסות      22.01.030
דוקיפ תושירדל םאתהב םימ"ממב תקזוחמ      

                   1100.00 .ףרועה ר"מ   
      
רוביחל ללוכ וידדצ לכמ םוירטאב הקעמ יופיח     22.01.040
7.0 ןפוד יבוע , סבג תוחולב ןוטבה תרקתל      
יליפורפ וא/ו םילולסמ ,םיבצינ תוברל מ"מ      
ביבסמ םידוביעו ע"וש וא םינבלוגמ הגמוא      
לכ לע הקעמה ךרוא יפל הדי דמה ,םיחתפל      

                    130.00 )610-8A ןויליג(  .ויקלח רטמ   
      
יבועב דצ לכמ ימורק-וד סבג תוחולמ תוציחמ     22.01.050
תוברל ,מ"מ 7.0 ןפוד יבוע ,מ"ס 21-כ לש ללוכ      
לכ םיבצינ( ףפוכמ ןבלוגמ חפמ היצקורטסנוק      
3" יבועב  תיכוכז רמצ ינורזמ ,)מ"ס 04      
יוקב םוטיאו ק"מ/ג"ק 52 לש יבחרמ לקשמב      
ןוגכ םידומצ םיחטשמ םע שגפמה      
הסיפת ללוכ )3W(.תורקתו תוריק,תופצר      

                  18000.00 ןרציה תויחנה יפל דודיבה לש תינכמ ר"מ   
      
םייומס החדה ילכימ ירוחאמ הינב/הריגס      22.01.060
תוברל )קורי סבג( תוביטר דימע סבג תוחולב      
קוזיח תיצקורטסנוק ללוכו יכנאו יקפוא קלח      

                     70.00 'פמוק .רוביחו  
      

                     70.00 'פמוק הלסא ןקתמל ןוטב תקיצי  22.01.061
      
      
      
      

10.22.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../124 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     124 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
זוקינ/םשג ימ תורוניצ ביבס הריגס/יופיח     22.01.070
תוברל ,)קורי סבג( תוביטר דימע סבג תוחולב      
רמצ ינורזמ ,ףפוכמ ןבלוגמ חפמ היצקורטסנוק      
08 לש יבחרמ לקשמב 2" יבועב םיעלס      
2" יבועב תיכוכז רמצ ינורזמ וא ק"מ/ג"ק      
הסיפת ללוכ ק"מ/ג"ק 42 לש יבחרמ לקשמב      
םוטיאו ןרציה תויחנה יפל דודיבה לש תינכמ      

                    100.00 ןוגכ םידומצ םיחטשמ םע שגפמה יוקב ר"מ   
      
סבג תציחמו ךסמ ריק ןיב שגפמ תריגס      22.01.080
יליפורפ תועצמאב, הציחמה הבוג לכל )ןיכס(      
הדידמה,  טרפל םאתה ,MIRT-J םוינימולא      

                     80.00 'פמוק אוהש הבוג לכב הריגס 'חי יפל  
      
שומיש רובע סבגה תוחולל ריחמ תפסות      22.01.090
יפל הדידמה ,)קורי( תוחל דימע סבג תוחולב      

                   3000.00 .םימ דימע חולה לש וטנ חטש ר"מ   
      
שומיש רובע סבגה תוחולל ריחמ תפסות      22.01.100
יפל הדידמה ,)דורוו( שא יניסח סבג תוחולב      

                   2000.00 .שא דימע חולה לש וטנ חטש ר"מ   
      
תחתמ דצ לכמ ימורק דח סבג ריקמ לוקוצ      22.01.110

                    100.00 .מ"ס 02-כ הבוגב תוכרעמ תונוראל רטמ   
      
ףיירטש תמגודב קוב ץע רינרופ תוחולב יופיח      22.01.120
ןגועמ מ"מ 02 יבועב FDM חול ג"ע קבדומ      

                    100.00 )900-8A ןויליג( .רתסנ רוביחב ריקל ר"מ   
      
יופיחל תחתמ םייינוציח תוריק יופיח     22.01.130
לש  SSALG MAOF תוחולב םיטסקירפה      
129 139 ןקתב דימע ע"וש וא לוגלמ תרבח      
הקבדה תוברל ,מ"ס 5 לש ללוכ יבועב 557      
ללוכ ,םוטיאה רמוחו ןרציה תויחנ ה יפל האלמ      
םינגועה לש הרדחהה ךלהמב םוטיאה ןוקית      
עוציבל שרדנה לכו ןוטבה ריקל הילתה לש      

                    900.00 )תומכ זוחא 06 ( םלשומ ר"מ   
      
יופיחל תחתמ םיינוציח תוריק יופיח     22.01.132
שא דימע מ"ס 5 ןאפודנור תוחולב םיטסקירפה      
הקבדה ללוכ 557 129 139 ןקתל םיאתמו      
ללוכ ,םוטיאה רמוחו ןרציה תויחנה יפל האלמ      
ינגוע לש הרדחהה ךלהמב םוטיאה ןוקי ת      
06 ( םלשומ עוציבל שרדנה לכו ריקל הילתה      

                    900.00 )תומכ זוחא ר"מ   
      
      
      

10.22.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../125 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     125 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תקסיד םע ,םייטסלפ ץח ינגוע עוציב      22.01.133
ריק לא דודיבה יטנמלא תסיפתל ,קיטסלפ      
יפל םוטיאה לש אלמ ןוקית ללוכ , ןוטבה      

                   4000.00 ןימזמה לש הפולח- תויחנהה 'חי   
      
הבוגב יתשק יאוותב םוירטאה ללחב הקעמ     22.01.134
דח סבג חול  סבג תציחמ ללוכ ,מ"ס 501-כ      
תריגס ,ינשה דצהמ ימורק ודו דחא דצמ ימורק      
תרקתל םוירטאה לש ללחה דצב סבגה חול      
FDM חול רוביחו קוזיח תייצקורטסנוק ,ןוטבה      
הטסורינ חפ חולו הקעמה לש ןוילעה קלחב      
יפל םלשומ לכה .די זחאמכ מ"מ 5.1 יבועב      

                     25.00 .610-8A ןויליגבש טרפה רטמ   
      
םיליפורפמ תנבלוגמ הדלפ תיצקורטסנוק      22.01.135
ךרוצל שרדנה לכו םיגרבו םירבחמ ללוכ םינוש      

                      5.00 המודכו םיפקעמ ,םיקוזיח ןוט   
      
ללוכ מ"ס 02/02 דע תודימב ןוטב תורוגח      22.01.136
- סדנהמה תויחנה יפל ,ילמינימ ןויזו םיצוק      

                    700.00 ךכ לע הרויש תומוקמב רטמ   
      
יבועב 06/06  ןבלוגמ ליפורפמ תותלדל קוזיח     22.01.137
ורבוחיש תוקטלפ יתשל ךתורמ מ"מ 76.5 ןפוד      
,רטוק מ"מ 01 םיגרב םע הפצרלו הרקתל      
לכ  ללוכ א"מ יפל הדידמה , מ"ס 8 קמועב      

                   3000.00 םלשומ עוציבל שרדנה רטמ   
      
ןפוד יבועב 07/07 ןבלוגמ ליפורפ םע ךא ל"נכ      22.01.138

                   2000.00 מ"מ 35.5 רטמ   
      
ודדמי - תותלד ביבסו תוריקב RTS יליפורפ      22.01.139
. תמלשומ הדובעו לטכפש , שרדנה לכ ללוכ      

                  10000.00 RTS ללוכ ףיעסה תורקתב רטמ   
םייופיחו תוציחמ  10.22 כ"הס            

      
ב ת ו ת  ת ו ר ק ת   20.22 ק ר פ  ת ת       
      
תוחל דימע ררוחמ חפ ישגממ בתות תרקת      22.02.010
ללוכו םיפפוכמ םיילוש,מ"ס 03-כ בחורב קירפ      
תוברל  חיראל תקבדומ סקטוקא תזיג      

                    250.00 )1C( ,רמג ילגרסו הילתה תיצקורטסנוק ר"מ   
      
      
      
      
      

20.22.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../126 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     126 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,יטסוקא ררוחמ חפ שגממ בתות תרקת     22.02.020
,22-12% רוריח,מ"ס 03-כ בחורב ,ףפוכמ      
תוברל ,מ"מ 8.1-6.1 רוריח רטוק      
,Z+L רמג ילגרסו הילתה תיצקורטסנוק      
תקבדומ סקטוקא תזיג לל וכו םיפפוכמ םיילוש      
תמגודכ .CRN-570 הגיפס תמרב חיראל      

                   3000.00 SAS (C2) ר"מ   
      
תוברל ,סבג תוחולמ בתות תרקת     22.02.030
םינתיוזו תוניפ יניגמ ,הילתה תיצקורטסנוק      
ךרוא לכל דחוימ קוזיח ,תוריק םע שגפימב      
םייכרוא םיטנמלאו םייכרואה הרואתה יפוג      
םינטק םיחטש ללוכ וטנ חטש הדידמה  םירחא      
תוכמנומ תורקת בולישבו תורצ תועוצרו      

                   3000.00 )3C( )הרקת = תיקפוא( .תורחא ר"מ   
      
תודימב םיעוקש יצח םיחיראמ בתות תרקת     22.02.040
egatnavdA nohpocE תמגודכ מ"ס 06/06      
תיצקורטסנוק תוברל ,העוקש יצח,ע"ווש וא      
(  .רמג יליפורפו ןייל-ןייפ יליפורפ ,הילתה      

                   6000.00 C5-C4) ר"מ   
      
מ"ס 06 דע תודימב םינוש םירדחב סבג יזינרק     22.02.041
הרקתהש קלחב מ"ס 01 לש הילע ללוכ ,ךרעל      
ללוכ ,סבגה זינרק לא תרבחתמ תקרפתמה      
ו לכירדאה יטרפ יפל שרדנה לכו םיקוזיח      
םע ןולחה ךרואל דוביע ללוכ לכה סדנהמה      

                   5500.00 םוינימולאל דע תורבחתה וא הילע רטמ   
      
-כ תודימב םיקירפ FDM ישגמ בתות תרקת      22.02.050
,לכירדאה תריחב יפל עבצ רמגבו מ"ס 58/15      

                    300.00 .)6C( .הילתה תיצקורטסנוק תוברל ר"מ   
      
יטסוקא ץרוחמ FDM ישגמ בתות תרקת      22.02.060
יפל עבצ רמגבו תונוש תודימב רינרופ הפוחמ      
תיצקורטסנוק תוברל ,לכירדאה תריחב      

                    130.00 .)8C( .הילתה ר"מ   
      
תמגודכ םיקירפ חפ ישגממ בתות תרקת      22.02.070
    GNORTSMRA  םגד  HR_512 ע"ווש וא,  
7 רוריח רטוק ,מ"מ 7.0 יבוע יתשק יאוותב      

                    600.00 .הילתה תיצקורטסנוק תוברל ,מ"מ ר"מ   
      
001-כ הבוגב ל"נכ חפ ישגממ םייכנא םירניס      22.02.080
תייצקורטסנוק ללוכ ,יתשק יאוותב מ"ס      

                    300.00 .היילתה ר"מ   
      
      

