
מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     001 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ ד ק ו מ  00 ק ר פ       
      
ן ו ר י ח מ ל  ד ו ס י  ת ו י ח נ ה  10.00 ק ר פ  ת ת       
91/1 ת ר ג ס מ  ז ר כ מ       
      
ססבתמ ןהילעש דוסי תויחנה תמישר ןלהל      
91/1 תרגסמ זרכמ ןוריחמ      
      
םילקשב םיבוקנ תרבוחב םיריחמה לכ .1      
.תרחא שוריפב ןיוצ םא הלא םישדח      
      
ףסומ ךרע סמ םיללוכ םניא םיריחמה לכ .3      
      
לכל ישאר ןלבק יריחמ םניה הדיחיה יריחמ .4      
ןייוצ אלו הדימב :הדידמה ינפוא .םיקרפה      
יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה ןפוא תרחא      
היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה תאצוהב      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ לש      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      
      
רומאה לכ תא םג םיללוכ םיריחמה לכ .6      
00 קרפב םיריחמה תלוכתו הדידמה ינפואב      
.יללכה טרפמב תומדקומ      
      
ךפש רתאל תלוספ יוניפ םיללוכ םיריחמה .7      
ןלבקה תדובע בקע ,אוהש קחרמ לכל רשואמ      
הסירהו קוריפ תודובע בקע תלוספ וא/ו      
רתאב הכיפש תורגא םולשת רובע .םהינימל      
תונובשחו תולבק דגנכ דרפנב םלושי תלוספה      
.הנמטמה רתאמ      

91/1 תרגסמ זרכמ ןוריחמל דוסי תויחנה 10.00 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תומדקומ 00 כ"הס            
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../002 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     002 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
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       
      
ת ו ר ע ה  01.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא .1      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
רתויב תינכדעה ותרודהמב ,)לוחכה רפסה(      
      
םשרנ םא אלא 03-ב גוסמ םינוטבה לכ .2      
תרחא      

תורעה 01.20 כ"הס            
      
ם י ע צ מ  11.20 ק ר פ  ת ת       
      
תודוסי/םירבוע תודוסיל תחתמ 02-ב הזר ןוטב     02.11.0010

              41.00 מ"ס 5 יבועב דוסי תורוק/םידדוב ר"מ           
      

              34.00 מ"ס 5 יבועב םיפצרמל תחתמ 02-ב הזר ןוטב ר"מ          02.11.0020
      
תחתמ ןליטאילופב םיפוטע תרווכ ןוטרק יזגרא     02.11.0030

              20.00 מ"ס 51 הבוגב מ"ס 02  בחורב דוסי תורוקל רטמ           
      
תחתמ ןליטאילופב םיפוטע תרווכ ןוטרק יזגרא     02.11.0040

              26.00 מ"ס 51 הבוגב מ"ס 03 בחורב דוסי תורוקל רטמ           
      
תחתמ ןליטאילופב םיפוטע תרווכ ןוטרק יזגרא     02.11.0050

              27.00 מ"ס 51 הבוגב מ"ס 04 בחורב דוסי תורוקל רטמ           
      
תחתמ ןליטאילופב םיפוטע תרווכ ןוטרק יזגרא     02.11.0060

              42.00 מ"ס 51 הבוגב םיפצרמל ר"מ           
      
דוסי תורוקל תחתמ ףצקומ ןריטסילופ יזגרא     02.11.0070

              27.00 מ"ס 91 הבוגב מ"ס 02 בחורב רטמ           
      
םיפצרמל תחתמ ףצקומ ןריטסילופ יזגרא     02.11.0080

              51.00 מ"ס 91 הבוגב ר"מ           
      
דוסי תורוקל תחתמ ףצקומ ןריטסילופ תוחול     02.11.0090

              12.00 מ"ס 2 יבועב  מ"ס 02 בחורב רטמ           
      
דוסי תורוקל תחתמ ףצקומ ןריטסילופ יזגרא     02.11.0100

              23.00 מ"ס 51 הבוגב מ"ס 02 בחורב רטמ           
      
דוסי תורוקל תחתמ ףצקומ ןריטסילופ יזגרא     02.11.0110

              26.00 מ"ס 51 הבוגב מ"ס 03 בחורב רטמ           
      

11.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../003 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     003 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דוסי תורוקל תחתמ ףצקומ ןריטסילופ יזגרא     02.11.0120

              32.00 מ"ס 51 הבוגב מ"ס 04 בחורב רטמ           
      
יבועב ןוטב יפצרמל תחתמ ןליטאילופ תועירי     02.11.0130

               5.00 מ"מ 2.0 ר"מ           
      
יבועב ןוטב יפצרמל תחתמ ןליטאילופ תועירי     02.11.0140

               7.00 מ"מ 3.0 ר"מ           
      
והשלכ בחורב מ"מ 6 יבועב דרוב טנמצ תוחול     02.11.0150

              53.00 דוסי תורוק ידיצב ר"מ           
      
בחורב מ"מ 01 יבועב דרוב טנמצ תוחול     02.11.0160

              63.00 דוסי תורוק ידיצב והשלכ ר"מ           
      

               7.00 ןוטב יפצרמל תחתמ יילפ 3 לוט ריינ תועירי ר"מ          02.11.0170
םיעצמ 11.20 כ"הס            

      
ת ו ד ו ס י  21.20 ק ר פ  ת ת       
      

             819.00 ןהשלכ תודימב )תוישוא( םידדוב תודוסי ק"מ          02.12.0010
      

             862.00 ןהשלכ תודימב  םירבוע תודוסי ק"מ          02.12.0020
      
,םירבוע תודוסי תולעת יולימל שבד ןוטב     02.12.0030

             581.00 תוישואו תוחוש ק"מ           
      

           1,113.00 ןהשלכ תודימב תובחרהו תואסנולכ ישאר ק"מ          02.12.0040
תודוסי 21.20 כ"הס            

      
ד ו ס י  ת ו ר ו ק  ,ד ו ס י  י ד ו מ ע  31.20 ק ר פ  ת ת       
      

           1,523.00 ןהשלכ תודימב דוסי ידומע ק"מ          02.13.0010
      
ןהשלכ תודימב הפצר םע תוקוצי דוסי תורוק     02.13.0020

             925.00 עקרקה לע וא ,עצמ יבג  לע ק"מ           
      
תודימב הפצר םע תוקוצי תויולת דוסי תורוק     02.13.0030

           1,096.00 ןהשלכ ק"מ           
      
לע וא ,עצמ יבג לע ןהשלכ תודימב דוסי תורוק     02.13.0040

           1,091.00 עקרקה ק"מ           
      

           1,181.00 ןהשלכ תודימב תויולת דוסי תורוק ק"מ          02.13.0050
דוסי תורוק ,דוסי ידומע 31.20 כ"הס            

      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../004 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     004 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  41.20 ק ר פ  ת ת       
      
וא ,עצמ לע םיקוצי ,מ"ס 8 יבועב ןוטב יפצרמ     02.14.0005

              92.00 עקרקה לע ר"מ           
      
,עצמ לע םיקוצי  ,מ"ס 01 יבועב ןוטב יפצרמ     02.14.0010

             101.00 עקרקה לע וא ר"מ           
      
וא ,עצמ לע םיקוצי מ"ס 21 יבועב ןוטב יפצרמ     02.14.0015

             110.00 עקרקה לע ר"מ           
      
וא ,עצמ לע םיקוצי מ"ס 51 יבועב ןוטב יפצרמ     02.14.0020

             125.00 עקרקה לע ר"מ           
      
וא ,עצמ לע םיקוצי מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ     02.14.0025

             148.00 עקרקה לע ר"מ           
      
וא ,עצמ לע םיקוצי מ"ס 22 יבועב ןוטב יפצרמ     02.14.0030

             158.00 עקרקה לע ר"מ           
      
וא ,עצמ לע םיקוצי מ"ס 52 יבועב ןוטב יפצרמ     02.14.0035

             173.00 עקרקה לע ר"מ           
      
וא ,עצמ לע םיקוצי מ"ס 03 יבועב ןוטב יפצרמ     02.14.0040

             196.00 עקרקה לע ר"מ           
      
וא ,עצמ לע םיקוצי מ"ס 53 יבועב ןוטב יפצרמ     02.14.0045

             220.00 עקרק לע ר"מ           
      
וא ,עצמ לע םיקוצי מ"ס 04 יבועב ןוטב יפצרמ     02.14.0050

             244.00 עקרק לע ר"מ           
      
וא ,עצמ לע םיקוצי מ"ס 54 יבועב ןוטב יפצרמ     02.14.0055

             267.00 עקרק לע ר"מ           
      
וא ,עצמ לע םיקוצי מ"ס 05 יבועב ןוטב יפצרמ     02.14.0060

             291.00 עקרק לע ר"מ           
      

             120.00 מ"ס 21 יבועב תויולת ןוטב תופצר ר"מ          02.14.0110
      

             139.00 מ"ס 51 יבועב תויולת ןוטב תופצר ר"מ          02.14.0115
      

             177.00 מ"ס 02 יבועב תויולת ןוטב תופצר ר"מ          02.14.0120
      

             224.00 מ"ס 52 יבועב תויולת ןוטב תופצר ר"מ          02.14.0125
      
לע םיקוצי מ"ס 01 יבועב םיעפושמ םיפצרמ     02.14.0175

             101.00 עקרקה לע וא עצמ ר"מ           
      
לע םיקוצי מ"ס 51 יבועב םיעפושמ םיפצרמ     02.14.0180

             139.00 עקרקה לע וא עצמ ר"מ           
      

41.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../005 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     005 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לע םיקוצי מ"ס 02 יבועב םיעפושמ םיפצרמ     02.14.0185

             177.00 עקרקה לע וא עצמ ר"מ           
      
מ"ס 02 ללוכ יבועב תויולת ןוטב תועלצ תופצר     02.14.0235
מ"ס 51 יבועב גנוטיא יקולב יולימ םע  )5+51(      

             201.00 מ"ס 11  ןוטבה  לש  עצוממ יבוע - ר"מ           
      
מ"ס 22 ללוכ יבועב תויולת ןוטב תועלצ תופצר     02.14.0240
מ"ס 71 יבועב גנוטיא יקולב יולימ םע  )5+71(      

             220.00 מ"ס 11  ןוטבה  לש  עצוממ יבוע - ר"מ           
      
מ"ס 52 ללוכ יבועב תויולת ןוטב תועלצ תופצר     02.14.0245
מ"ס 02 יבועב גנוטיא יקולב יולימ םע  )5+02(      

             229.00 מ"ס 31 ןוטבה לש עצוממ יבוע ר"מ           
      
קוצי ,מ"ס 01 לש עצוממ יבועב ןוטב ףצרמ     02.14.0295
ינפ סופסח תוברל תמייק  ןוטב  תפצר לעמ      
םימב הפיטש  ,ריוא  ץחלב יוקינ ,םייקה ןוטבה      
"תימרכ"לש 101 יסקופא טלמ הבכש החירמו      

             177.00 ע"ש וא ר"מ           
      
מ"ס 05 דע בחורב 02-ב ןוטב תועוצר תמלשה     02.14.0345
תוברל ,םייק ןוטב ףצרמב מ"ס 02 יבועבו      
,ריוא ץחלב יוקינ ,םייקה ןוטבה ינפ סופסח      
101יסקופא טלמ הבכש  החירמו םימב הפיטש      

              82.00 ע"ש וא "תימרכ" לש רטמ           
      
05 לעמ בחורב 02-ב ןוטב תועוצר תמלשה     02.14.0350
ןוטב ףצרמב מ"ס 02 יבועב 'מ 0.1 דעו מ"ס      
יוקינ  ,םייקה  ןוטבה  ינפ  סופסח תוברל ,םייק      
טלמ הבכש החירמו םימב הפיטש ,ריוא ץחלב      

              92.00 ע"ש וא "תימרכ" לש 101 יסקופא רטמ           
      
ללוכ ריחמה .תונוש תודימב ןוטב תולעת     02.14.0400

           2,381.00 הפצרו תונפד יתש תקיצי ק"מ           
      
ןוטב תוגגו תורקת ,תופצרל ריחמ תפסות     02.14.0450

              20.00 רטפוקילהב םתקלחה רובע ר"מ           
      
תרדחה רובע ןוטב תופצרל ריחמ תפסות     02.14.0455

              30.00 ר"מ/ג"ק 3 לש תומכב "רודורוק" ר"מ           
      

           1,523.00 יזפרט ךתחב 02-ב ןוטבמ תופש יוביע ק"מ          02.14.0460
תופצרו םיפצרמ 41.20 כ"הס            

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  51.20 ק ר פ  ת ת       
      

           1,428.00 מ"ס 01 יבועב ןוטב תוריק ק"מ          02.15.0005
51.20 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../006 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     006 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

           1,333.00 מ"ס 51 יבועב ןוטב תוריק ק"מ          02.15.0010
      

           1,243.00 מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק ק"מ          02.15.0015
      

           1,158.00 מ"ס 52 יבועב ןוטב תוריק ק"מ          02.15.0020
      

           1,077.00 מ"ס 03 יבועב ןוטב תוריק ק"מ          02.15.0025
      

           1,001.00 מ"ס 53 יבועב ןוטב תוריק ק"מ          02.15.0030
      

             929.00 מ"ס 04 יבועב ןוטב תוריק ק"מ          02.15.0035
      

             893.00 מ"ס 54 יבועב ןוטב תוריק ק"מ          02.15.0040
      

             858.00 מ"ס 05 יבועב ןוטב תוריק ק"מ          02.15.0045
      

           1,548.00 מ"ס 02 יבועב םילגועמ ןוטב תוריק ק"מ          02.15.0095
      

           1,457.00 מ"ס 52 יבועב םילגועמ ןוטב תוריק ק"מ          02.15.0100
      

           1,371.00 מ"ס 03 יבועב םילגועמ ןוטב תוריק ק"מ          02.15.0105
      

           1,290.00 מ"ס 53 יבועב םילגועמ ןוטב תוריק ק"מ          02.15.0110
      

           1,214.00 מ"ס 04 יבועב םילגועמ ןוטב תוריק ק"מ          02.15.0115
      

           1,143.00 מ"ס 54 יבועב םילגועמ ןוטב תוריק ק"מ          02.15.0120
      

           1,081.00 מ"ס 05 יבועב םילגועמ ןוטב תוריק ק"מ          02.15.0125
      
01 יבועב היינב תוריקב םיקוצי ןוטב ידומע     02.15.0175

           1,381.00 מ"ס ק"מ           
      
02 יבועב היינב תוריקב םיקוצי ןוטב ידומע     02.15.0180

           1,238.00 מ"ס ק"מ           
      
22 יבועב היינב תוריקב םיקוצי ןוטב ידומע     02.15.0185

           1,195.00 מ"ס ק"מ           
      

           1,285.00 ןהשלכ תודימב םילדב ןוטב ידומע ק"מ          02.15.0235
      

           2,095.00 אוהשלכ רטוקב םילוגע ןוטב ידומע ק"מ          02.15.0240
      
םיקוצי אוהשלכ רטוקב םילוגע ןוטב ידומע     02.15.0245

           2,385.00 םימייק םידומעל ביבסמ ק"מ           
םידומעו תוריק 51.20 כ"הס            

      
      
      

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../007 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     007 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ו ג ח ו  ת ו ק ע מ  ת ו ר ו ק  61.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןהשלכ תודימב ןוטבמ תויולת תונותחת תורוק     02.16.0005

           1,186.00 הרקתה םע תוקוצי ק"מ           
      
הרקתה םע תוקוצי ןוטבמ תונותחת תורוק     02.16.0010

           1,197.00 אוהשלכ בחורב  היינב תוריק לעמו ק"מ           
      
תוריק  לעמ תוקוצי ןוטבמ תונותחת תורוק     02.16.0015

           1,186.00 אוהשלכ בחורב הרקתל תורושק ןניאש היינב ק"מ           
      
תועפושמו תולדב תויולת תונותחת תורוק     02.16.0020

           1,335.00 ןהשלכ תודימב ןוטבמ ק"מ           
      

           1,238.00 ןהשלכ תודימב ןוטבמ תולדב תויולת תורוק ק"מ          02.16.0025
      

           1,362.00 ןהשלכ תודימב ןוטבמ תוקעמו תונוילע תורוק ק"מ          02.16.0075
      
ןהשלכ תודימב ןוטבמ תוקעמו תונוילע תורוק     02.16.0080

           1,191.00 הקלורל מ"ס 5-2 בחורב עקש םע ק"מ           
      
ןוטבמ םיעפושמ תוקעמו תונוילע תורוק     02.16.0085

           1,476.00 ןהשלכ תודימב ק"מ           
      
תורוק ינפ לש )בחורל( עופישב הקלחה     02.16.0135

              17.00 אוהשלכ בחורב תוקעמו רטמ           
      
תוציחמו תוריק לע תוקוצי 02-ב ןוטב תורוגח     02.16.0185

           2,279.00 םיחתפה לעמ ללוכ מ"ס 7 בחורב ק"מ           
      
תוציחמו תוריק לע תוקוצי 02-ב ןוטב תורוגח     02.16.0190

           1,850.00 םיחתפה לעמ ללוכ  מ"ס 01 בחורב ק"מ           
      
תוציחמו תוריק לע תוקוצי 02-ב ןוטב תורוגח     02.16.0195

           1,643.00 םיחתפה לעמ ללוכ  מ"ס 51 בחורב ק"מ           
      
תוציחמו תוריק לע תוקוצי 02-ב ןוטב תורוגח     02.16.0200

           1,567.00 םיחתפה לעמ ללוכ  מ"ס 02 בחורב ק"מ           
      
תוריק לע תוקוצי 02-ב ןוטב תועפושמ תורוגח     02.16.0205

           1,687.00 מ"ס 01 בחורב תוציחמ וא ק"מ           
      
תוריק לע תוקוצי 02-ב ןוטב תועפושמ תורוגח     02.16.0210

           1,567.00 מ"ס 02 בחורב תוציחמ וא ק"מ           
      
מ"ס 01 יבועב 02-ב ןוטב תויכנא תורוגח     02.16.0215

           1,850.00 תמייקל השדח היינב ןיב רוביחב תוקוצי ק"מ           
      
מ"ס 02 יבועב 02-ב ןוטב תויכנא תורוגח     02.16.0220

           1,553.00 תמייקל השדח היינב ןיב רוביחב תוקוצי ק"מ           
      
      

61.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../008 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     008 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 01 יבועב 02-ב ןוטב תויכנא תורוגח     02.16.0225

           2,071.00 םיחתפ יפשחב תוקוצי ק"מ           
      
מ"ס 02 יבועב 02-ב ןוטב תויכנא תורוגח     02.16.0230

           1,709.00 םיחתפ יפשחב תוקוצי ק"מ           
      
וא תוריק לע תוקוצי 02-ב ןוטב תורוגח     02.16.0235
לעמ ללוכ ,מ"ס 01 בחורב םימייק תוציחמ      

           2,006.00 םיחתפ ק"מ           
      
וא תוריק לע תוקוצי 02-ב ןוטב תורוגח     02.16.0240
לעמ ללוכ ,מ"ס 02  בחורב םימייק תוציחמ      

           1,639.00 םיחתפ ק"מ           
      
םע תוקוצי אוהשלכ בחורב 02-ב ןוטב תורוגח     02.16.0245

           1,425.00 םיבוטר םירוזאב סבג תוציחמ ךומיתל הפצרה ק"מ           
תורוגחו תוקעמ תורוק 61.20 כ"הס            

      
ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  71.20 ק ר פ  ת ת       
      

             123.00 מ"ס 01 יבועב ןוטבמ תוגגו תורקת ר"מ          02.17.0005
      

             138.00 מ"ס 21 יבועב ןוטבמ תוגגו תורקת ר"מ          02.17.0010
      

             165.00 מ"ס 51 יבועב ןוטבמ תוגגו תורקת ר"מ          02.17.0015
      

             196.00 מ"ס 02 יבועב ןוטבמ תוגגו תורקת ר"מ          02.17.0020
      

             236.00 מ"ס 52 יבועב ןוטבמ תוגגו תורקת ר"מ          02.17.0025
      

             275.00 מ"ס 03 יבועב ןוטבמ תוגגו תורקת ר"מ          02.17.0030
      

             298.00 מ"ס 04 יבועב ןוטבמ תוגגו תורקת ר"מ          02.17.0035
      

             325.00 מ"ס 05 יבועב ןוטבמ תוגגו תורקת ר"מ          02.17.0040
      
מ"ס  02 ללוכ יבועב ןוטבמ תועלצ תורקת     02.17.0090
מ"ס 51 יבועב גנוטיא יקולב יולימ םע )5+51(      

             273.00 מ"ס 11 ןוטבה לש עצוממ יבוע- ר"מ           
      
מ"ס 52 ללוכ יבועב ןוטבמ תועלצ תורקת     02.17.0095
מ"ס 02 יבועב גנוטיא  יקולב יולימ םע )5+02(      

             284.00 מ"ס 31 ןוטבה לש עצוממ יבוע - ר"מ           
      
מ"ס 03 ללוכ יבועב ןוטבמ תועלצ תורקת     02.17.0100
מ"ס 52 יבועב גנוטיא  יקולב יולימ םע )5+52(      

             302.00 מ"ס 51 ןוטבה לש עצוממ יבוע - ר"מ           
      

71.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../009 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     009 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 63 ללוכ יבועב ןוטבמ תועלצ תורקת     02.17.0105
מ"ס 03 יבועב גנוטיא  יקולב יולימ םע )6+03(      

             324.00 מ"ס 81 ןוטבה לש עצוממ יבוע - ר"מ           
      
יזגרא  יולימ  םע ןוטבמ תועלצ תוגגו תורקת     02.17.0160
ןוטב תטלפ יבועו מ"ס 03 ללוכ יבוע ,לקוזיא      

             275.00 מ"ס  6 הנותחתו הנוילע ר"מ           
      
תוטלפ יבג לע מ"ס 5 יבועב גניפוט ןוטב     02.17.0210
בחורב תועוצרב ללוכ ,תורוקו תוימורט      

             746.00 םיטנמלאה ןיב אוהשלכ ק"מ           
      
יבועב תוגג יבג לע ,02-ב םיעופיש ןוטב     02.17.0220
יעופיש 'כת יפל קלחומ ,מ"ס 51-3 הנתשמ      

             737.00 גגה ק"מ           
      
ןוטב"( ףצקומ ןוטבמ תוגגל םיעופיש תריצי     02.17.0230

             402.00 04/0021 גוסמ ,)"לק ק"מ           
      
לעמ הקוצי מ"ס 4 דע יבועב 02-ב ןוטב "הדמ"     02.17.0240

              32.00 םיעופשל ר"מ           
      
םתקלחה רובע תוגגל ריחמ תפסות     02.17.0250

              21.00 גגה זוקינ יפל עופשב רטפוקילהב ר"מ           
      
מ"ס 6*6 תודימב ןוטבמ תושלושמ תוקלור     02.17.0260

              17.00 3:1 טנמצ טיטמ רטמ           
      
תורקתב ר"מ 52.0 דע חטשב םיחתפ תמיתס     02.17.0270
52 דעו מ"ס 51 לעמ  יבועב  תומייק ןוטב      

              68.00 ןוטב תקיצי י"ע ,מ"ס 'חי           
      
דעו  ר"מ 52.0 לעמ חטשב םיחתפ תמיתס     02.17.0280
דע יבועב תומייק ןוטב  תורקתב  ר"מ  06.0      

             103.00 ןוטב תקיצי י"ע ,מ"ס 51 'חי           
      
מ"ס 01 גנוטיא יסירג י"ע םיעופיש תריצי     02.17.0290

              73.00 מ"ס 4 יבועב 02-ב ןוטב הדמ םהילעו ר"מ           
תוגגו תורקת 71.20 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  81.20 ק ר פ  ת ת       
      

             158.00 מ"ס 8 יבועב ןוטבמ )לוסרטניא( םייניב תרקת ר"מ          02.18.0005
      
01 יבועב ןוטבמ )לוסרטניא( םייניב תרקת     02.18.0010

             168.00 מ"ס ר"מ           
      
      

81.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../010 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     010 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
21 יבועב ןוטבמ )לוסרטניא( םייניב תרקת     02.18.0015

             173.00 מ"ס ר"מ           
      
51 יבועב ןוטבמ )לוסרטניא( םייניב תרקת     02.18.0020

             187.00 מ"ס ר"מ           
      
02 יבועב ןוטבמ )לוסרטניא( םייניב תרקת     02.18.0025

             201.00 מ"ס ר"מ           
      

             187.00 מ"ס 01 יבועב תיקפוא ןוטב תטילב ר"מ          02.18.0075
      

             210.00 מ"ס 51 יבועב תיקפוא ןוטב תטילב ר"מ          02.18.0080
      

             229.00 מ"ס 02 יבועב תיקפוא ןוטב תטילב ר"מ          02.18.0085
      
21 יבועב ןוטבמ )םיטסדופ( םייניב יחטשמ     02.18.0135

             163.00 מ"ס ר"מ           
      
51 יבועב ןוטבמ )םיטסדופ( םייניב יחטשמ     02.18.0140

             187.00 מ"ס ר"מ           
      
81 יבועב ןוטבמ )םיטסדופ( םייניב יחטשמ     02.18.0145

             210.00 .מ"ס ר"מ           
      
02 יבועב ןוטבמ )םיטסדופ( םייניב יחטשמ     02.18.0150

             220.00 מ"ס ר"מ           
      
03 יבועב ןוטבמ )םיטסדופ( םיייניב יחטשמ     02.18.0155

             286.00 מ"ס ר"מ           
      

             182.00 מ"ס 21 יבועב ןוטבמ םיעפושמ םיחטשמ ר"מ          02.18.0205
      

             210.00 מ"ס 51 יבועב ןוטבמ םיעפושמ םיחטשמ ר"מ          02.18.0210
      

             258.00 מ"ס 02 יבועב ןוטבמ םיעפושמ םיחטשמ ר"מ          02.18.0215
      

             267.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטבמ םיעפושמ םיחטשמ ר"מ          02.18.0220
      

              63.00 ןהשלכ תודימב 02 -ב תוגרדמל ןוטב ישלושמ רטמ          02.18.0270
      
,ןהשלכ תודימב 02-ב ןוטב תויכנא תוטילב     02.18.0280

           1,619.00 םיחתפ ידיצב ק"מ           
      
,ןהשלכ תודימב 02-ב ןוטב תויקפוא תוטילב     02.18.0290

           1,809.00 םיחתפל תחתמו לעמ ק"מ           
      
      
      
      

81.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../011 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     011 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,מ"ס 06/04/04 תודימב  הנטנאל ןוטב יסיסב     02.18.0300
הנטנאל תבשותל ןוגיעה יגרב ,הטלפה תוברל      

             448.00 'פמוק         טרפל םאתהב לכה ,תורונצהו  
      
תודימב ,תונוכמל ןוטבמ םיינבלמ םיסיסב     02.18.0310

             990.00 ןהשלכ ק"מ           
      
יבועב תיתחתו תונפד 02-ב ןוטב םיחרפ זגרא     02.18.0320

           1,428.00 אוהשלכ ק"מ           
      
תריצי דעב םינוש ןוטב יקלחל ריחמ תפסות     02.18.0330
ןוטב ינפ רמג לש םייכנא וא םייקפוא  םיחטש      

              39.00 םידיבל תוחולמ תוינבתב ףושח ר"מ           
      
תוריקב ןוטב יחטש תריצי רובע ריחמ תפסות     02.18.0340

              48.00 "יורדרוק" תרוצב ןוטב ר"מ           
      
הקיצי רובע ןוטב תודובעל ריחמ תפסות     02.18.0350

              53.00 )דבלב דחא דצמ הדידמה(  תולוגע תוינבתב ר"מ           
      
מ"ס 2 יבועב 03P ףצקומ ןריטסילופ תוחול     02.18.0400

              24.00 םירפתב ר"מ           
      
מ"ס 5 יבועב 03P ףצקומ ןריטסילופ תוחול     02.18.0405

              32.00 םירפתב ר"מ           
      
ןוטב דעב םינוש ןוטב יקלחל ריחמב תפסות     02.18.0455

              39.00 02-ב םוקמב 03-ב ק"מ           
      
ןוטב דעב םינוש ןוטב יקלחל ריחמב תפסות     02.18.0460

              39.00 03-ב םוקמב 04-ב ק"מ           
      
ןוטב דעב םינוש ןוטב יקלחל ריחמב תפסות     02.18.0465

              39.00 04-ב םוקמב 05-ב ק"מ           
      
טומ םע 2/1" רטוקב ןוטבל ספיליפ יגרב     02.18.0470

              39.00 חודיקה תוברל מ"ס 05 ךרואב הגרבה 'חי           
      
טומ םע 8/5" רטוקב ןוטבל ספיליפ יגרב     02.18.0480

              44.00 חודיקה תוברל מ"ס 05 ךרואב הגרבה 'חי           
      
מ"ס 01 םירדחומ מ"מ 8 רטוקב םיימיכ םינגוע     02.18.0490
חדקה תחידק תוברל ,םינוש ןוטב יקלחב      

              39.00 מ"ס 05 ךרואב מ"מ 8 לזרב ץוקו םיאתמה 'חי           
      
      
      
      
      

81.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../012 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     012 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
01 םירדחומ מ"מ 01 רטוקב םיימיכ םינגוע     02.18.0500
תחידק תוברל  ,םינוש  ןוטב  יקלחב מ"ס      
05 ךרואב מ"מ 01 לזרב ץוקו םיאתמה חדקה      

              48.00 מ"ס 'חי           
      
01 םירדחומ מ"מ 21 רטוקב םיימיכ םינגוע     02.18.0510
תחידק תוברל  ,םינוש  ןוטב  יקלחב מ"ס      
05 ךרואב מ"מ 21 לזרב ץוקו םיאתמה חדקה      

              63.00 מ"ס 'חי           
      
01 םירדחומ מ"מ 41 רטוקב םיימיכ םינגוע     02.18.0520
תחידק תוברל  ,םינוש  ןוטב  יקלחב מ"ס      
05 ךרואב מ"מ 41 לזרב ץוקו םיאתמה חדקה      

              72.00 מ"ס 'חי           
      
01 םירדחומ מ"מ 81 רטוקב םיימיכ םינגוע     02.18.0530
תחידק תוברל  ,םינוש  ןוטב  יקלחב מ"ס      
05 ךרואב מ"מ 81 לזרב ץוקו םיאתמה חדקה      

              92.00 מ"ס 'חי           
      
מ"ס 01  קמועבו  מ"מ 8 רטוקב םיחדק תחידק     02.18.0540
םיצוק תוברל ,ןוטבמ םינוש  םיטנמלאב       
מ"ס 05  ךרואבו  מ"מ 8 רטוקב הדלפ תוטוממ      

              16.00 שיטפ תוקיפד י"ע םתרדחהו 'חי           
      
01  קמועבו  מ"מ  01 רטוקב םיחדק תחידק     02.18.0550
םיצוק תוברל ,ןוטבמ םינוש  םיטנמלאב  מ"ס      
05  ךרואבו  מ"מ 01 רטוקב הדלפ תוטוממ      

              18.00 שיטפ תוקיפד י"ע םתרדחהו מ"ס 'חי           
      
01  קמועבו  מ"מ  21 רטוקב םיחדק תחידק     02.18.0560
םיצוק תוברל ,ןוטבמ םינוש  םיטנמלאב  מ"ס      
05  ךרואבו  מ"מ 21 רטוקב הדלפ תוטוממ      

              20.00 שיטפ תוקיפד י"ע םתרדחהו מ"ס 'חי           
      
01  קמועבו  מ"מ 41 רטוקב םיחדק תחידק     02.18.0570
םיצוק תוברל ,ןוטבמ םינוש םיטנמלאב מ"ס      
05  ךרואבו מ"מ 21 רטוקב הדלפ תוטוממ      
קבד תוברל ,שיטפ תוקיפד י"ע םתרדחהו מ"ס      

              21.00 יסקופא 'חי           
      
םיקוצי 01-ב ןוטב ישוגב הדלפ יצוק תפיטע     02.18.0620
הינבל תורשקתהל םידעוימה  ץע תוינבתב      

             925.00 תפסונ המוק לש תידיתע ק"מ           
      
      
      
      
      

81.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../013 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     013 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יעוביר/ינבלמ ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.18.0630
01 יבועב 02-ב  ןוטבב דומעה תפיטע י"ע      
תלבקל דע םייק חיט תרסה תוברל ,מ"ס      
,םייקה ןוטבה סופסיח  ,היקנ ןוטב תיתש      
טלמ תבכש תחירמו םימב הפיטש ,יוקינ      

           1,348.00 ע"וש וא תימרכ" לש 101 יסקופא ק"מ           
      
ןויזהו קודס ןוטבה םהב םימייק םינוטב םוקיש     02.18.0640
יבועב 6" ךמוס 02-ב  ןוטבב הפיטע י"ע ,דולח      
ןוטב יקלחו םייק חיט תרסה תוברל מ"ס 01      
סופסיח היקנןוטב תיתש תלבקל  דע  םיפפור      
יוקינ  ,םימב  הפיטש  ,יוקינ ,םייקה ןוטבה      
ןוגכ רפושמ טלמ תבכש תחירמו דולחה ןויזה      

           2,047.00 טייר'צקרטס ק"מ           
      

              34.00 ןיעל היולג אל ןויזה תדלפש םינוטב ןוקית ר"מ          02.18.0650
      

             173.00 ןיעל היולג ןויזה תדלפש םינוטב ןוקית ר"מ          02.18.0660
      

              44.00 ןוטב יחטשמל תוצווכתה ירפת רטמ          02.18.0670
      

              96.00 םימייקל םישדח ןוטב יחטשמ ןיב רוביח ירפת רטמ          02.18.0680
      

              92.00 ןוטב יחטשמל תוטשפתה ירפת רטמ          02.18.0690
      
ךותב קוצי טוארג וא/ו וקיימ גוסמ ןוטב     02.18.0700

             477.00 הדלפ ידומע/תוינבת ק"מ           
      
5 יבועב רשואמ ע"ש וא ףוצוזיא גוסמ תוחול     02.18.0750

              63.00 הקיטסוקא סדנהמ רושיאב ,מ"ס ר"מ           
תונושו םייניב תוקיצי 81.20 כ"הס            

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  91.20 ק ר פ  ת ת       
      

           4,046.00 ןוטב  ןויזל םינוש םירטקב םיקלח הדלפ תוטומ ןוט          02.19.0005
      
ןויזל םינוש םירטקב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.19.0010

           4,089.00 ןוטב ןוט           
      
שארמ תונכומ תוכתורמ הדלפ תותשר     02.19.0015

           4,183.00 ןוטב ןויזל םינוש םירטקב ןוט           
      
שארמ םינכומ םיכתורמ תואסנולכ יבולכ     02.19.0020

           4,089.00 תואסנולכה ןויזל םינוש םירטקב ןוט           
      
שארמ תונכומ תונוולוגמ הדלפ תותשר     02.19.0025

           4,140.00 ןבא יופיח  ןוגיעל םינוש םירטקב ןוט           
ןויז תדלפ 91.20 כ"הס            
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס            

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../014 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     014 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  90.40 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      

תורעה 90.40 כ"הס            
      
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ב  ה י י נ ב  01.40 ק ר פ  ת ת       
      

              82.00 מ"ס  7 יבועב םילולח ןוטב יקולב תציחמ ר"מ          04.10.0005
      

              92.00 מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולב תציחמ ר"מ          04.10.0010
      
51 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב ריק     04.10.0015

             110.00 מ"ס ר"מ           
      
02 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב ריק     04.10.0020

             120.00 מ"ס ר"מ           
      
םילולח ןוטב יקולבמ דודיב לע הנגה תוריק     04.10.0025

              63.00 מ"ס 4 יבוע ר"מ           
      
םילולח ןוטב יקולבמ דודיב לע הנגה תוריק     04.10.0030

              77.00 מ"ס 7 יבוע ר"מ           
      
תקיצי םע מ"ס 02 בחורב הלעת קולבמ הרוש     04.10.0035

              20.00 קולבה ךותב 02-ב ןוטב רטמ           
      
וא  ןוטב יקולבמ תונולחו תותלדל הרירג יסיכ     04.10.0040
היינשה ןפודהו מ"ס 7 תחא ןפוד ,גנוטיא      

             163.00 מ"ס 5 יבועב ר"מ           
      
וא ןוטב יקולבמ תונולחו תותלדל הרירג יסיכ     04.10.0045
ןפודהו מ"ס 01 יבועב תחא ןפוד ,גנוטיא      

             173.00 מ"ס 7 יבועב היינשה ר"מ           
      
יקולבב ןהשלכ תודימב ,תלד חתפ תמיתס     04.10.0050
םירימגת תמלשה תוברל ,מ"ס  7 יבועב ןוטב      

             196.00 םידדצה ינשמ ר"מ           
      
יקולבב ןהשלכ תודימב ,תלד חתפ תמיתס     04.10.0055
םירימגת תמלשה תוברל ,מ"ס 01 יבועב ןוטב      

             210.00 םידדצה ינשמ ר"מ           
      

01.40 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../015 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     015 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יקולבב ןהשלכ תודימב ,תלד חתפ תמיתס     04.10.0060
םירימגת תמלשה תוברל  ,מ"ס 51 יבועב ןוטב      

             224.00 םידדצה ינשמ ר"מ           
      
יקולבב ןהשלכ תודימב ,תלד חתפ תמיתס     04.10.0065
תמלשה תוברל ,מ"ס 02 יבועב םילולח ןוטב      

             229.00 םידדצה ינשמ םירימגת ר"מ           
      
תודימב ,ןגזמ/בנשא/ןולחל חתפ תמיתס     04.10.0070
תוברל מ"ס 7 יבועב ןוטב יקולבב ןהשלכ      

             229.00 םידדצה ינשמ םירימגת תמלשה ר"מ           
      
תודימב ,ןגזמ/בנשא/ןולחל חתפ תמיתס     04.10.0075
תוברל מ"ס 01 יבועב ןוטב יקולבב ןהשלכ      

             239.00 םידדצה ינשמ םירימגת תמלשה ר"מ           
      
תודימב ,ןגזמ/בנשא/ןולחל חתפ תמיתס     04.10.0080
תוברל מ"ס  51  יבועב  ןוטב  יקולבב ןהשלכ      

             249.00 םידדצה ינשמ םירימגת תמלשה ר"מ           
      
תודימב ,ןגזמ/בנשא/ןולחל חתפ תמיתס     04.10.0085
מ"ס 02  יבועב  םילולח ןוטב יקולבב ןהשלכ      

             263.00 םידדצה ינשמ םירימגת תמלשה תוברל ר"מ           
      
01-7 יבועב תוריקב םימייק םיחתפ תנטקה     04.10.0090

              58.00 מ"ס רטמ           
      
02-51 יבועב תוריקב םימייק םיחתפ תנטקה     04.10.0095

              63.00 מ"ס רטמ           
      
יבועב ןוטב יקולב תוריקב םיחתפ תלדגה     04.10.0100

              72.00 מ"ס 01-7 רטמ           
      
יבועב ןוטב יקולב תוריקב םיחתפ תלדגה     04.10.0105

              72.00 מ"ס 02-51 רטמ           
      

              30.00 םימייקל םישדח תוריקו תוציחמ רוביח רטמ          04.10.0110
ןוטב יקולבב היינב 01.40 כ"הס            

      
ס י מ ו פ  י ק ו ל ב ב  ה י י נ ב  11.40 ק ר פ  ת ת       
      

             120.00 מ"ס 02 יבועב םירוח 5 "סימופ" יקולב תוריק ר"מ          04.11.0005
      

             139.00 מ"ס 02 יבועב םירוח 8 "סימופ" יקולב תוריק ר"מ          04.11.0010
      

             153.00 מ"ס 22 יבועב םירוח 8 "סימופ" יקולב תוריק ר"מ          04.11.0015
      
      

11.40 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../016 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     016 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עקת עקש ירוח בר "סימופ" יקולב תוריק     04.11.0020

             163.00 מ"ס 22 יבועב ר"מ           
      
01 יבועב עקת עקש "סימופ" יקולב תוריק     04.11.0025

             125.00 מ"ס ר"מ           
      
02 יבועב עקת עקש "סימופ" יקולב תוריק     04.11.0030

             129.00 מ"ס ר"מ           
      

             163.00 מ"ס 32 ילאמינימ יבועב  "סימופ" יקולב תוריק ר"מ          04.11.0035
      

             168.00 lakcolBd קולב  "סימופ" יקולב תוריק ר"מ          04.11.0040
סימופ יקולבב היינב 11.40 כ"הס            

      
ג נ ו ט י א  י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  21.40 ק ר פ  ת ת       
      

             153.00 מ"ס 51 יבועב גנוטיא קולבב הינב ר"מ          04.12.0005
      

             163.00 מ"ס 81 יבועב גנוטיא קולבב הינב ר"מ          04.12.0010
      

             173.00 מ"ס 02 יבועב גנוטיא קולבב הינב ר"מ          04.12.0015
      

             177.00 מ"ס 22-32 יבועב גנוטיא קולבב הינב ר"מ          04.12.0020
      

             187.00 מ"ס 52 יבועב גנוטיא קולבב הינב ר"מ          04.12.0025
      

             205.00 מ"ס 03 יבועב גנוטיא קולבב הינב ר"מ          04.12.0030
      
"עקת עקש"  תוציחמל גנוטיא קולבב הינב     04.12.0035

             129.00 מ"ס 7 יבועב ר"מ           
      
"עקת עקש"  תוציחמל גנוטיא קולבב הינב     04.12.0040

             139.00 מ"ס 8 יבועב ר"מ           
      
"עקת עקש"  תוציחמל גנוטיא קולבב הינב     04.12.0045

             143.00 מ"ס 9 יבועב ר"מ           
      
"עקת עקש"  תוציחמל גנוטיא קולבב הינב     04.12.0050

             163.00 מ"ס 01 יבועב ר"מ           
      
51 יבועב "עקת עקש" גנוטיא קולבב הינב     04.12.0055

             158.00 מ"ס ר"מ           
      
02 יבועב "עקת עקש" גנוטיא קולבב הינב     04.12.0060

             177.00 הלעמו מ"ס ר"מ           
      
      
      

21.40 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../017 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     017 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הובג יבחרמ לקשמ לעב גנוטיא קולב     04.12.0065
דודיב תמר קפסמה .תרפושמ הקיטסוקאל      

             177.00 מ"ס 02 לש ירעזמ יבוע ,bd15 לש יטסוקא ר"מ           
גנוטיא יקולבב הינב 21.40 כ"הס            

      
ט ק י ל י ס  י ק ו ל ב ב  ה י י נ ב  31.40 ק ר פ  ת ת       
      
טקיליס יקולבמ מ"ס 02 יבועב תוריק תיינב     04.13.0005

             249.00 דחא דצ היקנ היינב - "ירפכ" עקובמ ר"מ           
      
טקיליס יקולבמ מ"ס 03 יבועב תוריק תיינב     04.13.0010

             371.00 דחא דצ היקנ היינב - "ירפכ" עקובמ ר"מ           
      

             138.00 מ"ס 01 יבועב )םיקלח( טקיליס יקולב תוציחמ ר"מ          04.13.0015
      
דחא דצ םיעקובמ טקיליס יקולב תוציחמ     04.13.0020

             150.00 מ"ס 01 יבועב ר"מ           
      
םידדצ 2 םיעקובמ טקיליס יקולב תוציחמ     04.13.0025

             163.00 מ"ס 01 יבועב ר"מ           
      
מ"ס  01  יבועב  טקיליסמ )U( הלעת יקולב     04.13.0030
,טקיליס ינבל  תוריקב  םיבלושמ  ,םיקלח      

              37.00 ןויז תדלפו 02-ב ןוטבב םאולימ תוברל רטמ           
      
מ"ס 01 יבועב טקיליסמ )U( הלעת יקולב     04.13.0035
ינבל תוריקב  םיבלושמ  ,דחא  דצ םיעקובמ      
םאולימ תוברל ,ל"נכ םיעקובמו יבועב טקיליס      

              42.00 ןויז תדלפו 02-ב ןוטבב רטמ           
      
מ"ס 01 יבועב טקיליסמ )U( הלעת יקולב     04.13.0040
ינבל תוריקב  םיבלושמ  ,םידדצ 2 םיעקובמ      
םאולימ תוברל ,ל"נכ םיעקובמו יבועב טקיליס      

              47.00 ןויז תדלפו 02-ב ןוטבב רטמ           
      
מ"ס 02 יבועב טקיליסמ )U( הלעת יקולב     04.13.0045
תוברל ,טקיליס ינבל תוריקב םיבלושמ ,םיקלח      

              47.00 ןויז תדלפו 02-ב ןוטבב םאולימ רטמ           
      
מ"ס 02 יבועב טקיליסמ )U( הלעת יקולב     04.13.0050
ינבל תוריקב  םיבלושמ   ,דחא דצ םיעקובמ      
םאולימ תוברל ,ל"נכ םיעקובמו יבועב טקיליס      

              52.00 ןויז תדלפו 02-ב ןוטבב רטמ           
      
מ"ס 02 יבועב טקיליסמ )U( הלעת יקולב     04.13.0055
ינבל תוריקב  םיבלושמ  ,םידדצ 2 םיעקובמ      
םאולימ תוברל ,ל"נכ םיעקובמו יבועב טקיליס      

              59.00 ןויז תדלפו 02-ב ןוטבב רטמ           
טקיליס יקולבב היינב 31.40 כ"הס            

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../018 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     018 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י כ ו כ ז  י נ ב ל ב  ה י י נ ב  41.40 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 02/02 תודימב  תיכוכז ינבלב היינב     04.14.0005

             702.00 )'חי/ח"ש 00.51  דוסי ריחמ( מ"ס 01 יבועבו ר"מ           
      
מ"ס 52/52 תודימב תיכוכז ינבלב היינב     04.14.0010

             748.00 )'חי/ח"ש 00.02  דוסי  ריחמ( מ"ס 01 יבועבו ר"מ           
תיכוכז ינבלב היינב 41.40 כ"הס            

      
ה י י נ ב ה  י ר י ח מ ל  ת פ ס ו ת  51.40 ק ר פ  ת ת       
      
רובע אוהש גוס לכמ היינבל ריחמ תפסות     04.15.0005

              38.00 יטפילא וא לוגע וקב היינב ר"מ           
      
היינב רובע ןוטב יקולבמ תוריקל ריחמ תפסות     04.15.0010

              22.00 דחא דצמ הייקנ ר"מ           
      
היינב רובע ןוטב יקולבמ תוריקל ריחמ תפסות     04.15.0015
דחא דצמ הדידמה(  םידדצה  ינשמ  הייקנ      

              33.00 )םידדצה ינש רובע ר"מ           
היינבה יריחמל תפסות 51.40 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

היינב תודובע 40 כ"הס            
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../019 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     019 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
0.5 ק ר פ  ת ת  00.50 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
רתויב תינכדעה ותרודהמב ,)לוחכה רפסה(      

0.5 קרפ תת 00.50 כ"הס            
      
ת ו ג ג  ם ו ט י א  51.50 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
      
ודדמיי תוגגו תופצר לש םימוטא םיחטש .1      
םירטמב ,םיקעמה ןיב תיקפואה הכלשהה יפל      
לע הלוע םחטשש םיחתפה לכ יוכינב ,םייעובר      
תובשחתה אלל ,ומטאנ אלש םיחטשהו רטמ 4      
רטמ יפל ודדמי תוקלור .תויפח יחטשו ,תחפב      
ללוכ םוטיאה ריחמ ,תרחא רמאנ אל םא .ךרוא      
םידדומ ןיא .מ"ס 04 לש הבוגל דע תוהבגה םג      
,'וכו םיאצומ ,תוהבגה ביבס םוטיאה תא      
גירח  .גגה םוטיא ריחמב לולככ בשחנ םריחמו      
.תויומכה בתכ יפיעסב שרופמ ןויצ אוה ל"נל      
      
לכ תולע עוציב תא םג תללוכ םוטיאה תולע .2      
.)הרטמה וא/ו הפצה( תושרדנה תוקידבה      
הרטמה וא/ו הפצה עוציב ךרוצל םימה ריחמ      
םימה ריחמ .תושרה/ןימזמה ןובשח לע ויהי      
.ןלבקה ןובשח לע היהי תורזוחה תוקידבל      
      
תועירי לש תחא הבכשב תוגג םוטיא     05.15.0010
תורפושמ  ,גגל ןאולמב תומחלומ תוינמוטיב      
תוברל ,מ"מ 5 העיריה יבוע .S.B.S רמילופב      
לש תומכב ינמוטיב רמיירפ ,ןבל טגרגא יופיצ      
0341 י"תל ומיאתי תועיריה .ר"מ/'רג 003      
.י .ת יפל עצובי םוטיאה  ."M" הגרד 3 קלח      

             119.00 .2 קלח 2-2571 ר"מ           
      
      
      
      
      
      
      

51.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../020 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     020 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תועירי לש תובכש יתשב תוגג םוטיא     05.15.0020
,S.B.S רמילופב תורפושמ ,תוינמוטיב      
,מ"מ 4 תועיריה יבוע .גגל ןאולמב תומחלומ      
ינמוטיב רמיירפ ,ןבל טגרגא יופיצ תוברל      
ומיאתי תועיריה .ר"מ/'רג 003  לש תומכב      
עצובי םוטיאה  ."M"  הגרד 3 קלח 0341 י"תל      

             157.00 .2 קלח 2-2571 .י .ת יפל ר"מ           
      
סיסב לע םייופיצב םיחוטש תוגג םוטיא     05.15.0030
,"זפלירקא" גוסמ תילירקא היסלומא      
,"M סקרוד" ,"לירקאמוג" ,"גג סקלפוטיב"      
ללוכ ירעזמ יבועב ,תובכש רפסמב "גגילופ"      
תשר תבכש םע תוניירושמ מ"מ 2 לש שבי      
השולשב "תוקלור" םוטיא .סלגרטניא תיכוכז      
מ"מ 3 לש ללוכ ירעזמ יבועב תובכש      
תיכוכז תשר תובכש יתש םע תוניירושמ      
הדועת םע היהי םוטיאה רמוח .סלגרטניא      

              73.00 .M הגרד 8154 .י .ת יפל המאתהל ר"מ           
      
"קוזיח תועירי" תמחלה י"ע "תוקלור" םוטיא     05.15.0040
05 בחורבו ,מ"ס 03 בחורב "יופיח תועירי"ו      
תועירי לש תובכש  2-מ תויושע ,מ"ס      
לכ יבוע S.B.S רמילופב תורפושמ תוינמוטיב      
ןבל טגרגא םע הנוילעה העיריה .מ"מ 4 העירי      

              63.00 .הבג לע עבטומ רטמ           
      
03 לש הליתש קמוע דע( םיחמצ יזגרא םוטיא     05.15.0050
יתשב יונ תוניגכ םישמשמה תוגג וא )מ"ס      
תורפושמ תוינמוטיב תועירי  לש תובכש      
החוד דחוימ רמוח תוליכמו S.B.S רמילופב      
תוברל ,)מ"מ 4 העירי לכ יבוע( םישרוש      
יבועב EPDH-מ הנגה תעיריו ינמוטיב רמיירפ      

              96.00 .מ"מ 5.0 ר"מ           
      
ףסונב( םישרוש דגנ הנגל העירי לש תפסות     05.15.0051
יזגרא םוטיאל ,)םימ דגנ העצובש העיריל      
,מ"ס 03 לעמ הליתש קמוע םע( םיחמצ      
םישמשמה תוגג וא )םיצע ישרוש דגנ הדימעלו      
תידועיי תינמוטיב העירי תועצמאב ,יונ תוניגכ      
יבוע( ןויריש גראו תשוחנ דידר הכותב תללוכו      
ינמוטיב רמיירפ תוברל ,)מ"מ 5 העיריה      

             143.00 .מ"מ 5.0 יבועב EPDH-מ הנגה תעיריו ר"מ           
      
      
      
      
      
      
      

51.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../021 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     021 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ףסונב( םישרוש דגנ הנגל העירי לש תפסות     05.15.0052
יזגרא םוטיאל ,)םימ דגנ העצובש העיריל      
,מ"ס 03 לעמ הליתש קמוע םע( םיחמצ      
םישמשמה תוגג וא )םיצע ישרוש דגנ הדימעלו      
יבועב ,EPDH תועירי תועצמאב ,יונ תוניגכ      

             143.00 .הלופכ המחלהב תומחלומ ,מ"מ 5.1 ר"מ           
      
03 בחורב תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק     05.15.0060
םוינימולא ליפורפ תועצמאב תוקעמה לע ,מ"ס      
,מ"ס 02 לכ עבוקמ ,מ"ס 5 בחורב ינקת      
ליפורפה ןיבש חוורמה יולימ תוברל ,ןגלואמ      
דמועה ירמוטסלא המיטא רמוח י"ע הקעמהו      

              41.00 .5.21 % הגרד 6351 .י.תב רטמ           
      
לש הטישב  C.V.P תועיריב תוגג םוטיא     05.15.0070
יבועב C.V.P-מ היושע העיריה .ינכמ עוביק      
רטסאילופ תשר םע תניירושמ ,מ"מ 2.1      
לכ תוברל .1 קלח 0341 .י .תב תדמועהו      
י"עו הקעמב ,םירפתב םישורדה םידוביעה      
י"ע תועבוקמה תוקלור םוטיא ,םיבזרמה      
.םימשנ תנקתהו ,CVP הפוצמ תכתמ ליפורפ      
ןרצי לש תורימחמה תויחנהה יפל עוציבה      

              92.00 .תועיריה ר"מ           
      
לש הטישב  C.V.P תועיריב תוגג םוטיא     05.15.0075
יבועב C.V.P-מ היושע העיריה .ינכמ עוביק      
רטסאילופ תשר םע תניירושמ ,מ"מ 2.1      
לכ תוברל ,1 קלח 0341 .י .תב תדמועהו      
י"עו הקעמב םירפתב םישורדה םידוביעה      
י"ע תועבוקמה תוקלור םוטיא ,םיבזרמה      
.םימשנ תנקתהו CVP הפוצמ תכתמ ליפורפ      
004 ליטסכטואיג דב תחנה ,העיריה יבג לע      
יפל עוציבה .ץצח תבכש וילעו ר"מ/'רג      

             160.00 .תועיריה ןרצי לש תורימחמה תויחנהה ר"מ           
      
M.D.P.E יטטניס ימוגמ תועיריב תוגג םוטיא     05.15.0080
0341 .י .תב תודמועה ,גגה ינפ לע הקבדהב      
תקבדה .מ"מ 5.1 העיריה יבוע .2 קלח      
עוביק + ינרפואנ עגמ קבד י"ע השעת תועיריה      
02 לכ ,ינקית םוינימולא ליפורפב ןוילעה הצקב      
עבצב העיריה תנבלה ללוכ ריחמה .מ"ס      

             175.00 .םוינימולא יתיתפ ב"ע וא ילירקא ר"מ           
      
      
      
      
      
      
      

51.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../022 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     022 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תעונתל םידעוימ( ןוטבמ םיחוטש תוגג םוטיא     05.15.0085
תיביכר וד תכרעמ י"ע )בכר לכ      
תללוכ תומכב ,תובכש 3-ב תיטנמצ-תירמילופ      
,םימייק םיקדס ןוקית תוברל ,ר"מ/ג"ק 4 לש      
ןווגב ,V.U דימע רליס ,תוקלורו םיטנמלא      

             205.00 .רשואמ ר"מ           
      
םוטיאב )מ"מ 5.0 דע( םירצ םיקדס ןוקית     05.15.0090
עוציבו קדסה יוקינ י"ע תוגגב םייק ינמוטיב      
תובכש שולשב מ"ס 03 בחורב םוטיא תעוצר      
גרא  תובכש יתשו ירמוטסלא םח ןמוטיב      

              63.00 מ"מ 3 לש ירעזמ שבי יבועב ,תיכוכז רטמ           
      
,חתפה יוקינ ,םשג ימ ינטלוק יחתפב לופיט     05.15.0100
,תומח ןמוטיב תוחירמב םוטיאו העיריה ןוקית      
יבועב ,תיכוכז גרא ןויריש םע 04/58 גוסמ      

              89.00 מ"מ 3 לש ירעזמ שבי רטמ           
      
תועיריב ,םייק םוטיא יבג לע תוגג םוטיא     05.15.0110
םיקלחו תועוב ןוקיתל ךותיח :ללוכה תוינמוטיב      
,גגה לש ידוסי יוקינ .תוקלור תוברל םיפפור      
דוסי תבכש תחירמ .דיס ירייש תרסה      
תועירי לש תחא הבכשב םוטיא .תינמוטיב      
רמילופב תורפושמ גגל תומחלומ תוינמוטיב      
    S.B.S, 0341 י"תל םיאתת( מ"מ 5 יבועב  
,ןוילע טגרגא יופיצ םע )M הגרד 3 קלח      

             157.00 .תוקלור םוטיאו ר"מ           
תוגג םוטיא 51.50 כ"הס            

      
ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  61.50 ק ר פ  ת ת       
      
תורק תוינמוטיב תוחירמב תופצר םוטיא     05.16.0010
יבועב "זפוטסלא" גוסמ ינמוטיב יופיצ :ללוכה      
תותשר 2 תוברל ,מ"מ 4 לש ללוכ ירעזמ שבי      

             114.00 .סלגרטניא ר"מ           
      
,תומח תוינמוטיב תוחירמב ןוטב תופצר םוטיא     05.16.0020
,ר"מ/'רג 003 תומכב ינמוטיב רמיירפ :ללוכה      
תוברל ,52/57 בשונמ םח ןמוטיב לש תובכש      
ירעזמ שבי יבועב ,סלגרטניא תיכוכז תותשר 2      

              75.00 מ"מ 4 לש ללוכ ר"מ           
      
,תומח תוינמוטיב תוחירמב ןוטב תופצר םוטיא     05.16.0025
,ר"מ/'רג 003 תומכב ינמוטיב רמיירפ :ללוכה      
2 תוברל ,ירמוטסלא םח ןמוטיב לש תובכש      
ירעזמ שבי יבועב ,סלגרטניא תיכוכז תותשר      

              80.00 מ"מ 4 לש ללוכ ר"מ           
      

61.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../023 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     023 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תבכש :ללוכה תומח תוחירמב תופצר םוטיא     05.16.0030
,ר"מ/'רג 003 לש תומכב SG 474 דוסי      
2 תוברל ,04/58 בשונמ םח ןמוטיב תובכש      
שבי יבועב ,סלגרטניא תיכוכז תשר תועירי      

              87.00 . מ"מ 4 לש ללוכ ירעזמ ר"מ           
      
לש תחא הבכשב הזר ןוטב וא תופצר םוטיא     05.16.0040
תורפושמ  ,ןוטבל תומחלומ תוינמוטיב תועירי      
,מ"מ 5 העיריה יבוע .S.B.S רמילופב      
תוברל ,"M" הגרד 3 קלח 0341 י"תל המיאתמ      

              92.00 .ינמוטיב "רמיירפ" ר"מ           
      
לש תובכש יתשב הזר ןוטב וא תופצר םוטיא     05.16.0045
תורפושמ  ,ןוטבל תומחלומ תוינמוטיב תועירי      
,מ"מ 4 העיריה יבוע .S.B.S רמילופב      
,"M" הגרד ,3 קלח 0341 י"תל המיאתמ      

             133.00 .ינמוטיב "רמיירפ" תוברל ר"מ           
      

              30.00 מ"ס 5 יבועב 51-ב הנגה ןוטב ר"מ          05.16.0055
      

              25.00 מ"מ 5.1 יבועב ,הקלח EPDH תעירי ר"מ          05.16.0056
      
004 לקשמב ינכטואיג דבמ הנגה תעירי     05.16.0057

              16.00 מ"מ 2.0 יבועב ןליתאילופ תעירי וילעו ר"מ/'רג ר"מ           
      
גוסמ שמגומ ילוארדיה חיטב תופצר םוטיא     05.16.0060
תוחפלב הזתהב וא השרבהב ,"701 פוטהקיס"      
ללוכ ,מ"מ 0.2 לש ללוכ יבועב תובכש יתש      

              66.00 .םירירח תריגס ר"מ           
      
גוסמ שמגומ ילוארדיה חיטב תופצר םוטיא     05.16.0062
תוחפלב הזתהב וא השרבהב ,"701 פוטהקיס"      
ןיסח תיכוכז גרא תבכש תוברל ,תובכש יתש      

              82.00 .מ"מ 0.3 לש ללוכ יבועב ,ילקלא ר"מ           
      
ילוארדיה יטנמצ חיטב ןוטב תופצר םוטיא     05.16.0064
701 פוט הקיס" ,"סקלפ ליסורוט" גוסמ      
יבועב תובכש יתש תוחפלב ,ע"ש וא ,"קיטסלא      
.ןרציה תוארוה יפלו ,מ"מ 2 לש ירעזמ שבי      

              77.00 .םירירח תריגסו הנכה תללוכ הדובעה ר"מ           
      
ילוארדיה יטנמצ חיטב ןוטב תופצר םוטיא     05.16.0066
701 פוט הקיס" ,"סקלפ ליסורוט" גוסמ      
יבועב תובכש יתש תוחפלב ,ע"ש וא ,"קיטסלא      
ילקלא ןיסח תיכוכז גרא תבכש תוברל ,מ"מ 3      
הנכה תללוכ הדובעה .ןרציה תוארוה יפלו      

              87.00 םירירח תריגסו ר"מ           
      
      

61.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../024 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     024 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
והשלכ יבועב  קוצי 51-ב םיעופיש ןוטב     05.16.0070
,ע"ש וא "2 דנוב.י'ג.יב" תמגודכ ברע תפסותב      

             782.00 טנמצה לקשממ 51% לש רועשב ק"מ           
תופצר םוטיא 61.50 כ"הס            

      
ת ו ר י ק  ם ו ט י א  71.50 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב ץוח תוריקל תחתמ תוביטר ץצוח ךבדנ     05.17.0080
םח ןמוטיב תוחירמ תועצמאב ,מ"ס 03 דע      
4 לש ללוכ יבועב ,גרא ןויריש םע ,תובכשב      
רמילופב תורפושמ תינמוטיב תועירימ וא ,מ"מ      
    S.B.S. י"תל המיאתמ ,מ"מ 4 העיריה יבוע  

              41.00 "M" הגרד ,3 קלח 0341 רטמ           
      
ללוכה תומח תוינמוטיב תוחירמב תוריק םוטיא     05.17.0081
,ר"מ/'רג 003  לש  תומכב ינמוטיב רמיירפ      
ןמוטיב וא ,52/501 בשונמ ןמוטיב תובכשב      
יתש תוברל ,תומח תוחירמב ירמוטסלא םח      
תללוכ תומכב ,סלגרטניא תיכוכז תותשר      
תוברל ,מ"מ 4 לש )הדוקנ לכב( ירעזמ יבועב      
ףצקומ ןריטסילופמ הנגה תוטלפ  תקבדה      
    03-P וא/ו ןמוטיב תועצמאב מ"ס 5 יבועב  
1 יבועב תוקלח E.P.D.H תועירי לש הילת      

             112.00 .מ"מ ר"מ           
      
ליסורדיה" גוסמ ילוארדיה חיטב תוריק םוטיא     05.17.0090
701 ליס פוט הקיס" ,"יביכר וד שימג      
תוחפלב ,"E-707 טוקוטסלא ריפס" ,"קיטסלא      
אלש יבועבו ןרציה תויחנה יפלו תובכש יתש      
תריגסו הנכה תללוכ הדובעה .מ"מ 2-מ תחפי      

              89.00 .םירירח ר"מ           
      
ליסורדיה" גוסמ ילוארדיה חיטב תוריק םוטיא     05.17.0091
"קיטסלא 701 ליס פוט הקיס" ,"יביכר וד שימג      
תוחפלב ,ע"ש וא "E-707 טוקוטסלא ריפס" וא      
ןיסח תיכוכז גרא ןויריש םע תובכש יתש      
יפלו ,מ"מ 3-מ תחפי אלש שבי יבועב ,ילקלא      
תריגסו הנכה תללוכ הדובעה . ןרציה תויחנה      

              71.00 .םירירח ר"מ           
      
תומחלומ תוינמוטיב תועיריב תוריק םוטיא     05.17.0092
S.B.S  רמילופב  תורפושמ ,תוריקל ןאולמב      
3 קלח 0341 י"תל תומיאתמ מ"מ 5 יבועב      
ןריטסילופמ הנגה תוטלפ תקבדהו "M" הגרד      

             110.00 .מ"ס 5 יבועב ףצקומ ר"מ           
      
      
      

71.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../025 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     025 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ירמוטסלא ינמוטיב יופיצ י"ע תוריק םוטיא     05.17.0093
מ"מ 2 לש ירעזמ שבי יבועב ,"זפוטסלא" גוסמ      
יבועב ,קלח E.P.D.H תועירי תבכש תקבדהו      

             143.00 .מ"מ 1 ר"מ           
      
ירמוטסלא ינמוטיב יופיצ י"ע תוריק םוטיא     05.17.0094
גרא ןויריש םע םוטיאה ,"זפוטסלא" גוסמ      
תקבדהו מ"מ 4 לש ללוכ שבי יבועבו תיכוכז      

             173.00 .מ"מ 1 יבועב ,קלח E.P.D.H תועירי תבכש ר"מ           
      
י"ע תוריק וא/ו םידסמ/דוסי תורוק םוטיא     05.17.0095
,ע"ש וא "פוטהקיס" וא "ליסורוט" תחירמ      
2 לש ירעזמ ללוכ יבועב תוחפל תובכש יתשב      

              74.00 .םירירח תריגסו הנכה תללוכ הדובעה .מ"מ ר"מ           
      
י"ע תוריק וא/ו םידסמ/דוסי תורוק םוטיא     05.17.0096
,ע"ש וא "פוטהקיס" וא "ליסורוט" תחירמ      
,ידועיי גרא ןוירש םע תוחפל תובכש יתשב      
תללוכ הדובעה .מ"מ 3 תוחפל לש ללוכ יבועב      

              77.00 .םירירח תריגסו הנכה ר"מ           
      
תקבדה י"ע תוריק םוטיא לע הנגה     05.17.0097

              27.00 מ"ס 5 יבועב ףצקומ ןירטסילופ תוחול/תוטלפ ר"מ           
      
,ףתרמ ,דסמ תוריקב םימ תוליזנ תריצע     05.17.0110
,'וכו םימ ירגאמ ,ץוח תוריק ,תופצר ,םידומע      
דח שימגו לילד ינטירואילופ רמוח תקרזה י"ע      
וא "ASMAOF EF" סופיטמ טואגורדיה יביכר      
תחא הקרזהל רמוח ג"ק 1( חודיק תוברל ,ע"ש      

             143.00 .)מ"ס 05 דע קמועבו מ"מ 01-61 רטוקב ג"ק           
      
תבאשמ ללוכה ןוטב םוקישו םוטיאל תווצ     05.17.0120
)'חי 02 דע הקרזהל( םידבוע ינשו הקרזה      

           3,570.00 .אלמ הדובע םוי רובע םולשתה ע"י           
      
לש בחורל ,םיקשימה ץוריח :םייק ןבא גניפוק     05.17.0130
,יוקינ ,מ"מ 8-6 דע לש קמועל ,מ"מ 6 תוחפל      
לעב ,ןבא םיתכמ וניאש יתחשמ קיטסמב יולימ      
.6351 ןקת יפל ,52% לש תוכראתה רשוכ      
םיקשימה לש רבטצמ א"מ יפל הדידמה      
םא( גנילפנס תללוכ אל הדובעה .םילפוטמה      

              30.00 .)שרדנ רטמ           
תוריק םוטיא 71.50 כ"הס            

      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../026 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     026 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ל ע  ה נ ג ה ו  ,ה נ ב ל ה  81.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ג       
      
לע עבצב יופיצ י"ע םייק גג םוטיא תנבלה     05.18.0010
"רפוס ןיבלמ" גוסמ תילירקא היסלומא סיסב      
תומכב תובכש 2-ב ,"לירק ןבול" ,"לירקרפוס"      
תרסהו גג יוקינ תוברל ר"מ/'רג 003 לש תללוכ      

              19.00 תמייק העיבצ ירייש ר"מ           
      
סיסב לע רמוח י"ע םייק גג םוטיא תנבלה     05.18.0015
וא ,"גגילופ" תמגוד השימג תילירקא היסלומא      
0.1 לש תללוכ תומכב תחא הבכשב  ,ע"ש      

              28.00 .מ"מ 5.0 לש שבי ירעזמ יבועו ר"מ/ג"ק ר"מ           
      
עבצ(,םיינמוטיב םירמוח ג"ע ףוסכ ןגמ יופיצ     05.18.0020
תמגודכ ההובג תויביטקלפר לעב ,)ףסכ      
"רבליסמוטיב" וא ,"רקזפ" תרצות "זפ רבליס"      
,תובכש 2 -ב םושיי ,ע"ש וא ,םוטיב תרצות      

              20.00 ר"מ/ר"ג 003 לש ללוכ לקשמב ר"מ           
      
תוחנומ מ"מ 2.0 יבועב ןליטאילופ תועירי     05.18.0030

              16.00 מ"ס 02 לש היפחב ר"מ           
      
ר"מ/'רג 004 לקשמב ינכטואיג דבמ תועירי     05.18.0040

              28.00 םוטיא לע הנגהל וא זוקינל ר"מ           
      
,ר"מ/'רג 002 לקשמב ינכטואג דב תועירי     05.18.0050

              18.00 הדרפה וא זוקינל ר"מ           
      
,ר"מ/'רג 004 לקשמב ינכטואג דב תועירי     05.18.0051

              25.00 םוטיאה תועירי לע הנגהל ר"מ           
      
תורקת ג"ע( םידא )"םוסחמ"( תבכעמ הבכש     05.18.0055
בשונמ םח ןמוטיב תובכש י"ע ,תקלחומ )ןוטב      
ירעזמ יבועב תיכוכז גראב תניירושמ ,04/58      

              39.00 מ"מ 3 לש ר"מ           
      
תרוצ םע E.P.D.H גוסמ ןליתאילופ תעירי     05.18.0060
םע ר"מ/ןוט 21 הכיעמ קזוחב ,"םיציב ןוטרק"      
לש ילמינימ ןפוד יבועו מ"מ  8 הבוגב תוטילב      

              55.00 מ"מ 4.0 ר"מ           
      
יבועב הקלח E.P.D.H גוסמ ןליתאילופ תעירי     05.18.0065

              34.00 .םוטיא תובכש לע הנגהכ ,מ"מ 5.1 ר"מ           
      
הבכש ,מ"ס 2 רטוקב ץוחר הילופ טגרגא     05.18.0070
ליטסכטואיג יבג לע תרזופמ ,מ"ס 5 יבועב      

              44.00 םוטיא תכרעמ לעמש ר"מ           
תוגג םוטיא לע הנגהו ,הנבלה 81.50 כ"הס            

      
      
      

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../027 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     027 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ט ש פ ת ה  י ר פ ת  ם ו ט י א  91.50 ק ר פ  ת ת       
ם י מ  י ר צ ע ו       
      
בחורב תוגגב םייקפוא תוטשפתה ירפת םוטיא     05.19.0010
לע ירמוטסלא םוטיא רמוח י"ע ,מ"ס 3 דע      
דח דיפלוסילופ וא ,ןתירואילופ ,ןוקיליס סיסב      
תללוכ הדובעה .ץבא חפב  םיוסיכו יביכר-וד וא      
יוביג ליפורפ ,רמיירפ תחירמ ,רפתה יוקינ      
05%-ב לודגה רטוקב ,ףצקומ ןליתאילופמ      
ל"נה  םוטיאה  רמוחב  יולימ ,רפתה בחורמ      
בחורב ףפוכמ 21 'סמ ץבא חפב רפתה יופיחו      
05.0 לכ ןוטבה יקלחל עבוקמ 'מ 7.0 דע סורפ      
תועצמאב ,מ"מ 5/05 חוטש לזרב ספו 'מ      
םע םילבידב םיגרבומ םוימדקב םיפוצמ םיגרב      
חפ איה ץבאה חפל הפולח .ימוגמ תויקסיד      

             192.00 .מ"מ 1 יבועב ןוולגמ הדלפ רטמ           
      
םיינוציח םייכנא תוטשפתה ירפת םוטיא     05.19.0020
רמוח י"ע ,מ"ס 3 דע בחורב תוקעמו תוריקב      
ןתירואילופ ,ןוקיליס סיסב לע ירמוטסלא םוטיא      
חפב  םיוסיכו יביכר-וד וא דח דיפלוסילופ וא      
תחירמ ,רפתה יוקינ תללוכ הדובעה .ץבא      
ףצקומ ןליתאילופמ יוביג ליפורפ ,רמיירפ      
יולימ ,רפתה בחורמ 05%-ב לודגה רטוקב      
ץבא חפברפתה יופיחו ל"נה  םוטיאה  רמוחב      
עבוקמ 'מ 7.0 דע סורפ בחורב ףפוכמ 21 'סמ      
חוטש לזרב ספו 'מ 05.0 לכ ןוטבה יקלחל      
םוימדקב םיפוצמ םיגרב תועצמאב ,מ"מ 5/05      
הפולח .ימוגמ תויקסיד םע  םילבידב םיגרבומ      

             204.00 .מ"מ 1 יבועב ןוולגמ הדלפ חפ איה ץבאה חפל רטמ           
      
םיימינפ םייכנא תוטשפתה ירפת םוטיא     05.19.0030
םוטיא רמוח י"ע  ,מ"ס 3 דע בחורב תוריקב      
וא ןתירואילופ , סיסב לע ירמוטסלא      
יוקינ ללוכה , יביכר-וד וא דח דיפלוסילופ      
,רמיירפ תחירמ ,רפתה יתפש רושיי ,רפתה      
ףצקומ ןליתאילופמ יוביג ליפורפ תרדחה      
יולימו רפתה בחורמ 05%-ב לודגה רטוקב      

             121.00 .ל"נה םוטיאה רמוחב רפתה רטמ           
      
םיימינפ םייכנא תוטשפתה ירפת םוטיא     05.19.0040
םוטיא רמוח י"ע  ,מ"ס 3 דע בחורב תוריקב      
יוקינ ללוכה ,ילירקא סיסב לע ירמוטסלא      
,רמיירפ תחירמ ,רפתה יתפש רושיי ,רפתה      
ףצקומ ןליתאילופמ יוביג ליפורפ תרדחה      
יולימו ,רפתה בחורמ 05%-ב לודגה רטוקב      

              87.00 .ל"נה םוטיאה רמוחב רפתה רטמ           
      
      
      
      
      

91.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../028 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     028 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רמוח י"ע תופצרב תוטשפתה ירפת םוטיא     05.19.0050
דיפלוסילופ וא ןתרואילופ סיסב לע םוטיא      
תרדחה )דרפנב דדמנ רקלקה( יביכר-וד      

              99.00 רמג ליפורפו ףצקומ ןליתאילופמ יוביג  ליפורפ רטמ           
      
סיסב לע חפות יליפורדיה ימיכ םימ רצע     05.19.0060
52/02 דע ךתחב ,הקיצי תוקספהב טיינוטנב      
וא "סקמלווק" ,"ורפ לווסוטנב"  תמגוד ,מ"מ      

             115.00 ע"ש רטמ           
      
תוקספהב ינוציח C.V.P-מ םוטיא תועוצר     05.19.0070

             105.00 ע"ש וא רנסיק/ "לאיר" מ"ס 5.91 בחורב הקיצי רטמ           
      
תמגוד ןתירואילופמ ימיכ םימ רצע     05.19.0080
    S-LLEWS-AKIS הקיצי תוקספהל ,ע"ש וא  

             115.00 .מ"מ 02*01 ךתחב רטמ           
      
יביטקא טיינוטנב סיסב לע חפנתמ םימ רצע     05.19.0090
TNUOMARAP תרצות "פוטס רפוס" תמגוד      
AKIS תרצות "פוטס לווס" וא ,)םוטיב(      

             109.00 מ"מ 91X52 ךתחב ,ע"ש וא )ראליג( רטמ           
      
ןיב וא הפצרל ריק ןיב( הקיצי תקספה םוטיא     05.19.0100
"סקפייז" תמגוד ישיבג םוטיא י"ע )ריקל ריק      
ללוכ לקשמב תובכש יתשב החירמ י"ע ע"ש וא      
52 דע בחורב םושיי י"ע ,א"מ 5-ל ג"ק 0.3      
םידדמנ ,רחא וא טיינוטנבמ םימ ירצע( מ"ס      

             103.00 .)דרפנב רטמ           
םימ ירצעו תוטשפתה ירפת םוטיא 91.50 כ"הס            

      
ת ו ג ג  ל ש  י מ ר ת  ד ו ד י ב  02.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר י ק ו       
      
ןריטסילופ תוחול י"ע תוגגל ימרת דודיב     05.20.0010
.מ"ס 3 יבועב ,F-03 ,םיצרוחמ ףצקומ      
תימרת תודגנתה 230.0 תילאמיסקמ      

              43.00 x m(/ W r =  839.0 )C  תילמינימ ר"מ           
      
ןריטסילופ תוחול י"ע תוגגל ימרת דודיב     05.20.0020
.מ"ס 5 יבועב ,F-03 ,םיצרוחמ ףצקומ      
תימרת תודגנתה 230.0 תילאמיסקמ      

              55.00 x m(/ Wr =  365.1 )C  תילמינימ ר"מ           
      
ןריטסילופ תוחול י"ע תוגגל ימרת דודיב     05.20.0030
.מ"ס 8 יבועב ,F-03 ,םיצרוחמ ףצקומ      
תימרת תודגנתה 230.0 תילאמיסקמ      

              69.00 x m(/ Wr =  05.2 )C  תילמינימ ר"מ           
      

02.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../029 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     029 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רמצ ינורזמ י"ע םיפער תוגגל  ימרת דודיב     05.20.0040
תועיריב םיפוטע ,מ"ס 5 יבועב תיכוכז      

              45.00 .שאב םידימע ןליטאילופ ר"מ           
      
רמצ ינורזימ י"ע םיפער תוגגל ימרת דודיב     05.20.0050

              39.00 םוינימולא דידר יופיצ םע מ"ס  5 יבועב תיכוכז ר"מ           
      
ינורזמ ידי לע םיפער תוגגל ימרת דודיב     05.20.0060
םוינימולא דידר םע  "etihowns" רטסאילופ      
לעב( xmws 008 ,מ"ס 01 יבוע םידדצה ינשמ      

              61.00 .)תימוקמ תרצותמ י"תמ לש קורי ות ר"מ           
      
תועירי י"ע חפ/םיפער תוגגל ימרת דודיב     05.20.0070
תובכרומ ,מ"מ 5-4 יבועב   "ליופ ורטסא"      
יסיכב תואולכ ריוא תועוב לש תחא הבכשמ      
ליופ תובכש יתשב תופוצמו  ןליתאילופ      

              52.00 )E םגד( רוהט םוינימולא ר"מ           
      
בכרומה  ,םיפער וא חפ תוגגל ימרת דודיב     05.20.0080
תשר םהינבו רוהט םוינימולא תובכש יתשמ      

              36.00 .ןליתאילופ ר"מ           
      
ןריטסילופ תוחול י"ע תוגגל ימרת דודיב     05.20.0090
תילאמיסקמ .מ"ס 3 יבועב ,F-03 ,ףצקומ      
x m(/ W r  תילמינימ תימרת תודגנתה 230.0      

              45.00 =  C) 0.938 ר"מ           
      
ןריטסילופ תוחול י"ע תוגגל ימרת דודיב     05.20.0100
תילאמיסקמ .מ"ס 5 יבועב ,F-03 ,ףצקומ      
x m(/ Wr  תילמינימ תימרת תודגנתה 230.0      

              57.00 =  C) 1.563 ר"מ           
      
ןריטסילופ תוחול י"ע תוגגל ימרת דודיב     05.20.0110
תילאמיסקמ .מ"ס 8 יבועב ,F-03 ,ףצקומ      
x m(/ Wr  תילמינימ תימרת תודגנתה 230.0      

              71.00 =  C) 2.50 ר"מ           
      
ןריטסילופ תוחול י"ע תוגגל ימרת דודיב     05.20.0120
תילאמיסקמ .מ"ס 3 יבועב ,F-02 ,ףצקומ      
x m(/ W r  תילמינימ תימרת תודגנתה 40.0      

              35.00 =  C) 0.75 ר"מ           
      
ןריטסילופ תוחול י"ע תוגגל ימרת דודיב     05.20.0130
תילאמיסקמ .מ"ס 5 יבועב ,F-02 ,ףצקומ      
= x m(/ Wr  תילמינימ תימרת תודגנתה 40.0      

              47.00 C) 1.25 ר"מ           
      
      
      

02.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../030 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     030 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןריטסילופ תוחול י"ע תוגגל ימרת דודיב     05.20.0140
תילאמיסקמ .מ"ס 8 יבועב ,F-02 ,ףצקומ      
= x m(/ Wr  תילמינימ תימרת תודגנתה 40.0      

              62.00 C) 2.00 ר"מ           
      
,חיט :תוברל ,מ"ס 2 יבוע 03F רקלק תוחול     05.20.0150
ירשגל( ןרציה תוארוה יפל - סקדא ,mpx תשר      

              54.00 .)רוק ר"מ           
      
י"ע םיינוציח תוריק וא/ו תוגגל ימרת דודיב     05.20.0160
ינפב םידימע )ןאפודנור( ןירטסילופ תוחול      

              58.00 .מ"ס 3 - 5 יבועב ,םימו תוחל ר"מ           
      
י"ע )םיפער וא חפ( תוגג ,תוריקל ימרת דודיב     05.20.0170
יבועב )תויתבכש בר( "ביסומרת" גוסמ תועירי      
רטסאילופ יביסמ תובכרומ ,מ"מ 07 דע      

              62.00 .םוינימולא תובכשב םידדצה ינשמ םיפוטעו ר"מ           
      
x  תילאמיסקמ    םוימירפ גנוטיא תוחול     05.20.0180
    m(/ttaW[  460.0 = ])Cתודגנתה מ"ס7  יבוע  

              75.00 x m(/ Wr =  980.1 )C  תילמינימ תימרת ר"מ           
      
x  תילאמיסקמ  םוימירפ גנוטיא תוחול     05.20.0190
    m(/ttaW[  460.0 = ])Cתודגנתה מ"ס8  יבוע  

              75.00 x m(/ Wr =  442.1 )C  תילמינימ תימרת ר"מ           
      
רמצ ינורזמ פ"ע תוריקל ינוציח ימרת דודיב     05.20.0200
י"ת פ"ע םימל דימע ק"מ/ג"ק 001 םיעלס      
תילאמיסקמ מ"ס 5.2 יבועב ,703 ףיעס ,157      
taCelboloS-oiB   תואירב ןקת םע 140.0      
    BECUE 1M yrogeםידתימ ידי לע ןקתומ  
תוארוה יפ לע קיטסלפמ )םילביד( םידועיי      

              56.00 .השבי הילתל - ןרציה ר"מ           
      
רמצ ינורזמ פ"ע תוריקל ינוציח ימרת דודיב     05.20.0210
י"ת פ"ע םימל דימע ק"מ/ג"ק 001 םיעלס      
תילאמיסקמ מ"ס 5 יבועב ,703 ףיעס ,157      
lboloS-oiB   תואירב ןקת םע 140.0      
    BECUE 1M yrogetaCe ידי לע ןקתומ  
יפ לע קיטסלפמ )םילביד( םידועיי םידתימ      

              61.00 .השבי הילתל - ןרציה תוארוה ר"מ           
      
      
      
      
      
      
      
      

02.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../031 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     031 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רמצ ינורזמ פ"ע תוריקל ינוציח ימרת דודיב     05.20.0220
י"ת פ"ע םימל דימע ק"מ/ג"ק 001 םיעלס      
תילאמיסקמ מ"ס 5.7 יבועב ,703 ףיעס ,157      
taCelboloS-oiB   תואירב ןקת םע 140.0      
    BECUE 1M yroge םידתימ ידי לע ןקתומ  
תוארוה יפ לע קיטסלפמ )םילביד( םידועיי      

              65.00 .השבי הילתל - ןרציה ר"מ           
      
רמצ ינורזמ פ"ע תוריקל ינוציח ימרת דודיב     05.20.0230
י"ת פ"ע םימל דימע ק"מ/ג"ק 001 םיעלס      
תילאמיסקמ מ"ס 01 יבועב ,703 ףיעס ,157      
CelboloS-oiB   תואירב ןקת םע 140.0      
    BECUE 1M yrogeta םידתימ ידי לע ןקתומ  
תוארוה יפ לע קיטסלפמ )םילביד( םידועיי      

              70.00 .השבי הילתל - ןרציה ר"מ           
      
רמצ ינורזמ פ"ע תוריקל ינוציח ימרת דודיב     05.20.0240
י"ת פ"ע םימל דימע ק"מ/ג"ק 001 םיעלס      
תילאמיסקמ מ"ס 5.2 יבועב ,703 ףיעס ,157      
taCelboloS-oiB   תואירב ןקת םע 140.0      
    BECUE 1M yroge םידתימ ידי לע ןקתומ  
םירוח סלגרביפ תשר תוברל ,)םילביד( םידועיי      
תמגודכ ןרציה תוארוה יפ לע םושיי( מ"מ 5*5      

              70.00 .)"חיט תשר ,דודיב" תטישל "סואהומרט" ר"מ           
      
רמצ ינורזמ י"ע תוריקל ינוציח  ימרת דודיב     05.20.0250
י"ת יפ לע םימל דימע ק"מל ג"ק001  םיעלס      
תילאמיסקמ מ"ס 5 יבועב ,703 ףיעס ,157      
תואירב ןקת םע 140.0      
    M1 EUCEB B io-SolobleCategory  
ללכ )םילביד( םידועיי םידתימ ידי לע ןקתומ      
יפ לע םושיי( מ"מ 5*5 םירוח סלגרביפ תשר      
תטישל"( סואהומרט" תאמגודכ )ןרציה תוארוה      

              75.00 )"חיט תשר, דודיב" ר"מ           
      
רמצ ינורזמ פ"ע תוריקל ינוציח ימרת דודיב     05.20.0260
י"ת פ"ע םימל דימע ק"מ/ג"ק 001 םיעלס      
תילאמיסקמ מ"ס 5.7 יבועב ,703 ףיעס ,157      
taCelboloS-oiB   תואירב ןקת םע 140.0      
    BECUE 1M yroge םידתימ ידי לע ןקתומ  
םירוח סלגרביפ תשר תוברל ,)םילביד( םידועיי      
תמגודכ ןרציה תוארוה יפ לע םושיי( מ"מ 5*5      

              80.00 .)"חיט תשר ,דודיב" תטישל "סואהומרט" ר"מ           
      
      
      
      
      
      

02.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../032 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     032 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רמצ ינורזמ פ"ע תוריקל ינוציח ימרת דודיב     05.20.0270
י"ת פ"ע םימל דימע ק"מ/ג"ק 001 םיעלס      
תילאמיסקמ מ"ס 01 יבועב ,703 ףיעס ,157      
CelboloS-oiB   תואירב ןקת םע 140.0      
    BECUE 1M yrogeta םידתימ ידי לע ןקתומ  
םירוח סלגרביפ תשר תוברל ,)םילביד( םידועיי      
תמגודכ ןרציה תוארוה יפ לע םושיי( מ"מ 5*5      

              85.00 .)"חיט תשר ,דודיב" תטישל "סואהומרט" ר"מ           
      
ןרטסיופ תוחול י"ע תוריקל ינוציח  ימרת דודיב     05.20.0280
תילאמיסקמ מ"ס 2 יבועב 03F 001 ףצקומ      
תוברל ןרצי תוארוה יפ לע ריקל קזוחמ 230.0      
תאמגודכ( מ"מ 5*5 םירוח סלגרביפ תשר      

              57.00 .)"חיט תשר ,דודיב" תטישל "סואהומרט" ר"מ           
      
ןרטסיופ תוחול י"ע תוריקל ינוציח  ימרת דודיב     05.20.0290
תילאמיסקמ מ"ס 3 יבועב 03F 001 ףצקומ      
תוברל ןרצי תוארוה יפ לע ריקל קזוחמ 230.0      
תאמגודכ( מ"מ 5*5 םירוח סלגרביפ תשר      

              63.00 .)"חיט תשר ,דודיב" תטישל" סואהומרט" ר"מ           
      
ןרטסיופ תוחול י"ע תוריקל ינוציח  ימרת דודיב     05.20.0300
תילאמיסקמ מ"ס 5 יבועב 03F 001 ףצקומ      
תוברל ןרצי תוארוה יפ לע ריקל קזוחמ 230.0      
תאמגודכ( מ"מ 5*5 םירוח סלגרביפ תשר      

              75.00 .)"חיט תשר ,דודיב" תטישל" סואהומרט" ר"מ           
      
ןרטסיופ תוחול י"ע תוריקל ינוציח  ימרת דודיב     05.20.0310
תילאמיסקמ מ"ס 8 יבועב 03F 001 ףצקומ      
תוברל ןרצי תוארוה יפ לע ריקל קזוחמ 230.0      
תאמגודכ( מ"מ 5*5 םירוח סלגרביפ תשר      

              85.00 .)"חיט תשר ,דודיב" תטישל" סואהומרט" ר"מ           
      
רמצ ינורזמ י"ע םיפער תוגגל  ימרת דודיב     05.20.0320
מ"ס 5.2 יבועב ק"מל ג"ק42  תיכוכז      
תואירב ןקת םע 440.0 תילאמיסקמ      

              37.00 Category M1 EUCEB  Bio-Soloble ר"מ           
      
רמצ ינורזמ י"ע םיפער תוגגל  ימרת דודיב     05.20.0330
מ"ס 5 יבועב ק"מל ג"ק42  תיכוכז      
תואירב ןקת םע 440.0 תילאמיסקמ      

              43.00 Category M1 EUCEB  Bio-Soloble ר"מ           
      
רמצ ינורזמ י"ע םיפער תוגגל  ימרת דודיב     05.20.0340
מ"ס 5.7 יבועב ק"מל ג"ק42  תיכוכז      
תואירב ןקת םע 440.0 תילאמיסקמ      

              46.00 Category M1 EUCEB  Bio-Soloble ר"מ           
      
      

02.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../033 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     033 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רמצ ינורזמ י"ע םיפער תוגגל  ימרת דודיב     05.20.0350
מ"ס 01 יבועב ק"מל ג"ק42  תיכוכז      
תואירב ןקת םע 440.0 תילאמיסקמ      

              51.00 Category M1 EUCEB  Bio-Soloble ר"מ           
      
רמצ ינורזמ י"ע םיפער תוגגל  ימרת דודיב     05.20.0360
מ"ס 5.2 יבועב ק"מל ג"ק 06 תיכוכז      
תואירב ןקת םע 140.0 תילאמיסקמ      

              45.00 Category M1 EUCEB  Bio-Soloble ר"מ           
      
רמצ ינורזמ י"ע םיפער תוגגל  ימרת דודיב     05.20.0370
מ"ס 5 יבועב ק"מל ג"ק 06 תיכוכז      
תואירב ןקת םע 140.0 תילאמיסקמ      

              54.00 Category M1 EUCEB  Bio-Soloble ר"מ           
      
רמצ ינורזמ י"ע םיפער תוגגל  ימרת דודיב     05.20.0380
מ"ס 5.7 יבועב ק"מל ג"ק 06 תיכוכז      
תואירב ןקת םע 140.0 תילאמיסקמ      

              60.00 Category M1 EUCEB  Bio-Soloble ר"מ           
      
רמצ ינורזמ י"ע םיפער תוגגל  ימרת דודיב     05.20.0390
מ"ס 01 יבועב ק"מל ג"ק 06 תיכוכז      
תואירב ןקת םע 140.0 תילאמיסקמ      