20.22.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../127 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     127 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ימורק דח סבג תוחולב תויכנא תוריגס      22.02.090
,)ןיעל הארנה מ"ס 03-51 ןיב( םינוש םיהבגב      
חפמ הילתו קוזיחל היצקורטסנוק תוברל      

                     80.00 .הריגסה ךרוא יפל הדידמה,ףפוכמ ןבלוגמ רטמ   
      
הבוגב ימורק דח סבג תוחולב תויכנא תוריגס      22.02.100
תוברל ,)ןיעל הארנה( מ"ס 001-כ      
ןבלוגמ חפמ הילתו קוזיחל היצקורטסנוק      

                    100.00 .הריגסה ךרוא יפל הדידמה,ףפוכמ רטמ   
      
רובע בתותה תורקתל ריחמ תפסות      22.02.110
םאתהב םימ"ממב תקזוחמ היצקורטסנוק      

                    250.00 .ףרועה דוקיפ תושירדל ר"מ   
בתות תורקת  20.22 כ"הס            

      
ת ו י ט ס ו ק א  ת ו צ י ח מ   30.22 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות תמגודכ תדיינ תיטסוקא הציחמ     22.03.010
    ETAVONNI טרפל םאתהב .ע"וש וא ודרק וא  
ריחמה .7A 623 המישרו 10-5-7A ןוילגבש      
ןוטבה תרקתל תנגועמה הרקתב הליסמ ללוכ      
תא ןכו הליסמה תא ףטועה סבגמ רניסו      
ךרואל תנבלוגמה הדלפה תיצקורטסנוק      
תרקת לא םייכנא םיקוזיח ללוכ ,הציחמה      
ץעוי י"ע שרדנה לכ תא ןכו ,ןוטבה      

                      2.00 חנהה יפ לע ,הקיטסוקאה 'חי   
תויטסוקא תוציחמ  30.22 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יללכ הינבב םישעותמ םיביכר  22 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../128 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     128 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ר א ל ס  י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ   32 ק ר פ       
      
י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ   10.32 ק ר פ  ת ת       
י ר א ל ס       
      
הקיציו חודיק 03-ב  טיינוטנב ןוטב תואסנולכ      23.01.010

                    630.00 'מ 52 דעו 'מ 51 לעמ קמועבו מ"ס 06 רטוקב רטמ   
      
הקיציו חודיק 03-ב טיינוטנב ןוטב תואסנולכ      23.01.020

                   1300.00 'מ 52 דעו 'מ 51 לעמ קמועבו מ"ס 09 רטוקב רטמ   
      
הקיציו חודיק 03-ב טיינוטנב ןוטב תואסנולכ      23.01.030
52 דעו 'מ 51 לעמ קמועבו מ"ס 001 רטוקב      

                   1350.00 'מ רטמ   
      
הקיציו חודיק 03-ב  טיינוטנב ןוטב תואסנולכ      23.01.040
52 דעו 'מ 51 לעמ קמועבו מ"ס 021 רטוקב      

                    995.00 'מ רטמ   
      
לזרבמ םירטקה לכב תואסנולכל ןויז בולכ      23.01.050

                    330.00 עלוצמו לוגע ךיתר ןוט   
יראלס יטנמלאו תואסנולכ  10.32 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יראלס יטנמלאו תואסנולכ  32 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../129 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     129 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י פ ו נ  ח ו ת י פ   04 ק ר פ       
      
ם י פ ו צ י ר   10.04 ק ר פ  ת ת       
      
ונברוא םגד תבלתשמ ןבא -תימדק הסינכ      40.01.010
תודימב מ"ס 7 יבועב ע"ש וא ןיטשרקא תרצות      
יפל שטולמ רומיגבו רופא עבצב מ"ס 001/04      

                   1100.00 .טרפ ר"מ   
      
תבלתשמ ןבא - "חיטש" תימדק הסינכ תבחר      40.01.020
יבועב ע"ש וא ןיטשרקא תרצות ונברוא םגד      
עבצב מ"ס 06/04 04/04,  תודימב מ"ס7      

                    200.00 .טרפ יפל שטולמ רומיגבו רופא ר"מ   
      
םגד תבלתשמ ןבא -תירוחא הסינכ תבחר      40.01.030
מ"ס7  יבועב ע"ש וא ןיטשרקא תרצות ונברוא      
רופא עבצב מ"ס 06/06 06/04   תודימב      

                    400.00 .טרפ יפל שטולמ רומיגבו ר"מ   
      
ונברוא םגד תבלתשמ ןבא -םיליבשו תורצח      40.01.040
מ"ס 7  יבועב ע"ש וא ןיטשרקא תרצות      

                    620.00 03/03 06/03 תודימב ר"מ   
      
ןבא ףוציר -תילועפית הינחו תינסחד םחתמ      40.01.050
גוסמ רופא ןווגב 6/02/01  תודימב תבלתשמ      

                    350.00 ע"ש וא "ופי" ר"מ   
      
תבלתשמ ןבא -םייקה תמגודכ ףוציר תמלשה      40.01.060

                    200.00 .רוחש ןווגב ר"מ   
      
רתאב קוצי ןוטב  הפמר -עפושמ ןוטב חטשמ     40.01.070
רטוק תכתורמ לזרב תשר ללוכ מ"ס 01  יבועב      
הנכהכ ןוטבה ינפ תקלחהו מ"ס 02/02  לכ 8       

                     30.00 . רוטקורטסנוק תויחנה יפלו , ףוצירל ר"מ   
      
רופא ןווגב ילכירדא ןוטבמ קראפ תוגרדמ      40.01.080
תדובע ללוכ ריחמה 5.41/002/04   תודימב      
,תיתש קודיה תוברל תוגרדמ תנקתהל הנכה      

                     50.00 . שרדנכ ןוטב ןויזו קדוהמ עצמ 'חי   
      
ןומיס  : תכתממ םירוויעל תושיגנ תורמסמ      40.01.090
יפל   .הארתה ןומיסו ,ךרד ינקתה ןומיס ,ליבומ      

                     55.00 .ורושיאבו תושיגנ ץעוי תויחנה ר"מ   
      
ע"ש וא ןייטשרקא  תרצות תומר םגד ןג ןבא      40.01.100

                    420.00 .טרפ יפל מ"ס05/57.81/5.21   תודימב רטמ   
      
      
      
      

10.04.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../130 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     130 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,ןוליינ יבג לע הקוצי היומס ןוטב תרוגח      40.01.110
01 רטוק ןויז םע , ךרעל 03/02 דע תודימב      
8 רטוק םיקושיחו ,ךרואה לכל תוטומ העברא      

                     60.00 מ"ס 02 לכ מ"מ רטמ   
      
יבועב מ"מ051X051  תודימב תכתממ ןתיוז      40.01.120
םיחתפב הגורעו ףוציר ןיב םוחיתל מ"מ 01      

                     80.00 תובחרב םיצעל רטמ   
      
הבוגב תכתממ תופצורמ תובחרב ץעל ןגמ      40.01.130
עובצו ןוולוגמ  ,מ"ס 06  סיסב רטוק מ"ס071      

                     80.00 .טרפ יפל רונתב 'חי   
םיפוציר  10.04 כ"הס            

      
ם י י ו פ י ח   20.04 ק ר פ  ת ת       
      
תודימבLLAMS תרדס ,ילכירדא ןוטב יופיח      40.02.010

                     70.00 .לכירדא טרפ יפל מ"ס 3/06/03 ר"מ   
      
תרדס ,הניפ טנמלא ילכירדא ןוטב יופיח      40.02.020
    LLAMS טנמלאו 3/51+07/51  תודימב  

                    256.00 .ילכירדא טרפ יפל מ"ס3/52+54/51 'חי   
םייופיח  20.04 כ"הס            

      
ת ו ב ל ת ש מ   30.04 ק ר פ  ת ת       
      
סופיטמ תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר      40.03.010
לוח מ"ס 4 ללוכ מ"ס 8 יבועב "ופי" ןבא      
ללוכ אל ,טלמ )ר"מ /ג"ק3 -כ( 5% תפסותב      

                    100.00 .רכיכב הרטע רובע .ךרד תרוצו םיעצמ ר"מ   
      

                     20.00 .ןבל ןווג רובע ל"נכ ףוצירל ריחמ תפסות  ר"מ  40.03.020
      
העונת לגעמב הרטעל המורט הפש ןבא      40.03.030
לש שירח םגד מ"ס 05/52/52   תודימב      

                     80.00 ע"ש וא ןייטשרקא רטמ   
      
52 הבוגבו מ"ס71  בחורב ןוטבמ הפש ןבא     40.03.040
05 ךרואבו מ"ס 001  ךרואב 91 י"ת יפל מ"ס      
,ןוטב תנעשמו דוסי לע, תומוקע רובע מ"ס      
הריפח ללוכ . תכמנומ  הפש  ןבא תוברל      

                    300.00 .טרפה יפל הפשה ןבא דוסי םוחתב םיעצמו רטמ   
      
      
      
      
      

30.04.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../131 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     131 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
03 הבוגבו מ"ס51  בחורב ןוטבמ הפש ןבא     40.03.050
מ"ס 05 - ו מ"ס 001  ךרואב 91 י"ת יפל מ"ס      
ןבאכ ןוטב תנעשמו דוסי לע תומוקע רובע      
עצמו הריפח  ללוכ. הביכשב תכמנומ הפש      

                    100.00 .טרפה יפל הפשה ןבא דוסי םוחתבםי רטמ   
      
ךתחב ,שיבכל (תיתניפ) תלגועמ הפש ןבא      40.03.060
תולעמ09  ,תימינפ וא/ו תינוציח ,מ"ס52/71      
דוסי ללוכ .מ"ס 05  סוידרב  )לגעמ4/1(      

                    100.00 .ןוטב תנעשמו 'חי   
      
מ"ס 32  בחורב ןוטבמ תעפושמ הפש ןבא     40.03.070
מ"ס001  ךרואב,91 י"ת יפל מ"ס 32  הבוגבו      
דוסי לע.תומוקע רובע מ"ס 05  ךרואבו      
וסי םוחתב  םיעצמו הריפח ללוכ ןוטב תנעשמו      

                     30.00 .טרפה יפל הפשה ןבא ד רטמ   
      
דוסי לע מ"ס01*02  תודימב תיננג הפש ןבא      40.03.080

                    200.00 .ע"ע ללוכ .ןוטב תנעשמו רטמ   
      
קוצי03- ב ןיוזמ ןוטבמ לוגיע יצח יא שאר      40.03.090
הקיציה רמג .'מ 0.2  דע  רטוקב, םוקמב      

                     50.00 .טרפה יפל ,תעפושמ הפש ןבא תמגוד 'חי   
      
עוציב לש הרקמל הפש ינבאל ריחמ תפסות      40.03.100
הדובעה .םייק טלפסא חטשב הפש ןבא      
תמלשהו ,וקוליסו טלפסאה רוסינ :תללוכ      

                    500.00 .ןבאה תחנה רחאל טלפסא רטמ   
תובלתשמ  30.04 כ"הס            

      
ם י ל ו ו ר ש   40.04 ק ר פ  ת ת       
      
םימ ץחלל ןליתילופ רוניצמ יושעה ילוורש      40.04.001
,הריפח :ללוכ ,01 גרד מ"מ 011 רטוקב      
תרזחה ,קודיה ,יוסיכ ,רוניצה תלחשה ,הבכרה      

                    255.00 .ןומיסו ותומדקל בצמה רטמ   
      
םימ ץחלל ןליתילופ רוניצמ יושעה לוורש      40.04.002
ףוציר תחיתפ ללוכ 6 גרד מ"מ 57 רטוקמ      
,יוסיכ ,רוניצה תלחשה ,הבכרה ,הריפח ,םייק      

                    225.00 ןומיסו ותומדקל בצמה תרזחה ,קודיה רטמ   
םילוורש  40.04 כ"הס            

      
      
      
      
      

יפונ חותיפ  04 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../132 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     132 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ג  ט ו ה י ר   24 ק ר פ       
      
ם י ל ס פ ס   10.24 ק ר פ  ת ת       
      
וא אכירא םחש תרצות ,בחר "קפא" לספס      42.01.010

                      2.00 4121 יגולטק 'סמ ,ע"וש 'חי   
      
,ע"וש וא אכירא םחש תרצות ,"קפא" לספס      42.01.020

                      2.00 6121 יגולטק 'סמ 'חי   
      
אכירא םחש תרצות ,תנעשמ םע "קפא" לספס      42.01.030

                      1.00 0221 יגולטק 'סמ ,ע"וש וא 'חי   
      
,ע"וש וא אכירא םחש תרצות ,םיקולח לספס      42.01.040

                      2.00 4741 יגולטק 'סמ 'חי   
      
,ע"וש וא אכירא םחש תרצות ,םיקולח לספס      42.01.050

                      1.00 5741 יגולטק 'סמ 'חי   
      
אכירא םחש תרצות ,"שרוח" הבישי תכרעמ      42.01.060

                      1.00 2071 יגולטק 'סמ ,ע"וש וא 'חי   
      
אכירא םחש לש סוטול םגד  ןוטבמ ןותפשא      42.01.070

                      6.00 ע"ש וא 'חי   
םילספס  10.24 כ"הס            

      
ד י  ז ח א מ   20.24 ק ר פ  ת ת       
      
,ףוצירל ןגועמ דלח לא תדלפמ די זחאמ      42.02.010
טרפ יפל ,תושיגנ ץעוי לש תויחנה יפל תודימ      

                     50.00 ילכירדא רטמ   
די זחאמ  20.24 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןג טוהיר  24 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../133 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     133 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס   15 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע   10.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס02  דע לש קמועל ףושיח      51.01.010
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

                   1500.00 קוליסו יוניפ ר"מ   
      
ללוכ( םינוש םיגוסמ תלוספ םוריעו ףוסיא      51.01.020
הכיפש רתאל התלבוהו )םירדלובו היחמצ      
חקפמה הרויש םוקמל קוליס וא/ו רשואמ      

                     50.00 מ"ק 51  דע לש קחרמל ק"מ   
      
ללוכ םישרוש תוברל םיצע לש הריקעו התירכ      51.01.030

                     45.00 .תורעיה דיקפ רושיאבו ,קוליסו יוניפ 'חי   
      
יפל שדחמ ותבכרהו תבלתשמ ןבא קוריפ      51.01.040

                    200.00 תינכת ר"מ   
      
ק"תת תויתשת רותיאל הריהז שושיג תריפח     51.01.050
םיידי תדובע ה"מצ תללוכה עקרקה יגוס לכב      
תדידממ 'מ5.1  קמועל ,ךרוצה תדימב      
סומ דדומ י"ע )םוקימו םור( תויווקה תויתשתה      

                     35.00 חטשב ןומיסו ,ךמ רטמ   
הנכה תודובע  10.15 כ"הס            

      
ם י ע צ מ   20.15 ק ר פ  ת ת       
      
קודיה תגרדב קדוהמ םישיבכל' א גוס עצמ      51.02.010
רובע 89% קודיה  תגרדב תוכרדמלו001%      

                    150.00 .םייק הנבמל תפסותכו שדח הנבמ ק"מ   
      
הפשה ינבא ךרואל םישיבכב טלפסא ןוקית      51.02.020

                    200.00 תושדחה רטמ   
םיעצמ  20.15 כ"הס            

      
ט ל פ ס א   30.15 ק ר פ  ת ת       
      
רועישב 1SSC  גוסמ ןמוטיב בילחת סוסיר      51.03.010

                    400.00 .ר"מ/ג"ק 5.0 ר"מ   
      
רועישב 01SM  גוסמ ןמוטיב בילחת סוסיר      51.03.020

                    400.00 .ר"מ/ג"ק 0.1 ר"מ   
      
גוריד תפופצ תאשונ טלפסא ןוטב תבכש      51.03.030
גוריד. תוחפל מ"ס 4 יבועב)91 צ"את(      
וא/ו דובירל ,'א גוס-  תבורעתב םיטגרגאה      

                    400.00 .ופצרוקש טלפסא יחטש יופיצ ר"מ   
      
      

30.15.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../134 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     134 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תפופצ הנותחת תאשונ טלפסא ןוטב תבכש      51.03.040
גוריד ,תוחפל מ"ס 6 יבועב )52 צ"את( גוריד      

                    400.00 "1. ר"מ   
      
, שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ      51.03.050
םייקה טלפסא  תפש )רוסינ(  ךותיח  ללוכ      

                     50.00 .ןמוטיב תחירמו תלוספה קוליס רטמ   
      
תרשקמ וא/ו תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.03.060
הנתשמ יבועב )צ"את( גוריד תפופצ      
לכ הנבמ עוציבל וא/ו, תומייק תויורבחתהב      
תבורעתב םיטגרגאה גורד. םיעטקב יטלפסא      
בתכב הארוה יפל קר עצובי הז  ףיע ס .' א גוס      
חקפמל רוסמל ןלבקה לע .חקפמה תאמ      

                     10.00 .טלפסאה תקפסא תעב חולשמה תודועת ןוט   
      

                    300.00 5.2.1 צ"את  תוכרדמ טלפסא  ר"מ  51.03.070
טלפסא  30.15 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תובחרו םישיבכ תלילס  15 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../135 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     135 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ם י מ  י ו ו ק   75 ק ר פ       
      
ש ו מ י ש ל  ם י מ  ת ק פ ס ה   10.75 ק ר פ  ת ת       
ש א  י ו ב י כ ו       
      
רפת ילב 04 לוידקס ןוולוגמ הדלפ רוניצ     57.01.010
דע קמועב ק"תת וא תוריק לע יולג בכרומ      
יטסלפ יופיצ י"ע תינוציח הפיטע םע 'מ 00.1      
יפל יתשורח "LAG-CPA" תובכש 3 ב ךתומ      

                     50.00 .ךותירב  רבוחמ 2" רטוק 395 י"ת רטמ   
      
רפת ילב 04 לוידקס ןוולוגמ הדלפ רוניצ     57.01.020
דע קמועב ק"תת וא תוריק לע יולג בכרומ      
יטסלפ יופיצ י"ע תינוציח הפיטע םע 'מ 00.1      
יפל יתשורח "LAG-CPA" תובכש 3 ב ךתומ      

                     30.00 .ךותירב  רבוחמ 2/11" רטוק 395 י"ת רטמ   
      
דע קמועב המדאב ןומט רוחש הדלפ רוניצ     57.01.030
הפיטעו טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע 'מ 02.1      
תובכש 3 ב ךתומ יטסלפ יופיצ י"ע תינוציח      
י בוע 4" רטוק 035 י"ת יפל יתשורח "וירט"      

                     80.00 .ךותירב רבוחמ 23/5" ןפוד רטמ   
      
דע קמועב המדאב ןומט רוחש הדלפ רוניצ     57.01.040
יטסלפ יופיצ י"ע תינוציח הפיטע םע 'מ 02.1      
035 י"ת יפל יתשורח "וירט" תובכש 3 ב ךתומ      
.ךותי רב רבוחמ 23/5" ןפוד יבוע 6" רטוק      
עוציב ינפל חטשב תוכרעיהה בלשב ללוכ      

                    550.00 הנבמה רטמ   
      
דע קמועב המדאב ןומט רוחש הדלפ רוניצ     57.01.050
יטסלפ יופיצ י"ע תינוציח הפיטע םע 'מ 02.1      
035 י"ת יפל יתשורח "וירט" תובכש 3 ב ךתומ      

                    150.00 .ךותיר ב רבוחמ 61/3" ןפוד יבוע 21" רטוק רטמ   
      
4" רטוקב םירצמו םירבעמ תויוזו "T" יחפס      57.01.060

                     20.00 .עקרקב םינומט וא יולג רוחש הדלפ רוניצמ 'חי   
      
6" רטוקב םירצמו םירבעמ תויוזו "T" יחפס      57.01.070

                     60.00 .עקרקב םינומט וא יולג רוחש הדלפ רוניצמ 'חי   
      
21" רטוקב םירצמו םירבעמ תויוזו "T" יחפס      57.01.080

                      6.00 .עקרקב םינומט וא יולג רוחש הדלפ רוניצמ 'חי   
      
4" רטוקב ףקז לע 3"*2 לופכ הפירש זרב      57.01.090
תוברל ע"ש וא 9 'סמ םגד "סמופ" תרצות      
רבחמו ןוגיעל ןוטב שוג ,הריבש דגנ ןקתמ      

                      8.00 . טרפ יפל עוציב "ץרוטש" 'חי   
      
      

10.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../136 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     136 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
"ץרוטש" ירבחמ םע לופכ שאר הקנסה רוביח     57.01.100
ףקז לע םיידגנ םינגוא ללוכ ןגואמ 2*3" רטוקב      
רבוחמ עובצו רוחש הדלפמ )מ"מ 011( 4"      
ללו כ ןגואמ רזוח-לא םותסש ללוכ ךותירב      

                      5.00 .MF\LU רשואמ לכה 4" רטוקב םיידגנ םינגוא 'חי   
      
םיק םימ וקל 4" רטוקב עצומ םימ וק רוביח     57.01.110
תודובע ,םיקותינ עוציב ללוכ ק"תת רטוק לכב      
,םיידי תדובעב םג םיקה וקה יוליגו שושיגל      
חטשה ת רזחהו ךותירב םיחפס תפלחה קותינ      
םימואיתה לכ עוציב ללוכ .םדוקה ובצמל      
,םיוק יולימו תקרוה , םימ תקספהל םישורדה      
םואיתבו חטשב חקפמה תויחנה יפל 'דכו יוטיח      

                      1.00 ."ת"שר" םע 'חי   
      
םיק םימ וקל 6" רטוקב עצומ םימ וק רוביח     57.01.120
תודובע ,םיקותינ עוציב ללוכ ק"תת רטוק לכב      
,םיידי תדובעב םג םיקה וקה יוליגו שושיגל      
חטשה ת רזחהו ךותירב םיחפס תפלחה קותינ      
םימואיתה לכ עוציב ללוכ .םדוקה ובצמל      
,םיוק יולימו תקרוה , םימ תקספהל םישורדה      
םואיתבו חטשב חקפמה תויחנה יפל 'דכו יוטיח      

                      3.00 ."ת"שר" םע 'חי   
      
םיק םימ וקל 21" רטוקב עצומ םימ וק רוביח     57.01.130
תודובע ,םיקותינ עוציב ללוכ ק"תת רטוק לכב      
,םיידי תדובעב םג םיקה וקה יוליגו שושיגל      
חטשה תר זחהו ךותירב םיחפס תפלחה קותינ      
םימואיתה לכ עוציב ללוכ .םדוקה ובצמל      
,םיוק יולימו תקרוה , םימ תקספהל םישורדה      
םואיתבו חטשב חקפמה תויחנה יפל 'דכו יוטיח      