              65.00 Category M1 EUCEB  Bio-Soloble ר"מ           
תוריקו תוגג לש ימרת דודיב 02.50 כ"הס            

      
ת ו ג ג ל  ם ו ט י א  ת ו ק י ד ב  12.50 ק ר פ  ת ת       
ם י מ י י ק       
      
י"ע ר"מ 052 דע חטשב םייק גג םוטיא תקידב     05.21.0010
ןקת יפל ,ע"ש 27 ךשמל םימב גגה תפצה      
.הנורחאה ותרודהמב 1 קלח 6741 ילארשי      
ךרדמ ינפל לעמ מ"ס 5 םימה הבוג :םישגד      
הרקתה ינפל תחתמ ןטלוקה קוקיפ .םייברימ      
אל הפצהה ימש הפרות תומוקמ לע הרטמהו      

             782.00 'פמוק         .ןהילא עיגת  
      
005 דע 152-מ חטשב םייק גג םוטיא תקידב     05.21.0020
יפל ,ע"ש 27 ךשמל םימב גגה תפצה י"ע ר"מ      
ותרודהמב 1 קלח 6741 ילארשי ןקת      
לעמ מ"ס 5 םימה הבוג :םישגד .הנורחאה      
תחתמ ןטלוקה קוקיפ .םייברימ ךרדמ ינפל      
ימש הפרות תומוקמ לע הרטמהו הרקתה ינפל      

           1,219.00 'פמוק         .ןהילא עיגת אל הפצהה  
      
      
      
      

12.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../034 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     034 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
0001 דע 105-מ חטשב םייק גג םוטיא תקידב     05.21.0030
,ע"ש 27 ךשמל םימב תוגג תפצה י"ע  ר"מ      
ותרודהמב 1 קלח 6741 ילארשי ןקת יפל      
לעמ מ"ס 5 םימה הבוג :םישגד .הנורחאה      
תחתמ ןטלוקה קוקיפ .םייברימ ךרדמ ינפל      
ימש הפרות תומוקמ לע הרטמהו הרקתה ינפל      

           1,666.00 'פמוק         .ןהילא עיגת אל הפצהה  
      
ר"מ 07 דע יללכ חטשב ,םייק גגל יסדנה רקס     05.21.0040
הדימב תויעב ןוחביאו םוטיאה בצמ תקידבל      

           1,428.00 'פמוק         בותכ חוד תאצוה תוברל ,תומייקו  
      
ר"מ לכ רובע גגב רקס תכירעל ריחמ תפסות     05.21.0050

               5.00 גגה חטשב ףסונ ר"מ           
םימייק תוגגל םוטיא תוקידב 12.50 כ"הס            

      
,ה ל י ב ט  ת ו כ י ר ב  ם ו ט י א  22.50 ק ר פ  ת ת       
ם י מ  י ר ג א מ  ,ה י ח ש  ת ו כ י ר ב       
      
היחש תוכירב וא/ו הליבט תכירב םוטיא     05.22.0010
ןתרואילופ ב"ע גוסמ תכרעמ י"ע םימ ירגאמו      
ר"מ/ג"ק 3-כ לש תומכב ע"ש וא "סיראמ" ןוגכ      
לש יבועב ,שבי יופיצ תלבקל ,ןוירש גראו      
,לוח ץחלב הפיטש תוברל ,מ"מ 5.1 תוחפל      
תומיטא תקידב ,ר"מ/'רג 052 תומכב רמירפ      

             153.00 .הפצהב ר"מ           
      
היחש תוכירב וא/ו הליבט תכירב םוטיא     05.22.0020
שמגומ ילוארדיה טנמצ תובכש י"ע םימ ירגאמו      
ימ םע שומישל רושיאל ףקותב הדועתו(      
,"E-747 סקלפוטסלא ריפס" ןוגכ גוסמ )היתש      
ליסורדיה" וא ,"קיטסלא 701 ליס פוט הקיס"      
לש ללוכ שבי ירעזמ יבועב ,"יביכר-וד שימג      

             110.00 .מ"מ 5.2 ר"מ           
      
היחש תוכירב וא/ו הליבט תכירב םוטיא     05.22.0025
שמגומ ילוארדיה טנמצ תובכש י"ע םימ ירגאמו      
ימ םע שומישל רושיאל ףקותב הדועת םע(      
סקלפוטסלא ריפס" ןוגכ גוסמ ,)היתש      
    747-E", "וא ,"קיטסלא 701 ליס פוט הקיס  
הבכשב רשאכ ,"יביכר-וד שימג ליסורדיה"      
.ילקלא ןיסח תיכוכז גרא/תשר תעבטומ הינשה      
4 תוקלורב( מ"מ 3-מ חתפי אל ללוכ יבוע      

             120.00 .)מ"מ ר"מ           
םימ ירגאמ ,היחש תוכירב ,הליבט תוכירב םוטיא 22.50 כ"הס            

      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../035 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     035 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ י י ק  ת ו ג ג  ת ק ז ח א  32.50 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע ר"מ 5.0 דע חטשב ,םיימוקמ גג ינוקית     05.23.0010
תרפושמ תינמוטיב העירי לש יאלט תמחלה      
תודימעל הדועת תולעב S.B.S  רמילופב      
יבועב "M" הגרד 3 קלח 0341 י"ת תושירדב      
תינמוטיב העיריב םוגפ םוקמ יבג לע מ"מ 5      
51 תוחפלב םגפה תא רובעי יאלטה ,תמייק      
עבצב ןוקיתה םוקמ תנבלהו תונכה ללוכ ,מ"ס      

             123.00 .ילירקא 'חי           
      
י"ע ר"מ 5.0 דע חטשב ,םיימוקמ גג ינוקית     05.23.0020
םח ןמוטיב תובכש יתשו רדוח ינמוטיב רמיירפ      
ןוגכ תיכוכז תשר םע ,04/58 ,בשונמ      
תחפי אל ירעזמ שבי יבוע .ןהיניב ,סלגרטניא      
עבצב הנבלהו שביו סג לוח רוזיפ .מ"מ 3 -מ      

              72.00 .ילירקא סיסב לע 'חי           
      
תמחלה י"ע ,םייק גג םוטיאב ,םיקדס ןוקית     05.23.0025
תימוטיב העירימ מ"ס 03 בחורב םוטיא תעוצר      
יופיצו S.B.S רמילופב תורפושמ מ"מ 5 יבועב      

              67.00 .ןוילע טגרגא רטמ           
      
,םייק גג םוטיאב ,מ"מ 5.0 דע םיקדס ןוקית     05.23.0026
בחורב םוטיא תועוצר תמלשה ,קדסה יוקינ י"ע      
בשונמ ןמוטיב תובכש שולש תוחפלו ,מ"ס 03      
.סלגרטניא תיכוכז גרא תובכש יתשו  04/58      
רוזיפ .מ"מ 3 -מ תחפי אל ,שבי ,ןמוטיבה יבוע      

              44.00 .ילירקא סיסב לע עבצב הנבלהו שביו סג לוח רטמ           
      
יולימו םימוטא תוגגב תוחיפנ ףוליק     05.23.0030
םח ןמוטיב תרזעב ורצונש תוירורעקשה      
תובכש וילעו דיחא חטשמ תלבקל לוחב ברועמ      
חטש רובע םולשתה( ל"נכ ןוירישו ןמוטיב      
ןיירושמה ןמוטיבה .)דבלב ןוקית שרודה      

              41.00 .דרפנ ףיעסב םלושמ ר"מ           
      
ידי לע ,תוריקבו תוקעמב םירצ םיקדס םוטיא     05.23.0040
תושירדב דמועה ירמוטסלא רמוח לש תוחירמ      
)ע"ש וא "זפלירקא" ןוגכ( ,M הגרד 8154 ןקת      
2 לש ללוכ שבי יבועב ,תיכוכז גרא ןויריש םע      
בחור ,מ"ס 03 תוחפל לופיטה בחור .מ"מ      

              53.00 מ"ס 02 תוחפל תשרה רטמ           
      
יולימ תוברל גגה ףקיהב קוזיח ילגרס תפלחה     05.23.0050
.םייקה קוריפו ,ינוקיליס וא ינתירואילופ קיטסמ      
דומעי קיטסמה .1 קלח 2571 .י.ת יפל לגרסה      

              47.00 52 הגרד 6351 .י.תב רטמ           
      
ילרטואנ ןוקיליס קיטסמ יולימ שודיח     05.23.0060

              19.00 .םייקה קוריפ תוברל ,םילגרסב ןתירואילופ/ רטמ           
      

32.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../036 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     036 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
CVP יושע רלוק םע ןטלוק רזיבא תפלחה     05.23.0070
ומוטיאו ורוביח ,ועוביק תוברל ,3" דע רטוקב      

             334.00 תומייקה םוטיאה תועריל 'חי           
      
CVP יושע רלוק םע ןטלוק רזיבא תפלחה     05.23.0080
ומוטיאו ורוביח ,ועוביק תוברל ,4" דע רטוקב      

             387.00 תומייקה םוטיאה תועריל 'חי           
      
CVP יושע רלוק םע ןטלוק רזיבא תפלחה     05.23.0090
ומוטיאו ורוביח ,ועוביק תוברל ,5" דע רטוקב      

             440.00 תומייקה םוטיאה תועריל 'חי           
      
CVP יושע רלוק םע ןטלוק רזיבא תפלחה     05.23.0100
ומוטיאו ורוביח ,ועוביק תוברל ,6" דע רטוקב      

             491.00 תומייקה םוטיאה תועריל 'חי           
      
םימייק םיבזרמב םיינותחת םיכפשמ ןוקית     05.23.0120
ןותחת קלח קוריפ ידי לע )קיטסלפ וא הדלפ(      

             335.00 .שדחב ותמלשהו 'חי           
      
גגמ מ"ס 5 לש עצוממ יבועב ץצח תבכש יוניפ     05.23.0130

              48.00 ןויקנו םוטיאה עוציבל גגה תנכה תוברל ,םייק ר"מ           
      
-כ בחורב ,תמייק הקלור רוזאב ץצח תקחרה     05.23.0140
ןוקית רחאל ותרזחהו חטשה יוקינ ,מ"ס 05      

              25.00 דבלב הקלור םוטיא םיעצבמ רשאכ ,תוקלורה ר"מ           
      
סייד ידי לע םינשי תוגגב םיעופיש ןוקית     05.23.0150
הנתשמ יבועב תחא הבכש תינמוטיב היסלומא      

              25.00 .מ"מ 02 דעו מ"מ 5-מ ר"מ           
      
-לוח-טנמצ סייד ידי לע תוגגב םיעופיש ןוקית     05.23.0160
מ"מ 5-מ הנתשמ יבועב ,תינמוטיב היסלומא      

              48.00 .ינמוטיב רמיירפ יבג לע םושייה .מ"מ 04 דעו ר"מ           
      

              44.00 מ"ס 8-4 יבועב םיעופיש ןוטב/הדמ קוריפ ר"מ          05.23.0162
      
תמלשה ידי לע םימייק תוגגב םיעופיש ןוקית     05.23.0165

              67.00 ,מ"ס 8-ל 4 ןיב יבועב םיעופיש ןוטב וא/ו הדמ ר"מ           
      
םינגזמ לש תוינוציח יוביע תודיחי תמרה     05.23.0170
לע תוחנומה דוד טלוקל דמעמ וא ,םילצופמ      
וא תובלתשמ םינבא לע ןתחנהו גגה יבג      
ליטסקטואיג תעירימ "דופיר" לע( תופצרמ      
הקפסא תוברל ,)םיינשל לפוקמ ,ר"מ/רג 004      
לודג יבועב תופצרמ וא תובלתשמ םינבא לש      
תרנצב לופיט אלל ךא םואת ךות( מ"ס 5-מ      

              70.00 'פמוק         .)למשחהו זגה  
      

32.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../037 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     037 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יבג לע םיחנומה ,שמש דוד םיטלוק 2 קוריפ     05.23.0180
ג"ע ,םוטיאה רחאל שדחמ ןתבכרהו גגה      
לע םיחנומה( תופצרמ וא/ו תובלתשמ םינבא      
,ר"מ/רג 004 ליטסקטואיג תעירימ "דופיר"      
םינבא לש הקפסא ללוכ ,)םיינשל לפוקמ      
,מ"ס 5-מ לודג יבועב תופצרמ וא תובלתשמ      
למשחהו םימה תרנצ תמלשהו תרזחה תוברל      

             800.00 'פמוק         .ןיקתה הבצמל  
      
,למשח וא תרושקת תרנצ לש המצ קוריפ     05.23.0190
ךרוצל ,םוטיאל םידעוימה םיחטשל תרבוחמה      
תודובע רמגב התעיבקו הדובעה עוציב      
ןקת יפל )"אבס לקמ"( לוורש ךרד םוטיאה      
לוורש תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה .1/2571      

              34.00 מ"ס 01 -מ תחפי אלש רטוקב ל"נכ רטמ           
      
לע םימייק םייכנא יופיח יחפ קוזיחו ןוקית     05.23.0200

              36.00 הרוצ לכבו םוקמ לכב תוטשפתה ירפת רטמ           
      
ירפת לע םימייק םימוגפ יופיח יחפ קוריפ     05.23.0210
חפ תפסות וא/ו המלשהו םייכנא תוטשפתה      

             176.00 מ"מ 1 יבועב שדח ןבלוגמ רטמ           
      
רטוקב גגב רדוח םייק רוניצל ביבסמ םוטיא     05.23.0220
היבוקל ביבסמ ןוטבה ןוקית ללוכה ,4" דע      

             132.00 .םייקה תמגודכ םוטיאה ןוקיתו 'חי           
      
4" דע רטוקב םימייק זוקינ ירוח תריגסו לוטיב     05.23.0230

              48.00 יטנמצ סייד י"ע 'חי           
      
לעמ רטוקב םימייק זוקינ ירוח תריגסו לוטיב     05.23.0240

              58.00 יטנמצ סייד י"ע 8"-4" 'חי           
      
051 דע חטשב םימייק םימוטא תוגגל הקוזחת     05.23.0250
יוניפ ,תלוספ תאצוה ,גגה יוקינ :ללוכה ר"מ      
תחיתפו תולעת יוקינ ,םיצע ימזג ,םילע      

               9.00 םיבזרמו םינטלוק ר"מ           
      
לעמ חטשב םימייק םימוטא תוגגל הקוזחת     05.23.0260
תאצוה ,גגה יוקינ :ללוכה ר"מ 005 דעו 151      
תולעת יוקינ ,םיצע ימזג ,םילע יוניפ ,תלוספ      

               7.00 םיבזרמו םינטלוק תחיתפו ר"מ           
      
לעמ חטשב םימייק םימוטא תוגגל הקוזחת     05.23.0270
,תלוספ תאצוה ,גגה יוקינ :ללוכה ר"מ 105      
תחיתפו תולעת יוקינ ,םיצע ימזג ,םילע יוניפ      

               6.00 םיבזרמו םינטלוק ר"מ           
      
      

32.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../038 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     038 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
גגב )םינוש םירטקב( םימותס םיבזרמ תחיתפ     05.23.0280

             101.00 םהשלכ הקזחאו יוקינ עצוב אל וב םייק 'חי           
      
גוסמ םוטיאב( םימייק םימוטא תוגג אוטאיט     05.23.0290
תוברל ,םימב הפיטשו אטאטמ י"ע )והשלכ      

               4.00 .קבאו םילע קוליס ר"מ           
םימייק תוגג תקזחא 32.50 כ"הס            

      
ן ו ד א ר  ז ג ב  ל ו פ י ט  42.50 ק ר פ  ת ת       
      
דימע רמוחב ףתרמ תוריק וא הזר ןוטב םוטיא     05.24.0010
תוינמוטיב תועירי לש תחא הבכש ,ןודאר זגל      
5 העיריה יבוע.S.B.S רמילופב תורפושמ      
003  לש תומכב ינמוטיב רמיירפ ,מ"מ      
3 קלח 0341 י"תל ומיאתי תועיריה .ר"מ/'רג      

             153.00 ."M" הגרד ר"מ           
      
רושיא םע רמוחב הזר ןוטב וא תוריק םוטיא     05.24.0020
תויחנה יפ לע ,ןודאר זגל תודימעל ףקות רב      
5 לש ירעזמ שבי יבועב יופיצ תלבקלו ,ןרציה      
לש תורימחמה תויחנהה פ"ע עוציבה .מ"מ      

             109.00 .ןרציה ר"מ           
      
תועצמאב ,זג תואצמיהל תוקידב עוציב     05.24.0040
הביבסה תוכיא דרשממ ןוישר םע הדבעמ      

             315.00 'פמוק         )ןהשלכ תודימב רדח יפל הדידמ(  
ןודאר זגב לופיט 42.50 כ"הס            

      
ע ק ר ק  י ז ג ב  ל ו פ י ט  52.50 ק ר פ  ת ת       
      
םדא תרידח תינמל םיליער םיזג דגנ םוטיא     05.25.0005
יבועב EPDH תועירי י"ע הנבמה ךותל םיזגו      
יפל תוקדבנו תומחלומ תופיפח םע מ"מ 5.1      

             134.00 .הביבסה תנגהל דרשמה תויחנה ר"מ           
      
םדא תרידח תינמל םיליער םיזג דגנ םוטיא     05.25.0010
יביכר וד הזתהל רמוח י"ע הנבמה ךותל םיזגו      
םימ לע ססובמ ,"TOOB DIUQIL" גוסמ      
,םירמילופב תרשעומ תינמוטיב היסלומאו      
םיידוחיי םיפסומ םע תיטילונומ הנרבממ רצויה      
'בח י"ע קוושמ ,ב"הרא "OCTEC" 'בח תרצות      
תיתשת יבג לע םשוימ ,ע"ש וא ,מ"עב לוגלמ      
ג"ק 3  תוחפל לש תומכב ,ליטסכטואיג וא ןוטב      
5.1 לש שבי ירעזמ  יופיצ יבוע תלבקל ר"מל      

             163.00 .הביבסה תנגהל דרשמה תויחנה יפל .מ"מ ר"מ           
עקרק יזגב לופיט 52.50 כ"הס            

      
םוטיא תודובע 50 כ"הס            

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../039 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     039 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  01.60 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
רתויב תינכדעה ותרודהמב ,)לוחכה רפסה(      

תורעה 01.60 כ"הס            
      
ה ד ל פ מ  ם י ג ר ו ס ו  ת ו ת ל ד  11.60 ק ר פ  ת ת       
      
חפ יופיצ הליגר החיתפ ,תיפנכ-דח הדלפ תלד     06.11.0005

           1,469.00 מ"ס 07-502/09  תודימב םידדצה ינשמ 'חי           
      
חפ יופיצ הליגר החיתפ ,תיפנכ-דח הדלפ תלד     06.11.0010
םע ,מ"ס 07-502/09  תודימב םידדצה ינשמ      

           1,438.00 .םייק ץע ןבלמ ג"ע בכרומ חפ ףוקשמ 'חי           
      
יופיצ  הליגר  החיתפ  ,תיפנכ-וד  הדלפ  תלד     06.11.0015
021-502/041 תודימב   םידדצה   ינשמ  חפ      

           2,824.00 .מ"ס 'חי           
      
יופיצ  הליגר  החיתפ  ,תיפנכ-וד  הדלפ  תלד     06.11.0020
051-502/071 תודימב   םידדצה   ינשמ  חפ      

           2,938.00 .מ"ס 'חי           
      
יופיצ  הליגר  החיתפ  ,תיפנכ-וד  הדלפ  תלד     06.11.0025
081-502/002 תודימב   םידדצה   ינשמ  חפ      

           2,824.00 .מ"ס 'חי           
      
תודימב תיפגא דח ,תונוכמ רדחל הדלפ תלד     06.11.0030

           1,828.00 )לופכ חפ( תופפר םע ,מ"ס 012/001 'חי           
      
תודימב תיפגא וד תונוכמ רדחל הדלפ תלד     06.11.0035

           3,596.00 )לופכ חפ( תופפר םע ,מ"ס 012/081 'חי           
      
ינשמ חפ יופיצ ,הליגר החיתפ הדלפ תלדל ףנכ     06.11.0040
וד וא דח ,מ"ס 07-502/09  תודימב ,םידדצה      

           1,028.00 םייק ןבלמ לע תבכרומ ,תיפנכ 'חי           
      
ינרזמב  דודיב רובע חפ תותלדל ריחמ תפסות     06.11.0045
תועיריב םיפוטע ,2" יבועב םיעלס רמצ      

              90.00 שא דגנ תודימע ןליטאילופ ר"מ           
      
      
      

11.60 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../040 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     040 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
502/001-07 תודימב תיפנכ דח הדלפ תלד     06.11.0050
"אבש" 'צות וא ,"ינברהש" 'צות תמגודכ  מ"ס      

           1,336.00 A םגד תננגוסמ ,"םיפשר" וא 'חי           
      
502/001-07 תודימב תיפנכ דח הדלפ תלד     06.11.0055
"אבש" 'צות וא ,"ינברהש" 'צות תמגודכ  מ"ס      

           1,378.00 B םגד  תננגוסמ ,"םיפשר" וא 'חי           
      
תודימב  תדדובמ  תיפנכ  דח  הדלפ  תלד     06.11.0060
תרצות תמגודכ  מ"ס  502/011-07      
,"םיפשר" וא ,"אבש" תרצות וא ,"ינברהש"      

           2,665.00 שא תוניסח םגד 'חי           
      
502/021-001 תודימב תיפנכ וד הדלפ תלד     06.11.0065
וא "אבש" 'צות וא ,"ינברהש" תרצות מ"ס      

           1,541.00 A םגד  תננגוסמ ,"םיפשר" 'חי           
      
502/002-061 תודימב תיפנכ וד הדלפ תלד     06.11.0070
וא "אבש" 'צות וא ,"ינברהש" תרצות מ"ס      

           2,518.00 A םגד תננגוסמ ,"םיפשר" 'חי           
      
502/051-021 תודימב תיפנכ וד הדלפ תלד     06.11.0075
וא "אבש" 'צות וא ,"ינברהש" תרצות מ"ס      

           3,183.00 B םגד  תננגוסמ ,"םיפשר" 'חי           
      
502/002-061 תודימב תיפנכ וד הדלפ תלד     06.11.0080
וא "אבש" 'צות וא ,"ינברהש" תרצות מ"ס      

           3,389.00 B םגד  תננגוסמ ,"םיפשר" 'חי           
      
תודימב  תדדובמ  תיפנכ  וד  הדלפ  תלד     06.11.0085
תרצות  תמגודכ  מ"ס  502/051-021      
,"םיפשר" וא ,"אבש" תרצות וא ,"ינברהש"      

           4,712.00 שא תוניסח םגד 'חי           
      
תודימב תדדובמ תיפנכ וד הדלפ תלד     06.11.0090
תרצות תמגודכ מ"ס 502/062-061      
,"םיפשר" וא ,"אבש" תרצות וא ,"ינברהש"      

           4,998.00 שא תוניסח םגד 'חי           
      
בר לוענמ תוברל ,תיפנכ-דח תלדלפ גוסמ תלד     06.11.0095
תודימ .ןוחטיב רגסו הצצה ןיע םע יחירב      

           2,197.00 מ"ס 09 - /001 012 חתפה 'חי           
      
ףנכ יצחו החיתפ ףנכ םע תלדלפ גוסמ תלד     06.11.0100
הצצה ןיע ,יחירב בר לוענמ תוברל ,העובק      
מ"ס 012/521 חתפה תודימ .ןוחטב רגסו      

           3,130.00 מ"ס 09-001 בחורב ףנכהו 'חי           
      
      

11.60 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../041 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     041 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תוברל ,החיתפל יצחו ףנכ תלדלפ גוסמ תלד     06.11.0105
חירבו תחא  הצצה  ןיע םע יחירב בר לוענמ      
תודימ .ןוחטיב רגסו ףנכ יצחב ןוילעו ןותחת      
001-09 בחורב ףנכהו מ"ס 012/521 חתפה      

           3,313.00 מ"ס 'חי           
      
בר לוענמ תוברל ,תיפנכ-וד תלדלפ גוסמ תלד     06.11.0110
ןוילע חירב  ,תחא  הצצה ןיע םע יחירב      
חתפה תודימ .ןוחטיב רגסו תחא ףנכב ןותחתו      

           4,325.00 מ"ס 012/081 'חי           
      
07-012/09 תודימב תיפנכ דח הדלפ תלד     06.11.0115
ףס ,יפקיה ימוג תוברל ,תידסומ םגד ,מ"ס      

           1,336.00 ירדניליצ לוענמו הצצה תיניע ,ןנווכתמ ןותחת 'חי           
      
חפ ףוקשמ תוברל ,)רורווא סירת( הפפר תלד     06.11.0120
לוענמ תוברל ,מ"מ 007-008 בחורב מ"מ 2      

           1,336.00 )דחא דצ חפ(רדניליצ 'חי           
      
חפ ףוקשמ תוברל ,)רורווא סירת( הפפר תלד     06.11.0125
לוענמ תוברל ,מ"מ 009-0001 בחורב מ"מ 2      

           1,389.00 )דחא דצ חפ( רדניליצ 'חי           
      
חפ ףוקשמ תוברל ,)רורווא סירת( הפפר תלד     06.11.0130
לוענמ תוברל ,מ"מ 0011-0021 בחורב מ"מ 2      

           1,438.00 )דחא דצ חפ( רדניליצ 'חי           
      
חפ ףוקשמ תוברל ,)רורווא סירת( הפפר תלד     06.11.0135
לוענמ תוברל ,מ"מ 0041-0061 בחורב מ"מ 2      

           1,953.00 )דחא דצ חפ( רדניליצ 'חי           
      
חפ ףוקשמ תוברל ,)רורווא סירת( הפפר תלד     06.11.0140
לוענמ תוברל ,מ"מ 0081-0002 בחורב מ"מ 2      

           2,177.00 )דחא דצ חפ( רדניליצ 'חי           
      
,חפ ףוקשמ םע ,הסינכ םגד ,תיפנכ דח תלד     06.11.0145

           1,643.00 )דחא דצ חפ( מ"ס 08-502/001 תודימב 'חי           
      
חפ ףוקשמ םע ,תינוחטב ,תיפנכ וד תלד     06.11.0150

           3,030.00 מ"ס 061-502/002 תודימב 'חי           
      
יליפורפמ תונולחל יטרדנטס עובק הדלפ גרוס     06.11.0155

             349.00 טרפל םאתהב הדלפ ר"מ           
      

              52.00 קוריפמ םיגרוס לש דבלב הנקתה ר"מ          06.11.0160
      
הנכהכ םיגרוס קוריפ רחאל שוטיל/לוח יוקינ     06.11.0165

              74.00 הזתהב עבצל ר"מ           
      

11.60 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../042 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     042 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רובע תונולחל הדלפ גרוסל ריחמ תפסות     06.11.0170
חתפ רובע( עובק םוקמב החיתפל יריצ ותויה      
לכ .רהוז עבצב תרגסמה תעיבצ תוברל )טולימ      

             116.00 הילת לוענמל  וו םע קפוסמ גרוס ר"מ           
      
לע  היולת הריבשל תיכוכז + תכתמ תספוק     06.11.0175
,םוריח גרוס  לוענמל  חתפמ רובע ,ריקה      
הנקתהל רטסמ חתפמ םע לוענמ תוברל      
לעמ הנקתהל "םוריח תאיצי" טוליש ןכו ,גרוסב      

              84.00 'פמוק         םוריחה גרוס  
      
הליבטב ןווליג רובע הדלפ גרוסל ריחמ תפסות     06.11.0180

              50.00 )העיבצל ףסונב( ר"מ           
      
תודימב ,הליגר החיתפ הדלפ גרוס ףנכ     06.11.0185
לע תבכרומ הליענל חירב םע מ"ס 07-502/09      

             850.00 תמייק ףנכ 'חי           
      
וא "רודילרט" תרצות תמגודכ לפקתמ גרוס     06.11.0190
תוברל ןולח  וא תלד לש חתפ לע בכרומ ע"וש      

             823.00 תמלשומ הדובע תיחירב וד הליענה םילולסמה ר"מ           
      
תנוולוגמ  מ"מ 3/03/03 טריונ תשר תכבס     06.11.0195
,תונולחל םינוולוגמ תרגסמ  יליפורפ  תוברל      
םישרדנה םירמוחהו  םירזיבאה לכ ללוכ      
חטש ר"מ יפל וטנ הדידמה .תמלשומ הנקתהל      

             439.00 ןולחה תיזח ר"מ           
      
יבועבו ןבלוגמ ,הנכומ השינב בכרומ חפ ןורא     06.11.0200
בחורב םיפוקשמ תוברל )תיזח( מ"מ 52.1      
יסקופא עובצ ,הציחל רגס ללוכ מ"מ 001      

             432.00 .רונתב ר"מ           
      
תיפנכ דח תלדל ןבלוגמ חפ )ףוקשמ( ןבלמ     06.11.0205

             287.00 מ"ס 01 ףוקשמה בחור - ןהשלכ תודימב 'חי           
      
תיפנכ דח תלדל ןבלוגמ חפ )ףוקשמ( ןבלמ     06.11.0210

             361.00 מ"ס 02  ףוקשמה  בחור  - ןהשלכ תודימב 'חי           
      
בחור לביצד 14-ל תשעותמ תיטסוקא חפ תלד     06.11.0215

           7,942.00 ע"וש וא זרלפ תרצות מ"ס 001 'חי           
      
בחור לביצד 83-ל תשעותמ תיטסוקא חפ תלד     06.11.0220

           4,672.00 ע"וש וא זרלפ תרצות מ"ס 001 'חי           
הדלפמ םיגרוסו תותלד 11.60 כ"הס            

      
      
      

הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס            
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../043 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     043 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ב י ח ל  ת ו נ כ ה ו  ץ ו ח  ת ר ו א ת  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח       
      
ת ו ר ע ה  03.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה .1      
ןכדעתהל ןלבקה לע .כ"לט 'בחו קזב ,י"חח      
.ל"נה תורבחהמ םישרדנה םינותנב      
      
תשרה ,ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ .2      
תרושקתו      
      
םניה כ"לטו קזב ,י"חח םע םימואתה לכ .3      
.הדיחי יריחמב םילולכ      
      
ןרצי לש י"ת םע תויהל תבייח החמוג לכ .4      
.ןרצי רושיאו החמוגה      

תורעה 03.80 כ"הס            
      
ת ו נ כ ה  13.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תריפח     08.31.0005
יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח      
בחורו מ"ס 09 דע קמועב הלעתה .המדא      

              19.00 .מ"ס 06-04 רטמ           
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.31.0010
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח      
09 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      

              25.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס רטמ           
      
וא/ו םילבכל תולעת ףוצרו השק עלסב הביצח     08.31.0015
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית תורוניצל      
חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר      
קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      

              34.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 09 דע רטמ           
      
      
      
      

13.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../044 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     044 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יגוס לכב תרנצל הלעת תביצח וא/ו הריפח     08.31.0020
,"קזב" וק ,םימ ריבעמ( לושכמ לעמ ,עקרקה      
לש ובחורל מ"ס 04 בחורב ,)'וכו םימ תרנצ      
תקיצי ללוכ תירושרש תרנצ תחנהל ,לושכמה      

             376.00 'פמוק         תוינכותל םאתהב תרנצה תנגהל ןוטב  
      
ללוכ ,אשד/ןנוגמ רוזאב הריפחל ריחמ תפסות     08.31.0025

              20.00 .םתומדקל םייפוסה חטשה ינפ תרזחה רטמ           
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל ריחמ תפסות     08.31.0030

              12.00 )מ"ס 09 םוקמב( מ"ס 051 קמועל דע הריפחה רטמ           
      
רובע הביצח וא/ו הריפחל ריחמ תפסות     08.31.0035

              14.00 .מ"ס 08 בחורל דע הריפחה תבחרה רטמ           
      
רובע הביצח וא/ו הריפחל ריחמ תפסות     08.31.0040

              21.00 .מ"ס 001 בחורל דע הריפחה תבחרה רטמ           
      
םייטסלפ תורוניצ 3 הנקתהל  יקפוא חודיק     08.31.0045
יטוח םע מ"מ 57 רטוקב רוחש דבכ ףיפכ      
יפל שרדיתש הטיש לכב - מ"מ 8 ןוליינ הכישמ      
תריפח ,תרנצ , לוורש ללוכ ,עקרקה יאנת      

             524.00 ותומדקל חטשה תרזחהו שורדה לכו תורוב רטמ           
      
קמועבו מ"ס 06-04 בחורב םייק שיבכ תחיתפ     08.31.0050
ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע      
עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח/הריפח      
שיבכה ןוקית , חקפמה תיחנהל םאתהב      

             107.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ           
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש / הכרדמ תחיתפ     08.31.0055
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
יפל עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ      
תרזחהו ליבש/הכרדמ ןוקית ,חקפמה תויחנה      

             120.00 ותומדקל בצמה רטמ           
      
ילבכ תסינכל הרקיתב וא/ו ריקב רבעמ תחיתפ     08.31.0060
,4" דע רטוקב C.V.P לוורש תנקתהו למשח      
בצמה תרזחהו תומיטא ,עבצ ,חיט ינוקית ללוכ      

             182.00 'פמוק         .ותומדקל  
      
תנקתה ךרוצל םינבא ריק תביצח וא/ו רוסינ     08.31.0065
,שורדה בחורבו קמועב 2" רטוקב חישק רוניצ      
םימיאתמ םינבא לש הנקתהו הקפסה ללוכ      
יולימ ,ריקה הנבמל םתמאתהו הביצחה יוסיכל      
טרופמכ ןוטבב תורונצה ביבס רתונה ללחה      

             239.00 .תוריק לש םינוקית תוברל ,םיטרפמב רטמ           
      
      

13.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../045 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     045 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הספוקל השינ תנכהל ריקב הביצח וא/ו רוסינ     08.31.0070
וא הקראהל 4D לדוגב תניירושמ תיטסלפ      
שורדכ תוסינכ רפסמ םע םירחא םיכרצל      
לדוג .)הספוקה םוקימו תוינכתל םאתהב(      

             307.00 'פמוק         מ"מ X052X053001-כ  
      
ןורא תעקשה ךרוצל ריקב הביצח וא/ו רוסינ     08.31.0075
ןוראה ןוטיבו )2 לדוג תשר ןורא( ח"ח תשר      
י"ע ריקה תמלשה .)ח"ח י"ע ותנקתה רחאל(      
תיוז לזרב ללוכ ,םתקפסה ללוכ ,םינבאה      

           1,428.00 'פמוק         מ"מ 51/051/051  
      
2 תנקתה ךרוצל םינבא ריקב הביצחו רוסינ     08.31.0080
בחורבו קמועב 2" רטוקב ןילירמ תורונצ      
םינבא לש הנקתהו הקפסה ללוכ ,שורדה      
הנבמל םתמאתהו הביצחה יוסיכל םימיאתמ      
ןוטבב תורונצה ביבס רתונה ללחה יולימו ריקה      

             282.00 םיטרפמב טרופמכ רטמ           
      
מ"ס 7X54X54 תודימב ןוטב תופצרמ     08.31.0085
םידדמנה( םילבכ לע הנגהל הנכומ הריפחב      

              29.00 .)דרפנב 'חי           
      
למשח תורונצ לעמ 02-ב ןוטב תפיטע     08.31.0090

             429.00 תרושקתו ק"מ           
      
םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.31.0095
תיחנה יפל רשואמ ךפש רתאל ותלבוהו      

             163.00 .חקפמה 'חי           
      
,תיעקרק תת תרנצב לחשומה םייק לבכ קורפ     08.31.0100
תרנצב העיגפ אלל , םימייק הרואת ידומע ןיב      
,םדודיבו למשחה ירוביח קורפ ללוכ ,תמייקה      
םוקמ לכל וא הייריעה ינסחמל לבכה תלבוהו      

               6.00 .חקפמה תיחנה יפל מ"ק 01 דע קחרמב רחא רטמ           
      
/ תרושקת תרנצ לע הנגהל 02-ב ןוטב תפיטע     08.31.0105
01 לש הבוגו מ"ס 04 דע בחורב רוזמר / כ"לט      

              67.00 חטשב חקפמהו הרבחה רושיאבו םואתב מ"ס רטמ           
      
קזב יאת לש רשואמ ךפש רתאל קוליסו תסירה     08.31.0110

           1,523.00 םילבכה לע הנגה תוברל ,םימייק 'חי           
תונכה 13.80 כ"הס            

      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../046 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     046 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  23.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.32.0005
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 08 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      

             477.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי           
      
מ"ס 05 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.32.0010
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      

             891.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי           
      
מ"ס 06 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.32.0015
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      

           1,310.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי           
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.32.0020
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

           1,599.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי           
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.32.0025
ללוכ הביצח /הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      

           2,333.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי           
      
מ"ס 521 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.32.0030
ללוכ ,הביצח /הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו      
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      

           3,218.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי           
      
רובע מ"ס 06 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     08.32.0035

             334.00 052C ןיממ הסכמו הרקית 'חי           
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     08.32.0040

             429.00 052C ןיממ הסכמו הרקית 'חי           
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     08.32.0045

             477.00 052C ןיממ הסכמו הרקית רובע 'חי           
      
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     08.32.0050

             572.00 052C ןיממ הסכמו הרקית רובע 'חי           
      
רובע מ"ס 06 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     08.32.0055

             477.00 004D ןיממ הסכמו הרקית 'חי           
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     08.32.0060

             524.00 004D ןיממ הסכמו הרקית 'חי           
      
      
      

23.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../047 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     047 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     08.32.0065

             572.00 004D ןיממ הסכמו הרקית רובע 'חי           
      
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     08.32.0070

             667.00 004D ןיממ הסכמו הרקית רובע 'חי           
      
תקצי הסכמ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     08.32.0075
עבורמ וא מ"ס 05 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

             334.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי           
      
תקצי הסכמ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     08.32.0080
עבורמ וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

             381.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי           
      
רגס רובע הרקב אתל הסכמל ריחמ תפסות     08.32.0085

             115.00 052C וא 004D ןיממ הסכמל הליענ 'חי           
      
תודימב 03-ב ןוטבמ רורמת דומעל ןוטב דוסי     08.32.0090
,רובה תביצח/תריפח ללוכ ,מ"ס 03/03/03      
ירמוחו תודובעה לכו דוסי יגרב ,רבעמ ילוורש      

             115.00 .םישורדה רזעה 'חי           
      
תודימב 03-ב ןוטבמ רורמת דומעל ןוטב דוסי     08.32.0095
04 קמועו מ"ס 04 רטוקב וא מ"ס 04/04/04      
ילוורש ,רובה תביצח /תריפח ללוכ ,מ"ס      
רזעה ירמוחו תודובעה לכו דוסי יגרב ,רבעמ      

             286.00 .םישורדה 'חי           
      
תודימב 03-ב ןוטבמ רורמת דומעל ןוטב דוסי     08.32.0100
    05X05X05 05 קמועו מ"ס 05 רטוקב וא מ"ס  
ילוורש ,רובה תביצח /תריפח ללוכ ,מ"ס      
רזעה ירמוחו תודובעה לכו דוסי יגרב ,רבעמ      

             381.00 .םישורדה 'חי           
      
4 הבוג דע גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.32.0105
,מ"ס 06/06/06 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ      
רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ      
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ,תינכות יפל      

             572.00 םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה 'חי           
      
7-5 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.32.0110
,מ"ס 08/06/06 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ      
רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ      
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ,תינכות יפל      

             667.00 םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש 'חי           
      
      
      
      

23.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../048 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     048 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
9-8 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.32.0115
001/08/08 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ      
ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ ,מ"ס      
םירבוחמ דוסי יגרב ,תינכות יפל רבעמ      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו      

             858.00 םישורדה 'חי           
      
'מ 01 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.32.0120
,מ"ס 021/08/08 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי      
רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ      
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ,תינכות יפל      

             953.00 םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש 'חי           
      
'מ 01 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.32.0125
,מ"ס 061/08/08 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי      
רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ      
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ,תינכות יפל      

           1,191.00 םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש 'חי           
      
'מ 01 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.32.0130
001/001/001 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי      
ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ ,מ"ס      
םירבוחמ דוסי יגרב ,תינכות יפל רבעמ      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו      

           1,143.00 םישורדה 'חי           
      
הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.32.0135
תודימב 03-ב ןוטבמ קוצי 'מ 11-21      
תביצח/תריפח ללוכ ,מ"ס 021/001/001      
יגרב ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה      
תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי      

           1,333.00 םישורדה םירמוחהו 'חי           
      
הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.32.0140
תודימב 03-ב ןוטבמ קוצי 'מ 11-21      
תביצח/תריפח ללוכ ,מ"ס 051/001/001      
יגרב ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה      
תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי      

           1,523.00 םישורדה םירמוחהו 'חי           
      
הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.32.0145
תודימב 03-ב ןוטבמ קוצי 'מ 11-21      
תביצח/תריפח ללוכ ,מ"ס 081/001/001      
יגרב ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה      
תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי      

           1,714.00 םישורדה םירמוחהו 'חי           
      
      
      

23.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../049 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     049 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.32.0150
תודימב 03-ב ןוטבמ קוצי 'מ 11-21      
תביצח/תריפח ללוכ ,מ"ס 051/021/021      
יגרב ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה      
תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי      

           1,904.00 םישורדה םירמוחהו 'חי           
      
'מ 51 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.32.0155
081/021/021 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי      
ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ ,מ"ס      
םירבוחמ דוסי יגרב ,תינכות יפל רבעמ      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו      

           2,190.00 םישורדה 'חי           
      
'מ 51 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.32.0160
002/031/031 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי      
ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ ,מ"ס      
םירבוחמ דוסי יגרב ,תינכות יפל רבעמ      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו      

           2,618.00 םישורדה 'חי           
      
'מ 51 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.32.0165
081/081/081 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי      
ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ ,מ"ס      
םירבוחמ דוסי יגרב ,תינכות יפל רבעמ      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו      

           3,475.00 םישורדה 'חי           
      
'מ 81 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.32.0170
082/061/061 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי      
ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ ,מ"ס      
םירבוחמ דוסי יגרב ,תינכות יפל רבעמ      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו      

           4,112.00 םישורדה 'חי           
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

23.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../050 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     050 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הרואת דומעל ןוטב דוסי עוציבו ןונכת     08.32.0175
'מ 02 הבוגב ,םיסנפל תספרמ םע ןוידטציא      
עקרק ץעוי לש תוינכותו םיבושיח יפל תודימב      
יגרב תקפסא ללוכ , היצקורטסנוק סדנהמו      
ןוגיע חול םע דומעה ןרצי י"ע םירצוימה דוסי      
,םיגרבה לש תקייודמ הקיציל הדלפ תינבתו      
רובע רבוחמ מ"מ 4X05 תנוולוגמ הדלפ ספ      
יפל ןויז לזרב תנקתהו הקפסא ,דוסי תקראה      
םילוורש השולש ,רוטקורטסנוקה תוינכות      
חודיק ,מ"מ 001 רטוקב ירושרש רוניצמ      
תינבת תנכה ,רוב תביצח/תריפח ,סנולכ      
,03-ב ןוטב תקיצי ,דוסיה יגרב תנקתה ,תכתמ      
תוינכותל םאתהב לכה ,'וכו קודיה ,יולימ      

          13,325.00 ,דחוימה טרפמהו היצקורטסנוקה סדנהמ 'חי           
      
הרואת דומעל ןוטב דוסי עוציבו ןונכת     08.32.0180
'מ 53 הבוגב ,םיסנפל תספרמ םע ןוידטציא      
עקרק ץעוי לש תוינכותו םיבושיח יפל תודימב      
יגרב תקפסא ללוכ , היצקורטסנוק סדנהמו      
ןוגיע חול םע דומעה ןרצי י"ע םירצוימה דוסי      
,םיגרבה לש תקייודמ הקיציל הדלפ תינבתו      
רובע רבוחמ מ"מ 4X05 תנוולוגמ הדלפ ספ      
יפל ןויז לזרב תנקתהו הקפסא ,דוסי תקראה      
םילוורש השולש ,רוטקורטסנוקה תוינכות      
חודיק ,מ"מ 001 רטוקב ירושרש רוניצמ      
תינבת תנכה ,רוב תביצח/תריפח ,סנולכ      
,03-ב ןוטב תקיצי ,דוסיה יגרב תנקתה ,תכתמ      
תוינכותל םאתהב לכה ,'וכו קודיה ,יולימ      

          26,649.00 ,דחוימה טרפמהו היצקורטסנוקה סדנהמ 'חי           
      
לוורש רובע ,דומעל ןוטב דוסיל ריחמ תפסות     08.32.0185

             143.00 .הקראהל ףסונ לוורשו לבכל ףסונ 'חי           
      
תודימב 03-ב ןוטבמ היזכרמל ןוטב דוסי     08.32.0190
    54X551 ינפל תחתמ מ"ס 09 הבוגבו מ"ס  
תרגסמ םע ,חטשה ינפ לעמ מ"ס 02-ו חטשה      
סיסבל למשחה חול קוזיחל תנבלוגמ לזרב      
ינפ תרזחהו תורוניצל םיחתפ םע ,ןוטבה      

           2,285.00 'פמוק         .םתומדקל חטשה  
      
ןוטב דוסי תלדגהל ,ןויז ללוכ 03-ב ןוטב תקיצי     08.32.0195
תביצח/תריפח ללוכ הרקב אתל וא דומעל      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו ץע תינבת ,רובה      

             858.00 .םישורדה ק"מ           
      
ר"ממ 01 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.32.0200
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

              11.00 .םידומעל הרידח רטמ           
      

23.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../051 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     051 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.32.0205
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
תרוקב תחוש ךותב, תעבט קדהמ ,השקה      
ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב ,06 רטוקב      

           1,096.00 'פמוק         העיבצו טוליש ,521B גוסמ הסכמו  
      
רובע הקראה תדורטקלאל ריחמ תפסות     08.32.0210
לש םייטרדנטס םיעטקב הדורטקלאה תקמעה      
תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ ללוכ . 'מ 5.1      

             215.00 'פמוק         השורדה  
      
םירזיבאה לכ ללוכ ,םימ רוניצל הקראה     08.32.0215
את ללוכ ,םישורדה םיינקיתה םירוביחהו      
אתה.הביצח/הריפח ,םורט ןוטבמ הרקב      
תיעקרק םע מ"ס 04 קמועו מ"ס 06 רטוקב      
,םימ זוקינל רוח, 521B גוסמ הסכמו ןוטבמ      

             685.00 העיבצו טוליש ,הסכמ 'חי           
      
םירזיבאה לכ ללוכ ,םימ רוניצל הקראה     08.32.0220
את ללוכ ,םישורדה םיינקיתה םירוביחהו      
06 רטוקב אתה.הביצח/הריפחו ןוטבמ הרקב      
הסכמו ןוטבמ תיעקרק םע מ"ס 06 קמועו מ"ס      
טוליש ,הסכמ ,םימ זוקינל רוח, 521B גוסמ      

             760.00 העיבצו 'חי           
      
םירזיבאה לכ ללוכ ,םימ רוניצל הקראה     08.32.0225
אלל ךא םישורדה תונגההו םירוביחה םיינקתה      

             211.00 הרקב את 'חי           
      
תשוחנ ספ יושע םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.32.0230
םע ,מ"מ 04 בחור מ"מ 4 יבוע מ"ס 05 ךרואב      

             551.00 הקראה יכילומ תורבחתהל םיגרב 8 'חי           
      
י"ע יתכתמ םימ רוניצמ יתריד ןקתמל הקראה     08.32.0235
ךותב ר"ממ 01 ךתחב דדובמ רוזש תשוחנ דיג      
תודובעה לכ ללוכ ,4/3" רטוקב CVP רוניצ      
.םירוביחהו הדובעה עוציבל םישורדה ירמוחו      

             376.00 'פמוק         .'מ 51-כ רוניצהו דיגה ךרוא  
      
ספ י"ע םימ הנומה לעמ םימ רוניצל רשג     08.32.0240
יוקינ ללוכ הטסורינ יגרבו םיאתמ הטסורינ      
רזעה ירמוחו תודובעה לכ ללוכו תורוניצה      

             191.00 'פמוק         .הקראהה תופיצר תקידב תוברל ,םישורדה  
      

             126.00 'פמוק         "רשג" אלל םימ רוניצל הקראה רוביח "תלש" 08.32.0245
      
הריפחב מ"מ 4X52 תודימב ןבלוגמ לזרב ספ     08.32.0250

              16.00 .הלעתבש וקל ליבקמב ,הנכומ רטמ           
23.80 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../052 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     052 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םגד ח"ח םינומ רליפל הרקת אלל ןוטב תחמוג     08.32.0255
    E-F "םינפ בחור :תודימב ע"ש וא "ןופצ יסקופ  
ללוכ ,מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 07      

             891.00 . סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח 'חי           
      
/ ח"ח םינומ רליפל הרקת אלל ןוטב תחמוג     08.32.0260
ע"ש וא "ןופצ יסקופ" F-061 םגד  היזכרמ      
מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 061 םינפ בחור :תודימב      
,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 04 קמוע      

           1,776.00 .סוסיב 'חי           
      
/ ח"ח םינומ רליפל הרקת ללוכ ןוטב תחמוג     08.32.0265
ע"ש וא "ןופצ יסקופ" G+061-F םגד  היזכרמ      
מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 061 םינפ בחור :תודימב      
,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 04 קמוע      

           1,914.00 .סוסיב 'חי           
      
/ ח"ח םינומ רליפל הרקת ללוכ ןוטב תחמוג     08.32.0270
ע"ש וא "ןופצ יסקופ" F-091 םגד  היזכרמ      
מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 091 םינפ בחור :תודימב      
,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 04 קמוע      

           2,333.00 .סוסיב 'חי           
      
/ ח"ח םינומ רליפל הרקת אלל ןוטב תחמוג     08.32.0275
ע"ש וא "ןופצ יסקופ" F-612 םגד היזכרמ      
מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 612 םינפ בחור :תודימב      
,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 04 קמוע      

           2,333.00 .סוסיב 'חי           
      
/ ח"ח םינומ רליפל הרקת ללוכ ןוטב תחמוג     08.32.0280
ע"ש וא "ןופצ יסקופ" G+612-F םגד  היזכרמ      
מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 612 םינפ בחור :תודימב      
,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 04 קמוע      

           2,238.00 .סוסיב 'חי           
      
082 בחור תודימב הרואת תייזכרמל החמוג     08.32.0285
ללוכ , מ"ס 082 הבוג , מ"ס 05 קמוע , מ"ס      

           3,475.00 . סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח 'חי           
      
תודימב למשח רדח רובע ימורט הנבמ     08.32.0290
    5.2X5.2X5.2 ללוכ ,ןוטב תפציר ללוכ ,'מ  
תולעתל תכתמ יסכמו ןוטבמ םילבכ תולעת      
,תונקתב טרופמכ דוסי תקראה ללוכ ,םילבכה      
,תונולח ,'וכו תורוק ,תודוסי ,רפע תודובע ללוכ      
הינב רתיה תרדסה ללוכ ,רמג תודובעו תותלד      

          28,553.00 'פמוק         לכירדאה י"ע הנבמה רושיאו  
      
      
      

23.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../053 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     053 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןנכותמ שיבכ רוזאב םייק הרואת את תקתעה     08.32.0295
םילבכ תכראה תוברל, תננכותמ הכרדמ רוזאל      
תמאתה תוברל ,םימייק םיילמשח םירוביחו      

           1,048.00 .תננכותמ הכרדמ הבוגל אתה הסכמ הבוג 'חי           
      
היזכרמ / הרואת ידומעל דוסיל ריחמ תפסות     08.32.0300

              30.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ק"מ           
      
למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     08.32.0305
ללוכ ,521B גוסמ מ"ס 05 רטוקב היריעה      

             837.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ 'חי           
      
למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     08.32.0310
ללוכ ,052C גוסמ מ"ס 05 רטוקב היריעה      

             980.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ 'חי           
      
למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     08.32.0315
ללוכ ,521B גוסמ מ"ס 06 רטוקב היריעה      

             952.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ 'חי           
      
למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     08.32.0320
ללוכ ,052C גוסמ מ"ס 06 רטוקב היריעה      

           1,151.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ 'חי           
      
למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     08.32.0325
ללוכ ,004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב היריעה      

           1,256.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ 'חי           
      
יושע ,למשח יווק תויצח ןומיסל ןומיס דומע     08.32.0330
ןיגורסל בוהצ רוחשב עובצ תנוולוגמ הדלפמ      
מ"ס 03/03/03 ןוטב דוסי ללוכ ,רטמ 1 הבוגב      
םוינימולא תקיצימ דועיי בותיכ ללוכ ,טלשו      

             191.00 תינקית 'חי           
      
רובע תוחותפ תולעת לעמ רושיגל דיינ ןורשג     08.32.0335
תוקעמ ללוכ 'מ 2 דע בחורב ,לגר יכלוה רבעמ      
הדלפמ יושע ,תוחיטב ינקת תושירדל םאתהב      
ץעוי רושיאל םאתהב לכה ,סלגרביפ / תנוולוגמ      
הדובעה ךלהמב ותקתעה תוברל ,תוחיטבה      

           1,904.00 'פמוק         חוקיפה תושירדל םאתהב  
      
קודיהב תובכשב תולעת יולימל 'א גוס עצמ     08.32.0340
תוברל ,89% לש תופיפצל דע הבטרהבו      
דחוימה טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס      
עצמל רבעמו  רוניצה יוסיכו דופירל רבעמ(      

              92.00 )שיבכה תיתחת ק"מ           
      
      
      

23.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../054 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     054 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
קודיהב תובכשב תולעת יולימל תונויד לוח     08.32.0345
תוברל ,89% לש תופיפצל דע הבטרהבו      
דחוימה טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס      
עצמל רבעמו  רוניצה יוסיכו דופירל רבעמ(      

              82.00 )שיבכה תיתחת ק"מ           
      
גרודמו יקנ ,ררבנ ימוקמ רמוחמ אבומ יולימ     08.32.0350
יולימל ,יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      
דע הבטרהבו קודיהב תובכשב תולעת      
רפעה קוליס תוברל ,טרפמ י"פע תופיפצל      

              30.00 רשואמ הכיפש רתאל רופחה ק"מ           
      
גרודמו יקנ ,ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     08.32.0355
תולעת יולימל יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      
י"פע תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב תובכשב      
רתאל רופחה רפעה קוליס תוברל ,טרפמ      

              58.00 רשואמ הכיפש ק"מ           
ץוח תרואתל תונכה 23.80 כ"הס            

      
ם י ל י ב ו מ ו  ם י ל ו ו ר ש  33.80 ק ר פ  ת ת       
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב  תרנצה לכ      
.ינקת ןומיס טרסו      
      
מ"מ 05 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ     08.33.0005
ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב      

              15.00 .ינקת רטמ           
      
מ"מ 57 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ     08.33.0010
ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב      

              20.00 .ינקת רטמ           
      
מ"מ 011 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ     08.33.0015
ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב      

              28.00 .ינקת רטמ           
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.33.0020
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק      

              12.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ           
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.33.0025
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 36 רטוק      

              14.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ           
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.33.0030
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

              16.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ           
      

33.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../055 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     055 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.33.0035
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 011 רטוק      

              30.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ רטמ           
      
הריפחב ,מ"מ 32 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     08.33.0040

               8.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ רטמ           
      
הריפחב ,מ"מ 92 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     08.33.0045

               9.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ רטמ           
      
הריפחב ,מ"מ 63 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     08.33.0050

              11.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ רטמ           
      
הריפחב ,מ"מ 24 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     08.33.0055

              13.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ רטמ           
      
הריפחב ,מ"מ 05 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     08.33.0060

              15.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ רטמ           
      
יבועו מ"מ 57 רטוקב חישק .יס.יו.יפ רוניצ     08.33.0065
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 2.3 ןפוד      

              20.00 .ןומיס טרסו הכישמ רטמ           
      
יבועב מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.33.0070
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 6.3 ןפוד      

              28.00 ןומיס טרסו הכישמ רטמ           
      
יבועב מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.33.0075
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 3.5 ןפוד      

              58.00 ןומיס טרסו הכישמ רטמ           
      
,הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב ןלירמ רוניצ     08.33.0080

              18.00 .ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ רטמ           
      
,הנכומ הריפחב מ"מ 36 רטוקב ןלירמ רוניצ     08.33.0085

              25.00 .ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ רטמ           
      
,הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב ןלירמ רוניצ     08.33.0090

              35.00 .ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ רטמ           
      
,הנכומ הריפחב מ"מ 011 רטוקב ןלירמ רוניצ     08.33.0095

              46.00 .ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ רטמ           
      
הריפחב מ"מ 52 רטוקב )"ןורירמ"( "כ" רוניצ     08.33.0100

               8.00 ינקית ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ רטמ           
      
      
      
      

33.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../056 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     056 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םונגמ ירושרש רוניצמ  שיבכ תייצחל לוורש     08.33.0105
,הנכומ  הריפחב  4" רטוקב םודא קזוחמ      
תופומו ,םיירוקמ םיטרדנטס םיריבעמ תוברל      
תוישעת והילא תרצות תמגודכ  תוירוקמ      
,רחא רטוקל דחא רטוקמ  רבעמ ירוביח ,הפיח      
לע אמייק רב ןומיסו ןומיס טרס , הכישמ טוח      

              22.00 לוורשה תווצקב יעקרק רטמ           
      
רוניצמ הנכומ הריפחב שיבכ תיצחל לוורש     08.33.0110
הכישמ טוח ללוכ ,23/5" יבועב 4" רטוק הדלפ      

             106.00 .ינקית ןומיס טרסו לוורשה תווצקב ןומיסו רטמ           
      
רוניצמ הנכומ הריפחב שיבכ תיצחל לוורש     08.33.0115
הכישמ טוח ללוכ ,23/5" יבועב 6" רטוק הדלפ      

             143.00 .ינקית ןומיס טרסו לוורשה תווצקב ןומיסו רטמ           
      
ןווגב עובצ 0.2"-5.1" רטוקב ןבלוגמ רוניצ     08.33.0120
ג"ע וא ןיינב ריקל דומצו ןימזמה תריחבל      
ךותב מ"ס 03-כ קמועל דע תולש םע ,דומע      

              58.00 .הרואתל לבכ לע הנגהל עקרקה רטמ           
      
ריק לע ןקתומ 3" דע  רטוקב חישק CVP רונצ     08.33.0125
תרצות םיחישק םייטסלפ םיקבח תרזעב      
07 הטסורינ גרוב י"ע ריקל םיקזוחמ םיסלפ      
השושמ גרובה שאר ךומנ זילפ לבידו מ"ס      
ותקמעה ךות קבחב עקש ךותב עקשויש      

              44.00 .ךרוצה תדימב רטמ           
      
,מ"מ 001X001 תודימב ןבלוגמ חפמ הלעת     08.33.0130

              82.00 חפ הסכמ ללוכ רטמ           
      
004 בחורב ,מ"מ 5.1 יבועב ןבלוגמ חפ תלעת     08.33.0135
לע חנומ םיגרב י"ע רגסנה הסכמ ללוכ ,מ"מ      

             147.00 הרקתל וא ריקל קזוחמו 'מ 2 לכ תלוזנוק רטמ           
      
הדיריב ח"ח לש הנזה לבכ לע הנגה רוניצ     08.33.0140
,4" רטוקב ןוולוגמ הדלפמ יושע ח"ח דומעמ      
םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ ,מ"מ 69.3 .ד.ע      

             191.00 .ח"ח תשירד יפל ,וקוזיחל רטמ           
םיליבומו םילוורש 33.80 כ"הס            

      
ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  43.80 ק ר פ  ת ת       
      
תא ללוכ אל םיכילומהו םילבכה ריחמ :הרעה      
תרנצה      
      
      
      

43.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../057 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     057 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ר"ממ 01 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.34.0005
ללוכ ,תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

              11.00 .םידומעל הרידח רטמ           
      
ר"ממ 61 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.34.0010
ללוכ ,תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

              13.00 .םידומעל הרידח רטמ           
      
ר"ממ 52 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.34.0015
ללוכ ,תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

              17.00 .םידומעל הרידח רטמ           
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.34.0020
ללוכ ,תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

              24.00 .םידומעל הרידח רטמ           
      
ר"ממ 05 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.34.0025
ללוכ ,תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

              33.00 .םידומעל הרידח רטמ           
      
ר"ממ 59 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.34.0030
ללוכ ,תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

              58.00 .םידומעל הרידח רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0035
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

               9.00 ר"ממ 5.1X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0040
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              10.00 ר"ממ 5.1X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0045
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              20.00 ר"ממ 5.1X01 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0050
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              36.00 ר"ממ 5.1X02 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0055
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              46.00 ר"ממ 5.1X42 ךתחב )לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0060
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              11.00 ר"ממ 5.2X2 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
      

43.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../058 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     058 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0065
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              10.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0070
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              14.00 ר"ממ 5.2X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0075
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              14.00 ר"ממ 5.2X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0080
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              13.00 ר"ממ 4X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0085
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              15.00 ר"ממ 4X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0090
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              18.00 ר"ממ 4X5  ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0095
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              13.00 6X2 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0100
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              18.00 ר"ממ  6X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0105
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              20.00 ר"ממ 6X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0110
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              25.00 ר"ממ 6X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0115
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              25.00 ר"ממ 01X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0120
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              33.00 ר"ממ 01X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
      

43.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../059 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     059 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0125
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              41.00 ר"ממ 01X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0130
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              50.00 ר"ממ 61X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0135
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              63.00 ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0140
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              80.00 ר"ממ 52X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0145
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              98.00 ר"ממ 52X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0150
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

             136.00 ר"ממ 05X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0155
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

             367.00 ר"ממ 051X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ           
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0160
    )EPLX( וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              72.00 ר"ממ 61+52X3 ךתחב לבכ .היזכרמל רטמ           
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0165
    )EPLX( וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

              94.00 ר"ממ 53X3 + 61 ךתחב לבכ .היזכרמל רטמ           
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0170
    )EPLX( וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

             130.00 ר"ממ 52+05X3 ךתחב לבכ .היזכרמל רטמ           
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0175
    )EPLX( וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

             176.00 ר"ממ 53+07X3 ךתחב לבכ .היזכרמל רטמ           
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0180
    )EPLX( וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

             235.00 ר"ממ 59X3 + 05 ךתחב לבכ .היזכרמל רטמ           
      
      

43.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../060 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     060 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0185
    )EPLX( וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

             267.00 ר"ממ 07+021X3 ךתחב לבכ .היזכרמל רטמ           
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0190
    )EPLX( וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

             300.00 ר"ממ 07+051X3 ךתחב )לבכ .היזכרמל רטמ           
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0195
    )EPLX( וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

             334.00 ר"ממ 051X3 + 59 ךתחב לבכ .היזכרמל רטמ           
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0200
    )EPLX( וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

             424.00 ר"ממ 59+581X3 ךתחב לבכ .היזכרמל רטמ           
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.34.0205
    )EPLX( וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

             515.00 ר"ממ 021+042X3 ךתחב לבכ .היזכרמל רטמ           
      
ליגר  יעקרק תת םוינימולאמ יטסלפומרט לבכ     08.34.0210
רוניצב לחשומ YX2AN EPLX  שימג וא      
61X5 ךתחב  לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ      

              31.00 ר"ממ רטמ           
      
ליגר יעקרק תת םוינימולאמ יטסלפומרט לבכ     08.34.0215
רוניצב לחשומ YX2AN EPLX שימג וא      
ךתחב  לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ      

              36.00 ר"ממ 61+52X3 רטמ           
      
ליגר יעקרק תת םוינימולאמ יטסלפומרט לבכ     08.34.0220
רוניצב לחשומ YX2AN EPLX  שימג וא      
ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ      

              42.00 ר"ממ 61+53X3 רטמ           
      
ליגר יעקרק תת םוינימולאמ יטסלפומרט לבכ     08.34.0225
רוניצב לחשומ  YX2AN EPLX  שימג וא      
ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ      

              47.00 ר"ממ 52+05X3 רטמ           
      
ליגר יעקרק תת םוינימולאמ יטסלפומרט לבכ     08.34.0230
רוניצב לחשומ  YX2AN EPLX  שימג וא      
ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ      

              56.00 ר"ממ 53+07X3 רטמ           
      
      
      
      
      

43.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../061 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     061 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ליגר יעקרק תת םוינימולאמ יטסלפומרט לבכ     08.34.0235
רוניצב לחשומ  YX2AN EPLX  שימג וא      
ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ      

              67.00 ר"ממ 05+59X3 רטמ           
      
ליגר יעקרק תת םוינימולאמ יטסלפומרט לבכ     08.34.0240
רוניצב לחשומ  YX2AN EPLX  שימג וא      
ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ      

              90.00 ר"ממ 07+021X3 רטמ           
      
ליגר יעקרק תת םוינימולאמ יטסלפומרט לבכ     08.34.0245
רוניצב לחשומ  YX2AN EPLX  שימג וא      
ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ      

             103.00 ר"ממ 07+051X3 רטמ           
      
ליגר יעקרק תת םוינימולאמ יטסלפומרט לבכ     08.34.0250
רוניצב לחשומ  YX2AN EPLX  שימג וא      
ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ      

             116.00 ר"ממ 59+581X3 רטמ           
      
ליגר יעקרק תת םוינימולאמ יטסלפומרט לבכ     08.34.0255
רוניצב לחשומ  YX2AN EPLX  שימג וא      
ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ      

             140.00 ר"ממ 021+042X3 רטמ           
      
םוקמב RF-YYN גוסמ םילבכל ריחמ תפסות     08.34.0260

               2.00 ר"ממ 6x5 דע  ךתחב ,YX2N רטמ           
      
םוקמב RF-YYN גוסמ םילבכל ריחמ תפסות     08.34.0265
    YX2N, 01-מ ךתחבx5 61+53 דע ר"ממx3  

               4.00 ר"ממ רטמ           
      
םוקמב RF-YYN גוסמ םילבכל ריחמ תפסות     08.34.0270
    YX2N, 53+07-מ ךתחבx3 דע ר"ממ  

              10.00 ר"ממ 07+021x3 רטמ           
      
םוקמב RF-YYN גוסמ םילבכל ריחמ תפסות     08.34.0275
    YX2N, 07+051-מ ךתחבx3 דע ר"ממ  

              16.00 ר"ממ 021+042x3 רטמ           
      
גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ     08.34.0280

              14.00 ר"ממ 3x5.1 ךתחב 03E 081EF XHXHN רטמ           
      
גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ     08.34.0285

              18.00 ר"ממ 5x5.1 ךתחב 03E 081EF XHXHN רטמ           
      
גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ     08.34.0290

              28.00 ר"ממ 01x5.1 ךתחב 03E 081EF XHXHN רטמ           
      

43.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../062 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     062 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ     08.34.0295

              16.00 ר"ממ 3x5.2 ךתחב 03E 081EF XHXHN רטמ           
      
גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ     08.34.0300

              23.00 ר"ממ 5x5.2 ךתחב 03E 081EF XHXHN רטמ           
      
גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ     08.34.0305

              30.00 ר"ממ 5x4 ךתחב 03E 081EF XHXHN רטמ           
      
גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ     08.34.0310

              38.00 ר"ממ 5x6 ךתחב 03E 081EF XHXHN רטמ           
      
גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ     08.34.0315

              54.00 ר"ממ 5x01 ךתחב 03E 081EF XHXHN רטמ           
      
גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ     08.34.0320

              82.00 ר"ממ 5x61 ךתחב 03E 081EF XHXHN רטמ           
      

              25.00 .ר"ממ 53 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ          08.34.0325
      
דדמנה( לבכל אשונ מ"מ 6 רטוקב הדלפ לית     08.34.0330

              12.00 .)דרפנב רטמ           
      
טלוו 0001 דע םוחב תצווכתמ תלצפמ     08.34.0335
61/5 ךתחב YX2N  למשח לבכל המיאתמ      

              58.00 ר"ממ 'חי           
      
לבכל ע"וש וא "םקייר" תרצות תיסקופא הפומ     08.34.0340
ללוכ ,ר"ממ 61X5 דע YX2N וא YYN תשוחנ      
רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו רובה תריפח      

             410.00 'פמוק         םישורדה  
      
לבכל ע"וש וא "םקייר" תרצות תיסקופא הפומ     08.34.0345
ללוכ ,ר"ממ 05X4 דע YX2N וא YYN תשוחנ      
רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו רובה תריפח      

             524.00 'פמוק         םישורדה  
      
דצב לבכ תסינכ( M3 תלצפמ תיסקופא הפומ     08.34.0350
תרצות ,)ינש דצמ םילבכ ינש תאיציו דחא      
YX2N וא YYN תשוחנ לבכל ע"וש וא "םקייר"      
רתי לכו רובה תריפח ללוכ ,ר"ממ 61X5 דע      

             696.00 'פמוק         .םישורדה רזעה ירמוחו תודובע  
      
5.1X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0355

              15.00 ר"ממ רטמ           
      
5.1X5 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0360

              18.00 ר"ממ רטמ           
      

43.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../063 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     063 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
5.1X01 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0365

              26.00 ר"ממ רטמ           
      
5.1X02 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0370

              40.00 ר"ממ רטמ           
      
5.1X42 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0375

              47.00 ר"ממ רטמ           
      
5.2X2 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0380

              15.00 ר"ממ רטמ           
      
5.2X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0385

              17.00 ר"ממ רטמ           
      
5.2X5 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0390

              21.00 ר"ממ רטמ           
      
4X2 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0395

              20.00 ר"ממ רטמ           
      
4X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0400

              23.00 ר"ממ רטמ           
      
4X5 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0405

              32.00 ר"ממ רטמ           
      
6X4 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0410

              32.00 ר"ממ רטמ           
      
6X5 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0415

              43.00 ר"ממ רטמ           
      
01X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0420

              40.00 ר"ממ רטמ           
      
01X5 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0425

              59.00 ר"ממ רטמ           
      
61X3 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0430

              54.00 ר"ממ רטמ           
      
61X5 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0435

              82.00 ר"ממ רטמ           
      
ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0440

             107.00 ר"ממ 61+53X3 רטמ           
      
      

43.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../064 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     064 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0445

             198.00 ר"ממ 53+07X3 רטמ           
      
ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0450

             244.00 ר"ממ 05+59X3 רטמ           
      
ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0455

             308.00 ר"ממ 07+021X3 רטמ           
      
ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0460

             395.00 ר"ממ 07+051X3 רטמ           
      
ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0465

             464.00 ר"ממ 59+581X3 רטמ           
      
ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.34.0470

             558.00 ר"ממ 021+042X3 רטמ           
      

               9.00 .ר"ממ 6 ךתחב CVP דדובמ ךילומ רטמ          08.34.0475
      

              15.00 ר"ממ 52 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ          08.34.0480
םילבכו םיכילומ 43.80 כ"הס            

      
ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  53.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
ןקתה י"פע ורצויי הז קרפב תועורזהו םידומעה      
תינכדעה ותרודהמב 218 - י"ת ילארשיה      
יקיזחמו תועורזה ,םידומעה יריחמ .רתויב      
י"פע ןרציה לעפמב העיבצ םיללוכ םילגד      
רונתב יולק ,תיטטסורטקלא סקלפוד טרפמ      
היהת עבצל תוירחא.ןימזמה י"ע רחביש ןווגב      
. תוחפל םינש 5 ךשמל      
      
? ם י ג ר ד ו מ  ם י ל ו ג ע  ם י ד ו מ ע ?      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0005
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
וא "תורוא שעג" תרצות, רטמ 3 הבוגו 2"/4"      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש      

           1,172.00 .סקלפוד 'חי           
      
      
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../065 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     065 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0010
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
וא "תורוא שעג" תרצות ,רטמ 5.3 הבוגו 2"/4"      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש      

           1,238.00 .סקלפוד 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0015
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
וא "תורוא שעג" תרצות ,רטמ 4 הבוגו 2"/4"      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש      

           1,333.00 .סקלפוד 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0020
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
וא "תורוא שעג" תרצות ,רטמ 4 הבוגו 4"/6"      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש      

           1,497.00 .סקלפוד 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0025
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
וא "תורוא שעג" תרצות ,רטמ 5.4 הבוגו 2"/4"      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש      

           1,386.00 .סקלפוד 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0030
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
וא "תורוא שעג" תרצות ,רטמ 5 הבוגו 2"/4"      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש      

           1,410.00 .סקלפוד 'חי           
      
      
      
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../066 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     066 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0035
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
וא "תורוא שעג" תרצות ,רטמ 5 הבוגו 4"/6"      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש      

           1,610.00 .סקלפוד 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0040
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 5 הבוגו 2"/4"/6"      
י"פע ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא      

           1,666.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0045
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
וא "תורוא שעג" תרצות ,רטמ 6 הבוגו 4"/6"      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש      

           1,800.00 .סקלפוד 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0050
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 6 הבוגו 2"/4"/6"      
י"פע ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא      

           1,828.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0055
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 6 הבוגו 3"/4"/6"      
י"פע ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא      

           1,924.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
      
      
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../067 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     067 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0060
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 6 הבוגו 4"/6"/8"      
י"פע ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא      

           2,361.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0065
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
וא "תורוא שעג" תרצות ,רטמ 7 הבוגו 4"/6"      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש      

           2,361.00 .סקלפוד 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0070
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
וא "תורוא שעג" תרצות ,רטמ 8 הבוגו 4"/6"      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש      

           2,494.00 .סקלפוד 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0075
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 8 הבוגו 4"/6"/8"      
י"פע ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא      

           2,808.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0080
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
וא "תורוא שעג" תרצות ,רטמ 9 הבוגו 4"/6"      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש      

           2,628.00 .סקלפוד 'חי           
      
      
      
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../068 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     068 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0085
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
וא "תורוא שעג" תרצות ,רטמ 01 הבוגו 4"/6"      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש      

           2,771.00 .סקלפוד 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0090
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 01 הבוגו 4"/6"/8"      
י"פע ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא      

           3,198.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0095
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות ,רטמ 01 הבוגו 6"/8"/01"      
ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           4,151.00 .סקלפוד טרפמ י"פע 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0100
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
וא "תורוא שעג" תרצות ,רטמ 11 הבוגו 4"/6"      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש      

           3,103.00 .סקלפוד 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0105
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 21 הבוגו 4"/6"/8"      
י"פע ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא      

           3,922.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
      
      
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../069 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     069 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0110
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות ,רטמ 21 הבוגו 6"/8"/01"      
ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           4,979.00 .סקלפוד טרפמ י"פע 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0115
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות ,רטמ 21 הבוגו 8"/01"/21"      
ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           7,596.00 .סקלפוד טרפמ י"פע 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0120
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 41 הבוגו 4"/6"/8"      
י"פע ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא      

           6,377.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0125
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 51 הבוגו 4"/6"/8"      
י"פע ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא      

           6,758.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0130
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות ,רטמ 51 הבוגו 6"/8"/01"      
ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           7,662.00 .סקלפוד טרפמ י"פע 'חי           
      
      
      
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../070 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     070 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0135
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות ,רטמ 51 הבוגו 8"/01"/21"      
ןרציה לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

          11,137.00 .סקלפוד טרפמ י"פע 'חי           
      
? ם י נ מ ו ת מ  ם י ד ו מ ע ?      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0145
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
3 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה .ושארב      
ע"וש וא "תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ      

           1,276.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב עובצ .רשואמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0150
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
5.3 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה .ושארב      
ע"וש וא "תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ      

           1,428.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב עובצ .רשואמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0155
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
4 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה .ושארב      
ע"וש וא "תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ      

           1,514.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב עובצ .רשואמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0160
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
5 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה .ושארב      
ע"וש וא "תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ      

           1,933.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב עובצ .רשואמ 'חי           
      
      
      
      
      
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../071 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     071 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0165
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
6 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה .ושארב      
ע"וש וא "תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ      

           2,171.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב עובצ .רשואמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0170
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
7 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה .ושארב      
ע"וש וא "תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ      

           2,904.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב עובצ .רשואמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0175
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
8 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה .ושארב      
ע"וש וא "תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ      

           3,256.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב עובצ .רשואמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0180
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
9 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה .ושארב      
ע"וש וא "תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ      

           3,618.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב עובצ .רשואמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0185
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
01 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה .ושארב      
ע"וש וא "תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ      

           3,922.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב עובצ .רשואמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0190
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
11 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה .ושארב      
ע"וש וא "תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ      

           5,064.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב עובצ .רשואמ 'חי           
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../072 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     072 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0195
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
21 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה .ושארב      
ע"וש וא "תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ      

           5,540.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב עובצ .רשואמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0200
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה .ושארב      
וא "תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ 21-צ"עמ      
טרפמ י"פע לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש      

           5,768.00 .סקלפוד 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0205
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
51 הבוגב ןמותמ ךתח לעב דומעה .ושארב      
ע"וש וא "תורוא שעג" תרצות תמגוד ,רטמ      

          10,090.00 .סקלפוד טרפמ י"פע לעפמב עובצ .רשואמ 'חי           
      
? ם י נ ו ק  ם י ל ו ג ע  ם י ד ו מ ע ?      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0215
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
3 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות תמגוד ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           1,410.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0220
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
4 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           1,467.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
      
      
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../073 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     073 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0225
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
4 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות תמגוד ,מ"מ 67 ןוילע רטוק ,רטמ      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           1,523.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0230
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
4 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           1,666.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0235
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות תמגוד ,מ"מ 67 ןוילע רטוק ,רטמ 08.4      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

           1,714.00 .סקלפוד טרפמ יפל 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0240
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ 08.4      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

           1,904.00 .סקלפוד טרפמ יפל 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0245
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
5 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות  תמגוד ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

           1,695.00 .סקלפוד טרפמ יפל 'חי           
      
      
      
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../074 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     074 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0250
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
5 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות תמגוד ,מ"מ 67 ןוילע רטוק ,רטמ      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           1,781.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0255
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
5 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות  תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

           1,952.00 .סקלפוד טרפמ יפל 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0260
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ 08.5      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

           2,209.00 .סקלפוד טרפמ יפל 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0265
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
6 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות תמגוד ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           2,000.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0270
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
6 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות  תמגוד ,מ"מ 67 ןוילע רטוק ,רטמ      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

           2,143.00 .סקלפוד טרפמ יפל 'חי           
      
      
      
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../075 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     075 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0275
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
6 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           2,209.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0280
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ 08.6      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

           3,142.00 .סקלפוד טרפמ יפל 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0285
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
7 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות תמגוד ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           2,875.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0290
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
7 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות  תמגוד ,מ"מ 67 ןוילע רטוק ,רטמ      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

           2,904.00 .סקלפוד טרפמ יפל 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0295
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
7 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           3,046.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
      
      
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../076 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     076 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0300
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
8 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות  תמגוד ,מ"מ 67 ןוילע רטוק ,רטמ      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

           3,332.00 .סקלפוד טרפמ יפל 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0305
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
8 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           3,427.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0310
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ 08.8      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

           3,703.00 .סקלפוד טרפמ יפל 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0315
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
9 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           3,807.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0320
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ 08.9      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

           4,046.00 .סקלפוד טרפמ יפל 'חי           
      
      
      
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../077 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     077 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0325
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
01 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות  תמגוד ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

           4,046.00 .סקלפוד טרפמ יפל 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0330
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
01 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות  תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

           4,264.00 .סקלפוד טרפמ יפל 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0335
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ 02.01      
עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג" תרצות      

           4,436.00 .סקלפוד טרפמ יפל לעפמב 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0340
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ 08.01      
עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג" תרצות      

           4,702.00 .סקלפוד טרפמ יפל לעפמב 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0345
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ 08.01      
עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג" תרצות      

           4,702.00 .סקלפוד טרפמ יפל לעפמב 'חי           
      
      
      
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../078 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     078 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0350
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
21 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות  תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

           5,045.00 .סקלפוד טרפמ יפל 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0355
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
21 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות  תמגוד ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

           4,645.00 .סקלפוד טרפמ יפל 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0360
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
21 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות  תמגוד ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

           4,645.00 .סקלפוד טרפמ יפל 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0365
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ 5.31      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

           6,472.00 .סקלפוד טרפמ יפל 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0370
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
51 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           7,234.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
: הרעה  ? םיפפוכמ ם י נ ו ק ם י ד ו מ ע ?      
רחאל ירק סנפה תיילת הבוג וניה דומעה הבוג      
'מ 5.1 לש ףופיכ      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../079 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     079 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0380
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
4 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           3,960.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0385
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
5 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           4,674.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0390
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
6 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           5,507.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0395
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
7 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           6,230.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0400
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
8 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           7,016.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
      
      
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../080 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     080 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0405
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
9 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           7,310.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0410
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
01 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           8,567.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0415
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
11 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,רטמ      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           9,623.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0420
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
21 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות ,מ"מ 67 ןוילע רטוק ,רטמ      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

          10,403.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
? ד י ח א  ך ת ח ב ם י ל ו ג ע  ם י ד ו מ ע ?      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0430
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות ט"קמ תמגוד ,רטמ 3 הבוגב 4" רטוק      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

           1,219.00 .סקלפוד טרפמ יפל 'חי           
      
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../081 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     081 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0435
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות  תמגוד ,רטמ 5.3 הבוגב 4" רטוק      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

           1,324.00 .סקלפוד טרפמ יפל 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0440
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות  תמגוד ,רטמ 4 הבוגב 4" רטוק      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           1,410.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0445
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות תמגוד ,רטמ 4 הבוגב 5" רטוק      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           1,514.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0450
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות  תמגוד ,רטמ 4 הבוגב 6" רטוק      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           1,538.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0455
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות תמגוד ,רטמ 5 הבוגב 4" רטוק      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           1,447.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
      
      
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../082 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     082 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0460
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות  ט"קמ תמגוד ,רטמ 5 הבוגב 5" רטוק      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

           1,762.00 .סקלפוד טרפמ יפל 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0465
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות  תמגוד ,רטמ 5 הבוגב 6" רטוק      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           1,800.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0470
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות  תמגוד ,רטמ 6 הבוגב 4" רטוק      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           1,599.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0475
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות  תמגוד ,רטמ 6 הבוגב 5" רטוק      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           1,971.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0480
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות תמגוד ,רטמ 6 הבוגב 6" רטוק      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           1,980.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
      
      
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../083 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     083 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0485
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות  תמגוד ,רטמ 8 הבוגב 6" רטוק      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           2,371.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0490
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות  תמגוד ,רטמ 01 הבוגב 6" רטוק      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           2,837.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.35.0495
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות תמגוד ,רטמ 21 הבוגב 8" רטוק      
יפל לעפמב עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           4,550.00 .סקלפוד טרפמ 'חי           
      
דומעל םיקרפתמ/םיעובק סופיט יבלש טס     08.35.0500
וא "תורוא שעג" תרצות ,רטמ 01 דע הבוגב      

             344.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
דומעל םיקרפתמ/םיעובק סופיט יבלש טס     08.35.0505
וא "תורוא שעג"תרצות ,רטמ 21/01 הבוגב      

             392.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
דומעל םיקרפתמ/םיעובק סופיט יבלש טס     08.35.0510
וא "תורוא שעג"תרצות ,רטמ 51/21 הבוגב      

             453.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
הבוגב דומעל םיקרפתמ סופיט יבלשל הנכה     08.35.0515
ע"וש וא "תורוא שעג"תרצות ,רטמ 01 דע      

             286.00 .רשואמ 'חי           
      
הבוגב דומעל םיקרפתמ סופיט יבלשל הנכה     08.35.0520
ע"וש וא תורוא שעג תרצות ,רטמ 21-01      

             344.00 .רשואמ 'חי           
      
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../084 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     084 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הבוגב דומעל םיקרפתמ סופיט יבלשל הנכה     08.35.0525
ע"וש וא תורוא שעג תרצות ,רטמ 51-21      

             457.00 .רשואמ 'חי           
      
? םיהובג םידומע ?      
      