                      2.00 ."ת"שר" םע 'חי   
      
מ"ס 05*05*05 תודימב ןיוזמ ןוטב שוג      57.01.140
עקרקה ינפל תרנצ תיילע תויוז לע עצובמ      

                     10.00 . תרנצה ןוגיעל 'חי   
      
לכ ללוכה 2" רטוקב היקשהל םימ "למג"      57.01.150
ח"זמ תוברל םירזיבאהו דויצה תרנצה      

                      2.00 . טרפ יפל םיקוזיחהו תוכימתה, הגרבהב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

10.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../137 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     137 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יוביכל םימל תיתשתה תוכרעמ יקלח לש קוריפ     57.01.160
יומס וא יולג ,21" דע רטוקב תורנצ ללוכ , שא      
יוליגל תודובעה לכ עוציב ללוכ ,ק"תת וא      
הריפח ת ודובע ,םיווקה םוקימ לש שושיגו      
, םיבלשבו םיקלחב וקה קוריפ ,וקה יוליגל      
קוריפ ללוכ . ותמיתסו ותקרוה ,וקותינ      
יאת ,הפירש יזרב תוברך םיווקה לע םירזיבא      

                    250.00 ש קוליס ,'דכו םיפוגמ ,ףוגמ רטמ   
שא יוביכו שומישל םימ תקפסה  10.75 כ"הס            

      
ם ו ח ת ב  ב ו י ב ה  ת כ ר ע מ   20.75 ק ר פ  ת ת       
ש ר ג מ       
      
RDS 71  )סקלפירמ( E.P.D.H 001 רוניצ      57.02.010
ךותיר ירבחמ י"ע רוביח י"תמ לש 994 י"ת יפל      
קמועב )מ"מ 061( 6" רטוקב )F.E( םיילמשח      

                    130.00 . 'מ 02.1 -דע רטמ   
      
RDS 71  )סקלפירמ( E.P.D.H 001 רוניצ      57.02.020
ךותיר ירבחמ י"ע רוביח י"תמ לש 994 י"ת יפל      
קמועב )מ"מ 061( 6" רטוקב )F.E( םיילמשח      

                    120.00 . 'מ 07.1 -דע 'מ 02.1 -מ רטמ   
      
RDS 71  )סקלפירמ( E.P.D.H 001 רוניצ      57.02.030
ךותיר ירבחמ י"ע רוביח י"תמ לש 994 י"ת יפל      
קמועב )מ"מ 061( 6" רטוקב )F.E( םיילמשח      

                     80.00 . 'מ 02.2 -דע 'מ 07.1 -מ רטמ   
      
061-002( 6" רטוקב ל"נה תורוניצל תפסות      57.02.050
לש עוציב רובע . 'מ 02.1-דע קמועב )מ"מ      
01 יבועב תורוניצה ביבס ןיוזמ ןוטב תפיטע      

                    130.00 .טרפ יפל מ"ס רטמ   
      
856 י"ת יפל תוימורט ןוטב תוילוחמ הרקב את     57.02.080
ללוכ 'מ 52.1דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב      
וא "ביבוטיא" גוסמ םייתשורח החוש ירבחמ      
המיטא ימוג י"ע תוילוח ןיב המיטאו ע"ש      
דוביע ללוכ . ע"ש וא טסלפוטיא תמגודכ      
תונולבש י"ע הזר ןוטבמ אתה תיעקרק      
סמועל .ב.ב הסכמו הרקת ללוכ .םיידי תדובעב      

                     18.00 .984 י"ת יפל ןוט 5.21 דע 'חי   
      
      
      
      
      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../138 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     138 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
856 י"ת יפל תוימורט ןוטב תוילוחמ הרקב את     57.02.090
ללוכ 'מ 57.1דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב      
וא "ביבוטיא" גוסמ םייתשורח החוש ירבחמ      
ה מיטא ימוג י"ע תוילוח ןיב המיטאו ע"ש      
דוביע ללוכ . ע"ש וא טסלפוטיא תמגודכ      
תונולבש י"ע הזר ןוטבמ אתה תיעקרק      
סמועל .ב.ב הסכמו הרקת ללוכ .םיידי תדובעב      

                     10.00 .984 י"ת יפל ןוט 5.21 דע 'חי   
      
856 י"ת יפל תוימורט ןוטב תוילוחמ הרקב את     57.02.100
52.2דע 'מ 57.1 מ קמועבו מ"ס 001 רטוקב      
גוסמ םייתשורח החוש ירבחמ ללוכ 'מ      
ימוג י"ע תוילוח ןיב המיטאו ע"ש וא "ביבוטיא"      
ללוכ . ע"ש וא טסלפוטיא תמגודכ המיטא      
תונולבש י"ע הזר ןוטבמ אתה תיעקרק דוביע      
סמועל .ב.ב הסכמו הרקת ללוכ .םיידי תדובעב      

                      2.00 .984 י"ת יפל ןוט 5.21 דע 'חי   
      
כ םעוציב רובע ל"נה הרקבה יאתל תפסות      57.02.110
יפל ץחל תריבש את וא ינופיס הרקב את      

                      5.00 .םיפרוצמ םיטרפ 'חי   
      
ואדיו םוליצ י"ע ק"תת תרנצ עוציב תקידב      57.02.120

                    320.00 .טרפמה תויחנה יפל תטלק תקפהו רטמ   
      
םיקצומ תדוכלממ יונבה ינגרוא ןמוש דירפמ     57.02.130
רטיל 001,1 לש ללוכ לוביקב ןמוש דירפמו      
    )S.N.2 ( יושע יעקרק-תת E.P. ןקת יפל  
    5281-NE-0404 NID תרצות יתשורח  
-כ ךרוא לש ץוח תודימ ,ע"ש וא " דלומור"      
קמועב ןקתומ 'מ 97.0-כ לש בחורב 'מ 66.2      
םותסש ללוכה )הריפח קמוע ( תוינכות יפל      
אתב ןמושה סלפמל ינורטקלא הבוג דמ ,ףוצמ      

                      1.00 'פמוק מו  
      
הפשא רדחב ירמילופ ןוטבמ זוקינ תלעת     57.02.140
G002V enilitluM OCA" ,"BP ,nori" תרצות      
    channel W200 L1000 H265 edge cast  
    0.0 G002V" תבכרומו תנקתומ .ע"ש וא  
'מ 0.1 לש םיעטקב ןרצי תויחנה י פל עקרקב      

                     35.00 .םייתשורחה םימאתמהו םיחפסה לכ ללוכ רטמ   
      
תרצותמ תיתשורח הקיצי לזרבמ תשר תכבס     57.02.150
    "ACO slotted grating V200 W223 L500"  
וא 3341NE יפל  )004D( ןוט 04 לש סמועל      
ri - D676 וא .מ"ס 05 לש הדיחי ךרואב ע"ש      

                     35.00 on142173  Longitud .inal IronType 'חי   
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../139 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     139 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
BP ,nori tsac egde יתשורח םטאו קקפ      57.02.160
    V200G 0 end cap with seal W200 D200  

                      4.00 ACO Multiline 'חי   
      
אתל מ"מ 061 רטוקב עצומ לועית וק רוביח     57.02.162
עוציב ללוכ קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
תמיתס םיקה אתה יוליגל תודובע ,םיקותינ      
תיעק רק לש שדחמ דוביע ,תוליעפ אל תוסינכ      
םע אתה ןפודב םישדח םירוח עוציב ,אתה      
םימואיתה לכ עוציב,םייתשורח םירבחמ      
ןימזמה לומ הדובעו הלועפ תקספהל םישורדה      

                      1.00 .חטשב חקפמה תויחנה יפל לכה 'חי   
שרגמ םוחתב בויבה תכרעמ  20.75 כ"הס            

      
ם ו ח ת ב  ל ו ע י ת ה  ת כ ר ע מ   30.75 ק ר פ  ת ת       
ש ר ג מ       
      
RDS 71  )סקלפירמ( E.P.D.H 001 רוניצ      57.03.010
ךותיר ירבחמ י"ע רוביח י"תמ לש 994 י"ת יפל      
קמועב )מ"מ 002( 8" רטוקב )F.E( םיילמשח      

                     50.00 . 'מ 02.1 -דע רטמ   
      
RDS 71  )סקלפירמ( E.P.D.H 001 רוניצ      57.03.020
ךותיר ירבחמ י"ע רוביח י"תמ לש 994 י"ת יפל      
קמועב )מ"מ 002( 8" רטוקב )F.E( םיילמשח      

                     50.00 . 'מ 07.1 -דע רטמ   
      
RDS 71  )סקלפירמ( E.P.D.H 001 רוניצ      57.03.030
ךותיר ירבחמ י"ע רוביח י"תמ לש 994 י"ת יפל      
קמועב )מ"מ 002( 8" רטוקב )F.E( םיילמשח      

                     80.00 . 'מ 02.2 -דע רטמ   
      
RDS 71  )סקלפירמ( E.P.D.H 001 רוניצ      57.03.040
ךותיר ירבחמ י"ע רוביח י"תמ לש 994 י"ת יפל      
)מ"מ 052( 01" רטוקב )F.E( םיילמשח      

                    180.00 . 'מ 02.2 -דע קמועב רטמ   
      
RDS 71  )סקלפירמ( E.P.D.H 001 רוניצ      57.03.050
ךותיר ירבחמ י"ע רוביח י"תמ לש 994 י"ת יפל      
)מ"מ 052( 01" רטוקב )F.E( םיילמשח      

                     80.00 . 'מ 07.2 -דע קמועב רטמ   
      
)מ"מ 002( 8" רטוקב ל"נה תורוניצל תפסות     57.03.060
תפיטע לש עוציב רובע . 'מ 02.1-דע קמועב      
יפל מ"ס 01 יבועב תורוניצה ביבס ןיוזמ ןוטב      

                     50.00 .ד בלב חטשב חקפמה תייחנה יפלו טרפ רטמ   
      

30.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../140 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     140 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
אתל מ"מ 052 רטוקב עצומ לועית וק רוביח     57.03.070
עוציב ללוכ קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
תמיתס םיקה אתה יוליגל תודובע ,םיקותינ      
תיעק רק לש שדחמ דוביע ,תוליעפ אל תוסינכ      
םע אתה ןפודב םישדח םירוח עוציב ,אתה      
םימואיתה לכ עוציב,םייתשורח םירבחמ      
ןימזמה לומ הדובעו הלועפ תקספהל םישורדה      

                      1.00 .חטשב חקפמה תויחנה יפל לכה 'חי   
      
ימורט ןוטב םייושע םיינבלמ לועתל הרקב יאת     57.03.080
001*001:תודימב 664 י"ת יפל 004-ב ןיוזמ      
תינבלמ הרקת ללוכ 'מ 52.1 דע קמועבו מ"ס      
הדלפ ת רגסמו 06 ב.ב הסכמ ,מ"ס 02 יבועב      
ירבחמ ללוכ 984 י"ת יפל ןוט 5.21 דע סמועל      
םישורדה םירזיבאהו תודובעה לכו החוש      

                      1.00 .ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות 'חי   
      
ימורט ןוטב םייושע םיינבלמ לועתל הרקב יאת     57.03.090
001*001:תודימב 664 י"ת יפל 004-ב ןיוזמ      
תינבלמ הרקת ללוכ 'מ 57.1 דע קמועבו מ"ס      
הדלפ ת רגסמו 06 ב.ב הסכמ ,מ"ס 02 יבועב      
ירבחמ ללוכ 984 י"ת יפל ןוט 5.21 דע סמועל      
םישורדה םירזיבאהו תודובעה לכו החוש      

                      8.00 .ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות 'חי   
      
ימורט ןוטב םייושע םיינבלמ לועתל הרקב יאת     57.03.100
001*001:תודימב 664 י"ת יפל 004-ב ןיוזמ      
תינבלמ הרקת ללוכ 'מ 52.2 דע קמועבו מ"ס      
הדלפ ת רגסמו 06 ב.ב הסכמ ,מ"ס 02 יבועב      
ירבחמ ללוכ 984 י"ת יפל ןוט 5.21 דע סמועל      
םישורדה םירזיבאהו תודובעה לכו החוש      

                     17.00 .ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות 'חי   
      
ימורט ןוטב םייושע םיינבלמ לועתל הרקב יאת     57.03.110
001*001:תודימב 664 י"ת יפל 004-ב ןיוזמ      
תינבלמ הרקת ללוכ 'מ 57.2 דע קמועבו מ"ס      
הדלפ ת רגסמו 06 ב.ב הסכמ ,מ"ס 02 יבועב      
ירבחמ ללוכ 984 י"ת יפל ןוט 5.21 דע סמועל      
םישורדה םירזיבאהו תודובעה לכו החוש      

                      2.00 .ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

30.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../141 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     141 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ימורט ןוטב םייושע םיינבלמ לועתל הרקב יאת     57.03.120
001*021:תודימב 664 י"ת יפל 004-ב ןיוזמ      
תינבלמ הרקת ללוכ 'מ 52.3 דע קמועבו מ"ס      
הדלפ ת רגסמו 06 ב.ב הסכמ ,מ"ס 02 יבועב      
ירבחמ ללוכ 984 י"ת יפל ןוט 5.21 דע סמועל      
םישורדה םירזיבאהו תודובעה לכו החוש      

                      2.00 .ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות 'חי   
שרגמ םוחתב לועיתה תכרעמ  30.75 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

לועיתו בויב םימ יווק  75 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../142 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/03/2018
דף מס':     142 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ח ט י ב   06 ק ר פ       
      
ה צ י ר פ  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ   10.06 ק ר פ  ת ת       
ה ק ו צ מ ו       
      
רוביחל )7331 ןקת(  תוארתה ףוסיא  תכרעמ     60.01.001
-ו הברזר תודוקנ 8 דועו  TUPNI תוסינכ 63      
. תרושקתב קשממ ללוכ TUPTUO תואיצי 6      
תק זחאל םירבצמו חוכ קפס דוע ללוכ ףיעסה      
חתמ אלל תועש 27 הצירפה יוליג תכרעמ לכ      
תרושקת ןלבק ידי לע תשר תדוקנ .ינוציח      
אלמל ןלבקה לע .הז זרכמל 81 קרפב טרופמכ      

                      1.00 'פמוק .ח"ש 717,9 ריחמה תא הז ףיעסב  
      
תוסינכ 61 רובע תזכרל הבחרה סיטרכ      60.01.002
תוברל תונושה תומוקב הנקתהל תופסונ      
אלמל ןלבקה לע .תזכרל תרושקתב רוביח      

                     14.00 'פמוק .'חיל ח"ש 476 ריחמה תא הז ףיעסב  
      
דע תשרדנ הליבכ ללוכה .D.H ףס קספמ      60.01.003
תרושקת ןוראב בורק O/I סיטרכ/תזכרל      
ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .יתמוק      

                     20.00 'פמוק .'חיל ח"ש 992,1  
      
ללוכה תלדה ג"ע וא תלדב עוקש ףס קספמ     60.01.004
בורק O/I סיטרכ/תזכרל דע תשרדנ הליבכ      
םג ושמשי ףסה יקספמ .יתמוק תרושקת ןוראב      
אלמל ןלבקה לע .הסינכה תרקב תכרעמ תא      

                     10.00 'פמוק .'חיל ח"ש 971 ריחמה תא הז ףי עסב  
      
ג"ע הנקתהל הפלק םע לעננ הקוצמ ןצחל      60.01.005
.תזכרל דע תשרדנה הליבכה ללוכ חייט\טוהיר      
971 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע      

                      1.00 'פמוק .ח"ש  
      
,ןולח ףוקשמב ןקתומ רתסנ ףס קספמ      60.01.006
אלמל ןלבקה לע .הנבמב םיינוציחה תונולחב      

                     85.00 'פמוק .'חיל ח"ש 971 ריחמה תא הז ףיעסב  
      
2 ללוכה הצירפ יוליג תכרעמל ילאטיגיד ןגייח      60.01.007
4 -ל גויח תורשפאו תוחפל תובורצ תועדוה      
ףיעסב אלמל ןלבקה לע .תוחפל םינוש םייונמ      

                      1.00 .ח"ש 304 ריחמה תא הז 'חי   
      
תירבעב ירמונאפלא גצ ללוכ BK תדיחי     60.01.008
םאתהב-תכרעמה לועפתו תוערתה תלבקל      
דע תשרדנ הליבכ ללוכ  תוינכותב שרדנל      
ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .תזכר      

                      3.00 'פמוק .'חי ל ח"ש 456  
      

10.06.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../143 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     143 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תוכרעמל היצרגטניאו הסדנה הלעפה רוביח      60.01.009
אלמל ןלבקה לע .רתאב הקוצמו הצירפ יוליג      

                      1.00 'פמוק .ח"ש 437,5 ריחמה תא הז ףיעסב  
      
ללוכ יביטקא KSAM ITNA יביספ חפנ יאלג      60.01.010
בורק O/I סיטרכ/תזכרל דע תשרדנ הליבכ      
אלמל ןלבקה לע .יתמוק תרושקת ןוראב      

                      2.00 'פמוק .'חיל ח"ש 504 ריחמה תא הז ףיעסב  
      
תחתמ הנקתהל ,תולעמ 063 יוליגל לבא ל"נכ      60.01.011
תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .הקירפ הרקתל      

                     90.00 'פמוק .'חיל ח"ש 504 ריחמה  
הקוצמו הצירפ יוליג תכרעמ  10.06 כ"הס            

      
ה ס י נ כ  ת ר ק ב  ת כ ר ע מ   20.06 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ב ע מ ו       
      
הסינכה תרקב תכרעמ לוהינל ,טניילק  בשחמ     60.02.001
,תדלקמ ,"DCL 42 גצ תוברל ,הצירפהו      
SPU תכרעמו הפצר\ןחלוש דמעמ ,רבכע      
ןלבקה לע .תכרעמה רובע AVK1 תימוקמ      

                      1.00 'פמוק .ח"ש 633,41 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל  
      
תוברל  תרקובמ תלדל היצרגטניאו הסדנה     60.02.002
ףס קספמ ,תלד רקבב יסחי קלח ,םיגת ארוק      
לוענמ( 1 טרפב םיעיפומה םירזיבאה לכו      
    YOLBAASA ללוכ )םירחא ידי לע קפוסמ  
רחאל תלדהו לוענמה לע תוירחא  תחיקל      
ןלבקה לע .הסינכה תרקב תכרעמל הרוביח      

                     22.00 'פמוק .'חיל ח"ש 652,4 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל  
      
תוברל  תרקובמ תלדל היצרגטניאו הסדנה     60.02.003
ףס קספמ ,תלד רקבב יסחי קלח ,םיגת ארוק      
לוענמ ( 2 טרפב םיעיפומה םירזיבאה לכו      
    YOLBAASA ללוכ )םירחא ידי לע קפוסמ  
רחאל תלדהו לוענמה לע תוירחא תחיקל      
ןלבקה לע .הסינכה תרקב תכרעמל הרוביח      

                      2.00 'פמוק .'חיל ח"ש 084,4 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל  
      
תוברל תרקובמ תלדל היצרגטניאו הסדנה     60.02.004
ףס קספמ ,תלד רקבב יסחי קלח ,םיגת ארוק      
לוענמ ( 3 טרפב םיעיפומה םירזיבאה לכו      
    YOLBAASA ללוכ )םירחא ידי לע קפוסמ  
רחאל תלדהו לוענמה לע תוירחא  תחיקל      
ןלבקה לע .הסינכה תרקב תכרעמל הרוביח      

                      1.00 'פמוק .'חיל ח"ש 970,7 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל  
      

20.06.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../144 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     144 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תוברל  תרקובמ תלדל היצרגטניאו הסדנה     60.02.005
ףס קספמ ,תלד רקבב יסחי קלח ,םיגת ארוק      
לוענמ ( 5 טרפב םיעיפומה םירזיבאה לכו      
    YOLBAASA ללוכ )םירחא ידי לע קפוסמ  
רחאל תלדהו לוענמה לע תוירחא תחיקל      
ןלבקה לע .הסינכה תרקב תכרעמל הרוביח      

                      3.00 'פמוק .'חיל ח"ש 970,7 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל  
      
תוברל תרקובמ תלדל היצרגטניאו הסדנה     60.02.006
ףס קספמ ,תלד רקבב יסחי קלח ,םיגת ארוק      
לוענמ ( 7 טרפב םיעיפומה םירזיבאה לכו      
    YOLBAASA ללוכ )םירחא ידי לע קפוסמ  
רחאל תלדהו לוענמה לע תוירחא  תחיקל      
ןלבקה לע .הסינכה תרקב תכרעמל הרוביח      

                      2.00 'פמוק .'חיל ח"ש 970,7 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל  
      
ללוכ םיריהמה םירבעמב םיסיטרכ יארוק      60.02.007
.רקבל דע טוויחו הליבכו רקבב יסחיה קלחה      
084,4 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע      

                      8.00 'פמוק .'חיל ח"ש  
      
הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .רקבל דע טוויח      60.02.008

                     30.00 'פמוק .'חיל ח"ש 443,1 ריחמה תא  
      
רובע 0231LNL   םגד תרקובמ תלדל רקב      60.02.009
הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .םיריהמ םירבעמ      

                      2.00 .'חיל ח"ש 638,2 ריחמה תא 'חי   
      
.0008LNL םגד תרקובמ תלד ירקבל בברמ      60.02.010
675,2 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע      

                      2.00 .'חיל ח"ש 'חי   
      
.0033LNL םגד תותלדה תרקבל ישאר רקב      60.02.011
ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע      

                      2.00 .'חיל ח"ש 463,31 'חי   
      
תכרעמ רובע 0001X0001 לדוגב יתמוק ןורא      60.02.012
אלמל ןלבקה לע .הצירפ יוליגו הסינכ תרקב      

                      8.00 'פמוק .'חיל ח"ש 935,3 ריחמה תא הז ףיעסב  
      
רדחב 0001X0001 לדוגב יזכרמ ןורא      60.02.013
אלמל ןלבקה לע .םירקב 2 םע  -1 תרושקת      