הבוגב ןוולוגמ הדלפמ הפצה תרואתל דומע     08.35.0535
,דומעל תלדו דבכ חתפ םע י"תנ םגד רטמ 52      
לכ תוברל ,הדרוה ןונגנמ ,דוסי יגרב ללוכ      
בל" םגד ,הלעפהל םישרדנה םירזיבאה      
ילפרדיס" 'צות ,)ריפוא בל י"ע( "00152      

          114,210.00 ע"וש וא )ZP 055( "הילטיא 'חי           
      
הבוגב ןוולוגמ הדלפמ הפצה תרואתל דומע     08.35.0540
,דומעל תלדו דבכ חתפ םע י"תנ םגד רטמ 03      
לכ תוברל ,הדרוה ןונגנמ ,דוסי יגרב ללוכ      
בל" םגד ,הלעפהל םישרדנה םירזיבאה      
ילפרדיס" 'צות ,)ריפוא בל י"ע( "00103      

          133,245.00 ע"וש וא )ZP 055( "הילטיא 'חי           
      
הבוגב ןוולוגמ הדלפמ הפצה תרואתל דומע     08.35.0545
,דומעל תלדו דבכ חתפ םע י"תנ םגד רטמ 53      
לכ תוברל ,הדרוה ןונגנמ ,דוסי יגרב ללוכ      
בל" םגד ,הלעפהל םישרדנה םירזיבאה      
ילפרדיס" 'צות ,)ריפוא בל י"ע( "00153      

          147,522.00 ע"וש וא )ZP 055( "הילטיא 'חי           
      
הבוגב ןוולוגמ הדלפמ הפצה תרואתל דומע     08.35.0550
,דומעל תלדו דבכ חתפ םע י"תנ םגד רטמ 04      
לכ תוברל ,הדרוה ןונגנמ ,דוסי יגרב ללוכ      
בל" םגד ,הלעפהל םישרדנה םירזיבאה      
ילפרדיס" 'צות ,)ריפוא בל י"ע( "00104      

          161,798.00 ע"וש וא )ZP 055( "הילטיא 'חי           
      
הבוגב ןוולוגמ הדלפמ הפצה תרואתל דומע     08.35.0555
,דומעל תלדו דבכ חתפ םע י"תנ םגד רטמ 54      
לכ תוברל ,הדרוה ןונגנמ ,דוסי יגרב ללוכ      
בל" םגד ,הלעפהל םישרדנה םירזיבאה      
ילפרדיס" 'צות ,)ריפוא בל י"ע( "00154      

          178,454.00 ע"וש וא )ZP 055( "הילטיא 'חי           
      
הבוגב ןוולוגמ הדלפמ הפצה תרואתל דומע     08.35.0560
ללוכ ,דומעל תלדו דבכ חתפ םע ,רטמ 52      
םירזיבאה לכ תוברל ,הדרוה ןונגנמ ,דוסי יגרב      
בל י"ע( "52101 בל" םגד ,הלעפהל םישרדנה      
"הילטיא ילפונכט" 'צות ,)ריפוא      

          90,417.00 ע"וש וא )TRADNATS( 'חי           
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../085 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
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13/12/2018
דף מס':     085 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הבוגב ןוולוגמ הדלפמ הפצה תרואתל דומע     08.35.0565
ללוכ ,דומעל תלדו דבכ חתפ םע ,רטמ 03      
םירזיבאה לכ תוברל ,הדרוה ןונגנמ ,דוסי יגרב      
בל י"ע( "03101 בל" םגד ,הלעפהל םישרדנה      
"הילטיא ילפונכט" 'צות ,)ריפוא      

          103,742.00 ע"וש וא )TRADNATS( 'חי           
      
הבוגב ןוולוגמ הדלפמ הפצה תרואתל דומע     08.35.0570
ללוכ ,דומעל תלדו דבכ חתפ םע ,רטמ 53      
םירזיבאה לכ תוברל ,הדרוה ןונגנמ ,דוסי יגרב      
בל י"ע( "53101 בל" םגד ,הלעפהל םישרדנה      
"הילטיא ילפונכט" 'צות ,)ריפוא      

          130,391.00 ע"וש וא )TRADNATS( 'חי           
      
הבוגב ןוולוגמ הדלפמ הפצה תרואתל דומע     08.35.0575
ללוכ ,דומעל תלדו דבכ חתפ םע ,רטמ 04      
םירזיבאה לכ תוברל ,הדרוה ןונגנמ ,דוסי יגרב      
בל י"ע( "04101 בל" םגד ,הלעפהל םישרדנה      
"הילטיא ילפונכט" 'צות ,)ריפוא      

          149,711.00 ע"וש וא )TRADNATS( 'חי           
      

          50,063.00 )הלעפה 'חי + עונמ( תדיינ תננכ 'חי          08.35.0580
      

          37,119.00 )הלעפה 'חי + עונמ( תילרגטניא תננכ 'חי          08.35.0585
      
02 הבוגב ןולוגמ הדלפמ הפצה תרואתל דומע     08.35.0590
,דוסי יגרב ללוכ ,דומעל תלדו דבכ חתפ םע 'מ      
יעוביר רתכ ,הקזחא תועורז רוביחל םינקתהו      
לכ ,הפצה ת"ג 6 תנקתהל םאתומ דרוי      
הקוזחת ךרוצל םישורדה םירזיבאהו םינקתהה      
םיילניגרוא םילבכ ,רתכה לש הדרוהו המרהו      
,ר"ממ 5X5.2 ךתחב למשח תקפסאל תשוחנמ      
םירוביח תספוק ,V2R 0001-U םגד      
תנקתומ ת"ג תנזהל םינגומ םיריהמ םיעקתםע      
םיכיתנ םע םירוביח תואספוק ,רתכה לע      
תכרעמ ,)דרפנ ךיתנ ת"ג לכל( םיעקשו      
,םודא יוסיכו לופכ סנפ םע םיסוטמל הארתה      
עורז ,תועש 0008 םייח ךרוא W55 הרונ      
דומעה הנגה תכרעמ תוברל ,דומעל רוביחל      

          83,945.00 י"תנ י"ע רשואמ םגדמ 'חי           
      
      
      
      
      
      
      
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
03 הבוגב ןולוגמ הדלפמ הפצה תרואתל דומע     08.35.0595
,דוסי יגרב ללוכ ,דומעל תלדו דבכ חתפ םע 'מ      
יעוביר רתכ ,הקזחא תועורז רוביחל םינקתהו      
לכ ,הפצה ת"ג 8 תנקתהל םאתומ דרוי      
הקוזחת ךרוצל םישורדה םירזיבאהו םינקתהה      
םיילניגרוא םילבכ ,רתכה לש הדרוהו המרהו      
,ר"ממ 5X5.2 ךתחב למשח תקפסאל תשוחנמ      
םירוביח תספוק ,V2R 0001-U םגד      
תנקתומ ת"ג תנזהל םינגומ םיריהמ םיעקתםע      
םיכיתנ םע םירוביח תואספוק ,רתכה לע      
תכרעמ ,)דרפנ ךיתנ ת"ג לכל( םיעקשו      
,םודא יוסיכו לופכ סנפ םע םיסוטמל הארתה      
עורז ,תועש 0008 םייח ךרוא W55 הרונ      
דומעה הנגה תכרעמ תוברל ,דומעל רוביחל      

          106,596.00 י"תנ י"ע רשואמ 'חי           
      
הפצה תרואת דומעל תמלשומ הלעפה תכרעמ     08.35.0600
תועורז 3 ללוכ ,ל"נה םידומעל 'מ 02 הבוגב      
םע MROW-LACILEH ריג/עונמ ,הקזחא      
לע בכרומה קוצי ףות ,תילמשח חתפנה רוצעמ      
2.5 רטוקב תנוולוגמ הדלפ לבכ ,האיציה ריצ      
תבית ,תכתמ תרגסמ , )םיטוח 7X71( מ"מ      
תלעפהל 'מ 6 ךרואב לבכו הלעפהו דוקיפ      
עקש / עקת םע הקידב לבכ , קוחרמ עונמה      
הלעפה תידי ,הטמל ת"ג תקידבל 'מ 3 ךרואב      
םירזיבאה לכ תוברל ,ריג/עונמ לש תינדי      
,תכרעמה לש תמלשומ הנקתהל םישרדנה      

          15,419.00 . םידומעה ןרצי לש ירוקמ לכה 'חי           
      
? עורז ?      
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז     08.35.0610
דומעל תרבוחמו מ"ס 001 ךרואבו ,2" רטוקב      
שעג" תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת      
י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"וש וא "תורוא      

             392.00 .ןימזמה תטלחה 'חי           
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז     08.35.0615
דומעל תרבוחמו מ"ס 051 ךרואבו 2" רטוקב      
שעג" תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת      
י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"וש וא "תורוא      

             451.00 .ןימזמה תטלחה 'חי           
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז     08.35.0620
דומעל תרבוחמו מ"ס 002 ךרואבו 2" רטוקב      
שעג" תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת      
י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"וש וא "תורוא      

             511.00 .ןימזמה תטלחה 'חי           
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../087 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     087 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הלופכ עורז     08.35.0625
דומעל תרבוחמו מ"ס 001 ךרואבו 2" רטוקב      
תרצות ,10204/10202225 ט"קמ .הרואת      
ןווגב העובצ ,רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

             580.00 .ןימזמה תטלחה י"פע 'חי           
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הלופכ עורז     08.35.0630
דומעל תרבוחמו מ"ס 051 ךרואבו 2" רטוקב      
תרצות ,10204/10202225 ט"קמ .הרואת      
ןווגב העובצ ,רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

             711.00 .ןימזמה תטלחה י"פע 'חי           
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הלופכ עורז     08.35.0635
דומעל תרבוחמו מ"ס 002 ךרואבו 2" רטוקב      
תרצות ,10204/10202225 ט"קמ .הרואת      
ןווגב העובצ ,רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

             820.00 .ןימזמה תטלחה י"פע 'חי           
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע תשלושמ עורז     08.35.0640
דומעל תרבוחמו מ"ס 001 ךרואבו 2" רטוקב      
תרצות ,10206/10205225 ט"קמ .הרואת      
ןווגב העובצ ,רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

             800.00 .ןימזמה תטלחה י"פע 'חי           
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע תשלושמ עורז     08.35.0645
דומעל תרבוחמו מ"ס 051 ךרואבו 2" רטוקב      
תרצות ,10206/10205225 ט"קמ .הרואת      
ןווגב העובצ ,רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

             960.00 .ןימזמה תטלחה י"פע 'חי           
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע תשלושמ עורז     08.35.0650
דומעל תרבוחמו מ"ס 002 ךרואבו 2" רטוקב      
תרצות ,10206/10205225 ט"קמ .הרואת      
ןווגב העובצ ,רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג"      

           1,120.00 .ןימזמה תטלחה י"פע 'חי           
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע תעבורמ עורז     08.35.0655
דומעל תרבוחמו מ"ס 001 ךרואבו 2" רטוקב      
שעג" תרצות ,10207225 ט"קמ .הרואת      
י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           1,020.00 .ןימזמה תטלחה 'חי           
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע תעבורמ עורז     08.35.0660
דומעל תרבוחמו מ"ס 051 ךרואבו 2" רטוקב      
שעג" תרצות ,10207225 ט"קמ .הרואת      
י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           1,251.00 .ןימזמה תטלחה 'חי           
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../088 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     088 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע תעבורמ עורז     08.35.0665
דומעל תרבוחמו מ"ס 002 ךרואבו 2" רטוקב      
שעג" תרצות ,10207225 ט"קמ .הרואת      
י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ ע"וש וא "תורוא      

           1,490.00 .ןימזמה תטלחה 'חי           
      
לזרב רוניצמ הייושע ,תינוק הלוגע תדדוב עורז     08.35.0670
,מ"ס 021 הבוגב ,מ"ס 021 ךרואב ,ןבלוגמ      
דומעל רוביחל תדעוימ ,מ"מ 06 ןוילע רטוק      
,00013251 ט"קמ .ינוק לוגע / לוגע הרואת      
העובצ ,רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג" תרצות      

             691.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב 'חי           
      
לזרב רוניצמ הייושע ,תינוק הלוגע הלופכ עורז     08.35.0675
021 הבוגב ,מ"ס 051/021 ךרואב ,ןבלוגמ      
רוביחל תדעוימ ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,מ"ס      
ט"קמ .ינוק לוגע / לוגע הרואת דומעל      
ע"וש וא "תורוא שעג" תרצות ,10004325      

           1,221.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ 'חי           
      
רוניצמ הייושע ,תינוק הלוגע תשלושמ עורז     08.35.0680
הבוגב ,מ"ס 051/021 ךרואב ,ןבלוגמ לזרב      
רוביחל תדעוימ ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,מ"ס 021      
ט"קמ .ינוק לוגע / לוגע הרואת דומעל      
ע"וש וא "תורוא שעג" תרצות ,10006325      

           1,850.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ 'חי           
      
רוניצמ הייושע ,תינוק הלוגע תעבורמ עורז     08.35.0685
הבוגב ,מ"ס 051/021 ךרואב ,ןבלוגמ לזרב      
רוביחל תדעוימ ,מ"מ 06 ןוילע רטוק ,מ"ס 021      
ט"קמ .ינוק לוגע / לוגע הרואת דומעל      
ע"וש וא "תורוא שעג" תרצות ,10007325      

           2,419.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב העובצ ,רשואמ 'חי           
      
2" רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע עורז     08.35.0690
תרבח דומעל תרבוחמ מ"ס 051/001 ךרואבו      
, יטסלפ רמוחמ םירזיבא זגרא ללוכ למשח      
,רוניצב ןגומ זגראל תשרמ רוביח לבכ ללוכ      
ךא 76034 ףיעסב טרופמכ דויצ ליכמ זגראה      
ט"קמ .הרונה תקלדהל םירזיבא ילב      
ע"וש וא "תורוא שעג" תרצות ,10901225      

             701.00 .רשואמ 'חי           
      
      
      
      
      
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../089 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     089 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
2" רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע עורז     08.35.0695
תרבח דומעל תרבוחמ מ"ס 002/052 ךרואבו      
, יטסלפ רמוחמ םירזיבא זגרא ללוכ למשח      
,רוניצב ןגומ זגראל תשרמ רוביח לבכ ללוכ      
ךא 76034 ףיעסב טרופמכ דויצ ליכמ זגראה      
ט"קמ .הרונה תקלדהל םירזיבא ילב      
ע"וש וא "תורוא שעג" תרצות ,10901225      

             871.00 .רשואמ 'חי           
      
"קרב םאות" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.0700
וא 10001425 ט"קמ "תורוא שעג" תרצות      

             571.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
ט"קמ .הלופכ ךא ל"נכ "קרב םאות" עורז     08.35.0705

             931.00 .רשואמ ע"וש וא 10004425 'חי           
      
ט"קמ .תשלושמ ךא ל"נכ "קרב םאות" עורז     08.35.0710

           1,280.00 .רשואמ ע"וש וא 10006425 'חי           
      
ט"קמ .תעבורמ ךא ל"נכ "קרב םאות" עורז     08.35.0715

           1,650.00 .רשואמ ע"וש וא 10007425 'חי           
      
"לג םאות" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.0720
וא 10201425 ט"קמ "תורוא שעג" תרצות      

             481.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
ט"קמ .הלופכ ךא ל"נכ "לג םאות" עורז     08.35.0725

             900.00 .רשואמ ע"וש וא 10204425 'חי           
      
ט"קמ .תשלושמ ךא ל"נכ "לג םאות" עורז     08.35.0730

           1,251.00 .רשואמ ע"וש וא 10206425 'חי           
      
ט"קמ .תעבורמ ךא ל"נכ "לג םאות" עורז     08.35.0735

           1,599.00 .רשואמ ע"וש וא 10207425 'חי           
      
"עבג םאות" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.0740
וא 10401425 ט"קמ "תורוא שעג" תרצות      

             621.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
ט"קמ .הלופכ ךא ל"נכ "עבג םאות" עורז     08.35.0745

           1,011.00 .רשואמ ע"וש וא 10404425 'חי           
      
ט"קמ .תשלושמ ךא ל"נכ "עבג םאות" עורז     08.35.0750

           1,400.00 .רשואמ ע"וש וא 10406425 'חי           
      
ט"קמ .תעבורמ ךא ל"נכ "עבג םאות" עורז     08.35.0755

           1,780.00 .רשואמ ע"וש וא 10407425 'חי           
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../090 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     090 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
"תשק םאות" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.0760
וא 10601425 ט"קמ "תורוא שעג" תרצות      

             392.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
ט"קמ .הלופכ ךא ל"נכ "תשק םאות" עורז     08.35.0765

             611.00 .רשואמ ע"וש וא 10604425 'חי           
      
ט"קמ .תשלושמ ךא ל"נכ "תשק םאות" עורז     08.35.0770

             781.00 .רשואמ ע"וש וא 10606425 'חי           
      
ט"קמ .תעבורמ ךא ל"נכ "תשק םאות" עורז     08.35.0775

           1,020.00 .רשואמ ע"וש וא 10607425 'חי           
      
"דיפל םאות" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.0780
וא 10411425 ט"קמ "תורוא שעג" תרצות      

             401.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
ט"קמ .הלופכ ךא ל"נכ "דיפל םאות" עורז     08.35.0785

             501.00 .רשואמ ע"וש וא 10414425 'חי           
      
ט"קמ .תשלושמ ךא ל"נכ "דיפל םאות" עורז     08.35.0790

             520.00 .רשואמ ע"וש וא 10416425 'חי           
      
ט"קמ .תעבורמ ךא ל"נכ "דיפל םאות" עורז     08.35.0795

             551.00 .רשואמ ע"וש וא 10417425 'חי           
      
"TB םאות" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.0800
וא 10611425 ט"קמ "תורוא שעג" תרצות      

             721.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
ט"קמ .הלופכ ךא ל"נכ "TB םאות" עורז     08.35.0805

           1,040.00 .רשואמ ע"וש וא 10614425 'חי           
      
ט"קמ .תשלושמ ךא ל"נכ "TB םאות" עורז     08.35.0810

           1,380.00 .רשואמ ע"וש וא 10616425 'חי           
      
ט"קמ .תעבורמ ךא ל"נכ "TB םאות" עורז     08.35.0815

           1,710.00 .רשואמ ע"וש וא 10617425 'חי           
      
"TY םאות" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.0820
וא 10811425 ט"קמ "תורוא שעג" תרצות      

             721.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
ט"קמ .הלופכ ךא ל"נכ "TY םאות" עורז     08.35.0825

           1,040.00 .רשואמ ע"וש וא 10814425 'חי           
      
ט"קמ .תשלושמ ךא ל"נכ "TY םאות" עורז     08.35.0830

           1,380.00 .רשואמ ע"וש וא 10816425 'חי           
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../091 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     091 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ט"קמ .תעבורמ ךא ל"נכ "TY םאות" עורז     08.35.0835

           1,710.00 .רשואמ ע"וש וא 10817425 'חי           
      
"הרייביר םאות" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.0840
וא 10021425 ט"קמ "תורוא שעג" תרצות      

             691.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
ט"קמ .הלופכ ךא ל"נכ "הרייביר םאות" עורז     08.35.0845

           1,001.00 .רשואמ ע"וש וא 10024425 'חי           
      
ט"קמ .תשלושמ ךא ל"נכ "הרייביר םאות" עורז     08.35.0850

           1,311.00 .רשואמ ע"וש וא 10026425 'חי           
      
ט"קמ .תעבורמ ךא ל"נכ "הרייביר םאות" עורז     08.35.0855

           1,570.00 .רשואמ ע"וש וא 10027425 'חי           
      
"רחש םאות" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.0860
וא 10801425 ט"קמ "תורוא שעג" תרצות      

             600.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
ט"קמ .הלופכ ךא ל"נכ "רחש םאות" עורז     08.35.0865

             880.00 .רשואמ ע"וש וא 10804425 'חי           
      
ט"קמ .תשלושמ ךא ל"נכ "רחש םאות" עורז     08.35.0870

           1,130.00 .רשואמ ע"וש וא 10806425 'חי           
      
ט"קמ .תעבורמ ךא ל"נכ "רחש םאות" עורז     08.35.0875

           1,400.00 .רשואמ ע"וש וא 10807425 'חי           
      
"םשל םאות" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.0880
וא 10011425 ט"קמ "תורוא שעג" תרצות      

             531.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
ט"קמ .הלופכ ךא ל"נכ "םשל םאות" עורז     08.35.0885

             711.00 .רשואמ ע"וש וא 10014425 'חי           
      
ט"קמ .תשלושמ ךא ל"נכ "םשל םאות" עורז     08.35.0890

             880.00 .רשואמ ע"וש וא 10016425 'חי           
      
ט"קמ .תעבורמ ךא ל"נכ "םשל םאות" עורז     08.35.0895

           1,060.00 .רשואמ ע"וש וא 10017425 'חי           
      
"רוצ םאות" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.0900
וא 10211425 ט"קמ "תורוא שעג" תרצות      

             880.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
ט"קמ .הלופכ ךא ל"נכ "רוצ םאות" עורז     08.35.0905

           1,331.00 .רשואמ ע"וש וא 10214425 'חי           
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../092 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     092 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ט"קמ .תשלושמ ךא ל"נכ "רוצ םאות" עורז     08.35.0910

           1,720.00 .רשואמ ע"וש וא 10216425 'חי           
      
ט"קמ .תעבורמ ךא ל"נכ "רוצ םאות" עורז     08.35.0915

           2,100.00 .רשואמ ע"וש וא 10217425 'חי           
      
םגד םוינימולא תקיצימ תיביטרוקד עורז     08.35.0920
10221425 ט"קמ "תורוא שעג" תרצות ,"ןלוג"      

             496.00 .רשואמ ע"וש וא 'חי           
      
תרצות "הליה" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.0925
ע"וש וא 10601525 ט"קמ "תורוא שעג"      

             361.00 .רשואמ 'חי           
      
ט"קמ .הלופכ ךא ל"נכ "הליה" עורז     08.35.0930

             651.00 .רשואמ ע"וש וא 10604525 'חי           
      
ט"קמ .תשלושמ ךא ל"נכ "הליה" עורז     08.35.0935

             940.00 .רשואמ ע"וש וא 10606525 'חי           
      
תרצות "ברימ" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.0940
ע"וש וא 10801525 ט"קמ "תורוא שעג"      

             511.00 .רשואמ 'חי           
      
10804525 ט"קמ הלופכ ךא ל"נכ "ברימ" עורז     08.35.0945

             871.00 .רשואמ ע"וש וא 10802525 ט"קמ וא 'חי           
      
ט"קמ תשלושמ ךא ל"נכ "ברימ" עורז     08.35.0950
ע"וש וא 10806525 ט"קמ וא 10805525      

           1,221.00 .רשואמ 'חי           
      
ט"קמ תעבורמ ךא ל"נכ "ברימ" עורז     08.35.0955

           1,590.00 .רשואמ ע"וש וא 10807525 'חי           
      
"הלודג ברימ" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.0960
וא 10901525 ט"קמ "תורוא שעג" תרצות      

             491.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
ט"קמ הלופכ ךא ל"נכ "הלודג ברימ" עורז     08.35.0965
ע"וש וא 10902525 ט"קמ וא 10904525      

             751.00 .רשואמ 'חי           
      
ט"קמ תשלושמ ךא ל"נכ "הלודג ברימ" עורז     08.35.0970
ע"וש וא 10906525 ט"קמ וא 10905525      

             960.00 .רשואמ 'חי           
      
ט"קמ תעבורמ ךא ל"נכ "הלודג ברימ" עורז     08.35.0975

           1,221.00 .רשואמ ע"וש וא 10907525 'חי           
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../093 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     093 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,'מ 57.0 "לג" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.0980
וא 10811525 ט"קמ ,"תורוא שעג" תרצות      

             591.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
וא 10814525 ט"קמ הלופכ ךא ל"נכ "לג" עורז     08.35.0985

             886.00 .רשואמ ע"וש וא 10812525 ט"קמ 'חי           
      
10815525 ט"קמ תשלושמ ךא ל"נכ "לג" עורז     08.35.0990

           1,081.00 .רשואמ ע"וש וא 10816525 ט"קמ וא 'חי           
      
10817525 ט"קמ תעבורמ ךא ל"נכ "לג" עורז     08.35.0995

           1,391.00 .רשואמ ע"וש וא 'חי           
      
,'מ 00.1 "לג" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.1000
וא 10911525 ט"קמ ,"תורוא שעג" תרצות      

             680.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
וא 10914525 ט"קמ הלופכ ךא ל"נכ "לג" עורז     08.35.1005

           1,130.00 .רשואמ ע"וש וא 10912525 ט"קמ 'חי           
      
10915525 ט"קמ תשלושמ ךא ל"נכ "לג" עורז     08.35.1010

           1,580.00 .רשואמ ע"וש וא 10916525 ט"קמ וא 'חי           
      
10917525 ט"קמ תעבורמ ךא ל"נכ "לג" עורז     08.35.1015

           2,030.00 .רשואמ ע"וש וא 'חי           
      
,'מ 05.1 "לג" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.1020
וא 10021525 ט"קמ ,"תורוא שעג" תרצות      

             960.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
וא 10024525 ט"קמ הלופכ ךא ל"נכ "לג" עורז     08.35.1025

           1,580.00 .רשואמ ע"וש וא 10022525 'חי           
      
10025525 ט"קמ תשלושמ ךא ל"נכ "לג" עורז     08.35.1030

           2,199.00 .רשואמ ע"וש וא 10026525 וא 'חי           
      
10027525 ט"קמ תעבורמ ךא ל"נכ "לג" עורז     08.35.1035

           2,820.00 .רשואמ ע"וש וא 'חי           
      
,"הנטק לכימ" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.1040
וא 10111525 ט"קמ ,"תורוא שעג" תרצות      

             620.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
ט"קמ הלופכ ךא ל"נכ "הנטק לכימ" עורז     08.35.1045

             721.00 .רשואמ ע"וש וא 10112525 וא 10114525 'חי           
      
ט"קמ תשלושמ ךא ל"נכ "הנטק לכימ" עורז     08.35.1050

             921.00 .רשואמ ע"וש וא 10116525 וא 10115525 'חי           
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../094 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     094 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ט"קמ תעבורמ ךא ל"נכ "הנטק לכימ" עורז     08.35.1055

           1,180.00 .רשואמ ע"וש וא 10117525 'חי           
      
,"הלודג לכימ" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.1060
וא 10211525 ט"קמ ,"תורוא שעג" תרצות      

             491.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
ט"קמ הלופכ ךא ל"נכ "הלודג לכימ" עורז     08.35.1065

             751.00 .רשואמ ע"וש וא 10212525 וא 10214525 'חי           
      
ט"קמ תשלושמ ךא ל"נכ "הלודג לכימ" עורז     08.35.1070

             971.00 .רשואמ ע"וש וא 10216525 וא 10215525 'חי           
      
ט"קמ תעבורמ ךא ל"נכ "הלודג לכימ" עורז     08.35.1075

           1,240.00 .רשואמ ע"וש וא 10217525 'חי           
      
תרצות ,"רימא" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.1080
ע"וש וא 10521525 ט"קמ "תורוא שעג"      

             541.00 .רשואמ 'חי           
      
10524525 ט"קמ הלופכ ךא ל"נכ "רימא" עורז     08.35.1085

             900.00 .רשואמ ע"וש וא 10522525 וא 'חי           
      
ט"קמ תשלושמ ךא ל"נכ "רימא" עורז     08.35.1090

           1,221.00 .רשואמ ע"וש וא 10526525 וא 10525525 'חי           
      
ט"קמ תעבורמ ךא ל"נכ "רימא" עורז     08.35.1095

           1,590.00 .רשואמ ע"וש וא 10527525 'חי           
      
תרצות ,"לבנע" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.1100
ע"וש וא 10001525 ט"קמ "תורוא שעג"      

             491.00 .רשואמ 'חי           
      
10004525 ט"קמ הלופכ ךא ל"נכ "לבנע" עורז     08.35.1105

             811.00 .רשואמ ע"וש וא 10002525 וא 'חי           
      
ט"קמ תשלושמ ךא ל"נכ "לבנע" עורז     08.35.1110

           1,091.00 .רשואמ ע"וש וא 10006525 וא 10005525 'חי           
      
ט"קמ תעבורמ ךא ל"נכ "לבנע" עורז     08.35.1115

           1,490.00 .רשואמ ע"וש וא 10007525 'חי           
      
,"הלודג לבנע" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.1120
וא 10101525 ט"קמ "תורוא שעג" תרצות      

             501.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
ט"קמ הלופכ ךא ל"נכ "הלודג לבנע" עורז     08.35.1125

             831.00 .רשואמ ע"וש וא 10102525 וא 10104525 'חי           
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../095 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     095 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ט"קמ תשלושמ ךא ל"נכ "הלודג לבנע" עורז     08.35.1130

           1,111.00 .רשואמ ע"וש וא 10106525 וא 10105525 'חי           
      
ט"קמ תעבורמ ךא ל"נכ "הלודג לבנע" עורז     08.35.1135

           1,420.00 .רשואמ ע"וש וא 10107525 'חי           
      
,"הנטק ןדרי" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.1140
וא 10631525 ט"קמ "תורוא שעג" תרצות      

             520.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
ט"קמ הלופכ ךא ל"נכ "הנטק ןדרי" עורז     08.35.1145

             800.00 .רשואמ ע"וש וא 10632525 וא 10634525 'חי           
      
ט"קמ תשלושמ ךא ל"נכ "הנטק ןדרי" עורז     08.35.1150

           1,040.00 .רשואמ ע"וש וא 10636525 וא 10635525 'חי           
      
ט"קמ תעבורמ ךא ל"נכ "הנטק ןדרי" עורז     08.35.1155

           1,320.00 .רשואמ ע"וש וא 10637525 'חי           
      
,"הלודג ןדרי" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.1160
וא 10731525 ט"קמ "תורוא שעג" תרצות      

             621.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
ט"קמ הלופכ ךא ל"נכ "הלודג ןדרי" עורז     08.35.1165

           1,011.00 .רשואמ ע"וש וא 10732525 וא 10734525 'חי           
      
ט"קמ תשלושמ ךא ל"נכ "הלודג ןדרי" עורז     08.35.1170

           1,451.00 .רשואמ ע"וש וא 10736525 וא 10735525 'חי           
      
ט"קמ תעבורמ ךא ל"נכ "הלודג ןדרי" עורז     08.35.1175

           1,930.00 .רשואמ ע"וש וא 10737525 'חי           
      
,'מ 08.0 "רוא" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.1180
וא  10311525 ט"קמ ,"תורוא שעג" תרצות      

             711.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      
ט"קמ הלופכ ךא ל"נכ 'מ 08.0 "רוא" עורז     08.35.1185

           1,081.00 .רשואמ ע"וש וא 10312525 וא 10314525 'חי           
      
ט"קמ תשלושמ ךא ל"נכ 'מ 08.0 "רוא" עורז     08.35.1190

           1,400.00 .רשואמ ע"וש וא 10316525 וא 10315525 'חי           
      
ט"קמ תעבורמ ךא ל"נכ 'מ 08.0 "רוא" עורז     08.35.1195

           1,771.00 .רשואמ ע"וש וא 10317525 'חי           
      
,'מ 02.1 "רוא" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.35.1200
וא  10411525 ט"קמ ,"תורוא שעג" תרצות      

             880.00 .רשואמ ע"וש 'חי           
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../096 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     096 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ט"קמ הלופכ ךא ל"נכ 'מ 02.1 "רוא" עורז     08.35.1205

           1,410.00 .רשואמ ע"וש וא 10412525 וא 10414525 'חי           
      
וא ה.ל.פ 'בח תרצות  לולגדל םוינימולאמ עורז     08.35.1210

             392.00 רשואמ ע"וש 'חי           
      
? תונוש ?      
      
46PI המוטא תינוציח םירוביח תאספוק     08.35.1220
יזאפ דח ת"מאמ ללוכ ,י"חח דומע לע הנקתהל      
לבכ תוסינכ ,רוביח יקדהמ, ללוכ רפמא 61 דע      
רתי לכו דומעל קוזיחה ירזיבא ,ןורגיטנא      

             351.00 'פמוק         .רזעה ירמוחו תודובע  
      
46PI המוטא תינוציח םירוביח תאספוק     08.35.1225
תלת ת"מאמ ללוכ ,י"חח דומע לע הנקתהל      
,רוביח יקדהמ, ללוכ רפמא 52X3 דע יזאפ      
דומעל קוזיחה ירזיבא ,ןורגיטנא לבכ תוסינכ      

             626.00 'פמוק         .רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו  
      
ןוראב תינוציח הנקתהל םיעקש חול     08.35.1230
תמגודכ 955PI םימ ןגומ ,ןיירושמ רטסאילופמ      
.ע"וש וא "S-004" םגדמ "רבנע" תרצות ןורא      
םע 012615N םיעקש תדיחי ללוכ חולה      

           5,498.00 .תחפ ירסממו םית"מאמ 'חי           
      
הסכמ םע טנוברקילופמ םירוביח תאספוק     08.35.1235
תאוושה ספ םע מ"ס 03X52 תודימב      

             416.00 .אספוקב ןקתומ םילאיצנטופ 'חי           
      
תרצותמ החטבאו תופעתסה תספוק     08.35.1240
    "DNARGEL" 55" םגד-ANIRAM" ע"וש וא,  
תוחפל 56PI תגרדב מ"ס 61/22/03 תודימב      
הנקתהל םיאתמה ןיירושמ רטסאילופמ היושע      
לולכת אספוקה .י"חח דומע לע ץוח יאנתב      
רשכל םיאתמ B סופיט A01 יבטוק דח ת"מאמ      
תשוחנמ הקראה ספו םיקדהמ + AK01 קותינ      

             551.00 NID ספ לע הנקתהל םימיאתמ 'חי           
      
דע יבטוק וד יוסיכ םע יטמוטוא יצח חיטבמ     08.35.1245
    A23, AK01, סנמיס" תרצות ,ספאו הזאפ"  
בוחר טוליש ,עקת תיב ,הרואת ףוג רובע      

             143.00 .ןיזמה הרואת דומעב תנקתהה ,ראומ 'חי           
      
דומע לע ןקתומ גח תרואתל ריק רוביח     08.35.1250
קספמ תפסות ,ןירושמ עקת תיב ללוכ הרואתה      
לבכו םירזיבא שגמ לע יטמוטוא יצח םרז      

             267.00 עקת תיבל רוביח 'חי           
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../097 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     097 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.35.1255
דימע תיכוכז יביס םע טנוברקילופמ דומעה      
חפמ וא סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב      
ז"אמ םע ,חפ ןוגג םע מ"מ 5.2 יבועב ןבלוגמ      
יקדהמ םע ,A01 AK01 םרזל יזאפ דח      
3KAPOC וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה      
האיצי יקדהמ םע ,ע"וש וא IXEGOS תרצות      
ספ םע ,ע"וש וא XINOHP תרצות םיסנפל      

             276.00 סנפל דע לבכו הקראה 'חי           
      
ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     08.35.1260

             106.00 .דומע לע עקת תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו 'חי           
      

             153.00 .הקלדה דויצ רובע  ל"נה שגמל ריחמ תפסות 'חי          08.35.1265
      
וא םייק הרואת דומעל הנזה לבכ רוביח     08.35.1270
ןוטבה דוסיב הביצח תוברל תמייק היזכרמ      
שגמל רוביחו םיקדהמ תפסוה ,שרדיו הדימב      

             376.00 היזכרמל וא/ו 'חי           
      
וא םייק הרואת דומעל הנזה לבכ רוביח     08.35.1275
ןוטבה דוסיב הביצח תוברל תמייק היזכרמ      
שגמל רוביחו םיקדהמ תפסוה ,שרדיו הדימב      

             376.00 .היזכרמל וא/ו 'חי           
      
02X3 ת"מאמ ללוכ םייק דומעל תורבחתה     08.35.1280
,םייקה דומעה דוסי ךרד לבכה תרדחה ,רפמא      
רוביח ,םייקה דוסיב הביצח וא חודיק ללוכ      
ירמוחו תודובע רתי לכו תילמשחו תינכמ לבכה      

             520.00 'פמוק         .רזעה  
      
םואתו םולשת ללוכ למשח תשרל תורבחתה     08.35.1285
תודובע לכ ללוכ ,תימוקמ תושרו ח"ח םע      

           1,500.00 .םישורדה רזעה ירמוחו 'חי           
      
ורוביחו םייק דומע קוריפמ םייק לבכ רוביח     08.35.1290
תשוחנ ךילומו רוניצ הריפח ללוכ ,שדח דומעל      
ורוביחל םישרדנה םירמוחהו הדובעה לכו      

           1,160.00 'פמוק         .שדחה דומעל םלשומה  
      
דנאז לוורש רובע הרואת דומעל ריחמ תפסות     08.35.1295

             191.00 הכרדמה ינפ לעמ מ"ס 03 דע הבוגב 'חי           
      
'מ 6 דע הבוגב הרואת דומע ריחממ התחפה     08.35.1300
תטישב עובצ םוקמב דבלב ןוולוגמ דומע רובע      

             -50.00 רונתב יולק רטסאילופ עבצב סקלפוד רטמ           
      
      
      

53.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../098 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     098 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
'מ 6 לעמ הבוגב הרואת דומע ריחממ התחפה     08.35.1305
תטישב עובצ םוקמב דבלב ןוולוגמ דומע רובע      

             -55.00 רונתב יולק רטסאילופ עבצב סקלפוד רטמ           
      
רובע גוס לכמ הרואת ידומעל ריחמ תפסות     08.35.1310

             353.00 עבורמ / לוגע ןוולוגמ יביטרוקד ןותחת יוסיכ 'חי           
      
תועצמאב ,הרואת דומעל היזורוק דגנ לופיט     08.35.1315
,רשואמ ע"ש וא "הקינולטמ" תמגודכ יופיצ      
טרפמ תמגודכ הדובעל דחוימ טרפמ י"פע לכה      

             315.00 . רואמ 'חמ ,א"ת תייריע ינכט רטמ           
      
,הרואת ףוגל עורזל היזורוק דגנ לופיט     08.35.1320
ע"ש וא "הקינולטמ"  תמגודכ יופיצ תועצמאב      
הדובעל דחוימ טרפמ י"פע לכה ,רשואמ      

             286.00 . רואמ 'חמ ,א"ת תייריע ינכט טרפמ תמגודכ 'חי           
      
ילאטמ עבצ רובע ,הרואת דומעל ריחמ תפסות     08.35.1325

              44.00 "LAR"  גולטק י"פע רטמ           
      
עבצ רובע ,הרואת ףוגל עורזל ריחמ תפסות     08.35.1330

              72.00 "LAR" גולטק י"פע ילאטמ 'חי           
      
העיבצ רובע ,הרואת דומעל ריחמ תפסות     08.35.1335
יולק רטסאילופ עבצב סקלפוד תטישב הלופכ      

              82.00 "תימי הביבס" רובע רונתב רטמ           
      
העיבצ רובע הרואת ףוג / עורזל ריחמ תפסות     08.35.1340
יולק רטסאילופ עבצב סקלפוד תטישב  הלופכ      

              96.00 "תימי הביבס" רובע רונתב 'חי           
      

           1,143.00 .עקרקב םיעוקת .'מ 5.8 ךרואב ץע ידומע 'חי          08.35.1345
      

           1,305.00 .עקרקב םיעוקת .'מ 01 ךרואב ץע ידומע 'חי          08.35.1350
      

           1,050.00 .'מ 5.8 םכרואש ץע ידומעל ןעשמ ידומע 'חי          08.35.1355
      

           1,200.00 .'מ 01 םכרואש ץע ידומעל ןעשמ ידומע 'חי          08.35.1360
      

             401.00 . םידומעל ,ר"ממ 52 ךתחב עקרקל םינגוע 'חי          08.35.1365
      

             541.00 . םידומעל ,ר"ממ 05 ךתחב עקרקל םינגוע 'חי          08.35.1370
      

             451.00 .'מ 51 דע ךרואבו ר"ממ 52 ךתחב יריוא ןגוע 'חי          08.35.1375
      

             600.00 .'מ 51 דע ךרואבו ר"ממ 05 ךתחב יריוא ןגוע 'חי          08.35.1380
      
ךרואבו ר"ממ 05 ךתחב עקרקל םילופכ םינגוע     08.35.1385

             751.00 .'מ 51 דע 'חי           
53.80 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../099 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     099 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

             111.00 .םילגד 1 -ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ 'חי          08.35.1390
      

             141.00 .םילגד 2 -ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ 'חי          08.35.1395
      

             181.00 .םילגד 3 -ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ 'חי          08.35.1400
ץוח תרואתל תועורזו םידומע 53.80 כ"הס            

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  63.80 ק ר פ  ת ת       
      
אוהש גוס לכמ הרואת יפוג / םיסנפה יריחמ      
םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,הרונ םיללוכ      
רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ(      
'פמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ      
. ןימזמה תריחב יפל ןווגב העיבצ תוברל      
בתכב רושיא םיבייחמ ךרע יווש םירצומ      
ןימזמה / ןנכתמהמ      
      
GEA ? תרצות הרואת יפוג ?      
      
ןירושמ רטסאילופ יושע בוחר תרואתל סנפ     08.36.0005
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל )לופכ דודיב(      
תרצות 001061 םגד ,דרפנב םלושמ םרובע      
    G.E.A 052 ג.ל.נ תרונ ללוכ ,ע"וש ואX1 טוו  
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ      
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב      

           1,486.00 דעו םירוביחה 'חי           
      
ןירושמ רטסאילופ יושע בוחר תרואתל סנפ     08.36.0010
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל )לופכ דודיב(      
תרצות 601061 םגד ,דרפנב םלושמ םרובע      
    G.E.A 051 ג.ל.נ תרונ ללוכ ,ע"וש ואX1 טוו  
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ      
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב      

           1,486.00 סנפל דעו םירוביחה 'חי           
      
ןירושמ רטסאילופ יושע בוחר תרואתל סנפ     08.36.0015
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל )לופכ דודיב(      
תרצות 801061 םגד ,דרפנב םלושמ םרובע      
    G.E.A 004 ג.ל.נ תרונ ללוכ ,ע"וש ואX1 טוו  
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ      
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב      

           1,486.00 סנפל דעו םירוביחה 'חי           
      
      
      
      
      
      

63.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../100 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     100 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןירושמ רטסאילופ יושע בוחר תרואתל סנפ     08.36.0020
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל )לופכ דודיב(      
תרצות 832061 םגד ,דרפנב םלושמ םרובע      
    G.E.A 001 ג.ל.נ תרונ ללוכ ,ע"וש ואX1 טוו  
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ      
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב      

           1,504.00 סנפל דעו םירוביחה 'חי           
      
ןירושמ רטסאילופ יושע בוחר תרואתל סנפ     08.36.0025
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל )לופכ דודיב(      
תרצות 317061 םגד ,דרפנב םלושמ םרובע      
    G.E.A 07 ג.ל.נ תרונ ללוכ ,ע"וש ואX2 טוו  
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ      
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב      

           1,599.00 סנפל דעו םירוביחה 'חי           
      
ןירושמ רטסאילופ יושע בוחר תרואתל סנפ     08.36.0030
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל )לופכ דודיב(      
תרצות 221064 םגד ,דרפנב םלושמ םרובע      
    G.E.A 08 תיפסכ תרונ ללוכ ,ע"וש ואX2 טוו  
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ      
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב      

           1,599.00 סנפל דעו םירוביחה 'חי           
      
ןירושמ רטסאילופ יושע בוחר תרואתל סנפ     08.36.0035
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל )לופכ דודיב(      
תרצות 421064 םגד ,דרפנב םלושמ םרובע      
    G.E.A 521 תיפסכ תרונ ללוכ ,ע"וש ואX2 טוו  
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ      
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב      

           1,599.00 סנפל דעו םירוביחה 'חי           
      
ןירושמ רטסאילופ יושע בוחר תרואתל סנפ     08.36.0040
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל )לופכ דודיב(      
תרצות 031064 םגד ,דרפנב םלושמ םרובע      
    G.E.A 052 תיפסכ תרונ ללוכ ,ע"וש ואX1 טוו  
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ      
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב      

           1,523.00 סנפל דעו םירוביחה 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע בוחר תרואתל סנפ     08.36.0045
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 065061 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 051X2 ג.ל.נ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           3,009.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
      
      

63.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../101 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     101 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הנקתהל םוינימולא יושע בוחר תרואתל סנפ     08.36.0050
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 265061 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 052X2 ג.ל.נ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           3,009.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע בוחר תרואתל סנפ     08.36.0055
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 465061 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 004X1 ג.ל.נ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           2,930.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע בוחר תרואתל סנפ     08.36.0060
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 065064 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 052X2 תיפסכ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           2,779.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל םוינמולא יושע בוחר תרואתל סנפ     08.36.0065
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 465064 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 004X1 תיפסכ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           3,009.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל םוינמולא יושע בוחר תרואתל סנפ     08.36.0070
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 909061 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 001X1 ג.ל.נ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           2,930.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל םוינמולא יושע בוחר תרואתל סנפ     08.36.0075
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 119061 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 07X2 ג.ל.נ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           2,930.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל םוינמולא יושע בוחר תרואתל סנפ     08.36.0080
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 519061 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 051X1 ג.ל.נ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           3,009.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      

63.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../102 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     102 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הנקתהל םוינמולא יושע בוחר תרואתל סנפ     08.36.0085
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 919061 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 052X1 ג.ל.נ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           3,009.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל םוינמולא יושע בוחר תרואתל סנפ     08.36.0090
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
)ELOSDARTRTS( 470261-035 םגד      
ג.ל.נ תרונ ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות      
    051X1 ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טוו  
םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק      

           2,085.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ 'חי           
      
הנקתהל םוינמולא יושע בוחר תרואתל סנפ     08.36.0095
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 839064 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 521X1 תיפסכ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           2,619.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל םוינמולא יושע בוחר תרואתל סנפ     08.36.0100
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 709064 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 08X2 תיפסכ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           2,859.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל םוינמולא יושע בוחר תרואתל סנפ     08.36.0105
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 319064 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 521X2 תיפסכ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           2,859.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
B-2" םגד ,תובוחר תרואתל יביטרוקד סנפ     08.36.0110
    XULODNOR" תרצות G.E.A םע ,ע"וש וא  
םיאתמ רוביח לבכו טוו 001 ג"לנ תרונו דויצ      

           1,700.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ 'חי           
      
הנקתהל ןג וא בוחר תרואתל ,יביטרוקד סנפ     08.36.0115
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 105121 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 07X1 ג.ל.נ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           2,279.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
      

63.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../103 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     103 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הנקתהל ןג וא בוחר תרואתל ,יביטרוקד סנפ     08.36.0120
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 105124 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 08X1 תיפסכ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           2,395.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל ןג וא בוחר תרואתל ,יביטרוקד סנפ     08.36.0125
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 305124 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 521X1 תיפסכ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           2,395.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל ןג וא בוחר תרואתל ,יביטרוקד סנפ     08.36.0130
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 521121 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 07X1 ג.ל.נ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           2,395.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל ןג וא בוחר תרואתל ,יביטרוקד סנפ     08.36.0135
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 921121 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 001X1 ג"לנ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           2,520.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל ןג וא בוחר תרואתל ,יביטרוקד סנפ     08.36.0140
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 131121 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 051X1 ג"לנ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           2,520.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל ןג וא בוחר תרואתל ,יביטרוקד סנפ     08.36.0145
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 352124 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 521X1 תיפסכ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           2,395.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל ןג וא בוחר תרואתל ,יביטרוקד סנפ     08.36.0150
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 562124 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 052X1 תיפסכ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           2,520.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      

63.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../104 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     104 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הנקתהל ןג וא בוחר תרואתל ,יביטרוקד סנפ     08.36.0155
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 005824 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 08X1 תיפסכ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           2,634.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל ןג וא בוחר תרואתל ,יביטרוקד סנפ     08.36.0160
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 515824 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 521X1 תיפסכ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           2,634.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל ןג וא בוחר תרואתל ,יביטרוקד סנפ     08.36.0165
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא G.E.A תרצות 805824 םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 07X1 ג"לנ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           2,699.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל ןג וא בוחר תרואתל ,יביטרוקד סנפ     08.36.0170
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
,ע"וש וא G.E.A תרצות ELGNAIRT םגד      
הלעפה דויצ טוו 521X1 תיפסכ תרונ ללוכ      
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו      

           2,395.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו 'חי           
      
הנקתהל ןג וא בוחר תרואתל ,יביטרוקד סנפ     08.36.0175
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
,ע"וש וא G.E.A תרצות ELGNAIRT םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 07X1 ג"לנ תרונ ללוכ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           2,520.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל ןג וא בוחר תרואתל ,יביטרוקד סנפ     08.36.0180
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
וא "G.E.A" תרצות "ODNOR 0041" םגד      
הלעפה דויצ טוו 051 דע ג"לנ תרונ ללוכ ,ע"וש      
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו      

           1,850.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו 'חי           
      
      
      
      
      
      
      
      

63.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../105 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     105 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הנקתהל ןג וא בוחר תרואתל ,יביטרוקד סנפ     08.36.0185
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
,ע"וש וא "G.E.A" תרצות "ELOSIV" םגד      
תעינמל הפפר ,טוו 001 דע ג"לנ תרונ ללוכ      
)לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,רווניס      
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ      

           2,889.00 סנפל דעו םירוביחה 'חי           
      
םוינימולא תקיצימ יביטרוקד בוחר תרואת ףוג     08.36.0190
וא GEA תרצות 5Q םגדמ LAR עבצב עובצ      
דויצ ללוכ W006 דע קפסהל הילטיא ,ע"וש      
םיריהמ םירוביחו ףלשנ שגמב ןקתומ הקלדה      
תרונ ללוכ  66PI תומיטא תגרד .)עקת עקש(      
ללוכ W004  דע תימרק דיילה לטמ וא ג"לנ      
םיאתמ רוביח לבכו עורזל ןנווכתמ ןקתה      

           5,640.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ 'חי           
      
םוינימולא תקיצימ יביטרוקד בוחר תרואת ףוג     08.36.0195
וא GEA תרצות 3Q םגדמ LAR עבצב עובצ      
דויצ ללוכ W051 דע קפסהל הילטיא ,ע"וש      
םיריהמ םירוביחו ףלשנ שגמב ןקתומ הקלדה      
תרונ ללוכ  66PI תומיטא תגרד .)עקת עקש(      
ללוכ W051  דע תימרק דיילה לטמ וא ג"לנ      
םיאתמ רוביח לבכו עורזל ןנווכתמ ןקתה      

           5,060.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ 'חי           
      
? ץינייטש תרצות הרואת יפוג ?      
      
לש הרישי יתלב הרואתל עקרק עוקש סנפ     08.36.0205
םגד ,76PI ,םיטנמונומ ,תוריק ,םיצע      
וא ץינייטש תרצות ,)01VTL / MIK( 092-טש      
הלעפה דויצ ,טוו 051 ה"מ תרונ ללוכ ,ע"וש      
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו      

           4,388.00 םיאתמ רוביח לבכו 'חי           
      
לש הרישי יתלב הרואתל עקרק עוקש סנפ     08.36.0210
םגד ,76PI ,םיטנמונומ ,תוריק ,םיצע      
וא ץינייטש תרצות ,)01VTL / MIK( 892-טש      
הלעפה דויצ ,טוו 051 ה"מ תרונ ללוכ ,ע"וש      
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו      

           3,285.00 םיאתמ רוביח לבכו 'חי           
      
      
      
      
      
      
      
      

63.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../106 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     106 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0215
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
שעג תרצות ,)תויסגא תורונל( "01 סרמ" םגד      
טוו 521 דע ג"לנ/תיפסכ תרונ ללוכ ,ע"וש וא      
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ      
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב      

             533.00 סנפל דעו םירוביחה 'חי           
      
? " ש ע ג "  ת ר צ ו ת  ה ר ו א ת  י פ ו ג ?      
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0225
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
תרצות ,)תוירלובוט תורונל( "51 סרמ" םגד      
דויצ טוו 051 דע ג"לנ תרונ ללוכ ,ע"וש וא שעג      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      
םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה      

             820.00 סנפל דעו 'חי           
      
דודיב( טנוברקילופ יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0230
םרובע ,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל )לופכ      
שעג תרצות "51 ןוא-רוא" םגד ,דרפנב םלושמ      
דויצ טוו 215 דע תיפסכ תרונ ללוכ ,ע"וש וא      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      
םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה      

             737.00 סנפל דעו 'חי           
      
דודיב( טנוברקילופ יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0235
םרובע ,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל )לופכ      
שעג תרצות "51 ןוא-רוא" םגד ,דרפנב םלושמ      
דויצ טוו 105 דע ג"לנ תרונ ללוכ ,ע"וש וא      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      
םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה      

             925.00 סנפל דעו 'חי           
      
דודיב( טנוברקילופ יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0240
םרובע ,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל )לופכ      
שעג תרצות "52 ןוא-רוא" םגד ,דרפנב םלושמ      
הלעפה דויצ טוו 052 ג"לנ תרונ ללוכ ,ע"וש וא      
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו      

             956.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0245
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
תרונ ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות "סונרוא" םגד      
םלשומ התצהו הלעפה דויצ טוו 051 דע  ג.ל.נ      
רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ(      

           1,413.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ 'חי           
      
      

63.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../107 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     107 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0250
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
תרונ ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות "סונרוא" םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 521 דע תיפסכ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           1,280.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0255
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות "52 ןקירמא" םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 052 דע ג"לנ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           1,270.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0260
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות "52 ןקירמא" םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 521 דע תיפסכ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           1,049.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0265
תרצות "52 יטיסרטניא,הרואת דומע לע עורזל      
דויצ טוו 052 דע ג"לנ תרונ ללוכ ,ע"וש וא שעג      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      
םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה      

           1,459.00 סנפל דעו 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0270
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות "51 דרול" םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 051 דע ג.ל.נ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           1,462.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0275
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
וא שעג תרצות "04 דרול יטיסרטניא" םגד      
הלעפה דויצ טוו 004 דע ג"לנ תרונ ללוכ ,ע"וש      
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו      

           2,739.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0280
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
,ע"וש וא שעג תרצות "ןטק IAL סנאילא" םגד      
הלעפה דויצ טוו 051 דע לטמ/ג.ל.נ תרונ ללוכ      
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו      

           4,236.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו 'חי           
      

63.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../108 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     108 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0285
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות "IAL  סנאילא" םגד      
הלעפה דויצ טוו 052 דע לטמ/ ג.ל.נ תרונ      
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו      

           5,175.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0290
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
וא שעג תרצות "ןטק TCAPMI  סנאילא" םגד      
דויצ טוו 510  דע לטמ/ ג.ל.נ תרונ ללוכ ,ע"וש      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      
םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה      

           4,849.00 סנפל דעו 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0295
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
וא שעג תרצות "TCAPMI סנאילא" םגד      
דויצ טוו 052 דע לטמ/ ג.ל.נ תרונ ללוכ ,ע"וש      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      
םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה      

           5,421.00 סנפל דעו 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0300
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
וא שעג תרצות "ןטק OITAP סנאילא" םגד      
דויצ טוו 051 דע לטמ/ ג.ל.נ תרונ ללוכ ,ע"וש      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      
םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה      

           7,691.00 סנפל דעו 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0305
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
,ע"וש וא שעג תרצות "OITAP  סנאילא" םגד      
הלעפה דויצ טוו 052 דע לטמ/ ג.ל.נ תרונ ללוכ      
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו      

           8,167.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו 'חי           
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0310
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
052 דע ג"לנ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
ןווגב ,תידדצ עורזמ וא הילתב הנקתהל טוו      
שעג תרצות "הליה" ,םגד ןימזמה י"ע עבקיש      
דומעב םירזיבא שגממ רוביח לבכ םע ,ע"וש וא      

           1,178.00 סנפל דעו 'חי           
      
      
      

63.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../109 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     109 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0315
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
521 תיפסכ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
ןווגב ,תידדצ עורזמ וא הילתב הנקתהל טוו      
שעג תרצות "הליה" ,םגד ןימזמה י"ע עבקיש      
דומעב םירזיבא שגממ רוביח לבכ םע ,ע"וש וא      

           1,054.00 סנפל דעו 'חי           
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0320
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
051 דע ג"לנ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
,דרפנב םלושמ ורובע דומע לע הנקתהל טוו      
"דיחי רודנוק" םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב      
שגממ רוביח לבכ םע ,ע"וש וא שעג תרצות      

           3,059.00 סנפל דעו דומעב םירזיבא 'חי           
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0325
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
דע תיפסכ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
םלושמ ורובע דומע לע הנקתהל טוו 521      
רודנוק" םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפנב      
רוביח לבכ םע ,ע"וש וא שעג תרצות "דיחי      

           2,202.00 סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ 'חי           
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0330
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
051 דע ג"לנ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
,דרפנב םלושמ ורובע דומע לע הנקתהל טוו      
"לופכ רודנוק" םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב      
שגממ רוביח לבכ םע ,ע"וש וא שעג תרצות      

           5,990.00 סנפל דעו דומעב םירזיבא 'חי           
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0335
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
521 תיפסכ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
,דרפנב םלושמ ורובע דומע לע הנקתהל טוו      
"לופכ רודנוק" םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב      
שגממ רוביח לבכ םע ,ע"וש וא שעג תרצות      

           5,643.00 סנפל דעו דומעב םירזיבא 'חי           
      
      
      
      
      

63.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../110 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     110 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0340
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
052 דע ג"לנ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
םרובע דומע לע עורזמ/הילתב הנקתהל ,טוו      
םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפנב םלושמ      
רוביח לבכ םע ,ע"וש וא שעג תרצות "ידולמ"      

           2,131.00 סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ 'חי           
      
םוינימולא יושע ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0345
,הרואת דומע לע עורזל וא הילתל הנקתהל      
תרצות "הטנלפ" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע      
דויצ טוו 052 דע ג"לנ תרונ ללוכ ,ע"וש וא שעג      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      
םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה      

           1,528.00 סנפל דעו 'חי           
      
םוינימולא יושע ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0350
,הרואת דומע לע עורזל וא הילתל הנקתהל      
תרצות "הטנלפ" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע      
דויצ טוו 521 תיפסכ תרונ ללוכ ,ע"וש וא שעג      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      
םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה      

           1,054.00 סנפל דעו 'חי           
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0355
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
דע תיפסכ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
דומע לע עורזמ/הילתב הנקתהל ,טוו 521      
י"ע עבקיש ןווגב ,דרפנב םלושמ םרובע      
םע ,ע"וש וא שעג תרצות "ידולמ" םגד ,ןימזמה      

           1,911.00 סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ רוביח לבכ 'חי           
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0360
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
052 דע ג"לנ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
םרובע דומע לע עורזמ/הילתב הנקתהל ,טוו      
םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפנב םלושמ      
,ע"וש וא שעג תרצות ,)MV( "לוגע ינומרה"      
דעו דומעב םירזיבא שגממ רוביח לבכ םע      

           3,792.00 סנפל 'חי           
      
      
      
      
      
      

63.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../111 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     111 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0365
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
דע תיפסכ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
דומע לע עורזמ/הילתב הנקתהל ,טוו 521      
י"ע עבקיש ןווגב ,דרפנב םלושמ םרובע      
תרצות ,)MV( "לוגע ינומרה" םגד ,ןימזמה      
םירזיבא שגממ רוביח לבכ םע ,ע"וש וא שעג      

           3,570.00 סנפל דעו דומעב 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0370
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות "054 יסקאלג" םגד      
הלעפה דויצ טוו 052 דע לטמ/ ג.ל.נ תרונ      
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו      

           2,039.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0375
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
DNUOR AERA 'פר "054 יסקאלג" םגד      
105 לטמ דע תרונ ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות      
)לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טוו      
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ      

           2,206.00 סנפל דעו םירוביחה 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0380
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
,ע"וש וא שעג תרצות " 045 יסקאלג" םגד      
הלעפה דויצ טוו 004 דע  תג.ל.נ תרונ ללוכ      
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו      

           2,300.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0385
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות "054 סרבינוי" םגד      
הלעפה דויצ טוו 052 דע לטמ/ג.ל.נ תרונ      
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו      

           1,914.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0390
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
DNUOR AERA 'פר "054 סרבינוי" םגד      
510 לטמ דע תרונ ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות      
)לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טוו      
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ      

           1,986.00 סנפל דעו םירוביחה 'חי           
      
      
      

63.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../112 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     112 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0395
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
052 דע ג"לנ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
םרובע דומע לע עורזמ/הילתב הנקתהל ,טוו      
םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפנב םלושמ      
לבכ םע ,ע"וש וא שעג תרצות "045- סרבינוי"      

           2,090.00 סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ רוביח 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0400
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות "04 סירלופ" םגד      
הלעפה דויצ טוו 052 דע לטמ/ ג.ל.נ תרונ      
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו      

           2,730.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0405
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
DNUOR AERA 'פר "04 סירלופ" םגד      
לטמ/ג.ל.נ תרונ ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות      
ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טוו 051      
םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק      

           2,898.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0410
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות "05 סירלופ" םגד      
התצהו הלעפה דויצ טוו 004 דע ג.ל.נ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           2,986.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
,םוינימולא יושע ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0415
    56PI, םרובע ,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל  
שעג תרצות "בוחר בכוכ" םגד ,דרפנב םלושמ      
דויצ טוו 052 דע ג"לנ/ה"מ תרונ ללוכ ,ע"וש וא      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      
םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה      

           1,832.00 סנפל דעו 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0420
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
,ע"וש וא שעג תרצות "045 סואז PV" םגד      
דויצ טוו 051   דע לטמ/ג.ל.נ תרונ ללוכ      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      
םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה      

           2,019.00 סנפל דעו 'חי           
      
      
      

63.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../113 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     113 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0425
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
,ע"וש וא שעג תרצות "056 זסואז PV" םגד      
הלעפה דויצ טוו 004 דע ג.ל.נ תרונ ללוכ      
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו      

           2,837.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0430
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
,ע"וש וא שעג תרצות "CP 045  סואז" םגד      
הלעפה דויצ טוו 051 דע לטמ/ג.ל.נ תרונ ללוכ      
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו      

           2,077.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0435
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
,ע"וש וא שעג תרצות " LP 056 סואז" םגד      
הלעפה דויצ טוו 004 דע ג.ל.נ תרונ ללוכ      
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו      

           2,875.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו 'חי           
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0440
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
051 דע ג"לנ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
םרובע דומעו עורזמ הילתב הנקתהל ,טוו      
םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפינב םלושמ      
רוביח לבכ םע ,ע"וש וא שעג תרצות "הדנור"      
ללוכ אל( סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ      

           1,547.00 )הילת םאתמ 'חי           
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0445
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
דע תיפסכ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
םרובע דומעו עורזמ הילתב הנקתהל ,טוו 521      
םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפנב םלושמ      
רוביח לבכ םע ,ע"וש וא שעג תרצות "הדנור"      
ללוכ אל( סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ      

           1,408.00 )הילת םאתמ 'חי           
      
      
      
      
      
      
      
      
      

63.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../114 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     114 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0450
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
051 דע ג"לנ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
םלושמ ורובע דומע לע הילתב הנקתהל טוו      
"תינור" םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפנב      
שגממ רוביח לבכ םע ,ע"וש וא שעג תרצות      

           1,136.00 סנפל דעו דומעב םירזיבא 'חי           
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0455
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
דע תיפסכ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
ורובע דומע לע הילתב הנקתהל טוו 521      
םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפנב םלושמ      
רוביח לבכ םע ,ע"וש וא שעג תרצות "תינור"      

             997.00 סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ 'חי           
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0460
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
052 דע ג"לנ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
םרובע דומעו עורזמ הילתב הנקתהל טוו      
םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפינב םלושמ      
לבכ םע ,ע"וש וא שעג תרצות "וררבמוס"      
אל( סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ רוביח      

           1,674.00 )הילת םאתמ ללוכ 'חי           
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0465
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
דע תיפסכ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
םרובע דומעו עורזמ הילתב הנקתהל טוו 521      
םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפינב םלושמ      
לבכ םע ,ע"וש וא שעג תרצות "וררבמוס"      
אל( סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ רוביח      

           1,454.00 )הילת םאתמ ללוכ 'חי           
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0470
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
051 דע ג"לנ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
םרובע דומעו עורזמ הילתב הנקתהל טוו      
םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפינב םלושמ      
לבכ םע ,ע"וש וא שעג תרצות ,"וטיררבמוס"      
אל( סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ רוביח      

           1,402.00 )הילת םאתמ ללוכ 'חי           
      
      

63.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../115 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     115 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0475
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
דע תיפסכ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
םרובע דומעו עורזמ הילתב הנקתהל טוו 521      
םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפינב םלושמ      
לבכ םע ,ע"וש וא שעג תרצות ,"וטיררבמוס"      
אל( סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ רוביח      

           1,214.00 )הילת םאתמ ללוכ 'חי           
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0480
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
052 דע ג"לנ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
םרובע דומעו עורזמ הילתב הנקתהל ,טוו      
םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפינב םלושמ      
רוביח לבכ םע ,ע"וש וא שעג תרצות "לכימ"      

           1,674.00 סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ 'חי           
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0485
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
דע תיפסכ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
םרובע דומעו עורזמ הילתב הנקתהל ,טוו 521      
םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפינב םלושמ      
רוביח לבכ םע ,ע"וש וא שעג תרצות "לכימ"      

           1,454.00 סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ 'חי           
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0490
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
ג"לנ/תיפסכ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
םלושמ ורובע דומע לע הנקתהל טוו 521 דע      
"יטיס" םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפנב      
שגממ רוביח לבכ םע ,ע"וש וא שעג תרצות      

           3,318.00 סנפל דעו דומעב םירזיבא 'חי           
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0495
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
051 דע ג"לנ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
םרובע דומעו עורזמ הילתב הנקתהל ,טוו      
םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפינב םלושמ      
רוביח לבכ םע ,ע"וש וא שעג תרצות "הזאלפ"      
ללוכ אל( סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ      

           3,434.00 )הילת םאתמ 'חי           
      
      
      

63.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../116 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     116 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םוינימולאמ יונב ,יביטרוקד תובוחר תרואת ףוג     08.36.0500
רוטקרפרו רוהט םוינימולא רוטקלפר םע      
:ללוכה ףלשנ ילרגטניא דויצ םע ,טנוברקילופ      
דע תיפסכ תרונו לבק ,ינורטקלא תצמ ,לטנ      
םרובע דומעו עורזמ הילתב הנקתהל ,טוו 521      
םגד ,ןימזמה י"ע עבקיש ןווגב ,דרפינב םלושמ      
רוביח לבכ םע ,ע"וש וא שעג תרצות "הזאלפ"      
ללוכ אל( סנפל דעו דומעב םירזיבא שגממ      

           3,246.00 )הילת םאתמ 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0505
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
,ע"וש וא שעג תרצות "POT סלוקרה" םגד      
דויצ טוו 051   דע לטמ / ג.ל.נ תרונ ללוכ      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      
םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה      

           3,870.00 סנפל דעו 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0510
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
,ע"וש וא שעג תרצות " הילת סלוקרה" םגד      
הלעפה דויצ טוו 051 דע לטמ/ג.ל.נ תרונ ללוכ      
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו      

           3,870.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0515
    POT דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע,  
תרונ ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות "רוא ןג" םגד      
םלשומ התצהו הלעפה דויצ טוו 051 דע ג.ל.נ      
רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ(      

           1,706.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0520
    POT דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע,  
תרונ ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות "התלד" םגד      
םלשומ התצהו הלעפה דויצ טוו 051 דע ג.ל.נ      
רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ(      

           4,502.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0525
    POT דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע,  
,ע"וש וא שעג תרצות "טקרידניא התלד" םגד      
הלעפה דויצ טוו 051 דע ג.ל.נ תרונ ללוכ      
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו      

           4,502.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו 'חי           
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הנקתהל םוינימולא יושע ,תובוחר תרואת ףוג     08.36.0530
    POT דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע,  
שעג תרצות "ירטמיסא טקרידניא התלד" םגד      
דויצ טוו 051 דע לטמ תרונ ללוכ ,ע"וש וא      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      
םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה      

           6,918.00 סנפל דעו 'חי           
      
הנקתהל C.P קיטסלפ יושע ,ריק תרואת ףוג     08.36.0535
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
תרונ ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות  ראטס" םגד      
םלשומ התצהו הלעפה דויצ טוו 62/2 דע ג.ל.נ      
רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ(      

             551.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ 'חי           
      
הנקתהל םוינימולא יושע ,ריק תרואת ףוג     08.36.0540
,דרפנב םלושמ םרובע ,הרואת דומע לע עורזל      
תרונ ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות " ראטס" םגד      
םלשומ התצהו הלעפה דויצ טוו 001 דע  לטמ      
רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ(      

             727.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ 'חי           
      
לע הנקתהל ,םיינבלמ תרגסמו הרואת ףוג     08.36.0545
יחטשל ביבסמו ןוחטב תרואת יכרוצל תוריק      
וא שעג תרצות ,"ריק" םגד ,רחסמו רוביצ      
דויצ ,טוו 004 דע ג"לנ/ה"מ תרונ ללוכ ,ע"וש      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      

           1,123.00 םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי           
      
לע הנקתהל ,םיינבלמ תרגסמו הרואת ףוג     08.36.0550
יחטשל ביבסמו ןוחטב תרואת יכרוצל תוריק      
וא שעג תרצות ,"ריק" םגד ,רחסמו רוביצ      
דויצ ,טוו 521 דע תיפסכ תרונ ללוכ ,ע"וש      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      

             989.00 םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי           
      
לע הנקתהל ,םיינבלמ תרגסמו הרואת ףוג     08.36.0555
יחטשל ביבסמו ןוחטב תרואת יכרוצל תוריק      
וא שעג תרצות ,"ןוריק" םגד ,רחסמו רוביצ      
דויצ ,טוו 051 דע ג"לנ/ה"מ תרונ ללוכ ,ע"וש      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      

             686.00 םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי           
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לע הנקתהל ,םיינבלמ תרגסמו הרואת ףוג     08.36.0560
יחטשל ביבסמו ןוחטב תרואת יכרוצל תוריק      
וא שעג תרצות ,"ןוריק" םגד ,רחסמו רוביצ      
דויצ ,טוו 521 דע תיפסכ תרונ ללוכ ,ע"וש      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      

             499.00 םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי           
      
וא שעג 'צות "ינמוא" םגד טרופס תרואת סנפ     08.36.0565
טוו 005,1 דע דיילה לטמ דויצו הרונ םע ,ע"וש      

           2,899.00 םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ 'חי           
      
וא שעג 'צות "ינמוא" םגד טרופס תרואת סנפ     08.36.0570
טוו 000,1 דע דיילה לטמ דויצו הרונ םע ע"וש      

           2,373.00 םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ 'חי           
      
יושע ,םינבמ תפיטשל יריק הרואת ףוג     08.36.0575
םגד  ,עקרק וא ריק לע  הנקתהל םוינימולא      
תרונ ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות "יראינל ריק"      
התצהו הלעפה דויצ טוו 82/1 דע טנסרואלפ      
םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ  םלשומ      

             819.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ 'חי           
      
יושע ,םינבמ תפיטשל יריק  הרואת ףוג     08.36.0580
,הרואת דומע לע עורזל הנקתהל םוינימולא      
"יראינל ריק" םגד ,דרפנב םלושמ םרובע      
דע טנסרואלפ תרונ ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות      
ןקתומ  םלשומ התצהו הלעפה דויצ טוו 82/2      
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב      

           1,005.00 סנפל דעו םירוביחה 'חי           
      
יושע ,םינבמ תפיטשל עוקש הרואת ףוג     08.36.0585
ריק" םגד  ,עקרקב העוקש הנקתהל םוינימולא      
תרונ ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות "יראינל      
התצהו הלעפה דויצ טוו 82/1 דע טנסרואלפ      
םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ  םלשומ      

           2,009.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ 'חי           
      
יושע ,םינבמ תפיטשל יריק הרואת ףוג     08.36.0590
ריק" םגד  ,עקרקב העוקש הנקתהל םוינימולא      
תרונ ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות "יראינל      
התצהו הלעפה דויצ טוו 45/1 דע טנסרואלפ      
םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ םלשומ      

           1,078.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ 'חי           
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,תוריק ,םיצע תרואתל עקרק עוקש סנפ     08.36.0595
רובק( "יזופרומטמ" םגד ,76PI ,םיטנמונומ      
ה"מ תרונ ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות )הכירד      
ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,טוו 051 דע      

           1,734.00 םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק 'חי           
      
? ם י נ ו ש  ה ר ו א ת  י פ ו ג ?      
      
השמ 'צות "07 .ש.מ" םגד ינוחטב הרואת ףוג     08.36.0605
,טוו 051 ג"לנ תרונ ללוכ ,ע"וש וא לאיתלאש      
תשרל סנפ רוביחל ץעננ םרז קדהמ ללוכ      

             945.00 םישורדה רזעה ירזיבא לכו .מ.א.ת 'חי           
      
םגד )בוחר תרואת( ןוחטב תרואת סנפ     08.36.0610
    051-LS תרצות REPOOC  םע ,ע"וש וא  
םישרדנה רזעה יקלח לכ טוו 051 ג"לנ תרונ      

             683.00 הלעפהל 'חי           
      
וא "דריל" תרצות ןוחטב תרואתל הרואת ףוג     08.36.0615
L-0075 םגד טוו 051 הרונו דויצ םע ,ע"וש      

             771.00 )ףרועה דוקיפ י"ע רשואמ( 'חי           
      
? תונוש ?      
      
ץע תרואת וא הפצה תרואת יפוגל ןוטב דוסי     08.36.0625
תודימב עקרקב העוקש ןוטב תספוק יושע לקד      
םע ןגמ תשר ללוכ ,מ"ס 05/05/05 דע תוימינפ      
הליענ רודיסו החיתפ יריצ המיאתמ תרגסמ      
תוברל ,חקפמה תויחנה יפל עובצו ןבלוגמ לכה      

           1,210.00 'פמוק         קודיהו יולימ רובה תריפח  
      
לטמ תרונ רובע הרואת יפוגל ריחמ תפסות     08.36.0630

             121.00 .והשלכ  קפסהב ,ג"לנ תרונ םוקמב דיילה 'חי           
      
עבצב העיבצ רובע הרואת יפוגל ריחמ תפסות     08.36.0635

             115.00 LAR גולטק ןווגממ ילאטמ 'חי           
      
קנשמ רובע הרואת יפוגל ריחמ תפסות     08.36.0640

             334.00 םועמעל ןתינה ינורטקלא 'חי           
      
הדובע םרזל יטמוטוא יצח קפסה קתנמ     08.36.0645
    036X3 םוחת ,א"ק 52 קותינ רשוכ ,רפמא  

           8,795.00 'פמוק         רפמא 036-004 תימרת הנגה ינוויכ  
      
הדובע םרזל יטמוטוא יצח קפסה קתנמ     08.36.0650
    052X3 םוחת ,א"ק 52 קותינ רשוכ ,רפמא  

           2,199.00 'פמוק         רפמא 052-061 תימרת הנגה ינוויכ  
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08X3 הדובע םרזל יטמוטוא יצח קפסה קתנמ     08.36.0655
הנגה ינוויכ םוחת ,א"ק 52 קותינ רשוכ ,רפמא      
תרצות 4MZN םגד ,רפמא 08-06 תימרת      

           1,210.00 'פמוק         M.K ע"וש וא.  
      
36X3 הדובע םרזל יטמוטוא יצח קפסה קתנמ     08.36.0660
הנגה ינוויכ םוחת ,א"ק 52 קותינ רשוכ ,רפמא      
תרצות 4MZN םגד ,רפמא 36-04 תימרת      

           1,128.00 'פמוק         M.K ע"וש וא.  
      
52X3 הדובע םרזל יטמוטוא יצח קפסה קתנמ     08.36.0665
הנגה ינוויכ םוחת ,א"ק 52 קותינ רשוכ ,רפמא      
תרצות 4MZN םגד ,רפמא 36-04 תימרת      

           1,056.00 'פמוק         M.K ע"וש וא.  
      
04X3 הדובע םרזל יטמוטוא יצח קפסה קתנמ     08.36.0670
הנגה ינוויכ םוחת ,א"ק 52 קותינ רשוכ ,רפמא      
תרצות 4MZN םגד ,רפמא 36-04 תימרת      

             995.00 'פמוק         M.K ע"וש וא.  
      
דע יטמוטוא קפסה קתנמל ריחמ תפסות     08.36.0675
    08X3 קולב תנקתהו הקפסא רובע רפמא  

             220.00 .ע"וש וא M.K תרצות יטרדנטס רזע יעגמ 'חי           
      
רפמא 04 דע ילנימונ םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.36.0680
תרצות ,H06C םגד ,א"ק 01 קותינ רשוכ      

             353.00 'פמוק         G.M ע"וש וא.  
      
רפמא 05 דע ילנימונ םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.36.0685
תרצות ,H06C םגד ,א"ק 01 קותינ רשוכ      

             419.00 'פמוק         G.M ע"וש וא.  
      
רפמא 23 דע ילנימונ םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.36.0690
תרצות ,H06C םגד ,א"ק 01 קותינ רשוכ      

             254.00 'פמוק         G.M ע"וש וא.  
      
רפמא 23 דע ילנימונ םרזל יזאפ דח ז"אמ     08.36.0695
תרצות ,H06C םגד ,א"ק 01 קותינ רשוכ      

              66.00 'פמוק         G.M ע"וש וא.  
      
+ םיבצמ 5 ,טקפ םגד דוקיפל ררוב םרז קספמ     08.36.0700

             364.00 'פמוק         .ע"וש וא M.K תרצות ,ספא בצמ  
      
יומד ירלודומ םגד רפמא 52X1 םרז קספמ     08.36.0705

              66.00 'פמוק         .ע"וש וא G.M תרצות ,ת"מאמ  
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יטמוטוא יצח יבטוק תלת יזפ תלת םרז קספמ     08.36.0710
םיעגמ 3 ללוכ A04*3 לש לויכ םוחתל      
תונגה ללוכ ,C.N.O.N רזע יעגמ ,םיישאר      
דמצמ תוברל ,תוזפה לכ לע תוהשומו תוידימ      
'צותמ קספמה .קוחרמ הקספה לילסו תידיו      

             506.00 .ע"וש וא ןירי'ג ןילרמ 'חי           
      
יטמוטוא יצח יבטוק תלת יזפ תלת םרז קספמ     08.36.0715
םיעגמ 3 ללוכ A08*3 לש לויכ םוחתל      
תונגה תוברל ,C.N.O.N רזע יעגמ ,םיישאר      
דמצמ ללוכו תוזפה לכ לע תוהשומו תוידימ      
'צותמ קספמה .קוחרמ הקספה לילסו תידיו      

             892.00 .ע"וש וא ןירי'ג ןילרמ 'חי           
      
יטמוטוא יצח יבטוק תלת יזפ תלת םרז קספמ     08.36.0720
םיעגמ 3 ללוכ A001*3 לש לויכ םוחתל      
תונגה תוברל ,C.N.O.N רזע יעגמ ,םיישאר      
דמצמ ללוכו תוזפה לכ לע תוהשומו תוידימ      
'צותמ קספמה .קוחרמ הקספה לילסו תידיו      

           1,013.00 .ע"וש וא ןירי'ג ןילרמ 'חי           
      
יטמוטוא יצח יבטוק תלת יזפ תלת םרז קספמ     08.36.0725
םיעגמ 3 ללוכ A061*3 לש לויכ םוחתל      
תונגה תוברל ,C.N.O.N רזע יעגמ ,םיישאר      
דמצמ ללוכו תוזפה לכ לע תוהשומו תוידימ      
'צותמ קספמה .קוחרמ הקספה לילסו תידיו      

           1,266.00 .ע"וש וא ןירי'ג ןילרמ 'חי           
      
יטמוטוא יצח יבטוק תלת יזפ תלת םרז קספמ     08.36.0730
םיעגמ 3 ללוכ A052*3 לש לויכ םוחתל      
תונגה תוברל ,C.N.O.N רזע יעגמ ,םיישאר      
דמצמ ללוכו תוזפה לכ לע תוהשומו תוידימ      
'צותמ קספמה .קוחרמ הקספה לילסו תידיו      

           1,518.00 .ע"וש וא ןירי'ג ןילרמ 'חי           
      
יטמוטוא יצח יבטוק תלת יזפ תלת םרז קספמ     08.36.0735
םיעגמ 3 ללוכ A005*3 לש לויכ םוחתל      
תונגה תוברל ,C.N.O.N רזע יעגמ ,םיישאר      
דמצמ ללוכו תוזפה לכ לע תוהשומו תוידימ      
'צותמ קספמה .קוחרמ הקספה לילסו תידיו      

           3,793.00 .ע"וש וא ןירי'ג ןילרמ 'חי           
      
הדובע לילס םע ,רפמא 52X3 םרזל ןעגמ     08.36.0740
וא M.K תרצות , LID םגד, טלוו 032 חתמל      

             331.00 'פמוק         .ע"וש  
      
      
      
      

63.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../122 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     122 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הדובע לילס םע ,רפמא 36X3 םרזל ןעגמ     08.36.0745
וא M.K תרצות , LID םגד, טלוו 032 חתמל      

             783.00 'פמוק         .ע"וש  
      
הדובע לילס םע ,רפמא 08X3 םרזל ןעגמ     08.36.0750
וא M.K תרצות , LID םגד, טלוו 032 חתמל      

             836.00 'פמוק         .ע"וש  
      
הדובע לילס םע ,רפמא 001X3 םרזל ןעגמ     08.36.0755
וא M.K תרצות , LID םגד, טלוו 032 חתמל      

             980.00 'פמוק         .ע"וש  
      
דוקיפ ילגעמל )G.M.( תיזפ תלת הנגה תדיחי     08.36.0760
ללוכ ,לויכל תנתינה רצק םרז ליבגמ גוסמ      

             254.00 A4.2X3 תויטנגמו תוימרת תונגה 'חי           
      
03 תושיגר 04A*4 המדאל תחפ םרזל רסממ     08.36.0765

             387.00 .ע"וש וא ןירי'ג ןילרמ 'צות ,א"מ 'חי           
      
םגד RADNAMUL תרצות ירטקלא-וטופ את     08.36.0770
    32HRTCFL י"ע העיגפ ינפב ןגומ ,ע"וש וא  
ילבכ ללוכ ,ע"וש וא 19011 ג.י.ד הרואת ףוג      
אתה תנקתהל םישורדה רזעה ירמוחו דוקיפ      

             836.00 'פמוק         .היזכרמב  
      

              79.00 .חולב הנקתהל רפמא 61 יזאפ דח ק"ח 'חי          08.36.0775
      
LP 81X2 ,טנצסרולפ תרונ םע םימ ןגומ .ת.ג     08.36.0780

             220.00 .למשח חולב ןקתומ 'חי           
      
קותינ רשוכו 'א 061 םרזל יזאפ תלת ת"מאמ     08.36.0785
תיטנגמו תימרט הנגה םע תוחפל א"ק 52      
תרצות N061C םגד 'א 061 דע תננווכתמ      

           1,815.00 .ע"וש וא "NIREG-NILREM" 'חי           
      
,טלוו 022 הלעפה לילס םע יזאפ תלת ןעגמ     08.36.0790

           2,090.00 .ע"וש וא "BBA" תרצות 541HE םגד 'חי           
      
טלוו CAV032 דע לילס לעב יבטוק תלת ןעגמ     08.36.0795
דע לש ףוצר םרז 3 'סמ  "CA" הדובע רטשמ      
יעגמ 2 ילעב,תוחפל תולועפ ןוילמל רפמא 52      

             260.00 'פמוק         םינוש םיגוסמ דוקיפל םרז  
      
םוחתל םרז יאנש םע הלועפל ןיפילח םרז דמ     08.36.0800
םיגוחמ ללוכ ,מ"מ 69X69 תודימב והשלכ      

             286.00 .יעגר + שוקיב אישל 'חי           
      
69X69 תודימב טלוו 005-0 ןיפוליח חתמ דמ     08.36.0805

             286.00 .מ"מ 'חי           
63.80 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../123 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

             144.00 .רטמלוול םיבצמ 7 ררוב 'חי          08.36.0810
      

             111.00 .2-0-1 םיבצמ 3 ררוב םרז קספמ 'חי          08.36.0815
      
םגד הברזר םע יעובשו ימוי תבש ןועש     08.36.0820
    UWUTRQ2/68V תרצות "NILSSARG" וא  

             980.00 .ע"וש 'חי           
      
םגד םיבטק 4 רתי יחתמו קרב יניגמ     08.36.0825

           3,793.00 .ע"וש וא "NHED" תרצות "MV-082" 'חי           
      
תושיגר ,רפמא 52 נ"זל םיבטק 2 תחפ רסממ     08.36.0830

             387.00 ע"וש וא "סנמיס" תמגוד ,א"מ 03 'חי           
      
סופיטמ 'א 3X001 יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.36.0835
    H101C קותינ רשוכ,'א 36 דע תימרט הנגה  
הנגהב םידייוצמ CEF-20 יפל רפמאוליק 05      
תידיו העובק תיטנגמ הנגה,תנווכמ תימרט      

           1,122.00 הקספה לילסו הקירפ יתלב 'חי           
      
'א 23 דע םרזל יזאפ דח CRH םיכיתנ קתנמ     08.36.0840

             364.00 .םיכיתנ םע 'חי           
      
דע םרזל יזאפ תלת CRH םיכיתנ קתנמ     08.36.0845

             496.00 .םיכיתנ םע A001 'חי           
      
םיכומנ םידספה לעב קפסה לפכ רופיש לבק     08.36.0850
הקירפ ידגנ םע ץרה 05 טלוו 004 חתמל      
וא "וקלא" 'צות ,ר"אווק 51 לש רווע קפסהב      

             551.00 'פמוק         חולב רוביח לבכ םג ללוכ ,ע"וש  
      
תציחל י"ע למשח תקספהל םורח ןצחל     08.36.0855
םע םימ תנגומ תיתכתמ אספוק ךותב תנווכתמ      
הרושק תרשרשו שיטפ םע תיכוכז הסכמ      

             440.00 )תיברזר תיכוכז תקפסא ללוכ(.אספוקל 'חי           
      
"RYG & SIDNAL" תמגודכ ימונורטסא ןועש     08.36.0860

           4,188.00 .ע"וש וא BZK 12 םגד 'חי           
      
םגד וקסינ תמגוד םימ ןגומ ןיירושמ עקת תיב     08.36.0865

             141.00 .ע"וש וא N 'חי           
      
הנקתהל הטסורינמ תופעתסה תואספוק     08.36.0870
, GP המיטא תוסינכ תוברל ,םימל תחתמ      
'צות ,ר"ממ 4X5 ללוכו דע ךתחב לבכל      
    ERBIW ןרוא" י"ע קוושמ 0960.4 םגד  

             501.00 'פמוק         ע"וש וא "הרואת  
      
      

63.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../124 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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מהעברה                

      
      
תונוראמ A36X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ     08.36.0875
,מ"מ 5.2 יבועב תכתמ / ןיירושמ רטסאילופמ      
,םיימינפ חפ ילנפ םע ,למשחה תרבח את םע      
לכו ,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ םע      
,םיז"אמ תוברל ,היזכרמה תינבל שורדה דויצה      
ללוכ ישאר קספמ .'וכו םית"מאמ ,םינעגמ      
לכה ,תינורטקלאו תימרת ,תיטנגמ הנגה      

          26,983.00 'פמוק         ןייוזמ 02-ב ןוטבמ דוסי ללוכ ,תינכתב טרופמכ  
      
תונוראמ A08X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ     08.36.0880
,מ"מ 5.2 יבועב תכתמ / ןיירושמ רטסאילופמ      
תרבח את םע 202.ר.ת תינכתב טרופמכ      
,הריבצ יספ םע ,םיימינפ חפ ילנפ םע ,למשחה      
שורדה דויצה לכו ,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ      
,םינעגמ ,םיז"אמ תוברל ,היזכרמה תינבל      
דוסי ללוכ ,תינכתב טרופמכ 'וכו םית"מאמ      

          30,933.00 'פמוק         ןייוזמ 02-ב ןוטבמ  
      
תונוראמ A001X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ     08.36.0885
,מ"מ 5.2 יבועב תכתמ / ןיירושמ רטסאילופמ      
תרבח את םע 102.ר.ת תינכתב טרופמכ      
,הריבצ יספ םע ,םיימינפ חפ ילנפ םע ,למשחה      
שורדה דויצה לכו ,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ      
,םינעגמ ,םיז"אמ תוברל ,היזכרמה תינבל      
דוסי ללוכ ,תינכתב טרופמכ 'וכו םית"מאמ      

          34,263.00 'פמוק         ןייוזמ 02-ב ןוטבמ  
      
תונוראמ A521X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ     08.36.0890
,מ"מ 5.2 יבועב תכתמ / ןיירושמ רטסאילופמ      
,םיימינפ חפ ילנפ םע ,למשחה תרבח את םע      
לכו ,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ םע      
,םיז"אמ תוברל ,היזכרמה תינבל שורדה דויצה      
ללוכ ישאר קספמ .'וכו םית"מאמ ,םינעגמ      
לכה ,תינורטקלאו תימרת ,תיטנגמ הנגה      

          39,974.00 'פמוק         ןייוזמ 02-ב ןוטבמ דוסי ללוכ ,תינכתב טרופמכ  
      
תונוראמ A061X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ     08.36.0895
,מ"מ 5.2 יבועב תכתמ / ןיירושמ רטסאילופמ      
,םיימינפ חפ ילנפ םע ,למשחה תרבח את םע      
לכו ,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ םע      
,םיז"אמ תוברל ,היזכרמה תינבל שורדה דויצה      
ללוכ ישאר קספמ .'וכו םית"מאמ ,םינעגמ      
לכה ,תינורטקלאו תימרת ,תיטנגמ הנגה      

          47,588.00 'פמוק         ןייוזמ 02-ב ןוטבמ דוסי ללוכ ,תינכתב טרופמכ  
      
היזכרמה תעיבצו רואמ תיזכרמ לש ידוסי יוקינ     08.36.0900
רמג עבצבו רשקמ עבצ וילעמ ,דוסי עבצב      

             626.00 'פמוק         ןימזמה תשירד יפל תובכש יתשב קל-רפוס  
      

63.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../125 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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מהעברה                

      
      

              48.00 .ר"ממ 53 דע ךתחב ידנק קדהמ 'חי          08.36.0905
הרואת ירזיבא 63.80 כ"הס            

      
ם י מ א ת ו מ  ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  73.80 ק ר פ  ת ת       
י ר ל ו ס  ת "ג  ,ר י ו א  ם ו ה י ז  ת ע י נ מ  ן ק ת ל       
      
,AMILC 4121 םגדמ תיביטרוקד ץוח תרונמ     08.37.0005
    744 PI. תקיציב םוינימולאמ רצוימ סיסבה  
יופיצב הפוצמו רוחש יסקופא עובצ ,ץחל      
רגסנ םוינימולאמ יוסיכה .ףוקש ילירקא      
ילופמ רוא רזפמ .הטסורינ רגס םע הלעמלמ      
םיאתמ( םוינימולאמ רוונס ןגמו ףוקש טנוברק      
,לטנ ללוכהש דויצה .)ירוא םוהיז תעינמ ןקתל      
םינקתומ הרונמה תיבו ,לבקו ינורטקלא תצמ      
ללוכ .ףוגה סיסב ךותב הדלפ שגמ יבג לע      
שגממ םיאתמ רוביח לבכו ,טוו 07 ג"לנ תרונ      
הרישי הנקתהל םיאתמ .סנפל דעו םירוביחה      

           1,650.00 ךרע הווש וא )"יגח" י"ע( .2" דומע לע 'חי           
      
,AMILC 4121 םגדמ תיביטרוקד ץוח תרונמ     08.37.0010
    744 PI. תקיציב םוינימולאמ רצוימ סיסבה  
יופיצב הפוצמו רוחש יסקופא עובצ ,ץחל      
רגסנ םוינימולאמ יוסיכה .ףוקש ילירקא      
ילופמ רוא רזפמ .הטסורינ רגס םע הלעמלמ      
םיאתמ( םוינימולאמ רוונס ןגמו ףוקש טנוברק      
,לטנ ללוכהש דויצה .)ירוא םוהיז תעינמ ןקתל      
םינקתומ הרונמה תיבו ,לבקו ינורטקלא תצמ      
ללוכ .ףוגה סיסב ךותב הדלפ שגמ יבג לע      
םיאתמ רוביח לבכו ,טוו 521 תיפסכ תרונ      
הנקתהל םיאתמ .סנפל דעו םירוביחה שגממ      

           1,650.00 ךרע הווש וא )"יגח" י"ע( .2" דומע לע הרישי 'חי           
      
,AMILC 4121 םגדמ תיביטרוקד ץוח תרונמ     08.37.0015
    744 PI. תקיציב םוינימולאמ רצוימ סיסבה  
יופיצב הפוצמו רוחש יסקופא עובצ ,ץחל      
רגסנ םוינימולאמ יוסיכה .ףוקש ילירקא      
ילופמ רוא רזפמ .הטסורינ רגס םע הלעמלמ      
םיאתמ( םוינימולאמ רוונס ןגמו ףוקש טנוברק      
,לטנ ללוכהש דויצה .)ירוא םוהיז תעינמ ןקתל      
םינקתומ הרונמה תיבו ,לבקו ינורטקלא תצמ      
ללוכ .ףוגה סיסב ךותב הדלפ שגמ יבג לע      
שגממ םיאתמ רוביח לבכו ,טוו 001 ג"לנ תרונ      
הרישי הנקתהל םיאתמ .סנפל דעו םירוביחה      

           1,881.00 ךרע הווש וא )"יגח" י"ע( .2" דומע לע 'חי           
      
      
      
      

73.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../126 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     126 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תוברל רטמ 4 דע הבוגב יראלוס הרואת ףוג     08.37.0020
םידל תרואת תנקתומ ויתחתמש יראלוס לנאפ      
תיבו MGA רבצמ  )mul 52.1( טוו 53 קפסהב      
לש 02LM םגד תמגודכ לנאפ ידומצ רבצמ      
יבג לע ןקתומ ךרע הווש וא NIRALOS תרבח      

           6,425.00 'פמוק         )דרפנב םלושמ שדח דומע( .ןשי/ שדח דומע  
      
תוברל רטמ 5 דע הבוגב יראלוס הרואת ףוג     08.37.0025
081 תרואת תנקתומ ויתחתמש יראלוס לנאפ      
רבצמ )mul 67.3( טוו 521 קפסהב םידל      
    MGA םגד תמגודכ לנאפ ידומצ רבצמ תיבו  
    04LM תרבח לש NIRALOS ךרע הווש וא  
שדח דומע( .ןשי/ שדח דומע יבג לע ןקתומ      

          10,946.00 'פמוק         )דרפנב םלושמ  
      
תוברל רטמ 8 דע הבוגב יראלוס הרואת ףוג     08.37.0030
063 תרואת תנקתומ ויתחתמש יראלוס לנאפ      
רבצמ )mul 31.7( טוו 572 קפסהב םידל      
    MGA םגד תמגודכ לנאפ ידומצ רבצמ תיבו  
    06LM תרבח לש NIRALOS ךרע הווש וא  
שדח דומע( .ןשי/ שדח דומע יבג לע ןקתומ      

          16,181.00 'פמוק         )דרפנב םלושמ  
      
תוברל רטמ 21 דע הבוגב יראלוס הרואת ףוג     08.37.0035
045 תרואת תנקתומ ויתחתמש יראלוס לנאפ      
רבצמ )mul 59.9( טוו 053 קפסהב םידל      
    MGA םגד תמגודכ לנאפ ידומצ רבצמ תיבו  
    M08L תרבח לש NIRALOS ךרע הווש וא  
שדח דומע( .ןשי/ שדח דומע יבג לע ןקתומ      

          22,842.00 'פמוק         )דרפנב םלושמ  
ירלוס ת"ג ,ריוא םוהיז תעינמ ןקתל םימאתומ הרואת ירזיבא 73.80 כ"הס            

      
ה ר ו א ת  - ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  83.80 ק ר פ  ת ת       
ט ר ו פ ס  י ש ר ג מ ו  ם י ר ו ק ר ז ו  ה פ צ ה       
      
אוהש גוס לכמ הרואת יפוג / םיסנפה יריחמ      
םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,הרונ םיללוכ      
רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ(      
'פמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ      
. ןימזמה תריחב יפל ןווגב העיבצ תוברל      
בתכב רושיא םיבייחמ ךרע יווש םירצומ      
ןימזמה / ןנכתמהמ      
      
םגד ,55PI ,םוינימולא תקיצימ ,הפצה רוקרז     08.38.0005
תרונ ללוכ ,ע"וש וא ץינייטש תרצות 721-טש      
התצהו הלעפה דויצ ,טוו 004 ג"לנ/ה"מ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           1,024.00 םיאתמ רוביח 'חי           
83.80 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../127 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     127 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םגד ,55PI ,םוינימולא תקיצימ ,הפצה רוקרז     08.38.0010
תרונ ללוכ ,ע"וש וא ץינייטש תרצות 821-טש      
התצהו הלעפה דויצ ,טוו 004 ג"לנ/ה"מ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           1,024.00 םיאתמ רוביח 'חי           
      
תקיצימ ,טרופס ישרגמל הפצה רוקרז     08.38.0015
,)VT / AINOHTIL( 941-טש םגד ,םוינימולא      
0001 ה"מ תרונ ללוכ ,ע"וש וא ץינייטש תרצות      
)לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,טוו      

           2,361.00 םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ 'חי           
      
תקיצימ ,טרופס ישרגמל הפצה רוקרז     08.38.0020
,)VT / AINOHTIL( 941-טש םגד ,םוינימולא      
0051 ה"מ תרונ ללוכ ,ע"וש וא ץינייטש תרצות      
)לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,טוו      

           2,729.00 םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ 'חי           
      
םגד ,45PI ,םוינימולא תקיצימ ,הפצה רוקרז     08.38.0025
ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות ,)ירטמיסא( "רהוז"      
הלעפה דויצ ,טו 004 דע ג"לנ/ה"מ תרונ      
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו      

           1,041.00 םיאתמ רוביח לבכו 'חי           
      
םגד ,45PI ,םוינימולא תקיצימ ,הפצה רוקרז     08.38.0030
ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות )ירטמיסא( "רהוז"      
התצהו הלעפה דויצ ,טוו 004 דע תיפסכ תרונ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

םיאתמ רוביח 'חי                              
      
"רטיפוי" םגד ,םוינימולא תקיצימ ,הפצה רוקרז     08.38.0035
וא שעג תרצות ,55PI )ירטמיס /ירטמיסא(      
דויצ ,טוו 004 דע ג"לנ/ה"מ תרונ ללוכ ,ע"וש      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      

             686.00 םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי           
      
בכוכ" םגד ,םוינימולא תקיצימ ,הפצה רוקרז     08.38.0040
וא שעג תרצות ,)ירטמיס/ירטמיסא( "הפצה      
דויצ ,טוו 004 דע ג"לנ/ה"מ תרונ ללוכ ,ע"וש      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      

           1,919.00 םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי           
      
בכוכ" םגד ,םוינימולא תקיצימ ,הפצה רוקרז     08.38.0045
וא שעג תרצות ,)ירטמיס/ירטמיסא( "הפצה      
דויצ ,טוו 004 דע תיפסכ תרונ ללוכ ,ע"וש      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      

           1,830.00 םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי           
      
      

83.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../128 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     128 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
"בכוכ" םגד ,םוינימולא תקיצימ ,הפצה רוקרז     08.38.0050
    )TOPS(, תרונ ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות  
התצהו הלעפה דויצ ,טוו 004 דע תיפסכ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           2,029.00 םיאתמ רוביח 'חי           
      
"בכוכ" םגד ,םוינימולא תקיצימ ,הפצה רוקרז     08.38.0055
    )TOPS(, תרונ ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות  
התצהו הלעפה דויצ ,טוו 004 דע ג"לנ/ה"מ      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ  )לבק ללוכ( םלשומ      

           2,174.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח 'חי           
      
וא שעג 'צות "ינמוא" םגד טרופס תרואת סנפ     08.38.0060
טוו 005,1 דע דיילה לטמ דויצו הרונ םע ע"וש      

           2,899.00 םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ 'חי           
      
וא שעג 'צות "ינמוא" םגד טרופס תרואת סנפ     08.38.0065
טוו 000,1 דע דיילה לטמ דויצו הרונ םע ע"וש      

           2,373.00 םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ 'חי           
      
םוינימולא יושע ,הפצה רוקרז הרואת ףוג     08.38.0070
וא שעג תרצות "הרגז" םגד ,,ריק לע הנקתהל      
הלעפה דויצ טוו 07 דע לטמ תרונ ללוכ ,ע"וש      
רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ   םלשומ התצהו      

           2,122.00 םיאתמ 'חי           
      
םוינימולא יושע ,הפצה רוקרז הרואת ףוג     08.38.0075
םלושמ םרובע ,ריק לע הנקתהל הנקתהל      
וא שעג תרצות "תאר רוקרז" םגד ,דרפנב      
הלעפה דויצ טוו 051 דע לטמ תרונ ללוכ ,ע"וש      
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו      

           2,679.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו 'חי           
      
םוינימולא יושע ,הפצה רוקרז הרואת ףוג     08.38.0080
םגד ,דרפנב םלושמ םרובע ,ריק לע הנקתהל      
לטמ תרונ ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות "דטיינוי"      
ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טוו 051 דע      
םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק      

           2,395.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ 'חי           
      
םוינימולא יושע ,הפצה רוקרז הרואת ףוג     08.38.0085
םגד ,דרפנב םלושמ םרובע ,ריק לע הנקתהל      
לטמ תרונ ללוכ ,ע"וש וא שעג תרצות "דטיינוי"      
ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טוו 052 דע      
םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק      

           2,810.00 סנפל דעו םירוביחה שגממ 'חי           
      
      
      

83.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../129 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     129 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םוינימולא יושע ,הפצה רוקרז הרואת ףוג     08.38.0090
םרובע , ריק לע וא הרואת דומע לע  הנקתהל      
שעג תרצות "תאר רוקרז" םגד ,דרפנב םלושמ      
דויצ טוו 07 דע לטמ תרונ ללוכ ,ע"וש וא      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      

           1,669.00 סנפל דע םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי           
      
םוינימולא יושע ,הפצה רוקרז הרואת ףוג     08.38.0095
םרובע ,ריק לע וא הרואת דומע לע הנקתהל      
שעג תרצות "תאר רוקרז" םגד ,דרפנב םלושמ      
דויצ טוו 051 דע  לטמ תרונ ללוכ ,ע"וש וא      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      

           1,862.00 סנפל דע םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי           
      
םוינימולא יושע ,הפצה רוקרז הרואת ףוג     08.38.0100
םרובע ,ריק לע וא הרואת דומע לע הנקתהל      
שעג תרצות "תאר רוקרז" םגד ,דרפנב םלושמ      
דויצ טוו 004 דע לטמ תרונ ללוכ ,ע"וש וא      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      

           3,860.00 סנפל דע םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי           
      
,76PI ,םוינימולא תקיצימ יושע ,הפצה רוקרז     08.38.0105
,ע"וש וא )ירטמיס ( "TAAR 00897" םגד      
התצהו הלעפה דויצ ,ה"מ טוו 051 דע תרונל      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           1,041.00 םיאתמ רוביח 'חי           
      
,76PI ,םוינימולא תקיצימ יושע ,הפצה רוקרז     08.38.0110
,ע"וש וא )ירטמיסא( "TAAR 10897" םגד      
התצהו הלעפה דויצ ,ה"מ טוו 051 דע תרונל      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           1,041.00 םיאתמ רוביח 'חי           
      
,76PI ,םוינימולא תקיצימ יושע ,הפצה רוקרז     08.38.0115
,ע"וש וא )ירטמיס ( "TAAR 02897" םגד      
התצהו הלעפה דויצ ,ה"מ טוו 004 דע תרונל      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           1,041.00 םיאתמ רוביח 'חי           
      
,76PI ,םוינימולא תקיצימ יושע ,הפצה רוקרז     08.38.0120
,ע"וש וא )ירטמיסא( "TAAR 12897" םגד      
התצהו הלעפה דויצ ,ה"מ טוו 004 דע תרונל      
לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ      

           1,041.00 םיאתמ רוביח 'חי           
      
      
      
      
      

83.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../130 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     130 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תקיצימ טרופס תרואתו ,  הפצה רוקרז     08.38.0125
)ירטמיס( "300LLIS" םגד ,76PI ,םוינימולא      
תרונל ,ע"וש וא הינמרג ליז תרצות ,ע"וש וא      
התצהו הלעפה דויצ ,טוו 0002 דע ה"מ      

           1,041.00 םיאתמ רוביח לבכו )לבק ללוכ( םלשומ 'חי           
      
תקיצימ טרופס תרואתו ,  הפצה רוקרז     08.38.0130
,)ירטמיס( "500LLIS" םגד ,76PI ,םוינימולא      
דע ה"מ תרונל ,ע"וש וא הינמרג ליז   תרצות      
ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,טוו 0002      

           1,041.00 םיאתמ רוביח לבכו )לבק 'חי           
      
םגד ,76PI ,םוינימולא תקיצימ ,הפצה רוקרז     08.38.0135
    "120LLIS" )וא הינמרג ליז   תרצות ,)ירטמיס  
דויצ ,טוו 051 דע ג"לנ/ה"מ תרונל ,ע"וש      
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      

           1,041.00 םיאתמ רוביח לבכו תדרפנ צ"קב 'חי           
      
םגד ,76PI ,םוינימולא תקיצימ ,הפצה רוקרז     08.38.0140
    "220LLIS" )וא הינמרג ליז   תרצות ,)ירטמיס  
דויצ ,טוו 0001 דע ג"לנ/ה"מ תרונל ,ע"וש      
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      

           1,041.00 םיאתמ רוביח לבכו תדרפנ צ"קב 'חי           
      
םגד ,76PI ,םוינימולא תקיצימ ,הפצה רוקרז     08.38.0145
    "030LLIS" )וא הינמרג ליז   תרצות)ירטמיסא  
הלעפה דויצ ,ה"מ טוו 07 דע  תרונל ,ע"וש      
סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו      

           1,041.00 םיאתמ רוביח לבכו 'חי           
      
,םוינימולא תקיצימ עקרק עוקש ,הפצה רוקרז     08.38.0150
    76PI, 230" םגדLLIS" )ליז תרצות)ירטמיסא  
דויצ ,ה"מ טוו 07 דע  תרונל ,ע"וש וא הינמרג      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      

           1,041.00 םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי           
      
,76PI ,םוינימולא תקיצימ יושע ,הפצה רוקרז     08.38.0155
ליז   תרצות)ירטמיסא ( "554LLIS" םגד      
,ה"מ טוו 004 דע  תרונל ,ע"וש וא הינמרג      
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ      

           1,041.00 םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב 'חי           
      
,76PI ,םוינימולא תקיצימ יושע ,הפצה רוקרז     08.38.0160
ליז   תרצות)ירטמיסא ( "564LLIS" םגד      
,ה"מ טוו 0002 דע תרונל ,ע"וש וא הינמרג      
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ      

           1,041.00 םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב 'חי           
      
      

83.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../131 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     131 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,76PI ,םוינימולא תקיצימ יושע ,הפצה רוקרז     08.38.0165
ליז   תרצות)ירטמיסא ( "764LLIS" םגד      
,ה"מ טוו 0002 דע תרונל ,ע"וש וא הינמרג      
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ      

           1,041.00 םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב 'חי           
      
,76PI ,םוינימולא תקיצימ יושע ,הפצה רוקרז     08.38.0170
ליז   תרצות)ירטמיסא ( "574LLIS" םגד      
דויצ ,ה"מ טוו 051 דע תרונל ,ע"וש וא הינמרג      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      

           1,041.00 םיאתמ רוביח לבכו סנפה 'חי           
      
תקיצימ ןנווכתמ  עקרק עוקש ,הפצה רוקרז     08.38.0175
"084LLIS" םגד ,76PI ,םוינימולא      
תרונל ,ע"וש וא הינמרג ליז   תרצות)ירטמיסא(      
םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,ה"מ טוו 051 דע      
רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ(      

           1,041.00 םיאתמ 'חי           
      
תקיצימ ןנווכתמ  עקרק עוקש ,הפצה רוקרז     08.38.0180
"484LLIS" םגד ,76PI ,םוינימולא      
תרונל ,ע"וש וא הינמרג ליז   תרצות)ירטמיס(      
םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,ה"מ טוו 07 דע      
רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ(      

           1,041.00 םיאתמ 'חי           
      
תקיצימ ןנווכתמ  עקרק עוקש ,הפצה רוקרז     08.38.0185
"584LLIS" םגד ,76PI ,םוינימולא      
תרונל ,ע"וש וא הינמרג ליז   תרצות)ירטמיסא(      
םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,ה"מ טוו 07 דע      
רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ(      

           1,041.00 םיאתמ 'חי           
      
םגד ,76PI ,םוינימולא תקיצימ ,הפצה רוקרז     08.38.0190
    "094LLIS" )ליז   תרצות ,)ירטמיס/ירטמיסא  
,טוו 051 דע ג"לנ/ה"מ תרונל ,ע"וש וא הינמרג      
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ      

           1,041.00 םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב 'חי           
      
םגד ,76PI ,םוינימולא תקיצימ ,הפצה רוקרז     08.38.0195
    "194LLIS" )ליז   תרצות ,)ירטמיס/ירטמיסא  
,טוו 051 דע ג"לנ/ה"מ תרונל ,ע"וש וא הינמרג      
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ      

           1,041.00 םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב 'חי           
      
      
      
      
      

83.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../132 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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מהעברה                

      
      
םגד ,76PI ,םוינימולא תקיצימ ,הפצה רוקרז     08.38.0200
    "494LLIS" )ליז   תרצות ,)ירטמיס/ירטמיסא  
,טוו 004 דע ג"לנ/ה"מ תרונל ,ע"וש וא הינמרג      
ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ      

           1,041.00 םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב 'חי           
      
דויצ םע ,טרופס ישרגמו הפצהל הרואת ףוג     08.38.0205
רוטלוגרוטוא ,דיילה לטמ טוו 0001 הקלדה      
,ימרט קותינ םע ע"ש 00006-ל לבקו יאקירמא      
,"ELX ELGA" םגד ,"AMEN 5-2" הרונ ללוכ      
ב"הרא "GNITHGIL REPOOC" תרצות      
תשירד י"פע ןווגב עובצ ,ע"וש וא )דע רוא י"ע(      

           2,279.00 .ןימזמה 'חי           
      
דויצ םע ,טרופס ישרגמו הפצהל הרואת ףוג     08.38.0210
רוטלוגרוטוא ,דיילה לטמ טוו 0001 הקלדה      
,ימרט קותינ םע ע"ש 00006-ל לבקו יאקירמא      
LGAELX" םגד ,טוו 0001 ג"לנ תרונ ללוכ      
    E", תרצות "GNITHGIL REPOOC" ב"הרא  
תשירד י"פע ןווגב עובצ ,ע"וש וא )דע רוא י"ע(      

           2,760.00 .ןימזמה 'חי           
      
דויצ םע ,טרופס ישרגמו הפצהל הרואת ףוג     08.38.0215
רוטלוגרוטוא ,דיילה לטמ טוו 0051 הקלדה      
,ימרט קותינ םע ע"ש 00006-ל לבקו יאקירמא      
GAELX" םגד ,טוו 0051 ה"מ תרונ ללוכ      
    EL", תרצות "GNITHGIL REPOOC"  
י"פע ןווגב עובצ ,ע"וש וא )דע רוא י"ע( ב"הרא      

           2,707.00 .ןימזמה תשירד 'חי           
      
דויצ םע ,טרופס ישרגמו הפצהל הרואת ףוג     08.38.0220
רוטלוגרוטוא ,דיילה לטמ טוו 0001 הקלדה      
,ימרט קותינ םע ע"ש 00006-ל לבקו יאקירמא      
תרצות ,"LSU" םגד ,טוו 0001 ה"מ תרונ ללוכ      
    "GNITHGIL REPOOC" רוא י"ע( ב"הרא  

           5,957.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב עובצ ,ע"וש וא )דע 'חי           
      
תרונ ללוכ ,טרופס ישרגמלו הפצהל הרואת ףוג     08.38.0225
רוא תרצות ,"EF 004" םגד ,טוו 004 דע ג"לנ      
הקלדה דויצ ללוכ ,ע"וש וא םיסדנהמ דע      
ןווגב עובצ ,לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ ללוכה      

           1,081.00 .ןימזמה תשירד י"פע 'חי           
      
004 דע ג"לנ תרונ ללוכ ,הפצהל הרואת ףוג     08.38.0230
,תננוכתמ תידיצ עורז םע ,"AF 004" םגד ,טוו      
דויצ ללוכ ,ע"וש וא םיסדנהמ דע רוא תרצות      
עובצ ,לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ ללוכה הקלדה      

           1,456.00 .ןימזמה תשירד י"פע ןווגב 'חי           
      

83.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../133 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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מהעברה                

      
      
RATS. 56 7411 םגדמ הדוקנ תראהל רוקרז     08.38.0235
    PI. םוינימולאמ ףוגה .הבחר / הרצ המולא  
תמסוחמ השדע .רורק תועלצ םע ץחל תקיציב      
תנקתומו ימרט קושב הדימע תשטולמו      
ללוכש ילרגטניא דויצ ללוכ .םוינימולא תרגסמב      
תרונ ללוכ .שגמ ג"ע לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ      
וא .)"יגח" י"ע( טוו 051 ג"לנ / 051 דע ה"מ      

           3,695.00 ךרע הווש 'חי           
      
RATS. 56 7411 םגדמ הדוקנ תראהל רוקרז     08.38.0240
    PI. תקיציב םוינימולאמ ףוגה .הבחר המולא  
תמסוחמ השדע .רורק תועלצ םע ץחל      
תנקתומו ימרט קושב הדימע תשטולמו      
ללוכש ילרגטניא דויצ ללוכ .םוינימולא תרגסמב      
תרונ ללוכ .שגמ ג"ע לבקו ינורטקלא תצמ ,לטנ      

           3,839.00 ךרע הווש וא .)"יגח" י"ע( טוו 052 ה"מ 'חי           
טרופס ישרגמו םירוקרזו הפצה הרואת - הרואת ירזיבא 83.80 כ"הס            

      
ל מ ש ח  ת ר ב ח ל  ת ו נ כ ה  93.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנכומ הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצמ לוורש     08.39.0005
יבועו 4" רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע      
הכישמ טוח ללוכ ,5.21 גרד מ"מ 3.5 ןפוד      

              56.00 .ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 ןולינמ רטמ           
      
הנכומ הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצמ לוורש     08.39.0010
יבועו 6" רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,01 גרד מ"מ 2.6 ןפוד      

              81.00 .ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 רטמ           
      
הנכומ הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצמ לוורש     08.39.0015
יבועו 8" רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,01 גרד מ"מ 7.7 ןפוד      

             106.00 .ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 רטמ           
      
הנכומ הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצמ לוורש     08.39.0020
יבועו 01" רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,01 גרד מ"מ 6.8 ןפוד      

             187.00 .ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 רטמ           
      
קוצי ןוטבמ הייונב ח"ח לש םילבכל הרקב את     08.39.0025
קמועב מ"ס 001X001 תודימב םיקולבמ וא      
גוסמ הסכמו הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 001      

           2,709.00 D400 'חי           
      
      
      
      

93.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../134 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
קוצי ןוטבמ הייונב ח"ח לש םילבכל הרקב את     08.39.0030
קמועב מ"ס 021X021 תודימב םיקולבמ וא      
גוסמ הסכמו הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 001      

           3,717.00 D400 'חי           
      
קוצי ןוטבמ הייונב ח"ח לש םילבכל הרקב את     08.39.0035
קמועב מ"ס 051X051 תודימב םיקולבמ וא      
גוסמ הסכמו הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 001      

           7,434.00 D400 'חי           
      
קוצי ןוטבמ היונב ח"ח לש םילבכל הרקב את     08.39.0040
ללוכ ,מ"ס 001X06X06 תודימב םיקולבמ וא      

           2,023.00 .052C גוסמ הסכמ 'חי           
      
קוצי ןוטבמ היונב ח"ח לש םילבכל הרקב את     08.39.0045
ללוכ ,מ"ס 001X08X08 תודימב םיקולבמ וא      

           2,395.00 .052C גוסמ הסכמ 'חי           
      
גוסמ הסכמ רובע הרקב אתל ריחמ תתחפה     08.39.0050

            -141.00 . 004D םוקמב 052C 'חי           
      
גוסמ הסכמ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     08.39.0055

             143.00 . 052C םוקמב 004D 'חי           
      
רליפ( למשח תרבח רובע הרוקמ ןוטב תחמוג     08.39.0059
, )י"חח לש יטפוא ביס\תרושקת וא דדוב םינומ      
לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 06 םינפ  בחור :תודימב      
מ"ס 04 קמוע ,מ"ס  522 )עקרקל תחתמו      

           1,657.00 .סוליפו סוסיב , ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ 'חי           
      
כ"לט + קזב + למשחל תשלושמ ןוטב תחמוג     08.39.0060
ע"וש וא "ןופצ יסקופ" F-550755 םגד      
ללוכ הבוג ,מ"ס 55+07+55 בחור  :תודימב      
04 קמוע מ"ס 022 )עקרקל תחתמו לעמ(      

           2,476.00 ןויזו סוסיב ,הביצח / הריפח ללוכ ,מ"ס 'חי           
      
רליפ( למשח תרבח רובע הרוקמ ןוטב תחמוג     08.39.0061
:תודימב תבחרומ תרושקת וא )לופכ םינומ      
תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 08 םינפ  בחור      
ללוכ מ"ס 04 קמוע ,מ"ס 522 )עקרקל      
את.סוליפו סוסיב , ןויז ,הביצח/הריפח      
תועבט,יבוע מ"מ 02 ץע בג לולכי תרושקתה      
טרדנטס הנורוק יקדהמו תויטבמא רוזיפ      

           2,496.00 כ"לט/קזב 'חי           
      
      
      
      
      

93.80 קרפ תתב הרבעהל          
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םע( תרושקתל הלופכ הרוקמ ןוטב תחמוג     08.39.0062
,מ"ס 06+06 םינפ  בחור :תודימב )הציחמ      
,מ"ס  522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג      
סוסיב , ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 04 קמוע      
מ"מ 02 ץע בג לולכי תרושקתה את. סוליפו      
הנורוק יקדהמו תויטבמא רוזיפ תועבט,יבוע      

           2,761.00 כ"לט/קזב טרדנטס 'חי           
      
תרושקתל תבחרומ הלופכ הרוקמ ןוטב תחמוג     08.39.0063
08+08 םינפ  בחור :תודימב )הציחמ םע(      
522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס      
, ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 04 קמוע ,מ"ס      
02 ץע בג לולכי תרושקתה את. סוליפו סוסיב      
יקדהמו תויטבמא רוזיפ תועבט,יבוע מ"מ      

           3,285.00 כ"לט/קזב טרדנטס הנורוק 'חי           
      
H תרוצב "םיסלפמ" םגד הרוקמ ןוטב תחמוג     08.39.0064
בחור,מ"ס 522 עקרקל תחתמו לעמ ללוכ הבוג      
,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 04 קמוע ,מ"ס 08      

           3,865.00 סוליפו סוסיב , ןויז 'חי           
      
כ"לט + קזב + למשחל תשלושמ ןוטב תחמוג     08.39.0065
:תודימב ע"וש וא "ןופצ יסקופ" 3X08-F םגד      
לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 08+08+08 בחור      
ללוכ ,מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 )עקרקל תחתמו      

           2,476.00 ןויזו סוסיב , הביצח / הריפח 'חי           
      
כ"לט + קזב + למשחל תשלושמ ןוטב תחמוג     08.39.0070
:תודימב ע"וש וא "ןופצ יסקופ" 3X57-F םגד      
לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 57+57+57 בחור      
ללוכ ,מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 )עקרקל תחתמו      

           2,476.00 ןויזו סוסיב , הביצח / הריפח 'חי           
      
קזב + למשחל הרקת םע הלופכ ןוטב תחמוג     08.39.0075
:תודימב ע"וש וא "ןופצ יסקופ" F-0808 םגד      
תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 08+08 בחור      
הריפח ללוכ ,מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 )עקרקל      

           2,228.00 ןויזו סוסיב , הביצח / 'חי           
      
קזב + למשחל הרקת אלל הלופכ ןוטב תחמוג     08.39.0080
:תודימב ע"וש וא "ןופצ יסקופ" F-07001 םגד      
תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 07+001 בחור      
הריפח ללוכ ,מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 )עקרקל      

           2,180.00 ןויזו סוסיב , הביצח / 'חי           
      
      
      
      
      

93.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../136 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     136 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
קזב + למשחל הרקת םע הלופכ ןוטב תחמוג     08.39.0085
:תודימב ע"וש וא "ןופצ יסקופ" F-05157 םגד      
תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 57+051 בחור      
הריפח ללוכ ,מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 )עקרקל      

           2,399.00 ןויזו סוסיב , הביצח / 'חי           
      
םגד ח"ח םינומ רליפל הרקת אלל ןוטב תחמוג     08.39.0090
    E-F "בחור :תודימב ע"וש וא "ןופצ יסקופ  
,מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 07 םינפ      

             891.00 ןויזו סוסיב ,הביצח/הריפח ללוכ 'חי           
      
םגד ח"ח םינומ רליפל הרקת אלל ןוטב תחמוג     08.39.0095
    8-E-F "בחור :תודימב ע"וש וא "ןופצ יסקופ  
,מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 08 םינפ      

             905.00 ןויזו סוסיב ,הביצח/הריפח ללוכ 'חי           
      
םגד ח"ח םינומ רליפל הרקת םע ןוטב תחמוג     08.39.0100
    G+8-E-F "תודימב ע"וש וא "ןופצ יסקופ:  
04 קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 08 םינפ בחור      

             981.00 ןויזו סוסיב ,הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 'חי           
      
םגד ח"ח םינומ רליפל הרקת אלל ןוטב תחמוג     08.39.0105
    2-E-F "בחור :תודימב ע"וש וא "ןופצ יסקופ  
,מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 041 םינפ      

           1,457.00 ןויזו סוסיב ,הביצח/הריפח ללוכ 'חי           
      
םגד ח"ח םינומ רליפל הרקת םע ןוטב תחמוג     08.39.0110
    G+2-E-F "תודימב ע"וש וא "ןופצ יסקופ:  
04 קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 041 םינפ בחור      

           1,523.00 ןויזו סוסיב ,הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 'חי           
      
H תרוצב "םיסלפמ" םגד הרוקמ ןוטב תחמוג     08.39.0111
בחור,מ"ס 522 עקרקל תחתמו לעמ ללוכ הבוג      
,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 04 קמוע ,מ"ס 08      

           3,865.00 סוליפו סוסיב , ןויז 'חי           
      
רשואמ , "0" םגד תשר רליפ רובע ןוטב תחמוג     08.39.0112
,הנירקה ןקת יפ לע למשחה תרבח י"ע      
תמגוד ,מ"ס 042 הבוגו מ"ס 28X04 תודימב      
,רשואמ ע"ש וא סקימידר ,ןייטשרקא תרצות      

           6,130.00 .סוליפו סוסיב , ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ 'חי           
      
רובע "2" םגד תשר רליפ רובע ןוטב תחמוג     08.39.0113
לע למשחה תרבח י"ע רשואמ ,רפמא 036 חול      
הבוגו מ"ס 031X64 תודימב ,הנירקה ןקת יפ      
סקימידר ,ןייטשרקא תרצות תמגוד ,מ"ס 042      
, ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ,רשואמ ע"ש וא      

           8,100.00 .סוליפו סוסיב 'חי           
      

93.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../137 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     137 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
"בחרומ 2" םגד תשר רליפ רובע ןוטב תחמוג     08.39.0114
תרבח י"ע רשואמ ,רפמא 0001 חול רובע      
751X45 תודימב ,הנירקה ןקת יפ לע למשחה      
תרצות תמגוד ,מ"ס 042 הבוגו מ"ס      
ללוכ,רשואמ ע"ש וא סקימידר ,ןייטשרקא      

           8,539.00 .סוליפו סוסיב , ןויז ,הביצח/הריפח 'חי           
      
ללוכ ,למשח תרבח רליפל סיסב תבכרה     08.39.0115
לכה רזע דויצ ,ןוטיב ,למשחה ינסחממ הלבוה      

             201.00 .למשחה תרבח תושירד יפל 'חי           
      
תרצות  ןיירושמ  רטסאילופמ  למשח  חול     08.39.0120
ללוכ מ"ס 06/06/08 תודימב  ע"וש  וא רבנע      
,הריבצ יספ  ,םיימינפ  חפ ילנפ ,חולה הנבמ      

           1,428.00 דויצה לכו טוליש ,םיקדהמ 'חי           
      
ןולינמ הכישמ טוח םע 2"-05 דבכ ןורירמ רוניצ     08.39.0125

              17.00 .גורש רטמ           
      
טוח םע 01 גרד מ"מ 57 רטוקב םירמ רוניצ     08.39.0130

              29.00 .גורש ןולינמ הכישמ רטמ           
      
,הסכמ םע מ"מ 06X021 לגלפ C.V.P תלעת     08.39.0135

              37.00 .םילרגטניא לבכ יקיזחמ םע רטמ           
למשח תרבחל תונכה 93.80 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס            
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../138 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     138 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  50.90 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
רתויב תינכדעה ותרודהמב ,)לוחכה רפסה(      
      
תובכש יתשב םיירושמ םיחטש לע םינפ חיט     09.05.0005

              48.00 .םינוויכ ינשב לגרס ר"מ           
      
לע םינווכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.05.0010

              53.00 .רוחש רמג  ,םיירושימ םיחטש ר"מ           
      

              58.00 .םילגועמ תוריק לע  םינפ חיט ר"מ          09.05.0015
      

              92.00 .דיס סיסב לע םינפ חיט ר"מ          09.05.0020
      

              16.00 .םינפ תוריק ג"ע הטכילש שודיח ר"מ          09.05.0025
      
,ר"מ/ג"ק 5.1 לש תומכב 55" סקטרובמט"     09.05.0030
)דרפנב דדמנה(  יוסיכל םינפ חיטל הזתהב      

              34.00 ."לירקרפוס" דוסי ללוכ ר"מ           
      
ר"מ/ג"ק  5.1 לש תומכב 0002" סקטרובמט"     09.05.0035
דדמנה( אלמ יוסיכל םינפ  חיט  לע  הזתהב      

              34.00 "לירקרפוס" דוסי ללוכ )דרפנב ר"מ           
      
לע מ"מ 5 דע קמועב םייק םינפ חיט סופסיח     09.05.0040

              11.00 םיירושימ םיחטש ר"מ           
      
2 ,םיירושימ םיחטש לע םייק םינפ חיט ינוקית     09.05.0045
םינטק םיחטשב םינווכ ינשב  לגרס  ,תובכש      
םייק  חיט  תרסה  תוברל  ,ר"מ  52.0  דע      

              30.00 .ףפור/םוגפ 'חי           
      
2 ,םיירושימ םיחטש לע םייק םינפ חיט ינוקית     09.05.0050
םינטק םיחטשב םינווכ ינשב  לגרס ,תובכש      
תרסה  תוברל ,ר"מ 05.0 דעו ר"מ 52.0 לעמ      

              44.00 .ףפור/םוגפ םייק חיט 'חי           
      
2 ,םיירושימ םיחטש לע םייק םינפ חיט ינוקית     09.05.0055
םינטק םיחטשב םינווכ ינשב  לגרס ,תובכש      
תרסה תוברל ר"מ 00.1 דע ר"מ 05.0 לעמ      

              63.00 ףפור/םוגפ םייק חיט 'חי           
      

50.90 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../139 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     139 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,םיירושימ םיחטש לע םייק םינפ חיט ינוקית     09.05.0060
לעמ םיחטשב ,םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש      

              67.00 .ףפור/םוגפ םייק חיט תרסה תוברל ר"מ 0.1 ר"מ           
      
םיירושימ םיחטש לע םייק םינפ חיט ינוקית     09.05.0065
יווק תחנה רחאל מ"ס 03 דע לש תועוצרב      
יפוקשמ ביבס ; תוריקב 'דכו למשח ,םימ      
;םימייק תוריקב ובכרוהש תותלדו תונולח      
םישדח  תורקת  וא/ו  תוריק ןיב םישגפמב      
תמאתהו תושורדה תורסהה תוברל  םימייקל      

              39.00 םייקל שדחה חיטה יבוע רטמ           
      
לעמ  ,תורצ  תועוצרב  םייק  םינפ  חיט ינוקית     09.05.0070

              25.00 .םייק ריקב ופלחוהש םישדח  םילופיש רטמ           
      
קדסה יוליג י"ע ,םינפ תוריקב םיקדס ןוקית     09.05.0075
תשר עוביק ,קולבה דע ,ותחיתפ תועצמאב      
ריקה תנכה ללוכ יטנמצ חיטו תפפוקמ הדלפ      

              63.00 עבצל רטמ           
      
םימייק םיחייוטמ תוריקב םיימינ םיקדס ןוקית     09.05.0080

              25.00 .ילירקא ןוקיליסב יולימו  ריקב ץוריח י"ע רטמ           
      

              30.00 םינוטב ג"ע ראגב גוסמ ילירקא טכילש ר"מ          09.05.0085
      
ירדח( םיבוטר םירדחב טנמצ חיט תצברה     09.05.0090

              25.00 )םיתורש ר"מ           
      
יבועב ,לק טגרגא סיסב לע ד"ממל לק חיט     09.05.0095
,ע"וש וא "ריקומרת"  תרצות  ,מ"מ  02:01      
רגב טכילשו תשר ,לק חיט ,הצברה תוברל      

              63.00 רפושמ ר"מ           
      
,מ"מ 52 יבוע ,תיאת סיסב לע יטסוקא חיט     09.05.0100

             115.00 .ןידע רמג ןבל ןווגב ר"מ           
      
וא FC-31-K םגדמ ,תוריק לע יטסוקא חיט     09.05.0105

             106.00 .הקיטסוקא ץעוי תויחנה י"פע ע"ש ר"מ           
      
וא FC-31-K םגדמ ,תורקת לע יטסוקא חיט     09.05.0110

             148.00 .הקיטסוקא ץעוי תויחנה י"פע ע"ש ר"מ           
םינפ חיט 50.90 כ"הס            

      
ץ ו ח  ח י ט  60.90 ק ר פ  ת ת       
      

              58.00 .תובכש יתשב טנמצ חיט ר"מ          09.06.0005
      
      

60.90 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../140 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     140 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הצברה ,םיירושימ םיחטש לע קלח ץוח חיט     09.06.0010

              63.00 .רוחש רמגו תרשיימ הבכש ,הנותחת ר"מ           
      
הצברה ,םיירושימ םיחטש לע זתומ ץוח חיט     09.06.0015
תבכשו רוחש טכילש ,תרשיימ הבכש ,הנותחת      

              77.00 .הזתהב הנבל רמג ר"מ           
      
הצברה ,םיירושימ םיחטש לע ץחלומ ץוח חיט     09.06.0020
הבכשו רוחש טכילש ,תרשיימ הבכש ,הנותחת      

              82.00 .הצוחל הנוילע ר"מ           
      
לש םינטק םיחטשב םייק קלח ץוח חיט ינוקית     09.06.0025
םייק חיט תרסה תוברל  ,ר"מ 52.0 דע      

              44.00 ףפור/םוגפ 'חי           
      
םינטק םיחטשב םייק קלח ץוח חיט ינוקית     09.06.0030
תרסה תוברל ,ר"מ 05.0  דעו ר"מ 52.0 לעמ      

              63.00 ףפור/םוגפ םייק חיט 'חי           
      
םינטק םיחטשב םייק קלח ץוח חיט ינוקית     09.06.0035
תרסה תוברל ,ר"מ  0.1  דעו ר"מ 05.0 לעמ      

              92.00 ףפור/םוגפ םייק חיט 'חי           
      
00.1 לעמ םיחטשב םייק קלח ץוח חיט ינוקית     09.06.0040

             106.00 ףפור/םוגפ םייק חיט תרסה  תוברל ר"מ ר"מ           
      
ץוח תוריקב )ץירפש( זתומ חיט שודיחו ןוקית     09.06.0045

              72.00 )העיבצ אלל( ר"מ           
      
םוטיאל שמשמה ףוקש רמוח( ןסקולוס תזתה     09.06.0050
ןבא ,זתומ חיט ג"ע ע"וש וא )םימ תרידח ינפב      

              11.00 .)דבלב חקפמה רושיאב( תירכרוכ וא תעבוקמ ר"מ           
      
,םינווכ ינש לגרס ,דיס סיסב לע ץוח חיט     09.06.0055
עבצו הנוילע הטכילש  ,רושיי  תובכש  ,הצברה      

             229.00 דיס סיסב לע ר"מ           
      
חיט רובע דיס סיסב לע חיטל ריחמ תפסות     09.06.0060

              39.00 תוחל ריסמ ר"מ           
      
רובע  םינושה  חיטה  יפיעסל ריחמ תפסות     09.06.0065
"רובמט" תרצות  ,השימג  תינועבצ  הטכילש      
תמשוימ ,ע"ש וא "סוקיוא" וא "טל רינ" וא      

              39.00 הליגר הטכילש  םוקמב - 'גלמב ר"מ           
      
רובע  םינושה חיטה יפיעסל ריחמ תפסות     09.06.0070
לש "הגו" תמגודכ  תילרנימ  תינועבצ  הטכילש      

              44.00 ע"ש וא "טל רינ" ר"מ           
      

60.90 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../141 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     141 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רובע  םינושה  חיטה יפיעסל ריחמ תפסות     09.06.0075
"תיזג" תמגודכ  תיטנמצ  תינועבצ  הטכילש      
הנוילע הבכש תוברל ,ע"ש וא "ךלוו" לש      

              44.00 ילרנימ ןוקיליס ר"מ           
      
,קלח שימג עבצ תכרעמ י"ע ץוח תוריק שודיח     09.06.0080
ג"ק 1 לש לקשמב  רלורב תובכש יתשב םשוימ      
ינוקית ,ץחלב תוריק תפיטש תוברל ר"מל      
הלוע וניאש ףקיהב קרמו  חיט  ינוקיתו  םיקדס      
וא "רובמט" תרצות ,ריקה חטשמ 01% לע      

              48.00 ע"וש וא "טל רינ" ר"מ           
      
עבצו טלמ ץירפש רמגב ץוח תוריק שודיח     09.06.0085
001C.A וא  "רובמט"  לש  .ד.מ  לירקרפוסב      

              96.00 "טל רינ" לש ר"מ           
      
ללוכ םייק ץירפש חיט ג"ע ץוח תוריק שודיח     09.06.0090
חיט ,םיקדס ינוקית  ,ץחלב  תוריקה  תפיטש      
)ריקה חטשמ 01% דע( םייקה יפל הרוטסקטו      
תריחב יפל םינווגב אלמ יוסיכל לירקרפוסו      

              39.00 .ןימזמה ר"מ           
      
לע הזתהב ר"מ/ג"ק 5.1 "שימג רפוס סקטינק"     09.06.0095

              44.00 דוסי תוברל )דרפנב דדמנה(  ץוח  חיט  ר"מ           
      
דבלב  הנוילע  הבכש  - "0002 סקטרובמט"     09.06.0100
,תובכש 2-ב ר"מ/ג"ק 2  לש  תומכב  ,הזתהב      
תעיבצ תוברל )דרפנב דדמנה( ץוח חיט לע      

              39.00 "לירקרפוס"ב דוסי ר"מ           
      
קרמ תבכשב קלח רמגב ץוח תוריק קורימ     09.06.0105

              34.00 ע"ש וא  "טל  רינ"  לש טלויוו קטלא גוסמ ר"מ           
      
חיטב םיקוצי םייטנמצ ץירפש יחטש תקלחה     09.06.0110

              25.00 הטכילש תוברל רשיימ יטנמצ ר"מ           
      
קרמב םיביצי םיילירקא ץירפש יחטש תקלחה     09.06.0115
רינ" לש טלויוו-טלא  תמגודכ רשיימ ילירקא      

              39.00 "רובמט" לש ע"ש וא "טל ר"מ           
      
הנושאר הבכש( תובכש יתש טילונרג חיט     09.06.0120
טגרגא וא ,לחנ תורורצ םע )טנמצ חיטמ      

             153.00 םיירושימ םיחטש לע הפונמו סורג הבצחמ ר"מ           
      
      
      
      
      
      

60.90 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../142 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     142 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
"ריקומרת" תמגוד ימרת דודיבל ץוח חיט     09.06.0125
הצברה תבכש  ,)004/02.1( 003/58.0      
,)ר"מ/א"מ 7.0-כ( םיליפורפ ,מ"ס 6.0 הנותחת      
6 םימ החוד  הנוילע הבכש ,מ"ס 2  ימרת חיט      

             101.00 .רמירפ תוברל ע"ש וא "רפוס ןיפומרת" מ"מ ר"מ           
      
"ריקומרת" תמגוד ימרת דודיבל ץוח חיט     09.06.0130
הצברה תבכש   )004/02.1( 003/58.0      
7.0-כ( םיליפורפ ,מ"ס 6.0 יבועב הנותחת      
הנוילע הבכש ,מ"ס 3  ימרת חיט ,)ר"מ/א"מ      
ע"ש וא "רפוס ןיפומרת" מ"מ 6 םימ החוד      

             129.00 .רמירפ תוברל ר"מ           
      
"ריקומרת" תמגוד ימרת דודיבל ץוח חיט     09.06.0135
הצברה תבכש  )004/02.1( 003/58.0      
7.0-כ( םיליפורפ ,מ"ס 6.0 יבועב הנותחת      
הנוילע הבכש ,מ"ס 4 ימרת חיט ,)ר"מ/א"מ      
ע"ש וא "רפוס ןיפומרת" מ"מ 6 םימ החוד      

             134.00 .רמירפ תוברל ר"מ           
      
"ריקומרת" תמגוד ימרת דודיבל ץוח חיט     09.06.0140
הצברה תבכש  )004/02.1( 003/58.0      
7.0-כ( םיליפורפ ,מ"ס 6.0 יבועב הנותחת      
הבכש ,מ"ס 5 יבועב  ימרת חיט ,)ר"מ/א"מ      
וא "רפוס ןיפומרת" מ"מ 6 םימ החוד הנוילע      

             148.00 .רמירפ תוברל ע"ש ר"מ           
ץוח חיט 60.90 כ"הס            

      
י ו פ י ח ו  ת ו ע ו צ ק מ  ק ו ז י ח  70.90 ק ר פ  ת ת       
ם י ר פ ת       
      
'מ 8.1 הבוגב םינבלוגמ הדלפ תשר ינתיוז     09.07.0005

              44.00 תועוצקמ קוזיחל 'חי           
      
'מ 4.2 הבוגב םינבלוגמ הדלפ תשר ינתיוז     09.07.0010

              58.00 תועוצקמ קוזיחל 'חי           
      
C.V.P יופיצ םע תנבלוגמ הדלפ תשר ינתיוז     09.07.0015

              63.00 'מ 8.1 הבוג 'חי           
      
C.V.P יופיצ םע תנבלוגמ הדלפ תשר ינתיוז     09.07.0020

              77.00 'מ 4.2 הבוג 'חי           
      
תועצמאב ץוח תוריקב םייכנא םירפת יופיח     09.07.0025
05 לש סורפ בחורב 21 'סמ ףפוכמ ץבא חפ      
מ"ס  05  לכ ןוטב יקלחל עבוקמ מ"ס      
םיגרבומ םוימדק םיפוצמ םיגרב תועצמאב      

             101.00 .ימוגמ תויקסיד םע םילבידב רטמ           
70.90 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../143 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     143 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תועצמאב תוקעמ לעמ םיקפוא םירפת יופיח     09.07.0030
בחורב ףפוכמ מ"מ 0.1 יבועב ןבלוגמ חפב      
05  לכ  ןוטב יקלחל עבוקמ מ"ס 05 לש סורפ      
םוימדק םיפוצמ םיגרב תועצמאב  מ"ס      

             115.00 .ימוגמ תויקסיד םע םילבידב םיגרבומ רטמ           
      

              25.00 .חיט רמגב םוינימולא ליפורפמ םימ ףא רטמ          09.07.0035
      
תודימב U ליפורפמ  םוינימולאמ הדרפה ספ     09.07.0040

              28.00 מ"מ 8 ימינפ בחור  מ"מ01X01 רטמ           
      
תודימב U ליפורפמ םוינימולאמ הדרפה ספ     09.07.0045

              38.00 מ"מ 31 ימינפ בחור  מ"מ31X61 רטמ           
      
תודימב U ליפורפמ םוינימולאמ הדרפה ספ     09.07.0050

              39.00 מ"מ 71 ימינפ בחור  מ"מ 02X02 רטמ           
      
תודימב U ליפורפמ םוינימולאמ הדרפה ספ     09.07.0055

              46.00 מ"מ 22 ימינפ בחור  מ"מ 51X52 רטמ           
םירפת יופיחו תועוצקמ קוזיח 70.90 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט תודובע 90 כ"הס            
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../144 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     144 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
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       
      
ת ו ר ע ה  51.01 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      

תורעה 51.01 כ"הס            
      
ו צ א ר ט  י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  61.01 ק ר פ  ת ת       
      
תוכאלמהו םירמוחה לכ תא ללוכ ריחמה      
לוח תוברל ,ףוצירה תדובע עוצבב םיכורכה      
ףוציר ,םהינימל םיכותיח ,בצוימ יולימ      
םיפוקשמל ,תוניפל המאתה ,ןוסכלאב      
דע לכה ,תוריקבו הפצרב םינוש םירזיבאלו      
םלשומ עוציבל      
      
ןכו,י"ת יפ לע שרדנה לכב דומעל םיחיראה לע      
תודסומל שרדנכ הקיחשל תודימע ילעב תויהל      
י"ת יפ לע שרדנכ הקלחהב תודימעו ,רוביצ      
      
/ ןבל / רופא טנמצ ,מ"ס 02/02 וצארט יחירא     10.16.0005
05 דוסי ריחמב לכירדאה תריחב יפ לע ינועבצ      

             139.00 ח"ש/ר"מ ר"מ           
      
/ ןבל / רופא טנמצ ,מ"ס 02/02 וצארט יחירא     10.16.0010
55 דוסי ריחמב לכירדאה תריחב יפ לע ינועבצ      

             143.00 ח"ש/ר"מ ר"מ           
      
/ ןבל / רופא טנמצ ,מ"ס 02/02 וצארט יחירא     10.16.0015
06 דוסי ריחמב לכירדאה תריחב יפ לע ינועבצ      

             147.00 ח"ש/ר"מ ר"מ           
      
/ ןבל / רופא טנמצ ,מ"ס 02/02 וצארט יחירא     10.16.0020
56 דוסי ריחמב לכירדאה תריחב יפ לע ינועבצ      

             152.00 ח"ש/ר"מ ר"מ           
      
/ ןבל / רופא טנמצ ,מ"ס 02/02 וצארט יחירא     10.16.0025
07 דוסי ריחמב לכירדאה תריחב יפ לע ינועבצ      

             157.00 ח"ש/ר"מ ר"מ           
      
/ ןבל / רופא טנמצ ,מ"ס 02/02 וצארט יחירא     10.16.0030
57 דוסי ריחמב לכירדאה תריחב יפ לע ינועבצ      

             161.00 ח"ש/ר"מ ר"מ           
      

61.01 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../145 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     145 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
גוסל םאות מ"ס 7/02 תודימב וצארט ילופיש     10.16.0035
לש ןוילעה וקלח )עצוממ ריחמ( ףוצירה ןווגו      

              38.00 .דבועמ לופישה רטמ           
      
/ ןבל / רופא טנמצ ,מ"ס 03/03 וצארט יחירא     10.16.0040
05 דוסי ריחמב לכירדאה תריחב יפ לע ינועבצ      

             134.00 ח"ש/ר"מ ר"מ           
      
/ ןבל / רופא טנמצ ,מ"ס 03/03 וצארט יחירא     10.16.0045
06 דוסי ריחמב לכירדאה תריחב יפ לע ינועבצ      

             139.00 ח"ש/ר"מ ר"מ           
      
/ ןבל / רופא טנמצ ,מ"ס 03/03 וצארט יחירא     10.16.0050
56 דוסי ריחמב לכירדאה תריחב יפ לע ינועבצ      

             143.00 ח"ש/ר"מ ר"מ           
      
/ ןבל / רופא טנמצ ,מ"ס 03/03 וצארט יחירא     10.16.0055
07 דוסי ריחמב לכירדאה תריחב יפ לע ינועבצ      

             153.00 ח"ש/ר"מ ר"מ           
      
/ ןבל / רופא טנמצ ,מ"ס 03/03 וצארט יחירא     10.16.0060
57 דוסי ריחמב לכירדאה תריחב יפ לע ינועבצ      

             158.00 ח"ש/ר"מ ר"מ           
      
/ ןבל / רופא טנמצ ,מ"ס 03/03 וצארט יחירא     10.16.0065
08 דוסי ריחמב לכירדאה תריחב יפ לע ינועבצ      

             163.00 ח"ש/ר"מ ר"מ           
      
/ ןבל / רופא טנמצ ,מ"ס 03/03 וצארט יחירא     10.16.0070
58 דוסי ריחמב לכירדאה תריחב יפ לע ינועבצ      

             168.00 ח"ש/ר"מ ר"מ           
      
/ ןבל / רופא טנמצ ,מ"ס 03/03 וצארט יחירא     10.16.0075
09 דוסי ריחמב לכירדאה תריחב יפ לע ינועבצ      

             173.00 ח"ש/ר"מ ר"מ           
      
/ ןבל / רופא טנמצ ,מ"ס 03/03 וצארט יחירא     10.16.0080
59 דוסי ריחמב לכירדאה תריחב יפ לע ינועבצ      

             177.00 ח"ש/ר"מ ר"מ           
      
/ ןבל / רופא טנמצ ,מ"ס 03/03 וצארט יחירא     10.16.0085
דוסי ריחמב לכירדאה תריחב יפ לע ינועבצ      

             182.00 ח"ש/ר"מ 001 ר"מ           
      
/ ןבל / רופא טנמצ ,מ"ס 03/03 וצארט יחירא     10.16.0090
דוסי ריחמב לכירדאה תריחב יפ לע ינועבצ      

             187.00 ח"ש/ר"מ 501 ר"מ           
      
      

61.01 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../146 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     146 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
/ ןבל / רופא טנמצ ,מ"ס 03/03 וצארט יחירא     10.16.0095
דוסי ריחמב לכירדאה תריחב יפ לע ינועבצ      

             191.00 ח"ש/ר"מ 011 ר"מ           
      
גוסל םאות מ"ס 7/03 תודימב וצארט ילופיש     10.16.0100
לש ןוילעה וקלח )עצוממ ריחמ( ףוצירה ןווגו      

              39.00 .דבועמ לופישה רטמ           
      
מ"ס 02/02 תומוגפ תופצרמ תפלחה     10.16.0105
טנמצ  םע  תושדח וצארט תופצרמב      
ץבקמב תופצרמה 'סמ רשאכ ,ינועבצ/ןבל/רופא      

              58.00 'פמוק         'חי 5 לע הלוע וניא  
      
מ"ס 02/02 תומוגפ תופצרמ תפלחה     10.16.0110
טנמצ  םע  תושדח וצארט תופצרמב      
ץבקמב תופצרמה 'סמ רשאכ ,ינועבצ/ןבל/רופא      

              96.00 'פמוק         'חי 01 לע הלוע וניאו 'חי  5  לע  הלוע  
      
מ"ס 02/02 תומוגפ תופצרמ תפלחה     10.16.0115
טנמצ  םע  תושדח וצארט תופצרמב      
ץבקמב תופצרמה 'סמ רשאכ ,ינועבצ/ןבל/רופא      

             177.00 'פמוק         'חי 02 לע הלוע וניאו  'חי  01  לע הלוע  
      
מ"ס 02/02 תומוגפ תופצרמ תפלחה     10.16.0120
טנמצ  םע  תושדח וצארט תופצרמב      
ץבקמב תופצרמה 'סמ רשאכ ,ינועבצ/ןבל/רופא      

             220.00 'חי 02 לע הלוע  ר"מ           
      
דע לש םינטק םיעטקב וצארט ילופיש תמלשה     10.16.0125
סיסב לע מ"ס 7/02 םישדח םילופישב 'מ 0.1      

              43.00 ינועבצ/ןבל/רופא טנמצ 'חי           
      
מ"ס 03/03 תומוגפ תופצרמ תפלחה     10.16.0130
טנמצ  םע  תושדח וצארט תופצרמב      
ץבקמב תופצרמה 'סמ רשאכ ,ינועבצ/ןבל/רופא      

              52.00 'פמוק         'חי 5 לע הלוע וניא  
      
מ"ס 03/03 תומוגפ תופצרמ תפלחה     10.16.0135
טנמצ  םע  תושדח וצארט תופצרמב      
ץבקמב תופצרמה 'סמ רשאכ ,ינועבצ/ןבל/רופא      

              80.00 'פמוק         'חי 01 לע הלוע וניאו 'חי  5  לע  הלוע  
      
מ"ס 03/03 תומוגפ תופצרמ תפלחה     10.16.0140
טנמצ  םע  תושדח וצארט תופצרמב      
ץבקמב תופצרמה 'סמ רשאכ ,ינועבצ/ןבל/רופא      

             143.00 'פמוק         'חי 02 לע הלוע וניאו  'חי  01  לע הלוע  
      
      
      

61.01 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../147 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     147 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 03/03 תומוגפ תופצרמ תפלחה     10.16.0145
טנמצ  םע  תושדח וצארט תופצרמב      
ץבקמב תופצרמה 'סמ רשאכ ,ינועבצ/ןבל/רופא      

             182.00 'חי 02 לע הלוע  ר"מ           
      
לע( אמגודב ףוציר עוציב רובע ריחמ תפסות     10.16.0150

               6.00 )לכירדא תייחנה יפ ר"מ           
וצארט יחיראב ףוציר 61.01 כ"הס            

      
/ה ק י מ ר ק  י ח י ר א  ף ו צ י ר  71.01 ק ר פ  ת ת       
"ן ל צ ר ו פ  ט י נ ר ג "      
      
,בצוימ עצמ לע ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0005
33/33  וא  מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      

             131.00 ר"מ/ח"ש 04 דוסי ריחמב מ"ס ר"מ           
      
,בצוימ עצמ לע ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0010
33/33  וא  מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      

             136.00 ר"מ/ח"ש 54 דוסי ריחמב מ"ס ר"מ           
      
,בצוימ עצמ לע ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0015
33/33  וא  מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      

             141.00 ר"מ/ח"ש 05 דוסי ריחמב מ"ס ר"מ           
      
,בצוימ עצמ לע ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0020
33/33  וא  מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      

             145.00 ר"מ/ח"ש 55 דוסי ריחמב מ"ס ר"מ           
      
,בצוימ עצמ לע ,ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0025
33/33 וא מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      

             150.00 ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמב מ"ס ר"מ           
      
,בצוימ עצמ לע ,ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0030
33/33 וא מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      

             156.00 ר"מ/ח"ש 56 דוסי ריחמב מ"ס ר"מ           
      
,בצוימ עצמ לע ,ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0035
33/33 וא מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      

             160.00 ר"מ/ח"ש 07 דוסי ריחמב מ"ס ר"מ           
      
,בצוימ עצמ לע ,ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0040
33/33 וא מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      

             165.00 ר"מ/ח"ש 57 דוסי ריחמב מ"ס ר"מ           
      
,בצוימ עצמ לע ,ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0045
33/33 וא מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      

             170.00 ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמב מ"ס ר"מ           
      

71.01 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../148 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     148 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,בצוימ עצמ לע ,ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0050
33/33 וא מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      

             174.00 ר"מ/ח"ש 58 דוסי ריחמב מ"ס ר"מ           
      
,בצוימ עצמ לע ,ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0055
33/33 וא מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      

             178.00 ר"מ/ח"ש 09 דוסי ריחמב מ"ס ר"מ           
      
,בצוימ עצמ לע ,ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0060
33/33 וא מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      

             183.00 ר"מ/ח"ש 59 דוסי ריחמב מ"ס ר"מ           
      
,בצוימ עצמ לע ,ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0065
33/33 וא מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      

             188.00 ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמב מ"ס ר"מ           
      
,בצוימ עצמ לע ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0070

             145.00 ר"מ/ח"ש 05 דוסי ריחמ  מ"ס 54/54 תודימב ר"מ           
      
,בצוימ עצמ לע ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0075

             150.00 ר"מ/ח"ש 55 דוסי ריחמ  מ"ס 54/54 תודימב ר"מ           
      
,בצוימ עצמ לע ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0080

             156.00 ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ  מ"ס 54/54 תודימב ר"מ           
      
,בצוימ עצמ לע ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0085

             160.00 ר"מ/ח"ש 56 דוסי ריחמ  מ"ס 54/54 תודימב ר"מ           
      
בצוימ עצמ ג"ע ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא     10.17.0090

             329.00 ר"מ/ח"ש 052 דוסי ריחמבו תונוש תודימב ר"מ           
      
,הקבדהב ,ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0095
33/33 וא מ"ס 03/03  וא  מ"ס 02/02 תודימב      

             128.00 ר"מ/ח"ש 04 לש דוסי ריחמב מ"ס ר"מ           
      
,הקבדהב ,ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0100
33/33 וא מ"ס 03/03  וא  מ"ס 02/02 תודימב      

             137.00 ר"מ/ח"ש 05 לש דוסי ריחמב מ"ס ר"מ           
      
,הקבדהב ,ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0105
33/33 וא מ"ס 03/03  וא  מ"ס 02/02 תודימב      

             146.00 ר"מ/ח"ש 06 לש דוסי ריחמב מ"ס ר"מ           
      
,הקבדהב ,ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0110
33/33 וא מ"ס 03/03  וא  מ"ס 02/02 תודימב      

             157.00 ר"מ/ח"ש 07 לש דוסי ריחמב מ"ס ר"מ           
      
      
      

71.01 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../149 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     149 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,הקבדהב ,ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0115
33/33 וא מ"ס 03/03  וא מ"ס 02/02 תודימב      

             167.00 ר"מ/ח"ש 08 לש דוסי ריחמב מ"ס ר"מ           
      
,הקבדהב ,ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0120
33/33 וא מ"ס 03/03  וא  מ"ס 02/02 תודימב      

             177.00 ר"מ/ח"ש 09 לש דוסי ריחמב מ"ס ר"מ           
      
,הקבדהב ,ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.17.0125
33/33 וא מ"ס 03/03  וא  מ"ס 02/02 תודימב      

             187.00 ר"מ/ח"ש 001 לש דוסי ריחמב מ"ס ר"מ           
      
ןלצרופ טינרג יחיראב םישבי םירוזא ףוציר     10.17.0130
הקלחה םדקמ ילעב ,מ"ס 54/54 דע תודימב      
    R=9 תריחב יפל םינוש םינווג בולישב ,תוחפל  

             145.00 )ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ( לכירדאה ר"מ           
      
תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב םיחבטמ ףוציר     10.17.0135
R=21 הקלחה םדקמ ילעב ,מ"ס 54 דע      
תריחב יפל  םינוש םינווג בולישב ,תוחפל      

             146.00 )ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ( לכירדאה ר"מ           
      
,הקבדהב ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא     10.17.0140

             444.00 ר"מ/ח"ש 052 דוסי ריחמבו תונוש תודימב ר"מ           
      
םיפצרמ לע 01X01 תודימב הקימרק יחירא     10.17.0145
םישנא רובע ר"מ/ ח"ש 081 לש דוסי ריחמב      

             296.00 8191 תושיגנ ןקת יפ לע םירוויע / היאר ייוקל ר"מ           
      
)ישושמ( גגוזמ יתלב ןלצרופ טינרג יחירא     10.17.0150
064 לש דוסי ריחמב מ"ס 51X51 תודימב      
םירוויע / היאר ייוקל םישנא רובע ר"מ/ ח"ש      

             533.00 .8191 תושיגנ ןקת יפ לע ר"מ           
      
)ישושמ( גגוזמ יתלב ןלצרופ טינרג יחירא     10.17.0155
025 לש דוסי ריחמב מ"ס 01X01 תודימב      
םירוויע / היאר ייוקל םישנא רובע ר"מ/ ח"ש      

             591.00 .8191 תושיגנ ןקת יפ לע ר"מ           
      
,בצוימ עצמ לע ,ןלצרופ טינרג/הקימרק ילופיש     10.17.0160
01 דע הבוגבו חיראל תומיאתמה הקבדה וא      
לש ןוילעה וקלח ,ףוצירה ןווגו גוסל  םאות מ"ס      

              35.00 דבועמ לופישה רטמ           
      
רובע םינושה ףוצירה יפיעסל ריחמ תפסות     10.17.0165

              50.00 לגועמ ריקב ףוציר רמג 'חי           
      
      
      

71.01 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../150 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     150 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רובע םינושה ףוצירה יפיעסל ריחמ תפסות     10.17.0170
דיחאו ליבקמ וניאש תונוש תוירטמואגב ףוציר      

              31.00 ףסונב םינוש םיחירא יצבקמ ץוביש רובע וא/ו ר"מ           
      
תודימב ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא תפלחה     10.17.0175
'סמ רשאכ םישדח םיחיראב מ"ס 02/02      

              63.00 'פמוק         'חי 5 לע הלוע וניא ץבקמב םיחיראה  
      
תודימב ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא תפלחה     10.17.0180
'סמ רשאכ םישדח  םיחיראב מ"ס 02/02      
לע הלוע וניאו 'חי 5 לע הלוע ץבקמב םיחיראה      

              91.00 'פמוק         'חי 01  
      
תודימב ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא תפלחה     10.17.0185
'סמ רשאכ  םישדח  םיחיראב מ"ס 02/02      
הלוע וניאו 'חי 01 לע הלוע ץבקמב םיחיראה      

             152.00 'פמוק         'חי 02 לע  
      
תודימב ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא תפלחה     10.17.0190
'סמ רשאכ  םישדח  םיחיראב מ"ס 02/02      

             201.00 'חי 02 לע הלוע ץבקמב םיחיראה ר"מ           
      
תודימב ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא תפלחה     10.17.0195
'סמ רשאכ םישדח  םיחיראב מ"ס 03/03      

              68.00 'פמוק         'חי 5 לע הלוע וניא ץבקמב םיחיראה  
      
תודימב ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא תפלחה     10.17.0200
והשלכ גוסמ  םישדח  םיחיראב מ"ס  03/03      
'חי 5 לע הלוע ץבקמב םיחיראה 'סמ רשאכ      

              95.00 'פמוק         'חי 01 לע הלוע וניאו  
      
תודימב ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא תפלחה     10.17.0205
והשלכ גוסמ  םישדח  םיחיראב מ"ס  03/03      
'חי 01 לע הלוע ץבקמב םיחיראה 'סמ רשאכ      

             157.00 'פמוק         'חי 02 לע הלוע  וניאו  
      
תודימב ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא תפלחה     10.17.0210
והשלכ גוסמ  םישדח  םיחיראב מ"ס  03/03      

             208.00 'חי 02 לע הלוע ץבקמב םיחיראה 'סמ רשאכ ר"מ           
"ןלצרופ טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 71.01 כ"הס            

      
ש י ש ב  ף ו צ י ר  81.01 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב  מ"ס 3 יבוע "ןורבח" גוסמ שיש תוחול     10.18.0005

             258.00 םיפצרמ ג"ע מ"ס 06/03 וא  03/03 ר"מ           
      
מ"ס 3 יבוע   "ןומצע" גוסמ שיש יחירא     10.18.0010

             277.00 םיפצרמ ג"ע מ"ס 06/03 וא  03/03 תודימב ר"מ           
81.01 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../151 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     151 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
04 תודימב "השאפ" גוסמ שיש יחיראב ףוציר     10.18.0015

             267.00 מ"ס 04 / ר"מ           
      
מ"ס /04 04 תודימב םודא שיש יחיראב ףוציר     10.18.0020
08 בחורב "םוסמוס" דוביעב ןורבח ןבא םע      

             334.00 מ"ס ר"מ           
שישב ףוציר 81.01 כ"הס            

      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  91.01 ק ר פ  ת ת       
ן ל צ ר ו פ  ט י נ ר ג /ה ק י מ ר ק       
      
םינפ תוריק ג"ע ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא     10.19.0005
ריחמב מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      

             139.00 ר"מ/ח"ש 04 דוסי ר"מ           
      
םינפ תוריק ג"ע ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא     10.19.0010
ריחמב מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      

             150.00 .ר"מ/ח"ש 05 דוסי ר"מ           
      
םינפ תוריק ג"ע ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא     10.19.0015
ריחמב מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      

             161.00 ר"מ/ח"ש 06 דוסי ר"מ           
      
םינפ תוריק ג"ע ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.19.0020
ריחמב מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      

             173.00 ר"מ/ח"ש 07 דוסי ר"מ           
      
םינפ תוריק ג"ע ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא     10.19.0025
ריחמב מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      

             186.00 ר"מ/ח"ש 08 דוסי ר"מ           
      
םינפ תוריק ג"ע ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא     10.19.0030
ריחמב מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      

             201.00 ר"מ/ח"ש 09 דוסי ר"מ           
      
םינפ תוריק ג"ע ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא     10.19.0035
ריחמב מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      

             211.00 ר"מ/ח"ש 001 דוסי ר"מ           
      
לע תונוש תודימב ןלצרופ טינרג/הקימרק     10.19.0040

             514.00 ר"מ/ח"ש 052 דוסי ריחמ ,תוריק ר"מ           
      
רובע םינושה יופיחה יפיעסל ריחמ תפסות     10.19.0045

              52.00 לגועמ וקב יופיח רמג ר"מ           
      
רובע םינושה יופיחה יפיעסל ריחמ תפסות     10.19.0050

              22.00 יללכה יופיחה חטשמב ,םינוש םיחירא ץוביש 'חי           
      

91.01 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../152 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     152 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ג"ע )א"מ/ח"ש 07 דוסי ריחמ( טושיק ספ     10.19.0055

             103.00 תוריק רטמ           
      
ג"ע )א"מ/ח"ש 021 דוסי ריחמ( טושיק ספ     10.19.0060

              99.00 תוריק רטמ           
      
שיש יופיח      
      
06  בחורב  שטולמ "ןומר" סופיטמ שיש תוחול     10.19.0070
תוברל והשלכ ךרואבו מ"ס 2 יבועבו ,מ"ס      

             205.00 תוריק ג"ע םינתיוזו תשר ,הטילמ ירמוח ר"מ           
      
תודימב שטולמ "ןומר" סופיטמ שיש תוחול     10.19.0075
ירמוח תוברל ,מ"ס 2 יבועבו מ"ס 06/06      

             217.00 תוריק ג"ע םינתיוזו תשר ,הטילמ ר"מ           
      
בחורב  שטולמ "ןורבח" סופיטמ שיש תוחול     10.19.0080
תוברל והשלכ ךרואבו מ"ס 2 יבועבו ,מ"ס  06      

             217.00 תוריק ג"ע םינתיוזו תשר ,הטילמ ירמוח ר"מ           
      
תודימב  שטולמ "ןורבח" סופיטמ שיש תוחול     10.19.0085
ירמוח תוברל ,מ"ס 2 יבועבו מ"ס 06/06      

             232.00 תוריק ג"ע םינתיוזו תשר ,הטילמ ר"מ           
      
06 בחורב שטולמ "ןומצע" סופיטמ שיש תוחול     10.19.0090
תוברל והשלכ ךרואבו מ"ס 2 יבועבו ,מ"ס      

             258.00 תוריק ג"ע םינתיוזו תשר ,הטילמ ירמוח ר"מ           
      
תודימב  שטולמ  "ןומצע" סופיטמ שיש תוחול     10.19.0095
ירמוח תוברל ,מ"ס 2 יבועבו מ"ס 06/06      

             287.00 תוריק ג"ע םינתיוזו תשר ,הטילמ ר"מ           
      
מ"ס  5*5  תודימב  ימרק "ספיספ" יחירא     10.19.0100

             166.00 .עקר חיט תוברל ר"מ           
      
דבל יחיטש      
      
ג"ע  הקבדהב III הגרד שא ןיסח דבל יחיטש     10.19.0110

              40.00 )ר"מ/ח"ש 04.- דוסי  ריחמ( תוריק ר"מ           
      
ג"ע  הקבדהב III הגרד שא ןיסח דבל יחיטש     10.19.0115

              74.00 )ר"מ/ח"ש 05.- דוסי  ריחמ( תוריק ר"מ           
      
תונוש      
      
'מ 3 דע הבוגב ריוא תרנצ יופיחל טנמלא     10.19.0125

             103.00 תוריק יופיח ימאות םיחיראב יופיחל סיסבכ 'חי           
      
      

91.01 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../153 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     153 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םימוגפ ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא תפלחה     10.19.0130
הקימרק יחיראב ,ןהשלכ תודימב יופיחב      
הלוע וניא ץבקמב םיחיראה 'סמ רשאכ םישדח      

              59.00 'פמוק         'חי 5 לע  
      
םימוגפ ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא תפלחה     10.19.0135
הקימרק יחיראב ,ןהשלכ תודימב יופיחב      
לע הלוע ץבקמב םיחיראה 'סמ רשאכ םישדח      

              94.00 'פמוק         'חי 01 לע הלוע וניאו 'חי 5  
      
םימוגפ ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא תפלחה     10.19.0140
הקימרק יחיראב ,ןהשלכ תודימב יופיחב      
לע הלוע ץבקמב םיחיראה 'סמ רשאכ םישדח      

             127.00 'פמוק         'חי 02 לע הלוע  וניאו 'חי 01  
      
םימוגפ ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא תפלחה     10.19.0145
יחיראב אוהש  גוס  לכמ  מ"ס 02/02 תודימב      
ץבקמב םיחיראה 'סמ רשאכ םישדח הקימרק      

             186.00 'חי   02 לע הלוע ר"מ           
      
וא הקימרק םיפוחמ תוריק ג"ע הבור שודיח     10.19.0150
טינרג/הקימרקה יוקינ תוברל ,ןלצרופ טינרג      
יוקינ .םינמושו תינבא ריסמ רמוחב ןלצרופ      
לש "רולוק הבור" גוסמ הבורה .תוגופה יצירח      

              14.00 ע"ש וא הקימרק בגנ ר"מ           
ןלצרופ טינרג/הקימרק תוריק יופיח 91.01 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס            
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../154 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     154 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  01.11 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      

תורעה 01.11 כ"הס            
      
,ח י ט  ל ע  ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  11.11 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו  ם י ק ו ל ב  ן ו ט ב       
      
וא םיעובצ םיטנמלאו תוריק לע  לורדנוב     11.11.0005
רחאל ,חיטה תיתשת קוזיח ךרוצל ,םיחיוטמ      

               8.00 ףפור חיט תדרוהו  עבצ דוריג ר"מ           
      
לע ,ע"וש וא CA-001/"ד.מ לירקרפוס" עבצ     11.11.0010
תבכש תוברל ,)קלח  חיט( ץוח חיט      

              27.00 אלמ יוסיכ דע X רמיירפ/לורדנוב ר"מ           
      
לע ,ע"וש וא CA-001/".ד.מ לירקרפוס" עבצ     11.11.0015
תוברל ,אלמ יוסיכל דע םינוש ןוטב יקלח      

              20.00 אלמ יוסיכ דע X רמיירפ/לורדנוב תבכש ר"מ           
      
העיבצו  ץחלב הפיטשב םייק ףושח ןוטב יוקינ     11.11.0020
CA-001/".ד.מ  לירקרפוס"ב אלמ יוסיכל דע      

              27.00 דוסי תוברל ,ע"וש וא ר"מ           
      
עבצב סקימ גוסמ םינווג רובע ריחמ תפסות     11.11.0025

               6.00 ץוח ר"מ           
סבגו םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 11.11 כ"הס            

      
ץ ע ו  ת כ ת מ  י ח ט ש מ  ת ע י ב צ  21.11 ק ר פ  ת ת       
      

              44.00 .ץע יחטשמ ג"ע עבצ שודיח ר"מ          11.12.0005
      

              34.00 תכתמ יחטשמ ג"ע עבצ שודיח ר"מ          11.12.0010
      
,םישדח םינוולוגמ תכתמ יחטשמ ג"ע עבצ     11.12.0015
העיבצו ,ןמשו  קבא  ,ךולכלמ  יוקינ  תוברל      
תובכש  יתשו  לוניגמל דוסי תחא הבכשב      

              44.00 ע"וש וא "קלרינוא" / "קלרפוס" ר"מ           
      
      
      
      

21.11 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../155 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     155 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש ץעמ די זחאמ לע הפוקש "רוד" הקל     11.12.0020
תלבקל דע םייקה יוקינו ףויש  תוברל ,הקעמ      

              22.00 ץעה לש יעבט עבצ רטמ           
      

              45.00 .םימייק לזרב תוקעמל עבצ שודיח רטמ          11.12.0025
      

              49.00 םימייק תוכבס וא/ו םיגרוסל עבצ שודיח ר"מ          11.12.0030
      

              12.00 4" רטוקב םימייק הדלפ תורונצל עבצ שודיח רטמ          11.12.0035
      

               8.00 4" דע 1"-מ רטוקב הדלפ תורונצ לע עבצ רטמ          11.12.0040
      
ימל םימייק 4" רטוקב הדלפ תורונצ לע עבצ     11.12.0045

              11.00 יולג  םיבכרומ ,םשג רטמ           
      
דע רטוקב םימייק הדלפ תורונצל עבצ שודיח     11.12.0050

              11.00 "3 רטמ           
ץעו תכתמ יחטשמ תעיבצ 21.11 כ"הס            

      
י ב כ ע מ  ם י ר מ ו ח ב  ה ע י ב צ  31.11 ק ר פ  ת ת       
)ש א  ת ו ט ש פ ת ה ( ה ר ע ב       
      
תויצקורטסנוק יבג לע שא בכעמ רמוח תזתה     11.13.0005
העש דע לש הרעב בוכיעל ץע ,תכתמ ,הדלפ      
לע הנגה יוסיכ ,םימוגפ ללוכ ריחמה .יצחו      
םויסב תכמסומ הדבעמ רושיאו ,הפצרו תוריק      
חטש וא היצקורטסנוק ר"מל ריחמה( .הדובעה      

             244.00 )יוסיכ ר"מ           
      
)T לבד( A.E.H 004 תכתמ ליפורפ תעיבצ     11.13.0010
9452" דראג ליטס" גוסמ הרעב בכעמ עבצב      
קולרמא" יסקופא דוסי תבכש ללוכ ,ע"וש וא      
,מ"מ 5.2 לש ללוכ יבועב ,ע"וש וא "004      
ר"מל וניה ריחמה( .םייתעש ךשמל הנגהל      

             655.00 )ליפורפ א"מ/ר"מ 2 - ליפורפה ינפ חטש ר"מ           
      
)T לבד( A.E.H 002 תכתמ ליפורפ תעיבצ     11.13.0015
9452" דראג ליטס" גוסמ הרעב בכעמ עבצב      
קולרמא" יסקופא דוסי תבכש ללוכ ,ע"וש וא      
,מ"מ 53.1 לש ללוכ יבועב ,ע"וש וא "004      
חטש ר"מל וניה ריחמה( העש ךשמל הנגהל      

             375.00 )ליפורפ א"מ/ר"מ 2.1 - ליפורפה ינפ ר"מ           
      
      
      
      
      
      

31.11 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../156 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     156 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
S.H.R גוסמ הדלפ ליפורפ תעיבצ     11.13.0020
גוסמ הרעב בכעמ עבצב 5.21/051/052      
    "606s erifilluN" ה י"ע רשואמ-APFN וא  
ללוכ יבועב  םיאתמ דוסי תבכש ללוכ ,ע"וש      
ריחמה( העש ךשמל הנגהל ,מ"מ 00.1 לש      
א"מ/ר"מ 8.0 - ליפורפה ינפ חטש ר"מל וניה      

             314.00 )ליפורפ ר"מ           
      
עבצב BPI 022  גוסמ הדלפ ליפורפ תעיבצ     11.13.0025
רשואמ "606s erifilluN" גוסמ הרעב בכעמ      
דוסי תבכש ללוכ ,ע"וש וא APFN-ה י"ע      
הנגהל ,מ"מ 55.3 לש ללוכ יבועב  םיאתמ      
ינפ חטש ר"מל וניה ריחמה( העש ךשמל      

             795.00 )ליפורפ א"מ/ר"מ 72.1 - ליפורפה ר"מ           
)שא תוטשפתה( הרעב יבכעמ םירמוחב העיבצ 31.11 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

העיבצ תודובע 11 כ"הס            
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../157 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     157 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  ת ו ד ו ב ע  81 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו ד ו ב ע  01.81 ק ר פ  ת ת       
      
80 קרפב ומלושי הריפחה יפיעס :הרעה      
      
יפל תרושקת תודובעל חישק יס.יו.יפ רוניצ     18.10.0005
05 רטוקב )53 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

              16.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ           
      
יפל תרושקת תודובעל חישק .יס.יו.יפ רוניצ     18.10.0010
36 רטוקב )53 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

              21.00 .םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ           
      
יפל תרושקת תודובעל חישק יס.יו.יפ רוניצ     18.10.0015
57 רטוקב )53 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

              26.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ           
      
יפל תרושקת תודובעל חישק יס.יו.יפ רוניצ     18.10.0020
011 רטוקב )53 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

              50.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ           
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     18.10.0025
04 רטוקב )5.31 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

              14.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ           
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     18.10.0030
05 רטוקב )5.31 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

              16.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ           
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     18.10.0035
36 רטוקב )5.31 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

              21.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ           
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     18.10.0040
57 רטוקב )5.31 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

              25.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ           
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     18.10.0045
04 רטוקב )11 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

              16.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ           
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מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     158 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ
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מהעברה                

      
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     18.10.0050
05 רטוקב )11 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

              17.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ           
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     18.10.0055
36 רטוקב )11 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

              24.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ           
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     18.10.0060
57 רטוקב )11 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

              30.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ           
      

              20.00 4.0X2X02 יל'ג לבכ גוז רטמ          18.10.0065
      

              30.00 4.0X2X05 יל'ג לבכ גוז רטמ          18.10.0070
      

              47.00 4.0X2X001 יל'ג לבכ גוז רטמ          18.10.0075
      
5.31 ע"קי / 11 ע"קי תרנצל תוילניגרוא תופומ     18.10.0080
תמייק תרנצב קר .04 רטוקב תרנצ רוביחל      

              63.00 תמייק תרנצל תורבחתה ךרוצל 'חי           
      
,םילבכ /"קזב" תרבח לש ימורט הרקב את     18.10.0085
. תקצימ ינקית הסכמו הביצח/הריפח ללוכ      

           1,786.00 מ"ס 001 קמועו מ"ס 08 רטוקב אתה 'חי           
      
,"TOH" / "קזב" תרבח לש ימורט הרקב את     18.10.0090
. תקצימ ינקית הסכמו הביצח/הריפח ללוכ      

           2,143.00 מ"ס 031 קמועו מ"ס 001 רטוקב אתה 'חי           
      
,6H םגד ינבלמ "TOH" לש ינקית הרקב את     18.10.0095
םע תכתממ ןוט 04 סמועל דבכ הסכמ ללוכ      
,הביצח/הריפח תוברל , TOH-ו הצעומה למס      

           2,476.00 שיבכה הבוגל סוליפ , הנקתה 'חי           
      
תודימב P 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     18.10.0100
תלבוהו הביצח/הריפח ללוכ , מ"ס 501/58      
לע ותנקתה ,"קזב" עבקייש םוקממ הסכמה      

           1,500.00 סוליפ תוברל ,החושה 'חי           
      
תודימב A1 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     18.10.0105
הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 791/18/151      
,"קזב" עבקייש םוקממ הסכמה תלבוהו      

           3,332.00 סוליפ תוברל ,החושה לע ותנקתה 'חי           
      
      

01.81 קרפ תתב הרבעהל          
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מהעברה                

      
      
תודימב A2 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     18.10.0110
הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 312/761/511      
,"קזב" עבקייש םוקממ הסכמה תלבוהו      

           4,760.00 סוליפ תוברל ,החושה לע ותנקתה 'חי           
      
תודימב A52 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     18.10.0115
הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 352/441/422      
,"קזב" עבקייש םוקממ הסכמה תלבוהו      

           8,947.00 סוליפ תוברל ,החושה לע ותנקתה 'חי           
      
תודימב A5 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     18.10.0120
הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 842/732/202      
עבקייש םוקממ הסכמה תלבוהו      

           9,042.00 סוליפ תוברל ,החושה לע ותנקתה,"קזב" 'חי           
      
תודימב A3 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     18.10.0125
הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 353/481/423      
,"קזב" עבקייש םוקממ הסכמה תלבוהו      

          11,421.00 סוליפ תוברל ,החושה לע ותנקתה 'חי           
      
תודימב A104 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     18.10.0130
הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 062/431/462      
,"קזב" עבקייש םוקממ הסכמה תלבוהו      

           9,328.00 סוליפ תוברל ,החושה לע ותנקתה 'חי           
      
ללוכ A6 גוסמ "קזב" לש ינקית הרקב את     18.10.0135
עבקיש םוקממ הסכמה תלבוהו הביצחו הריפח      

          18,084.00 סוליפ תוברל ,החושה לע ותנקתה ,"קזב" 'חי           
      
ללוכ A02 גוסמ "קזב" לש ינקת הרקב את     18.10.0140
עבקיש םוקממ הסכמה תלבוהו הביצח/הריפח      

          19,512.00 סוליפ תוברל ,החושה לע ותנקתה ,"קזב" י"ע 'חי           
      
גוסמ "P" םגד תמייק "קזב" תחושל הסכמ     18.10.0145
    521B, רזעה ירמחו תודובעה לכ ללוכ  

           2,190.00 .םישורדה 'חי           
      
"A2/A1" םגד תמייק "קזב" תחושל הסכמ     18.10.0150
רזעה ירמחו תודובעה לכ ללוכ ,521B גוסמ      

           2,381.00 .םישורדה 'חי           
      
"A2/A1" םגד תמייק "קזב" תחושל הסכמ     18.10.0155
רזעה ירמחו תודובעה לכ ללוכ ,004D גוסמ      

           3,285.00 .םישורדה 'חי           
      

             477.00 הליענ רודיס רובע םיסכמל ריחמ תפסות 'חי          18.10.0160
      
אוהש גוס לכמ "קזב" לש את הבוג תמאתה     18.10.0165

             715.00 )ההבגה וא הכמנה( 'חי           
01.81 קרפ תתב הרבעהל          
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מהעברה                

      
      
,םייק ,"קזב" לש הרקב את ריקב חתפ תביצח     18.10.0170
011 רטוקב ןופלט תורוניצ 4 דע תסנכה רובע      
חתפה תמיתסו ןוטיב ללוכ ,דחא לכ מ"מ      
"קזב" חקפמ תחגשהבו תויחנהל םאתהב      

             715.00 'פמוק         .שרדנכ "קזב"ל םולשתו  
      
אוהש גוס לכמ םייק "קזב" בוג לש ריק תצירפ     18.10.0175
4 ללוכ וילא שדח "קזב" בוג תדמצה ךרוצל      
,ףתושמה ריקה תוניפ עבראב הגרבה תוטומ      
םואיתב תלוספה יוקינ ןוטב ינוקית ללוכ      
"קזב"ל םולשתו "קזב" חקפמ תחגשהבו      

           1,904.00 'פמוק         שרדנכ  
      
לע הנגה ללוכ םימייק קזב יאת קוליסו תסירה     18.10.0180

           1,523.00 םילבכה 'חי           
      
תספוק תעקשה ךרוצל ריקב הביצח וא/ו רוסינ     18.10.0185
ריקב ,ע"וש וא S-262 םגד "קזב" םירוביח      
לכ ללוכ ,םיטרפמב טרופמכ ןוטבב הנוטיבו      
תקפסא ,םישורדה רזע ירמוחו תודובעה      
תוברל ,עקשה תמלשהל םימיאתמ םינבא      

             524.00 'פמוק         .ךרוצה תדימב תיוז לזרב  
      
ןורא תעקשה ךרוצל ריקב הביצח וא/ו רוסינ     18.10.0190
ותנקתה רחאל ןוראה ןוטיבו O-IV םגד הקולח      
י"ע ריקה תמלשה .םיטרפמב טרופמכ ןוטבב      
תודובעה לכ תוברל ,םתקפסה ללוכ ,םינבא      

           1,191.00 'פמוק         .םישורדה רזע ירמוחו  
      
ןורא וא טלקמ,הנבמ,אתל השדח תרנצ רוביח     18.10.0195

             715.00 קזב ינכט טרפמ יפל ףעס 'חי           
      
ריקה לע תנקתומ ןופלט תופעתסה תבית     18.10.0200
תודימב ןיירושמ רטסאילופמ הביתה      
ללוכו םינפב ץע חול הליכמ מ"ס 06/08/03      
,קזב י"ע םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש      

           1,619.00 .היילתל תרגסמו לוענמ תוברל 'חי           
      
תנקתומ ןיירושמ רטסאילופמ הקולח תבית     18.10.0205
"קזב" ןקת יפל הדובע חול ללוכ ריקב עקשב      
וא S-262 םגד הידמח תצובק "רבנע" תרצות      
הליענ םע 021/064/001 םינפ תודימב ,ע"וש      
ללוכ ,ע"וש וא חירב בר לוענמו תיחירב תלת      
תוברל ,םישורדה רזע ירמוחו תודובעה לכ      

           2,476.00 'פמוק         תושרדנה תודימב תיוז לזרב  
      
ט"קמ ןיירושמ רטסאילופ ןורא     18.10.0210

           4,141.00 .ע"וש וא "רבנע" תרצות 40143-211-20 'חי           
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וא "רבנע" תרצות S-052 םגד רטסאילופ ןורא     18.10.0215

             905.00 .הליענ תידי םע ,ע"וש 'חי           
      
תרצות S-003 םגד ןיירושמ רטסאילופ ןורא     18.10.0220

           1,001.00 .הליענ תידי םע ,ע"וש וא "רבנע" 'חי           
      
דע הנבמהמ תמייק כ"לט תכרעמל תורבחתה     18.10.0225
לכו רוביח ,םוטיא ,תרנצה תסנכה תוברל אתל      
םתלבקל דע םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה      

             620.00 .םילבכה תרבח לש חקפמה י"ע 'חי           
      
תרושקת יתורש רובע הרקת ללוכ ןוטב תחמוג     18.10.0230
לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 06 םינפ בחור : תודימב      
,מ"ס 04 קמוע ,מ"ס 022 )עקרקל תחתמו      
יפל לכה ,ןויז ,סוסיב , הביצח/הריפח ללוכ      

             953.00 .ןונכת 'חי           
      
תרושקת יתורש רובע הרקת ללוכ ןוטב תחמוג     18.10.0235
לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 08 םינפ בחור : תודימב      
,מ"ס 04 קמוע ,מ"ס 022 )עקרקל תחתמו      
יפל לכה ,ןויז ,סוסיב , הביצח/הריפח ללוכ      

           1,001.00 .ןונכת 'חי           
      
יתורש רובע הרקת ללוכ הלופכ ןוטב תחמוג     18.10.0240
,מ"ס 06+06 םינפ בחור : תודימב תרושקת      
,מ"ס 022 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג      
,סוסיב , הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 04 קמוע      

           2,143.00 .ןונכת יפל לכה ,ןויז 'חי           
      
יתורש רובע הרקת ללוכ הלופכ ןוטב תחמוג     18.10.0245
,מ"ס 06+08 םינפ בחור : תודימב תרושקת      
,מ"ס 022 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג      
,סוסיב , הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 04 קמוע      

           2,166.00 .ןונכת יפל לכה ,ןויז 'חי           
      
םע )A-F-0( דדוב A םגד ןורא םע ןוטב תחמוג     18.10.0250
תוברל ע"וש וא "ןופצה יסקופ" תרצות הרקת      
,ע"וש וא ENORK יקדהמו ינקת לוענמ,ץע בג      
רפע קודיה ,סוליפ , הנקתה , הריפח ללוכ      

           3,332.00 הריפח יפדוע רוזיפו ביבסמ 'חי           
      
)B-F-00( דדוב B םגד ןורא םע ןוטב תחמוג     18.10.0255
ע"וש וא "ןופצה יסקופ" תרצות הרקת םע      
ENORK יקדהמו ינקת לוענמ,ץע בג תוברל      
קודיה ,סוליפ , הנקתה , הריפח ללוכ ,ע"וש וא      

           3,142.00 הריפח יפדוע רוזיפו ביבסמ רפע 'חי           
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הבוגב לופכ B+B םגד ןורא םע ןוטב תחמוג     18.10.0260
ע"וש וא "ןופצה יסקופ" תרצות הרקת םע      
ENORK יקדהמו ינקת לוענמ,ץע בג תוברל      
קודיה ,סוליפ , הנקתה , הריפח ללוכ ,ע"וש וא      

           4,427.00 הריפח יפדוע רוזיפו ביבסמ רפע 'חי           
      
תרצות דדוב F-1 םגד ןורא םע ןוטב תחמוג     18.10.0265
תלד םע םילבכל ע"וש וא "ןופצה יסקופ"      
ינקת לוענמ ,ץעמ בג,קזבה אתל תילרגטניא      
, הריפח ללוכ ,ע"וש וא ENORK יקדהמו      
רוזיפו ביבסמ רפע קודיה ,סוליפ , הנקתה      

           4,165.00 .הריפח יפדוע 'חי           
      
לופכ )E+0-A-F( םגד ןורא םע ןוטב תחמוג     18.10.0270
תבלושמ ע"וש וא "ןופצה יסקופ" תרצות      
תלד םע כ"לטו קזבל וא קזבו למשחל      
ינקת לוענמ ,ץע בג ,קזבה אתל תילרגטניא      
,הריפח ללוכ ,ע"וש וא ENORK יקדהמו      
רוזיפו ביבסמ רפעה קודיה ,סוליפ , הנקתה      

           4,427.00 הריפח יפדוע 'חי           
      
)B )E+00-B-F םגד ןורא םע ןוטב תחמוג     18.10.0275
ע"וש וא "ןופצה יסקופ" תרצות הרקת םע לופכ      
תלד םע כ"לטו קזבל וא קזבו למשחל תבלושמ      
ינקת לוענמ ,ץע בג ,קזבה אתל תילרגטניא      
, הריפח ללוכ ,ע"וש וא ENORK יקדהמו      
רוזיפו ביבסמ רפע קודיה ,סוליפ , הנקתה      

           4,070.00 הריפח יפדוע 'חי           
      
םע לופכ 2X0-A-F םגד ןורא םע ןוטב תחמוג     18.10.0280
תבלושמ ע"וש וא "ןופצה יסקופ" תרצות הרקת      
תלד םע כ"לטו קזבל וא קזבו למשחל      
ינקת לוענמ ,ץע בג ,קזבה אתל תילרגטניא      
, הריפח ללוכ ,ע"וש וא ENORK יקדהמו      
רוזיפו ביבסמ רפע קודיה ,סוליפ , הנקתה      

           6,425.00 הריפח יפדוע 'חי           
      
הרקת םע לופכ F-2 םגד ןורא םע ןוטב תחמוג     18.10.0285
תבלושמ ע"וש וא "ןופצה יסקופ" תרצות      
תלד םע כ"לטו קזבל וא קזבו למשחל      
ינקת לוענמ ,ץע בג ,קזבה אתל תילרגטניא      
, הריפח ללוכ ,ע"וש וא ENORK יקדהמו      
רוזיפו ביבסמ רפע קודיה ,סוליפ , הנקתה      

           8,234.00 הריפח יפדוע 'חי           
      
      
      
      
      

01.81 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../163 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     163 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לופכ E+A+2X-1-F םגד ןורא םע ןוטב תחמוג     18.10.0290
ע"וש וא "ןופצה יסקופ" תרצות הרקת םע      
תלד םע כ"לטו םימ קזב, למשחל תבלושמ      
ינקת לוענמ ,ץע בג ,קזבה אתל תילרגטניא      
, הריפח ללוכ ,ע"וש וא ENORK יקדהמו      
רוזיפו ביבסמ רפע קודיה ,סוליפ , הנקתה      

          14,277.00 הריפח יפדוע 'חי           
      
םימ , למשח "קזב"ל תבלושמ ןוטב תחמוג     18.10.0295
"ןופצה יסקופ" תרצות "םיביבר" םגד הפשאו      
, הנקתה ,הריפח תוברל הפצר ללוכ ,ע"וש וא      

          12,316.00 הריפח יפדוע רוזיפו ביבסמ רפע קודיה ,סוליפ 'חי           
      
ןוראל ןיירושמ רטסאילופ יושע )לקוס( סיסב     18.10.0300
ע"וש וא "רבנע" תרצותמ קזב  לש  ינקית ףעס      
תודובעה לכ  ללוכ ,מ"ס 061/06/03 תודימב      

           1,666.00 .קזב תושירד יפל םישורדה םירמוחהו 'חי           
      
לע מ"ס 6.74 בחור "00" לדוגב קזב ןורא     18.10.0305
תרצות ןיירושמ רטסאילופמ ,לקוס סיסב      

             953.00 .הנכומ החמוגב הנקתהל ע"וש וא "רבנע" 'חי           
      
סיסב לע מ"ס 06 בחור "0" לדוגב קזב ןורא     18.10.0310
וא "רבנע" תרצות ןיירושמ רטסאילופמ ,לקוס      

           1,453.00 .הנכומ החמוגב הנקתהל ע"וש 'חי           
      
ןוראה .הנכומ החמוגב הנקתהל כ"לטל ןורא     18.10.0315
מ"מ 023X564X558 תודימב 058/00 םגד      
סיסב ללוכ ,ע"וש וא ETILRO תרצות      
,מ"ס 71 ץע בג ,לקוס - ןיירושמ רטסאילופ      

           1,096.00 אקמא תידיו לוענמ םע החמוגה בג לע ןקתומ 'חי           
      
ןוראה .הנכומ החמוגב הנקתהל כ"לטל ןורא     18.10.0320
מ"מ 023X575X558 תודימב 058/00 םגד      
סיסב ללוכ ,ע"וש וא ETILRO תרצות      
,מ"ס 71 ץע בג ,לקוס - ןיירושמ רטסאילופ      