                      1.00 'פמוק .'חיל ח"ש 935,3 ריחמה תא הז ףיעסב  
      
      
      
      
      

20.06.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../145 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     145 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ב תמייק LENAL תכרעמב הנכות תבחרה      60.02.014
תקפנהו TNEILC תנכות ללוכ םיארוק 46      
ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .םיגת      

                      1.00 'פמוק .'חיל ח"ש 809,11  
      
תרקב תנכות ןיב היצארגטניאו הסדנה     60.02.015
,שא יוליג( תוולנה תוכרעמה ןיבו תוסינכה      
.ינכטה טרפמב שרדנכ )תותלד לועפתו הצירפ      
027,6 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע      

                      1.00 'פמוק .'חיל ח" ש  
      
מ"ס 051 לש תיכוכז הבוגב םיריהמ םירבעמ     60.02.016
ירבעמ 2ו RETSAM יזכרמ רבעמ םיללוכה      
    EVALS. טרפמב םימושרש םירבעמה ורשואי  
תוריגסה לכ תא לולכת הנקתהה .ינכטה      
תרידח תעינמל םירבעמה ידדצב תושרדנה      
תעמטהו תנקתה תא וללכי םירבעמה .םדא      
קלחה ללוכ האיציבו הסינכב םיגת יארוק      
שא יוליג ןמזב תיטמוטוא החיתפ .רקבב יסחיה      

                      1.00 'פמוק ב עוריא וא  
      
מ"ס 051 לש תיכוכז הבוגב תיכוכז םיכנ רעש     60.02.017
האיצי וא הסינכ רשפאל( םידדצ ינשל חתפנ      
לנפה ינצחל ידי לע )תולבגומ םע םדא לש      
ע וריא וא שא יוליג ןמזב .רמושה תדמעבש      
ןלבקה לע .תיטמוטוא חתפי רעשה ינוחטב      
ח"ש 449,43 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל      

                      2.00 'פמוק .'חיל  
      
םיכנ ירעשו םיריהמ םירבעמ תחיתפ לנפ     60.02.018
ללוכ לנפה .הלבקה ןחלושב טסדופה לע ןקתומ      
עובק ןצחל ,ריהמ רבעמ לכל םייעגר םינצחל      
מ םע םישנא רבעמ רעש לש הריגסו החיתפל      
תחיתפל םוריח ןצחלו יוויח תוירונ ,תולבגו      
אלמל ןלבקה לע .טולימ ךרוצל  םירבעמה      

                      1.00 'פמוק .'חיל ח"ש 248,3 ריחמה תא הז ףיעסב  
םירבעמו הסינכ תרקב תכרעמ  20.06 כ"הס            

      
ל ג ע מ ב  ה י ז י ב ל ט  ת כ ר ע מ   30.06 ק ר פ  ת ת       
VTCC - ר ו ג ס       
      
םאתהב העובק תימינפ VTCC PI תמלצמ     60.03.001
עורז ,השדע ,EMOD דוויז ללוכ ינכט טרפמל      
תשר תדוקנ .ריק וא הרקתל הנקתה םאתמ וא      
81 קרפב טרופמכ תרושקת ןלבק ידי לע      
תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .הז  זרכמל      

                     28.00 .'חיל ח"ש 610,2 ריחמה 'חי   
30.06.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב הכמויות   .../146 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/03/2018
דף מס':     146 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
זראמב תינוציח הנקתהל המלצמ לבא ל"נכ      60.03.002
    "telub" תרואת םע RI לע .תוחפל רטמ 04ל  
063,3 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה      

                      1.00 .'חיל ח"ש 'חי   
      
OCSIS תרבח תרצותמ תומלצמ רובע גתמ     60.03.003
האובמ תוחפל  ללוכ תואובמ 0692/42  םגד      
לכ .001/01 האובמ לכ .תחא תיטפוא      
למשחה תכירצל םאתומ .EOP תואובמהמ      
תלוכי .03% תפסותב םירבוחמה םירזיבאה      
ללכ לש תילאמיסקמה תומככ עדימ דוביע      
.04% תפסותב וילא םירבוחמה םירזיבאה      
הנקתהל סויזלצ תולעמ 06 דע 'פמטב הדובעל      

                      1.00 וא םייק השינ ןוראב 'חי   
      
RVN תכרעמב ואידיו תטלקהל דחא ץורע     60.03.004
הטלקהל  EGAROTS  ,ץורעל ןוישיר :ללוכה      
לש ןוסחא ןמזו SPF 52 בצקב fic4  הפוצר      
קלחה תא ללוכ ריחמה .שרדנכ תוממי 03      
םיצורע 23 לש תרש לדוגל דע תרשב יסחיה      
רשפאל שורדה עדימ לכו KDS תקפסא תוברל      
הטלקהו VTCC תכרעמ ןיב קשממה שומימ      
לע .תיזכרמה ב"ושה תכרעמ ןיבו תילאטיגיד      

                     29.00 מל ןלבקה 'חי   
      
הטלקה תכרעמ לוהינו הייפצ תנכותו הרמוח     60.03.005
ךסמ ,בשחמ :ללוכ ףיעסה . SMV תילאטיגיד      
תחתמ הנקתהל אשנמו תדלקמו רבכע ,"22      
ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע.ןחלושל      

                      1.00 'פמוק .'חיל ח"ש 000,41   
      
תונושה תומלצמה ןיב היצארגטניאו הסדנה     60.03.006
יוליג תכרעמו תיזכרמה הטלקהה תכרעמ ןיבו      
ןמזב תומלצמ תצפקה רשפאל הצירפה      
ףיעסב אלמל ןלבקה לע.ינוציח דקומב הערתה      

                      1.00 'פמוק .'חיל ח"ש 275,01 ריחמה ת א הז  
VTCC - רוגס לגעמב היזיבלט תכרעמ  30.06 כ"הס            

      
ם ו ק ר ט נ י א  ת כ ר ע מ   40.06 ק ר פ  ת ת       
      
תשר תדוקנ .תינוציח הנקתה PI םוקרטניא      60.04.001
81 קרפב טרופמכ תרושקת ןלבק ידי לע      
תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע.הז זרכמל      

                      2.00 'פמוק .'חיל ח"ש 002,4 ריחמה  
      
      
      

40.06.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../147 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     147 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לע .PI םוקרטניא רובע תינחלוש היזכרמ      60.04.002
084,4 ריחמה תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה      

                      1.00 .'חיל ח"ש 'חי   
      
תרקב תכרעמ םע היצרגטניאו הלעפה      60.04.003
תנכותמ תישאר תלד תחיתפ רשפאל הסינכה      
תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .הסינכה תרקב      

                      1.00 'פמוק .'חיל ח"ש 460,8 ריחמה  
םוקרטניא תכרעמ  40.06 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש   50.06 ק ר פ  ת ת       
      
ןוחטיבה תוכרעמ ללכ לש היצרגטניאו הסדנה     60.05.002
ןוחטיבה ןלבק ידי לע םיקפוסמה הרקבהו      
יבולב ןוחטיבה קפלדב םירחא םינלבקו      
תא הז ףיעסב אלמל ןלבקה לע .הסינכה      

                      1.00 'פמוק .'חיל ח"ש ,673 5 ריחמה  
      
עוציב תוברל תונכתו המאתה תודובע עוציב     60.05.003
תושרה לש הרקבה רדחב היצרגטניאו הסדנה      
ןיבו הרקבה רדחב תומייק תוכרעמ ןיב      
ןלבקה לע .הז הנבמב תושדחה תוכרעמה      

                      1.00 'פמוק .'חיל ח"ש 027,6 ריחמה תא הז ףיע סב אלמל  
תונוש  50.06 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןוחטיב  06 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../148 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     148 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע   97 ק ר פ       
      
ן ש ע ו  ש א  י ד י ר פ מ   10.97 ק ר פ  ת ת       
      
חטשב םיחתפל הפצרב םייתעשל שא םוטיא      79.01.010

                     30.00 .א"כ ר"מ 02.0 דע 'חי   
      
חטשב םיחתפל תוריקב םייתעשל שא םוטיא      79.01.020

                     30.00 .א"כ ר"מ 02.0 דע 'חי   
      
חטשב םיחתפל הפצרב םייתעשל שא םוטיא      79.01.030

                     10.00 .א"כ ר"מ 02.0 לעמ ר"מ   
      
חטשב םיחתפל תוריקב םייתעשל שא םוטיא      79.01.040

                     10.00 .א"כ ר"מ 02.0 לעמ ר"מ   
      
חטשב םיחתפל הפצרב םייתעשל שא םוטיא      79.01.050
וא למשח תולעת לש א"כ ר"מ 02.0 דע      

                     10.00 .תרושקת 'חי   
      
חטשב םיחתפל תוריקב םייתעשל שא םוטיא      79.01.060
וא למשח תולעת לש א"כ ר"מ 02.0 דע      

                     10.00 .תרושקת 'חי   
      
דימע רמוחב מ"ס 05 ךרואל למשח ילבכ יופיצ      79.01.070

                     30.00 .םייתעשל שא 'חי   
      
גוסמ חפות קיטסמב שא רבעמ םוטיא      79.01.080

                     30.00 .2" דע רטוקב 503ICL 'חי   
      

                     30.00 .4" דע רטוקב חפות רלוקב שא רבעמ םוטיא  'חי  79.01.090
      
4" לעמ רטוקב חפות רלוקב שא רבעמ םוטיא      79.01.100

                     20.00 .6" דעו 'חי   
      
6" לעמ רטוקב חפות רלוקב שא רבעמ םוטיא      79.01.110

                     20.00 .8" דעו 'חי   
      
רטוקב תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא      79.01.120

                     30.00 LC15I305 2". 'חי   
      
רטוקב תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא      79.01.130

                     30.00 LCI305 4". 'חי   
      
רטוקב תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא      79.01.140

                     20.00 LCI305 6". 'חי   
      
רטוקב תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא      79.01.150

                     20.00 LCI305 8". 'חי   
      

10.97.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../149 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     149 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םע תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא      79.01.160

                     20.00 ."503I51CL 2 רטוקב ימרט דודיב 'חי   
      
םע תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא      79.01.170

                     20.00 ."503I51CL 4 רטוקב ימרט דודיב 'חי   
      
םע תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא      79.01.180

                     20.00 ."503I51CL 6 רטוקב ימרט דודיב 'חי   
      
םע תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא      79.01.190

                     20.00 ."503I51CL 8 רטוקב ימרט דודיב 'חי   
      
ינגומ 06/06 תודימב שא תוריקב השיג יחתפ      79.01.200

                     20.00 תוקד 021-ל שא 'חי   
      
ינגומ 06/06 תודימב שא תוריקב השיג יחתפ      79.01.210

                     20.00 תוקד 09-ל שא 'חי   
      
ינגומ 06/06 תודימב שא תוריקב השיג יחתפ      79.01.220

                     20.00 תוקד 06-ל שא 'חי   
ןשעו שא ידירפמ  10.97 כ"הס            

      
ן ו ט ב  י ט נ מ ל א ב  ם י ר ב ע מ   20.97 ק ר פ  ת ת       
ם י י ו ש ק       
      
ןוטב יטנמלאב םיינבלמ םיחתפ תחיתפ      79.02.010
52.0 דע א"כ חטשב םינוש םייבועב      

                     50.00 .חתפה תרוצ בוציע תוברל,ר"מ 'חי   
      
א"כ חטשב ךא ל"נכ םיינבלמ םיחתפ תחיתפ      79.02.020
תוברל,ר"מ 00.1 דעו ר"מ 52.0 לע הלועה      