           1,333.00 אקמא תידיו לוענמ םע החמוגה בג לע ןקתומ 'חי           
      
ןוראה .הנכומ החמוגב הנקתהל כ"לטל ןורא     18.10.0325
מ"מ 023X587X558 תודימב 058/10 םגד      
סיסב ללוכ ,ע"וש וא ETILRO תרצות      
,מ"ס 71 ץע בג ,לקוס - ןיירושמ רטסאילופ      

           1,709.00 אקמא תידיו לוענמ םע החמוגה בג לע ןקתומ 'חי           
      
ןקתומ תרושקת ילבכו תרנצ יוסיכל ךפשמ     18.10.0330
םגד תאמגודכ,תרושקת ןוראל תחתמ      

             477.00 ע"וש וא רבניע תרצותמ 000-469-50 'חי           
      
      

01.81 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../164 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     164 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ מ"ס 51 -כ בחורבו  "ח" תרוצב ןוולגמ חפ     18.10.0335
יוסיכ םשל םייק הנבמ לע רוביחל ןוגיע יגרב      
םינבמל תוילע לע תננכותמה קזב תרנצ      

              72.00 םימייק רטמ           
תרושקת תודובע 01.81 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תרושקת תודובע 81 כ"הס            
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../165 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     165 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  01.91 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      

תורעה 01.91 כ"הס            
      
ת ו י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  11.91 ק ר פ  ת ת       
      
,םיכבסמ רובע גגל הדלפ תיצקורטסנוק     19.11.0005
,רשק יחפ תוברל םינתיוזו  תורונצמ םישירמ      

          14,209.00 ןווליג וא עבצ אלל ,'וכו ןוגיע יחפ ןוט           
      
םידומע רובע תוריקל הדלפ תיצקורטסנוק     19.11.0010
יחפ תוברל םינתיוזו הדלפ  תורונצמ  םישירמו      

          13,435.00 ןווליג וא עבצ אלל ,'וכו ןוגיע יחפ ,רשק ןוט           
      
רובע תוינוציח  תוגרדמל  הדלפ תיצקורטסנוק     19.11.0015
יחפ ,גורמ חפ ,SHR ,הדלפ תורוניצ  ,םידומע      

          14,784.00 ןווליג וא עבצ אלל ,'וכו ןוגיע ןוט           
      

              30.00 ןוטב יקלחב םינטובמ דוסי יגרב ג"ק          19.11.0020
      

              27.00 הדלפ תיצקורטסנוק רוביחל םינגוע ג"ק          19.11.0025
      
.הנבמ יקלח ךומיתל הדלפ תיצקורטסנוק     19.11.0030
,םינוש םיכתחו םיגוסמ הדלפ ינתיוזו תורוקמ      

          14,779.00 ןווליג וא עבצ אלל ןוט           
      
םיצוק םע םינוש )תוקטלפ( הדלפ יחפ     19.11.0035

          15,408.00 ןוטב יקלחב םינטובמ םיכתורמ ןוט           
      
גוס לכמ הדלפ תיצקורטסנוקל ריחמ תפסות     19.11.0040
ןוליסב יוקינ תוברל ,המח הליבטב ןווליג רובע      

           2,429.00 לוח ןוט           
      
ירזיבא ללוכ תיבחרמ הדלפ תיצקורטסנוק     19.11.0045
העיבצו ןווליג ללוכ ריחמה ,םיירודכ רוביח      

          25,372.00 יסקופא עבצב תיתשורח ןוט           
      
םינוולוגמ תורוניצמ ,הלק הדלפ תיצקורטסנוק     19.11.0050
חטשה יפל הדידמ ,ר"מ 02 דע םינטק תוגגל      

             239.00 גגה עופישב ר"מ           
      

11.91 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../166 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     166 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םייניב יחטשמב מ"מ 4 יבוע גורמ חפ     19.11.0055
וא עבצ אלל ,)תופמרו םירבעמ ,םיטסדופ(      

             424.00 ןווליג ר"מ           
      
םייניב יחטשמב מ"מ 6 יבוע גורמ חפ     19.11.0060
וא עבצ אלל ,)תופמרו םירבעמ ,םיטסדופ(      

             587.00 ןווליג ר"מ           
      
חטש( תוגרדמ רובע מ"מ 4 יבוע גורמ חפ     19.11.0065

             621.00 ןווליג וא עבצ אלל ,)חלשו םור - הדידמל ר"מ           
      
חטש( תוגרדמ רובע מ"מ 6 יבוע גורמ חפ     19.11.0070

             842.00 ןווליג וא עבצ אלל ,)חלשו םור - הדידמל ר"מ           
      
ןוולוגמ גגל וא םוריח תוגרדמל הדלפ הקעמ     19.11.0075

             505.00 .די זחאמו ררוחמ חפ תוברל ,מ"ס 031 הבוגב רטמ           
תויצקורטסנוק 11.91 כ"הס            

      
ת ו י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  ת ע י ב צ  21.91 ק ר פ  ת ת       
      
יתשב הרוחש הדלפ תיצקורטסנוק תעיבצ     19.12.0005
333 ןוילע ןגמ עבצו  333  דוסי  עבצ תובכש      

           1,197.00 תובכש 2 תוחפלו אלמ יוסיכל דע ןוט           
      
רובע היצקורטסנוקה תעיבצל ריחמ תפסות     19.12.0010

             544.00 )היצקורטסנוקה לקשמ יפל(  לוח  ןוליסב יוקינ ןוט           
      
הבכשב תנבלוגמ הדלפ היצקורטסנוק תעיבצ     19.12.0015
ןוילע עבצ תובכש יתשו  רופא  לוניגמ תחא      

             811.00 ע"ש וא רובמט לש "ןתיא" ןוט           
      
היצקורטסנוק לע שא דגנ דודיב רמוח תזתה     19.12.0020
תוקד 021 ךשמל ,הדלפ תוריק וא גגל הדלפ      
DA גוסמ דודיב רמוח תזתה י"ע ,תוחפל      
    ERIF NOITCTORP גוסמ EPYT - 5 וא  
02 יפל בשוחמ מ"ס 3 לש הבכש יבוע .ע"וש      

           2,394.00 הדלפ ןוט 1-ל הזתה ר"מ ןוט           
      
עבצב תנוולוגמ אל הדלפ היצקורטסנוק תעיבצ     19.12.0025
לוח יוקינ תוברל ,םייתעש ךשמל שא בכעמ      
דוסי עבצ ידבש ןקת יפל AS 5.2 תגרדל      
וא "רובמט" ןורקימ 001 - 08 יסקופא יטלומ      
ןופוק" גוסמ שא תוטפשתה בכעמ עבצו ע"ש      

           6,673.00 ע"ש וא  "רובמט" תרצות "XPS קטוכיפ ןוט           
תויצקורטסנוק תעיבצ 21.91 כ"הס            

      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../167 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     167 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר מ ו ח ב ,ת ו ג ג  י ו ר י ק  31.91 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ש       
      
חפ תוחולב הדלפ היצקורטסנוק תוגג יוסיכ     19.13.0005
יתשורח עובצו ןבלוגמ מ"מ  8.0 יבועב יזפרט      
5.64 וא  מ"מ  83 לש הבוג לעב )רונתב יולק(      
תרצות ,םוטיאה יליפורפ לכ לע מ"מ      

              69.00 ע"וש וא "תירוכסיא" ר"מ           
      
י"ע יזפרט חפ תוחולב תוגג יוסיכ תמלשה     19.13.0010
תמגודכ "םיגנושלפ" םיעובצו  םינבלוגמ םיחפ      
רגוס רובע מ"מ 6.0 יבועב ךא יוסיכה יחפ      

              49.00 ע"וש וא "תירוכסיא" תרצות ,'וכו תוניפ ,ןולמג רטמ           
      
ןווג ,הקירפא םורד" םגד תמגודכ  הדלפ ףער     19.13.0015
יופיצ ללוכ ,ע"וש וא "ףער-בר םותכ/םודא      
יבועב ע"ש וא  הדלפ עובצ ןותחת קלח ,ןוילע      

             101.00 ץע גג לע מ"מ 54.0 ר"מ           
      
ןווג ,הקירפא םורד" םגד תמגודכ  הדלפ ףער     19.13.0020
יופיצ ללוכ ,ע"וש וא "ףער-בר םותכ/םודא      
יבועב ע"ש וא  הדלפ עובצ ןותחת קלח ,ןוילע      

             125.00 ץע גג לע מ"מ 6.0 ר"מ           
      
ןווג ,הקירפא םורד" םגד תמגודכ  הדלפ ףער     19.13.0025
יופיצ ללוכ ,ע"וש וא "ףער-בר םותכ/םודא      
יבועב ע"ש וא  הדלפ עובצ ןותחת קלח ,ןוילע      

             143.00 ץע גג לע מ"מ 8.0 ר"מ           
      
בר" גוסמ תוגגל םינוש םיגוסו םייבועב םיבכור     19.13.0030

              67.00 ע"וש וא "ףער רטמ           
      
רמג  יטנמלאו  הצק ינתיוז ,הצקו ןולמג תולעת     19.13.0035

              48.00 םיעובצו םינבלוגמ  םינוש רטמ           
      
חול תללוכה תדדובמ תכרעמב  תוגג ךוכיס     19.13.0040
עובצו ןבלוגמ מ"מ 5.0 יבועב ןותחתו ןוילע      
וא תירוכסיא תרצות ןוקיליס רטסאילופ עבצב      
2"  יבועב תיכוכז רמצ דודב תבכש םע ,ע"וש      
,םהיניב הגמוא יליפורפ ,ק"מ/ג"ק 42 לקשמב      
רוגס גג תלבק דע תוריגסה לכו םיגנושלפ ללוכ      

             162.00 מ"ס 21 ללוכ יבוע .םוטאו ר"מ           
      
חול תללוכה תדדובמ תכרעמב  תוגג ךוכיס     19.13.0045
עובצו ןבלוגמ מ"מ 5.0 יבועב ןותחתו ןוילע      
וא תירוכסיא תרצות ןוקיליס רטסאילופ עבצב      
4"  יבועב תיכוכז רמצ דודב תבכש םע ,ע"וש      
,םהיניב הגמוא יליפורפ ,ק"מ/ג"ק 42 לקשמב      
רוגס גג תלבק דע תוריגסה לכו םיגנושלפ ללוכ      

             184.00 מ"ס 71 ללוכ יבוע .םוטאו ר"מ           
      
      

31.91 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../168 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     168 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תרצות םייתבכש בר תוחולב תוגג ךוכיס     19.13.0050
םוינימולא לנפ תבכש רמג ,ע"וש וא "טילודנוא"      
ןימזמה תעיבק יפל ןווגב יביטקלפר עובצ      
,תינמוטיב העירי םייניב תבכש ,ןוילעה וקלחב      
יבועב ןבלוגמ חפ ,2" יבועב םיעלס רמצ דודיב      
לנפ םינפו תינמוטיב החירמ ,מ"מ 6.0      
C41 / W  תימרט תוכילומ .עובצ םוינימולא      
ללוכ ,B.D32 יטסוקא דודיב תמרו 5.1      
רוגס ריק תלבק דע תוריגסה לכו םיגנושלפ      

             215.00 מ"ס 51 ללוכ יבוע .םוטאו ר"מ           
      
תללוכה ,תיטסוקאומרט תכרעמב תוגג ךוכיס     19.13.0055
וא "הנטנומ" תרצות ררוחמ יזפרט הדלפ חול      
חפמ הגמוא ,תיתשורח עובצ רמגב ,ע"וש      
רוחש ןימביס םע רמצ דודב תבכש ,ןבלוגמ      
יזפרט ןוילע חול ק"מ/ג"ק 42 לקשמב 2" יבועב      
"תירוכסיא" תרצות תיתשורח עובצ הדלפמ 53      
דע תוריגסה לכו םיגנושלפ ללוכ ,ע"וש וא      

             241.00 מ"ס 51 ללוכ יבוע .םוטאו רוגס גג תלבק ר"מ           
      
תללוכה ,תיטסוקאומרט תכרעמב תוגג ךוכיס     19.13.0060
וא "הנטנומ" תרצות ררוחמ יזפרט הדלפ חול      
חפמ הגמוא ,תיתשורח עובצ רמגב ,ע"וש      
רוחש ןימביס םע רמצ דודב תבכש ,ןבלוגמ      
יזפרט ןוילע חול ק"מ/ג"ק 42 לקשמב 4" יבועב      
"תירוכסיא" תרצות תיתשורח עובצ הדלפמ 53      
דע תוריגסה לכו םיגנושלפ ללוכ ,ע"וש וא      

             267.00 מ"ס 51 ללוכ יבוע .םוטאו רוגס גג תלבק ר"מ           
      
תללוכה ,תיטסוקאומרט תכרעמב תוגג ךוכיס     19.13.0065
וא "הנטנומ" תרצות תררוחמ הדלפ תטסק      
חפמ הגמוא ,תיתשורח עובצ רמגב ,ע"וש      
רוחש ןימביס םע רמצ דודב תבכש ,ןבלוגמ      
ןוילע חול ק"מ/,ג"ק 42 לקשמב 2" יבועב      
תרצות תיתשורח עובצ הדלפמ 53 יזפרט      
לכו םיגנושלפ ללוכ ,ע"וש וא "תירוכסיא"      
ללוכ יבוע .םוטאו רוגס גג תלבק דע תוריגסה      

             316.00 מ"ס 51 ר"מ           
      
תללוכה ,תיטסוקאומרט תכרעמב תוגג ךוכיס     19.13.0070
וא "הנטנומ" תרצות תררוחמ הדלפ תטסק      
חפמ הגמוא ,תיתשורח עובצ רמגב ,ע"וש      
רוחש ןימביס םע רמצ דודב תבכש ,ןבלוגמ      
ןוילע חול ק"מ/,ג"ק 42 לקשמב 4" יבועב      
תרצות תיתשורח עובצ הדלפמ 53 יזפרט      
לכו םיגנושלפ ללוכ ,ע"וש וא "תירוכסיא"      
ללוכ יבוע .םוטאו רוגס גג תלבק דע תוריגסה      

             345.00 מ"ס 02 ר"מ           
      

31.91 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../169 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     169 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
.מ"מ 05 ללוכ יבועב דדובמ לנפב  תוגג ךוכיס     19.13.0075
מ"מ 6.0 יבועב ןותחתו ןוילע חפמ יושע לנפה      
,ןוקיליס רטסאילופ עבצב עובצו ןבלוגמ      

             184.00 םיעלס רמצ םהיניבו ר"מ           
      
.מ"מ 06 ללוכ יבועב דדובמ לנפב  תוגג ךוכיס     19.13.0080
מ"מ 6.0 יבועב ןותחתו ןוילע חפמ יושע לנפה      
,ןוקיליס רטסאילופ עבצב עובצו ןבלוגמ      

             193.00 םיעלס רמצ םהיניבו ר"מ           
      
גוסמ מ"מ 03 יבועב דדובמ לנפב תוגג ךוכיס     19.13.0085
ןותחתו ןוילע חפמ יושע לנפה .ע"ש וא "ןואגג"      
רטסאילופ עבצב עובצו ןבלוגמ מ"מ 5.0 יבועב      

             163.00 םיעלס רמצ םהיניבו ןוקיליס ר"מ           
      
גוסמ מ"מ 04 יבועב דדובמ לנפב תוגג ךוכיס     19.13.0090
ןותחתו ןוילע חפמ יושע לנפה .ע"ש וא "ןואגג"      
רטסאילופ עבצב עובצו ןבלוגמ מ"מ 5.0 יבועב      

             143.00 םיעלס רמצ םהיניבו ןוקיליס ר"מ           
      
REHCSIF תרצותמ 52% תוררוחמ תוטסק     19.13.0095
הבוגבו מ"מ 006 בחורב ,ע"וש וא הינמרג      
וחנוי הטסקה ךתחב .מ"מ 1 יבועבו מ"מ 541      
יבחרמ לקשמבו 2" יבועב םיעלס רמצ תוחול      
ןותחתה םדיצמ ונגוי םינורזמה .ק"מל ג"ק 08      
לע .ע"וש וא ןימביס גוסמ הרוחש הזיגב      
.מ"מ 61 יבועב B.S.O תוחול ובכרוי תוטסקה      
רמיירפ תבכש עצובת B.S.O -ה תוחול לע      
תחטבהל ר"מל םרג 003 לקשמב ינמוטיב      
ובכרוי רמיירפה לע .הנוילעה העיריה תוקבדה      
תמגודכ SBS גוסמ תוינקת תוינמוטיב תועירי      
אל העיריה יבוע .רוחש ע"וש וא R4 םוגמוטיב      
081 היהת רטסאילופה תומכו ,מ"מ 4-מ תחפי      
םימוטאה B.S.O-ה תוחול לע .תוחפל ר"מ/ר"ג      
רשא מ"מ 0.1 יבועב םוינימולא תוחול ושרפי      
עבצב םיעובצ תוחולה .ץלפה תטישב ורבוחי      
יפ לע ןווגבו ןורקימ 52 יבועב FDVP ינוציח      
חולה עבציי ימינפה ודיצמ ,לכירדאה תריחב      

           1,116.00 .ןורקימ 21LSR-ב ר"מ           
      
םיירלודומ טנוברקילופ  תוחולב תוגג יוסיכ     19.13.0100
תוחולה .םיפוקש יצח וא םיפוקש םילולח      
לכ לע מ"מ 01  יבועבו  מ"ס 06 וא 04 בחורב      

             158.00 םוטיאה יליפורפ ר"מ           
      
      
      
      
      

31.91 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../170 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     170 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיירלודומ טנוברקילופ  תוחולב תוגג יוסיכ     19.13.0105
תוחולה .םיפוקש יצח וא םיפוקש םילולח      
יליפורפ לכ לע  מ"מ  8 יבועבו מ"ס 06 בחורב      

             162.00 םוטיאה ר"מ           
      
םיירלודומ טנוברקילופ  תוחולב תוגג יוסיכ     19.13.0110
מ"ס 06 בחורב תיטפוא םיפוקש ,םיאלמ      

             372.00 םוטיאה יליפורפ  לכ  לע  מ"מ  4  יבועבו ר"מ           
      
םייתבכש  בר  תוחולב תוגג יוסיכ     19.13.0115
מ"מ 61 יבועבו מ"ס  06  בחורב טנוברקילופמ      

             246.00 םוטיאה יליפורפ לכ לע )ע"וש וא "ןולפנד"( ר"מ           
      
ינבלמ ליפורפ תוגג ךוכיסל ילג .יס.יו.יפ תוחול     19.13.0120

              90.00 ןבל מ"מ 5.1/81/67 ר"מ           
      
ליפורפ תוגג ךוכיסל ילג .יס.יו.יפ תוחול     19.13.0125

             111.00 ןבל מ"מ 2/04/042 יתיישעת ר"מ           
      
ילג ילסרבינוא .יס.יו.יפ תוחול םאות בכור     19.13.0130
יבועב גג-ריק שגפמ "גנושלפ"ו מ"מ 3.1 יבועב      

             115.00 מ"מ 3.1 רטמ           
      
,םינוש םיכוכיסו תוגגל ,ע"וש וא טילייקס     19.13.0135

           1,147.00 .יוריקה גוסל המיאתמה תרגסמב ר"מ           
      
רורחש םע הרואת תפיכ ,ע"וש וא טילייקס     19.13.0140

           2,293.00 םיחתפנ םיטנמלא ללוכ ,ןשע ר"מ           
      
מ"מ 031 יבועב יטסוקא ומרת לנוזלפ גג יוריק     19.13.0145
- גגה תובכש הדלפה יכבסמ ינפ לע בכרומ      
תבכש ,מ"מ 57.0 תכמות תנוולוגמ הטסק      
תעיריב םוטיא תבכש ,יטסוקא ימרת דודיב      
    MDPE, מ"מ 6.0 ןוולוגמ חפמ לנוזלפ תבכש,  
י"פע םי"גמצו גגה בחורל זוקינ תולעת 2 ללוכ      

             543.00 .היצלטסניאה ץעוי תטלחה ר"מ           
      
תללוכה ,תיטסוקאומרט תכרעמב תוגג ךוכיס     19.13.0150
וא "הנטנומ" תרצות תררוחמ הדלפ תטסק      
חפמ הגמוא ,תיתשורח עובצ רמגב ,ע"וש      
רוחש ןימביס םע רמצ דודב תבכש ,ןבלוגמ      
ןוילע יוסיכ ,ק"מ/ג"ק 42 לקשמב 2" יבועב      
לכו םיגנושלפ ללוכ ,עובצו ןוולוגמ "פיז-לק"      

             549.00 .םוטאו רוגס גג תלבק דע תוריגסה ר"מ           
םינוש םירמוחב,תוגג יוריק 31.91 כ"הס            

      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../171 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     171 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר מ ו ח ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  41.91 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ש       
      
םיירלודומ טנוברקילופ  תוחולב תוריק יופיח     19.14.0005
תוחולה .םיפוקש יצח וא םיפוקש םילולח      
לכ לע מ"מ 01  יבועבו  מ"ס 06 וא 04 בחורב      

             158.00 םוטיאה יליפורפ ר"מ           
      
םיירלודומ טנוברקילופ  תוחולב תוריק יופיח     19.14.0010
תוחולה .םיפוקש יצח וא םיפוקש םילולח      
יליפורפ לכ לע  מ"מ  8 יבועבו מ"ס 06 בחורב      

             162.00 םוטיאה ר"מ           
      
םיירלודומ טנוברקילופ  תוחולב תוריק יופיח     19.14.0015
מ"ס 06 בחורב תיטפוא םיפוקש ,םיאלמ      

             372.00 םוטיאה יליפורפ  לכ  לע  מ"מ  4  יבועבו ר"מ           
      
ליפורפ תוריק יופיחל ילג .יס.יו.יפ תוחול     19.14.0020

              90.00 ןבל מ"מ 5.1/81/67 ינבלמ ר"מ           
      
ליפורפ תוריק יופיחל ילג .יס.יו.יפ תוחול     19.14.0025

             111.00 ןבל מ"מ 2/04/042 יתיישעת ר"מ           
      
םינפו ץוח הדלפ תיצקורטסנוק תוריק יופיח     19.14.0030
ןבלוגמ מ"מ 8.0 יבועב יזפרט חפ תוחולב      
83 לש הבוג לעב )רונתב יולק( יתשורח עובצו      
,םוטיאה יליפורפ לכ לע מ"מ 5.64 וא מ"מ      

              66.00 ע"וש וא "תירוכסיא" תרצות ר"מ           
      
חול תללוכה תדדובמ תכרעמב  תוריק  יופיח     19.14.0035
עובצו ןבלוגמ מ"מ 5.0 יבועב ןותחתו ןוילע      
וא תירוכסיא תרצות ןוקיליס רטסאילופ עבצב      
2"  יבועב תיכוכז רמצ דודב תבכש םע ,ע"וש      
הגמוא יליפורפ םע ,ק"מ/ג"ק 42 לקשמב      
תלבק דע תוריגסה לכו םיגנושלפ ללוכ ,םהיניב      

             188.00 מ"ס 21 ללוכ יבוע .םוטאו רוגס ריק ר"מ           
      
חול תללוכה תדדובמ תכרעמב  תוריק יופיח     19.14.0040
עובצו ןבלוגמ מ"מ 5.0 יבועב ןותחתו ןוילע      
וא תירוכסיא תרצות ןוקיליס רטסאילופ עבצב      
4"  יבועב תיכוכז רמצ דודב תבכש םע ,ע"וש      
הגמוא יליפורפ םע ,ק"מ/ג"ק 42 לקשמב      
תלבק דע תוריגסה לכו םיגנושלפ ללוכ ,םהיניב      

             206.00 מ"ס 71 ללוכ יבוע .םוטאו רוגס ריק ר"מ           
      
      
      
      
      
      
      
      

41.91 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../172 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     172 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תרצות םייתבכש בר תוחולב תוריק  יופיח     19.14.0045
םוינימולא לנפ תבכש רמג ,ע"וש וא "טילודנוא"      
ןימזמה תעיבק יפל ןווגב יביטקלפר עובצ      
,תינמוטיב העירי תבכש םייניב ,ןוילעה וקלחב      
יבועב ןבלוגמ חפ ,2" יבועב םיעלס רמצ דודיב      
לנפ םינפו תינמוטיב החירמ ,מ"מ 6.0      
תוכילומ תימרט תוכילומ .עובצ םוינימולא      
יטסוקא דודיב תמרו C41 / W 5.1  תימרט      
    B.D 32, דע תוריגסה לכו םיגנושלפ ללוכ  

             236.00 מ"ס 51 ללוכ יבוע .םוטאו רוגס ריק תלבק ר"מ           
      
תללוכה ,תיטסוקאומרט תכרעמב תוריק יופיח     19.14.0050
וא "הנטנומ" תרצות ררוחמ יזפרט הדלפ חול      
חפמ הגמוא ,תיתשורח עובצ רמגב ,ע"וש      
רוחש ןימביס םע רמצ דודב תבכש ,ןבלוגמ      
יזפרט ןוילע חול ק"מ/ג"ק 42 לקשמב 2" יבועב      
"תירוכסיא" תרצות תיתשורח עובצ הדלפמ 53      
דע תוריגסה לכו םיגנושלפ ללוכ ,ע"וש וא      

             268.00 מ"ס 51 ללוכ יבוע .םוטאו רוגס ריק תלבק ר"מ           
      
תללוכה ,תיטסוקאומרט תכרעמב תוריק יופיח     19.14.0055
וא "הנטנומ" תרצות ררוחמ יזפרט הדלפ חול      
חפמ הגמוא ,תיתשורח עובצ רמגב ,ע"וש      
רוחש ןימביס םע רמצ דודב תבכש ,ןבלוגמ      
יזפרט ןוילע חול ק"מ/ג"ק 42 לקשמב 4" יבועב      
"תירוכסיא" תרצות תיתשורח עובצ הדלפמ 53      
דע תוריגסה לכו םיגנושלפ ללוכ ,ע"וש וא      

             293.00 מ"ס 02 ללוכ יבוע .םוטאו רוגס ריק תלבק ר"מ           
      
תללוכה ,תיטסוקאומרט תכרעמב תוריק  יופיח     19.14.0060
וא "הנטנומ" תרצות תררוחמ הדלפ תטסק      
חפמ הגמוא ,תיתשורח עובצ רמגב ,ע"וש      
רוחש ןימביס םע רמצ דודב תבכש ,ןבלוגמ      
ןוילע חול ק"מ/,ג"ק 42 לקשמב 2" יבועב      
תרצות תיתשורח עובצ הדלפמ 53 יזפרט      
לכו םיגנושלפ ללוכ ,ע"וש וא "תירוכסיא"      
ללוכ יבוע .םוטאו רוגס ריק תלבק דע תוריגסה      

             341.00 מ"ס 51 ר"מ           
      
תללוכה ,תיטסוקאומרט תכרעמב תוריק ךוכיס     19.14.0065
וא "הנטנומ" תרצות תררוחמ הדלפ תטסק      
חפמ הגמוא ,תיתשורח עובצ רמגב ,ע"וש      
רוחש ןימביס םע רמצ דודב תבכש ,ןבלוגמ      
ןוילע חול ק"מ/,ג"ק 42 לקשמב 4" יבועב      
תרצות תיתשורח עובצ הדלפמ 53 יזפרט      
לכו םיגנושלפ ללוכ ,ע"וש וא "תירוכסיא"      
ללוכ יבוע .םוטאו רוגס ריק תלבק דע תוריגסה      

             372.00 מ"ס 02 ר"מ           
      

41.91 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../173 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     173 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
05 ללוכ יבועב דדובמ לנפב ץוח תוריק  יופיח     19.14.0070
6.0 יבועב ןותחתו ןוילע חפמ יושע לנפה .מ"מ      
,ןוקיליס רטסאילופ עבצב עובצו ןבלוגמ מ"מ      

             194.00 םיעלס רמצ םהיניבו ר"מ           
      
06 ללוכ יבועב דדובמ לנפב ץוח תוריק  יופיח     19.14.0075
6.0 יבועב ןותחתו ןוילע חפמ יושע לנפה .מ"מ      
,ןוקיליס רטסאילופ עבצב עובצו ןבלוגמ מ"מ      

             202.00 םיעלס רמצ םהיניבו ר"מ           
      
גוסמ מ"מ 03 יבועב דדובמ לנפב תוריק  יופיח     19.14.0080
ןותחתו ןוילע חפמ יושע לנפה .ע"ש וא "ןואגג"      
רטסאילופ עבצב עובצו ןבלוגמ מ"מ 5.0 יבועב      

             163.00 םיעלס רמצ םהיניבו ןוקיליס ר"מ           
      
גוסמ מ"מ 04 יבועב דדובמ לנפב תוריק יופיח     19.14.0085
ןותחתו ןוילע חפמ יושע לנפה .ע"ש וא "ןואגג"      
רטסאילופ עבצב עובצו ןבלוגמ מ"מ 5.0 יבועב      

             143.00 םיעלס רמצ םהיניבו ןוקיליס ר"מ           
      
2 יבוע םוינימולא תוטסקב ץוח תוריק יופיח     19.14.0090
היצקורטסנוק תוברל ,LAR עבצ רמגב מ"מ      
םידוביע ,םוטיאו דודיב ,תוריק לע תאשונ      

             496.00 .םיילכירדאה םיטרפל םאתהב לכה ,םישורדה ר"מ           
      
יבועב ילג  םוינימולא חפב ץוח תוריק יופיח     19.14.0095
דודיב ,תאשונה היצקורטסנוק תוברל ,מ"מ 8.0      
םאתהב לכה ,םישורדה םידוביע ,םוטיאו      

             477.00 .םיילכירדאה םיטרפל ר"מ           
      
,מ"מ 2 יבועב םוינימולא חפב ץוח תוריק יופיח     19.14.0100
,םוטיאו דודיב ,תאשונה היצקורטסנוק תוברל      
םיטרפל םאתהב לכה ,םישורדה םידוביע      

             681.00 .םיילכירדאה ר"מ           
      
גזגיז ליפורפ םוינימולא חפמ ץוח תוריק יופיח     19.14.0105
חפמ ,ע"וש וא 052-53NGISED FM תמגודכ      
ןפודנור דודיב ללוכ ,מ"מ 1 יבועב םוינימולא      
,תאשונ היצקורטסנוק תוברל ,מ"מ 03 יבועב      
םאתהב םירזיבאה לכו םישרדנ םידוביע      

             572.00 .םיילכירדאה םיטרפל ר"מ           
      
"ןואטמ" גוסמ תוחולב הנבמה תותיזח יופיח     19.14.0110
םינווגב ,ע"ש וא הפסרט תרבח תרצות      
תוברל ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
,םירזיבאה לכו תוריק לע תאשונ היצקורטסנוק      

             738.00 .םיילכירדאה םיטרפל םאתהב ר"מ           
      
      

41.91 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../174 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     174 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וא )גרבנטור( קטוזקא תוחולב ינוציח ריק יופיח     19.14.0115
היצקורטסנוק תוברל ,מ"מ 9 יבועב ,ע"ש      
לש ןפוד יבועבו מ"ס 04 םיקחרמב תאשונה      
תוצלמהל םאתהב עוציבה יטרפ לכ .מ"מ 8.0      

             429.00 קפסה ר"מ           
      
לייא( המדורפ גוסמ תוחולב ינוציח ריק יופיח     19.14.0120
היצקורטסנוק תוברל ,ע"ש וא )םייופיצ      
םידוביעה לכ תא ללוכ ריחמה  תאשונה      
תוחולה עוביק יטרפ לכ תוברל ,םישורדה      
קפס תוצלמהל םאתהב יכנאהו יקפאה ןוויכב      

             858.00 תוחולה ר"מ           
םינוש םירמוחב תוריק יופיח 41.91 כ"הס            

      
ת ו ל ח ז מ  51.91 ק ר פ  ת ת       
      
ךתחב מ"מ 5.0 יבועב ןבלוגמ חפמ הלחזמ     19.15.0005

              97.00 מ"ס 51 רטוקב ,לוגיע יצח רטמ           
      
לש םיעפושמ םירושימ שגפמב( איג תלחזמ     19.15.0010
,מ"מ 5.0 יבועב ןבלוגמ חפמ )םיפער תוגג      

              90.00 מ"ס 53 דע סורפ בחורב רטמ           
      
,מ"מ 6.0 יבועב ףפוכמ ןבלוגמ חפמ הלחזמ     19.15.0015

              97.00 מ"ס 05 דע סורפ בחורב רטמ           
      
בחורב ,מ"מ 0.1 יבועב ןבלוגמ חפמ תולחזמ     19.15.0020

             127.00 'מ 00.1 דע סורפ רטמ           
      
בחורב ,מ"מ 2 יבועב ןבלוגמ חפמ תולחזמ     19.15.0025

             152.00 מ"ס 07 דע סורפ רטמ           
      
,עובצו ןוולוגמ מ"מ 2" ןוולוגמ חפמ תולחזמ     19.15.0030

             280.00 'מ 52.1 דע סורפ בחורב רטמ           
      
,4" רטוקב עובצו ןוולוגמ חפמ םשג ימ רונצ     19.15.0035

             176.00 ךרוצה יפל תויוזו םיכרב ללוכ רטמ           
      
חפמ 4" רטוקב ילריפס ינוציח םשג ימ רונצ     19.15.0040

              94.00 תיתשורח מ"מ 8.0 ןבלוגמ רטמ           
      
5.0 יבועב ןבלוגמ חפמ ינוציח םשג ימ רונצ     19.15.0045

              66.00 מ"ס 8/21 ינבלמ ךתחב ,מ"מ רטמ           
      
8.0 יבועב ןבלוגמ חפמ הלחזמל טלוק שאר     19.15.0050

             121.00 מ"מ 'חי           
תולחזמ 51.91 כ"הס            

      
שרח תורגסמ 91 כ"הס            

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../175 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     175 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
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       
ן ו פ י ד ו  ם י נ ב מ  ס ו ס י ב ל       
      
ת ו ר ע ה  01.32 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא .1      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
רתויב תינכדעה ותרודהמב ,)לוחכה רפסה(      
      
םשרנ םא אלא 03-ב גוסמ םינוטבה לכ .2      
וניא יראלס תוריקו תואסנולכה ריחמ .תרחא      
20 קרפב דדמנה ןויז ללוכ      

תורעה 01.32 כ"הס            
      
ה ח י ד ק ב  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  11.32 ק ר פ  ת ת       
ה ש ב י       
      
מ"ס 53 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.11.0005

             116.00 'מ 8 דע קמועבו רטמ           
      
מ"ס 53 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.11.0010

             126.00 ''מ 61 דעו 'מ 8 לע הלועה  קמועבו רטמ           
      
מ"ס 04 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.11.0015

             136.00 'מ 8 דע קמועבו רטמ           
      
מ"ס 04 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.11.0020

             145.00 ''מ 61 דעו 'מ 8 לע הלועה  קמועבו רטמ           
      
מ"ס 05 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.11.0025

             193.00 'מ 8 דע קמועבו רטמ           
      
מ"ס 05 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.11.0030

             207.00 ''מ 61 דעו 'מ 8 לע הלועה  קמועבו רטמ           
      
מ"ס 06 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.11.0035

             226.00 'מ 8 דע קמועבו רטמ           
      
מ"ס 06 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.11.0040

             241.00 ''מ 61 דעו 'מ 8 לע הלועה  קמועבו רטמ           
      
מ"ס 07 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.11.0045

             251.00 'מ 51 דע קמועבו רטמ           
      
מ"ס 07 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.11.0050

             266.00 'מ 03 דעו 'מ 51 מ  קמועבו רטמ           
11.32 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../176 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     176 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 08 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.11.0055

             289.00 'מ 51 דע קמועבו רטמ           
      
מ"ס 08 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.11.0060

             303.00 'מ 03 דעו 'מ 51 לע הלועה  קמועבו רטמ           
      
מ"ס 09 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.11.0065

             361.00 'מ 51 דע קמועבו רטמ           
      
מ"ס 09 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.11.0070

             370.00 'מ 03 דעו 'מ 51 לע הלועה  קמועבו רטמ           
      
001 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.11.0075

             385.00 'מ 51 דע קמועבו מ"ס רטמ           
      
001 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.11.0080

             414.00 'מ 03 דעו 'מ 51 לע הלועה  קמועבו מ"ס רטמ           
      
011 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.11.0085

             419.00 'מ 51 דע קמועבו מ"ס רטמ           
      
011 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.11.0090

             433.00 'מ 03 דעו 'מ 51 לע הלועה  קמועבו מ"ס רטמ           
      
021 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.11.0095

             476.00 'מ 51 דע קמועבו מ"ס רטמ           
      
021 רטוקב ,הקיציו חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.11.0100

             490.00 'מ 03 דעו .'מ 51 לע הלועה  קמועבו מ"ס רטמ           
      
04 רטוקב הקיציו  ינדי חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.11.0105

             184.00 'מ 0.6  לע הלוע וניאש קמועב מ"ס רטמ           
      
04 רטוקב הקיציו  ינדי חודיק , ןוטב תואסנולכ     23.11.0110
לע הלוע וניאו 'מ 0.6 לע הלועה  קמועב מ"ס      

             203.00 .'מ 0.21 רטמ           
השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 11.32 כ"הס            

      
ט י י נ ו ט נ ב  ת ו א ס נ ו ל כ  21.32 ק ר פ  ת ת       
      
חודיקל תונגראתה רובע ריחמ תפסות     23.12.0005
א"מ 0001 מ ןטק ףקיהב טיינוטנב תואסנולכ      

           9,518.00 'פמוק         .רתאל  
      
מ"ס 05 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ     23.12.0010

             266.00 'מ 01 דע קמועב טינוטנב תסימת  םע  םיקוצי רטמ           
      
      

21.32 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../177 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     177 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 05 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ     23.12.0015
לעמ ללוכ קמועב טינוטנב תסימת  םע  םיקוצי      

             270.00 'מ 02 דעו 01  'מ 01 רטמ           
      
מ"ס 06 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ     23.12.0020

             217.00 'מ 01 דע קמועב טינוטנב תסימת  םע  םיקוצי רטמ           
      
מ"ס 06 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ     23.12.0025
לעמ ללוכ קמועב טינוטנב תסימת  םע  םיקוצי      

             328.00 'מ 02 דעו 'מ 01 רטמ           
      
מ"ס 07 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ     23.12.0030

             391.00 'מ 51 דע קמועב טינוטנב תסימת  םע  םיקוצי רטמ           
      
מ"ס 07 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ     23.12.0035
לעמ ללוכ קמועב טינוטנב תסימת  םע  םיקוצי      

             400.00 'מ 03 דעו 'מ 51 רטמ           
      
מ"ס 08 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ     23.12.0040

             471.00 'מ 51 דע קמועב טינוטנב תסימת  םע  םיקוצי רטמ           
      
מ"ס 08 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ     23.12.0045
לעמ ללוכ קמועב טינוטנב תסימת  םע  םיקוצי      

             481.00 'מ 03 דעו 'מ 51 רטמ           
      
מ"ס 09 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ     23.12.0050

             577.00 'מ 51 דע קמועב טינוטנב תסימת  םע  םיקוצי רטמ           
      
מ"ס 09 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ     23.12.0055
לעמ ללוכ קמועב טינוטנב תסימת  םע  םיקוצי      

             581.00 'מ 03 דעו 'מ 51 רטמ           
      
001 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ     23.12.0060
דע קמועב טינוטנב תסימת  םע  םיקוצי מ"ס      

             682.00 'מ 02 רטמ           
      
001 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ     23.12.0065
ללוכ קמועב טינוטנב תסימת  םע  םיקוצי מ"ס      

             688.00 'מ 03 דעו 'מ 02 לעמ ר"מ           
      
011 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ     23.12.0070
דע קמועב טינוטנב תסימת  םע  םיקוצי מ"ס      

             798.00 'מ 02 רטמ           
      
011 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ     23.12.0075
ללוכ קמועב טינוטנב תסימת  םע  םיקוצי מ"ס      

             812.00 'מ 03 דעו 'מ 02 לעמ ר"מ           
      
      

21.32 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../178 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     178 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
021 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ     23.12.0080
דע קמועב טינוטנב תסימת  םע  םיקוצי מ"ס      

             951.00 'מ 02 רטמ           
      
021 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ     23.12.0085
ללוכ קמועב טינוטנב תסימת  םע  םיקוצי מ"ס      

             960.00 'מ 03 דעו 'מ 02 לעמ ר"מ           
      
031 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ     23.12.0090
דע קמועב טינוטנב תסימת  םע  םיקוצי מ"ס      

           1,008.00 'מ 02 רטמ           
      
031 רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב סנולכ     23.12.0095
ללוכ קמועב טינוטנב תסימת  םע  םיקוצי מ"ס      

           1,056.00 'מ 03 דעו 'מ 02 לעמ ר"מ           
      
חודיק תוברל ןוטב סנולכ 03-ב ןוטב סנולכ     23.12.0100
טינוטנב תסימת  םע  םיקוצי מ"ס 041 רטוקב      

           1,104.00 'מ 03 דעו 'מ 02 דע קמועב רטמ           
      
חודיק תוברל ןוטב סנולכ 03-ב ןוטב סנולכ     23.12.0105
טינוטנב תסימת  םע  םיקוצי מ"ס 041 רטוקב      

           1,152.00 'מ 03 דעו 'מ 02 לעמ ללוכ קמועב רטמ           
טיינוטנב תואסנולכ 21.32 כ"הס            

      
AFC ת ו א ס נ ו ל כ  31.32 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ     23.13.0005

             179.00 'מ 51 דע קמועב םיקוצי מ"ס 05 רטמ           
      
רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ     23.13.0010
דעו  'מ 51 לע הלועה קמועב םיקוצי מ"ס 05      

             226.00 'מ 02 רטמ           
      
רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ     23.13.0015
דעו 'מ 02  לע הלועה קמועב םיקוצי מ"ס 05      

             275.00 'מ 52 רטמ           
      
רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ     23.13.0020

             266.00 'מ 51 דע קמועב םיקוצי מ"ס 06 רטמ           
      
רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ     23.13.0025
דעו  'מ 51 לע הלועה קמועב םיקוצי מ"ס 06      

             314.00 'מ 02 רטמ           
      
רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ     23.13.0030
דעו 'מ 02  לע הלועה קמועב םיקוצי מ"ס 06      

             361.00 'מ 52 רטמ           
31.32 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../179 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     179 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ     23.13.0035

             289.00 'מ 51 דע קמועב םיקוצי מ"ס 07 רטמ           
      
רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ     23.13.0040
דעו  'מ 51  לע הלועה קמועב םיקוצי מ"ס 07      

             337.00 'מ 02 רטמ           
      
רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ     23.13.0045
דעו 'מ 02  לע הלועה קמועב םיקוצי מ"ס 07      

             385.00 'מ 52 רטמ           
      
רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ     23.13.0050

             342.00 'מ 51 דע קמועב םיקוצי מ"ס 08 רטמ           
      
רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ     23.13.0055
דעו  'מ 51  לע הלועה קמועב םיקוצי מ"ס 08      

             391.00 'מ 02 רטמ           
      
רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ     23.13.0060
דעו 'מ 02  לע הלועה קמועב םיקוצי מ"ס 08      

             438.00 'מ 52 רטמ           
      
רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ     23.13.0065

             428.00 'מ 51 דע קמועב םיקוצי מ"ס 09 רטמ           
      
רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ     23.13.0070
דעו  'מ 51  לע הלועה קמועב םיקוצי מ"ס 09      

             476.00 'מ 02 רטמ           
      
רטוקב חודיק תוברל 03-ב ןוטב )AFC( סנולכ     23.13.0075
דעו 'מ 02  לע הלועה קמועב םיקוצי מ"ס 09      

             524.00 'מ 52 רטמ           
AFC תואסנולכ 31.32 כ"הס            

      
ל י י פ ו ר ק י מ  ת ו א ס נ ו ל כ  41.32 ק ר פ  ת ת       
      
03 רטוקב  הקיציו חודיק , ןוטבמ לייפורקימ     23.14.0005

             144.00 .'מ 8  קמועל דע מ"ס רטמ           
      
03 רטוקב  הקיציו חודיק , ןוטבמ לייפורקימ     23.14.0010

             162.00 'מ 51 דעו 'מ 0.8 לעמ קמועב מ"ס רטמ           
      
53 רטוקב  הקיציו חודיק , ןוטבמ לייפורקימ     23.14.0015

             173.00 .'מ 0.8 קמועל דע מ"ס רטמ           
      
53 רטוקב  הקיציו חודיק , ןוטבמ לייפורקימ     23.14.0020

             188.00 'מ 51 דעו 'מ 0.8 לעמ קמועב מ"ס רטמ           
      

41.32 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../180 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     180 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
04 רטוקב  הקיציו חודיק , ןוטבמ לייפורקימ     23.14.0025

             192.00 .'מ 0.8  קמועל דע מ"ס רטמ           
      
04 רטוקב  הקיציו חודיק , ןוטבמ לייפורקימ     23.14.0030

             235.00 'מ 51 דעו 'מ 0.8 לעמ קמועב מ"ס רטמ           
      
54 רטוקב  הקיציו חודיק , ןוטבמ לייפורקימ     23.14.0035

             250.00 .'מ 0.8 קמועל דע מ"ס רטמ           
      
54 רטוקב  הקיציו חודיק , ןוטבמ לייפורקימ     23.14.0040

             267.00 'מ 51 דעו 'מ 0.8 לעמ קמועב מ"ס רטמ           
      
06 רטוקב  הקיציו חודיק , ןוטבמ לייפורקימ     23.14.0045

             549.00 .'מ 0.8 קמועל דע מ"ס רטמ           
      
06 רטוקב  הקיציו חודיק , ןוטבמ לייפורקימ     23.14.0050

             594.00 'מ 51 דעו 'מ 0.8 לעמ קמועב מ"ס רטמ           
      
, ןוטבמ סלייפורקימ תואסנולכל ריחמ תפסות     23.14.0055
ל רבעמ רטמ לכ רובע רטוק לכב הקיציו חודיק      

               9.00 .'מ 51 רטמ           
לייפורקימ תואסנולכ 41.32 כ"הס            

      
י ר א ל ס  ת ו ר י ק  51.32 ק ר פ  ת ת       
      
תסימת םע םיקוצי 03-ב ןוטבמ יראלס תוריק     23.15.0005
ללוכ 'מ 02 דע קמועב מ"ס 04 יבועב טיינוטנב      

           1,229.00 הקיציו הריפח ק"מ           
      
תסימת םע םיקוצי 03-ב ןוטבמ יראלס תוריק     23.15.0010
ללוכ 'מ 02 דע קמועב מ"ס 05 יבועב טיינוטנב      

           1,152.00 הקיציו הריפח ק"מ           
      
תסימת םע םיקוצי 03-ב ןוטבמ יראלס תוריק     23.15.0015
ללוכ 'מ 02 דע קמועב מ"ס 06 יבועב טיינוטנב      

           1,090.00 הקיציו הריפח ק"מ           
      
תסימת םע םיקוצי 03-ב ןוטבמ יראלס תוריק     23.15.0020
ללוכ 'מ 02 דע קמועב מ"ס 07 יבועב טיינוטנב      

           1,056.00 הקיציו הריפח ק"מ           
      
תסימת םע םיקוצי 03-ב ןוטבמ יראלס תוריק     23.15.0025
ללוכ 'מ 02 דע קמועב מ"ס 08 יבועב טיינוטנב      

           1,018.00 הקיציו הריפח ק"מ           
      
תסימת םע םיקוצי 03-ב ןוטבמ יראלס תוריק     23.15.0030
ללוכ 'מ 02 דע קמועב מ"ס 09 יבועב טיינוטנב      

             979.00 הקיציו הריפח ק"מ           
יראלס תוריק 51.32 כ"הס            

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../181 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     181 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ל ס  י נ ג ו ע  61.32 ק ר פ  ת ת       
      
חוכל ,'מ 51 ךרואב )םיכורד םינגוע( עלס ינגוע     23.16.0005

           3,579.00 ןוט 02 דע הדובע 'חי           
      
חוכל ,'מ 51 ךרואב )םיכורד םינגוע( עלס ינגוע     23.16.0010

           3,741.00 ןוט 03 דע הדובע 'חי           
      
חוכל ,'מ 51 ךרואב )םיכורד םינגוע( עלס ינגוע     23.16.0015

           4,258.00 ןוט 04 דע הדובע 'חי           
      
חוכל ,'מ 51 ךרואב )םיכורד םינגוע( עלס ינגוע     23.16.0020

           5,031.00 ןוט 05 דע הדובע 'חי           
      
חוכל ,'מ 51 ךרואב )םיכורד םינגוע( עלס ינגוע     23.16.0025

           5,806.00 ןוט 06 דע הדובע 'חי           
      
רבעמ ףסונ ךרוא רטמ לכ רובע ריחמ תפסות     23.16.0030

             248.00 ןוט 06 דע הדובע חוכל 'מ 51 ל 'חי           
      
יליפורפ ינשמ הייושע םינגועל הדלפ תרוק     23.16.0035

           1,367.00 ןוטב בג תוברל ,םינוולוגמ 042PN רטמ           
      
יליפורפ ינשמ הייושע םינגועל הדלפ תרוק     23.16.0040

           1,687.00 ןוטב בג תוברל ,םינוולוגמ 003PN רטמ           
      
עלוצמ לזרבמ 'מ 01 דע ךרואב עלס יגרב     23.16.0045

             220.00 סוידו חודיק תוברל ,מ"מ 52 רטוקב רטמ           
      
לזרבמ 'מ 02 דעו 'מ 01 לעמ ךרואב עלס יגרב     23.16.0050

             248.00 סוידו חודיק תוברל ,מ"מ 52 רטוקב עלוצמ רטמ           
      
לזרבמ 'מ 03 דעו 'מ 02 לעמ ךרואב עלס יגרב     23.16.0055

             292.00 סוידו חודיק תוברל ,מ"מ 52 רטוקב עלוצמ רטמ           
עלס ינגוע 61.32 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש  71.32 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל ,והשלכ יבועב 03-ב ןוטב יולימו יופיצ     23.17.0005

           1,727.00 תואסנולכה ןיב םיחוור ק"מ           
      
ילמינימ יבועב ןופיד תוריק רושייל זתומ ןוטב     23.17.0010
ללוכ ,בטיה קלחומו םילגרסב רשוימ ,מ"ס 5      
ץיבר תשר תוברל שרדיו הדימב טנמגיפ      

             116.00 תואסנולכה ןיב ןוטב תרידחו ר"מ           
      
01-6 יבועב ןופיד תוריק רושייל זתומ ןוטב     23.17.0015
ללוכ ,בטיה קלחומו םילגרסב רשוימ מ"ס      
ץיבר תשר תוברל שרדיו הדימב טנמגיפ      

             145.00 תואסנולכה ןיב ןוטב תרידחו ר"מ           
      

71.32 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../182 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     182 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הקידב רוניצ רובע תואסנולכל ריחמ תפסות     23.17.0020
תיתחתב רוגס ,הדלפמ 2" רטוקב תינוסרטלוא      

              31.00 סנולכה ןויז בולכל עבוקמו רטמ           
      
הקידב רוניצ רובע תואסנולכל ריחמ תפסות     23.17.0025
רוגס ,הדלפמ 5.2" רטוקב תינוסרטלוא      

              35.00 סנולכה ןויז בולכל עבוקמו תיתחתב רטמ           
      
הנוכמ ,הידיו חדקמ י"ע ,ןוטב תואסנולכ חודיק     23.17.0030

             912.00 M-051 גוסמ ע"ש           
      
הנוכמ ,הידיו חדקמ י"ע ,ןוטב תואסנולכ חודיק     23.17.0035

           1,008.00 M-052 גוסמ ע"ש           
      
הנוכמ ,הידיו חדקמ י"ע ,ןוטב תואסנולכ חודיק     23.17.0040

           1,104.00 M-053 גוסמ ע"ש           
תונוש 71.32 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןופידו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 כ"הס            
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../183 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     183 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ד ו י צ  ל ש  ה נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  51.43 ק ר פ  ת ת       
ש א  י ו ב י כ       
      
תודימב חפמ יוביכ זגרא תנקתהו הקפסא     34.15.0005
    06x06x03 םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ  

             188.00 ןקתמל וא ריקל זגראה רוביחל 'חי           
      
תודימב חפמ יוביכ זגרא תנקתהו הקפסא     34.15.0010
    08x08x03 םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ  

             206.00 ןקתמל וא ריקל זגראה רוביחל 'חי           
      
תודימב חפמ יוביכ זגרא תנקתהו הקפסא     34.15.0015
    021x08x03 םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ  

             319.00 ןקתמל וא ריקל זגראה רוביחל 'חי           
      
סלגרביפמ יוביכ זגרא תנקתהו הקפסא     34.15.0020
םירזיבאה לכ ללוכ 03x06x03 תודימב      

             235.00 ןקתמל וא ריקל זגראה רוביחל םישורדה 'חי           
      
סלגרביפמ יוביכ זגרא תנקתהו הקפסא     34.15.0025
םירזיבאה לכ ללוכ 03x06x06 תודימב      

             342.00 ןקתמל וא ריקל זגראה רוביחל םישורדה 'חי           
      
סלגרביפמ יוביכ זגרא תנקתהו הקפסא     34.15.0030
םירזיבאה לכ ללוכ 03x08x08 תודימב      

             562.00 ןקתמל וא ריקל זגראה רוביחל םישורדה 'חי           
      
סלגרביפמ יוביכ זגרא תנקתהו הקפסא     34.15.0035
םירזיבאה לכ ללוכ 03x08x021 תודימב      

             702.00 ןקתמל וא ריקל זגראה רוביחל םישורדה 'חי           
      
ןורא ךותב תנקתומ תינקת שא יוביכ תדמע     34.15.0040
םע 2" הפירש זרב תנקתהו הקפסא ללוכ      
51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז 2 ,ץרוטש דמצמ      
םע 2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש דמצמ םע 'מ      
םע ןולגלג ללוכ ,תומלשב ןקתומ ירודכ זרב      
ךרואבו 4/3" רטוקב ימוג וא יטסלפ שימג רוניצ      
תבבותסמ עורז םע ףות לע ןקתומ ,'מ 52      

           2,055.00 .1" ירודכ זרבו 4/3" רטוקב ןוליס קנזמ תוברל 'חי           
      
חפמ שא יוביכ ןורא לש דבלב הנקתהו הבכרה     34.15.0045
םירזיבאה לכ תוברל הדימ לכב סלגרביפ וא      

             141.00 )ןימזמה ידי לע דויצ תקפסא( וכותבש 'חי           
      
)טנרדיה( שא יוביכ זרב הנקתהו הקפסא     34.15.0050
ףקז תוברל הגרבהב רבוחמ 2" רטוקב ינוציח      
זרבו ץרוטש דמצמ ןוגיעל ןוטב שוג ,2" רטוקב      

           1,309.00 החיתפ לגלג ללוכ 4/3" ןג 'חי           
      

51.43 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../184 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     184 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
)טנרדיה( שא יוביכ זרב הנקתהו הקפסא     34.15.0055
ףקז תוברל הגרבהב רבוחמ 3" רטוקב ינוציח      
הריבש ןקתמ תוברל ןגוא י"ע וא ,3" רטוקב      
3/4" ןג זרבו ץרוטש דמצמ ןוגיעל ןוטב שוג      

           3,177.00 החיתפ לגלג ללוכ 'חי           
      
תעינמל הריבש ןקתמ לש הנקתהו הקפסא     34.15.0060

             842.00 3" רטוקב הפצה 'חי           
      
שא יוביכ בכרל הקנסה זרב תנקתהו הקפסא     34.15.0065
ללוכ ץרוטש ידמצמו רזוח לא םע 4/3" רטוקב      
עוציבל שורדה לכו תרנצל רוביח ,הריפח      

           1,962.00 םלשומ 'חי           
      
יטסלפ שימג רוניצ םע ןולגלג תנקתהו הקפסא     34.15.0070
לע ןקתומ 'מ  52 ךרואבו 4/3" רטוקב ימוג וא      
ןוליס קנזמ תוברל תבבותסמ עורז םע ףות      

             365.00 .1" ירודכ זרבו 4/3" רטוקב 'חי           
      

              49.00 ץרוטש + 1" רטוקב ישומיש בר קנזמ 'חי          34.15.0075
      

             221.00 2" רטוק סוסיר ןוליס יקנזמ 'חי          34.15.0080
      

             104.00 ץרוטש + 2" רטוקב ישומיש בר קנזמ 'חי          34.15.0085
      
םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב רטסאילופ קונרז     34.15.0090

             178.00 טלפמוק םיצרוטש ידמצמ 'חי           
      

              25.00 שא זרבל תינוציח הגרבהב 2" רטוקב ץרוטש 'חי          34.15.0095
      

              47.00 שא זרבל תינוציח הגרבהב 3" רטוקב ץרוטש 'חי          34.15.0100
      

              47.00 ינקת תימינפ הגרבהב 3"  ץרוטש 'חי          34.15.0105
      

              29.00 ינקת תימינפ הגרבהב 2"  ץרוטש 'חי          34.15.0110
      

              29.00 ינקת תימינפ הגרבהב 1"  ץרוטש 'חי          34.15.0115
      
ישומיש וד 2" וא 3" הפירש זרבל החיתפ לגלג     34.15.0120

              76.00 מ"מ 002 לדוגב ינקת 'חי           
      
3" רטוקב רגס ,ץרוטש הפיכ תנקתהו הקפסא     34.15.0125

             329.00 החיתפו םימ תבינג תעינמל 'חי           
      

              38.00 ירודכ 1" ריהמ זרב 'חי          34.15.0130
      

             113.00 ירודכ 2" ריהמ זרב 'חי          34.15.0135
      

             113.00 2" -ל 3" -מ ריבעמ 'חי          34.15.0140
51.43 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../185 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     185 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

              76.00 1" -ל 2" -מ ריבעמ 'חי          34.15.0145
      

              57.00 2" ,3" ץרוטש חתפמ תקפסא; 'חי          34.15.0150
שא יוביכ דויצ לש הנקתהו הקפסא 51.43 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס            
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../186 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     186 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ס י ר ה  ק ו ר י פ  ,ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  93 ק ר פ       
ת ו מ א ת ה ו       
      
0.93 ק ר פ  ת ת  00.93 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא .1      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      
שי יללכה טרפמב םייק וניא 93 קרפש תורמל      
.אשונל םיטנוולר םיקרפב טרפמב רזעהל      
      
,ןויקינ םיללוכ םהינימל םיקוריפה יריחמ .2      
קוליס ,היחמצהו םזגה ,הריקע ,התירכ      
רתא לא תושרה תולובגל ץוחמ לא תלוספה      
הרבעה וא/ו הלבוה תוברל ,רשואמ תלוספ      
םתנסחא וא/ו הנימזמה תושרה ינסחמל      
הבכרהל ןלבקה ןובשח לעו תוירחאב תינמזה      
םע הלא( .חוקיפה תויחנה י"פע לכה ,דיתעב      
)תרחא ןייוצמ      

0.93 קרפ תת 00.93 כ"הס            
      
ח ט ש  ת נ כ ה  10.93 ק ר פ  ת ת       
      
וא "X רבייה" רמוחב םיחטש תרבדהו סוסיר     39.01.0005
ישרוש תליטקל "דימורב ליתמ" וא "פא-דנואר"      

               5.00 .רב יבשעו היחמצ ר"מ           
      

               7.00 .היחמצ תרסהו חטש יוקינ ר"מ          39.01.0010
      
:ל דע  יולימ וא/ו הריפחב חטש ףושיחו רושי     39.01.0015
    02 וא/ו הריפח תודובעב דדמי אל(  מ"ס  

               5.00 )יולימ ר"מ           
      
:ל דע  יולימ וא/ו הריפחב חטש ףושיחו רושי     39.01.0020
    03 וא/ו הריפח תודובעב דדמי אל(  מ"ס  

               7.00 )יולימ ר"מ           
      
מ"ס 04 :ל דע יולימ וא/ו הריפחב חטש רושי     39.01.0025

               9.00 )יולימ וא/ו/הריפח תודובעב דדמי אל( ר"מ           
      

               8.00 .תוחותפ תולעת יוקינו היחמצ תרסה ר"מ          39.01.0030
חטש תנכה 10.93 כ"הס            

      
      
      

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../187 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     187 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ,ה ת י ר כ  ,ה ר י ק ע  20.93 ק ר פ  ת ת       
ם י ח מ צ ו       
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     39.02.0005
מ"ס 01 דע 5 דע עזג רטוקבו 'מ 3 דע הבוגב      
תוברל ,)םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ(      

             385.00 .ל"קק/תורעיה דיקפמ רושיא תלבקו םואת 'חי           
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     39.02.0010
מ"ס 02 דע 01 עזג רטוקבו 'מ 3 דע הבוגב      

             673.00 )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( 'חי           
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     39.02.0015
'מ 6 לע הלוע וניא ךא 'מ 3 לע הלועה הבוגב      
םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 02 דע 01 עזג רטוקבו      

             960.00 )םזגה יוניפו םידקמ 'חי           
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     39.02.0020
'מ 6 לע הלוע וניא ךא 'מ 3 לע הלועה הבוגב      
םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 03 דע 02 עזג רטוקבו      

           1,248.00 )םזגה יוניפו םידקמ 'חי           
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     39.02.0025
'מ 6 לע הלוע וניא ךא 'מ 3 לע הלועה הבוגב      
םוזיג ללוכ( מ"ס 04 דע 03 לש עזג רטוקבו      

           1,440.00 )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע 'חי           
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     39.02.0030
דע 03 לש עזג רטוקבו 'מ 6 לע הלועה הבוגב      
יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 04      

           1,823.00 )םזגה 'חי           
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     39.02.0035
04 לעמ עזג רטוקבו 'מ 6 לע הלועה הבוגב      

           1,919.00 )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 'חי           
      
םואית ללוכ ,רטוק לכב םיצע ימדג לש הריקע     39.02.0040

             433.00 )ל"קק תרגא םולשת ללוכ אל( .תויושרה לכ םע 'חי           
      
לע רגוב סוטפילקא ץע  תריקעו התירכ     39.02.0045
תוברל ,םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ ,וישרוש      

           3,933.00 ל"קק/תורעיה דיקפמ רושיא תלבקו םואת 'חי           
      

             385.00 6" דע רטוקב םיצע ימדג תריקע 'חי          39.02.0050
      

             433.00 6" לעמ רטוקב םיצע ימדג תריקע 'חי          39.02.0055
      

              40.00 היח רדג / םיחיש תריקע / םוזיג רטמ          39.02.0060
      
םיצעה יעזג וקל ךנואמב םיצע ישרוש ךותיח     39.02.0065

             156.00 תננכותמה הכרדמה ינפמ מ"ס 05 קמועל דעו 'חי           
20.93 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../188 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     188 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

             385.00 'מ 3 דע םתרמצ הבוגש םיצע םוזיג 'חי          39.02.0070
      

             673.00 .'מ 6 -ל 'מ 3 ןב ענ םתרמצ הבוגש םיצע םוזיג 'חי          39.02.0075
      

             768.00 .'מ 6 -ל לעמ םתרמצ הבוגש םיצע םוזיג 'חי          39.02.0080
םיחמצו םיצע ,התירכ ,הריקע 20.93 כ"הס            

      
ף ו צ ר י ק ו  ,ר ו ס י נ  ,ק ו ר י פ  30.93 ק ר פ  ת ת       
      
םידעוימ אלש םימייק םישיבכ יוקינו טואיט     39.03.0005

               7.00 טלפסא תבכשב דובירל הנכהכ ףוצריקל ר"מ           
      
5 דע יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ     39.03.0010

              21.00 מ"ס ר"מ           
      
5 לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ     39.03.0015

              31.00 תוברל מ"ס 01 דעו מ"ס ר"מ           
      
01 לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ     39.03.0020

              21.00 מ"ס 02 דעו מ"ס ר"מ           
      
02 לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ     39.03.0025

              26.00 מ"ס ר"מ           
      

              12.00 מ"ס 1 דע קמועל טלפסא יחטש סופסח ר"מ          39.03.0030
      

              16.00 מ"ס 5 דע קמועל טלפסא יחטש ףוצרק ר"מ          39.03.0035
      
דעו מ"ס 5 לעמ קמועל טלפסא יחטש ףוצרק     39.03.0040

              21.00 מ"ס 01 ר"מ           
      
שיבכ הנבמו טלפסא יחטשל "קומע ףוצרק"     39.03.0045

              26.00 מ"ס 02 דעו מ"ס 01 לעמ קמועל ר"מ           
      
שיבכ הנבמו טלפסא יחטשל "קומע ףוצרק"     39.03.0050

              35.00 מ"ס 03 דעו מ"ס 02 לעמ קמועל ר"מ           
      
יוניפו מ"ס 01 דע יבועב טלפסא הצק רוסינ     39.03.0055

              21.00 חקפמה הרויש םוקמל רמוחה רטמ           
      
יוניפו מ"ס 01 לעמ יבועב טלפסא הצק רוסינ     39.03.0060

              31.00 חקפמה הרויש םוקמל רמוחה רטמ           
ףוצריקו ,רוסינ ,קוריפ 30.93 כ"הס            

      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../189 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     189 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ק ו ר י פ  ,ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  40.93 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו  ה מ א ת ה  ,ה ס י ר ה       
      
לכמ תכתמ יליפורפמ תורדג לש ריהז קוריפ     39.04.0005

              45.00 .סוסיבה תוברל ,והשלכ הבוגבו אוהש גוס רטמ           
      
והשלכ גוסמ תכתמ רדג לש ריהז קוריפ     39.04.0010

              68.00 תושרה ינסחמל הרבעהו רטמ           
      
ללוכ ,והשלכ גוסמ תכתמ רדג לש ריהז קוריפ     39.04.0015
הרויש םוקמל התקתעה וא שדחמ הנקתה      

             145.00 חקפמה רטמ           
      
תוברל ,הבוג לכבו גוס לכמ תשר תורדג קוריפ     39.04.0020

              26.00 תודוסיה תפילשו םידומע רטמ           
      
ללוכ ,והשלכ גוסמ תשר רדג לש ריהז קוריפ     39.04.0025
הרויש םוקמל התקתעה וא שדחמ הנקתה      

              88.00 ךרוצה תדימב תומלשה תוברל ,חקפמה ר"מ           
      
ינסחמל הרבעהו לית רדג לש ריהז קוריפ     39.04.0030

              45.00 תושרה רטמ           
      

              59.00 הדלפ תורוניצמ תוחיטב הקעמ קוריפ רטמ          39.04.0035
      
הכלוה /תוחיטב הקעמ לש ריהז קוריפ     39.04.0040
ותקתעה וא ףוציר תודובע רמגב ותנקתהו      

              97.00 רחא םוקמל רטמ           
      
וידומע לע לגר יכלוהל רעש לש קוריפ     39.04.0045

             481.00 ויתודוסיו 'חי           
      
וידומע לע לגר יכלוהל רעש לש ריהז קוריפ     39.04.0050

             481.00 תושרה ינסחמל ותרבעהו ויתודוסיו 'חי           
      
וידומע לע לגר יכלוהל רעש לש ריהז קוריפ     39.04.0055

             481.00 שדחה ומוקמב ותנקתהו ויתודוסיו 'חי           
      

             481.00 ויתודוסיו וידומע לע בכרל רעש לש קוריפ 'חי          39.04.0060
      
ויתודוסיו וידומע לע בכרל רעש לש ריהז קוריפ     39.04.0065

             481.00 תושרה ינסחמל ותרבעהו 'חי           
      
ויתודוסיו וידומע לע בכרל רעש לש ריהז קוריפ     39.04.0070

             481.00 שדחה ומוקמב ותנקתהו 'חי           
      
םינוש םילדגב םידדוב קחשמ ינקתמ קוריפ     39.04.0075
י"פע ,דוסיה תוברל ,חטש לכמו גוס לכמ      

             481.00 חקפמה תוארוה 'חי           
      
      
      

40.93 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../190 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     190 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכמו גוס לכמ םיבלושמ קחשמ ינקתמ קוריפ     39.04.0080

             864.00 דוסיה תוברל ,חטש 'חי           
      
תוברל ,חטש לכמו גוס לכמ םילספס קוריפ     39.04.0085

             193.00 דוסיה 'חי           
      
,חטש לכמו גוס לכמ הפשא ינקתמ קוריפ     39.04.0090

              73.00 דוסיה תוברל 'חי           
      
:ןוגכ ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש ריהז קוריפ     39.04.0095
ותנקתהו 'דכו םינותפשא ,םיציצע ,םילספס      
ותקתעה וא/ו ףוצירה עוציב רחאל שדחמ      

             241.00 רחא םוקמל 'חי           
      
תוברל( טולישו רורמת ידומע לש ריהז קוריפ     39.04.0100

              49.00 ןימזמה ןסחמל םתרבעהו )רורמתה 'חי           
      
ותנקתהו טלש/רורמת דומע לש ריהז קוריפ     39.04.0105

             145.00 שדחמ 'חי           
      

             121.00 םידומע ינש לע םירורמתו םיטלש קוריפ 'חי          39.04.0110
      
ינש לע םירורמתו םיטלש תקתעהו ריהז קוריפ     39.04.0115

             289.00 םידומע 'חי           
      
וא בוחר טלש םע םידומע תקתעהו ריהז קוריפ     39.04.0120

             481.00 .םיראומ תומוסרפ 'חי           
      
ללוכ( ץעמ תרושקת / הרואת דומע קוריפ     39.04.0125

             337.00 )םינגוע 'חי           
      
וא/ו ןופלט גוסמ ץע ידומע לש ריהז קוריפ     39.04.0130

             529.00 .)תשר ללוכ אל( שדחמ םתנקתהו הרואת 'חי           
      

              49.00 והשלכ גוסמ תוגרדמ קוריפ רטמ          39.04.0135
      
ללוכ ,והשלכ גוסמ ףוציר לש ריהז קוריפ     39.04.0140
וא/ו ותנסחאו םיחטשמ לע רודיסו הסמעה      

              40.00 רזוח שומישל תושרה ינסחמל ותלבוה ר"מ           
      
ותחנהו והשלכ גוסמ ףוציר לש ריהז קוריפ     39.04.0145

              97.00 לוח תבכש תמלשה ללוכ ,שדחמ ר"מ           
      
תרוגח וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוריפ     39.04.0150

              21.00 חטשה תריפח תודובע תרגסמב ןוטב רטמ           
      
תרוגח וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוריפ     39.04.0155

              26.00 תוכרדמ תפלחה תודובע תרגסמב ןוטב רטמ           
      

40.93 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../191 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     191 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכמ תמייק םוחיתו הפש ןבא לש ריהז קוריפ     39.04.0160

              31.00 תושרה ינסחמל התלבוהו גוס רטמ           
      
לכמ תמייק םוחיתו הפש ןבא לש ריהז קוריפ     39.04.0165

              49.00 שדחמ התחנהו גוס רטמ           
      

              73.00 והשלכ יבועב ןוטב חטשמ קוריפ ר"מ          39.04.0170
      

              35.00 טלפסא וא ןוטבמ שלושמ קוריפ רטמ          39.04.0175
      
םינבאמ וא טלפסאמ הטאה יספ קוריפ     39.04.0180

              35.00 תובלתשמ ר"מ           
      
תלוספה קוליסו םיעלסה ןוימ ,העלסמ קוריפ     39.04.0185

              97.00 רשואמ ךפש רתאל ר"מ           
      

             337.00 והשלכ יבועב דבוכ ריק קוריפ ק"מ          39.04.0190
      
תוברל ,והשלכ יבועב ןייוזמ ןוטבמ ריק קוריפ     39.04.0195

             241.00 דוסיה ר"מ           
      

             193.00 דוסיה תוברל ,והשלכ גוסמ ןבא רדג קוריפ ר"מ          39.04.0200
      
חטש יפל בשוחמ(  הככס  וא/ו לק הנבמ קוריפ     39.04.0205

             193.00 )לע לטיהב הנבמה ר"מ           
      
יולימ ללוכ ,והשלכ רטוקב םימ ריבעמ קוריפ     39.04.0210

             385.00 וקודיהו רזוח רטמ           
      
לש ןייוזמ ןוטבמ האיציו הסינכ ינקתמ קוריפ     39.04.0215

           1,271.00 'פמוק         םימ יריבעמ  
      

             289.00 םימייק םינטלוק יוקינ 'חי          39.04.0220
      

              26.00 זוקינ תלעת תרדסהו יוקינ רטמ          39.04.0225
      

             289.00 גוס לכמ תרוקב תוחוש יוקינ 'חי          39.04.0230
      
תוברל ,והשלכ גוסמ ןוטבמ הרקב את קוריפ     39.04.0235

             481.00 קדוהמ לוחב רובה יולימ 'חי           
      
תוברל ,םינוש םיקמועו םירטקב בויב וק קוריפ     39.04.0240

              54.00 תורוניצה יוליגל הריפחה רטמ           
      
,םינוש םיקמועב 3" דע םירטקב םימ וק קוריפ     39.04.0245

              49.00 תורוניצה יוליגל הריפחה תוברל רטמ           
      
םיקמועב 8" דע 4" םירטקב םימ וק קוריפ     39.04.0250

              49.00 תורוניצה יוליגל הריפחה תוברל ,םינוש רטמ           
40.93 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../192 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     192 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיקמועב 21" דע 01" םירטקב םימ וק קוריפ     39.04.0255

              54.00 תורוניצה יוליגל הריפחה תוברל ,םינוש רטמ           
      
,םינוש םיקמועו םירטקב זוקינ רוניצ קוריפ     39.04.0260

             102.00 רוניצה יוליגל הריפחה תוברל רטמ           
      
רובה יולמ תוברל ,תחא תשר םע ןטלוק קוריפ     39.04.0265

             337.00 קדוהמ לוחב 'חי           
      
רובה יולימ תוברל ,תותשר 2 םע ןטלוק קוריפ     39.04.0270

             529.00 קדוהמ לוחב 'חי           
      
רובה יולימ תוברל ,תותשר 3 םע ןטלוק קוריפ     39.04.0275

             721.00 קדוהמ לוחב 'חי           
      
רובה יולימ תוברל ,תותשר 4 םע ןטלוק קוריפ     39.04.0280

             864.00 קדוהמ לוחב 'חי           
      
ותנקתהו רטוק לכב ףוגמ לש ריהז קורפ     39.04.0285

             721.00 שדחמ 'חי           
      
2" דע רטוקב הדידמ תכרעמ לש ריהז קוריפ     39.04.0290

             241.00 תושרה ינסחמל התרבעהו 'חי           
      
לע הייקשהל תכרעמ שאר לש ריהז קורפ     39.04.0295
תרבעהו םירזיבא זגרא תוברל ,וירזיבא      

           1,200.00 'פמוק         הייריעה ינסחמל םירזיבאה  
      
לע הייקשהל תכרעמ שאר לש ריהז קורפ     39.04.0300
ותקתעהו םירזיבא זגרא תוברל ,וירזיבא      
ינסחמל ורוביחו ותבכרה ללוכ ,שדח םוקמל      

           1,440.00 'פמוק         הייריעה  
      
יוקמ קותינ תוברל תומייק ןוטב תויזרב קוריפ     39.04.0305

             289.00 בויבו םימ 'חי           
      

              26.00 והשלכ גוסמ "לותח יניע" ןומיס ירותפכ קוריפ 'חי          39.04.0310
      
תורנצ / םילבכ יוליגל תינדי שושיג תריפח     39.04.0315
םייוסיכ ,םנומיס ,קמוע לכבו גוס לכמ םימייק      
תנכה ללוכ ריחמה .ותומדקל בצמה תרזחהו      

             170.00 ולגתנש תויתשתה לש הדידמ תינכת ק"מ           
      
"קזב" יסכמב ןוטב לש םינידע תותיסו הריבש     39.04.0320
תכתמ תלבקל דע מ"ס 4-כ קמועל םימייק      

             289.00 דרפנב םלושיש ףוציר עוציבל הנכהכ ,הייקנ 'חי           
      
? הנבמ תסירה ?      
      

40.93 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../193 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     193 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
סלפמ חטשל סחייתמ ר"מב חטשה גוריד .1      
.המוקב      
      
ךפש רתאל תלוספה יוניפ ללוכ ריחמה .2      
.אוהש קחרמ לכל רשואמ      
      
)ןיוזמ ןוטב וא/ו םיקולב( יונב הנבמ תסירה     39.04.0340
ןפואב תומוק 4-1 ןב ,הנבמה תודוסי ללוכ      

             255.00 ר"מ 05 דע םלשומ ר"מ           
      
)ןיוזמ ןוטב וא/ו םיקולב( יונב הנבמ תסירה     39.04.0345
ןפואב תומוק 4-1 ןב ,הנבמה תודוסי ללוכ      

             226.00 ר"מ 001 דעו ר"מ 05 לעמ םלשומ ר"מ           
      
)ןיוזמ ןוטב וא/ו םיקולב( יונב הנבמ תסירה     39.04.0350
ןפואב תומוק 4-1 ןב ,הנבמה תודוסי ללוכ      

             198.00 ר"מ 002 דעו ר"מ 001 לעמ םלשומ ר"מ           
      
)ןיוזמ ןוטב וא/ו םיקולב( יונב הנבמ תסירה     39.04.0355
ןפואב תומוק 4-1 ןב ,הנבמה תודוסי ללוכ      

             188.00 ר"מ 003 דעו ר"מ 002 לעמ םלשומ ר"מ           
      
)ןיוזמ ןוטב וא/ו םיקולב( יונב הנבמ תסירה     39.04.0360
ןפואב תומוק 4-1 ןב ,הנבמה תודוסי ללוכ      

             179.00 ר"מ 004 דעו ר"מ 003 לעמ םלשומ ר"מ           
      
)ןיוזמ ןוטב וא/ו םיקולב( יונב הנבמ תסירה     39.04.0365
ןפואב תומוק 4-1 ןב ,הנבמה תודוסי ללוכ      

             170.00 ר"מ 005 דעו ר"מ 004 לעמ םלשומ ר"מ           
      
)ןיוזמ ןוטב וא/ו םיקולב( יונב הנבמ תסירה     39.04.0370
ןפואב תומוק 4-1 ןב ,הנבמה תודוסי ללוכ      

             150.00 ר"מ 006 דעו ר"מ 005 לעמ םלשומ ר"מ           
      
)ןיוזמ ןוטב וא/ו םיקולב( יונב הנבמ תסירה     39.04.0375
ןפואב תומוק 4-1 ןב ,הנבמה תודוסי ללוכ      

             131.00 ר"מ 007 דעו ר"מ 006 לעמ םלשומ ר"מ           
      
)ןיוזמ ןוטב וא/ו םיקולב( יונב הנבמ תסירה     39.04.0380
ןפואב תומוק 4-1 ןב ,הנבמה תודוסי ללוכ      

             121.00 ר"מ 008 דעו ר"מ 007 לעמ םלשומ ר"מ           
      
)ןיוזמ ןוטב וא/ו םיקולב( יונב הנבמ תסירה     39.04.0385
ןפואב תומוק 4-1 ןב ,הנבמה תודוסי ללוכ      

             111.00 ר"מ 009 דעו ר"מ 008 לעמ םלשומ ר"מ           
      
      
      
      

40.93 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../194 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     194 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ )ןוטב וא/ו םיקולב( יונב הנבמ תסירה     39.04.0390
םלשומ ןפואב תומוק 4-1 ןב ,הנבמה תודוסי      

             102.00 ר"מ 0001 דעו ר"מ 009 לעמ ר"מ           
      
ללוכ )ןוטב וא/ו םיקולב( יונב הנבמ תסירה     39.04.0395
םלשומ ןפואב תומוק 4-1 ןב ,הנבמה תודוסי      

              93.00 ר"מ 0051 דעו ר"מ 0001 לעמ ר"מ           
      
ללוכ )ןוטב וא/ו םיקולב( יונב הנבמ תסירה     39.04.0400
םלשומ ןפואב תומוק 4-1 ןב ,הנבמה תודוסי      

              83.00 ר"מ 0002 דעו ר"מ 0051 לעמ ר"מ           
      
ללוכ )ןוטב וא/ו םיקולב( יונב הנבמ תסירה     39.04.0405
םלשומ ןפואב תומוק 4-1 ןב ,הנבמה תודוסי      

              73.00 ר"מ 0002 לעמ ר"מ           
תונושו המאתה ,הסירה ,קוריפ ,הנכה תודובע 40.93 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תומאתהו תוסירה קוריפ ,הנכה תודובע 93 כ"הס            
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../195 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     195 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
0.04 ק ר פ  ת ת  00.04 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      

0.04 קרפ תת 00.04 כ"הס            
      
ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ  10.04 ק ר פ  ת ת       
ר ק ו ב מ  ק ו ד י ה ו       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      
      
תובכשב רקובמ קודיהב קדוהמ 'א גוס עצמ     40.01.0005
'דומ 89% לש תופיפצ תגרדל מ"ס 02 לש      

             122.00 .והשאא ק"מ           
      
תובכשב רקובמ קודיהב קדוהמ 'ב גוס עצמ     40.01.0010
'דומ 89% לש תופיפצ תגרדל מ"ס 02 לש      

             110.00 .והשאא ק"מ           
      
לש תובכשב רקובמ קודיהב קדוהמ 'ג גוס עצמ     40.01.0015

              79.00 .והשאא 'דומ 89% לש תופיפצ תגרדל מ"ס 02 ק"מ           
      
י"ת יפ לע רזחוממ ןיינב רמוחמ 'ג גוס עצמ     40.01.0020
מ"ס 02 לש תובכשב רקובמ קודיהב קדוהמ      

              72.00 .והשאא 'דומ 89% לש תופיפצ תגרדל ק"מ           
      

              44.00 .קודיהו רוזיפ ,ןוסחיא ,םייק עצמ תריפח ק"מ          40.01.0025
      
'א גוס אבומ גרודמ סורג ירלונרג רמוחב יולימ     40.01.0030
קודיהב קדוהמ מ"ס 02 לש  תובכשב רזופמ      

             101.00 .והשאא 'דומ 89% לש תופיפצ תגרדל רקובמ ק"מ           
      
02  לש תובכשב רזופמ אבומ רכרוכב יולימ     40.01.0035
תופיפצ תגרדל רקובמ קודיהב  קדוהמו  .מ"ס      

              72.00 .והשאא 'דומ 89% לש ק"מ           
      
קודיהב קדוהמ ,'א גוס ם"וגאמ תיתשת תבכש     40.01.0040
תופיפצ תגרדל מ"ס 02 לש  תובכשב רקובמ      

             174.00 .והשאא 'דומ 001% לש ק"מ           
      
הנתשמ יבועב הבכשב 'א גוס ם"וגאמ תיתשת     40.01.0045
רקובמ קודיהב קדוהמ ,מ"ס  51 דע 8-מ      

              44.00 .והשאא 'דומ 89% לש תופיפצ תגרדל ר"מ           
10.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../196 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     196 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תעיבק יפל יבועב ןבא ירבשמ תזקנמ הבכש     40.01.0050

             120.00 ןנכתמה ק"מ           
      
מ"ס 02 לש תובכשב רזופמ אבומ לוחב יולימ     40.01.0055
לש תופיפצ תגרדל רקובמ  קודיהב קדוהמו      

             153.00 .והשאא 'דומ 001% ק"מ           
      
תמוק םוחתב 'א גוס הבצחמ רמוחב יולימ     40.01.0060
מ"ס 02 לש תובכשב רזופמ ,תמייק עקרק      
לש תופיפצ תגרדל רקובמ  קודיהב קדוהמו      

              63.00 .והשאא 'דומ 001% ק"מ           
      
תמוק  םוחתב 'ב גוס הבצחמ רמוחב יולימ     40.01.0065
מ"ס 02 לש תובכשב רזופמ ,תמייק עקרק      
לש תופיפצ תגרדל רקובמ  קודיהב קדוהמו      

              58.00 .והשאא 'דומ 001% ק"מ           
      
01-מ  לחה  גרודמו יקנ אבומ רמוחמ יולימ     40.01.0070
ילמיסכמ תויטסלפ סקדניא לעב הטמו מ"ס      
תוביטרב  02% ילמינימ .ק.ת.מ לעבו 21%      
תגרד רקובמ  קודיה  תוברל ,תוחפל 2% לש      

              48.00 .רמוחה גוס יפל תופיפצ ק"מ           
      
עצמכ ימוקמה רמוחה תמאתהל רמוח תסירג     40.01.0075
,הלבוה,ןוסחיא ,ןוימ תוברל  'ג גוס וא/ו 'ב גוס      
עצובת הסירגה תדובע ,רקובמ קודיהו רוזיפ      

              53.00 תשרומ הרבח י"ע ק"מ           
      
ליגר קודיהב והשלכ ימוקמ רמוחמ יולימ קודיה     40.01.0080

               6.00 מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ           
      
םאתומ ימוקמ הליאש רובמ אבומ יולימ קודיה     40.01.0085

               6.00 תובכשב ורוזיפ ללוכ חקפמה תושירדל ק"מ           
      
לש תובכשב )םירחא י"ע אבומה( יולימ רוזיפ     40.01.0090

               4.00 'מ 5.0 דע ק"מ           
      

               6.00 ליגר קודיה תוברל ףצרוקמ טלפסא רוזיפ ר"מ          40.01.0095
      
תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     40.01.0100
,שיבכ / הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה      

             239.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל ק"מ           
      
ףסות רובע MSLC גוסמ ןוטבל ריחמ תפסות     40.01.0105

              16.00 תורשקתה ריהמ ק"מ           
      
? קודיה ?      
      
      

10.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../197 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     197 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תמוק םוחתב הבצחמ יולימ לש רקובמ קודיה     40.01.0115
תגרדל מ"ס 02 לש תובכשב ,תמייק עקרק      

              16.00 69% לש תופיפצ ק"מ           
      
וא )הריפח תיעקרק( תיתש לש רקובמ קודיה     40.01.0120
גוס יפל תופיפצ תגרדל םייעבט עקרק ינפ      

               5.00 . רמוחה ר"מ           
      
ינפ  וא/ו  הריפח תיתש לש רקובמ קודיה     40.01.0125

               6.00 69% לש תופיפצ תגרדל  םייעבט עקרק ר"מ           
      
עקרק ינפ  וא/ו הריפח תיתש לש רקובמ קודיה     40.01.0130

               7.00 .עקרקה גוס יפל תופיפצ תגרדל םייעבט ר"מ           
      
רופחה רמוחהמ רפע יולימ לש רקובמ קודיה     40.01.0135
גוס יפל תופיפצ תגרדל מ"ס 02 לש תובכשב      

               6.00 .עקרקה ק"מ           
      
והשלכ עצמ וא יולימ לש רקובמ קודיה     40.01.0140
תגרדל מ"ס 02 לש תובכשב רופחה רמוחהמ      

               6.00 .עקרקה גוס יפל תופיפצ ק"מ           
      
תרוצ( תוכרדמו םישיבכל תיתש לש רושיי     40.01.0145
אלל )-,+( מ"ס 02 רפע תודובע רמג ,)ךרד      

               4.00 קודיה ר"מ           
      

               4.00 ליגר םיחטש קודיה ר"מ          40.01.0150
      

               5.00 ימוקמ רמוחמ יולימ ליגר קודיה ק"מ          40.01.0155
      
טרפמה י"פע תולוקשמ תועצמאב ימניד קודיה     40.01.0160
ינפל חטשה סוליפו רושיי ללוכ ,דחוימה      

              34.00 קודיהה ר"מ           
      
? תונוש ?      
      
ףוטע מ"מ 521 רטוקב ררוחמ ירושרש רוניצ     40.01.0170
,מ"ס 04/04 םושמוש טגרגאו ינכטואיג דב      

              77.00 .רפע תודובע תוברל זוקינל רטמ           
רקובמ קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 10.04 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../198 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     198 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
ןיב םיללוכ הביצחה וא/ו הריפחה יריחמ .1      
רתאב יולימל םיאתמה רמוח תרבעה ראשה      
םוקמל הריפחה יפדוע לכ קוליסו ,הדובעה      
ךורכה לכ ללוכו תויושרה ידי לע רשואמ ךפש      
הריפח דדמית אל .2.אוהש קחרמ לכל ,ךכב      
הריפחה חפנ דדמי רוזא לכב .קמוע יבלש יפל      
.ףיעסה םוחתב קמועה יפל ,אלמה      
      
תא םיללוכ םניא רופח רמוח יוניפ יריחמ .3      
יוניפ ןיגב םלושי אל .4הנמטהה תרגא ריחמ      
קחרמ לכל רשואמ ךפש רתאל רופח רמוח      
שרדייש      
      
? תיללכ הריפח ?      
      

              21.00 .'מ 1 דע קמועל רתאב תיללכ הריפח ק"מ          40.02.0005
      
2 דעו 'מ1 ןיבש קמועל רתאב תיללכ הריפח     40.02.0010

              22.00 .'מ ק"מ           
      
4 דעו 'מ 2 ןיבש קמועל רתאב תיללכ הריפח     40.02.0015

              23.00 .'מ ק"מ           
      
6 דעו 'מ 4 ןיבש קמועל רתאב תיללכ הריפח     40.02.0020

              24.00 .'מ ק"מ           
      
'וכו םיפתרמ,םייעקרק-תת םינבמל הריפח     40.02.0025

              24.00 .'מ 3 דע קמועל ק"מ           
      
'וכו םיפתרמ םייעקרק-תת םינבמל הריפח     40.02.0030

              28.00 .'מ 4 דעו 'מ 3 ןיבש קמועל ק"מ           
      
'וכו םיפתרמ םייעקרק-תת םינבמל הריפח     40.02.0035

              32.00 .'מ 6 דעו 'מ 4 ןיבש קמועל ק"מ           
      
ןהשלכ תודימב םידדוב תודוסי לש הריפח     40.02.0040

              42.00 .'מ 1 דע קמועל ק"מ           
      
ןהשלכ תודימב םידדוב תודוסי לש הריפח     40.02.0045

              40.00 .'מ 2 דעו ימ 1 ןיבש קמועל ק"מ           
      
ןהשלכ תודימב םידדוב תודוסי לש הריפח     40.02.0050

              50.00 .'מ 3 דעו 'מ 2 ןיבש קמועל ק"מ           
      
'דכו תובחרה ,םירבוע תודוסי לש הריפח     40.02.0055

              45.00 .'מ 1 דע קמועל ןהשלכ תודימב ק"מ           
      
'וכו תובחרה ,םירבוע תודוסי לש הריפח     40.02.0060

              49.00 'מ 2 דע  'מ 1 ןיבש םיקמועל ןהשלכ תודימב ק"מ           
      

20.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../199 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     199 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
בחורב 'דכו דסמ תורוק ,דוסי תורוקל הריפח     40.02.0065

              54.00 'מ 1 דע קמועל והשלכ ק"מ           
      
? הביצח/ הריפח ?      
      

              27.00 .'מ 1 דע קמועל רתאב הביצח/ הריפח ק"מ          40.02.0075
      
2 -ל 'מ 1 ןיבש קמועל רתאב הביצח/ הריפח     40.02.0080

              28.00 .'מ ק"מ           
      
4 -ל 'מ 2 ןיבש קמועל רתאב הביצח/ הריפח     40.02.0085

              30.00 .'מ ק"מ           
      
6 -ל 'מ 4 ןיבש קמועל רתאב הביצח/ הריפח     40.02.0090

              32.00 .'מ ק"מ           
      
םיפתרמ,םייעקרק-תת םינבמל הביצח/ הריפח     40.02.0095

              33.00 .'מ 3 דע קמועל 'וכו ק"מ           
      
,םייעקרק תת םינבמל הביצח וא/ו הריפח     40.02.0100

              36.00 .'מ 4 דעו 'מ 3 ןיבש קמועל 'וכו םיפתרמ ק"מ           
      
,םייעקרק תת םינבמל הביצח וא/ו הריפח     40.02.0105

              41.00 .'מ 6 דעו 'מ 4 ןיבש קמועל 'וכו םיפתרמ ק"מ           
      
תודימב םידדוב תודוסי לש הביצח וא/ו הריפח     40.02.0110

              51.00 .'מ 1 דע קמועל ןהשלכ ק"מ           
      
תודימב םידדוב תודוסי לש הביצח וא/ו הריפח     40.02.0115

              56.00 .'מ 2 דעו ימ 1 ןיבש קמועל ןהשלכ ק"מ           
      
תודימב םידדוב תודוסי לש  הביצח וא/ו הריפח     40.02.0120

              64.00 .'מ 3 דעו 'מ 2 ןיבש קמועל ןהשלכ ק"מ           
      
,םירבוע תודוסי לש הביצח וא/ו הריפח     40.02.0125

              54.00 .'מ 1 דע קמועל ןהשלכ תודימב 'דכו תובחרה ק"מ           
      
,םירבוע תודוסי לש הביצח וא/ו הריפח     40.02.0130
1 ןיבש םיקמועל ןהשלכ תודימב 'וכו תובחרה      

              63.00 'מ 2 דע  'מ ק"מ           
      
דסמ תורוק ,דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     40.02.0135

              72.00 'מ 1 דע קמועל והשלכ בחורב 'דכו ק"מ           
      
? הביצח ?      
      

              39.00 .'מ 1 דע קמועל חטשב רתאב הביצח ק"מ          40.02.0145
      

              41.00 .'מ 2 -ל 'מ 1 ןיבש קמועל רתאב הביצח ק"מ          40.02.0150
20.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../200 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     200 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

              45.00 .'מ 4 -ל 'מ 2 ןיבש קמועל רתאב הביצח ק"מ          40.02.0155
      

              48.00 .'מ 6 -ל 'מ 4 ןיבש קמועל רתאב הביצח ק"מ          40.02.0160
      
'וכו םיפתרמ,םייעקרק-תת םינבמל הביצח     40.02.0165

              49.00 .'מ 3 דע קמועל ק"מ           
      
'וכו םיפתרמ ,םייעקרק תת םינבמל הביצח     40.02.0170

              55.00 .'מ 4 דעו 'מ 3 ןיבש קמועל ק"מ           
      
'וכו םיפתרמ ,םייעקרק תת םינבמל הביצח     40.02.0175

              61.00 .'מ 6 דעו 'מ 4 ןיבש קמועל ק"מ           
      
ןהשלכ תודימב םידדוב תודוסי לש הביצח     40.02.0180

              72.00 .'מ 1 דע קמועל ק"מ           
      
ןהשלכ תודימב םידדוב תודוסי לש הביצח     40.02.0185

              87.00 .'מ 2 דעו ימ 1 ןיבש קמועל ק"מ           
      
ןהשלכ תודימב םידדוב תודוסי לש  הביצח     40.02.0190

              97.00 .'מ 3 דעו 'מ 2 ןיבש קמועל ק"מ           
      
'דכו תובחרה ,םירבוע תודוסי לש הביצח     40.02.0195

              76.00 .'מ 1 דע קמועל ןהשלכ תודימב ק"מ           
      
'וכו תובחרה ,םירבוע תודוסי לש הביצח     40.02.0200

              92.00 'מ 2 דע  'מ 1 ןיבש םיקמועל ןהשלכ תודימב ק"מ           
      
בחורב 'דכו דסמ תורוק ,דוסי תורוקל הביצח     40.02.0205

             112.00 'מ 1 דע קמועל והשלכ ק"מ           
      
? תונוש / תופסות ?      
      
םינבמ רובע הביצח וא/ו הריפחל ריחמ תפסות     40.02.0215
עוציב רובע 'וכו םיפתרמו םייעקרק תת      
.'מ 1 דע קמועל ,םייק הנבמל דומצב הריפחה      
הריפחה ןפוד חטשל ר"מ יפל  היהת הדידמה      

              35.00 .הנבמל דומצה ר"מ           
      
םינבמ רובע הביצח וא/ו הריפחל ריחמ תפסות     40.02.0220
עוציב רובע 'וכו םיפתרמו םייעקרק תת      
הלועה קמועל ,םייק הנבמל דומצב הריפחה      
ר"מ  יפל היהת הדידמה .'מ 3 דעו 'מ1 ןיבש      

              60.00 .הנבמל דומצה הריפחה ןפוד  חטשל ר"מ           
      
      
      
      
      

20.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../201 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     201 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רובע הביצח וא/ו הריפחל ריחמ תפסות     40.02.0225
רובע 'דכו  םייעקרק תת םינבמ ,םיפתרמ      
קמועל ,םייק הנבמל דומצב הריפחה עוציב      
ר"מ יפל היהת הדידמה .'מ 5 דעו 'מ 3 ןיבש      

              59.00 .הנבמל דומצה הריפחה ןפוד חטשל ר"מ           
      
םידדוב תודוסיל  הביצח וא/ו הריפחל תפסות     40.02.0230
,םייק הנבמ ריקל דומצב ,ןהשלכ תודימב      

              31.00 .'מ 1 דע קמועל ק"מ           
      
םידדוב תודוסיל הביצח וא/ו הריפחל תפסות     40.02.0235
,םייק הנבמ ריקל דומצב ,ןהשלכ תודימב      

              33.00 .'מ 2 דעו 'מ 1 ןיבש קמועל ק"מ           
      
,םירבוע תודוסיל הביצח וא/ו הריפחל תפסות     40.02.0240
ריקל דומצב ןהשלכ תודימב 'דכו תובחרה      

              32.00 .'מ 1 דע קמועל םייק הנבמ ק"מ           
      
,והשלכ קמועל הנבמ ךותב םיידיב הריפח     40.02.0245

              76.00 .הריפח תיתש קודיהו רושי תוברל ק"מ           
      

              30.00 תוחותפ תולעת לש הביצח וא/ו הריפח ק"מ          40.02.0250
      
םיאתמ רמוח ןיב הדרפה ,רופחה רמוחה יופינ     40.02.0255

              16.00 םיאתמ וניאש רמוח ןיבו יולימל ק"מ           
      
יולימ יכרצל םיאתמה רופחה רמוחה תרבעה     40.02.0260
יפ לע(  מ"ק 51 דעו מ"ק 5 לע הלועה קחרמל      

               5.00 )דבלב חקפמהמ בתכב הארוה ק"מ           
      
יולימ יכרצל םיאתמה רופחה רמוחה תרבעה     40.02.0265
לע(  מ"ק 03 דעו מ"ק 51 לע הלועה קחרמל      

               6.00 )דבלב חקפמהמ בתכב הארוה יפ ק"מ           
      
יולימ יכרצל םיאתמה רופחה רמוחה תרבעה     40.02.0270
הארוה יפ לע( מ"ק 03 לע הלועה קחרמל      

               7.00 )דבלב חקפמהמ בתכב ק"מ           
הביצח וא/ו הריפח 20.04 כ"הס            

      
ם י פ ו צ י ר  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
) םיסופיטהו םיגוסה לכ( םיפוצירה יריחמ .1      
,תיתש קודיה ,הריפח ,"ךרד תרוצ" םיללוכ      
לוח עצמו מ"ס 51 יבועב קדוהמ 'א גוס עצמ      
.מ"ס 5 יבועב קדוהמ      
      
לוחכו , קורי , בוהצ , ןבל : םיריהב םינווג .2      
ןבל טנמצ סיסב לע      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../202 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     202 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
6 יבוע ןועבט ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0005

             126.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
6 יבוע ןועבט ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0010

             130.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
6 יבוע ןועבט ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0015
לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס      

             141.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
מ"ס 6 יבוע ופי ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0020

             147.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג ר"מ           
      
מ"ס 6 יבוע ופי ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0025

             153.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג ר"מ           
      
מ"ס 6 יבוע ופי ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0030
לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג      

             163.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
"קיתנע" ופי ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0035
ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע      

             225.00 ע"וש וא ר"מ           
      
"קיתנע" ופי ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0040
וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע      

             225.00 ע"וש ר"מ           
      
"קיתנע" ופי ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0045
/ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס 6 יבוע      

             225.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק ר"מ           
      
ןבלמ - דתי ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0050
רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 5.22/5.7 תודימב      

             122.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש ר"מ           
      
ןבלמ - דתי ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0055
רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 5.22/5.7 תודימב      

             128.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש ר"מ           
      
ןבלמ - דתי ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0060
רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 5.22/5.7 תודימב      
ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש      

             147.00 ע"וש וא ר"מ           
      
ןבלמ - דתי ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0065
רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 5.22/5.7 תודימב      

             190.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש תתוסמ ר"מ           
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../203 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     203 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודימב ףוציר ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0070
רופאב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 03/51      

             120.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
תודימב ףוציר ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0075
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 03/51      

             126.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
תודימב ףוציר ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0080
/ ןבל הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 03/51      

             153.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס ר"מ           
      
ףוציר ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0085
הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 02 עלצ תשמוחמ      

             137.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב ר"מ           
      
ףוציר ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0090
הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 02 עלצ תשמוחמ      

             145.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב ר"מ           
      
ףוציר ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0095
הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 02 עלצ תשמוחמ      
וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל      

             178.00 ע"וש ר"מ           
      
ינוא ,רוקד ינוא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0100
ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע      

             107.00 ע"וש וא גנוטיא וא ר"מ           
      
ינוא ,רוקד ינוא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0105
וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע      

             108.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
ינוא ,רוקד ינוא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0110
/ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס 6 יבוע      

             117.00 ע"וש וא גנוטיא וא ןייטשרקא לש לייטקוק ר"מ           
      
תודימב ןוטסרקא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0115
,03/51 52/52 ,יטיס 02/02 ,יטיס 02/01      
לש שטולמ רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 03/03      

             197.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
תודימב ןוטסרקא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0120
לש שטולמ רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 51/51      

             212.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
      
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../204 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     204 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודימב ןוטסרקא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0125
,יטיס 02/01 ,51/51 ,5.21/5.21 ,01/01      
יבוע ,מ"ס 03/03 ,03/51 ,52/52 ,יטיס 02/02      

             186.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש תתוסמ רמג מ"ס 6 ר"מ           
      
תיבוליש ,תירוקד םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0130
וא ןמפלו לש רופאב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע      

             103.00 ע"וש ר"מ           
      
תיבוליש ,תירוקד םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0135
וא ןמפלו לש עבצב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע      

             108.00 ע"וש ר"מ           
      
תיבוליש ,תירוקד םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0140

             125.00 ע"וש וא ןמפלו לש ןבל רמג מ"ס 6 יבוע ר"מ           
      
תודימב וקירוטסיה םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0145
6 יבוע )מ"ס 21/81 ,21/21 ,21/9( תונתשמ      

             108.00 ע"וש וא ןמפלו לש רופאב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
תודימב וקירוטסיה םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0150
6 יבוע )מ"ס 21/81 ,21/21 ,21/9( תונתשמ      

             112.00 ע"וש וא ןמפלו לש עבצב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
תודימב וקירוטסיה םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0155
6 יבוע )מ"ס 21/81 ,21/21 ,21/9( תונתשמ      

             131.00 ע"וש וא ןמפלו לש ןבל רמג מ"ס ר"מ           
      
תודימב וקירוטסיה םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0160
6 יבוע )מ"ס 21/81 ,21/21 ,21/9( תונתשמ      

             141.00 ע"וש וא ןמפלו לש תתוסמ רמג מ"ס ר"מ           
      
תודימב היצנו םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0165
רופאב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 04/02      

             118.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
תודימב היצנו םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0170
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 04/02      

             120.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
תודימב היצנו םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0175
לש לייטקוק רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 04/02      

             130.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
תודימב היצנו םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0180
לש תתוסמ רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 04/02      

             155.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../205 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     205 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודימב היצנו םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0185
לש שטולמ רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 04/02      

             164.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
יבוע שמוחמ היצנו םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0190

             119.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 6 ר"מ           
      
יבוע שמוחמ היצנו םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0195

             121.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 6 ר"מ           
      
יבוע שמוחמ היצנו םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0200

             131.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק רמג מ"ס 6 ר"מ           
      
היצנו  עוביר היצנו םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0205
ןבלמ היצנו ,03 עוביר היצנו ,51 עוביר      
5.22/51 ןבלמ היצנו ,מ"ס 5.22/5.7 תודימב      
רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 03/51 ןבלמ היצנו ,מ"ס      

             158.00 ע"וש וא גנוטיא לש שטולמ ר"מ           
      
,5.7 עוביר היצנו םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0210
ןבלמ היצנו ,03 עוביר היצנו ,51 עוביר היצנו      
5.22/51 ןבלמ היצנו ,מ"ס 5.22/5.7 תודימב      
רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 03/51 ןבלמ היצנו ,מ"ס      

             110.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב הבכש ר"מ           
      
,5.7 עוביר היצנו םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0215
ןבלמ היצנו ,03 עוביר היצנו ,51 עוביר היצנו      
5.22/51 ןבלמ היצנו ,מ"ס 5.22/5.7 תודימב      
רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 03/51 ןבלמ היצנו ,מ"ס      

             111.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב הבכש ר"מ           
      
,5.7 עוביר היצנו םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0220
ןבלמ היצנו ,03 עוביר היצנו ,51 עוביר היצנו      
5.22/51 ןבלמ היצנו ,מ"ס 5.22/5.7 תודימב      
רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 03/51 ןבלמ היצנו ,מ"ס      

             121.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק ר"מ           
      
,5.7 עוביר היצנו םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0225
ןבלמ היצנו ,03 עוביר היצנו ,51 עוביר היצנו      
5.22/51 ןבלמ היצנו ,מ"ס 5.22/5.7 תודימב      
רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 03/51 ןבלמ היצנו ,מ"ס      

             144.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ ר"מ           
      
6 יבוע תישמוח םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0230

             122.00 ע"וש וא ןמפלו לש רופאב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
6 יבוע תישמוח םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0235

             127.00 ע"וש וא ןמפלו לש עבצב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../206 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     206 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
6 יבוע תישמוח םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0240

             150.00 ע"וש וא ןמפלו לש ןבל רמג מ"ס ר"מ           
      
תתוסמ וטנרט םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0245
6 יבוע ,מ"ס 6.12/5.31 ,5.41/5.31 תודימב      

             157.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש תתוסמ רמג מ"ס ר"מ           
      
בהנש/תירכרוכ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0250
6 יבוע ,מ"ס 03/03 ,02/02 תודימב תשטלוטמ      

             205.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש תירכרוכ רמג מ"ס ר"מ           
      
בהנש/תירכרוכ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0255
מ"ס 6 יבוע 03/03 02/02, תודימב תשטלוטמ      

             212.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש בהנש רמג ר"מ           
      
וטנרט ןוטסלמרכ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0260
וא ןמפלו לש רופאב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע      

             112.00 ע"וש ר"מ           
      
וטנרט ןוטסלמרכ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0265
וא ןמפלו לש עבצב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע      

             115.00 ע"וש ר"מ           
      
וטנרט ןוטסלמרכ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0270

             127.00 ע"וש וא ןמפלו לש ןבל רמג מ"ס 6 יבוע ר"מ           
      
וטנרט ןוטסלמרכ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0275

             148.00 ע"וש וא ןמפלו לש תתוסמ רמג מ"ס 6 יבוע ר"מ           
      
,ןטק א"ת תישושימ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0280
הבכש רמג מ"ס 6 יבוע לודג א"ת תישושימ      

             120.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב ר"מ           
      
,ןטק א"ת תישושימ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0285
הבכש רמג מ"ס 6 יבוע לודג א"ת תישושימ      

             122.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב ר"מ           
      
,ןטק א"ת תישושימ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0290
לייטקוק רמג מ"ס 6 יבוע לודג א"ת תישושימ      

             131.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
,ןטק א"ת תישושימ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0295
תתוסמ רמג מ"ס 6 יבוע לודג א"ת תישושימ      

             148.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
,מ"ס 06/03 ןבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0300
ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע      

             150.00 ע"וש וא ר"מ           
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../207 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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מהעברה                

      
      
,מ"ס 06/03 ןבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0305
וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע      

             159.00 ע"וש ר"מ           
      
,מ"ס 06/03 ןבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0310
ןייטשרקא לש טילונרג הבכש רמג מ"ס 6 יבוע      

             167.00 ע"וש וא ר"מ           
      
תודימב ןבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0315
רופאב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע  ,מ"ס 02/01      

             113.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
תודימב ןבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0320
עבצב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע  ,מ"ס 02/01      

             117.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
תודימב ןבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0325
/ ןבל הבכש רמג מ"ס 6 יבוע  ,מ"ס 02/01      

             131.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס ר"מ           
      
תודימב ןבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0330
טילונרג הבכש רמג מ"ס 6 יבוע  ,מ"ס 02/01      

             147.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
ץבשת ןבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0335
02/01 תודימב תצרוחמ ,מ"ס 02/01 תודימב      
לש רופאב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס      

             118.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
ץבשת ןבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0340
02/01 תודימב תצרוחמ ,מ"ס 02/01 תודימב      
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס      

             125.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
ץבשת ןבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0345
02/01 תודימב תצרוחמ ,מ"ס 02/01 תודימב      
/ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס      

             138.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק ר"מ           
      
04/02 תינבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0350
ןמפלו לש רופאב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס      

             110.00 ע"וש וא ר"מ           
      
04/02 תינבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0355
ןמפלו לש עבצב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס      

             113.00 ע"וש וא ר"מ           
      
04/02 תינבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0360

             129.00 ע"וש וא ןמפלו לש ןבל רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס ר"מ           
30.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../208 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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04/02 תינבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0365
וא ןמפלו לש תתוסמ רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס      

             150.00 ע"וש ר"מ           
      
04/02 תינבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0370
וא ןמפלו לש שטולמ רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס      

             174.00 ע"וש ר"מ           
      
6 יבוע תישלושמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0375

             122.00 ע"וש וא ןמפלו לש רופאב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
6 יבוע תישלושמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0380

             127.00 ע"וש וא ןמפלו לש עבצב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
6 יבוע תישלושמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0385

             150.00 ע"וש וא ןמפלו לש תתוסמ רמג מ"ס ר"מ           
      
6 יבוע תישלושמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0390

             153.00 ע"וש וא ןמפלו לש ןבל רמג מ"ס ר"מ           
      
6 יבוע תישושמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0395

             109.00 ע"וש וא ןמפלו לש רופאב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
6 יבוע תישושמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0400

             112.00 ע"וש וא ןמפלו לש עבצב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
6 יבוע תישושמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0405

             132.00 ע"וש וא ןמפלו לש ןבל רמג מ"ס ר"מ           
      
6 יבוע תילטסונ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0410

             117.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
6 יבוע תילטסונ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0415

             123.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
6 יבוע תילטסונ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0420
לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס      

             136.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
6 יבוע תילטסונ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0425
וא ןייטשרקא לש טילונרג הבכש רמג מ"ס      

             152.00 ע"וש ר"מ           
      
      
      
      
      
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../209 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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YTIC" תרדס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0430
    DLO" מ"ס 03/03 ,5.21/5.21 תודימב,  
וטנרט/ןועבט ,מ"ס 85/42 ,2 ילוביט ,1 ילוביט      
5.41/5.31 וטנרט/ןועבט ,מ"ס 6.12/5.31      
לש ינועבצ / לייטקוק רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס      

             201.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
הרהס ,03 הרהס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0435
לש תירכרוכ רמג מ"ס 6 יבוע 06 הרהס ,04      

             172.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
"הטקש" הנייס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0440
6 יבוע ,מ"ס 03/03 ,51/51 ,5.7/5.7 תודימב      

             119.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
"הטקש" הנייס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0445
6 יבוע ,מ"ס 03/03 ,51/51 ,5.7/5.7 תודימב      

             124.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
"הטקש" הנייס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0450
6 יבוע ,מ"ס 03/03 ,51/51 ,5.7/5.7 תודימב      
לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס      

             140.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
6 יבוע 6 םורטנס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0455

             120.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
6 יבוע 6 םורטנס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0460

             122.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
6 יבוע 6 םורטנס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0465

             131.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק רמג מ"ס ר"מ           
      
6 יבוע 6 םורטנס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0470

             147.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס ר"מ           
      
שמוחמ םינורשע םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0475
וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע      

             126.00 ע"וש ר"מ           
      
שמוחמ םינורשע םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0480
וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע      

             127.00 ע"וש ר"מ           
      
שמוחמ םינורשע םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0485

             137.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק רמג מ"ס 6 יבוע ר"מ           
      
שמוחמ םינורשע םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0490

             165.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס 6 יבוע ר"מ           
30.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../210 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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מהעברה                

      
      
ןבלמ םינורשע םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0495
יבוע ,מ"ס 02/02 עוביר םינורשע ,מ"ס 02/01      

             104.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 6 ר"מ           
      
ןבלמ םינורשע םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0500
יבוע ,מ"ס 02/02 עוביר םינורשע ,מ"ס 02/01      

             106.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 6 ר"מ           
      
ןבלמ םינורשע םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0505
יבוע ,מ"ס 02/02 עוביר םינורשע ,מ"ס 02/01      

             114.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק רמג מ"ס 6 ר"מ           
      
ןבלמ םינורשע םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0510
יבוע ,מ"ס 02/02 עוביר םינורשע ,מ"ס 02/01      

             141.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס 6 ר"מ           
      
ןבלמ םינורשע םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0515
יבוע ,מ"ס 02/02 עוביר םינורשע ,מ"ס 02/01      

             158.00 ע"וש וא גנוטיא לש שטולמ רמג מ"ס 6 ר"מ           
      
עוביר םינורשע םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0520
רופאב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 01/01      

             110.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
עוביר םינורשע םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0525
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 01/01      

             111.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
עוביר םינורשע םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0530
לש לייטקוק רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 01/01      

             120.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
עוביר םינורשע םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0535
לש תתוסמ רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 01/01      

             143.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
1 תינוסאלק םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0540
תודימב 3 תינוסאלק ,מ"ס 2.71/5.11 תודימב      
מ"ס 6 יבוע לגעמ תינוסאלק ,מ"ס 5.11/5.11      

             110.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג ר"מ           
      
1 תינוסאלק םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0545
תודימב 3 תינוסאלק ,מ"ס 2.71/5.11 תודימב      
מ"ס 6 יבוע לגעמ תינוסאלק ,מ"ס 5.11/5.11      

             111.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג ר"מ           
      
      
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../211 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     211 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
1 תינוסאלק םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0550
תודימב 3 תינוסאלק ,מ"ס 2.71/5.11 תודימב      
מ"ס 6 יבוע לגעמ תינוסאלק ,מ"ס 5.11/5.11      

             120.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק רמג ר"מ           
      
1 תינוסאלק םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0555
תודימב 3 תינוסאלק ,מ"ס 2.71/5.11 תודימב      
מ"ס 6 יבוע לגעמ תינוסאלק ,מ"ס 5.11/5.11      

             143.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ רמג ר"מ           
      
תודימב תיסלק םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0560
,מ"ס 2.71/5.11 תיסלק ,מ"ס 5.11/5.11      
זפרט תיסלק ,מ"ס 7.5/5.11 הננב תיסלק      
ןטק זפרט תיסלק ,מ"ס 2.11/5.11/7 לודג      
הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 8/3.5.5.11/6      

             108.00 ע"וש וא ןמפלו לש רופאב ר"מ           
      
תודימב תיסלק םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0565
,מ"ס 2.71/5.11 תיסלק ,מ"ס 5.11/5.11      
זפרט תיסלק ,מ"ס 7.5/5.11 הננב תיסלק      
ןטק זפרט תיסלק ,מ"ס 2.11/5.11/7 לודג      
הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 8/3.5.5.11/6      

             111.00 ע"וש וא ןמפלו לש עבצב ר"מ           
      
תודימב תיסלק םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0570
,מ"ס 2.71/5.11 תיסלק ,מ"ס 5.11/5.11      
זפרט תיסלק ,מ"ס 7.5/5.11 הננב תיסלק      
ןטק זפרט תיסלק ,מ"ס 2.11/5.11/7 לודג      
לש ןבל רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 8/3.5.5.11/6      

             131.00 ע"וש וא ןמפלו ר"מ           
      
תודימב תיסלק םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0575
,מ"ס 2.71/5.11 תיסלק ,מ"ס 5.11/5.11      
זפרט תיסלק ,מ"ס 7.5/5.11 הננב תיסלק      
ןטק זפרט תיסלק ,מ"ס 2.11/5.11/7 לודג      
טילונרג רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 8/3.5.5.11/6      

             146.00 ע"וש וא ןמפלו לש ר"מ           
      
א"ת תישושימ ודרק םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0580
לש  מ"ס 6 יבוע לודג א"ת תישושימ ודרק ,ןטק      

             175.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
תודימב עוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0585
רופאב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 01/01      

             119.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
      
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../212 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     212 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודימב עוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0590
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 01/01      

             129.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
תודימב עוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0595
/ ןבל הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 01/01      

             141.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס ר"מ           
      
תודימב עוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0600
6 יבוע ,מ"ס 52/52 ,52/5.21 ,5.21/5.21      

             119.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
תודימב עוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0605
6 יבוע ,מ"ס 52/52 ,52/5.21 ,5.21/5.21      

             124.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
תודימב עוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0610
6 יבוע ,מ"ס 52/52 ,52/5.21 ,5.21/5.21      
לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס      

             140.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
תודימב עוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0615
רופאב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 02/02      

             113.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
תודימב עוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0620
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 02/02      

             117.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
תודימב עוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0625
/ ןבל הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 02/02      

             131.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס ר"מ           
      
תודימב עוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0630
טילונרג הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 02/02      

             147.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
01/01 תיעוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0635
ןמפלו לש רופאב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס      

             107.00 ע"וש וא ר"מ           
      
01/01 תיעוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0640
ןמפלו לש עבצב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס      

             110.00 ע"וש וא ר"מ           
      
01/01 תיעוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0645

             127.00 ע"וש וא ןמפלו לש ןבל רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס ר"מ           
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../213 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     213 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
01/01 תיעוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0650
וא ןמפלו לש תתוסמ רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס      

             150.00 ע"וש ר"מ           
      
51/51 תיעוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0655
03/51 תינבלמ ,מ"ס 03/03 תיעוביר ,מ"ס      
תיעוביר ,מ"ס 5.22/5.7 תינבלמ ,מ"ס      
,מ"ס 52/5.21 תינבלמ ,מ"ס 5.21/5.21      
שטולמ רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 52/52 תיעוביר      

             174.00 ע"וש וא ןמפלו לש ר"מ           
      
02/02 תיעוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0660
רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 02/01 תינבלמ ,מ"ס      

             106.00 ע"וש וא ןמפלו לש עבצב הבכש ר"מ           
      
02/02 תיעוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0665
רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 02/01 תינבלמ ,מ"ס      

             122.00 ע"וש וא ןמפלו לש ןבל ר"מ           
      
02/02 תיעוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0670
רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 02/01 תינבלמ ,מ"ס      

             150.00 ע"וש וא ןמפלו לש תתוסמ ר"מ           
      
02/02 תיעוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0675
רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 02/01 תינבלמ ,מ"ס      

             174.00 ע"וש וא ןמפלו לש שטולמ ר"מ           
      
02/02 תיעוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0680
תצבושמ תינבלמ ,מ"ס02/01 תינבלמ ,מ"ס      
רופאב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע ,מ"ס 02/01      

             102.00 ע"וש וא ןמפלו לש ר"מ           
      
5.7/5.7 תיעוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0685
03/03 תיעוביר ,מ"ס 51/51 תיעוביר ,מ"ס      
5.22/5.7 תינבלמ ,מ"ס 03/51 תינבלמ ,מ"ס      
תינבלמ ,מ"ס 5.21/5.21 תיעוביר ,מ"ס      
6 יבוע ,מ"ס 52/52 תיעוביר ,מ"ס 52/5.21      

             109.00 ע"וש וא ןמפלו לש רופאב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
5.7/5.7 תיעוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0690
03/03 תיעוביר ,מ"ס 51/51 תיעוביר ,מ"ס      
5.22/5.7 תינבלמ ,מ"ס 03/51 תינבלמ ,מ"ס      
תינבלמ ,מ"ס5.21/5.21 תיעוביר ,מ"ס      
6 יבוע ,מ"ס 52/52 תיעוביר ,מ"ס2/5.215      

             113.00 ע"וש וא ןמפלו לש עבצב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
      
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../214 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     214 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
5.7/5.7 תיעוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0695
03/03 תיעוביר ,מ"ס 51/51 תיעוביר ,מ"ס      
5.22/5.7 תינבלמ ,מ"ס 03/51 תינבלמ ,מ"ס      
תינבלמ ,מ"ס 5.21/5.21 תיעוביר ,מ"ס      
6 יבוע ,מ"ס 52/52 תיעוביר ,מ"ס 52/5.21      

             129.00 ע"וש וא ןמפלו לש ןבל רמג מ"ס ר"מ           
      
5.7/5.7 תיעוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0700
03/03 תיעוביר ,מ"ס 51/51 תיעוביר ,מ"ס      
5.22/5.7 תינבלמ ,מ"ס 03/51 תינבלמ ,מ"ס      
תינבלמ ,מ"ס 5.21/5.21 תיעוביר ,מ"ס      
6 יבוע ,מ"ס 52/52 תיעוביר ,מ"ס 52/5.21      

             150.00 ע"וש וא ןמפלו לש תתוסמ רמג מ"ס ר"מ           
      
7 יבוע ןועבט ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0705

             130.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
7 יבוע ןועבט ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0710

             134.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
7 יבוע ןועבט ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0715
לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס      

             144.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
"קיתנע" ןועבט ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0720
ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             225.00 ע"וש וא ר"מ           
      
"קיתנע" ןועבט ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0725
וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             242.00 ע"וש ר"מ           
      
"קיתנע" ןועבט ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0730
/ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             250.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק ר"מ           
      
7 יבוע ילוביט ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0735

             138.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
7 יבוע ילוביט ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0740

             141.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
7 יבוע ילוביט ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0745
לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס      

             159.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
7 יבוע ילוביט ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0750

             182.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש תתוסמ רמג מ"ס ר"מ           
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../215 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     215 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןבלמ - דתי ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0755
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 5.22/5.7 תודימב      

             127.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש ר"מ           
      
ןבלמ - דתי ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0760
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 5.22/5.7 תודימב      

             134.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש ר"מ           
      
ןבלמ - דתי ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0765
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 5.22/5.7 תודימב      
ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש      

             159.00 ע"וש וא ר"מ           
      
ןבלמ - דתי ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0770
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 5.22/5.7 תודימב      

             190.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש תתוסמ ר"מ           
      
7 יבוע ודיל ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0775

             138.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
7 יבוע ודיל ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0780

             141.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
7 יבוע ודיל ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0785
לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס      

             159.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
7 יבוע ודיל ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0790

             182.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש תתוסמ רמג מ"ס ר"מ           
      
םיגייד למנ ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0795
/ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             204.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק ר"מ           
      
7 יבוע וטרופ ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0800

             243.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש תתוסמ רמג מ"ס ר"מ           
      
תודימב ףוציר ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0805
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/02 ,03/51      

             143.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב ר"מ           
      
תודימב ףוציר ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0810
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/02 ,03/51      

             153.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב ר"מ           
      
      
      
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../216 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     216 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודימב ףוציר ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0815
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/02 ,03/51      
וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל      

             172.00 ע"וש ר"מ           
      
7 יבוע תומר ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0820

             147.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
7 יבוע תומר ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0825

             153.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
7 יבוע תומר ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0830
לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס      

             163.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
7 יבוע תומר ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0835

             197.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש תתוסמ רמג מ"ס ר"מ           
      
תומר ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0840
רופאב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע "ןוטסטרמס"      

             147.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
תומר ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0845
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע "ןוטסטרמס"      

             153.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
תומר ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0850
/ ןבל הבכש רמג מ"ס 7 יבוע "ןוטסטרמס"      

             163.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס ר"מ           
      
"קיתנע" תומר ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0855
ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             257.00 ע"וש וא ר"מ           
      
"קיתנע" תומר ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0860
וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             257.00 ע"וש ר"מ           
      
"קיתנע" תומר ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0865
/ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             257.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק ר"מ           
      
תתוסמ תומר ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0870
וא ןייטשרקא לש תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע      

             197.00 ע"וש ר"מ           
      
      
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../217 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     217 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודימב ונברוא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0875
    ,50/50 ,40/60 ,40/40 ,30/60 ,30/30  
מ"ס 7 יבוע הנורש םגד ,מ"ס 04/04 ,06/06      
ןייטשרקא לש גנילרק / תתוסמ / שטולמ רמג      

             252.00 ע"וש וא ר"מ           
      
תודימב ונברוא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0880
שטולמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 08/08 ,001/04      

             293.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש גנילרק / תתוסמ / ר"מ           
      
תובכש ונברוא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0885
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 06/03 ,03/03 תודימב      
וא ןייטשרקא לש גנילרק / תתוסמ / שטולמ      

             242.00 ע"וש ר"מ           
      
תודימב ןוטסרקא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0890
    20/40 ,30/30 ,15/30 ,25/25 ,12.5/12.5  
לש תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע שמוחמ ,מ"ס      

             193.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
תודימב ןוטסרקא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0895
שמוחמ ,מ"ס 04/02 ,03/03 ,03/51 ,52/52      
וא ןייטשרקא לש שטולמ רמג מ"ס 7 יבוע      

             211.00 ע"וש ר"מ           
      
תודימב ןוטסרקא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0900
תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/04 ,06/03      

             201.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
תודימב ןוטסרקא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0905
שטולמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/04 ,06/03      

             219.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
ןוטס קד חירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0910
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 01/04 תודימב      

             293.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב ר"מ           
      
ןוטס קד חירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0915
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 01/04 תודימב      

             293.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב ר"מ           
      
ןוטס קד חירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0920
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 01/04 תודימב      

             293.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש טילונרג ר"מ           
      
      
      
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../218 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     218 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןוטס קד חירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0925
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 01/04 תודימב      
וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל      

             293.00 ע"וש ר"מ           
      
ינבלמ חירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0930
יעוביר חירא ,מ"ס 06/03 ,04/02 תודימב      
,מ"ס 96/06 ,03/03 ,06/04 ,04/04 תודימב      
וא ןמפלו לש רופאב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             124.00 ע"וש ר"מ           
      
ינבלמ חירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0935
יעוביר חירא ,מ"ס 06/03 ,04/02 תודימב      
,מ"ס 96/06 ,03/03 ,06/04 ,04/04 תודימב      
וא ןמפלו לש עבצב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             131.00 ע"וש ר"מ           
      
ינבלמ חירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0940
יעוביר חירא ,מ"ס 06/03 ,04/02 תודימב      
,מ"ס 96/06 ,03/03 ,06/04 ,04/04 תודימב      

             147.00 ע"וש וא ןמפלו לש ןבל רמג מ"ס 7 יבוע ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0945
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/5.21 תודימב      

             148.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0950
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/5.21 תודימב      

             152.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0955
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/5.21 תודימב      

             162.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0960
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/5.21 תודימב      

             178.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0965
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/5.21 תודימב      

             193.00 ע"וש וא גנוטיא לש שטולמ ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0970
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 03/51 תודימב      

             158.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב ר"מ           
      
      
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../219 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     219 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0975
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 03/51 תודימב      

             160.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0980
לייטקוק רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 03/51 תודימב      

             170.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0985
תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 03/51 תודימב      

             200.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0990
שטולמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 03/51 תודימב      

             212.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0995
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/02 תודימב      

             139.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1000
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/02 תודימב      

             141.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1005
לייטקוק רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/02 תודימב      

             151.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1010
תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/02 תודימב      

             160.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1015
שטולמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/02 תודימב      

             175.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1020
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 03/03 תודימב      

             139.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1025
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 03/03 תודימב      

             141.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1030
לייטקוק רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 03/03 תודימב      

             151.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../220 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     220 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1035
תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 03/03 תודימב      

             160.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1040
שטולמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 03/03 תודימב      

             175.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1045
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 06/03 תודימב      

             152.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1050
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 06/03 תודימב      

             156.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1055
לייטקוק רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 06/03 תודימב      

             164.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1060
תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 06/03 תודימב      

             175.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1065
שטולמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 06/03 תודימב      

             186.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1070
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/04 תודימב      

             144.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1075
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/04 תודימב      

             147.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1080
לייטקוק רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/04 תודימב      

             157.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1085
תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/04 תודימב      

             168.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1090
שטולמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/04 תודימב      

             182.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../221 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     221 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1095
תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 06/04 תודימב      

             102.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1100
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 06/04 תודימב      

             151.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1105
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 06/04 תודימב      

             153.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1110
לייטקוק רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 06/04 תודימב      

             164.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1115
שטולמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 06/04 תודימב      

             201.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1120
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 05/05 תודימב      

             155.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1125
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 05/05 תודימב      

             157.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1130
לייטקוק רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 05/05 תודימב      

             166.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1135
תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 05/05 תודימב      

             197.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
םעפ לש םיחירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1140
שטולמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 05/05 תודימב      

             204.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
תיראנילה הרדסה םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1145
מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/01 תודימב עבורה ןבא      
לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג      

             172.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
תיראנילה הרדסה םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1150
מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/01 תודימב עבורה ןבא      

             201.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש תתוסמ רמג ר"מ           
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../222 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     222 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תיראנילה הרדסה םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1155
,מ"ס 61/8 ,42/61 ,61/61 הדימב טקשה וקה      
/ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             141.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק ר"מ           
      
תיראנילה הרדסה םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1160
,מ"ס 61/8 ,42/61 ,61/61 הדימב טקשה וקה      
וא ןייטשרקא לש תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע      

             168.00 ע"וש ר"מ           
      
תודימב הנקסוט םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1165
    ,37.5/37.5 ,25/37.5 ,25/25 ,12.5/12.5  
רופאב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 05/5.73      

             137.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
תודימב הנקסוט םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1170
    ,37.5/37.5 ,25/37.5 ,25/25 ,12.5/12.5  
עבצב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 05/5.73      

             142.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
תודימב הנקסוט םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1175
    ,37.5/37.5 ,25/37.5 ,25/25 ,12.5/12.5  
/ ןבל הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 05/5.73      

             157.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס ר"מ           
      
תתוסמ וטנרט םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1180
6.12/5.31 ,5.41/5.31 ,5.21/01 תודימב      
ןייטשרקא לש תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס      

             164.00 ע"וש וא ר"מ           
      
םגד תירכרוכ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1185
,04/04 ,06/03 ,03/03 תודימב הירסיק      
לש תירכרוכ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 06/06      

             242.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
בהנש/תירכרוכ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1190
,04/04 ,06/03 ,03/03 תודימב תשטלוטמ      
לש תירכרוכ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 04/02      

             212.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
בהנש/תירכרוכ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1195
מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 03/03 תודימב תשטלוטמ      

             235.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש בהנש רמג ר"מ           
      
בהנש/תירכרוכ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1200
04/02 ,04/04 ,06/03 תודימב תשטלוטמ      
וא ןייטשרקא לש בהנש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס      

             246.00 ע"וש ר"מ           
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../223 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     223 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,101  ןוטסלמרכ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1205
ןוטסלמרכ ,ספטס ןוטלסמרכ ,201 ןוטסלמרכ      
,תוינימש ןוטסלמרכ ,קירב ןוטסלמרכ ,וטנרט      
רופאב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ירפכ ןוטסלמרכ      

             124.00 ע"וש וא ןמפלו לש ר"מ           
      
,101  ןוטסלמרכ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1210
ןוטסלמרכ ,ספטס ןוטלסמרכ ,201 ןוטסלמרכ      
,תוינימש ןוטסלמרכ ,קירב ןוטסלמרכ ,וטנרט      
עבצב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ירפכ ןוטסלמרכ      

             126.00 ע"וש וא ןמפלו לש ר"מ           
      
,101  ןוטסלמרכ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1215
ןוטסלמרכ ,ספטס ןוטלסמרכ ,201 ןוטסלמרכ      
,תוינימש ןוטסלמרכ ,קירב ןוטסלמרכ ,וטנרט      
ןמפלו לש ןבל רמג מ"ס 7 יבוע ירפכ ןוטסלמרכ      

             139.00 ע"וש וא ר"מ           
      
,101  ןוטסלמרכ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1220
ןוטסלמרכ ,ספטס ןוטלסמרכ ,201 ןוטסלמרכ      
,תוינימש ןוטסלמרכ ,קירב ןוטסלמרכ ,וטנרט      
לש תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע ירפכ ןוטסלמרכ      

             148.00 ע"וש וא ןמפלו ר"מ           
      
עבור ןוטסלמרכ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1225
וא ןמפלו לש רופאב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             169.00 ע"וש ר"מ           
      
עבור ןוטסלמרכ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1230
וא ןמפלו לש עבצב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             172.00 ע"וש ר"מ           
      
עבור ןוטסלמרכ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1235

             184.00 ע"וש וא ןמפלו לש ןבל רמג מ"ס 7 יבוע ר"מ           
      
עבור ןוטסלמרכ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1240

             194.00 ע"וש וא ןמפלו לש תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע ר"מ           
      
,מ"ס 06/03 ןבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1245
ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             167.00 ע"וש וא ר"מ           
      
,מ"ס 06/03 ןבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1250
וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             173.00 ע"וש ר"מ           
      
      
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../224 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     224 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,מ"ס 06/03 ןבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1255
ןייטשרקא לש טילונרג הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             173.00 ע"וש וא ר"מ           
      
מ"ס 7 יבוע ןייועמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1260

             147.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג ר"מ           
      
מ"ס 7 יבוע ןייועמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1265

             150.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג ר"מ           
      
מ"ס 7 יבוע ןייועמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1270

             160.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק רמג ר"מ           
      
מ"ס 7 יבוע ןייועמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1275

             180.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ רמג ר"מ           
      
מ"ס 7 יבוע ןייועמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1280

             193.00 ע"וש וא גנוטיא לש שטולמ רמג ר"מ           
      
דנוה הרוטנ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1285
יטסר הרוטנ ,מ"ס 61/51 ,42/51 תודימב      
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 42/51 ,61/51 תודימב      

             123.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב הבכש ר"מ           
      
דנוה הרוטנ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1290
יטסר הרוטנ ,מ"ס 61/51 ,42/51 תודימב      
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 42/51 ,61/51 תודימב      

             125.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב הבכש ר"מ           
      
דנוה הרוטנ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1295
יטסר הרוטנ ,מ"ס 61/51 ,42/51 תודימב      
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 42/51 ,61/51 תודימב      

             134.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק ר"מ           
      
דנוה הרוטנ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1300
יטסר הרוטנ ,מ"ס 61/51 ,42/51 תודימב      
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 42/51 ,61/51 תודימב      

             150.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ ר"מ           
      
דנוה הרוטנ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1305
מ"ס 7 יבוע תישפוח יטסר הרוטנ ,תישפוח      

             124.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג ר"מ           
      
דנוה הרוטנ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1310
מ"ס 7 יבוע תישפוח יטסר הרוטנ ,תישפוח      

             126.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג ר"מ           
      
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../225 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     225 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דנוה הרוטנ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1315
מ"ס 7 יבוע תישפוח יטסר הרוטנ ,תישפוח      

             134.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק רמג ר"מ           
      
דנוה הרוטנ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1320
מ"ס 7 יבוע תישפוח יטסר הרוטנ ,תישפוח      

             150.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ רמג ר"מ           
      
תעקובמ הרוטנ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1325

             185.00 ע"וש וא גנוטיא לש  מ"ס 7 יבוע ר"מ           
      
,תויבוק הרוטנ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1330
רופאב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע תויבוק יטלומ      

             123.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
,תויבוק הרוטנ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1335
עבצב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע תויבוק יטלומ      

             125.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
,תויבוק הרוטנ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1340
לש לייטקוק רמג מ"ס 7 יבוע תויבוק יטלומ      

             134.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
,תויבוק הרוטנ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1345
לש תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע תויבוק יטלומ      

             150.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
YTIC" תרדס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1350
    DLO" 03/03 ,02/02 ,51/51 ,01/01 תודימב  
לש ינועבצ / לייטקוק רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס      

             201.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
תודימב הנייס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1355
,מ"ס 03/03 ,02/51 ,51/51 ,01/51 ,5.7/5.7      
לש רופאב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע שמוחמ      

             146.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
תודימב הנייס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1360
,מ"ס 03/03 ,02/51 ,51/51 ,01/51 ,5.7/5.7      
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע שמוחמ      

             156.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
תודימב הנייס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1365
,מ"ס 03/03 ,02/51 ,51/51 ,01/51 ,5.7/5.7      
/ ןבל הבכש רמג מ"ס 7 יבוע שמוחמ      

             190.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס ר"מ           
      
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../226 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     226 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הלובפ דנוה הלובפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1370
לש רופאב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע יטסר      

             121.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
הלובפ דנוה הלובפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1375
גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע יטסר      

             124.00 ע"וש וא ר"מ           
      
הלובפ דנוה הלובפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1380
וא גנוטיא לש לייטקוק רמג מ"ס 7 יבוע יטסר      

             131.00 ע"וש ר"מ           
      
הלובפ דנוה הלובפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1385
וא גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע יטסר      

             158.00 ע"וש ר"מ           
      
5.21 סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1390
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 5.21/5.21 תודימב      

             120.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב הבכש ר"מ           
      
5.21 סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1395
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 5.21/5.21 תודימב      

             122.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב הבכש ר"מ           
      
5.21 סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1400
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 5.21/5.21 תודימב      

             131.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק ר"מ           
      
5.21 סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1405
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 5.21/5.21 תודימב      

             148.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ ר"מ           
      
5.21 סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1410
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 5.21/5.21 תודימב      

             153.00 ע"וש וא גנוטיא לש שטולמ ר"מ           
      
תודימב 52 סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1415
רופאב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 52/52      

             120.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
תודימב 52 סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1420
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 52/52      

             122.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
תודימב 52 סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1425
לש לייטקוק רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 52/52      

             130.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../227 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     227 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודימב 52 סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1430
לש תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 52/52      

             149.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
תודימב 52 סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1435
וא גנוטיא לש שטולמ רמג מ"ס 7 יבוע 52/52      

             162.00 ע"וש ר"מ           
      
5.73 סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1440
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 5.73/5.73 תודימב      

             126.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב הבכש ר"מ           
      
5.73 סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1445
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 5.73/5.73 תודימב      

             128.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב הבכש ר"מ           
      
5.73 סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1450
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 5.73/5.73 תודימב      

             139.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק ר"מ           
      
5.73 סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1455
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 5.73/5.73 תודימב      

             157.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ ר"מ           
      
5.73 סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1460
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 5.73/5.73 תודימב      

             172.00 ע"וש וא גנוטיא לש שטולמ ר"מ           
      
תודימב 05 סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1465
רופאב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 05/05      

             153.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
תודימב 05 סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1470
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 05/05      

             157.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
תודימב 05 סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1475
לש לייטקוק רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 05/05      

             166.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
תודימב 05 סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1480
לש תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 05/05      

             197.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
תודימב 05 סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1485
לש שטולמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 05/05      

             204.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../228 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     228 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
52 ןבלמ סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1490
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 52/5.21 תודימב      

             120.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב ר"מ           
      
52 ןבלמ סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1495
הבכש רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 52/5.21 תודימב      

             122.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב ר"מ           
      
52 ןבלמ סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1500
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 52/5.21 תודימב      

             131.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק ר"מ           
      
52 ןבלמ סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1505
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 52/5.21 תודימב      

             150.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ ר"מ           
      
52 ןבלמ סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1510
רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 52/5.21 תודימב      

             161.00 ע"וש וא גנוטיא לש שטולמ ר"מ           
      
ברועמ סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1515
וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             126.00 ע"וש ר"מ           
      
ברועמ סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1520
וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             128.00 ע"וש ר"מ           
      
ברועמ סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1525

             139.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק רמג מ"ס 7 יבוע ר"מ           
      
ברועמ סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1530

             152.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע ר"מ           
      
ברועמ סנבורפ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1535

             164.00 ע"וש וא גנוטיא לש שטולמ רמג מ"ס 7 יבוע ר"מ           
      
ןודרק ,תויבוק ודרק םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1540
דנוה ודרק ,מ"ס 42/51 ,61/51 תודימב יטסר      
לש  מ"ס 7 יבוע ,מ"ס 42/51 ,61/51 תודימב      

             175.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
,מ"ס 03/03 עוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1545
ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             143.00 ע"וש וא ר"מ           
      
      
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../229 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     229 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,מ"ס 03/03 עוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1550
וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             152.00 ע"וש ר"מ           
      
,מ"ס 03/03 עוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1555
ןייטשרקא לש טילונרג הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             176.00 ע"וש וא ר"מ           
      
,מ"ס 04/04 עוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1560
ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             161.00 ע"וש וא ר"מ           
      
,מ"ס 04/04 עוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1565
וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             169.00 ע"וש ר"מ           
      
,מ"ס 04/04 עוביר םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1570
ןייטשרקא לש טילונרג הבכש רמג מ"ס 7 יבוע      

             184.00 ע"וש וא ר"מ           
      
תודימב ענמת םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1575
    60/60 ,30/60 ,30/30 ,40/60 ,40/40 ,20/40  
וא ןמפלו לש תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס      

             172.00 ע"וש ר"מ           
      
תודימב ענמת םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1580
    60/60 ,30/60 ,30/30 ,40/60 ,40/40 ,20/40  
וא ןמפלו לש שטולמ רמג מ"ס 7 יבוע ,מ"ס      

             186.00 ע"וש ר"מ           
      
מ"ס 8 יבוע ופי ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1585

             164.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג ר"מ           
      
מ"ס 8 יבוע ופי ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1590

             173.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג ר"מ           
      
מ"ס 8 יבוע ופי ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1595
לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג      

             182.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
"קיתנע" ופי ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1600
ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 8 יבוע      

             249.00 ע"וש וא ר"מ           
      
"קיתנע" ופי ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1605
וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 8 יבוע      

             249.00 ע"וש ר"מ           
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../230 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     230 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
"קיתנע" ופי ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1610
/ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס 8 יבוע      

             249.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק ר"מ           
      
מ"ס 8 יבוע ינוא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1615

             124.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג ר"מ           
      
מ"ס 8 יבוע ינוא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1620

             129.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג ר"מ           
      
מ"ס 8 יבוע ינוא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1625
לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג      

             143.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
8 יבוע קולוק ינוא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1630

             128.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
8 יבוע קולוק ינוא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1635

             135.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
,תיבוליש ,תירוקד םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1640
לש רופאב הבכש רמג מ"ס 8 יבוע יטלבד      

             110.00 ע"וש וא ןמפלו ר"מ           
      
,תיבוליש ,תירוקד םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1645
ןמפלו לש עבצב הבכש רמג מ"ס 8 יבוע יטלבד      

             114.00 ע"וש וא ר"מ           
      
,תיבוליש ,תירוקד םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1650

             134.00 ע"וש וא ןמפלו לש ןבל רמג מ"ס 8 יבוע יטלבד ר"מ           
      
תודימב וקירוטסיה םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1655
8 יבוע ,מ"ס 21/81 ,21/21 ,21/9 תונתשמ      

             113.00 ע"וש וא ןמפלו לש רופאב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
תודימב וקירוטסיה םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1660
8 יבוע ,מ"ס 21/81 ,21/21 ,21/9 תונתשמ      

             119.00 ע"וש וא ןמפלו לש עבצב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
תודימב וקירוטסיה םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1665
8 יבוע ,מ"ס 21/81 ,21/21 ,21/9 תונתשמ      

             141.00 ע"וש וא ןמפלו לש ןבל רמג מ"ס ר"מ           
      
תודימב וקירוטסיה םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1670
8 יבוע ,מ"ס 21/81 ,21/21 ,21/9 תונתשמ      

             153.00 ע"וש וא ןמפלו לש תתוסמ רמג מ"ס ר"מ           
      
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../231 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     231 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודימב ןבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1675
רופאב הבכש רמג מ"ס 8 יבוע ,מ"ס 02/01      

             127.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
תודימב ןבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1680
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 8 יבוע ,מ"ס 02/01      

             134.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
תודימב ןבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1685
/ ןבל הבכש רמג מ"ס 8 יבוע ,מ"ס 02/01      

             148.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס ר"מ           
      
02/01 תינבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1690
ןמפלו לש רופאב הבכש רמג מ"ס 8 יבוע ,מ"ס      

             108.00 ע"וש וא ר"מ           
      
02/01 תינבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1695
ןמפלו לש עבצב הבכש רמג מ"ס 8 יבוע ,מ"ס      

             111.00 ע"וש וא ר"מ           
      
02/01 תינבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1700

             131.00 ע"וש וא ןמפלו לש ןבל רמג מ"ס 8 יבוע ,מ"ס ר"מ           
      
02/01 תינבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1705
וא ןמפלו לש תתוסמ רמג מ"ס 8 יבוע ,מ"ס      

             171.00 ע"וש ר"מ           
      
02/01 תינבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1710
וא ןמפלו לש שטולמ רמג מ"ס 8 יבוע ,מ"ס      

             198.00 ע"וש ר"מ           
      
03/51 תינבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1715
ןמפלו לש רופאב הבכש רמג מ"ס 8 יבוע ,מ"ס      

             116.00 ע"וש וא ר"מ           
      
03/51 תינבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1720
ןמפלו לש עבצב הבכש רמג מ"ס 8 יבוע ,מ"ס      

             121.00 ע"וש וא ר"מ           
      
03/51 תינבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1725

             140.00 ע"וש וא ןמפלו לש ןבל רמג מ"ס 8 יבוע ,מ"ס ר"מ           
      
03/51 תינבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1730
וא ןמפלו לש תתוסמ רמג מ"ס 8 יבוע ,מ"ס      

             171.00 ע"וש ר"מ           
      
      
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../232 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     232 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
03/51 תינבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1735
וא ןמפלו לש שטולמ רמג מ"ס 8 יבוע ,מ"ס      

             198.00 ע"וש ר"מ           
      
ןבלמ םינורשע םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1740
רופאב הבכש רמג מ"ס 8 יבוע ,מ"ס 02/01      

             111.00 ע"וש וא גנוטיא לש ר"מ           
      
ןבלמ םינורשע םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1745
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 8 יבוע ,מ"ס 02/01      

             114.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
ןבלמ םינורשע םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1750
לש לייטקוק רמג מ"ס 8 יבוע ,מ"ס 02/01      

             124.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
ןבלמ םינורשע םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1755
לש תתוסמ רמג מ"ס 8 יבוע ,מ"ס 02/01      

             148.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
ןבלמ םינורשע םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1760
לש שטולמ רמג מ"ס 8 יבוע ,מ"ס 02/01      

             170.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
01 יבוע ןועבט ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1765

             146.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
01 יבוע ןועבט ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1770

             151.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
01 יבוע ןועבט ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1775
לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס      

             165.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
01 יבוע קולוק ינוא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1780

             187.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
01 יבוע קולוק ינוא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1785

             202.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס ר"מ           
      
תודימב ונברוא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1790
רמג מ"ס 01 יבוע ,מ"ס 08/08 ,001/04      
וא ןייטשרקא לש גנילרק / תתוסמ / שטולמ      

             291.00 ע"וש ר"מ           
      
      
      
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../233 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     233 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
סנרול חירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1795
יבוע הצק טנמלא ,מ"ס 05/02 ,05/05 תודימב      
וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 01      

             529.00 ע"וש ר"מ           
      
סנרול חירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1800
יבוע הצק טנמלא ,מ"ס 05/02 ,05/05 תודימב      
וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 01      

             529.00 ע"וש ר"מ           
      
סנרול חירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1805
יבוע הצק טנמלא ,מ"ס 05/02 ,05/05 תודימב      
וא ןייטשרקא לש טילונרג הבכש רמג מ"ס 01      

             529.00 ע"וש ר"מ           
      
סנרול חירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1810
יבוע הצק טנמלא ,מ"ס 05/02 ,05/05 תודימב      
לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס 01      

             529.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
תיראנילה הרדסה םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1815
מ"ס 01 יבוע ,מ"ס 04/01 תודימב עבורה ןבא      
לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג      

             193.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
תיראנילה הרדסה םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1820
מ"ס 01 יבוע ,מ"ס 04/01 תודימב עבורה ןבא      

             215.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש תתוסמ רמג ר"מ           
      
תיראנילה הרדסה םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1825
מ"ס 01 יבוע ,מ"ס 06/51 תודימב עבורה ןבא      
לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג      

             193.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
תיראנילה הרדסה םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1830
מ"ס 01 יבוע ,מ"ס 06/51 תודימב עבורה ןבא      

             215.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש תתוסמ רמג ר"מ           
      
תתוסמ וטנרט םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1835
רמג מ"ס 01 יבוע ,מ"ס 5.41/5.31 תודימב      

             182.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש תתוסמ ר"מ           
      
תודימב תצרוחמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1840
רופאב הבכש רמג מ"ס 01 יבוע ,מ"ס 02/01      

             188.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
      
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../234 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     234 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודימב תצרוחמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1845
עבצב הבכש רמג מ"ס 01 יבוע ,מ"ס 02/01      

             199.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
תודימב תצרוחמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1850
/ ןבל הבכש רמג מ"ס 01 יבוע ,מ"ס 02/01      

             239.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס ר"מ           
      
תודימב ןבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1855
רופאב הבכש רמג מ"ס 01 יבוע ,מ"ס 02/01      

             177.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
תודימב ןבלמ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1860
עבצב הבכש רמג מ"ס 01 יבוע ,מ"ס 02/01      

             189.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
יבוע 01 םורטנס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1865

             141.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 01 ר"מ           
      
יבוע 01 םורטנס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1870

             143.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 01 ר"מ           
      
יבוע 01 םורטנס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1875

             153.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק רמג מ"ס 01 ר"מ           
      
יבוע 01 םורטנס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1880

             176.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס 01 ר"מ           
      
ףוציר תויבוק םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1885
מ"ס 02/02 ,קלח מ"ס 01/01 תודימב סנרול      
רופאב הבכש רמג מ"ס 01 יבוע הניפ טנמלא      

             795.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
ףוציר תויבוק םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1890
מ"ס 02/02 ,קלח מ"ס 01/01 תודימב סנרול      
עבצב הבכש רמג מ"ס 01 יבוע הניפ טנמלא      

             795.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
ףוציר תויבוק םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1895
מ"ס 02/02 ,קלח מ"ס 01/01 תודימב סנרול      
טילונרג הבכש רמג מ"ס 01 יבוע הניפ טנמלא      

             795.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
ףוציר תויבוק םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1900
מ"ס 02/02 ,קלח מ"ס 01/01 תודימב סנרול      
/ ןבל הבכש רמג מ"ס 01 יבוע הניפ טנמלא      

             795.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס ר"מ           
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../235 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     235 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ינבלמ חירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1905
מ"ס 21 יבוע ,מ"ס 001/05 ,001/52 תודימב      

             169.00 ע"וש וא ןמפלו לש רופאב הבכש רמג ר"מ           
      
ינבלמ חירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1910
מ"ס 21 יבוע ,מ"ס 001/05 ,001/52 תודימב      

             183.00 ע"וש וא ןמפלו לש עבצב הבכש רמג ר"מ           
      
ינבלמ חירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1915
מ"ס 21 יבוע ,מ"ס 001/05 ,001/52 תודימב      

             212.00 ע"וש וא ןמפלו לש ןבל רמג ר"מ           
      
ינבלמ חירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1920
מ"ס 21 יבוע ,מ"ס 001/05 ,001/52 תודימב      

             232.00 ע"וש וא ןמפלו לש תתוסמ רמג ר"מ           
      
ינבלמ חירא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1925
מ"ס 21 יבוע ,מ"ס 001/05 ,001/52 תודימב      

             242.00 ע"וש וא ןמפלו לש שטולמ רמג ר"מ           
      
? )קורי( אמייק תב הביבסו הינבל םיטנמלא ?      
      
םגד ןוטס וקא ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1935
מ"ס 5.41/5.31 תודימב  וטנרוט / ןועבט      
לש רופאב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע )קורי(      

             141.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
םגד ןוטס וקא ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1940
מ"ס 5.41/5.31 תודימב  וטנרוט / ןועבט      
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע )קורי(      

             147.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
םגד ןוטס וקא ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1945
מ"ס 5.41/5.31 תודימב  וטנרוט / ןועבט      
לש ןוטסרקא הבכש רמג מ"ס 7 יבוע )קורי(      

             163.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
םגד ןוטס וקא ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1950
מ"ס 5.41/5.31 תודימב  וטנרוט / ןועבט      
/ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס 7 יבוע )קורי(      

             164.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק ר"מ           
      
ןוטס וקא ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1955
יבוע )קורי( מ"ס 81/81 תודימב זקנמ ףוצירל      
וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 6      

             142.00 ע"וש ר"מ           
      
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../236 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     236 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןוטס וקא ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1960
יבוע )קורי( מ"ס 81/81 תודימב זקנמ ףוצירל      
וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 6      

             147.00 ע"וש ר"מ           
      
ןוטס וקא ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1965
יבוע )קורי( מ"ס 81/81 תודימב זקנמ ףוצירל      
וא ןייטשרקא לש ןוטסרקא הבכש רמג מ"ס 6      

             163.00 ע"וש ר"מ           
      
ןוטס וקא ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1970
יבוע )קורי( מ"ס 81/81 תודימב זקנמ ףוצירל      
לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס 6      

             164.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
תודימב אשד ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1975
הבכש רמג מ"ס 01 יבוע )קורי( מ"ס 06/04      
וא ןמפלו וא גנוטיא וא ןייטשרקא לש רופאב      

             140.00 ע"וש ר"מ           
      
תודימב אשד ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1980
הבכש רמג מ"ס 01 יבוע )קורי( מ"ס 06/04      

             146.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב ר"מ           
      
תודימב אשד ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1985
הבכש רמג מ"ס 01 יבוע )קורי( מ"ס 06/04      
וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל      

             214.00 ע"וש ר"מ           
      
ןוטסורטר ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1990
,02/02 ,02/01 ,51/51 תודימב תרזחוממ      
    40/40 ,30/60 ,20/40 ,30/30 ,15/30 ,25/25  
ןוטסרקא הבכש רמג מ"ס 7 יבוע )קורי( מ"ס      

             239.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
ןוטסורטר ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.1995
,02/02 ,02/01 ,51/51 תודימב תרזחוממ      
    40/40 ,30/60 ,20/40 ,30/30 ,15/30 ,25/25  
ןוטסרקא הבכש רמג מ"ס 6 יבוע  )קורי( מ"ס      

             205.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש ר"מ           
      
תודימב ןדרג הטוג םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2000
יטסלפומרט רמוחמ אשד יחירא ,מ"ס 05/05      
שא יוביכ תובחרל וא/ו תוינחל םיאתמ רזחוממ      

             172.00 ע"וש וא גנוטיא לש  מ"ס 4 יבוע )קורי( ר"מ           
      
      
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../237 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     237 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וטנרט ןוטסלמרכ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2005
לש תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע )קורי( תזקנמ      

             106.00 ע"וש וא ןמפלו ר"מ           
      
וטנרט ןוטסלמרכ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2010
רופאב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע )קורי( תזקנמ      

             130.00 ע"וש וא ןמפלו לש ר"מ           
      
וטנרט ןוטסלמרכ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2015
עבצב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע )קורי( תזקנמ      

             133.00 ע"וש וא ןמפלו לש ר"מ           
      
וטנרט ןוטסלמרכ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2020
ןמפלו לש ןבל רמג מ"ס 7 יבוע )קורי( תזקנמ      

             147.00 ע"וש וא ר"מ           
      
תזקנמ דנוה הרוטנ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2025
וא גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע )קורי(      

             108.00 ע"וש ר"מ           
      
תזקנמ דנוה הרוטנ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2030
לש רופאב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע )קורי(      

             128.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
תזקנמ דנוה הרוטנ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2035
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע )קורי(      

             129.00 ע"וש וא גנוטיא ר"מ           
      
תזקנמ דנוה הרוטנ םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2040
וא גנוטיא לש לייטקוק רמג מ"ס 7 יבוע )קורי(      

             140.00 ע"וש ר"מ           
      
? תושיגנ ?      
      
םירוויעל ןומיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2050
מ"ס 01/01 תודימב םיספ וא תוטילב םע      
לש רופאב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע )תושיגנ(      

             125.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
םירוויעל ןומיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2055
מ"ס 01/01 תודימב םיספ וא תוטילב םע      
ןייטשרקא לש ןבל רמג מ"ס 6 יבוע )תושיגנ(      

             139.00 ע"וש וא ר"מ           
      
םירוויעל ןומיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2060
מ"ס 01/01 תודימב םיספ וא תוטילב םע      
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע )תושיגנ(      

             139.00 ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ           
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../238 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     238 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םירוויעל ןומיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2065
מ"ס 02/02 תודימב םיספ וא תוטילב םע      
לש רופאב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע )תושיגנ(      

             116.00 ע"וש וא ןמפלו ר"מ           
      
םירוויעל ןומיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2070
מ"ס 02/02 תודימב םיספ וא תוטילב םע      
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע )תושיגנ(      

             123.00 ע"וש וא ןמפלו ר"מ           
      
םירוויעל ןומיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2075
מ"ס 02/02 תודימב םיספ וא תוטילב םע      
וא ןמפלו לש ןבל רמג מ"ס 6 יבוע )תושיגנ(      

             149.00 ע"וש ר"מ           
      
םירוויעל ןומיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2080
מ"ס 02/02 תודימב םיספ וא תוטילב םע      
ןמפלו לש תתוסמ רמג מ"ס 6 יבוע )תושיגנ(      

             236.00 ע"וש וא ר"מ           
      
םע ןומיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2085
תודימב םיליבומ םיספ וא הרהזאל תוישושבג      
הבכש רמג מ"ס 6 יבוע )תושיגנ( מ"ס 03/03      

             124.00 ע"וש וא ןמפלו לש רופאב ר"מ           
      
םע ןומיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2090
תודימב םיליבומ םיספ וא הרהזאל תוישושבג      
לש ןבל רמג מ"ס 6 יבוע  )תושיגנ( מ"ס 03/03      

             137.00 ע"וש וא ןמפלו ר"מ           
      
םע ןומיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2095
תודימב םיליבומ םיספ וא הרהזאל תוישושבג      
הבכש רמג מ"ס 6 יבוע  )תושיגנ( מ"ס 03/03      

             137.00 ע"וש וא ןמפלו לש עבצב ר"מ           
      
4 םיכנל הינח ןומיס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2100
7 יבוע )תושיגנ( מ"ס 08/08 לש תודימב 'חי      
= 'פמוק 1( ע"וש וא גנוטיא לש ןבל לוחכ מ"ס      

             396.00 'פמוק         )'חי 4  
      
4 םיכנל הינח ןומיס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2105
8 יבוע )תושיגנ( מ"ס 08/08 לש תודימב 'חי      
ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס      

             408.00 'פמוק         )'חי 4 = 'פמוק 1(  
      
םיכנל הינח ןומיס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2110
מ"ס 7 יבוע )תושיגנ( מ"ס 04/04 לש תודימב      

             130.00 ע"וש וא ןמפלו לש רופאב הבכש רמג ר"מ           
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../239 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     239 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיכנל הינח ןומיס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2115
מ"ס 7 יבוע )תושיגנ( מ"ס 04/04 לש תודימב      

             142.00 ע"וש וא ןמפלו לש ןבל רמג ר"מ           
      
םיכנל הינח ןומיס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2120
מ"ס 7 יבוע )תושיגנ( מ"ס 04/04 לש תודימב      

             142.00 ע"וש וא ןמפלו לש עבצב הבכש רמג ר"מ           
      
? םינומיסו הנווכה ?      
      
םינפואל ןומיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2130
04/04 לש תודימב עבטומ הטסורינ טנמלא      
גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע מ"ס      

             213.00 ע"וש וא 'חי           
      
םינפואל ןומיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2135
04/04 לש תודימב עבטומ הטסורינ טנמלא      
גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע מ"ס      

             226.00 ע"וש וא 'חי           
      
םינפואל ןומיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2140
04/04 לש תודימב עבטומ הטסורינ טנמלא      
וא גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע מ"ס      

             266.00 ע"וש 'חי           
      
יכלוהל ןומיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2145
לש תודימב עבטומ הטסורינ טנמלא לגר      
לש רופאב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע מ"ס 04/04      

             213.00 ע"וש וא גנוטיא 'חי           
      
יכלוהל ןומיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2150
לש תודימב עבטומ הטסורינ טנמלא לגר      
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 7 יבוע מ"ס 04/04      

             226.00 ע"וש וא גנוטיא 'חי           
      
יכלוהל ןומיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2155
לש תודימב עבטומ הטסורינ טנמלא לגר      
לש תתוסמ רמג מ"ס 7 יבוע מ"ס 04/04      

             266.00 ע"וש וא גנוטיא 'חי           
      
תודימב הרפיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2160
לש רופאב הבכש רמג מ"ס 8 יבוע מ"ס 04/04      

              71.00 ע"וש וא ןייטשרקא 'חי           
      
תודימב הרפיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2165
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 8 יבוע מ"ס 04/04      

              81.00 ע"וש וא ןייטשרקא 'חי           
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../240 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     240 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודימב הרפיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2170
לש רופאב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע מ"ס 04/04      

             101.00 ע"וש וא גנוטיא 'חי           
      
תודימב הרפיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2175
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 6 יבוע מ"ס 04/04      

             103.00 ע"וש וא גנוטיא 'חי           
      
תודימב הרפיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2180
לש לייטקוק רמג מ"ס 6 יבוע מ"ס 04/04      

             111.00 ע"וש וא גנוטיא 'חי           
      
תודימב הרפיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2185
לש תתוסמ רמג מ"ס 6 יבוע מ"ס 04/04      

             122.00 ע"וש וא גנוטיא 'חי           
      
תודימב הרפיס ןבא םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2190
/ ןבל הבכש רמג מ"ס 8 יבוע מ"ס 04/04      

             126.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס 'חי           
      
ליבש ןומיס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2195
רמג מ"ס 6 יבוע מ"ס 04/04 תודימב םינפואל      

             116.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש 'חי           
      
ליבש ןומיס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2200
רמג מ"ס 6 יבוע מ"ס 04/04 תודימב םינפואל      

             124.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש 'חי           
      
ליבש ןומיס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2205
רמג מ"ס 7 יבוע מ"ס 04/04 תודימב םינפואל      

             131.00 ע"וש וא ןמפלו לש רופאב הבכש ר"מ           
      
ליבש ןומיס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2210
רמג מ"ס 7 יבוע מ"ס 04/04 תודימב םינפואל      

             142.00 ע"וש וא ןמפלו לש עבצב הבכש ר"מ           
      
ליבש ןומיס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2215
רמג מ"ס 7 יבוע מ"ס 04/04 תודימב םינפואל      

             143.00 ע"וש וא ןמפלו לש ןבל ר"מ           
      
ליבש ןומיס םגד תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.2220
רמג מ"ס 6 יבוע מ"ס 04/04 תודימב םינפואל      
ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש      

             159.00 ע"וש וא 'חי           
      
403 מ"בלפ תורמסממ ישושימ הארתה חטשמ     40.03.2225
הדיריו םילושכימ ןומיס םשל ,הכרדמב םיצוענ      

           1,476.00 םירוויעו םילבגומל הייצח ירבעמל ר"מ           
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../241 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     241 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,הכרדימב םיצוענ 403 מ"בלפ תורמסמ     40.03.2230

              54.00 םירוויעו םילבגומל ןומיס םשל ,םירוזא םוחיתל 'חי           
      
? זקנמ ףוציר ?      
      
6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.2240
ENOTS( "ןוטס-וקא" ןבא סופיטמ ,מ"ס      
    OCE( וא "ןייטשרקא" תרצות זקנמ ףוצירל  
לש 'נימ לקשמב תינכטואיג העירי תוברל ,ע"ש      
הבכש ,תיתשה ג"ע תחנומ ר"מ/םרג 003      
גורדב סג ץצחמ מ"ס 02 יבועב תזקנמ תאשונ      
מ"ס 5 יבועב תרשיימ הבכשו  מ"מ 52-4      

             144.00 ףוצירל תחתמ מ"מ 6-2 גורדב קד ץצחמ ר"מ           
      
סופיטמ זקנמה ףוצירל יריחמ תפסות     40.03.2245
ץצחה תבכש יבוע תלדגה רובע "ןוטס-וקא"      

               5.00 ]הבכשה יבועב יפסונ מ"ס 5 לכל ריחמה[ סגה ר"מ           
      
? ןבא ףוציר ?      
      
ןבאמ תואמגוד וא םיספ ,םיחטשמ ףוציר     40.03.2255
מ"ס 8-6 יבועב מ"ס 8X8 תודימב תיעבט      
בצוימ לוח ג"ע ע"ש וא "ודיפורפ" גוסמ      
טנמצ טיטב םיחוור יולמ תוברל ,טנמצב      

             577.00 לכירדאה / קפסה תייחנה י"פע ךרוצה תדימב ר"מ           
      
טינרג ןבאמ תואמגוד וא םיספ ,םיחטשמ ףוציר     40.03.2260
8-6 יבועב תונוש תודימב בורצ דוביעב הרופא      

             615.00 מ"ס ר"מ           
      
תינוגילופ תובכש ןבאמ םיחטשמ ףוציר     40.03.2265
מ"ס 02 יבועב מ"ס 06X05 םומינימ תודימב      
םיחוור יולמ תוברל ,טנמצב בצוימ לוח ג"ע      
תייחנה י"פע ךרוצה תדימב טנמצ טיטב      

             686.00 לכירדאה ר"מ           
      
5 יבועב תיארפ ןבאמ םיליבשו םיחטשמ ףוציר     40.03.2270
טיטב תוגופ יולימ תוברל ,והשלכ דוביעבו מ"ס      

             228.00 טנמצ ר"מ           
      
תינריג תובכש ןבאמ םיליבשו םיחטשמ ףוציר     40.03.2275
יולימ תוברל ,והשלכ דוביעבו מ"ס 21 יבועב      

             286.00 טנמצ טיטב תוגופ ר"מ           
      
      
      
      
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../242 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     242 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לדוגב לחנ יקולחמ םיליבשו םיחטשמ ףוציר     40.03.2280
םיעבוטמ םהשלכ םינווגב מ"ס 21-7 דיחא      
רמגב טנמצ טיט יולימ םעו טיט תבכשב      
031 תינכטואיג העירי יבג לע לכה ,החנהה      

             305.00 ר"מ/'רג ר"מ           
      
לדוגב לחנ יקולחמ םיליבשו םיחטשמ ףוציר     40.03.2285
םיעבוטמ םהשלכ םינווגב מ"ס 02-01 דיחא      
רמגב טנמצ טיט יולימ םעו טיט תבכשב      
031 תינכטואיג העירי יבג לע לכה ,החנהה      

             334.00 ר"מ/'רג ר"מ           
      
5 יבועב הרוסנ ןבאמ םיליבשו םיחטשמ ףוציר     40.03.2290

             348.00 והשלכ דוביעבו מ"ס ר"מ           
      
השק תיטימולוד ןבאב םיליבשו םיחטשמ ףוציר     40.03.2295
ןומר ןבא, ידוהי יזימ גוסמ רחא וא דרדרו ןווגב      
, ע"ש וא תעקובמ טינרג וא טינרג ןבא וא      
תישפוח תילניגותרוא החנהב, והשלכ דוביעב      
לכה ,טנמצ טיט וא בצוימ לוח ג"ע תרחא וא      
תודימב ןבא יחלפב ,לכירדאה תריחב יפל      

             472.00 . מ"ס 01-8 יבועבו תונוש ר"מ           
      
השק תיטימולוד ןבאב םיליבשו םיחטשמ ףוציר     40.03.2300
ןומר ןבא, ידוהי יזימ גוסמ רחא וא דרדרו ןווגב      
, ע"ש וא תעקובמ טינרג וא טינרג ןבא וא      
תישפוח תילניגותרוא החנהב, והשלכ דוביעב      
לכה ,טנמצ טיט וא בצוימ לוח ג"ע תרחא וא      
תודימב ןבא יחלפב ,לכירדאה תריחב יפל      

             390.00 . מ"ס 7-6 יבועבו תונוש ר"מ           
      
תעקובמ תלזב ןבאב םיליבשו םיחטשמ ףוציר     40.03.2305
החנהב מ"ס 5/01/01 תודימב והשלכ דוביעב      
בצוימ לוח ג"ע תרחא וא תישפוח תילניגותרוא      

             463.00 לכירדאה תריחב יפל לכה ,טנמצ טיט וא ר"מ           
      
לחנ תורורצ םע ץוחר טילונרג תופצרמב ףוציר     40.03.2310

             206.00 .מ"ס 8 יבועב מ"ס 04/04 תודימב ר"מ           
      
לחנ תורורצ םע ץוחר טילונרג תופצרמב ףוציר     40.03.2315

             192.00 מ"ס 8/7 יבועב מ"ס 03/03 תודימב ר"מ           
      
תלזב ןבא םע ץוחר טילונרג תופצרמב ףוציר     40.03.2320

             229.00 .מ"ס 8/7 יבועב מ"ס 06/03 תודימב ר"מ           
      
ץוחר טילונרג תופצרמב ףוצירל ריחמ תפסות     40.03.2325

              36.00 ירצמ לחנ גוס רובע ןהשלכ יבועבו תודימב ר"מ           
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../243 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     243 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
טילונרג רומיגב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.2330
עוביר וא מ"ס 02/01 ןבלמ סופיטמ "ידאו"      

             246.00 מ"ס 6 יבועב ,מ"ס 02/02 ר"מ           
      

             215.00 מ"ס 6/52 ךתחב שיטלט ןבאמ ףוציר יספ רטמ          40.03.2335
      

             242.00 מ"ס 6/03 ךתחב שיטלט ןבאמ ףוציר יספ רטמ          40.03.2340
      
דוביע ,'א גוס רופא "ןומר הפצמ" ןבא ףוציר     40.03.2345

             477.00 .מ"ס 5 יבוע ,"םסמסמ" ר"מ           
      
מ"ס 01/02 תודימב הטוקרט יחיראב ףוציר     40.03.2350
וא "םיקפוא הטוקרט" תרצות מ"ס 5-4 יבועבו      

             376.00 ןרציה תויחנה יפל שרדנה לכ ללוכ ע"ש ר"מ           
      
מ"ס 8/52 תודימב הטוקרט יחיראב ףוציר     40.03.2355
וא "םיקפוא הטוקרט" תרצות מ"ס 5.6 יבועבו      

             387.00 ןרציה תויחנה יפל שרדנה לכ ללוכ ע"ש ר"מ           
      
/ ןבל ןווג רובע הטוקרט יחיראל ריחמ תפסות     40.03.2360

              48.00 םוח / םודא םוקמב לדרח בוהצ ר"מ           
      
תריגא .)םיעבצ ללש( S 8X8 יביטרוקד חירא     40.03.2365
י"ע YTINIFNI 'צות ,םילבכ י"ע היגרנא      

           1,333.00 ע"ש וא .L.S.M 'חי           
      
תריגא .)םיעבצ ללש( R 8X8 יביטרוקד חירא     40.03.2370
י"ע YTINIFNI 'צות ,םילבכ י"ע היגרנא      

           1,238.00 ע"ש וא .L.S.M 'חי           
      
תריגא .)םיעבצ ללש( S 8X4 יביטרוקד חירא     40.03.2375
י"ע YTINIFNI 'צות ,םילבכ י"ע היגרנא      

           1,143.00 ע"ש וא .L.S.M 'חי           
      
תריגא .)םיעבצ ללש( R 8X4 יביטרוקד חירא     40.03.2380
י"ע YTINIFNI 'צות ,םילבכ י"ע היגרנא      

             953.00 ע"ש וא .L.S.M 'חי           
      
גוסמ רליס תזתה רובע ףוצירל ריחמ תפסות     40.03.2385

              11.00 ר"מל 'רג 004 לש תומכב "H422 ליסודור" ר"מ           
      
גוסמ המיטא רמוחב ןוטב / ןבא יחטשמ םוטיא     40.03.2390
רטסימ תרצות "דחוימ ןוטינרג" וא "ליסיטלומ"      

              20.00 ע"ש וא תימרכ סקיפ ר"מ           
      
1" גוסמ )יתקבא( םיקשימ יולימ רמוח     40.03.2395

              39.00 ע"וש וא "REKCA ג"ק           
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../244 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     244 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
)לזונ( יולימה לוח תיישקהל םיקשימל רמוח     40.03.2400

              96.00 ע"וש וא "REKCA 2" גוסמ רטיל          
      
? תונוש ?      
      