                     20.00 .חתפה תרוצ בוציע 'חי   
      
חטשב ךא ל"נכ םיינבלמ םיחתפ תחיתפ      79.02.030
תרוצ בוציע תוברל ,ר"מ 00.1 לעמ הלועה      

                     20.00 .חתפה ר"מ   
      
ןוטב יטנמלאב םילוגע םיחתפ תחיתפ      79.02.040
חדקמב עוציבה ,2" רטוקב םינוש םייבועב      

                     50.00 .םולהי 'חי   
      
ןוטב יטנמלאב םילוגע םיחתפ תחיתפ      79.02.050
חדקמב עוציבה,4"  רטוקב םינוש םייבועב      

                     50.00 .םולהי 'חי   
      
      
      

20.97.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../150 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     150 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןוטב יטנמלאב םילוגע םיחתפ תחיתפ      79.02.060
חדקמב עוציבה,6"  רטוקב םינוש םייבועב      

                     50.00 .םולהי 'חי   
      
ןוטב יטנמלאב םילוגע םיחתפ תחיתפ      79.02.070
חדקמב עוציבה,8"  רטוקב םינוש םייבועב      

                     50.00 .םולהי 'חי   
      
02 ללוכו דע יבועב םינוש ןוטב יטנמלא רוסינ      79.02.080

                     50.00 תוניפ יחודיק ללוכ מ"ס רטמ   
      
12 לעמ  יבועב םינוש ןוטב יטנמלא רוסינ      79.02.090

                     50.00 תוניפ יחודיק ללוכ מ"ס 04  ללוכו דעו מ"ס רטמ   
      
מ"ס 14 לעמ יבועב םינוש ןוטב יטנמלא רוסינ      79.02.100

                     10.00 מ"ס 06 דעו רטמ   
םייושק ןוטב יטנמלאב םירבעמ  20.97 כ"הס            

      
ן ו ט י ב ו  ת ו י ל ע מ  י ר י פ   30.97 ק ר פ  ת ת       
ם י פ ו ק ש מ       
      
,םינוש םילדגב ריפל םוגיפ תיינב     79.03.010
ןכותש תינכתל םאתהב השעת היצקורטסנוקה      
,דרפנב ריפ לכל ריחמה .תילעמה ןרצי ידי לע      
פמה הרויש דעומב וקוריפו םוגיפה תיינב ללוכ      

                      1.00 'פמוק .חק  
      
03-ב ןייוזמ ןןוטבמ םירוצעמו תולוקשמ      79.03.020

                      6.00 .תונוש תורוצב ק"מ   
      
מ"ס 02 עצוממב תוילעמ יפוקשמ אלמ ןוטב      79.03.030

                     15.00 .ןויז ללוכ  םידדצה לכמ 'חי   
      
תילעמ תונוכמ רדח תרקתב םיוו תנקתה      79.03.040

                     15.00 .ןוט 0.1 לש םיסמוע תמרהל 'חי   
םיפוקשמ ןוטיבו תוילעמ יריפ  30.97 כ"הס            

      
ם י ג ר ב ,ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ   40.97 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ג ו ע ו       
      
תרבח לש 2/1" רטוקב םיגרב תעיבקו הקפסא      79.04.010

                    200.00 .םינושה ןוטבה יטנמלאב LSH גוסמ ITLIH 'חי   
      
תרבח לש 8/5" רטוקב םיגרב תעיבקו הקפסא      79.04.020

                    200.00 .םינושה ןוטבה יטנמלאב LSH גוסמ ITLIH 'חי   
      
      

40.97.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../151 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     151 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תרבח לש 4/3" רטוקב םיגרב תעיבקו הקפסא      79.04.030

                    200.00 .םינושה ןוטבה יטנמלאב LSH גוסמ ITLIH 'חי   
      
תרבח לש 1" רטוקב םיגרב תעיבקו הקפסא      79.04.040

                    200.00 .םינושה ןוטבה יטנמלאב LSH גוסמ ITLIH 'חי   
      
מ"מ 218 רטוקב םילזרב ןוגיעו תקפסא     79.04.050
שארמ וחדקנש םירוח ךותל מ"ס 001 ךרואבו      
קבדב םירוחה יולימ,םירוחה חודיק תוברל      
נ,ריחמב ללכינו מ"ס 03 חודיקה קמוע,יסקופא      

                    500.00 .ריוא ץחלב השעיי םירוחה יוקי 'חי   
      
שומיש ךא ל"נכ םילזרב ןוגיעו תקפסא      79.04.060

                    500.00 .תימיכ הקבדהל תולופמאב 'חי   
      
מ"מ 0241 רטוקב םילזרב ןוגיעו תקפסא     79.04.070
שארמ וחדקנש םירוח ךותל מ"ס 021 ךרואבו      
קבדב םירוחה יולימ,םירוחה חודיק תוברל      
,ריחמב ללכינו מ"ס 05 חודיקה קמוע,יסקופא      

                    500.00 .ריוא ץחלב השעיי םירוחה יוקינ 'חי   
      
שומיש ךא ל"נכ םילזרב ןוגיעו הקפסא      79.04.080

                    500.00 .תימיכ הקבדהל תולופמאב 'חי   
םינגועו םיגרב,הדלפ יליפורפ  40.97 כ"הס            

      
ן ג ו מ  ב ח ר מ ב  ת ו ד ו ב ע   50.97 ק ר פ  ת ת       
      
תושירד יפל מ"ממל ןוליוו םיימיכ םיתורש      79.05.010

                     10.00 'פמוק .ףרועה דוקיפ תדקפמ  
      
יפל מ"ממל זרב ללוכ רטיל 002 דע  םימ לכימ      79.05.020

                     10.00 'פמוק .ףרועה דוקיפ תדקפמ תושירד  
      
תדקפמ תושירד יפל מ"ממב רוא טלופ טוליש      79.05.030

                     10.00 'פמוק .ףרועה דוקיפ  
      
תשירד יפ לע רוא טלופ עבצב מ"ממ תעיבצ      79.05.040

                     10.00 'פמוק ףרועה דוקיפ  
      
תושירד יפל ןוניס ןקתמ תרתסהל סבג תציחמ      79.05.050

                     10.00 'פמוק .ףרועה דוקיפ תדקפמ  
ןגומ בחרמב תודובע  50.97 כ"הס            

      
ת ו י ל ל כ  ת ו ד ו ב ע   60.97 ק ר פ  ת ת       
      

                      1.00 'פמוק ורושיאו שא יוביכל חטש קית תנכה  79.06.010
      

60.97.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב הכמויות   .../152 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     152 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיפלקו הזוזמ יתב תוזוזמ תנקתהו תקפסא      79.06.031
יפל רוביחו םיפלק ללוכ ינכטה טרפמה יפל      
    823 7A. טרפמ יפ לע היהי ףלקהש אדוול שי  

                    700.00 ת"שר בר רושיא תא לבקיו ת"שר 'חי   
      
יפל 011/021 תודימב A גוסמ ירוטקריד טלש      79.06.032

                     12.00 ינכטה טרפמה 'חי   
      
2C גוסמ םירדח סקלפמוקל ירוטקריד טלש      79.06.033

                     10.00 מ"ס 64/89 תודימב 'חי   
      

                    800.00 מ"ס 9 / 2.41 תודימב R דרשמ רדח טלש  'חי  79.06.034
      

                     60.00 מ"ס 52/51 תודימב 4J גוסמ ןולגד טלש  'חי  79.06.035
      
יפל םיעבצ ינשב תויכוכז לע תוקבדמ טלש      79.06.036
ןומיסל תושיגנה ץעוי תויחנה יפל תושרה וגול      

                    100.00 תושגנתה תעינמו 'חי   
      
םוינימולא תויתואמ ירוחא ןפואב ראומ טלש     79.06.037
תא ללוכ הדובעה . הנבמה יבג לע     תודימב      
םיאתמ ןוראו למשח חול ללוכ למשחה תכרעמ      
למס ,ךמס ומ קדוב רושיאו טוויח , גגב םקוממ      
לכ מ"ס 03 הבוגב תויתוא 02 - כו , תושרה      
תרגסמב תושרה רושיאל רבעוי בוציעה .תחא      

                      1.00 'פמוק הדובעה  
תויללכ תודובע  60.97 כ"הס            

      
ה נ י ר ק  י נ פ ב  ה נ ג ה   80.97 ק ר פ  ת ת       
ת י ט נ ג מ ו ר ט ק ל א       
      

                    211.00 היגרנא זכרמב מ"מ 3 יבועב םוינימולא  ר"מ  79.08.001
      

                    211.00 היגרנא זכרמב מ"מ 2 יבועב םיאנש תדלפ  ר"מ  79.08.002
      

                     38.00 תוחולל מ"מ 1 יבועב םיאנש תדלפ  ר"מ  79.08.003
      
תותלדל מ"מ 53.0 יבועב םיאנש תדלפ      79.08.004

                     35.00 הלעתו ר"מ   
      

                     35.00 הלעתו תותלדל מ"מ 2 יבועב םוינימולא  ר"מ  79.08.005
      
N תובכשה רפסמ יפל ,תותלדל יטנגמ דידר      79.08.006

                     22.00 3 דע ,תושורדה ר"מ   
      

                    568.00 תוחל םוטיא תבכש  ר"מ  79.08.007
תיטנגמורטקלא הנירק ינפב הנגה  80.97 כ"הס            
תונוש תודובע  97 כ"הס            

קובץ: כתב הכמויות   .../153 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     153 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י מ ו י   ת ו ד ו ב ע   08 ק ר פ       
      
ת ו י מ ו י  ת ו ד ו ב ע   10.08 ק ר פ  ת ת       
      
לש עובק םוכסב ןלבקה ידי לע אלומי הז ףיעס      80.01.001
הווהי םוכסה .ותונשל ןיאו ח"ש 000,000,1      
.י'גרו תופסונ תודובע ךרוצל בצקה תרגסמ      

                      1.00 'פמוק .הזוחה יאנת יפל וחתוניש  
תוימוי תודובע  10.08 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תוימוי  תודובע  08 כ"הס            
קובץ: כתב הכמויות   .../154 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     154 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י מ ז מ  ת פ ו ל ח  - ת י ר א ל ו ס  ת כ ר ע מ   18 ק ר פ       
      
1.18 ק ר פ  ת ת  10.18 ק ר פ  ת ת       
      
תכרעמ לש עוציבו ןונכת רובע ריחמ תפסות     81.01.003
ףיעסה .הללצהה תכרעממ קלחב תיראלוס      
לכ ללוכ ,המצע תילמשחה תכרעמה תא ללוכ      
בצמה יפלו , תוינכתב  ,טרפמב שרדנה      
ללוכ ,למשחה תכרעמל תויורבחתה ,חטשב      
,הליבכ ,תואספוק ,םירוביח ,הדידמ ,הכלוה      
,תורידח ,היצקורטסנוקה תכרעמל םירוביח      
םיצעויה תויחנה יפל לכה ,תוילת ,םיחודיק      