טיט תבכש רובע והשלכ ףוצירל ריחמ תפסות     40.03.2410

              16.00 ףוצירל תחתמ טנמצ ר"מ           
      
טנמצ רובע והשלכ ףוצירל ריחמ תפסות     40.03.2415

               9.00 6:1 סחיב לוחה תבכשב ברועמ ר"מ           
      
ךותיח רובע והשלכ ףוצירל ריחמ תפסות     40.03.2420
ללוכ ותחנהו מ"ס 4 דע 2 יבועל ףוצירה      
תכתמ / ןוטב ג"ע ,יסקופא קבדב הקבדה      

              96.00 )'וכו םיפתרמ תוגג ,תוחוש יסכמ( ר"מ           
      
םיטגרגא לדוגב ץצחמ תרשוימ לוחלח תבכש     40.03.2425
ירוזאב עוציבל מ"ס 4 יבועבו מ"מ 5-3 לש      

              20.00 'וכו והשלכ גוסמ ררוחמ ףוציר ,םיצע ר"מ           
      
יבועו גוסמ קוריפמ תובלתשמ םינבא ףוציר     40.03.2430
קדוהמ 'א גוס עצמ ,תיתש קודיה :ללוכ ,והשלכ      
מ"ס 5 לוח עצמ ,מ"ס51 יבועב האלמ הרקבב      

              66.00 .ןנכתמה תעיבק יפל םינוש םימקרמ בוציעו ר"מ           
      
תובלתשמ םינבאמ 'מ 3 בחורב היצח רבעמ     40.03.2435
תוברל מ"ס 8 דע ההבגה ללוכ מ"ס 8 יבועב      
5.0 לכ "לותח יניע", טלפסא לובגב רבעמ ןבא      
דרשמ יטרפו תויחנה י"פע לכה , העיבצו 'מ      

             286.00 ןנכתמה וא הרובחתה ר"מ           
      
51-01 דיחא לדוגב לחנ יקולחמ ףצורמ חטשמ     40.03.2440
טנמצ טיט תבכשב םיעבוטמ והשלכ ןווגב מ"ס      
יבועב עצמ תבכש תוברל, תוגופ דוביע ללוכ      

             372.00 שורדה לכו ןייוזמ 03-ב ןוטב , מ"ס 02 ר"מ           
םיפוציר 30.04 כ"הס            

      
ה פ ש  י נ ב א  40.04 ק ר פ  ת ת       
      
/ םינושה םהיגוס לע הפשה ינבא לכ ריחמ      
החנה ללוכ םינוש םיגוסמ תוניפ / הצק תודיחי      
תרחא םשרנ םא אלא ןוטב תנעשמו דוסי ג"ע      
תושרופמ      
      
הבוג מ"ס 001/71 תודימב 001 א"ת הפש ןבא     40.04.0005

              72.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52 רטמ           
      
      

40.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../245 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     245 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הבוג מ"ס 001/71 תודימב 001 א"ת הפש ןבא     40.04.0010

              74.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 52 רטמ           
      
הבוג מ"ס 001/71 תודימב 001 א"ת הפש ןבא     40.04.0015

             109.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק רמג מ"ס 52 רטמ           
      
הבוג מ"ס 001/71 תודימב 001 א"ת הפש ןבא     40.04.0020

             130.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס 52 רטמ           
      
הבוג מ"ס 05/71 תודימב 05 א"ת הפש ןבא     40.04.0025

              81.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52 רטמ           
      
הבוג מ"ס 05/71 תודימב 05 א"ת הפש ןבא     40.04.0030

              90.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 52 רטמ           
      
הבוג מ"ס 05/71 תודימב 05 א"ת הפש ןבא     40.04.0035

             127.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק רמג מ"ס 52 רטמ           
      
הבוג מ"ס 05/71 תודימב 05 א"ת הפש ןבא     40.04.0040

             157.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס 52 רטמ           
      
הבוג מ"ס 52/71 תודימב  52 א"ת הפש ןבא     40.04.0045

              96.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52 רטמ           
      
הבוג מ"ס 52/71 תודימב  52 א"ת הפש ןבא     40.04.0050

             110.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 52 רטמ           
      
הבוג מ"ס 52/71 תודימב  52 א"ת הפש ןבא     40.04.0055

             151.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק רמג מ"ס 52 רטמ           
      
הבוג מ"ס 52/71 תודימב  52 א"ת הפש ןבא     40.04.0060

             190.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס 52 רטמ           
      
ימינפ ,מ"ס 09 ינוציח תלגועמ א"ת הפש ןבא     40.04.0065
לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג ,מ"ס 09      

              87.00 ע"וש וא גנוטיא 'חי           
      
ימינפ ,מ"ס 09 ינוציח תלגועמ א"ת הפש ןבא     40.04.0070
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג ,מ"ס 09      

              97.00 ע"וש וא גנוטיא 'חי           
      
ימינפ ,מ"ס 09 ינוציח תלגועמ א"ת הפש ןבא     40.04.0075
לש לייטקוק רמג מ"ס 52 הבוג ,מ"ס 09      

             106.00 ע"וש וא גנוטיא 'חי           
      
ימינפ ,מ"ס 09 ינוציח תלגועמ א"ת הפש ןבא     40.04.0080
גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס 52 הבוג ,מ"ס 09      

             126.00 ע"וש וא 'חי           
      

40.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../246 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     246 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הבוג ,מ"ס 001/02 תודימב שיבכל הפש ןבא     40.04.0085

              75.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52 רטמ           
      
הבוג ,מ"ס 001/02 תודימב שיבכל הפש ןבא     40.04.0090

              79.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 52 רטמ           
      
הבוג ,מ"ס 001/02 תודימב שיבכל הפש ןבא     40.04.0095

             111.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק רמג מ"ס 52 רטמ           
      
הבוג ,מ"ס 001/02 תודימב שיבכל הפש ןבא     40.04.0100

             134.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס 52 רטמ           
      
,מ"ס 001/51 תודימב 001 תיאפיח הפש ןבא     40.04.0105
וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 03 הבוג      

              74.00 ע"וש רטמ           
      
,מ"ס 001/51 תודימב 001 תיאפיח הפש ןבא     40.04.0110
וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 03 הבוג      

              79.00 ע"וש רטמ           
      
,מ"ס 001/51 תודימב 001 תיאפיח הפש ןבא     40.04.0115

             114.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק רמג מ"ס 03 הבוג רטמ           
      
,מ"ס 001/51 תודימב 001 תיאפיח הפש ןבא     40.04.0120

             137.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס 03 הבוג רטמ           
      
,מ"ס 05/51 תודימב 05 תיאפיח הפש ןבא     40.04.0125
וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 03 הבוג      

              86.00 ע"וש רטמ           
      
,מ"ס 05/51 תודימב 05 תיאפיח הפש ןבא     40.04.0130
וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 03 הבוג      

              94.00 ע"וש רטמ           
      
,מ"ס 05/51 תודימב 05 תיאפיח הפש ןבא     40.04.0135

             137.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק רמג מ"ס 03 הבוג רטמ           
      
,מ"ס 05/51 תודימב 05 תיאפיח הפש ןבא     40.04.0140

             170.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס 03 הבוג רטמ           
      
,מ"ס 52/51 תודימב 52 תיאפיח הפש ןבא     40.04.0145
וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 03 הבוג      

             100.00 ע"וש רטמ           
      
,מ"ס 52/51 תודימב 52 תיאפיח הפש ןבא     40.04.0150
וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 03 הבוג      

             113.00 ע"וש רטמ           
      
      

40.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../247 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     247 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,מ"ס 52/51 תודימב 52 תיאפיח הפש ןבא     40.04.0155

             174.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק רמג מ"ס 03 הבוג רטמ           
      
,מ"ס 52/51 תודימב 52 תיאפיח הפש ןבא     40.04.0160

             220.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס 03 הבוג רטמ           
      
03 הבוג ינוציח/ימינפ הניפ תיאפיח הפש ןבא     40.04.0165

              73.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 'חי           
      
03 הבוג ינוציח/ימינפ הניפ תיאפיח הפש ןבא     40.04.0170

              79.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 'חי           
      
03 הבוג ינוציח/ימינפ הניפ תיאפיח הפש ןבא     40.04.0175

              90.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק רמג מ"ס 'חי           
      
03 הבוג ינוציח/ימינפ הניפ תיאפיח הפש ןבא     40.04.0180

             104.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס 'חי           
      
הבוג ,מ"ס 001/81 תודימב תזקנמ הפש ןבא     40.04.0185

              80.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 02 רטמ           
      
הבוג ,מ"ס 001/81 תודימב תזקנמ הפש ןבא     40.04.0190

              86.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 02 רטמ           
      
הבוג ,מ"ס 001/81 תודימב תזקנמ הפש ןבא     40.04.0195

             119.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק רמג מ"ס 02 רטמ           
      
הבוג ,מ"ס 001/81 תודימב תזקנמ הפש ןבא     40.04.0200

             141.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס 02 רטמ           
      
001/32 תודימב 001 העונת יאל הפש ןבא     40.04.0205
לש רופאב הבכש רמג מ"ס 32 הבוג ,מ"ס      

              74.00 ע"וש וא גנוטיא רטמ           
      
001/32 תודימב 001 העונת יאל הפש ןבא     40.04.0210
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 32 הבוג ,מ"ס      

              79.00 ע"וש וא גנוטיא רטמ           
      
001/32 תודימב 001 העונת יאל הפש ןבא     40.04.0215
וא גנוטיא לש לייטקוק רמג מ"ס 32 הבוג ,מ"ס      

             113.00 ע"וש רטמ           
      
001/32 תודימב 001 העונת יאל הפש ןבא     40.04.0220
וא גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס 32 הבוג ,מ"ס      

             136.00 ע"וש רטמ           
      
      
      
      

40.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../248 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     248 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,מ"ס 05/32 תודימב 05 העונת יאל הפש ןבא     40.04.0225
וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 32 הבוג      

              83.00 ע"וש רטמ           
      
,מ"ס 05/32 תודימב 05 העונת יאל הפש ןבא     40.04.0230
וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 32 הבוג      

              94.00 ע"וש רטמ           
      
,מ"ס 05/32 תודימב 05 העונת יאל הפש ןבא     40.04.0235

             137.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק רמג מ"ס 32 הבוג רטמ           
      
,מ"ס 05/32 תודימב 05 העונת יאל הפש ןבא     40.04.0240

             170.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס 32 הבוג רטמ           
      
,מ"ס 52/32 תודימב 52 העונת יאל הפש ןבא     40.04.0245
וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 32 הבוג      

             100.00 ע"וש רטמ           
      
,מ"ס 52/32 תודימב 52 העונת יאל הפש ןבא     40.04.0250
וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 32 הבוג      

             113.00 ע"וש רטמ           
      
,מ"ס 52/32 תודימב 52 העונת יאל הפש ןבא     40.04.0255

             174.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק רמג מ"ס 32 הבוג רטמ           
      
,מ"ס 52/32 תודימב 52 העונת יאל הפש ןבא     40.04.0260

             220.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס 32 הבוג רטמ           
      
,מ"ס 001/71 תודימב א"ת הפש ןטלוק ןבא     40.04.0265
וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 91 הבוג      

             342.00 ע"וש רטמ           
      
51 הבוג ,מ"ס 05/32 תודימב היצח רבעמ ןבא     40.04.0270

              92.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס רטמ           
      
51 הבוג ,מ"ס 05/32 תודימב היצח רבעמ ןבא     40.04.0275

             100.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס רטמ           
      
51 הבוג ,מ"ס 05/32 תודימב היצח רבעמ ןבא     40.04.0280

             111.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק רמג מ"ס רטמ           
      
51 הבוג ,מ"ס 05/32 תודימב היצח רבעמ ןבא     40.04.0285

             159.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס רטמ           
      
העונת ילבגומל הזפ אלל היצח רבעמ ןבא     40.04.0290
הבכש רמג מ"ס 51 הבוג ,מ"ס 05/32 תודימב      

             105.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב רטמ           
      
      

40.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../249 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     249 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
העונת ילבגומל הזפ אלל היצח רבעמ ןבא     40.04.0295
הבכש רמג מ"ס 51 הבוג ,מ"ס 05/32 תודימב      

             115.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב רטמ           
      
העונת ילבגומל הזפ אלל היצח רבעמ ןבא     40.04.0300
רמג מ"ס 51 הבוג ,מ"ס 05/32 תודימב      

             137.00 ע"וש וא גנוטיא לש לייטקוק רטמ           
      
העונת ילבגומל הזפ אלל היצח רבעמ ןבא     40.04.0305
רמג מ"ס 51 הבוג ,מ"ס 05/32 תודימב      

             175.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ רטמ           
      
הבוג ,מ"ס 05/03 תודימב תינשוג הפש ןבא     40.04.0310

             170.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52 רטמ           
      
הבוג ,מ"ס 05/03 תודימב תינשוג הפש ןבא     40.04.0315

             183.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 52 רטמ           
      
,מ"ס 05/03 תודימב םיינפוא יליבשל הפש ןבא     40.04.0320
וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג      

             170.00 ע"וש רטמ           
      
,מ"ס 05/03 תודימב םיינפוא יליבשל הפש ןבא     40.04.0325
וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג      

             183.00 ע"וש רטמ           
      
,מ"ס 05/03 תודימב םיינפוא יליבשל הפש ןבא     40.04.0330

             229.00 ע"וש וא גנוטיא לש תתוסמ רמג מ"ס 52 הבוג רטמ           
      
,מ"ס 52 תעפושמ הבחר תינשוג הפש ןבא     40.04.0335
וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג      

             147.00 ע"וש רטמ           
      
,מ"ס 52 תעפושמ הבחר תינשוג הפש ןבא     40.04.0340
וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג      

             159.00 ע"וש רטמ           
      
,מ"ס 03 תעפושמ הבחר תינשוג הפש ןבא     40.04.0345
וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג      

             170.00 ע"וש רטמ           
      
,מ"ס 03 תעפושמ הבחר תינשוג הפש ןבא     40.04.0350
וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג      

             183.00 ע"וש רטמ           
      
52 הבוג 05R הבחר תינשוג הפש ןבאל הניפ     40.04.0355

             109.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 'חי           
      
      

40.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../250 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     250 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
52 הבוג 05R הבחר תינשוג הפש ןבאל הניפ     40.04.0360

             120.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 'חי           
      
52 הבוג 001R הבחר תינשוג הפש ןבאל הניפ     40.04.0365

             192.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 'חי           
      
52 הבוג 001R הבחר תינשוג הפש ןבאל הניפ     40.04.0370

             216.00 ע"וש וא גנוטיא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 'חי           
      
)לאמש הניפ ,ןימי הניפ ,זכרמ( בכרל הילע ןבא     40.04.0375
הבכש רמג מ"ס 81 הבוג ,מ"ס 05/04 תודימב      

             159.00 ע"וש וא גנוטיא לש רופאב רטמ           
      
תודימב )לאמש ,ןימי ,זכרמ( תכמנומ הפש ןבא     40.04.0380
רופאב הבכש רמג מ"ס 51 הבוג ,מ"ס 05/51      

             105.00 ע"וש וא גנוטיא לש רטמ           
      
תודימב )לאמש ,ןימי ,זכרמ( תכמנומ הפש ןבא     40.04.0385
עבצב הבכש רמג מ"ס 51 הבוג ,מ"ס 05/51      

             115.00 ע"וש וא גנוטיא לש רטמ           
      
001/02 תודימב שירח םגד שיבכ הפש ןבא     40.04.0390
לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג ,מ"ס      

              94.00 ע"וש וא ןייטשרקא רטמ           
      
001/02 תודימב שירח םגד שיבכ הפש ןבא     40.04.0395
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג ,מ"ס      

             107.00 ע"וש וא ןייטשרקא רטמ           
      
05/02 תודימב שירח םגד שיבכ הפש ןבא     40.04.0400
לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג ,מ"ס      

             105.00 ע"וש וא ןייטשרקא רטמ           
      
שירח םגד הזאפ אלל םיכנל תכמנומ הפש ןבא     40.04.0405
הבכש רמג מ"ס 52 הבוג 05/02 תודימב      

             105.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב רטמ           
      
05/52 תודימב שירח םגד הרטעל הפש ןבא     40.04.0410
לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג ,מ"ס      

             147.00 ע"וש וא ןייטשרקא רטמ           
      
מ"ס 52 הבוג 05R שירח םגד שיבכ הפש ןבא     40.04.0415

             162.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג 'חי           
      
52 הבוג 001R שירח םגד שיבכ הפש ןבא     40.04.0420

             162.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 'חי           
      
      
      

40.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../251 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     251 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,ןימי הניפ ,זכרמ( שירח םגד  בכרל הילע ןבא     40.04.0425
81 הבוג ,מ"ס 04/05 תודימב )לאמש הניפ      

             174.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס רטמ           
      
הבוג ,מ"ס 001/81 תודימב זוקינל הפש ןבא     40.04.0430
וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 02      

              96.00 ע"וש רטמ           
      
תודימב )ילכירדא ןוטב( בכרל המילב ןבא     40.04.0435
הבכש רמג מ"ס 5.21 הבוג ,מ"ס 081/5.22      

             290.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב 'חי           
      
תודימב )ילכירדא ןוטב( בכרל המילב ןבא     40.04.0440
הבכש רמג מ"ס 5.21 הבוג ,מ"ס 081/5.22      

             303.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב 'חי           
      
תודימב )ילכירדא ןוטב( בכרל המילב ןבא     40.04.0445
הבכש רמג מ"ס 5.21 הבוג ,מ"ס 09/5.22      

             270.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב 'חי           
      
,מ"ס 001/73 תודימב קוניתלו םאל הפש ןבא     40.04.0450
ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 22 הבוג      

             162.00 ע"וש וא 'חי           
      
רוא יריזחמו עבצ םע תורככל הפש ןבא     40.04.0455
הבכש רמג מ"ס 32 הבוג ,מ"ס 83/32 תודימב      

             145.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב 'חי           
      
רוא יריזחמו עבצ םע תורככל הפש ןבא     40.04.0460
הבכש רמג מ"ס 32 הבוג ,מ"ס 83/32 תודימב      
וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל      

             190.00 ע"וש 'חי           
      
רוא יריזחמו עבצ םע תורככל הפש ןבא     40.04.0465
הבכש רמג מ"ס 32 הבוג ,מ"ס 83/32 תודימב      

             158.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב 'חי           
      
,תינמי הניפ ,זכרמ( בכר תסינכל הפש ןבא     40.04.0470
81 הבוג ,מ"ס 54/54 תודימב )תילאמש הניפ      

             189.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס רטמ           
      
,תינמי הניפ ,זכרמ( בכר תסינכל הפש ןבא     40.04.0475
81 הבוג ,מ"ס 54/54 תודימב )תילאמש הניפ      

             231.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס רטמ           
      
,מ"ס 03/05 תודימב םיינפוא ליבשל הפש ןבא     40.04.0480
ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג      

             181.00 ע"וש וא רטמ           
      

40.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../252 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     252 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,ןימי ,ליגר( תודימב היצח רבעמל הפש ןבא     40.04.0485
הבכש רמג מ"ס 51 הבוג ,מ"ס 05/32 )לאמש      

             118.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב רטמ           
      
,ןימי ,ליגר( תודימב היצח רבעמל הפש ןבא     40.04.0490
הבכש רמג מ"ס 51 הבוג ,מ"ס 05/32 )לאמש      

             132.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב רטמ           
      
,ןימי ,ליגר( תודימב היצח רבעמל הפש ןבא     40.04.0495
הבכש רמג מ"ס 51 הבוג ,מ"ס 05/32 )לאמש      
וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל      

             188.00 ע"וש רטמ           
      
תודימב הזאפ אלל היצח רבעמל הפש ןבא     40.04.0500
רופאב הבכש רמג מ"ס 51 הבוג ,מ"ס 05/32      

             124.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רטמ           
      
תודימב הזאפ אלל היצח רבעמל הפש ןבא     40.04.0505
עבצב הבכש רמג מ"ס 51 הבוג ,מ"ס 05/32      

             147.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רטמ           
      
תודימב הזאפ אלל היצח רבעמל הפש ןבא     40.04.0510
/ ןבל הבכש רמג מ"ס 51 הבוג ,מ"ס 05/32      

             190.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס רטמ           
      
הבוג ,מ"ס 001/71 תודימב שיבכל הפש ןבא     40.04.0515
וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52      

              83.00 ע"וש רטמ           
      
הבוג ,מ"ס 001/71 תודימב שיבכל הפש ןבא     40.04.0520
וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 52      

              92.00 ע"וש רטמ           
      
הבוג ,מ"ס 001/71 תודימב שיבכל הפש ןבא     40.04.0525
לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס 52      

             118.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רטמ           
      
הבוג ,מ"ס 001/71 תודימב שיבכל הפש ןבא     40.04.0530

             178.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש תירכרוכ רמג מ"ס 52 רטמ           
      
הבוג ,מ"ס 05/71 תודימב שיבכל הפש ןבא     40.04.0535
וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52      

              94.00 ע"וש רטמ           
      
הבוג ,מ"ס 05/71 תודימב שיבכל הפש ןבא     40.04.0540
וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 52      

             105.00 ע"וש רטמ           
      
      

40.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../253 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     253 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הבוג ,מ"ס 05/71 תודימב שיבכל הפש ןבא     40.04.0545
לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס 52      

             132.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רטמ           
      
הבוג ,מ"ס 52/71 תודימב שיבכל הפש ןבא     40.04.0550
וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52      

             132.00 ע"וש רטמ           
      
הבוג ,מ"ס 52/71 תודימב שיבכל הפש ןבא     40.04.0555
וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 52      

             152.00 ע"וש רטמ           
      
הבוג ,מ"ס 52/71 תודימב שיבכל הפש ןבא     40.04.0560
לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס 52      

             217.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רטמ           
      
,מ"ס 05/71 שיבכל תלגועמ הפש ןבא     40.04.0565
מ"ס 52 הבוג )לגעמ 4/1( תימינפ ,תינוציח      

             130.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג 'חי           
      
,מ"ס 05/71 שיבכל תלגועמ הפש ןבא     40.04.0570
מ"ס 52 הבוג )לגעמ 4/1( תימינפ ,תינוציח      

             141.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג 'חי           
      
,מ"ס 05/71 שיבכל תלגועמ הפש ןבא     40.04.0575
מ"ס 52 הבוג )לגעמ 4/1( תימינפ ,תינוציח      
לש לייטקוק /ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג      

             170.00 ע"וש וא ןייטשרקא 'חי           
      
,מ"ס 05/71 שיבכל תלגועמ הפש ןבא     40.04.0580
מ"ס 52 הבוג )לגעמ 4/1( תימינפ ,תינוציח      

             192.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש תירכרוכ רמג 'חי           
      
,מ"ס 001/32 תודימב העונת יאל הפש ןבא     40.04.0585
ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 32 הבוג      

              87.00 ע"וש וא רטמ           
      
,מ"ס 001/32 תודימב העונת יאל הפש ןבא     40.04.0590
ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 32 הבוג      

              94.00 ע"וש וא רטמ           
      
,מ"ס 05/32 תודימב העונת יאל הפש ןבא     40.04.0595
ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 32 הבוג      

             100.00 ע"וש וא רטמ           
      
,מ"ס 05/32 תודימב העונת יאל הפש ןבא     40.04.0600
ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 32 הבוג      

             123.00 ע"וש וא רטמ           
      

40.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../254 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     254 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,מ"ס 52/32 תודימב העונת יאל הפש ןבא     40.04.0605
ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 32 הבוג      

             141.00 ע"וש וא רטמ           
      
,מ"ס 52/32 תודימב העונת יאל הפש ןבא     40.04.0610
ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 32 הבוג      

             162.00 ע"וש וא רטמ           
      
05/52 תודימב תעפושמ תומר םגד הפש ןבא     40.04.0615
לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג ,מ"ס      

             142.00 ע"וש וא ןייטשרקא רטמ           
      
05/52 תודימב תעפושמ תומר םגד הפש ןבא     40.04.0620
לש עבצב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג ,מ"ס      

             168.00 ע"וש וא ןייטשרקא רטמ           
      
05/52 תודימב תעפושמ תומר םגד הפש ןבא     40.04.0625
/ ןבל הבכש רמג מ"ס 52 הבוג ,מ"ס      

             198.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס רטמ           
      
תינוציח הניפ תעפושמ תומר םגד הפש ןבא     40.04.0630
    R=05 לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג  

             163.00 ע"וש וא ןייטשרקא 'חי           
      
תינוציח הניפ תעפושמ תומר םגד הפש ןבא     40.04.0635
    R=05 לש עבצב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג  

             176.00 ע"וש וא ןייטשרקא 'חי           
      
תינוציח הניפ תעפושמ תומר םגד הפש ןבא     40.04.0640
    R=05 ןבל הבכש רמג מ"ס 52 הבוג /  

             178.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס 'חי           
      
תודימב הרשי וא תעפושמ הבחר הפש ןבא     40.04.0645
רופאב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג ,מ"ס 05/03      

             188.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רטמ           
      
תודימב הרשי וא תעפושמ הבחר הפש ןבא     40.04.0650
עבצב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג ,מ"ס 05/03      

             201.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רטמ           
      
תודימב הרשי וא תעפושמ הבחר הפש ןבא     40.04.0655
/ ןבל הבכש רמג מ"ס 52 הבוג ,מ"ס 05/03      

             222.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס רטמ           
      
תלגועמ הרשי וא  תעפושמ תינוציח הניפ     40.04.0660
    R=05 לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג  

             162.00 ע"וש וא ןייטשרקא 'חי           
      
      

40.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../255 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     255 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תלגועמ הרשי וא  תעפושמ תינוציח הניפ     40.04.0665
    R=05 לש עבצב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג  

             175.00 ע"וש וא ןייטשרקא 'חי           
      
תלגועמ הרשי וא  תעפושמ תינוציח הניפ     40.04.0670
    R=05 ןבל הבכש רמג מ"ס 52 הבוג /  

             178.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס 'חי           
      
תלגועמ הרשי וא  תעפושמ תינוציח הניפ     40.04.0675
    R=001 לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג  

             162.00 ע"וש וא ןייטשרקא 'חי           
      
תלגועמ הרשי וא  תעפושמ תינוציח הניפ     40.04.0680
    R=001 לש עבצב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג  

             175.00 ע"וש וא ןייטשרקא 'חי           
      
תלגועמ הרשי וא  תעפושמ תינוציח הניפ     40.04.0685
    R=001 ןבל הבכש רמג מ"ס 52 הבוג /  

             178.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס 'חי           
      
תודימב תעפושמ הנקסוט םגד הפש ןבא     40.04.0690
הבכש רמג מ"ס 52 הבוג ,מ"ס 001/5.12      

             135.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש רופאב רטמ           
      
תודימב תעפושמ הנקסוט םגד הפש ןבא     40.04.0695
הבכש רמג מ"ס 52 הבוג ,מ"ס 001/5.12      

             149.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש עבצב רטמ           
      
תודימב תעפושמ הנקסוט םגד הפש ןבא     40.04.0700
ןבל הבכש רמג מ"ס 52 הבוג ,מ"ס 001/5.12      

             171.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק /ןוטסרפוס / רטמ           
      
R=05 תעפושמ הנקסוט םגד תינוציח הניפ     40.04.0705
ןייטשרקא לש רופאב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג      

             163.00 ע"וש וא 'חי           
      
R=05 תעפושמ הנקסוט םגד תינוציח הניפ     40.04.0710
ןייטשרקא לש עבצב הבכש רמג מ"ס 52 הבוג      

             176.00 ע"וש וא 'חי           
      
R=05 תעפושמ הנקסוט םגד תינוציח הניפ     40.04.0715
/ןוטסרפוס / ןבל הבכש רמג מ"ס 52 הבוג      

             181.00 ע"וש וא ןייטשרקא לש לייטקוק 'חי           
      
'א גוס רופא "ןומר הפצמ" ןבאמ הפש ןבא     40.04.0720

             413.00 םסמסמ דוביע רטמ           
      
דוביע 'א גוס ןבל "ידוהי יזימ" ןבאמ הפש ןבא     40.04.0725

             342.00 םסמסמ רטמ           
40.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../256 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     256 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

             257.00 מ"ס 02/05/03 תשטלוטמ תינורבח הפש ןבא רטמ          40.04.0730
      

             257.00 מ"ס 02/05/03 תשטלוטמ תינורבח יא ןבא רטמ          40.04.0735
      
רופא עבצב תיעופש דח גוסמ הלעת ןבא     40.04.0740
דוסי לע מ"ס 01 הבוגבו מ"ס 03 בחורב ןוטבמ      

              63.00 .םיעטקב ןוטב רטמ           
      
ןוטבמ רופא עבצב תיעופש וד גוסמ הלעת ןבא     40.04.0745
ןוטב דוסי לע מ"ס 01 הבוגבו מ"ס 03 בחורב      

              63.00 .םיעטקב רטמ           
      
רובע תיעופש וד/דח גוסמ הלעת ןבאל תפסות     40.04.0750

               9.00 עבצ רטמ           
      
רובע תיעופש וד/דח גוסמ הלעת ןבאל תפסות     40.04.0755
תירכרוכ"/"תתוסמ ןוטסרקא"/"ןוטסרקא" רמג      

              55.00 "תתוסמ רטמ           
      
שיבכ הפש ןבא םוקמב 03-ב ןיוזמ ןוטב תרוגח     40.04.0760
03/05/52 הפש ןבא תמגודכ םימייק םיצע דיל      

             138.00 חקפמה תויחנהל םאתהב מ"ס רטמ           
הפש ינבא 40.04 כ"הס            

      
ן ג  י נ ב א  50.04 ק ר פ  ת ת       
      
/ םינושה םהיגוס לע ןגה ינבא לכ ריחמ ?      
החנה ללוכ םינוש םיגוסמ תוניפ / הצק תודיחי      
תרחא םשרנ םא אלא ןוטב תנעשמו דוסי ג"ע      
? תושרופמ      
      

              57.00 ןוטב דוסי אלל מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבא רטמ          40.05.0005
      

              66.00 מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבא רטמ          40.05.0010
      

              83.00 )תימינפ / תינוציח(  ןג ןבאל הניפ תודיחי 'חי          40.05.0015
      

              89.00 רופא עבצב תצרוחמ מ"ס 05/02/01 ןג ןבא רטמ          40.05.0020
      
תייעיבר( רופא עבצב מ"ס 06/52/51 ןג ןבא     40.05.0025

             128.00 )הנייס ידומע רטמ           
      

             135.00 רופא עבצב תצרוחמ 4 א"כ ןג ןבא רטמ          40.05.0030
      
עבצב לגועמ שאר מ"ס 001/02/01 ןג ןבא     40.05.0035

              94.00 ןוטב דוסי לע רופא רטמ           
      

             119.00 רופא עבצב תיתשק מ"ס 05/02/01 ןג ןבא רטמ          40.05.0040
50.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../257 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     257 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לגועמ שאר ,מ"ס 05/03/51 תימורד ןג ןבא     40.05.0045

             188.00 ע"וש וא ןייטשרקא תרצות ,והשלכ רומיגב רטמ           
      

             119.00 )םיגוסה לכ( תימורד ןג ןבאל הניפ תודיחי 'חי          40.05.0050
      
'א גוס רופא "ןומר הפצמ" ןבא דצ ןבא     40.05.0055

             188.00 "םסמסמ" דוביעב מ"ס 001/02/01 רטמ           
      

               6.00 עבצ רובע םיגוסה לכמ ןג ןבאל ריחמ תפסות רטמ          40.05.0060
      
םגד  מ"ס 04/51/03 תודימב תימורט ןג ןבא     40.05.0065
וא ןייטשרקא תרצות, והשלכ  רומיגב "לט"      

             210.00 ע"וש רטמ           
      
לט םגד ןג ןבאל ,)םיגוסה לכ( הניפ תודיחי     40.05.0070

             107.00 ע"וש וא ןייטשרקא תרצות 'חי           
      

             245.00 תלגועמ מ"ס 03/03/03 תיעופיש ןג ןבא רטמ          40.05.0075
      
מ"ס 05/52/52 תודימב "תומר" םגד ןג ןבא     40.05.0080
תרצות ןידע תותיס, בהנש/ירכרוכ רמג      

             140.00 ע"וש וא ןייטשרקא רטמ           
      
51/05/32 תתוסמ תשטלוטמ תינורבח ןג ןבא     40.05.0085

             183.00 )הניפ יטנמלא ללוכ( מ"ס רטמ           
      
שוו ןוטס רומיגב מ"ס 02/02 הזבוט ןג ןבא     40.05.0090

             234.00 ןוטסרקא/תירכרוכ/ )WS( רטמ           
      
'צות תוגורע םוחית רובע תינועבצ לג ןבא     40.05.0095
הניפ תודיחי ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      

             175.00 תולעמ 54,531 רטמ           
      
םוחית רובע תינועבצ המוטק תיעופש ןג ןבא     40.05.0100
8/1( תלגועמ הניפ תודיחי תוברל 'דכו תוגורע      
תולעמ 531 תיוז,תולעמ 09 תיוז ,)לגעמ      

             135.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות רטמ           
      
מ"ס 51/06/02 תודימב YTIC DLO ןג ןבא     40.05.0105
'צות ןוטסרקא/תירכרוכ/ )WS( שוו ןוטס רמגב      

             254.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" רטמ           
      
ןווגב מ"ס 01/02/05 תודימב הבחר ןג ןבא     40.05.0110

             156.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" 'צות רופא רטמ           
      
ןווגב מ"ס 01/02/05 תודימב הבחר ןג ןבא     40.05.0115

             170.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" 'צות ינועבצ רטמ           
      
      

50.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../258 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     258 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רמגב מ"ס 01/02/05 תודימב הבחר ןג ןבא     40.05.0120
'צות  ןוטסרקא / תירכרוכ / תתוסמ      

             202.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" רטמ           
      
רומיג רובע םיגוסה לכמ ןג ןבאל ריחמ תפסות     40.05.0125
טנמצ / )שוו ןוטס( WS / תירכרוכ / ןוטסרקא      

              32.00 ןבל רטמ           
      
רובע םיגוסה לכמ ןג ןבאל ריחמ תפסות     40.05.0130

              32.00 ץוחר טילונרג רטמ           
      

              48.00 מ"ס 01/02 תודימב ןוטב תרוגח רטמ          40.05.0135
      

              48.00 מ"ס 01/02 תודימב היומס ןוטב תרוגח רטמ          40.05.0140
ןג ינבא 50.04 כ"הס            

      
ם י ח ט ש מ  60.04 ק ר פ  ת ת       
      
קוצי )םיעופיש םע( 02-ב ןוטב ליבש וא חטשמ     40.06.0005
תכתורמ לזרב תשר םע ,מ"ס 01 יבועב ,רתאב      
וא הקלחה תוברל ,מ"ס 02/02 ,מ"ס 8 רטוק      
,חקפמה /ןנכתמה תיחנה יפל,ןוטבה סופסח      
וא םייזפרט ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ      

              99.00 .'מ 4 -כ לכ םוינימולא ר"מ           
      
קוצי )םיעופיש םע( 02-ב ןוטב ליבש וא חטשמ     40.06.0010
תכתורמ לזרב תשר םע ,מ"ס 21 יבועב ,רתאב      
וא הקלחה תוברל ,מ"ס 02/02 ,מ"ס 8 רטוק      
,חקפמה /ןנכתמה תיחנה יפל,ןוטבה סופסח      
וא םייזפרט ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ      

             139.00 .'מ 4 -כ לכ םוינימולא ר"מ           
      
קוצי )םיעופיש םע( 02-ב ןוטב ליבש וא חטשמ     40.06.0015
תכתורמ לזרב תשר םע ,מ"ס 51 יבועב ,רתאב      
וא הקלחה תוברל ,מ"ס 02/02 ,מ"ס 8 רטוק      
,חקפמה /ןנכתמה תיחנה יפל,ןוטבה סופסח      
וא םייזפרט ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ      

             184.00 .'מ 4 -כ לכ םוינימולא ר"מ           
      
קוצי )םיעופיש םע( 02-ב ןוטב ליבש וא חטשמ     40.06.0020
תכתורמ לזרב תשר םע ,מ"ס 02 יבועב ,רתאב      
וא הקלחה תוברל ,מ"ס 02/02 ,מ"ס 8 רטוק      
,חקפמה /ןנכתמה תיחנה יפל,ןוטבה סופסח      
וא םייזפרט ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ      

             204.00 .'מ 4 -כ לכ םוינימולא ר"מ           
      
      
      

60.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../259 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     259 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
קוצי )םיעופיש םע( 02-ב ןוטב ליבש וא חטשמ     40.06.0025
ללוכ ,טילונרג יופיצ םע ,מ"ס 01 יבועב ,רתאב      
לזרב תשר םע מ"ס 8 יבועב הנותחת הבכש      
הנוילע הקיציו מ"ס 02/02 לכ 8 רטוק תכתורמ      
םינטק לחנ יקולחב ברועמ ןוטבמ מ"ס 2 יבועב      
ץע יספו תוטשפתה ירפת תוברל ,סורג ץצח וא      

             245.00 .'מ 4 -כ לכ םוינימולא וא םייזפרט ר"מ           
      
םיחטשמ לע מ"ס 5.2-3 יבועב טילונרג יופצ     40.06.0030
יספ ,םירפת תוברל ,תוגרדמו םייקפוא ,םייכנא      

             165.00 תוינכתב טרופמל םאתהב לכה הדרפה ר"מ           
      
יבועב והשלכ ןווגב אלמ ירכרוכ יופיצו חטשמ     40.06.0035
תשר ללוכ ע"ש וא/ו "סקימידר" תרצות מ"ס 5      
,מ"מ 6 רטוקב מ"ס 51/51 תודימב תנוולוגמ      
םירפת עוציב ,תשרל קחרמ ירמוש ללוכ      

             229.00 'מ 5 לכ הקיציב ר"מ           
      
עוציב רובע טילונרג יחטשמל ריחמ תפסות     40.06.0040

              19.00 .מ"מ 08/4 תודימב זילפ יספמ םירפת רטמ           
םיחטשמ 60.04 כ"הס            

      
ת ו י מ ו ר ט  / ת ו ק ו צ י  ת ו ג ר ד מ  70.04 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 61 הבוגב רתאב קוצי 02-ב ןוטב תוגרדמ     40.07.0005
קלחומ יולג ןוטב רמגה גוס .מ"ס 23 בחורבו      

             228.00 ןויזו תוניפ םוטיק ללוכ רטמ           
      
מ"ס 61 הבוגב רתאב קוצי 02-ב ןוטב תוגרדמ     40.07.0010
קרוסמ יולג ןוטב רמגה גוס .מ"ס 23 בחורבו      

             228.00 ןויזו תוניפ םוטיק ללוכ רטמ           
      
04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.07.0015

             268.00 והשלכ ןווגב , מ"ס 06 ךרואב מ"ס רטמ           
      
04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.07.0020
רומיגב , מ"ס 04 וא מ"ס 06 ךרואב מ"ס      
תתוסמ דובעב תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא      

             376.00 והשלכ ןווגב רטמ           
      
04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.07.0025
רומיגב , מ"ס 04 וא מ"ס 06 ךרואב מ"ס      
ןווגב W.S. דובעב תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא      

             282.00 והשלכ רטמ           
      
04 בחורב מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.07.0030

             207.00 והשלכ ןווגב , מ"ס 03 ךרואבו מ"ס רטמ           
      

70.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../260 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     260 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
04 בחורב מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.07.0035
/ ןוטסרקא רומיגב , מ"ס 03 ךרואבו מ"ס      

             268.00 והשלכ דוביעב תירכרוכ רטמ           
      
מ"ס 51 הבוגב תוצרוחמ תוימורט תוגרדמ     40.07.0040
רומיגב , מ"ס 07 ךרואב מ"ס 04 בחורבו      

             325.00 והשלכ דוביעב תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רטמ           
      
04/04 תודימב מ"ס 8 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.07.0045
6 הבוגב ימורט םור םע מ"ס 03/06 וא מ"ס      

             232.00 והשלכ ןווגב , מ"ס רטמ           
      
04/04 תודימב מ"ס 8 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.07.0050
6 הבוגב ימורט םור םע מ"ס 03/06 וא מ"ס      
/ תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רומיגב , מ"ס      

             232.00 והשלכ דוביעב רטמ           
      
03 בחורב מ"ס 71 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.07.0055
תרצות 1-א"כ גוסמ מ"ס 53 ךרואבו מ"ס      

             218.00 והשלכ ןווגב , ע"ש וא ןייטשרקא רטמ           
      
03 בחורב מ"ס 8 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.07.0060
תרצות 1-א"כ גוסמ ,מ"ס 06 ךרואבו מ"ס      
םע ץוחר טילונרג רמגב ,ע"וש וא ןייטשרקא      

             232.00 מ"ס 06/6 ימורט םור רטמ           
      
ךתחב חלש ןורבח ןבאמ הרוסנ ןבא תוגרדמ     40.07.0065
ןבאה דוביע ,מ"ס 3/21 ךתחב םורו מ"ס 5/03      
תוברל והשלכ תותיסב תתוסמ ינבלמ גוסמ      

             329.00 ןייוזמה ןוטבה רטמ           
      
רתאב קוצי 03-ב ןוטבמ הבישי תוגרדמ     40.07.0070
ללוכ קלחומ ןוילע רמג ,מ"ס 09/53 תודימב      

             773.00 .ןויזו תוניפ םוטיק , םירפת רטמ           
      
מ"ס 51/53/05 תודימב הירסיק םגד תוגרדמ     40.07.0075
'צות W.S. / תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רמגב      

             551.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" רטמ           
      
מ"ס 51/06/53 תודימב YTIC DLO תוגרדמ     40.07.0080
תתוסמ / תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רמגב      

             345.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות רטמ           
תוימורט / תוקוצי תוגרדמ 70.04 כ"הס            

      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../261 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     261 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י מ ו ר ט  ה ב י ש י  י ט נ מ ל א  80.04 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ימורט ןוטבמ ןוידטציא הבישי טנמלא     40.08.0005
ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ מ"ס 05/04/04      

             773.00 רופא עבצב רטמ           
      
תודימב ימורט ןוטבמ ןוידטציא הבישי טנמלא     40.08.0010
ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ מ"ס 05/04/04      

             902.00 והשלכ עבצב רטמ           
      
9/04/04 תודימב ימורט ןוטבמ גניפוק בשומ     40.08.0015

             258.00 רופא עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ מ"ס רטמ           
      
9/04/04 תודימב ימורט ןוטבמ גניפוק בשומ     40.08.0020

             311.00 והשלכ עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ מ"ס רטמ           
      
81/04/54 תודימב ימורט ןוטבמ גניפוק בשומ     40.08.0025

             258.00 רופא עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ מ"ס רטמ           
      
81/04/54 תודימב ימורט ןוטבמ גניפוק בשומ     40.08.0030

             325.00 והשלכ עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ מ"ס רטמ           
      
תודימב ימורט ןוטבמ ןוידטציאל גניפוק בשומ     40.08.0035
ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ מ"ס 03/52/05      

             367.00 והשלכ עבצב רטמ           
      
תודימב ימורט ןוטבמ דחוימ גניפוק בשומ     40.08.0040
תוימינפ תוניפ תוברל מ"ס 81/04/04      
עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ תוינוציחו      

             264.00 רופא רטמ           
      
תודימב ימורט ןוטבמ דחוימ גניפוק בשומ     40.08.0045
תוימינפ תוניפ תוברל מ"ס 81/04/04      
עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ תוינוציחו      

             288.00 והשלכ רטמ           
      
תודימב ימורט ןוטבמ 1.ט.א גניפוק בשומ     40.08.0050
תמגודכ הצק תודיחי תוברל מ"ס 32/54/04      

             325.00 רופא עבצב ע"ש וא ןייטשרקא רטמ           
      
תודימב ימורט ןוטבמ 1.ט.א גניפוק בשומ     40.08.0055
תמגודכ הצק תודיחי תוברל מ"ס 32/54/04      

             376.00 והשלכ עבצב ע"ש וא ןייטשרקא רטמ           
      
תודימב ימורט ןוטבמ 2.ט.א גניפוק בשומל בג     40.08.0060
תמגודכ הצק תודיחי תוברל מ"ס 51/52/04      

             232.00 רופא עבצב ע"ש וא ןייטשרקא רטמ           
      
תודימב ימורט ןוטבמ 2.ט.א גניפוק בשומל בג     40.08.0065
תמגודכ הצק תודיחי תוברל מ"ס 51/52/04      

             311.00 והשלכ עבצב ע"ש וא ןייטשרקא רטמ           
      

80.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../262 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     262 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןבל עבצ רובע גניפוק בשומ ריחמל תפסות     40.08.0070

              21.00 והשלכ עבצ םוקמב רטמ           
      
רמג רובע גניפוק בשומ ריחמל תפסות     40.08.0075

              34.00 W.S ןוטסרקא רטמ           
םיימורט הבישי יטנמלא 80.04 כ"הס            

      
ת ו מ ו ג  ם ו ח י ת  י ט נ מ ל א  90.04 ק ר פ  ת ת       
      
חוטש לזרבמ היושע תעבורמ ץעל המוג םוחית     40.09.0005
תודימב המוגה , מ"מ 8/001 ךתחב ןוולוגמו      

             705.00 'פמוק         מ"ס 001/001  
      
4 -מ היושע המוטק תעבורמ ץעל המוג םוחית     40.09.0010
ימינפ לדוג( מ"ס 001/001 תודימב םינבא      

             229.00 'פמוק         )'חי 4 = 'פמוק 1( עקש ילב / םע ,)מ"ס 08/08  
      
םינבא 4 -מ היושע תעבורמ ץעל המוג םוחית     40.09.0015
,ע"וש וא לט םגד תכתמ גירסו עקש םע      

             906.00 'פמוק         )םינבא 4 = 'פמוק 1( מ"ס 001/001 תודימב  
      
ןווגב 03/54/53 תודימב L תימוחת ןבא     40.09.0020

             124.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ,והשלכ רטמ           
      
ןווגב 03/06/33 תודימב L תימוחת ןבא     40.09.0025

             167.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ,והשלכ רטמ           
      
םינבא 4 -מ היושע תעבורמ ץעל המוג םוחית     40.09.0030
= 'פמוק 1( מ"ס 001/001 תודימב ,תוצרוחמ      

             258.00 'פמוק         )םינבא 4  
      
רטוקב םיקלח 4-מ תנמותמ ץעל המוג םוחית     40.09.0035

             239.00 'פמוק         )םינבא 4 = 'פמוק 1( מ"ס 07 ימינפ  
      
םינבא 5 -מ הייושע תעבטב ץעל המוג םוחית     40.09.0040
= 'פמוק 1( רופא עבצב מ"ס 001 ימינפ רטוקב      

             215.00 'פמוק         )םינבא 5  
      
'מ 2.1X2.1 םינפ תודימב ץעל המוג םוחית     40.09.0045
ג"ע מ"ס 03X03 הנבל הטקש הנייס תופצרממ      

             362.00 'פמוק         ןוטב  
      
תירכרוכמ מ"ס 021X 021 ץעל המוג םוחית     40.09.0050
רטוקב רוח םע םינבא 4 -מ יושע ןוטסרקא וא      
1( ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 08-06      

             492.00 'פמוק         )םינבא 4 = 'פמוק  
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מהעברה                

      
      
021 רטוקב דחוימ ץעל המוג םוחית טנמלא     40.09.0055
תמגודכ רופא ןווגב םינבא 4 -מ יושע מ"ס      
1( ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות 8142 ט"קמ      

           1,193.00 'פמוק         )םינבא 4 = 'פמוק  
      
021 רטוקב דחוימ ץעל המוג םוחית טנמלא     40.09.0060
תמגודכ ינועבצ ןווגב םינבא 4 -מ יושע מ"ס      
1( ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות 8142 ט"קמ      

           1,430.00 'פמוק         )םינבא 4 = 'פמוק  
      
021 רטוקב דחוימ ץעל המוג םוחית טנמלא     40.09.0065
/ ןוטסרקא רמגב םינבא 4 -מ יושע מ"ס      
ט"קמ תמגודכ ,ןבל ןווג / W.S. / תירכרוכ      
= 'פמוק 1( ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות 8142      

           1,908.00 'פמוק         )םינבא 4  
      
דוסי לע )םינבא 4( תרגסמ ץעל המוג םוחית     40.09.0070
ט"קמ תמגודכ ,מ"ס 001/001 תודימב ןוטב      
ןווגב ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות 3142      

             253.00 'פמוק         )םינבא 4 = 'פמוק 1( והשלכ  
      
דוסי לע )םינבא 4( תרגסמ ץעל המוג םוחית     40.09.0075
ט"קמ תמגודכ ,מ"ס 001/001 תודימב , ןוטב      
רמגב ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות 3142      

             286.00 'פמוק         )םינבא 4 = 'פמוק 1( תתוסמ ןוטסרקא  
      
021 לש ץוח תודימב ץעל המוג םוחית טנמלא     40.09.0080
4 -מ יושע מ"ס 08 לש ימינפ רטוקבו מ"ס      
תרצות רופא ןווגב תוררוחמ םינבא      

             465.00 'פמוק         )םינבא 4 = 'פמוק 1( ע"וש וא "ןייטשרקא"  
      
021 לש ץוח תודימב ץעל המוג םוחית טנמלא     40.09.0085
4 -מ יושע מ"ס 08 לש ימינפ רטוקבו מ"ס      
תרצות ינועבצ ןווגב תוררוחמ םינבא      

             477.00 'פמוק         )םינבא 4 = 'פמוק 1( ע"וש וא "ןייטשרקא"  
      
021 לש ץוח תודימב ץעל המוג םוחית טנמלא     40.09.0090
4 -מ יושע מ"ס 08 לש ימינפ רטוקבו מ"ס      
/ תירכרוכ / ןוטסרקא רמגב תוררוחמ םינבא      
    .W.S / ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות ןבל טנמצ  

             539.00 'פמוק         )םינבא 4 = 'פמוק 1(  
      
יאצח 2( מ"ס 05 רטוקב ררוחמ ןוטב גירס     40.09.0095
W.S. / תירכרוכ / ןוטסרקא רמגב )תעבט      
2 = 'פמוק 1( ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות      

             279.00 'פמוק         )תעבט יאצח  
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םינבא 4 -מ יושע ץעל המוג םוחית טנמלא     40.09.0100
ינוציח לדוגב , תתוסמ ןוטסרקא רמגב      
,מ"ס 07 לש ימינפ רטוקבו מ"ס 001/001      
וא "ןייטשרקא" תרצות 17166 ט"קמ תמגודכ      

             457.00 'פמוק         )םינבא 4 = 'פמוק 1( ע"וש  
      
לדוגב ,רופא ןווגב ץעל המוג םוחית טנמלא     40.09.0105
מ"ס 26 לש ימינפ רטוקב ,מ"ס 08/08 ינוציח      
תרצות לאימרכ םגד תמגודכ ,מ"ס 05 הבוגבו      

             234.00 'פמוק         ע"וש וא "גנוטיא"  
      
עבצ רובע ץעל םוחית ינבאל ריחמ תפסות     40.09.0110

              16.00 'פמוק         )המוגה תודיחי לכל(  
      
,םיגוסה לכמ םיצעל תומוגל ריחמ תפסות     40.09.0115
לכל( ןבל טנמצ / W.S. / תירכרוכ רומיג רובע      

             110.00 'פמוק         )המוגה תודיחי  
      

             906.00 ע"וש וא ןקלוו לש םיצעל ןגמ יכנא גירס 'חי          40.09.0120
      

             765.00 ע"וש וא הירסיק לש םיצעל ןגמ יכנא גירס 'חי          40.09.0125
      
)'מ 0.1/0.1 "הנפד" םגד( םיצעל יקפוא גירס     40.09.0130

             765.00 ע"וש וא "לט" םגד וא עבורמ 'חי           
      

             110.00 ע"וש וא "הנפד"ל עבורמ םייניב גירס 'חי          40.09.0135
      
ע"וש וא "הנליא" םגד( םיצעל יקפוא גירס     40.09.0140

             622.00 )'מ 1.1 רטוקב 'חי           
      

             110.00 ע"וש וא "הנליא" לוגע םייניב גירס 'חי          40.09.0145
      
תודימב דדוב תינוסאלק / וקיסאלק ןודומע     40.09.0150

              31.00 והשלכ ןווגב מ"ס 52/5.11/5.11 'חי           
      
תודימב תינוסאלק / וקיסאלק ינודומע תייעיבר     40.09.0155

              88.00 'פמוק         והשלכ ןווגב מ"ס 52/64/5.11  
      
52/51/51 תודימב דדוב היצנו / הנייס ןודומע     40.09.0160

              33.00 והשלכ ןווגב מ"ס 'חי           
      
04/51/51 תודימב דדוב היצנו / הנייס ןודומע     40.09.0165

              35.00 והשלכ ןווגב מ"ס 'חי           
      
מ"ס 55/51/51 תודימב דדוב הנייס ןודומע     40.09.0170

              45.00 והשלכ ןווגב 'חי           
      
55/54/51 תודימב הנייס ינודומע תיישילש     40.09.0175

             120.00 'פמוק         והשלכ ןווגב מ"ס  
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תודימב היצנו / הנייס ינודומע תייעיבר     40.09.0180

              94.00 'פמוק         והשלכ ןווגב מ"ס 52/51/5.06  
      
תודימב היצנו / הנייס ינודומע תייעיבר     40.09.0185

             120.00 'פמוק         והשלכ ןווגב מ"ס 04/51/5.06  
      
רטוקב מ"ס 6/02/02 תודימב 1 םגד א"ת קבח     40.09.0190
וא "ןייטשרקא" 'צות , והשלכ ןווגב 2" ימינפ      

             110.00 'פמוק         )'חי 2 = 'פמוק 1( ע"וש  
      
רטוקב מ"ס 6/02/02 תודימב 1 םגד א"ת קבח     40.09.0195
'צות , תתוסמ ןוטסרקא רמגב 2" ימינפ      

             125.00 'פמוק         )'חי 2 = 'פמוק 1( ע"וש וא "ןייטשרקא"  
      
רטוקב מ"ס 6/04/04 תודימב 2 םגד א"ת קבח     40.09.0200
'צות , והשלכ ןווגב 8"/6"/4"/3" ימינפ      

             220.00 'פמוק         )'חי 4 = 'פמוק 1( ע"וש וא "ןייטשרקא"  
      
רטוקב מ"ס 6/04/04 תודימב 2 םגד א"ת קבח     40.09.0205
, תתוסמ ןוטסקרא רמגב 8"/6"/4"/3" ימינפ      

             258.00 'פמוק         )'חי 4 = 'פמוק 1( ע"וש וא "ןייטשרקא" 'צות  
      
תודימב תתוסמ רמגב "וטנרט" םגד א"ת קבח     40.09.0210
'צות  6"/4"/3" ימינפ רטוקב מ"ס 6/04/04      

             258.00 'פמוק         )'חי 4 = 'פמוק 1( ע"וש וא "ןייטשרקא"  
      

              58.00 מ"ס 01/54/03 בזרמל תקוש טנמלא 'חי          40.09.0215
תומוג םוחית יטנמלא 90.04 כ"הס            

      
ת ו י ע ל ס ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  01.04 ק ר פ  ת ת       
      
לש םינוטבה יריחמ .032-ב גוסמ ןוטבה לכ .1      
,םירפת ,ןויז תדלפ םיללוכ תודוסיהו תוריקה      
רמג ,ריקה שאר תקלחהו תוניפ םוטיק םיזקנ      
תינכות יפ לע םלשומ לכה יולג ןוטב ינפ      
      
,זוקינ יחתפ עוציב םיללוכ תוריקה לכ .3      
.תינכות יפל  ,םירפת      
      
יבלש יפל ריקה לש קלח ותוא דדמי אל .4      
םוחתב הבוגה יפל ריקה דדמי רוזא לכב .קמוע      
.ףיעסה      
      
קמועב ,םיכמות תוריק לש תודוסיל הריפח     40.10.0005

              37.00 והשלכ ק"מ           
      
קמועב ,םיכמות תוריק לש תודוסיל הביצח     40.10.0010

              53.00 והשלכ ק"מ           
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           1,333.00 תונוש תודימב ,ךמות ריקל ןוטבמ רבוע דוסי ק"מ          40.10.0015
      
/ ןוטבמ לספס ריק / רדג ריק / ךמות ריק     40.10.0020
06 לש יללכ הבוגב )דחא דצמ יולג( ןוטבמ      

           1,333.00 .מ"ס ק"מ           
      
/ ןוטבמ לספס ריק / רדג ריק / ךמות ריק     40.10.0025
001 לש יללכ הבוגב )דחא דצמ יולג( ןוטבמ      

           1,405.00 .מ"ס ק"מ           
      
יללכ הבוגב )דחא דצמ יולג( ןוטבמ ךמות ריק     40.10.0030

           1,476.00 .מ"ס 051 לש ק"מ           
      
יללכ הבוגב )דחא דצמ יולג( ןוטבמ ךמות ריק     40.10.0035

           1,548.00 .מ"ס 002 לש ק"מ           
      
יללכ הבוגב )דחא דצמ יולג( ןוטבמ ךמות ריק     40.10.0040

           1,571.00 .מ"ס 052 לש ק"מ           
      
יללכ הבוגב )דחא דצמ יולג( ןוטבמ ךמות ריק     40.10.0045

           1,595.00 .מ"ס 003 לש ק"מ           
      
יללכ הבוגב )דחא דצמ יולג( ןוטבמ ךמות ריק     40.10.0050

           1,619.00 .מ"ס 053 לש ק"מ           
      
יללכ הבוגב )דחא דצמ יולג( ןוטבמ ךמות ריק     40.10.0055

           1,643.00 .מ"ס 004 לש ק"מ           
      
יללכ הבוגב )דחא דצמ יולג( ןוטבמ ךמות ריק     40.10.0060

           1,666.00 .מ"ס 054 לש ק"מ           
      
יללכ הבוגב )דחא דצמ יולג( ןוטבמ ךמות ריק     40.10.0065

           1,691.00 .מ"ס 005 לש ק"מ           
      
יללכ הבוגב )דחא דצמ יולג( ןוטבמ ךמות ריק     40.10.0070

           1,714.00 .מ"ס 055 לש ק"מ           
      
יללכ הבוגב )דחא דצמ יולג( ןוטבמ ךמות ריק     40.10.0075

           1,738.00 .מ"ס 006 לש ק"מ           
      
יללכ הבוגב )דחא דצמ יולג( ןוטבמ ךמות ריק     40.10.0080

           1,762.00 .מ"ס 056 לש ק"מ           
      
יללכ הבוגב )דחא דצמ יולג( ןוטבמ ךמות ריק     40.10.0085

           1,786.00 .מ"ס 007 לש ק"מ           
      
יללכ הבוגב )דחא דצמ יולג( ןוטבמ ךמות ריק     40.10.0090

           1,809.00 .מ"ס 007 לעמ ק"מ           
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ןוטב ינפ רמג רובע ךמות ריקל ריחמ תפסות     40.10.0095
קלחב תודחוימ תוינבתבו קלחו ףושח ,יולג      

              39.00 ריקה לש ירוחאה ר"מ           
      
תיארפ ליווג ןבאמ 'מ 5.1 דע הבוגב רדג ריק     40.10.0100

             667.00 דחא דצמ ר"מ           
      
ןבא וא טקל ןבאו שבד ןוטבמ םיכמות תוריק     40.10.0105
03-ב ןיוזמ ןוטב תרוגח :ללוכ ,דחא דצמ לחנ      

             762.00 .תוניפ םוטיקו תקלחומ הנוילע מ"ס 01 יבועב ק"מ           
      
אלל( ןוטב בג םע תיעבט ןבאמ ךמות ריק     40.10.0110
01 יבועב 03-ב ןיוזמ ןוטב תרוגח :ללוכ )שבד      

             810.00 .תוניפ םוטיקו תקלחומ מ"ס ק"מ           
      
ןבא רובע םיכמות תוריקל ריחמ תפסות     40.10.0115

             191.00 .ריקה לש ינש דצמ תיעבט ר"מ           
      
לעמ ןבא לדוגב םייעבט עלס ינבאמ העלסמ     40.10.0120

             381.00 .ק"מ 5.0 ר"מ           
      
5.0 לעמ ןבא לודגב רכרוכ עלס ינבאמ העלסמ     40.10.0125

             334.00 .ק"מ ר"מ           
      
תמגודכ םימורט ןוטב יטנמלאמ ךמות ריק     40.10.0130
עופישב ע"וש וא "ןוטב ירפ" תרצות "ריק-יבוק"      
ירגוס תוברל ,מ"ס 002-05 הבוגבו תולעמ 03      

             715.00 .ןג תמדאב יולימו םינגוע ,דצ ר"מ           
      
םגד מ"ס 001 הבוג םורט ןוטבמ ךמות ריק     40.10.0135
,ע"וש וא "ןייטשרקא" תרבח תרצות 0065      

             477.00 .המדאב רזוח יולימו הריפח תודובע ללוכ רטמ           
      
"תיקוצ" תמגודכ ימורט טנמלאמ ךמות ריק     40.10.0140
דוסי ללוכ ,ע"ש וא "ןייטשרקא" תרבח תרצות      
052 ינכטואג דבמ הנגה םע ץצח בג ,בצוימ      

             715.00 .ןרציה תוארוה יפל ,ןג  תמדא יולימו ר"מ/ר"ג ר"מ           
      

             620.00 .ןוטב בג םע )ןבא דצ( לחנ ןבאמ ךמות ריק ר"מ          40.10.0145
      
    "ROPONOS" - וא "רופונוס"יטסוקא טנמלא 40.10.0150
84/84 תודימב 3A תירוגטק שער גפוס - ע"וש      

             429.00 רופא עבצ מ"ס 51 יבוע מ"ס ר"מ           
      
    "ROPONOS" - וא "רופונוס"יטסוקא טנמלא 40.10.0155
84/84 תודימב 3A תירוגטק שער גפוס - ע"וש      

             429.00 ינועבצ מ"ס 51 יבוע מ"ס ר"מ           
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תשר רובע ל"נה תיקוצ ריקל ריחמ תפסות     40.10.0160

               8.00 .'מ/ןוט 3 ע"וש וא "קרטרופ" גוסמ דירגואג ר"מ           
      
תשר רובע ל"נה תיקוצ ריקל ריחמ תפסות     40.10.0165

              16.00 .'מ/ןוט 5.5 ע"וש וא "קרטרופ" גוסמ דירגואג ר"מ           
      
תשר רובע ל"נה תיקוצ ריקל ריחמ תפסות     40.10.0170

              16.00 .'מ/ןוט 8 ע"וש וא "קרטרופ" גוסמ דירגואג ר"מ           
      
תשר רובע ל"נה תיקוצ ריקל ריחמ תפסות     40.10.0175

           5,711.00 .מ"מ 6 תנוולוגמ הדלפ ןוט           
תויעלסו םיכמות תוריק 01.04 כ"הס            

      
ץ ו ח  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  11.04 ק ר פ  ת ת       
      
,ינכדע 8732 י"ת י"פע עצובי ןבאה יופיח      
ןפואל תכמסומ הדבעמ תקידב ללוכ ריחמה      
עצובי תיתוכאלמ ןבאב יופיח .יופיחה עוציב      
תקידב ללוכ ריחמה ,ינכדע 2781 י"ת י"פע      
יופיח .יופיחה עוציב ןפואל תכמסומ הדבעמ      
ילארשי ןקת יפ לע השעי םירחא םירמוחב      
תוארוה יפ לע ןקת רדעהב ,ינכדע םייק      
לוחיכ םג רתיה ןיב ללוכ ריחמה .ןרצי תויחנהו      
.לכירדאה תריחב יפל ןווגב םינבאה ןיב      
      

             139.00 מ"ס 2 יבועב ירכרוכ חיטב תוריק יופיח ר"מ          40.11.0005
      
,)מ"ס 5.4 יבוע( תירכוכ ןבאב תוריק יופיצ     40.11.0010
לוחיכ ,טיט ,ןוגיע ,תנוולוגמ לזרב תשר ללוכ      

             286.00 .טרפה יפל לכה ,)בוטר עוביק( הרישקו ר"מ           
      
5.7 יבוע( הזבוט דוביעב תירכרוכב יופיח     40.11.0015
,טיט ,ןוגיע ,תנוולוגמ לזרב תשר ללוכ ,)מ"ס      

             334.00 .טרפה יפל לכה ,)בוטר עוביק( הרישקו לוחיכ ר"מ           
      
יבועב ריקה תיזחב תרסונמ  תירכרוכב יופיח     40.11.0020

             258.00 הקבדהב מ"ס 5.2 ר"מ           
      
יבועב ריקה תיזחב תעקובמ תירכרוכב יופיח     40.11.0025

             267.00 הקבדהב ) תודיחי 5 לש טס ( מ"ס 5.3 ר"מ           
      
םגד ריקה תיזחב תרסונמ  תירכרוכב יופיח     40.11.0030

             272.00 הקבדהב מ"ס 5.2 יבועב "תיפוח" ר"מ           
      
מ"ס 3/05/52 תודימב הירסיק תירכרוכב יופיח     40.11.0035

             311.00 הקבדהב ריקה תיזחב ר"מ           
      
      

11.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../269 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     269 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,תונוש תודימב תשעותמ ימאח ןבא יופיח     40.11.0040

             311.00 הקבדהב ריקה תיזחב מ"ס 2.3 יבועב ר"מ           
      
לזרב תשר ללוכ תימלשורי ןבאב תוריק יופיצ     40.11.0045
וא ,טרפ יפל הרישקו טיט ,ןוגיע ,תנוולוגמ      

             286.00 .הקבדהב הקבדהב ר"מ           
      
תיזג ןבאב ןוטבמ םיכמות תוריק יופיח     40.11.0050
ןבאה דוביע גוס .םיכבדנב , תתתוסמ      
תרישק, ןוגיע , תנוולוגמ ןויז תשר ללוכ.שיטלט      

             339.00 .שרדנה לכו לוחיכ, םינבא ר"מ           
      

             291.00 .תיארפ ןבאב ןוטבמ םיכמות תוריק יופיח ר"מ          40.11.0055
      
ללוכ ,"ימאח" ןבאב ןוטבמ םיכמות תוריק יופיח     40.11.0060
לכו םינבא תרישק ,ןוגיע ,תנוולוגמ ןויז תשר      

             300.00 .שרדנה ר"מ           
      
מ"ס 01-8 יבועב ימח ןבאב ןוטב תוריקל יופיח     40.11.0065
,הדלפ תשר תוברל ,והשלכ דוביעבו ןווגב      

             334.00 .תורישקו םיחודיק ,ןוטב תקיצי ר"מ           
      
תונתשמ תודימב הירסיק תירכרוכ תוניפ יופיח     40.11.0070

             163.00 הרישק / הקבדהב 'חי           
      
, תעקובמ תירכרוכ  יופיח ריחמל תפסות     40.11.0075
,)בוטר עוביק( הרישק רובע הירסיק תירכרוכ      

              30.00 שרדנה לכו ןוטב , ןויז תשר תוברל ר"מ           
      
ןבאמ )גניפוק( שאר יכבדנ     40.11.0080
- מ"ס 04 דע בחורב תיארפ/"ימאח"/הרוסנ      
לכב שיטלט ןבאה דוביע ,מ"ס 8 "הארנ" יבוע      

             129.00 . ןבאה ןווגב לוחיכ ללוכ ,תוארנה תואפה רטמ           
      
עקובמ טקיליס ןבאמ ,)"גניפוק"( שאר יכבדנ     40.11.0085

             205.00 תירכרוכ ןבאמ וא מ"ס 01/02/62 תודימב רטמ           
      
5 יבועבו מ"ס 03 בחורב "גניפוק" שאר יכבדנ     40.11.0090

             125.00 מ"ס רטמ           
      
יבועבו מ"ס 03 בחורב "גניפוק" שאר יכבדנ     40.11.0095

             134.00 מ"ס 01 רטמ           
      
מ"ס 5.2 יבועב טקיליס יופיצ ינבלב יופיח     40.11.0100

             239.00 ריקה תיזחב ןבל עבצב תעקובמ ר"מ           
      
מ"ס 5.2 יבועב טקיליס יופיצ ינבלב יופיח     40.11.0105

             239.00 ריקה תיזחב אוהשלכ עבצב תעקובמ ר"מ           
      

11.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../270 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     270 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 5 יבועב טקיליס יופיצ ינבלב יופיח     40.11.0110

             249.00 ריקה תיזחב ןבל עבצב תעקובמ ר"מ           
      
099 הבוגב הטסורינ לילגמ  היתש תיזרב     40.11.0115
םגד תינבלמ תקושו הטסורינ זרב ,מ"מ      
    etneuF  וא "תוחונו תואירב בוחר טוהיר" לש  

           3,332.00 .זוקינו םימל רוביחו הנקתה ללוכ ע"וש 'חי           
      
מ"ס 5 יבועב טקיליס יופיצ ינבלב יופיח     40.11.0120

             249.00 ריקה תיזחב אוהשלכ עבצב תעקובמ ר"מ           
      
הרוסנ ןבא תוחולב ןוטב תוריקל ץוח יופיח     40.11.0125
לא ןוטב תקיצי ללוכ ,מ"ס  3 יבועב תשטולמ      
7  יופיחה לש ללוכ יבוע .םייקה ןוטבה ריק      
,ןבא לכבםיחודיק םג תללוכ הדובעה .מ"ס      
.ןבאה ירוחאמ תשר לא ןבלוגמ  טוחב רוביח      
00.001 ןבאל דוסי ריחמ( י"ת י"פע עצובי לכה      

             282.00 )דרפנב תדדמנ הדלפה תשר( )ר"מ/ח"ש ר"מ           
      
דובעב  הרוסנ  ןבא תוחולב ןוטב תוריק יופיח     40.11.0130
ריק לא ןוטב תקיצי ללוכ ,מ"ס  5  "הבטומ"      
מ"ס 9  יופיחה לש ללוכ יבוע .םייקה ןוטבה      
רוביח ,ןבא לכב םיחודיק םג תללוכ הדובעה      
לכה( .ןבאה ירוחאמ תשר לא ןבלוגמ טוחב      
00.021 ןבאל דוסי ריחמ( )י"ת י"פע עצובי      

             286.00 )דרפנב תדדמנ הדלפה תשר( )ר"מ/ח"ש ר"מ           
      
,"םשמשמ" דובעב ןבא תוחולב תוריק יופיח     40.11.0135
ןוטבה ריק לא ןוטב תקיצי ללוכ ,מ"ס  5  יבועב      
הדובעה מ"ס  9  יופיחה  לש ללוכ יבוע .םייקה      
טוחב רוביח ,ןבא לכב םיחודיק םג תללוכ      
לע עצובי לכה( .ןבאה ירוחאמ תשר לא ןבלוגמ      
)ר"מ/ח"ש 011  ןבאל דוסי ריחמב( )י"ת יפ      

             286.00 )דרפנב תדדמנ הדלפה תשר( ר"מ           
      
,"שיטלט" דובעב ןבא תוחולב תוריק יופיח     40.11.0140
ןוטבה ריק לא ןוטב תקיצי ללוכ ,מ"ס  5 יבועב      
הדובעה מ"ס  9  יופיחה  לש ללוכ יבוע .םייקה      
טוחב רוביח ,ןבא לכב םיחודיק 2 םג תללוכ      
דוסי ריחמב ןבאה ירוחאמ תשר לא ןבלוגמ      
תדדמנ הדלפה תשר( .ר"מ/ח"ש 011 ןבאל      

             286.00 )דרפנב ר"מ           
      
תשטולמ הרוסנ ןבא יחיראב ץוח תוריק יופיח     40.11.0145
קבד/טיטב ריקל תקבדומ  מ"ס 2 יבועב      
תדדמנ תשרה( םיגרבו הטסורינ יווב תקזוחמ      

             429.00 ר"מ/ח"ש 041 דוסי ריחמ )דרפנב ר"מ           
      
      

11.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../271 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     271 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ריקל עבוקמ מ"מ  4/04/04 ןבלוגמ הדלפ ןתיוז     40.11.0150

              44.00 טרפל םאתהב רטמ           
      
ריקל עבוקמ מ"מ 3/53/53 ןבלוגמ הדלפ ןתיוז     40.11.0155

              39.00 טרפל םאתהב רטמ           
      

              30.00 םימ ףא דוביע רובע שאר ךבדנל ריחמ תפסות רטמ          40.11.0160
      
הזפ דוביע רובע ריק יופיחל ריחמ תפסות     40.11.0165

              11.00 טרפל םאתהב תינוציח הניפב ןבאב רטמ           
      
עקש תריצי רובע ריק יופיחל ריחמ תפסות     40.11.0170

              11.00 ךומיתל ןתיוזה תלבקל רטמ           
      
טוחב הרישק רובע יופיחל ריחמ תפסות     40.11.0175

               6.00 ןוולוגמ טוחב םוקמב הטסורינ וו וא/ו הטסורינ ר"מ           
      

              34.00 )םימ החוד רמוח( רליסב ןבא תוריק יופיצ ר"מ          40.11.0180
      
ע"ווש וא "רקנילק" יחיראב ץוח תוריק יופיח     40.11.0185
הקבדה ,םיחתפ דוביע ללוכ "המדא" ינווגב      
.)ר"מ/ח"ש 26 חירא דוסי ריחמ( .הבורו      

             134.00 .חיט תבכש ללוכ וניא ריחמה ר"מ           
      
ע"ווש וא "רקנילק" יחיראב ץוח תוריק יופיח     40.11.0190
הקבדה ,םיחתפ דוביע ללוכ "המדא" ינווגב      
.)ר"מ/ח"ש 66 חירא דוסי ריחמ( .הבורו      

             139.00 .חיט תבכש ללוכ וניא ריחמה ר"מ           
      
ע"ווש וא "רקנילק" יחיראב ץוח תוריק יופיח     40.11.0195
הקבדה ,םיחתפ דוביע ללוכ "המדא" ינווגב      
.)ר"מ/ח"ש 07 חירא דוסי ריחמ( .הבורו      

             143.00 .חיט תבכש ללוכ וניא ריחמה ר"מ           
      
ע"ווש וא "רקנילק" יחיראב ץוח תוריק יופיח     40.11.0200
הקבדה ,םיחתפ דוביע ללוכ "המדא" ינווגב      
.)ר"מ/ח"ש 47 חירא דוסי ריחמ( .הבורו      

             148.00 .חיט תבכש ללוכ וניא ריחמה ר"מ           
      
,השבי הילתב הטוקרט יחיראב תוריק יופיח     40.11.0205
רמוחב ריקה םוטיא,יופיחה חטש תנכה ללוכ      
וא "פוטהקיס" וא "ליסורוט" תמגודכ םוטיא      
,ריק ינגוע : תללוכ יופיחה תכרעמ  .ךרע הווש      
םיינכמ םירזיבא ,היילת יליפורפ תכרעמ      
תדלפמ ויהי הילתה ירזיבא לכ ,הילתל הדלפמ      
לכה ,םיחתפ דוביע תללוכ הדובעה ,דלח-לא      
וא ןנכתמה תויחנה יפ לע רמג דע םלשומ      

             524.00 .ןרציה ר"מ           
ץוח תוריק יופיח 11.04 כ"הס            

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../272 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     272 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ע מ  "ק ד " י ח ט ש מ  21.04 ק ר פ  ת ת       
      
האפיא גוסמ ץע תוחולמ קד יופיח / ףוציר     40.12.0005
    ).E.P.I( מ"ס 0.2 יבועבו םינתשמ םיבחורב,  
תוחולל םירבוחמו םהיניב מ"מ 3 לש םיחוורמב      
51X7 וא מ"ס 01X5 תודימב יניפ ןרוא ץע      
ץעמ תוהבגה יבג לע מ"ס 06 לכ )םירגיל( מ"ס      
ירזיבאו היצנגרפמיא ללוכ ריחמה .סוליפל      

             788.00 .613 הטסורינמ רוביח ר"מ           
      
יניפ ןרואמ ץע תוחולב )קד( ןוטב תופצר יופיצ     40.12.0010
3 לש םיחוורמב, מ"ס 51X5.4 תודימב רחבומ      
יניפ ןרוא ץע תוחולל םירבוחמו םהיניב מ"מ      
לע מ"ס 06 לכ )םירגיל( מ"ס 01X5 תודימב      
ללוכ ריחמה .סוליפל ץעמ תוהבגה יבג      

             549.00 .613 הטסורינמ רוביח ירזיבאו היצנגרפמיא ר"מ           
      
גוסמ ץע תוחולב )קד( ןוטב תופצר יופיצ     40.12.0015
,מ"ס 51X5.4 תודימב. )E.P.I.(  האפיא      
תוחולל םירבוחמו םהיניב מ"מ 3 לש םיחוורמב      
לכ )םירגיל( מ"ס 01X5 תודימב יניפ ןרוא ץע      
ריחמה .סוליפל ץעמ תוהבגה יבג לע מ"ס 06      
הטסורינמ רוביח ירזיבאו היצנגרפמיא ללוכ      

             715.00 316. ר"מ           
      
ות םע ,רוחש/רופא ,"םר-לפ" תרצות CVP קד     40.12.0020
ג"ע ,הקלחהבו שאב תודימעל ילארשי ןקת      

             381.00 תורחא וא ןוטב תופצר ר"מ           
      
מ"ס 01 הבוגב )םיכנ רוצעמ( האפיא ץעמ ףס     40.12.0025
יופיצ םע,ץעה קדל רמוחמ מ"ס 7 בחורבו      

             141.00 תוחפל תוקד 06 שא דימע רטמ           
ץעמ "קד" יחטשמ 21.04 כ"הס            

      
ד ו י צ  / ט ר ו פ ס  י ש ר ג מ  31.04 ק ר פ  ת ת       
ט ר ו פ ס       
      

           1,096.00 'פמוק         )פייטנקסמ י"ע( ינוציח ףע רודכ שרגמ ןומיס 40.13.0005
      

           1,191.00 'פמוק         )פייטנקסמ י"ע( ינוציח לס רודכ שרגמ ןומיס 40.13.0010
      

           1,191.00 'פמוק         )פייטנקסמ י"ע( ינוציח די רודכ שרגמ ןומיס 40.13.0015
      

           1,476.00 'פמוק         )פייטנקסמ י"ע( ינוציח סינט שרגמ ןומיס 40.13.0020
      

             953.00 טרופס שרגמב לגרטק שרגמ ןומיס 'חי          40.13.0025
      

             953.00 טרופס שרגמב הציר לולסמ ןומיס 'חי          40.13.0030
      
דדומ תועצמאב ינקת לגרודכ שרגמ יוק ןומיס     40.13.0035

           5,711.00 'פמוק         לגרודכה תקוח יפל ךמסומ  
31.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../273 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     273 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םייק טרופס שרגממ קלח לש םיימוקמ םינוקית     40.13.0040
םיררופתמ םיחטש לטכפשב הרסה םיללוכה      
םתבחרה רחאל םיקדסו םירוח תמיתס/      

             143.00 ע"וש וא "טיקטרופס" תבורעתב םייוקינו ר"מ           
      
גוסמ ילירקא  יופיצב טרופס ישרגמ יופיצ     40.13.0045
    "TRUOCYL" )וא הטרפס תרבח תרצות  
תובכש יתשו דוסי תובכש 2 תללוכה )ע"וש      
תריחב יפל םינווג רפסמב ע"ש וא  עבצ      

              30.00 .ןימזמה ר"מ           
      
ילירקא עבצב טרופס ישרגמ יופיצ/תעיבצ     40.13.0050
יפל םינווג רפסמב ע"וש וא "טוק טרופס" גוסמ      

              30.00 .ןימזמה תריחב ר"מ           
      
גוסמ תפסונ יופיצ תבכש רובע ריחמ תפסות     40.13.0055

              11.00 טרופס שרגמל ע"וש וא טוק-טרופס ר"מ           
      
2-ב ינטרואילופ עבצב ןוטב יחטשמ תעיבצ     40.13.0060
תרצות ,תחא לכ ןורקימ 003 יבועב תובכש      
תודימע לעב עבצה .ע"וש וא הינמרג "לוניר"      

              48.00 .הקיחשה ר"מ           
      

              58.00 יביכר וד יסקופא עבצב טלפסא חטשמ תעיבצ ר"מ          40.13.0065
      
)מ"מ 3 ןפוד יבוע( 0002 טקסב לס ןקתמ     40.13.0070
ןוטיבו ןוגיע ,ףוג ןגמ ,חול ןגמ ,ץע חול תוברל      
,מ"ס 001/001/001 תודימב 02-ב תודוסי      

           8,329.00 )דוסי יגרב( 4/3" םינגוע תוברל 'חי           
      
ילעב ףוקש חול תוברל  0002 טקסב לס ןקתמ     40.13.0075
ףוג ןגמ ,חול ןגמ ,םידדצה ינשמ  V.U הנגה      
תודימב 02-ב תודוסי ןוטיבו ןוגיע ,ןנווכתמ לסו      
יגרב( 4/3" םינגוע תוברל ,מ"ס 001/001/001      

          10,470.00 )דוסי 'חי           
      
חולה הבוג יונישל ןונגנמ רובע ריחמ תפסות     40.13.0080
הטסורינמ םיריצה לכ ,רשואמ גוסמ ,תעבטהו      

           1,809.00 .ןולוקוא םע 'חי           
      
תעבטהו חולה הבוג יונשל ןונגנמ תפסות     40.13.0085
רשואמ גוסמ ןונגנמה . םייק לסרודכ ןקתמל      
םיריצה לכ . ע"ש וא "ןמרביל ןגמ" תמגודכ      

           2,761.00 'פמוק         ןולוקוא םע הטסורינמ  
      
תנגה רובע לסרודכ ןקתמל ריחמ תפסות     40.13.0090

             572.00 'פמוק         תוחולה תיתחתבו םילסה ידומעב הפיגנ  
      

             762.00 'פמוק         חול ינגמ 40.13.0095
31.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../274 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     274 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עקרקל ןגועמ ינקת די רודכ שרגמל רעש     40.13.0100
ןווליגה,םירוביחהו םיקוזיחה לכ תוברל      
ללוכ ,םהינימל רזעה ירמוח לכו העיבצהו      
לש "3 ילדנו יטנא" םגד תמגודכ ,תותשר      

           2,951.00 ךרע הווש וא "םורדה טרופס" תרבח 'חי           
      
שרגמל םימייק הרואת ידומע תרבעהו קוריפ     40.13.0105
ללוכ אל( םוקמה תברקב רחא טרופס      

           1,191.00 .)םיסיסב 'חי           
      
ידומע(ינקת ףערודכ שרגמל ןקתמ     40.13.0110

           3,290.00 'פמוק         )'וכו םילוורש ,תשר,םוינמולא  
      
םידומעו תשר תוברל ףערודכל םידומע גוז     40.13.0115

           2,143.00 'פמוק         םינחתומ תוברל ,3" רטוקב ,םידיינ  
      
תושר טרדנטס יפל ףע רודכל םינגוע תכרעמ     40.13.0120

             429.00 .טרופסה 'חי           
      

             381.00 ףערודכ שרגמל לוורש 'חי          40.13.0125
      
תנוולוגמ תכתממ בלושמ לגר לס ןקתמ     40.13.0130
,םיקושיח ,ץע חול ,םינוגיע ללוכ העובצו      

           9,328.00 .םילסו תותשר 'חי           
      
"טרופס ודנומ" תאמגוד לס רעש בלושמ ןקתמ     40.13.0135

           7,871.00 'פמוק         סוסיב תוברל ,ע"ש וא  
      
תוברל עקרקב ןגועמ ינקת לגר-טק ירעש גוז     40.13.0140
תשר ,העיבצ ,ןווליג ,םירוביחהו םיקוזיחה לכ      

           3,094.00 'פמוק         רזעה ירמוח לכו  
      
,םוינמולאמ םידיינ םיינקית לגרודכ ירעש גוז     40.13.0145

          12,373.00 'פמוק         ע"וש וא OPSA תמגוד תרווכ םגד תשר ללוכ  
      
םיינקית ילבוא םוינימולא ידומעמ לגרודכ רעש     40.13.0150
יבועב רעשל תשר ללוכ ,NID 0097 ןקת יפל      
אובי METSYS TROPS תרצות מ"מ 5.2      

           2,381.00 ע"וש וא "ילנגמ" הנקתהו 'חי           
      

             286.00 02-ב ןוטב דוסי תוברל ,ןולא  ץעמ הריתנ שרק 'חי          40.13.0155
      

             143.00 הציפק רוב ר"מ          40.13.0160
      
ps יעוצקמ )הקיטלתא( ןטרוקר לולסמ     40.13.0165
    rupinoc, רשואמ faai ללוכ מ"מ 01 יבועב  
לש psrupimoc ilm תמגודכ ,םילולסמ 4 ןומיס      

             305.00 ע"וש וא "יל ןגמ" תרבח ר"מ           
      

31.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../275 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     275 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
A.S.U. תרצות ABIF ןקת לעב טרופס חטשמ     40.13.0170
    -TRUOCTROPS,טרופס ישרגמ רובע  

             334.00 ע"וש וא "םורדה טרופס" ןאובי ,םיינוציח ר"מ           
      
תוברל ,ע"וש וא "סרדניס"ב הציר לולסמ יופיצ     40.13.0175

              47.00 שורדה לכו םילולסמה לש ינקת ןומיס ר"מ           
טרופס דויצ / טרופס ישרגמ 31.04 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאה חותיפ 04 כ"הס            
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../276 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     276 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
0.14 ק ר פ  ת ת  00.14 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      

0.14 קרפ תת 00.14 כ"הס            
      
ת ר ש כ ה ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק       
      
ףושיחו יוקינ היחמצה תרסה תודובע :הרעה      
תולובגל ץוחמ לא תלוספה קוליס םיללוכ      
,הלבוה תוברל רשואמ תלוספ רתא לא תושרה      
.חוקיפה תויחנה י"פע לכה      
      

               3.00 .יוניפו ףושיח ,חטשה יוקינ ,היחמצ תרסה ר"מ          41.01.0005
      
,תוחפל מ"ס 02 לש קמועל עקרקה חוחית     41.01.0010

               5.00 .תולודג םינבא תאצוהו חטשה ףוריג ללוכ ר"מ           
      
תכיפה ללוכ ,מ"ס 03 קמועל עקרקה דוביע     41.01.0015

               4.00 החוחיתו עקרקה ר"מ           
      
ללוכ תועיטנ וא\ו האשדמל חטש תנכה     41.01.0020
רושייו חוחית ,ןושיד ,)םנוד/ק"מ 01( טסופמוק      
,טפסופרפוס םנוד/ג"ק 001 ללוכ ןושיד( יפוס      

               9.00 .)ןגלשא םנוד/ג"ק 05 ר"מ           
      
"פא דנור" הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר     41.01.0025

               2.00 םיבשע תליטקל ר"מ           
      

               2.00 .הצצה ענומ + םיבשע לטוק סוסירב הרבדה ר"מ          41.01.0030
      
תומכב ,ןערוגמ "ןוניזאיד" ליכמה םיקיזמ לטוק     41.01.0035

               3.00 ליעפ רמוח םנוד/'רג 005 לש תילמינימ ר"מ           
      
,)םנודל ק"מ 02( "ןגיתפוכ" גוסמ ינגרוא לבז     41.01.0040

               7.00 הנמטה/רוזיפל ,108 ןקת ות י"פע ר"מ           
      
,)םנודל ק"מ 02( "טסופמוק" גוסמ ינגרוא לבז     41.01.0045

               6.00 הנמטה/רוזיפל ,108 ןקת ות י"פע ר"מ           
      

10.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../277 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     277 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
001-ל ג"ק K.P.N" )1" גוסמ םיינגרוא םינשד     41.01.0050

               5.00 הנמטה/רוזיפל ,108 ןקת ות י"פע ,)ר"מ ג"ק           
      
ע"וש וא טוקומסוא גוסמ סמת יטיא ןשד     41.01.0055
,שדוח 21 ךשמל םיטנמלאורקימב רשועמ      

              18.00 הנמטה/רוזיפל ג"ק           
      
הדבעמ תקידב ללוכ(,ןוניגל תרשואמ ןג תמדא     41.01.0060
03-02 לש יבועב תובכשב תרזופמ )תכמסומ      

              47.00 .ק"מ 0.01 דע תומכב מ"ס ק"מ           
      
תקידב ללוכ(,ןוניגל תרשואמה ןג תמדא     41.01.0065
לש יבועב תובכשב תרזופמ )תכמסומ הדבעמ      

              44.00 .ק"מ 0.01 לעמ תומכב מ"ס 03-02 ק"מ           
      

              49.00 יהשלכ הרמח גוסמ ןג תמדא ק"מ          41.01.0070
      
דע רטוקב םייק ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.01.0075

             477.00 תושרה םוחתב ,מ"ס 02 'חי           
      
םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.01.0080
'מ 3 לעמ הבוגבו מ"ס 04-03 עזג רטוקב      

             715.00 תושרה םוחתב 'חי           
      
םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.01.0085
'מ 3 לעמ הבוגבו מ"ס 04 לעמ עזג רטוקב      

           1,143.00 תושרה םוחתב 'חי           
      
רטוקב תיז יצע לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.01.0090

           1,428.00 תושרה םוחתב מ"ס 05 דע עזג 'חי           
      
'מ 8 דע הבוגב לקד ץע לש הליתשו הקתעה     41.01.0095

           1,904.00 תושרה םוחתב 'חי           
      
רטוק דע רגוב סוקיפ ץע לש הליתשו הקתעה     41.01.0100

           2,381.00 .תושרה םוחתב 'מ 1 עזג 'חי           
      
םירגוב םיחיש לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.01.0105

              44.00 .הדובעה םוחתב םימייק 'חי           
      
ישרגמל )קותמ לוח( יקנ תונויד לוח תובכש     41.01.0110

             267.00 תובכשב רוזיפו 'דכו לגרודכ ק"מ           
      
ינקתמ ןקת יפ לע לוח יזגראל יקנ תונויד לוח     41.01.0115

             229.00 .קחשמ ק"מ           
      
,מ"מ 8-0 רטוקב ףוט 3/2 הליתש תבורעת     41.01.0120

             353.00 לובכ 3/1 ק"מ           
      

10.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../278 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     278 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
3/1 ,טסופמוק 3/1 ,ףוט 3/1 הליתש תבורעת     41.01.0125

             454.00 לובכ ק"מ           
      
תנוולוגמ תכתממ םיצעל תכמות תרגסמ     41.01.0130

             191.00 .ץעמ וא העובצו 'חי           
      
'מ 02.2 הבוגב סוטפילקא ץעמ הכימת תכומס     41.01.0135
רבעמ( םימייק םיצעל תואטוחמו תופולק      

              13.00 )םיצעה ריחמב הלולכה הכומסל 'חי           
      
םומינימ לדוגב םיסובלוב-םילודג לחנ יקולח     41.01.0140

           1,857.00 הנכה תודובע תוברל ,רטוק מ"ס 08 'חי           
      
תוברל ,מ"ס 08 םומינימ רטוקב רכרוכ יעלס     41.01.0145

             905.00 הנכה תודובע 'חי           
      
תוברל ,מ"ס 051-07 לדוג ויז טקל ןבא יעלס     41.01.0150

             358.00 הנכהה תודובע לכ 'חי           
      
לכ תוברל ,מ"ס 051-08 לדוג תלזב ןבא יעלס     41.01.0155

             396.00 הנכהה תודובע 'חי           
עקרק תרשכהו הנכה תודובע 10.14 כ"הס            

      
ם י ר ב ע מ  ת ר י פ ח ו  ם י ל ו ו ר ש  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
,יוסיכ ,הריפח תוללוכ  תודובעה לכ :הרעה      
.ןואסלפ גוסמ םיינקית רוביח ירזיבאו      
      
רטוקב ןוולוגמ הדלפ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0005
הלחשה טוח תוברל ,23/5" ןפוד יבוע 2"      

              94.00 ןוליינמ רטמ           
      
רטוקב ןוולוגמ הדלפ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0010
הלחשה טוח תוברל ,23/5" ןפוד יבוע 4"      

             125.00 ןוליינמ רטמ           
      
רטוקב ןוולוגמ הדלפ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0015
הלחשה טוח תוברל ,23/5" ןפוד יבוע 6"      

             166.00 .ןוליינמ רטמ           
      
רטוקב ןוולוגמ הדלפ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0020
הלחשה טוח תוברל ,23/5" ןפוד יבוע 8"      

             187.00 ןוליינמ רטמ           
      
6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0025

              37.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 04 רטוקב רטמ           
      
      

20.14 קרפ תתב הרבעהל          
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מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     279 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0030

              42.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 05 רטוקב רטמ           
      
6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0035

              58.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 57 רטוקב רטמ           
      
6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0040

              63.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 09 רטוקב רטמ           
      
6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0045

              67.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 011 רטוקב רטמ           
      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0050

              52.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 05 רטוקב רטמ           
      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0055

              58.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 36 רטוקב רטמ           
      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0060

              63.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 57 רטוקב רטמ           
      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0065

              79.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 011 רטוקב רטמ           
      
תרושקת C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0070

              32.00 .ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,2" רטוקב רופא רטמ           
      
תרושקת C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0075

              42.00 .ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,3" רטוקב רופא רטמ           
      
תרושקת C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0080

              52.00 .ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,4" רטוקב רופא רטמ           
      
רטוקב 6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0085

              42.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 04 רטמ           
      
רטוקב 6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0090

              47.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 05 רטמ           
      
רטוקב 6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0095

              63.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 57 רטמ           
      
רטוקב 6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0100

              73.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 011 רטמ           
      
רטוקב 6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0105

              84.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 061 רטמ           
      
      

20.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../280 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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רטוקב 6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0110

             104.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 002 רטמ           
      
רטוקב 6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0115

             157.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 052 רטמ           
      
01 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0120

              67.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 57 רטוקב רטמ           
      
01 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0125

              84.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 011 רטוקב רטמ           
      
01 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0130

              99.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 061 רטוקב רטמ           
      
01 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0135

             114.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 002 רטוקב רטמ           
      
01 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0140

             176.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 052 רטוקב רטמ           
םירבעמ תריפחו םילוורש 20.14 כ"הס            

      
ת ו ח ו ל ש ו  ה י ק ש ה  ת ר נ צ  30.14 ק ר פ  ת ת       
ף ו ט פ ט       
      
,הריפח תוללוכ היקשהה תודובע לכ :הרעה      
.ןואסלפ גוסמ םיינקית רוביח ירזיבאו ,יוסיכ      
הקיפסב תופטפט תללוכ ףוטפיטה תרנצ      
'מ 5.1 דע 'מ 3.0 לש םיחוורמב ש/ל 3.2-1.2      
.תכתממ ןוגיע יוו תוברל ןנכתמה תשירד יפל      
גוס לכמ ןש ירזיבאו תויליחתב שמתשהל ןיא      
.אוהש      
      
"פירדורקימ" גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ     41.03.0005
תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 7 רטוקב      

               7.00 .תותסוותמ רטמ           
      
מ"מ 61 רטוקב   ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ     41.03.0010
םע יעקרק תת ףוטפטל םיאתמ ש\ל1 ,ש\ל 6.1      
תעינמל תופטפט, םוקאו יטנא תלעב תפטפט      
03-57 םיחוורמב תופסוותמ תוילרגטניא הקיני      

               8.00 מ"ס 05 קמוע דע הנמטה ללוכ ריחמה .מ"ס רטמ           
      
רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ     41.03.0015
תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 61/71      

               5.00 .מ"ס 57-03 םיחוורמב תותסוותמ רטמ           
      
      

30.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../281 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ     41.03.0020
תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 61/71      

               4.00 מ"ס 051-08 םיחוורמב תותסוותמ רטמ           
      
רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ     41.03.0025

              12.00 .תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 02 רטמ           
      
והשלכ רטוקב ףוטפט תרנצל ריחמ תפסות     41.03.0030

               3.00 מ"ס 01 קמועב עקרקב הענצה רובע רטמ           
      
והשלכ רטוקב ףוטפט תרנצל ריחמ תפסות     41.03.0035

               6.00 מ"ס 05 קמועב עקרקב הענצה רובע רטמ           
      
רטוקב ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש     41.03.0040
תוילרגטניא וק תופטפט 4-6 אשונ מ"מ 61      

              16.00 'פמוק         .'מ 3 החולשה ךרוא .תותסוותמ  
      
רטוקב ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש     41.03.0045
תוילרגטניא וק תופטפט 8-01 אשונ מ"מ 61      

              19.00 'פמוק         .'מ 4 החולשה ךרוא .תותסוותמ  
      

               6.00 01 גרד מ"מ 8 רטוקב דוקיפ ימ תירוניצ רטמ          41.03.0050
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.03.0055

               5.00 4 גרד מ"מ 61 רטוקב אוהשלכ רטמ           
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.03.0060

               7.00 4 גרד מ"מ 02 רטוקב אוהשלכ רטמ           
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.03.0065

               9.00 4 גרד מ"מ 52 רטוקב אוהשלכ רטמ           
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.03.0070

              10.00 4 גרד מ"מ 23 רטוקב אוהשלכ רטמ           
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.03.0075

              13.00 4 גרד מ"מ 04 רטוקב אוהשלכ רטמ           
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.03.0080

              18.00 4 גרד מ"מ 05 רטוקב אוהשלכ רטמ           
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.03.0085

              25.00 4 גרד מ"מ 36 רטוקב אוהשלכ רטמ           
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.03.0090

              37.00 4 גרד מ"מ 57 רטוקב אוהשלכ רטמ           
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.03.0095

              52.00 4 גרד מ"מ 09 רטוקב אוהשלכ רטמ           
30.14 קרפ תתב הרבעהל          
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גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.03.0100

              63.00 4 גרד מ"מ 011 רטוקב אוהשלכ רטמ           
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת היקשה תרנצ     41.03.0105

               6.00 6 גרד מ"מ 61 רטוקב והשלכ רטמ           
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת היקשה תרנצ     41.03.0110

               8.00 6 גרד מ"מ 02 רטוקב והשלכ רטמ           
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.03.0115

              10.00 .6 גרד מ"מ 52 רטוקב אוהשלכ רטמ           
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.03.0120

              15.00 .6 גרד מ"מ 23 רטוקב והשלכ רטמ           
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.03.0125

              16.00 .6 גרד מ"מ 04 רטוקב והשלכ רטמ           
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.03.0130

              21.00 .6 גרד מ"מ 05 רטוקב והשלכ רטמ           
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.03.0135

              35.00 .6 גרד מ"מ 36 רטוקב והשלכ רטמ           
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.03.0140

              47.00 .6 גרד מ"מ 57 רטוקב והשלכ רטמ           
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.03.0145

              63.00 .6 גרד מ"מ 09 רטוקב והשלכ רטמ           
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.03.0150

              73.00 .6 גרד מ"מ 011 רטוקב והשלכ רטמ           
      

               8.00 01 גרד מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.03.0155
      

              10.00 01 גרד מ"מ 02 רטוק ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.03.0160
      

              11.00 01 גרד מ"מ 52 רטוק ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.03.0165
      

              16.00 01 גרד מ"מ 23 רטוק ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.03.0170
      

              17.00 01 גרד מ"מ 04 רטוק ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.03.0175
      

              32.00 01 גרד מ"מ 05 רטוק ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.03.0180
      

              42.00 01 גרד מ"מ 36 רטוק ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.03.0185
      

              58.00 01 גרד מ"מ 57 רטוק ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.03.0190
      

30.14 קרפ תתב הרבעהל          
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              73.00 01 גרד מ"מ 09 רטוק ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.03.0195
      

              84.00 01 גרד מ"מ 011 רטוק ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.03.0200
      
םימל היקשה תרנצ רובע ריחמ תפסות     41.03.0205

               1.00 'פמוק         )52% תפסות( לוגס/םודא עבצב םיבשומ  
      

              64.00 .4/3" רטוקב ןוולוגמ תכתמ רוניצ רטמ          41.03.0210
      

              70.00 .1" רטוקב ןוולוגמ תכתמ רוניצ רטמ          41.03.0215
      

              89.00 .5.1" רטוקב ןוולוגמ תכתמ רוניצ רטמ          41.03.0220
      

             104.00 .2" רטוקב ןוולוגמ תכתמ רוניצ רטמ          41.03.0225
      

             157.00 .3"  רטוקב ןוולוגמ תכתמ רוניצ רטמ          41.03.0230
ףוטפט תוחולשו היקשה תרנצ 30.14 כ"הס            

      
ם י ר ז י ב א ו  ת כ ר ע מ  י ש א ר  40.14 ק ר פ  ת ת       
      
תחא החיתפל בצוק םע 4/3" תכרעמ שאר     41.04.0005
ץחל תסו ,ןנסמ ללוכ ,הרטמה וא ףוטפטל      

             434.00 )זגרא ללוכ אל( רוביח ירזיבאו 'חי           
      
תחא החיתפל בצוק םע 1" תכרעמ שאר     41.04.0010
,ץחל תסו ,ןנסמ ללוכ ,הרטמה וא ףוטפטל      

             544.00 )זגרא אלל( רוביח ירזיבאו 'חי           
      
הרטמהו ףוטפטל 4/3" רטוקל תכרעמ שאר     41.04.0015
,םיננסמ ,בצוק ,4/3" ישאר ןוסכלא זרב ללוכה      
יזרב 4 ,ץחל תסו ,םוקאו/ריווא ררחשמ ,ןג זרב      
רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,האיצי      

           1,135.00 )םירזיבא ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל 'חי           
      
הרטמהו ףוטפטל 1" רטוקל תכרעמ שאר     41.04.0020
,םיננסמ ,בצוק ,1" ישאר ןוסכלא זרב ללוכה      
יזרב 4 ,ץחל תסו ,םוקאו/ריווא ררחשמ ,ןג זרב      
רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,האיצי      