                      1.00 'פמוק כירדאהו  
1.18 קרפ תת 10.18 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןימזמ תפולח - תיראלוס תכרעמ  18 כ"הס            
ת"שר םידרשמ הנבמ  כ"הס          

קובץ: כתב הכמויות   .../155 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 

14/03/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     155 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ת"שר םידרשמ הנבמ  10 הנבמ     
    
רפע תודובע  10 קרפ      
    

רפע תודובע  10.10 קרפ תת                                           
    

רפע תודובע  10 כ"הס                                          
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע  20 קרפ      
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע  10.20 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע  20 כ"הס                                          
    
םורט ןוטב תודובע  30 קרפ      
    

םיד"חול  10.30 קרפ תת                                           
    

םיטסקירפ  20.30 קרפ תת                                           
    

םורט ןוטב תודובע  30 כ"הס                                          
    
הינב תודובע  40 קרפ      
    

הינב תודובע  10.40 קרפ תת                                           
    

הינב תודובע  40 כ"הס                                          
    
יללכ םוטיא תודובע  50 קרפ      
    

היולתה הנבמה תפצר םוטיא  10.50 קרפ תת                                           
    

סלפמב םידחול תפצר זוקינ  20.50 קרפ תת                                           
עקרקה            
    

עקרקה ינפל תחתמ תוריק םוטיא  30.50 קרפ תת                                           
החותפ הריפחב            
    

חותיפה תוריק םוטיא  40.50 קרפ תת                                           
    

תוינוציח תוגרדמ םוטיא  50.50 קרפ תת                                           
    

תוילוזנוק תוספרמ םוטיא  60.50 קרפ תת                                           
    

ירדח : ןוגכ םיבוטר םירדח םוטיא  70.50 קרפ תת                                           
תילגנא רצחו תוחלקמ,םיתורש            
    

ןוטבה תוגג םוטיא  80.50 קרפ תת                                           
    

ץוח תוריק םוטיא  90.50 קרפ תת                                           
    

תובאשמ רדח םוטיא  01.50 קרפ תת                                           
קובץ: כתב הכמויות   .../156 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     156 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

מ"ס  3-2 םירפת םוטיא  21.50 קרפ תת                                           
    

יללכ םוטיא תודובע  50 כ"הס                                          
    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ תודובע  60 קרפ      
    

תורגסמ תמישר  10.60 קרפ תת                                           
    

תורגנ תמישר  20.60 קרפ תת                                           
    

תותלד תורגסמ  30.60 קרפ תת                                           
    

םינוחבטמ  40.60 קרפ תת                                           
    

81.30.40 - תותלד  50.60 קרפ תת                                           
    

הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ תודובע  60 כ"הס                                          
    
ןינבב שא יוביכו האורבת תוכרעמ  70 קרפ      
    

, םירקה םימה תקפסה תוכרעמ  10.70 קרפ תת                                           
םיטנרדיה שא יוביכו םימחה            
    

ןינבב םירלקנירפסה תכרעמ  20.70 קרפ תת                                           
    

רוויאו םיזקנ  30.70 קרפ תת                                           
    

ןהירזיבאו האורבת תועובק  50.70 קרפ תת                                           
    

ףתרמב זוקינ/בויבל הביאש תונחת  60.70 קרפ תת                                           
    

תוגג םשג ימ זוקינ  70.70 קרפ תת                                           
    

תונוש  80.70 קרפ תת                                           
    

ןינבב שא יוביכו האורבת תוכרעמ  70 כ"הס                                          
    
למשח תודובע  80 קרפ      
    

תודוקנ  10.80 קרפ תת                                           
    

תילמשח היצלטסניא  20.80 קרפ תת                                           
    

הרואת יפוג  30.80 קרפ תת                                           
    

תוקראה תכרעמ  40.80 קרפ תת                                           
    

נ"מ למשח תוחול  50.80 קרפ תת                                           
    

םיאנשו הובג חתמ  60.80 קרפ תת                                           
 
 

קובץ: כתב הכמויות   .../157 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     157 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תכרעמב עויסל םיעונמו תזכר  70.80 קרפ תת                                           
ןשע רורחש            
    

הנבמ תרקב  90.80 קרפ תת                                           
    

םוריח תרואת  01.80 קרפ תת                                           
    

רוטרנג לזיד  11.80 קרפ תת                                           
    

חותיפב למשח תודובע  21.80 קרפ תת                                           
    

ןופלט,הזירכ, שא יוליג תוכרעמ 31.80 קרפ תת                                           
ןשע לוהינו הסחמ םוקרטניאו םיאבכ            
    

למשח תודובע  80 כ"הס                                          
    
חיט תודובע  90 קרפ      
    

חיט תודובע  10.90 קרפ תת                                           
    

חיט תודובע  90 כ"הס                                          
    
יופיחו ףוציר תודובע  01 קרפ      
    

יופיחו ףוציר תודובע  10.01 קרפ תת                                           
    

יופיחו ףוציר תודובע  01 כ"הס                                          
    
.העיבצ תודובע  11 קרפ      
    

העיבצ תודובע  10.11 קרפ תת                                           
    

.העיבצ תודובע  11 כ"הס                                          
    
םוינימולא תודובע  21 קרפ      
    

םוינימולא תומישר  10.21 קרפ תת                                           
    

םוינימולא תודובע  21 כ"הס                                          
    
ריוא גוזימ ינקתמ  51 קרפ      
    

םימ רורחס תובאשמ  10.51 קרפ תת                                           
    

ריוא לופיט תודיחי  20.51 קרפ תת                                           
    

FRV גוזימ דויצ  30.51 קרפ תת                                           
    

תויאמצע גוזימ תודיחי  40.51 קרפ תת                                           
    

םיחופמ  50.51 קרפ תת                                           
 

קובץ: כתב הכמויות   .../158 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     158 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ריוא רוזיפ תכרעמ  60.51 קרפ תת                                           
    

הירזיבאו תרנצ  70.51 קרפ תת                                           
    

דודיב  80.51 קרפ תת                                           
    

דוקיפו למשח תודובע  90.51 קרפ תת                                           
    

ןוניסו רורוויא תדיחי  01.51 קרפ תת                                           
    

הנבמ תרקב תכרעמ  11.51 קרפ תת                                           
    

תונוש  21.51 קרפ תת                                           
    

ריוא גוזימ ינקתמ  51 כ"הס                                          
    
תוילעמ  71 קרפ      
    

תוימרונפ םיעסונ תוילעמ שולש  10.71 קרפ תת                                           
3-1 רפסמ            
    

תונוש  תופולח  20.71 קרפ תת                                           
    

תוילעמ  71 כ"הס                                          
    
הידמ יטלומו תרושקת  81 קרפ      
    

הינופלט תויתשת  10.81 קרפ תת                                           
    

תשוחנ ירזיבא  20.81 קרפ תת                                           
    

טולישו ןומיס  30.81 קרפ תת                                           
    

םהירזיבאו תונורא  40.81 קרפ תת                                           
    

םימאתמו םירשגמ  50.81 קרפ תת                                           
    

הקיטפוא  60.81 קרפ תת                                           
    

הידמ יטלומו תרושקת  81 כ"הס                                          
    
שרח תורגסמ תודובע  91 קרפ      
    

שרח תורגסמ  10.91 קרפ תת                                           
    

שרח תורגסמ תודובע  91 כ"הס                                          
 
 
 
 
 
 

קובץ: כתב הכמויות   .../159 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     159 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יללכ הינבב םישעותמ םיביכר  22 קרפ      
    

םייופיחו תוציחמ  10.22 קרפ תת                                           
    

בתות תורקת  20.22 קרפ תת                                           
    

תויטסוקא תוציחמ  30.22 קרפ תת                                           
    

יללכ הינבב םישעותמ םיביכר  22 כ"הס                                          
    
יראלס יטנמלאו תואסנולכ  32 קרפ      
    

יראלס יטנמלאו תואסנולכ  10.32 קרפ תת                                           
    

יראלס יטנמלאו תואסנולכ  32 כ"הס                                          
    
יפונ חותיפ  04 קרפ      
    

םיפוציר  10.04 קרפ תת                                           
    

םייופיח  20.04 קרפ תת                                           
    

תובלתשמ  30.04 קרפ תת                                           
    

םילוורש  40.04 קרפ תת                                           
    

יפונ חותיפ  04 כ"הס                                          
    
ןג טוהיר  24 קרפ      
    

םילספס  10.24 קרפ תת                                           
    

די זחאמ  20.24 קרפ תת                                           
    

ןג טוהיר  24 כ"הס                                          
    
תובחרו םישיבכ תלילס  15 קרפ      
    

הנכה תודובע  10.15 קרפ תת                                           
    

םיעצמ  20.15 קרפ תת                                           
    

טלפסא  30.15 קרפ תת                                           
    

תובחרו םישיבכ תלילס  15 כ"הס                                          
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: כתב הכמויות   .../160 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     160 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

לועיתו בויב םימ יווק  75 קרפ      
    

שא יוביכו שומישל םימ תקפסה  10.75 קרפ תת                                           
    

שרגמ םוחתב בויבה תכרעמ  20.75 קרפ תת                                           
    

שרגמ םוחתב לועיתה תכרעמ  30.75 קרפ תת                                           
    

לועיתו בויב םימ יווק  75 כ"הס                                          
    
ןוחטיב  06 קרפ      
    

הקוצמו הצירפ יוליג תכרעמ  10.06 קרפ תת                                           
    

םירבעמו הסינכ תרקב תכרעמ  20.06 קרפ תת                                           
    

- רוגס לגעמב היזיבלט תכרעמ  30.06 קרפ תת                                           
   CCTV         
    

םוקרטניא תכרעמ  40.06 קרפ תת                                           
    

תונוש  50.06 קרפ תת                                           
    

ןוחטיב  06 כ"הס                                          
    
תונוש תודובע  97 קרפ      
    

ןשעו שא ידירפמ  10.97 קרפ תת                                           
    

םייושק ןוטב יטנמלאב םירבעמ  20.97 קרפ תת                                           
    

םיפוקשמ ןוטיבו תוילעמ יריפ  30.97 קרפ תת                                           
    

םינגועו םיגרב,הדלפ יליפורפ  40.97 קרפ תת                                           
    

ןגומ בחרמב תודובע  50.97 קרפ תת                                           
    

תויללכ תודובע  60.97 קרפ תת                                           
    

תיטנגמורטקלא הנירק ינפב הנגה  80.97 קרפ תת                                           
    

תונוש תודובע  97 כ"הס                                          
    
תוימוי  תודובע  08 קרפ      
    

תוימוי תודובע  10.08 קרפ תת                                           
    

תוימוי  תודובע  08 כ"הס                                          
 
 
 
 

קובץ: כתב הכמויות   .../161 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
14/03/2018
דף מס':     161 תשר םידרשמ הנבמ זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןימזמ תפולח - תיראלוס תכרעמ  18 קרפ      
    

1.18 קרפ תת 10.18 קרפ תת                                           
    

ןימזמ תפולח - תיראלוס תכרעמ  18 כ"הס                                          
ת"שר םידרשמ הנבמ  10 כ"הס                                         

 
  

לכה ךס  
 יללכ כ"הס               

מ"עמ %71                
מ"עמ ללוכ כ"הס                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: כתב הכמויות 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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