           1,650.00 )םירזיבא ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל 'חי           
      
הרטמהו ףוטפטל 5.1" רטוקל תכרעמ שאר     41.04.0025
,םיננסמ ,בצוק ,5.1" ישאר ןוסכלא זרב ללוכה      
יזרב 4 ,ץחל תסו ,םוקאו/ריווא ררחשמ ,ןג זרב      
רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,האיצי      

           2,578.00 )םירזיבא ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל 'חי           
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הרטמהו ףוטפטל 2" רטוקל תכרעמ שאר     41.04.0030
,םיננסמ ,בצוק ,2" ישאר ןוסכלא זרב ללוכה      
4 ,ץחל תסו ,םוקאו /ריווא ררחשמ ,ןג זרב      
ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,האיצי יזרב      
ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח      

           3,403.00 )םירזיבא 'חי           
      
ללוכ ,תכרעמ שארל 4/3" ירודכ זרב תפסות     41.04.0035

              63.00 םירזיבא 'חי           
      
ללוכ ,תכרעמ שארל 1" ירודכ זרב תפסות     41.04.0040

              89.00 םירזיבא 'חי           
      
ללוכ ,תכרעמ שארל 5.1" ירודכ זרב תפסות     41.04.0045

             176.00 םירזיבא 'חי           
      
ללוכ ,תכרעמ שארל 2" ירודכ זרב תפסות     41.04.0050

             207.00 םירזיבא 'חי           
      
ללוכ ,תכרעמ שארל 4/3" ירודכ זרב התחפה     41.04.0055

             -60.00 .םירזיבא 'חי           
      
ללוכ ,תכרעמ שארל 1" ירודכ זרב התחפה     41.04.0060

             -86.00 .םירזיבא 'חי           
      
ללוכ ,תכרעמ שארל 5.1" ירודכ זרב התחפה     41.04.0065

            -173.00 .םירזיבא 'חי           
      
ללוכ ,תכרעמ שארל 2" ירודכ זרב התחפה     41.04.0070

            -204.00 .םירזיבא 'חי           
      

             176.00 1" םייק תכרעמ שארב ירודכ זרב תפלחה 'חי          41.04.0075
      

             311.00 5.1" םייק תכרעמ שארב ירודכ זרב תפלחה 'חי          41.04.0080
      

             361.00 2" םייק תכרעמ שארב ירודכ זרב תפלחה 'חי          41.04.0085
      
זרב םע תחא החיתפל 4/3"-1" תכרעמ שאר     41.04.0090
זרב + 1CD היקשה רקב ,ישאר ןוסכלא      
ררחשמ ,ץחל תסוו ,ןנסמ ללוכ ילמשח      
רוביח ירזיבאו םידרוקר ,ןג זרב ,םוקאוו/ריוא      

             946.00 )זגרא ללוכ אל( 'חי           
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הרטמהו ףוטפטל 4/3" רטוקל תכרעמ שאר     41.04.0095
זרב ,םיננסמ ,4/3" ישאר ןוסכלא זרב ללוכה      
םיזרב 4 ,ץחל תסו ,םוקאו/ריווא ררחשמ ,ןג      
,םידיאונולוס ,קיטסלפמ םילוארדיה/םיילמשח      
רוקמל רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר      

           1,688.00 )םירזיבא ןורא ללוכ אל( 'מ 3 דע -ךומס םימ 'חי           
      
הרטמהו ףוטפטל 1" רטוקל תכרעמ שאר     41.04.0100
,ןג זרב ,םיננסמ ,1" ישאר ןוסכלא זרב ללוכה      
םיזרב 4 ,ץחל תסו ,םוקאו/ריווא ררחשמ      
,םידיאונולוס ,קיטסלפמ םילוארדיה/םיילמשח      
רוקמל רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר      

           4,145.00 )םירזיבא ןורא ללוכ אל( 'מ 3 דע -ךומס םימ רטמ           
      
הרטמהו ףוטפטל 5.1" רטוקל תכרעמ שאר     41.04.0105
זרב ,םיננסמ ,5.1" ישאר ןוסכלא זרב ללוכה      
םיזרב 4 ,ץחל תסו ,םוקאו/ריווא ררחשמ ,ןג      
,םידיאונולוס ,קיטסלפמ םילוארדיה/םיילמשח      
רוקמל רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר      

           4,916.00 )םירזיבא ןורא ללוכ אל( 'מ 3 דע -ךומס םימ 'חי           
      
הרטמהו ףוטפטל 2" רטוקל תכרעמ שאר     41.04.0110
,ןג זרב ,םיננסמ ,2" ישאר ןוסכלא זרב ללוכה      
םיזרב 4 ,ץחל תסו ,םוקאו/ריווא ררחשמ      
,םידיאונולוס ,קיטסלפמ םילוארדיה/םיילמשח      
רוקמל רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר      

           7,806.00 )םירזיבא ןורא ללוכ אל( 'מ 3 דע -ךומס םימ 'חי           
      
4 םע הרטמהו ףוטפטל 4/3" תכרעמ שאר     41.04.0115
,הזנורבמ  םיילוארדיה וא םיילמשח םיזרב      
,םוקאוו /ריוא ררחשמ , יכרד תלת ןוזרב ללוכ      
,ץחל יתסו ,םיננסמ ,טלפ + םימ דמ ןג זרב      
םימ רוקמל רוביח ללוכ ,םירזיבאו םידרוקר      
,םידיאונולוס לגרס ללוכ אל( 'מ 3 דע -ךומס      

           2,753.00 .)זגרא אלל 'חי           
      
םיזרב 4 םע הרטמהו ףוטפטל 1" תכרעמ שאר     41.04.0120
ןוזרב ללוכ ,הזנורבמ  םיילוארדיה וא םיילמשח      
דמ ,ןג זרב ,םוקאוו/ריוא ררחשמ , יכרד תלת      
םידרוקר ,ץחל יתסו ,םיננסמ ,טלפ + םימ      
3 דע -ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ ,םירזיבאו      

           4,723.00 .)זגרא אלל ,םידיאונולוס לגרס ללוכ אל( 'מ 'חי           
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4 םע הרטמהו ףוטפטל 5.1" תכרעמ שאר     41.04.0125
,הזנורבמ  םיילוארדיה וא םיילמשח םיזרב      
,םוקאוו/ריוא ררחשמ , יכרד תלת ןוזרב ללוכ      
,ץחל יתסו ,םיננסמ ,טלפ + םימ דמ ,ןג זרב      
םימ רוקמל רוביח ללוכ ,םירזיבאו םידרוקר      
,םידיאונולוס לגרס ללוכ אל( 'מ 3 דע -ךומס      

           7,489.00 .)זגרא אלל 'חי           
      
םיזרב 4 םע הרטמהו ףוטפטל 2" תכרעמ שאר     41.04.0130
ןוזרב ללוכ ,הזנורבמ  םיילוארדיה וא םיילמשח      
דמ ,ןג זרב ,םוקאוו/ריוא ררחשמ , יכרד תלת      
םידרוקר ,ץחל יתסו ,םיננסמ ,טלפ + םימ      
3 דע -ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ ,םירזיבאו      

           9,511.00 .)זגרא אלל ,םידיאונולוס לגרס ללוכ אל( 'מ 'חי           
      
רטוקב קיטסלפמ ילוארדיה ףוגמ תפסות     41.04.0135

             290.00 "3/4-"1 'חי           
      
הריגס םע( קיטסלפמ ילוארדיה ףוגמ תפסות     41.04.0140

             521.00 2"-5.1" רטוקב ,)תינכמ 'חי           
      
רטוקב קיטסלפמ ילוארדיה ףוגמ התחפה     41.04.0145

            -287.00 "3/4-"1 'חי           
      
הריגס םע( קיטסלפמ ילוארדיה ףוגמ התחפה     41.04.0150

            -518.00 2"-5.1" רטוקב ,)תינכמ 'חי           
      
לכמ הנגה זגרא + תכרעמ שאר יוניפו קוריפ     41.04.0155
המדא תמלשה ללוכ 4/3"-1" רטוקב אוהש גוס      

             926.00 .רובב הרסח 'חי           
      
לכמ הנגה זגרא + תכרעמ שאר יוניפו קוריפ     41.04.0160
המדא תמלשה ללוכ 5.1"-2" רטוקב אוהש גוס      

           1,104.00 .רובב הרסח 'חי           
      
CA V42 ,יכרד וד / ליגר ילמשח ףוגמ     41.04.0165

             281.00 1"-4/3" רטוקב ,)תינכמ הריגס םע( קיטסלפמ 'חי           
      
CA ,יכרד תלת / יכרד וד / ליגר ילמשח ףוגמ     41.04.0170
    V42 רטוקב ,)תינכמ הריגס םע( קיטסלפמ  

             569.00 "1.5-"2 'חי           
      
וד CD V9 םיסלופ דיאונולוס ילמשח ףוגמ     41.04.0175
רטוקב ,)תינכמ הריגס םע( קיטסלפמ ,יכרד      

             242.00 "3/4-"1 'חי           
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וד CD V9 םיסלופ דיאונולוס ילמשח ףוגמ     41.04.0180
רטוקב ,)תינכמ הריגס םע( קיטסלפמ ,יכרד      

             589.00 "1.5-"2 'חי           
      
תלת CD V9 םיסלופ דיאונולוס ילמשח ףוגמ     41.04.0185
רטוקב ,)תינכמ הריגס םע( קיטסלפמ ,יכרד      

             723.00 "1.5-"2 'חי           
      
רטוקב הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תפסות     41.04.0190

             459.00 .ל"נל םירזיבאו ןוזרב ,דרוקר ללוכ 1"-4/3" 'חי           
      
רטוקב הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תפסות     41.04.0195

             772.00 .ל"נל םירזיבאו ןוזרב ,דרוקר ללוכ 2"-5.1" 'חי           
      
רטוקב הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ התחפה     41.04.0200

            -287.00 .ל"נל םירזיבאו ןוזרב ,דרוקר ללוכ 1"-4/3" 'חי           
      
רטוקב הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ התחפה     41.04.0205

            -577.00 .ל"נל םירזיבאו ןוזרב ,דרוקר ללוכ 5.1"-2" 'חי           
      
םיפוגמל יכרד-תלת דוקיפ ןוזרב תפסות     41.04.0210

             179.00 םילמשח / םילוארדיה 'חי           
      
ילוארדיה ףוגמל "דמרב" 'צות ןוטוונ תפסות     41.04.0215
םירוביחה לכ ללוכ ,ןנכתמ תויחנה י"פע      
לויכו תשוחנמ דוקיפ תוירוניצ ,םישורדה      

             348.00 'פמוק         ןוטוונה  
      
רטוקב קיטסלפמ ילוארדיה טנאווקא ףוגמ     41.04.0220

             145.00 ידיג וד  יכרד תלת CA\CD ילמשח דוקיפ 3\4" 'חי           
      
1" רטוקב קיטסלפמ ילוארדיה טנאווקא ףוגמ     41.04.0225

             174.00 ידיג וד  יכרד תלת CA\CD ילמשח דוקיפ 'חי           
      
רטוקב קיטסלפמ ילוארדיה טנאווקא ףוגמ     41.04.0230

             531.00 ידיג וד  יכרד תלת CA\CD ילמשח דוקיפ5.1" 'חי           
      
2" רטוקב קיטסלפמ ילוארדיה טנאווקא ףוגמ     41.04.0235

             560.00 ידיג וד  יכרד תלת CA\CD ילמשח דוקיפ 'חי           
      
רטוקב קיטסלפמ ילוארדיה טנאווקא ףוגמ     41.04.0240
תלת CA\CD ילמשח דוקיפ ןוטונ ללוכ 5.1"      

             723.00 ידיג וד יכרד 'חי           
      
2"  רטוקב  קיטסלפמ ילוארדיה טנאווקא ףוגמ     41.04.0245
וד יכרד תלת CA\CD ילמשח דוקיפ ןוטונ ללוכ      

             752.00 ידיג 'חי           
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גוסל םאתומה ,)ףיצר םרז( C.A. דיאונולוס     41.04.0250
לנפ לע הבכרה ,הקפסא ללוכ בשחמה      

             199.00 בשחמל רוביחו םידיאונולוס 'חי           
      
גוסל םאתומה ,)םיסלופ( C.D. דיאונולוס     41.04.0255
לנפ לע הבכרה ,הקפסא ללוכ בשחמה      

             199.00 בשחמל רוביחו םידיאונולוס 'חי           
      
2 ללוכה ,)ףיצר םרז( C.A. םידיאונולוס לגרס     41.04.0260

             392.00 בשחמה גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 'חי           
      
3 ללוכה ,)ףיצר םרז( C.A. םידיאונולוס לגרס     41.04.0265

             584.00 בשחמה גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 'חי           
      
4 ללוכה ,)ףיצר םרז( C.A. םידיאונולוס לגרס     41.04.0270

             782.00 בשחמה גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 'חי           
      
5 ללוכה ,)ףיצר םרז( C.A. םידיאונולוס לגרס     41.04.0275

             979.00 בשחמה גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 'חי           
      
6 ללוכה ,)ףיצר םרז( C.A. םידיאונולוס לגרס     41.04.0280

           1,172.00 בשחמה גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 'חי           
      
7 ללוכה ,)ףיצר םרז( C.A. םידיאונולוס לגרס     41.04.0285

           1,364.00 בשחמה גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 'חי           
      
8 ללוכה ,)ףיצר םרז( C.A. םידיאונולוס לגרס     41.04.0290

           1,557.00 בשחמה גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 'חי           
      
9 ללוכה ,)ףיצר םרז( C.A. םידיאונולוס לגרס     41.04.0295

           1,755.00 בשחמה גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 'חי           
      
01 ללוכה ,)ףיצר םרז( C.A. םידיאונולוס לגרס     41.04.0300

           1,947.00 בשחמה גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 'חי           
      
11 ללוכה ,)ףיצר םרז( C.A. םידיאונולוס לגרס     41.04.0305

           2,141.00 בשחמה גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 'חי           
      
21 ללוכה ,)ףיצר םרז( C.A. םידיאונולוס לגרס     41.04.0310

           2,337.00 בשחמה גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 'חי           
      
2 ללוכה ,)םיסלופ( C.D. םידיאונולוס לגרס     41.04.0315

             392.00 בשחמה גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 'חי           
      
3 ללוכה ,)םיסלופ( C.D. םידיאונולוס לגרס     41.04.0320

             584.00 בשחמה גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 'חי           
      
4 ללוכה ,)םיסלופ( C.D. םידיאונולוס לגרס     41.04.0325

             782.00 בשחמה גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 'חי           
40.14 קרפ תתב הרבעהל          
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5 ללוכה ,)םיסלופ( C.D. םידיאונולוס לגרס     41.04.0330

             974.00 בשחמה גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 'חי           
      
6 ללוכה ,)םיסלופ( C.D. םידיאונולוס לגרס     41.04.0335

           1,172.00 בשחמה גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 'חי           
      
7 ללוכה ,)םיסלופ( C.D. םידיאונולוס לגרס     41.04.0340

           1,364.00 בשחמה גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 'חי           
      
8 ללוכה ,)םיסלופ( C.D. םידיאונולוס לגרס     41.04.0345

           1,557.00 בשחמה גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 'חי           
      
9 ללוכה ,)םיסלופ( C.D. םידיאונולוס לגרס     41.04.0350

           1,750.00 בשחמה גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 'חי           
      
01 ללוכה ,)םיסלופ( C.D. םידיאונולוס לגרס     41.04.0355

           1,947.00 בשחמה גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 'חי           
      
11 ללוכה ,)םיסלופ( C.D. םידיאונולוס לגרס     41.04.0360

           2,146.00 בשחמה גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 'חי           
      
21 ללוכה ,)םיסלופ( C.D. םידיאונולוס לגרס     41.04.0365

           2,337.00 בשחמה גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 'חי           
      

             107.00 ע"וש וא "קמע" 1" ריוא םותסש 'חי          41.04.0370
      
4/52 םיזקנמ תורוניצל הריהמ הפיטש םותסש     41.04.0375

             145.00 ע"וש וא "ןואסלפ" תרצות 'חי           
      
רטוקב ןנסמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות     41.04.0380

              73.00 ש"מ 551 ,4/3" 'חי           
      
רטוקב ןנסמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות     41.04.0385

             276.00 .ע"וש וא "דעימע" תרצות 1" 'חי           
      
רטוקב ןנסמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות     41.04.0390

           1,167.00 "2. 'חי           
      
"FAT" םגד 2" רטוקב יטמוטוא הפיטש ןנסמ     41.04.0395

           7,228.00 .ע"וש וא "דעימע" תרצות ינורטקלא רקב ללוכ 'חי           
      

             907.00 שאמ 021  2" תויקסד ןנסמ 'חי          41.04.0400
      

           2,309.00 קיטסלפ 2" ןלפרט ןנסמ 'חי          41.04.0405
      

             922.00 קיטסלפ רפוס 5.1 " ןלפרט ןנסמ 'חי          41.04.0410
      

             772.00 קיטסלפ 1" ןלפרט ןנסמ 'חי          41.04.0415
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הזנורב ףוג( ,ןנווכתמ 4/3" ,רישי ץחל תסו     41.04.0420

             410.00 ע"וש וא "ACED" תמגודכ ,)יטטס ץחל רמושו 'חי           
      
רמושו הזנורב ףוג( ,ןנווכתמ 1" ,רישי ץחל תסו     41.04.0425

             531.00 ע"וש וא "ACED" תמגודכ ,)יטטס ץחל 'חי           
      
הזנורב ףוג( ,ןנווכתמ 5.1" ,רישי ץחל תסו     41.04.0430

           1,061.00 ע"וש וא "ACED" תמגודכ ,)יטטס ץחל רמושו 'חי           
      
תמגודכ ,קיטסלפמ ,4/3" רישי ץחל תסו     41.04.0435

             117.00 ע"וש וא VRP תרדס "דמרב" 'חי           
      
"דמרב" תמגודכ ,קיטסלפמ ,1" רישי ץחל תסו     41.04.0440

             233.00 ע"וש וא VRP תרדס 'חי           
      
"דמרב" תמגודכ ,תכתממ ,5.1" רישי ץחל תסו     41.04.0445

             521.00 ע"וש וא VRP תרדס 'חי           
      

           1,109.00 ע"וש וא 2" ןמקוארב ץחל ןיטקמ 'חי          41.04.0450
      

             580.00 ע"וש וא 1" ןמקוארב ץחל ןיטקמ 'חי          41.04.0455
      

           2,989.00 5.1" למשח טלפ+ץחל ןיטקמ+רטמורדיה 'חי          41.04.0460
      

           3,325.00 2" למשח טלפ+ץחל ןיטקמ+רטמורדיה 'חי          41.04.0465
      

             868.00 4/3" ח"זמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות 'חי          41.04.0470
      

           1,254.00 1" ח"זמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות 'חי          41.04.0475
      

           1,659.00 5.1" ח"זמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות 'חי          41.04.0480
      

           2,024.00 2" ח"זמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות 'חי          41.04.0485
      

             290.00 .ךמסומ קדוב ידי לע ח"זמ תקידב 'חי          41.04.0490
      
םע םימ דמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות     41.04.0495
םידרוקר ללוכ ,4/3" רטוקב ילמשח טלפ      

             387.00 .ע"וש וא "הילד דרא" תרצות 'חי           
      
םע םימ דמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות     41.04.0500
תרצות םידרוקר ללוכ ,1" רטוקב ילמשח טלפ      

             627.00 .ע"וש וא "הילד דרא" 'חי           
      
םע םימ דמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות     41.04.0505
םידרוקר ללוכ ,5.1" רטוקב ילמשח טלפ      

           1,158.00 .ע"וש וא "הילד דרא" תרצות 'חי           
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םע םימ דמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות     41.04.0510
תרצות םידרוקר ללוכ ,2" רטוקב ילמשח טלפ      

           1,543.00 .ע"וש וא "הילד דרא" 'חי           
      
ץחל דמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות     41.04.0515
רטוק ,תורפסומטא 01 לש ץחל דע ןירצילג      

             145.00 רוביח ירזיבא ללוכ ,5.2" תותנש ןולח 'חי           
      
הלעפהל היקשה רקבל תכתממ הנגה זגרא     41.04.0520

             204.00 לוענמ ללוכ ,תחא 'חי           
      
וא רבנע תרצות תכרעמ שארל יליע זגרא     41.04.0525
הנקתהו לוענמ ,ןכומ ןוטב דוסי ללוכ ,ע"וש      

           1,176.00 1IV םגד מ"ס 32/07/25 תודימב 'חי           
      
טיילרוא גוסמ תכרעמה שארל הנגה ןורא     41.04.0530
    PRO004  תידי+ןיירושמ רטסאילופמ ע"וש וא  
x 07 x 32 מ"סב ןוראה תודימ .רדניליצ לוענמו      
דמעמל ועוביק תא ללוכ ןוראה ריחמ .25      
תוארוה יפל דלחלא יגרב תועצמאב דנטסנג      

           1,332.00 .ןרציה 'חי           
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.04.0535
IV-0 םגד תמגודכ( מ"ס 13/5.75/48 תודימב ,      
תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא ,)"רבנע" לש      
תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ      

           1,688.00 הנקתהל תושורדה 'חי           
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.04.0540
IV-1 םגד תמגודכ( מ"ס 13/2.87/48 תודימב ,      
תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא ,)"רבנע" לש      
תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ      

           2,024.00 הנקתהל תושורדה 'חי           
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.04.0545
םגד תמגודכ( מ"ס 13/5.111/48 תודימב ,      
    2-IV ללוכ ,רשואמ ע"וש וא )"רבנע" לש  
לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ      

           2,892.00 הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי           
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.04.0550
םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/6.74/48 תודימב ,      
    048/00 IGF רשואמ ע"וש וא ,)"רבנע" לש,  
לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ      

           1,924.00 הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי           
      
      
      
      

40.14 קרפ תתב הרבעהל          
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"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.04.0555
םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/6.74/011 תודימב ,      
    0011/00 IGF רשואמ ע"וש וא ,)"רבנע" לש,  
לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ      

           2,363.00 הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי           
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.04.0560
םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/1.16/48 תודימב ,      
    048/0 IGF רשואמ ע"וש וא ,)"רבנע" לש,  
לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ      

           2,531.00 הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי           
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.04.0565
םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/1.16/011 תודימב ,      
    0011/0 IGF רשואמ ע"וש וא ,)"רבנע" לש,  
לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ      

           2,723.00 הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי           
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.04.0570
םגד תמגודכ( מ"ס 74/1.16/011 תודימב ,      
    0011/0 IGF ע"וש וא ,)"רבנע" לש קומע  
תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ      

           3,547.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב 'חי           
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.04.0575
םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/1.16/521 תודימב ,      
    0521/0 IGF רשואמ ע"וש וא ,)"רבנע" לש,  
לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ      

           3,398.00 הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי           
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.04.0580
םגד תמגודכ( מ"ס 74/1.16/521 תודימב ,      
    0521/0 IGF ע"וש וא ,)"רבנע" לש קומע  
תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ      

           3,807.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב 'חי           
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.04.0585
םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/6.08/48 תודימב ,      
    048/1 IGF רשואמ ע"וש וא ,)"רבנע" לש,  
לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ      

           2,748.00 הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי           
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.04.0590
םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/6.08/011 תודימב ,      
    0011/1 IGF רשואמ ע"וש וא ,)"רבנע" לש,  
לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ      

           3,157.00 הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי           
      
      

40.14 קרפ תתב הרבעהל          
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"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.04.0595
םגד תמגודכ( מ"ס 74/6.08/011 תודימב ,      
    0011/1 IGF ע"וש וא ,)"רבנע" לש קומע  
תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ      

           3,566.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב 'חי           
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.04.0600
םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/6.311/48 תודימב ,      
    048/2 IGF רשואמ ע"וש וא ,)"רבנע" לש,  
לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ      

           3,278.00 הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי           
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.04.0605
םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/6.311/011 תודימב ,      
    0011/2 IGF רשואמ ע"וש וא ,)"רבנע" לש,  
לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ      

           3,807.00 הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי           
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.04.0610
םגד תמגודכ( מ"ס 74/6.311/011 תודימב ,      
    0011/2 IGF ע"וש וא ,)"רבנע" לש קומע  
תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ      

           4,434.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב 'חי           
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.04.0615
םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/6.311/521 תודימב ,      
    0521/2 IGF רשואמ ע"וש וא ,)"רבנע" לש,  
לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ      

           4,651.00 הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי           
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.04.0620
םגד תמגודכ( מ"ס 74/6.311/521 תודימב ,      
    0521/2 IGF ע"וש וא ,)"רבנע" לש קומע  
תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ      

           5,061.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב 'חי           
      
2 םימגדמ םירזיבא תונוראל ריחמ תפסות     41.04.0625
    IGF, 1 IGF חתפנ גג רובע םינוש םילדגב  

             531.00 ע"וש וא "רבנע" תרצות 'חי           
      
רטסאילופמ סיסבל ןוטב סיסב תפלחה     41.04.0630
םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"(      
    048/00 IGF, 0011/00 IGF רבנע" תרצות"  

             917.00 מ"ס 6.33/6.74/7.35 תודימב ,ע"וש וא 'חי           
      
      
      
      
      

40.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../294 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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מהעברה                

      
      
רטסאילופמ סיסבל ןוטב סיסב תפלחה     41.04.0635
םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"(      
    048/00 IGF, 0011/00 IGF רבנע" תרצות"  

             917.00 מ"ס 6.33/6.74/5.13 תודימב ,ע"וש וא 'חי           
      
רטסאילופמ סיסבל ןוטב סיסב תפלחה     41.04.0640
םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"(      
    0/1250 ,FGI 0/1100 ,FGI 0/840 ,VI-0  
    IGF תודימב ,ע"וש וא "רבנע" תרצות  

             988.00 מ"ס 16/7.35.6.33/1 'חי           
      
רטסאילופמ סיסבל ןוטב סיסב תפלחה     41.04.0645
םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"(      
    0/1250 ,FGI 0/1100 ,FGI 0/840 ,VI-0  
    IGF תודימב ,ע"וש וא "רבנע" תרצות  

             988.00 מ"ס 16/5.13.6.33/1 'חי           
      
רטסאילופמ סיסבל ןוטב סיסב תפלחה     41.04.0650
םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"(      
    1-IV, 048/1 IGF, 0011/1 IGF תרצות  
6.33/6.08/7.35 תודימב ,ע"וש וא "רבנע"      

           1,061.00 מ"ס 'חי           
      
רטסאילופמ סיסבל ןוטב סיסב תפלחה     41.04.0655
םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"(      
    1-IV, 048/1 IGF, 0011/1 IGF תרצות  
6.33/6.08/5.13 תודימב ,ע"וש וא "רבנע"      

           1,061.00 מ"ס 'חי           
      
רטסאילופמ סיסבל ןוטב סיסב תפלחה     41.04.0660
םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"(      
    2-IV, 048/2 IGF, 0011/2 IGF תרצות  
6.33/6.311/7.35 תודימב ,ע"וש וא "רבנע"      

           1,230.00 מ"ס 'חי           
      
רטסאילופמ סיסבל ןוטב סיסב תפלחה     41.04.0665
םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"(      
    2-IV, 048/2 IGF, 0011/2 IGF תרצות  
6.33/6.311/5.13 תודימב ,ע"וש וא "רבנע"      

           1,230.00 מ"ס 'חי           
      
רטסאילופמ סיסבל ןוטב סיסב תפלחה     41.04.0670
םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"(      
    2-IV, 048/2 IGF, 0521/2 IGF תרצות  
6.33/6.311/521 תודימב ,ע"וש וא "רבנע"      

           1,350.00 מ"ס 'חי           
      
      
      

40.14 קרפ תתב הרבעהל          
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52 בחור ,מ"מ 3 יבועב ןוולגמ חפמ הנגה קבח     41.04.0675
םסוחמ לוענמו לוענמ חתפ ,םיריצ ללוכ ,מ"ס      
33X011 תודימב ןיירושמ רטסאילופ ןוראל      

           1,061.00 מ"ס 'חי           
      
52 בחור ,מ"מ 3 יבועב ןוולגמ חפמ הנגה קבח     41.04.0680
םסוחמ לוענמו לוענמ חתפ ,םיריצ ללוכ ,מ"ס      

           1,061.00 מ"ס 33X08 תודימב ןיירושמ רטסאילופ ןוראל 'חי           
      
52 בחור ,מ"מ 3 יבועב ןוולגמ חפמ הנגה קבח     41.04.0685
םסוחמ לוענמו לוענמ חתפ ,םיריצ ללוכ ,מ"ס      

             965.00 מ"ס 02X06 תודימב ןיירושמ רטסאילופ ןוראל 'חי           
      
52 בחור ,מ"מ 3 יבועב ןוולגמ חפמ הנגה קבח     41.04.0690
םסוחמ לוענמו לוענמ חתפ ,םיריצ ללוכ ,מ"ס      
74X031 תודימב ןיירושמ רטסאילופ ןוראל      

           1,158.00 מ"ס 'חי           
      
שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג     41.04.0695
NOSRAC תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ      
X6-9141 / 6-9141 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ      
,רשואמ ע"וש וא מ"ס 1.71/84/6.43 תודימב      

             387.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכ ללוכ 'חי           
      
שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג     41.04.0700
NOSRAC תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ      
תודימב 21-9141 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ      
ללוכ ,רשואמ ע"וש וא מ"ס 5.03/6.35/3.04      

             410.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכ 'חי           
      
שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג     41.04.0705
NOSRAC תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ      
תודימב 81-9141 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ      
ללוכ ,רשואמ ע"וש וא מ"ס 7.54/7.95/7.64      

             459.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכ 'חי           
      
שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג     41.04.0710
NOSRAC תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ      
תודימב 21-4231 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ      
ללוכ ,רשואמ ע"וש וא מ"ס 5.03/9.18/9.75      

             772.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכ 'חי           
      
שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג     41.04.0715
NOSRAC תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ      
תודימב 51-4231 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ      
לכ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא מ"ס 1.83/2.38/95      

             845.00 הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי           
      
      

40.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../296 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג     41.04.0720
NOSRAC תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ      
תודימב 81-4231 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ      
לכ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא מ"ס 7.54/1.58/16      

             965.00 הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי           
      
שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג     41.04.0725
NOSRAC תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ      
תודימב 21-0371 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ      
לכ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא מ"ס 5.03/99/8.46      

           1,109.00 הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי           
      
שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג     41.04.0730
NOSRAC תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ      
תודימב 51-0371 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ      
לכ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא מ"ס 1.83/101/3.76      

           1,206.00 הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי           
      
שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג     41.04.0735
NOSRAC תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ      
תודימב 81-0371 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ      
ללוכ ,רשואמ ע"וש וא מ"ס 7.54/9.201/2.96      

           1,375.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכ 'חי           
      
ירזיבאל ,הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת לוגע בוג     41.04.0740
י"ע קוושמ NOSRAC תרצות ,הייקשה      
לש ןותחת ינוציח רטוקב 807 םגד ,"רבנע"      
מ"ס 9.51 לש ןוילע ינוציח רטוק ,מ"ס 5.02      
לכ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא ,מ"ס 32 קמועבו      

             170.00 הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי           
      
ירזיבאל ,הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת לוגע בוג     41.04.0745
י"ע קוושמ NOSRAC תרצות ,הייקשה      
לש ןותחת ינוציח רטוקב 908 םגד ,"רבנע"      
מ"ס 4.71 לש ןוילע ינוציח רטוק ,מ"ס 1.32      
לכ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא ,מ"ס 6.32 קמועבו      

             194.00 הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי           
      
ירזיבאל ,הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת לוגע בוג     41.04.0750
י"ע קוושמ NOSRAC תרצות ,הייקשה      
33 לש ןותחת ינוציח רטוקב 019 םגד ,"רבנע"      
קמועבו מ"ס 4.52 לש ןוילע ינוציח רטוק ,מ"ס      
תודובעה לכ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא ,מ"ס 62      

             266.00 הנקתהל תושורדה 'חי           
      
      
      
      
      

40.14 קרפ תתב הרבעהל          
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מהעברה                

      
      
שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג     41.04.0755
NOSRAC תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ      
תודימב 81-4231 םגד ,"רבנע" י"ע קוושמ      
לכ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא מ"ס 7.54/1.58/16      

             965.00 הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי           
      
/ תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ינבלמ זגרא     41.04.0760
םגד ,SKOORB תרצות ,הייקשה ירזיבא      
ע"וש וא מ"ס 3.35/04/5.03 תודימב 21-9141      

             580.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,רשואמ 'חי           
      
/ תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ינבלמ זגרא     41.04.0765
םגד ,SKOORB תרצות ,הייקשה ירזיבא      
ע"וש וא מ"ס 6.37/5.94/83 תודימב 51-4231      

           1,013.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,רשואמ 'חי           
      
/ תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ינבלמ זגרא     41.04.0770
םגד ,SKOORB תרצות ,הייקשה ירזיבא      
ע"וש וא מ"ס 69/26/7.54 תודימב 81-0371      

           1,784.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,רשואמ 'חי           
      
/ תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ינבלמ זגרא     41.04.0775
םגד ,SKOORB תרצות ,הייקשה ירזיבא      
ע"וש וא מ"ס 371/011/7.54 תודימב 81-63      

           8,288.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכ ללוכ ,רשואמ 'חי           
םירזיבאו תכרעמ ישאר 40.14 כ"הס            

      
ת ו כ י ר ב ו  ן ו ש י ד  ת כ ר ע מ  50.14 ק ר פ  ת ת       
ה פ י ט ש       
      
מ"ס 04 רטוקב הייקשה תרנצל הרקב את     41.05.0005
תבכש , הביצח/הריפח תוברל ,מ"ס 08 קמועב      
ללוכ ,521B ןיממ הסכמו מ"ס 02 יבועב ץצח      

           1,050.00 תושרה למסו תרוקיבה את דועי טוליש 'חי           
      
מ"ס 05 רטוקב הייקשה תרנצל הרקב את     41.05.0010
, הביצח/הריפח תוברל ,מ"ס 001 קמועב      
,521B ןיממ הסכמו מ"ס 02 יבועב ץצח תבכש      

           1,151.00 תושרה למסו תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 'חי           
      
מ"ס 06 רטוקב הייקשה תרנצל הרקב את     41.05.0015
, הביצח/הריפח תוברל , מ"ס 001 קמועב      
,521B ןיממ הסכמו מ"ס 02 יבועב ץצח תבכש      

           1,301.00 תושרה למסו תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 'חי           
      
      
      
      

50.14 קרפ תתב הרבעהל          
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מ"ס 08 רטוקב הייקשה תרנצל הרקב את     41.05.0020
, הביצח/הריפח תוברל ,מ"ס 001 קמועב      
,521B ןיממ הסכמו מ"ס 02 יבועב ץצח תבכש      

           1,500.00 תושרה למסו תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 'חי           
      
,1" ירודכ זרב ללוכ אשד תקלחל הסינכ זרב     41.05.0025
/ "דמרב" תרצות ,1" יטניק ריוא ררחשמ      
קיטסלפמ הלוגע הנגה תכירב ,ע"וש וא "י.ר.א"      
וא 00/74 'טק 'סמ "רמוע" 'צות מ"ס 04 רטוק      

           1,591.00 .ע"ש 'חי           
      
תכירב ללוכ ןוניג תקלח הצקל הפיטש תכירב     41.05.0030
ללוכ ,מ"ס 04 רטוק קיטסלפמ הלוגע הנגה      

             310.00 .1" ריוא ררחשמ ,1" ירודכ זרב 'חי           
      
תכירב ללוכ ןוניג תקלח הצקל הפיטש תכירב     41.05.0035
ללוכ ,מ"ס 04 רטוק ,קיטסלפמ הלוגע הנגה      

             425.00 .5.1"-2" ריווא ררחשמ ,5.1"-2" ירודכ זרב 'חי           
      
הנגה תכירב ללוכ ןוניג תקלחל תוסיוו תכירב     41.05.0040
זרב ללוכ ,מ"ס 04 רטוק קיטסלפמ הלוגע      

             367.00 .4/3"-1" ץחל תסוו ,1" ירודכ 'חי           
      
הנגה תכירב ללוכ ןוניג תקלחל תוסיוו תכירב     41.05.0045
זרב ללוכ ,מ"ס 04 רטוק קיטסלפמ הלוגע      

             627.00 .5.1"-2" ץחל תסוו ,1" ירודכ 'חי           
      
הרקב רוניצ - ללוכה תוינדאל זוקינ לולכמ     41.05.0050
םאות הסכמ ללוכ ,4" רטוקב ררוחמ יטסלפ      
4/3 רטוקב םאתמ רזיבא מ"ס 05 דע הבוגב      

             107.00 'פמוק         .ע"וש וא "םרונכט" 'צות  
      
ןומט רטיל 001 חפנב תיפוח תרצות ןשד לכימ     41.05.0055

             646.00 'פמוק         םישורדה םירוביחה לכ ללוכ ,עקרקב  
      
ןומט רטיל 002 חפנב תיפוח תרצות ןשד לכימ     41.05.0060

             772.00 'פמוק         םישורדה םירוביחה לכ ללוכ ,עקרקב  
      
ןומט רטיל 005 חפנב תיפוח תרצות ןשד לכימ     41.05.0065

             959.00 'פמוק         םישורדה םירוביחה לכ ללוכ ,עקרקב  
      

           1,930.00 ע"וש וא דעימע םגד ןשד תבאשמ 'חי          41.05.0070
      

           1,316.00 ע"וש וא דעימע םגד תינושיד 'חי          41.05.0075
      

           1,833.00 םינכדמ + 2" ןושיד זרבוחלא 'חי          41.05.0080
      
      
      

50.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../299 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     299 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תרצותמ תילמשח ש/ק"מ 3-כל ןושיד תבאשמ     41.05.0085
    TNENIMORP םגדמ AFLA 4080 וא  
וא 182-3104 םגדמ IML-SODINU תרצות      
,הסינכ ןנסמ ,ןופיס -יטנא םותסש ללוכ ,ע"וש      
גותימ תדיחי ,תבשות ,םירבחמו חול תרנצ      
    CA )ןוראב הנקתה .)תינאולג הדרפה PLT  
תוברל ,תקוושמה הרבחה ןיקתמ י"ע טיילרוא      

           5,397.00 .לכימלו וקל רוביח 'חי           
      
וא 00521 4/3 " טייר סקימ" ןפת ןשד תבאשמ     41.05.0090
ןוראב הנקתה ללוכ ,עובק 2.0% ןונימ ע"וש      

           1,332.00 תכרעמה שאר לש הנגהה 'חי           
הפיטש תוכירבו ןושיד תכרעמ 50.14 כ"הס            

      
ה י ק ש ה  י ב ש ח מ ו  ם י ר ק ב  60.14 ק ר פ  ת ת       
      
ע"וש וא "יטמוטוא ןודמרב " יתומכ בצוק     41.06.0005

             338.00 4/3" רטוקב 'חי           
      
ע"וש וא "יטמוטוא ןודמרב " יתומכ בצוק     41.06.0010

             435.00 1" רטוקב 'חי           
      
הקיפסל 5.1" םידרוקרו הריפס םע םימ בצוק     41.06.0015

           1,446.00 ש"קמ 21 דע 'חי           
      
דע הקיפסל 2" םידרוקרו הריפס םע םימ בצוק     41.06.0020

           1,736.00 ש"קמ 02 'חי           
      
תרצות CVW 002 תיטוחלא הצק תדיחי     41.06.0025

           1,736.00 ע"וש וא רטנאה 'חי           
      
תרצות CVW 004 תיטוחלא הצק תדיחי     41.06.0030

           1,910.00 ע"וש וא רטנאה 'חי           
      

           2,661.00 ע"וש וא רטנאה תרצות PVW יטוח לא תנכת 'חי          41.06.0035
      

             464.00 ע"וש וא RETNUH .C.D "1 ילמשח ףוגמ 'חי          41.06.0040
      

             868.00 ע"וש וא RETNUH .C.D "5.1 ילמשח ףוגמ 'חי          41.06.0045
      

           1,077.00 ע"וש וא RETNUH .C.D "2 ילמשח ףוגמ 'חי          41.06.0050
      

             325.00 ע"וש וא CD -ןדיריש םגד הרקב דיאונולוס 'חי          41.06.0055
      
זרבל ע"וש וא "BT-50" דריבנייר היקשה רקב     41.06.0060

           1,061.00 דדוב 'חי           
      
      

60.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../300 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
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מהעברה                

      
      
2-ל ע"וש וא "BT-50" דריבנייר היקשה רקב     41.06.0065

           1,206.00 םיזרב 'חי           
      
4-ל ע"וש וא "BT-50" דריבנייר היקשה רקב     41.06.0070

           1,398.00 םיזרב 'חי           
      
6-ל ע"וש וא "BT-50" דריבנייר היקשה רקב     41.06.0075

           1,543.00 םיזרב 'חי           
      

             454.00 ע"וש וא דריבנייר רקבל וידר קשממ 'חי          41.06.0080
      

           2,024.00 ע"וש וא "BT-50" ירקבל חטש רדשמ 'חי          41.06.0085
      
,תונחת CA" )4008(, 4-4" םגדמ היקשה רקב     41.06.0090

             531.00 ע"וש וא "ןוקלג" תרצות 'חי           
      
,תונחת CA" )6508(, 6-6" םגדמ היקשה רקב     41.06.0095

             627.00 ע"וש וא "ןוקלג" תרצות 'חי           
      
S6-CA" )6508(, 6" םגדמ היקשה רקב     41.06.0100

             917.00 ע"וש וא "ןוקלג" תרצות ,תונחת 'חי           
      

           1,206.00 .תונחת CA,  8 היקשה רקב 'חי          41.06.0105
      

           1,254.00 .תונחת CD, 8 היקשה רקב 'חי          41.06.0110
      
ללוכ ,ע"וש וא יתומכ CETIV 4 היקשה בשחמ     41.06.0115
,הליענ תינורא ללוכ ,תרושקת םאתמל הנכה      

           1,109.00 .ישאר זרב+ םיילאורדיה םיזרב 4 לע הטילשל 'חי           
      
ללוכ ,ע"וש וא יתומכ CETIV 6 היקשה בשחמ     41.06.0120
,הליענ תינורא ללוכ ,תרושקת םאתמל הנכה      

           1,235.00 .ישאר זרב+ םיילאורדיה םיזרב 6 לע הטילשל 'חי           
      
ללוכ ,ע"וש וא יתומכ CETIV 8 היקשה בשחמ     41.06.0125
תינורא ללוכ תרושקת םאתמל הנכה      
זרב+ םיילאורדיה םיזרב 8 לע הטילשל,הליענ      

           1,389.00 .ישאר 'חי           
      
,ע"וש וא יתומכ CETIV 01 היקשה בשחמ     41.06.0130
תינורא ללוכ תרושקת םאתמל הנכה ללוכ      
םיילאורדיה םיזרב 01 לע הטילשל,הליענ      

           1,514.00 .ישאר זרב+ 'חי           
      
9 סולפ ,ע"וש וא "לקירימ" היקשה בשחמ     41.06.0135

           1,312.00 CA גוסמ למשח לעפומ,םיפוגמ 'חי           
      
6 סולפ ,ע"וש וא "לקירימ" היקשה בשחמ     41.06.0140

             979.00 CA גוסמ למשח לעפומ םיפוגמ 'חי           
60.14 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../301 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     301 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
4 סולפ ,ע"וש וא "לקירימ" היקשה בשחמ     41.06.0145

             709.00 CA גוסמ למשח לעפומ םיפוגמ 'חי           
      
2 סולפ ,ע"וש וא "לקירימ" היקשה בשחמ     41.06.0150

             675.00 CA גוסמ למשח לעפומ םיפוגמ 'חי           
      

             504.00 .E1007"-"4/3 1  ןוקלג םגד דחא זרב רקב 'חי          41.06.0155
      
ןגומ ,ע"וש וא ןוקלג םגד 4CD היקשה רקב     41.06.0160

             786.00 .םימ 'חי           
      

             882.00 ע"וש וא ןוקלג םגד 6CD היקשה רקב 'חי          41.06.0165
      
21 סולפ ,ע"וש וא "לקירימ" היקשה בשחמ     41.06.0170

           1,543.00 CD גוסמ למשח לעפומ םיפוגמ 'חי           
      
9 סולפ ,ע"וש וא "לקירימ" היקשה בשחמ     41.06.0175

           1,312.00 CD גוסמ למשח לעפומ םיפוגמ 'חי           
      
6 סולפ ,ע"וש וא "לקירימ" היקשה בשחמ     41.06.0180

           1,119.00 CD גוסמ למשח לעפומ םיפוגמ 'חי           
      
4 סולפ ,ע"וש וא "לקירימ" היקשה בשחמ     41.06.0185

             796.00 CD גוסמ למשח לעפומ םיפוגמ 'חי           
      
2 סולפ ,ע"וש וא "לקירימ" היקשה בשחמ     41.06.0190

             743.00 CD גוסמ למשח לעפומ םיפוגמ 'חי           
      
ןזומ ,ע"וש וא TQ-4 גוסמ הייקשה בשחמ     41.06.0195
שורדה לכ ללוכ,הנגה את ללוכ למשח רוקממ      

             820.00 'פמוק         .הדובעה לש םלשומ עוציבל  
      
,ע"וש וא 1 סיריא גוסמ תיטוחלא הצק תדיחי     41.06.0200
2 וא CD דיאונולוס 1 תלעפהל וידר םע      
הללוס ,תוסינכ 8 :ללוכ ,CA םידיאונולוס      
,חוכ קפס ,תימינפ הנטנא , HA 2.7 תנעטנ      
תוירחאו תורש ,)PI - 56( םוטא הנגה זראמ      

           3,851.00 הנשל 'חי           
      
,ע"וש וא 5 סיריא גוסמ תיטוחלא הצק תדיחי     41.06.0205
01 וא CD םידיאונולוס 5 תלעפהל וידר םע      
הללוס ,תוסינכ 8 :ללוכ ,CA םידיאונולוס      
,חוכ קפס ,תימינפ הנטנא , HA 2.7 תנעטנ      
תוירחאו תורש ,)PI - 56( םוטא הנגה זראמ      

           5,797.00 הנשל 'חי           
      
      
      
      

60.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../302 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     302 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,ע"וש וא 9 סיריא גוסמ תיטוחלא הצק תדיחי     41.06.0210
81 וא CD םידיאונולוס 9 תלעפהל וידר םע      
הללוס ,תוסינכ 8 :ללוכ ,CA םידיאונולוס      
,חוכ קפס ,תימינפ הנטנא , HA 2.7 תנעטנ      
תוירחאו תורש ,)PI - 56( םוטא הנגה זראמ      

           7,503.00 הנשל 'חי           
      
,ע"וש וא 31 סיריא גוסמ תיטוחלא הצק תדיחי     41.06.0215
62 וא CD םידיאונולוס 31 תלעפהל וידר םע      
הללוס ,תוסינכ 8 :ללוכ ,CA םידיאונולוס      
,חוכ קפס ,תימינפ הנטנא , HA 2.7 תנעטנ      
תוירחאו תורש ,)PI - 56( םוטא הנגה זראמ      

           9,604.00 הנשל 'חי           
      
זגרא יבג לע ,ע"וש וא "סיריא" הצק תדיחי     41.06.0220
,םימייק םידיאונולוסל רוביח םייק תכרעמ שאר      

           1,170.00 .רשק תוקידב ללוכ 'חי           
      
הצק תדיחי לש האלמ תיביטרגטניא     41.06.0225
    LLEC-IRRI   ע"וש וא םגא תרבח תרצותמ,  
ENOLA DNATS  הייקשה רקב :תללוכה      
םאתמ, תרושקתל הנכה םע תולעפה עבראל      
הללוס  ,PG/MSGSR ירלולס תרושקת      
,CD/ CA ןעטמ ,21V  5.7 HA תנעטנ      
,PI-56 ןקת  C-34 הנגה תספוקב םידווזמ      

          11,006.00 .הנשל תוירחאו הנקתה תוברל 'חי           
      
הצק תדיחי לש האלמ תיביטרגטניא     41.06.0230
    LLEC-IRRI ע"וש וא םגא תרבח תרצותמ,  
ENOLA DNATS  הייקשה רקב :תללוכה      
םאתמ, תרושקתל הנכה םע תולעפה ששל      
הללוס  ,SGSRPG/M ירלולס תרושקת      
,CD/ CA ןעטמ, 21V 5.7 HA תנעטנ      
,PI-56 ןקת C-34 הנגה תספוקב םידווזמ      

          11,265.00 .הנשל תוירחאו הנקתה תוברל 'חי           
      
הצק תדיחי לש האלמ תיביטרגטניא     41.06.0235
    LLEC-IRRI   ע"וש וא םגא תרבח תרצותמ,  
ENOLA DNATS  הייקשה רקב :תללוכה      
םאתמ, תרושקתל הנכה םע תולעפה  הנומשל      
הללוס  ,  SRPG/MSG ירלולס תרושקת      
, CD/ CA ןעטמ, 21V  5.7 HA תנעטנ      
,PI-56 ןקת  C-34 הנגה תספוקב םידווזמ      

          11,401.00 הנשל תוירחאו הנקתה תוברל 'חי           
      
      
      
      
      

60.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../303 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הצק תדיחי לש האלמ תיביטרגטניא     41.06.0240
    LLEC-IRRI  ע"וש וא םגא תרבח תרצותמ,  
ENOLA DNATS  הייקשה רקב :תללוכה      
םאתמ, תרושקתל הנכה םע תולעפה רשעל      
הללוס ,MSG/SRPG ירלולס תרושקת      
,CD/ CA ןעטמ, 21V  5.7 HA תנעטנ      
,PI-56 ןקת  C-34 הנגה תספוקב םידווזמ      

          11,652.00 .הנשל תוירחאו הנקתה תוברל 'חי           
      
הצק תדיחי תנקתה רובע ריחמ תפסות     41.06.0245

           1,688.00 . IV-0 ןוראב LLEC-IRRI 'חי           
      
הצק תדיחי תנזהל   W5 יראלוס את     41.06.0250
    LLEC-IRRI, םאות אשנמ יבג לע ןקתומ  
ןטובמ 2" ןוולוגמ דומע לא רבוחמ, ינקתו      
הצק תדיחי לא הנזה לבכ ,מ"ס 57 קמועב      

           1,398.00 .רבוחמו קלסומ 'חי           
      
תרצותמ V HCTAL-CD 9-21 דיאונולוס     41.06.0255
לע ,ע"וש וא דמרב תרבח וא הרקב תרבח      
רבוחמ ,רוביחה ירזבא לכ ללוכ רוביח לגרס      

             358.00 LLEC-IRRI תכרעמל טווחמו 'חי           
      
תרצותמ .C.C.I תומרוז תויתשתל הרקב זכרמ     41.06.0260
הדובע תנחת :ללוכה ,ע"וש וא הלורוטומ      
,תונולחל ףדמ תנכות ,71" ךסמ תינכדע      
תרושקתל םאתמ ,תיוק תרושקתל םאתמ      
הנשל רשק יושיר ,ןרותו תונטנא ,תיטוחלא      
,הקפסא.היקשה תרקבל CCI תנכות.תחא      
,זכרמה לועפתל האלמ הכרדה ,הנקתה      

          53,002.00 'פמוק         .תחא הנשל תורשו תוירחא  
      
הלורוטומ LX טניריא רקב :ללוכה יזכרמ רקב     41.06.0265
005 ,םייוויח 005( תומרוז תויתשתל ,ע"וש וא      
,הצקה 'חיל תרושקתל וידר ,רבצמ ,)תולעפה      
,תונטנא 2 , הרקב זכרמל תרושקתל וידר      
ןעטמ , יוביג רבצמ ,רשק יושיר  ,ןרות      
,roodtuo זראמ ,םיקרב תנגה ,יטמוטוא      
יושיר ,ןרציה לש השרומ ןיקתמ י"ע הנקתה      
,הכרדה ,היצרגטניא ,הנקתה.תחא הנשל רשק      

          45,293.00 'פמוק         .תחא הנשל תורשו תוירחא  
      
      
      
      
      
      
      
      

60.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../304 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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"םוקיריא ויפרוקס" תיטוחלא הצק 'חי     41.06.0270
2 ,הנטנא ,וידר :ללוכ ,ע"וש וא הלורוטומ      
רבצמ ,יטמוטוא ןעטמ  ,תולעפה 21 , תוסינכ      
,תחא הנשל רשק יושיר.roodtuo זראמ ,יוביגל      
,ןרציה לש השרומ ןיקתמ י"ע הנקתה      
תורשו תוירחא ,הכרדה הנקתה ,היצרגטניא      

          15,405.00 . הנשל אלמ 'חי           
      
"םוקיריאויפרוקס" תיטוחלא הצק 'חיל  הבחרה     41.06.0275
8 , תוסינכ 2 :ללוכ ,ע"וש וא הלורוטומ      
,ןרציה לש השרומ ןיקתמ י"ע הנקתה .תולעפה      
תורשו תוירחא ,הכרדה הנקתה ,היצרגטניא      

           2,699.00 . הנשל אלמ 'חי           
      
וא הלורוטומ "RX ויפרוקס" תיטוחלא הצק 'חי     41.06.0280
,תואיצי 4 ,תוסינכ 4 ,הנטנא ,וידר :ללוכ ,ע"וש      
י"ע הנקתה .הנטנא ,roodtuo זראמ ,הללוס      
,הכרדה הנקתה , ןרציה לש השרומ ןיקתמ      

          10,216.00 . הנשל אלמ תורשו תוירחא 'חי           
      
.םוקיריא ויפרוקס/.RX ויפרוקסל היצרגטיא     41.06.0285
היקשהה תרקב תכרעמב הצקה תדיחי בוליש      

             803.00 .IMH ידועי ךסמ תביתכו 'חי           
      
הלורוטומ "RX טקפמיא" תיטוחלא הצק תדיחי     41.06.0290
,הנטנאו וידר :ללוכ האיצי 1 הסינכ 1 ,ע"וש וא      
ןיקתמ י"ע הנקתה .roodtuo זראמ ,הללוס      
תוירחא ,הכרדה הנקתה ,ןרציה לש השרומ      

           4,318.00 . הנשל אלמ תורשו 'חי           
      
וא הלורוטומ "UTR ולוקיפ" תיוק  הצק תדיחי     41.06.0295
,הנטנאו וידר :ללוכ האיצי 1 הסינכ 1 ,ע"וש      
ןיקתמ י"ע הנקתה .roodtuo זראמ ,הללוס      
תוירחא ,הכרדה הנקתה ,ןרציה לש השרומ      

           1,543.00 . הנשל אלמ תורשו 'חי           
      
"םוקיריא ויפרוקס" רקב רובע 01W ירלוס לנפ     41.06.0300
רוביח הקיצי 2" ,רטמ 4 ןרות לע הנקתה      
, Y.Y.N לבכ ,הללוס ,ויפרוקסל םלשומ      

           2,121.00 הנשל תוירחאו הנקתה 'חי           
      
וא הלורוטומ י"ע רשואמ יכרד תלת דיאונולוס     41.06.0305
בשחמל םישורדה םירוביחה לכ ללוכ ,ע"וש      
ןקתוי דיאונולוסה .דקופמה ףוגמלו הייקשהה      
זגרא ןפודל עבוקתש תנוולוגמ תכתמ ספ לע      

             387.00 .תכרעמה שאר 'חי           
      
      
      

60.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../305 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     305 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
:ללוכ ,ע"וש וא הלורוטומ תיראלולס הצק 'חי     41.06.0310
ןעטמ ,תולעפה21 , תוסינכ 4 ,יראלולס םדומ      
זראמ ,יוביגל רבצמ ,יטמוטוא      
    roodtuo.ןרציה לש השרומ ןיקתמ י"ע הנקתה,  
תורשו תוירחא ,הכרדה הנקתה ,היצרגטניא      

           9,310.00 . הנשל אלמ 'חי           
      
י"ע ,ע"וש וא "mocIRRI" / "ויפרוקס" ןומיס     41.06.0315

             194.00 C.V.P / קיטסלפמ מ"ס 04/04 לדוגב טלש 'חי           
      
/ "ויפרוקס" יבשחמל טרפ( בשחמ רוביח     41.06.0320
,םייק הרואת דומעל ,)"טניריא" / "םוקיריא"      

           1,254.00 שורדה לכו חתמ קספמ ,לבכו לוורש ללוכ 'חי           
      

              13.00 ידיג בר תרושקת לבכב טווח רטמ          41.06.0325
      
תועצמאב תכרעמה לועפתל nohPiRI תנכות     41.06.0330
דיינ ןופלטמ טנרטנאב תיראלולס השילג      

           7,710.00 .SMS תועדוה תלבקו 'חי           
היקשה יבשחמו םירקב 60.14 כ"הס            

      
ם י ז ת מ ו  ם י ר י ט מ מ  70.14 ק ר פ  ת ת       
      
,יוסיכ ,הריפח תוללוכ  תודובעה לכ :הרעה      
.ןואסלפ גוסמ םיינקית רוביח ירזיבאו      
      
TNIOJ" םגד ריטממל תננווכתמ תיקריפ עורז     41.07.0005

             131.00 ע"וש וא GNIWS PSB" "1 'חי           
      
04-063 "רטנה" תרצות ,ןווכתמ החיג ריטממ     41.07.0010
חווטב הבצהל ,ע"וש וא "P.G.P" םגד .תולעמ      

              88.00 .רטמ 51-7 לש 'חי           
      
04-063 "רטנה" תרצות ,ןווכתמ החיג ריטממ     41.07.0015
חווטב הבצהל ,ע"וש וא "M.G.P" םגד .תולעמ      

             111.00 .רטמ 9-5 לש 'חי           
      
04-063 "רטנה" תרצות ,ןווכתמ החיג ריטממ     41.07.0020
חווטב הבצהל ,ע"וש וא "J.G.P" םגד .תולעמ      

             131.00 .רטמ 11-6.4 לש 'חי           
      
1-063 "רטנה" תרצות ןווכתמ החיג זתמ     41.07.0025
םגד ,מ"ס 5 החיג הבוג .תולעמ      

              49.00 היפ ללוכ ,ע"וש וא "A01-20-SP" 'חי           
      
,ע"וש וא "רטנה" תרצות ןווכתמ החיג זתמ     41.07.0030
םגד ,מ"ס 01 החיג הבוג .תולעמ 1-063      

              59.00 .היפ ללוכ ,"A01-40-SP" 'חי           
70.14 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../306 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     306 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,)חתפמ אלל ןוויכ( יתרזג ןווכתמ החיג ריטממ     41.07.0035
.תולעמ 03-053 ,ע"וש וא "DRIB-T" תרצות      
,ינועבצ תויפ טס ללוכ ,"04T-CP-4T" םגד      

             122.00 .רטמ 51-8 לש חווטב הבצהל 'חי           
      
DRIB-T" 063" תרצות ,יפקיה החיג ריטממ     41.07.0040
טס ללוכ ,ע"וש וא "04T-CP-4T" םגד .תולעמ      

             122.00 .רטמ 21-6 לש חווטב הבצהל תויפ 'חי           
      

              59.00 .היפ ללוכ ,YARPS I תסוותמ החיג זתמ 'חי          41.07.0045
      
היפ ללוכ " DRIB NIAR 4081" תסוותמ זתמ     41.07.0050

              75.00 ע"וש וא 'חי           
      
וא "DRIB NIAR 5007" ןנווכתמ החיג ריטממ     41.07.0055

             348.00 .היפ ללוכ ,יטסלפ ,ע"וש 'חי           
      
וא "DRIB NIAR 5007" ןנווכתמ החיג ריטממ     41.07.0060

             425.00 .היפ ללוכ ,הטסורינ ,ע"וש 'חי           
      
וא "DRIB NIAR 5005" ןנווכתמ החיג ריטממ     41.07.0065

             165.00 .היפ ללוכ ,יטסלפ ,ע"וש 'חי           
      
וא "DRIB NIAR 5005" ןנווכתמ החיג ריטממ     41.07.0070

             204.00 .היפ ללוכ ,הטסורינ ,ע"וש 'חי           
      
"DRIB NIAR 0005+" ןנווכתמ החיג ריטממ     41.07.0075

             156.00 .היפ ללוכ ,הטסורינ ,ע"וש וא 'חי           
      
"DRIB NIAR 0005+" ןנווכתמ החיג ריטממ     41.07.0080

             107.00 .היפ ללוכ ,יטסלפ ,ע"וש וא 'חי           
      
םגד "רטנה" תרצות ןנווכתמ החיג ריטממ     41.07.0085

             150.00 ע"ש וא יטסלפ ,ע"וש וא "I-02" 'חי           
      
I-13 ימוג יוסיכ םע ןנווכתמ  רטנה ריטממ     41.07.0090

             233.00 ע"וש וא מ"ס 01 החיג הבוגב יטסלפ 'חי           
      

             188.00 ע"וש וא הטסורינמ I-02 ןנווכתמ רטנה ריטממ 'חי          41.07.0095
      
הבוגב הטסורינמ I-13 ןנווכתמ רטנה ריטממ     41.07.0100

             312.00 ע"וש וא מ"ס 01 החיג 'חי           
      
הבוגב יטסלפ  I-14 ןנווכתמ רטנה ריטממ     41.07.0105

             464.00 ע"וש וא מ"ס 51 החיג 'חי           
      
הבוגב הטסורינמ I-14 ןנווכתמ רטנה ריטממ     41.07.0110

             415.00 ע"וש וא מ"ס 01 החיג 'חי           
      

70.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../307 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     307 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הבוגב הטסורינמ I-14 ןנווכתמ רטנה ריטממ     41.07.0115

             478.00 ע"וש וא הלופכ היפ , מ"ס 01 החיג 'חי           
      
,ע"וש וא DRIB NIAR 0005 החיג ריטממ     41.07.0120

             122.00 רגנ לא ללוכ ,הכומנ תיוז סולפ 'חי           
      

              59.00 4/3" ריטממל ינוציח רגנ לא 'חי          41.07.0125
םיזתמו םיריטממ 70.14 כ"הס            

      
ה ע י ט נ  80.14 ק ר פ  ת ת       
      
דרשמ -מ"הש תויחנה יפל לדוגו רטוק תורדגה      
,הלבוה ,הקפסא תללוכ הדובעה .תואלקחה      
תוירחאו תוכומס ,העיטנ ,לוביז ,רוב תריפח      
.הטילקל      
      
ללוכ ,רטיל 1.0 ילכה לדוג ,1 'סמ לדוג םיליתש     41.08.0005

               3.00 רשואמ ע"וש וא ליתש שיח וא םינוליתש 'חי           
      

               8.00 רטיל 52.0 ילכה לדוג ,2 'סמ לדוג םיליתש 'חי          41.08.0010
      

              14.00 רטיל 0.1 ילכה לדוג ,3 'סמ לדוג םיליתש 'חי          41.08.0015
      

              29.00 רטיל 0.3 ילכה לדוג ,4 'סמ לדוג םיליתש 'חי          41.08.0020
      

              46.00 רטיל 0.6 ילכה לדוג ,5 'סמ לדוג םיליתש 'חי          41.08.0025
      

              85.00 רטיל 0.01 ילכה לדוג ,6 'סמ לדוג םיליתש 'חי          41.08.0030
      
0.52 ילכה לדוג ,ליגר 7 'סמ לדוג םיליתש     41.08.0035

             213.00 .'מ 07.1 הבוג ,1" 'נימ עזג יבוע רטיל 'חי           
      
0.04 ילכה לדוג ,לודג 7 'סמ לדוג םיליתש     41.08.0040

             282.00 .'מ 5.2 הבוג ,5.1" 'נימ עזג יבוע רטיל 'חי           
      
0.06 ילכה לדוג ,8 'סמ לדוג )םיצע( םיליתש     41.08.0045
עזג יבוע, םירגוב םיצע תיבחב, הלעמו רטיל      

             361.00 2 - םידב רפסמ .'מ 05.3-05.2 הבוג ,2" 'נימ 'חי           
      
,3" 'נימ עזג יבוע ,9 'סמ לדוג ,םירגוב םיצע     41.08.0050

             558.00 3 - םידב רפסמ .'מ 05.4 ילמינימ הבוג 'חי           
      
,4" 'נימ עזג יבוע ,01 'סמ לדוג ,םירגוב םיצע     41.08.0055

             781.00 3 - םידב רפסמ . 'מ 05.4 ילמינימ הבוג 'חי           
      
לודיגמ 2" רטוקב בצועמ עזג ילעב םיצע     41.08.0060

             409.00 .המדאב 'חי           
      

80.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../308 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     308 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לודיגמ 3" רטוקב בצועמ עזג ילעב םיצע     41.08.0065

             643.00 .המדאב 'חי           
      
לודיגמ 4" רטוקב בצועמ עזג ילעב םיצע     41.08.0070

             870.00 .המדאב 'חי           
      

              15.00 .שרוש יפושח והשלכ גוסמ םידרו 'חי          41.08.0075
      
תרצותמ רטיל 1 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע     41.08.0080

              15.00 .ע"וש וא דמצ לודיג 'חי           
      
תרצותמ רטיל 3 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע     41.08.0085

              29.00 .ע"וש וא דמצ לודיג 'חי           
      
תרצותמ רטיל 4 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע     41.08.0090

              34.00 ע"וש וא דמצ לודיג 'חי           
      
תרצותמ רטיל 6 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע     41.08.0095

              57.00 ע"וש וא דמצ לודיג 'חי           
      
תרצותמ רטיל 01 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע     41.08.0100

              90.00 ע"וש וא דמצ לודיג 'חי           
      
תרצותמ רטיל 52 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע     41.08.0105

             240.00 ע"וש וא דמצ לודיג 'חי           
      
עזג הבוג ןדריה תעקב לודיגמ יוצמ רמת לקד     41.08.0110

           1,350.00 .תוחפל 'מ 1 'חי           
      
עזג הבוג ןדריה תעקב לודיגמ יוצמ רמת לקד     41.08.0115

           4,867.00 תוחפל 'מ 4 'חי           
      
עזג הבוג ןדריה תעקב לודיגמ יוצמ רמת לקד     41.08.0120

           5,252.00 תוחפל 'מ 5 'חי           
      
עזג הבוג ןדריה תעקב לודיגמ יוצמ רמת לקד     41.08.0125

           4,626.00 תוחפל 'מ 6 'חי           
      
עזג הבוג ןדריה תעקב לודיגמ יוצמ רמת לקד     41.08.0130

           4,000.00 תוחפל 'מ 7 'חי           
      
הבוג המדאב לודיגמ הינוטגנישוו גוסמ לקד     41.08.0135

           2,650.00 .'מ 3 תוחפל עזג 'חי           
      
001 לכיממ 'מ 5.0 עזג הבוגב רגוב ירנק לקד     41.08.0140

             796.00 .'ל 'חי           
      
תאיצי דע עזג הבוגב המדאהמ רגוב ירנק לקד     41.08.0145

           1,831.00 .'מ 1 רטוחה 'חי           
80.14 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../309 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     309 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
1 רטוחה תאיצי דע עזג הבוגב סיספידואנ לקד     41.08.0150

             982.00 .'מ 'חי           
      
רטוחה תאיצי דע עזג הבוגב סיספידואנ לקד     41.08.0155

           1,671.00 .'מ 5.2 'חי           
      
8.1 רטוחה תאיצי דע עזג הבוגב סוקוק לקד     41.08.0160

             823.00 .מ"ס 01 לש עזג רטוקבו תופכה תליחת דע 'מ; 'חי           
      
5.2 רטוחה תאיצי דע עזג הבוגב סוקוק לקד     41.08.0165

           2,366.00 .מ"ס 02 לש עזג רטוקבו תופכה תליחת דע 'מ 'חי           
      
רגוב ,)ךלמה לקד( "הגיר הינוטסיור" לקד     41.08.0170
תיתחתל דע 'מ 5 לש ילמינימ הבוגב ,עקרקהמ      

           5,566.00 .בלולה 'חי           
      
,היטוב ,ספורמש ,ינילבור גוסמ יסננ לקד     41.08.0175
לכיממ 'דכו סופרקיכרט ,לשפומ סקיצ ,סקיצ      

             309.00 . רטיל 52 'חי           
      
,היטוב ,ספורמש ,ינילבור גוסמ יסננ לקד     41.08.0180
לכיממ 'דכו סופרקיכרט ,לשפומ סקיצ ,סקיצ      

             505.00 . רטיל 05 'חי           
      
0.1 ףונ רטוק ,רטיל 06 לכיממ הטולובר סקיצ     41.08.0185

             669.00 .'מ 'חי           
      

             223.00 רטיל 04 ילדב יסננ ינפי םורופסוטיפ 'חי          41.08.0190
      
4 לש יקנ עזג הבוגב םירגוב לקד יצע תעיטנ     41.08.0195
הכרדימב , ןימזמה י"ע וקפוסיש תוחפל 'מ      

             902.00 העונת ייאבו 'חי           
העיטנ 80.14 כ"הס            

      
ה ל י ת ש  90.14 ק ר פ  ת ת       
      
םוי 03 לופיט ללוכ ,"היוקוק" ןזמ אשד יחטשמ     41.09.0005

              20.00 . הטילקל דעו ר"מ           
      
03 לופיט ללוכ ,"םולפספ" ןזמ אשד יחטשמ     41.09.0010

              25.00 .הטילקל דעו םוי ר"מ           
      
,"ורוטלא" וא "יסננ ולפוב" ןזמ אשד יחטשמ     41.09.0015

              25.00 .הטילקל דעו םוי 03 לופיט ללוכ ר"מ           
      
לופיט ללוכ ,"ורוטלא רפוס" ןזמ אשד יחטשמ     41.09.0020

              28.00 .הטילקל דעו םוי 03 ר"מ           
      

90.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../310 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     310 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןזמ מ"ס 51 לש םיחוורימב תוחולשב אשד     41.09.0025

              16.00 "ולאפוב" וא "ויוקיק" ר"מ           
      
03 לופיט ללוכ ,"ולאפוב" ןזמ םידברמב אשד     41.09.0030

              26.00 . הטילקל דעו םוי ר"מ           
      
לופיט ללוכ ,"סרג ןברד" ןזמ םידברמב אשד     41.09.0035

              29.00 . הטילקל דעו םוי 03 ר"מ           
      
ללוכ ,"ורוטלא היסוז" ןזמ םידברמב אשד     41.09.0040

              27.00 . הטילקל דעו םוי 03 לופיט ר"מ           
הליתש 90.14 כ"הס            

      
ה ע י ר ז  01.14 ק ר פ  ת ת       
      
תנוכמ י"ע םייאלקח םיערז לש הזתהב העירז     41.10.0005
םיערז הליכמה הסימתב העירזה .הזתה      
יביסמ יושעה בצוימ הטבנה עצמב םיפוטע      
לש תומכב םייעבט םיקבדו םינשד ,ץעו תיאת      
.הפיחס דגנ תידיימ הנגהל )1 המר(  3%      
'צות , %RZLBTSGRO-A-DSH-3 :ט"קמ      

               9.00 .ע"וש וא "תוכרעמ רדה" ר"מ           
      
תינובשע רב תיחמצ יערז לש הזתהב העירז     41.10.0010
הליכמה הסימת העירזה .הזתה תנוכמ י"ע      
יושעה בצוימ הטבנה עצמב םיפוטע םיערז      
םייעבט םיקבדו םינשד ,ץעו תיאת יביסמ      
דגנ תידיימ הנגהל )1 המר( 3%  לש תומכב      
רדה" 'צות , C/W-DSH :ט"קמ .הפיחס      

              10.00 .ע"וש וא "תוכרעמ ר"מ           
      
תינובשע רב תיחמצ יערז לש הזתהב העירז     41.10.0015
הליכמה הסימתב העירזה .הזתה תנוכמ י"ע      
יושעה בצוימ הטבנה עצמב םיפוטע םיערז      
םייעבט םיקבדו םינשד ,ץעו תיאת יביסמ      
דגנ תידיימ הנגהל )2 המר( 6%  לש תומכב      
:ט"קמ .הפיחס      
    2xRZLBTSGRO-C/W-DSH, רדה" 'צות  

              14.00 .ע"וש וא "תוכרעמ ר"מ           
      
תינובשע רב תיחמצ יערז לש הזתהב העירז     41.10.0020
הליכמה הסימתב העירזה .הזתה תנוכמ י"ע      
יושעה בצוימ הטבנה עצמב םיפוטע םיערז      
גוסמ עקרק בציימו םינשד ,ץעו תיאת יביסמ      
drauG lioS תמגודכ קבדומ םיביס גראמ      
:ט"קמ .הפיחס דגנ תידיימ הנגהל )3 המר(      
    GS-C/W-DSH, וא "תוכרעמ רדה" 'צות  

              18.00 .ע"וש ר"מ           
01.14 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../311 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     311 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
טינז היסיוז גוסמ אשד יערז לש הזתהב העירז     41.10.0025
הליכמה הסימתב העירזה .הזתה תנוכמ י"ע      
יושעה בצוימ הטבנה עצמב םיפוטע םיערז      
םייעבט םיקבדו םינשד ,ץעו תיאת יביסמ      
'צות ,SRT-DSH :ט"קמ .3%  לש תומכב      

              11.00 .ע"וש וא "תוכרעמ רדה" ר"מ           
העירז 01.14 כ"הס            

      
ה ק י נ ו פ ו ר ד י ה  11.14 ק ר פ  ת ת       
      
הקינופורדיה      
      
תרצות שרדייש ןווג לכב חישק קיטסלפ לכימ     41.11.0005
05/05/05 לדוגב ךרע הווש וא "ןגמ" תרבח      
יולימו ןושיד רוניצו קיטסלפ דידמ ללוכ ,מ"ס      

             251.00 לכימה לדוג יפל טיטולב ןושיד ןכו ףוטש ףוט 'חי           
      
תרצות שרדייש ןווג לכב חישק קיטסלפ לכימ     41.11.0010
52/05/05 לדוגב ךרע הווש וא "ןגמ" תרבח      
יולימו ןושיד רוניצו קיטסלפ דידמ ללוכ ,מ"ס      

             209.00 לכימה לדוג יפל טיטולב ןושיד ןכו ףוטש ףוט 'חי           
      
תרצות שרדייש ןווג לכב חישק קיטסלפ לכימ     41.11.0015
52/52/52 לדוגב ךרע הווש וא "ןגמ" תרבח      
יולימו ןושיד רוניצו קיטסלפ דידמ ללוכ ,מ"ס      

             168.00 לכימה לדוג יפל טיטולב ןושיד ןכו ףוטש ףוט 'חי           
      
תרצות שרדייש ןווג לכב חישק קיטסלפ לכימ     41.11.0020
,מ"ס 05 לדוגב ךרע הווש וא "ןגמ" תרבח      
ןושיד רוניצו קיטסלפ דידמ ללוכ ,מ"ס 52 הבוג      
לדוג יפל טיטולב ןושיד ןכו ףוטש ףוט יולימו      

             168.00 לכימה 'חי           
      
תרצות שרדייש ןווג לכב חישק קיטסלפ לכימ     41.11.0025
02/02/08 לדוגב ךרע הווש וא "ןגמ" תרבח      
יולימו ןושיד רוניצו קיטסלפ דידמ ללוכ ,מ"ס      

             168.00 לכימה לדוג יפל טיטולב ןושיד ןכו ףוטש ףוט 'חי           
      
תרצות שרדייש ןווג לכב חישק קיטסלפ לכימ     41.11.0030
52/33/001 לדוגב ךרע הווש וא "ןגמ" תרבח      
יולימו ןושיד רוניצו קיטסלפ דידמ ללוכ ,מ"ס      

             251.00 לכימה לדוג יפל טיטולב ןושיד ןכו ףוטש ףוט 'חי           
      
םילגלג 4 תפסות רובע לכימה ריחמל תפסות     41.11.0035

              26.00 לכימ לכל 'חי           
      
תינופורדיה הייחמצ      
      

11.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../312 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     312 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
03 הבוגב ץיצע לכיממ תינופורדיה הייחמצ     41.11.0045
דר ,סקדנק סוטופ ,םוינויגניס תמגודכ מ"ס      

              28.00 'וכו דלרמא 'חי           
      
תמגודכ מ"ס 06 הבוגב תינופורדיה הייחמצ     41.11.0050
הנצרד ,ןדע-ןג רופיצ ,תורלפש ,ןורדנדוליפ      
הקוי ,המונולגא ,םוילופיטפס ,םוידלק ,המודא      

              55.00 'וכו 'חי           
      
תמגודכ מ"ס 08 הבוגב תינופורדיה הייחמצ     41.11.0055

              70.00 הרוקד סוקיפ ,ירוניכ סוקיפ 'חי           
      
תמגודכ מ"ס 021 הבוגב תינופורדיה הייחמצ     41.11.0060

              93.00 הרוקד סוקיפ ,ירוניכ סוקיפ 'חי           
      
רטוקבו מ"ס 051 הבוגב תינופורדיה הייחמצ     41.11.0065

             126.00 הרוקד סוקיפ ,ירוניכ סוקיפ תמגודכ מ"ס 051 'חי           
      
רטוקבו מ"ס 002 הבוגב תינופורדיה הייחמצ     41.11.0070

             251.00 הרוקד סוקיפ ,ירוניכ סוקיפ תמגודכ ,מ"ס 002 'חי           
הקינופורדיה 11.14 כ"הס            

      
ם י ש ר ו ש  ל י ב ג מ ו  ם ו ח י ת  21.14 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע( LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ     41.12.0005
מ"ס 06 רטוקב רופא ןליפורפילופמ ,)ןורנג      

             157.00 .ע"וש וא מ"ס 56 קמועבו 'חי           
      
י"ע( LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ     41.12.0010
07 רטוקב רופא ןליפורפילופמ יושע ,)ןורנג      

             174.00 .ע"וש וא מ"ס 56 קמועבו מ"ס 'חי           
      
י"ע( LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ     41.12.0015
08 רטוקב רופא ןליפורפילופמ יושע ,)ןורנג      

             195.00 .ע"וש וא מ"ס 56 קמועבו מ"ס 'חי           
      
י"ע( LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ     41.12.0020
001 רטוקב רופא ןליפורפילופמ יושע ,)ןורנג      

             233.00 .ע"וש וא מ"ס 56 קמועבו מ"ס 'חי           
      
י"ע( LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ     41.12.0025
08 רטוקב רופא ןליפורפילופמ יושע ,)ןורנג      

             255.00 .ע"וש וא מ"ס 001 קמועבו מ"ס 'חי           
      
י"ע( LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ     41.12.0030
001 רטוקב רופא ןליפורפילופמ יושע ,)ןורנג      

             281.00 .ע"וש וא מ"ס 001 קמועבו מ"ס 'חי           
      

21.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../313 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     313 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ע( LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ     41.12.0035
56 קמועב רופא ןליפורפילופמ יושע ,)ןורנג      

              63.00 .ע"וש וא תיכרוא הסירפל לילגב מ"ס רטמ           
      
י"ע( LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ     41.12.0040
001 קמועב רופא ןליפורפילופמ יושע ,)ןורנג      

              88.00 .ע"וש וא תיכרוא הסירפל לילגב מ"ס רטמ           
      
וא שימג רוחש ןליפורפילופמ אשד םחות     41.12.0045
עקרק תובותכו םיצע ,תואשדמ בוציעל השקומ      

              17.00 םירבחמו ןוגיע תודתי ללוכ מ"ס 31-כ הבוגב רטמ           
      
רוחש ןליפורפילופמ תובלתשמ םינבאל םחות     41.12.0050

              40.00 םירבחמו ןוגיע תודתי ללוכ השקומ רטמ           
      
,ןוניג יחטשו ףוט יחטש ןיב םוחיתל ןוולוגמ חפ     41.12.0055
יחתפ ללוכה מ"ס 02 הבוגבו מ"מ 3 יבועב      

              49.00 םימ תווקיה תעינמל זוקינ רטמ           
      
ןוגיעו הנקתה ללוכ 'א גוס שמושמ תבכר ןדא     41.12.0060

             251.00 .חקפמה תושירד וא/ו תינכות  יפ לע רטמ           
םישרוש ליבגמו םוחית 21.14 כ"הס            

      
ע ק ר ק  י ו פ י ח  31.14 ק ר פ  ת ת       
      
יופיח יגוס לכל סיסב גירלפ דבב חטש יופיח     41.13.0005
ןוגיע ללוכ  םימ רבעמל ררוחמ דבה עקרקה      

               7.00 תווצקב דב ילוש תריבק ללוכ לזרב תודתיב ר"מ           
      
לש מ"מ 2-1 תיניערג גוסמ םיקחשמ ןגל עצמ     41.13.0010

             261.00 והשלכ יבועב ע"וש וא ידעלג רפכ ק"מ           
      

              25.00 מ"ס 5 לש הבכשב גוס לכמ ןבא לדוג לכב ףוט ר"מ          41.13.0015
      
01 לש הבכשב גוס לכמ ןבא לדוג לכב ףוט     41.13.0020

              48.00 מ"ס ר"מ           
      
5 לש הבכשב )מ"ס 5-2 לדוגב( הטוקרט יקולח     41.13.0025

              99.00 מ"ס ר"מ           
      
לש הבכשב )מ"ס 5-2 לדוגב( הטוקרט יקולח     41.13.0030

             156.00 מ"ס 01 ר"מ           
      
הבכשב )מ"ס 6-4 לדוג( ןרוא יבבש םזג קסר     41.13.0035

              40.00 מ"ס 5 לש ר"מ           
      
הבכשב )מ"ס 6-4 לדוג( ןרוא יבבש םזג קסר     41.13.0040

              73.00 מ"ס 01 לש ר"מ           
31.14 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../314 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     314 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
)מ"ס 5-2 לדוג( סוטפילקא יבבש םזג קסר     41.13.0045

              45.00 מ"ס 3 לש הבכשב ר"מ           
      
)מ"ס 5-2 לדוג( סוטפילקא יבבש םזג קסר     41.13.0050

              83.00 מ"ס 6 לש הבכשב ר"מ           
      

              71.00 מ"ס 5 לש הבכשב לדוג לכב ,דבלב ףוטש ץצח ר"מ          41.13.0055
      
01 לש הבכשב לדוג לכב ,דבלב ףוטש ץצח     41.13.0060

             117.00 מ"ס ר"מ           
      

              49.00 מ"ס 5 לש הבכשב לדוג לכב ,לחנ יקולח ר"מ          41.13.0065
      

              85.00 מ"ס 01 לש הבכשב לדוג לכב ,לחנ יקולח ק"מ          41.13.0070
      
,טילונרג 4,3,2,1 לדוג ןצינ יקולח-לחנ יקולח     41.13.0075

             835.00 תלזב ,ןוקחשמ ןוט           
      

             455.00 םינוש םיעבצב EZISREVO ףוט ק"מ          41.13.0080
      
/ 8-0 רטוק טרופס ישרגמו אשדל עצמ ףוט     41.13.0085

             464.00 .מ"מ 4-0 ק"מ           
עקרק יופיח 31.14 כ"הס            

      
ת ו נ ו ר ד מ  ב ו צ י  41.14 ק ר פ  ת ת       
      
בוצייל ר"מל 'רג 004 סוקוק יביסמ יופיח תשר     41.14.0005
ע"ש וא 004 וקואג גוסמ ןורדמב עקרק      
תודתיבו הלעתב ןוגיעו הסירפ ללוכ ,תונוכתו      
OCG-W+004 :ט"קמ .ןרציה טרפמ יפל לזרב      

              39.00 .ע"וש וא "תוכרעמ רדה" 'צות ר"מ           
      
בוצייל ר"מל 'רג 007 סוקוק יביסמ יופיח תשר     41.14.0010
ע"ש וא 007 וקואג גוסמ ןורדמב עקרק      
תודתיבו הלעתב ןוגיעו הסירפ ללוכ ,תונוכתו      
OCG-W+007 :ט"קמ .ןרציה טרפמ יפל לזרב      

              43.00 .ע"וש וא "תוכרעמ רדה" 'צות ר"מ           
      
וקואג בוציי תועוצר תועצמאב תונורדמ בוציי     41.14.0015
םינוסכלא ךרעמב, תונוכתו ע"ש וא, 02      
הבוגב 'מ/'רג 002 סוקוק יביסמ 'מ 2 חוורמב      
.ןרציה טרפמ י"פע ןוגיע תוברל ,מ"ס 02      
"תוכרעמ רדה" 'צות /W+02-OCG-/2 :ט"קמ      

              32.00 .ע"וש וא ר"מ           
      
      
      
      

41.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../315 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     315 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
בוציי תועוצר תרווכ תועצמאב תונורדמ בוציי     41.14.0020
םיניועמ ךרעמב ,תונוכתו ע"ש וא ,02 וקואג      
הבוגב 'מ/'רג 002 סוקוק יביסמ 'מ 2 חוורמב      
.ןרציה טרפמ י"פע ןוגיע תוברל ,מ"ס 02      
רדה" 'צות 081X081-W+02-OCG :ט"קמ      

              47.00 .ע"וש וא "תוכרעמ ר"מ           
      
בוציי תועוצר תרווכ תועצמאב תונורדמ בוציי     41.14.0025
וד םיניועמ ךרעמב ,תונוכתו ע"ש וא ,02 וקואג      
'מ/'רג 002 סוקוק יביסמ 'מ 2 חוורמב יתבכש      
טרפמ י"פע ןוגיע תוברל ,מ"ס 04 הבוגב      
רדה" 'צות 2x/2/W+02-OCG :ט"קמ .ןרציה      

              66.00 .ע"וש וא "תוכרעמ ר"מ           
      
עקרק בציימ תזתה תועצמאב תונורדמ בוציי     41.14.0030
רדה לש R.W retsaM lioS תמגוד ירמילופ      
'ל 011 לש ןונימב ,ע"וש וא ,תוכרעמ      
:ט"קמ .ןרציה טרפמ י"פע ,םנוד/זיכרת      
    RMLP-011-MS וא "תוכרעמ רדה" 'צות  

              12.00 .ע"וש ר"מ           
      
תתחפהו היילדה תשרב הביצח יקוצמ יופיח     41.14.0035
תשר" תמגודכ מ"ס 5X5 סוקוק יטוחמ קהוב      
ןוגיע תוברל ,ע"וש וא תוכרעמ רדה לש "וק      
'צות W+021-OC :ט"קמ .ןרציה טרפמ יפל      

              58.00 .ע"וש וא "תוכרעמ רדה" ר"מ           
      
תמחשהל םינווג ןחבמ עוציבו רתאל האיצי     41.14.0040
גוסמ תנצמחתמ הסימת סוסירב הביצח יקוצמ      
TSET-NMRP :ט"קמ .ע"וש וא "ןואמרפ"      

           3,886.00 'פמוק         .ע"וש וא "תוכרעמ רדה" 'צות  
      
הסימת סוסירב הביצח יקוצמ תמחשה     41.14.0045
רדה תרצותמ "ןואמרפ" גוסמ תנצמחתמ      
'צות W+NMRP :ט"קמ .ע"וש וא תוכרעמ      

              12.00 .ע"וש וא "תוכרעמ רדה" ר"מ           
      
ןוטב-דב ינרזמב םילחנו תולעת ןופיד     41.14.0050
תמגודכ היחמצב בלושמ םגד םייגולוקא      
וא ,רדה תרצות LE-XDH-052 סקטורדיה      
לכה .ןוגיע תוברל ,מ"ס 01 ןוטבה יבוע ,ע"וש      

             136.00 .סוסיבה סדנהמ רושיאבו ןרציה טרפמ יפל ר"מ           
      
      
      
      
      
      
      

41.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../316 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     316 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תשרב תרדרד תנגהל הביצח יקוצמ יופיח     41.14.0055
מ"ס 6X6 ןיע לדוג ,מ"מ 8.2 לית העולק הדלפ      
רדה לש W+RDRD :ט"קמ "תשרדרד" תמגוד      
עלס יגרב תוברל ,תונוכתו ע"וש וא תוכרעמ      
,םימואו רורחש תויקסיד ,םיסייודמ מ"מ 61      
סדנהמ רושיאבו ןרציה טרפמ יפל לכה      

             157.00 .סוסיבה ר"מ           
      
תוצחול הדלפ תותשרב הביצח יקוצמ בוציי     41.14.0060
,תונוכתו ע"וש וא ggurboeG-occeT תמגודכ      
רטוקב ר"ממל ןוטוינ 0771 קזוחב ןוולגמ לית      
ללוכ אל( ,החיתמו הנקתה תוברל ,מ"מ 3      
'צות W+56G-OCT :ט"קמ .)עלס ירמסמ      
ןרציה טרפמ יפל לכה .ע"וש וא "תוכרעמ רדה"      

             297.00 .סוסיבה סדנהמ רושיאבו ר"מ           
      
001 ךרואב מ"מ 02 רטוק עלוצמ עלס רמסמ     41.14.0065
הצקב מ"מ 051 הגרבה םע םוחב ןוולוגמ מ"ס      
תמגודכ ןוגיע תטלפ ,טומה      
    ggurboeG-occeT תוברל ,תונוכתו ע"ש וא  
וא "תוכרעמ רדה" 'צות .סוידו 3" רטוקב חודיק      
:ט"קמ .ע"וש      
    W+TLP-m1-mm02-RCNE-OCT יפל לכה  

             398.00 .סוסיבה סדנהמ רושיאבו ןרציה טרפמ ר"מ           
      
01 הבוג תויטסלפ בוציי תורווכב עקרק בוציי     41.14.0070
תודתיב ןוגיע ללוכ ,ר"מל תוצבשמ 04 מ"ס      
קוזיח תורוגח תוברל ןג תמדאב יולימו      

              63.00 תויפקיה ר"מ           
      
01 הבוג תויטסלפ בוציי תורווכב עקרק בוציי     41.14.0075
, תודתיב ןוגיע ללוכ ,ר"מל תוצבשמ 04 מ"ס      

             110.00 .תויפקיה קוזיח תורוגח תוברל ןוטבב יולימ ר"מ           
      
5.7 הבוג תויטסלפ בוציי תורווכב עקרק בוציי     41.14.0080
תודתיב ןוגיע ללוכ ,ר"מל תוצבשמ 04 מ"ס      
קוזיח תורוגח תוברל ןג תמדאב יולימו      

              53.00 תויפקיה ר"מ           
      
5.7 הבוג תויטסלפ בוציי תורווכב עקרק בוציי     41.14.0085
, תודתיב ןוגיע ללוכ ,ר"מל תוצבשמ 04 מ"ס      

             105.00 תויפקיה קוזיח תורוגח תוברל ןוטבב יולימ ר"מ           
תונורדמ בוצי 41.14 כ"הס            

      
ם י ק ו ר י  ת ו ג ג  51.14 ק ר פ  ת ת       
      
תכרעמ תנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה .1      
.םלשומ רמג דע      

51.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../317 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     317 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יפל היהת קוריה גגה יביכרמ לכ תנקתה .2      
הנקתהה יטרפב רומאכ לוכהו ןרציה תוארוה      
עוציבל ףקותב םיריחמה לכ .3.ינכטה טרפמבו      
חטשמ לעמ רטמ 6 דע והבוגש גג לע הדובע      
קחרמלו גגה תסמעהל תיאשמ/ףונמ תדמעה      
הצקה לא ףונמה זכרממ רטמ 01 לש ילמיסקמ      
דעוממ םישדוח 3 :הקזחא .4.גגה לש בורקה      
טרפמ יפל עצובת הקזחאה .הנושאר הריסמ      
הריסממ םישדוח 3 - םיחמצל :תוירחא .5ןרצי      
הריסממ םישדוח 21 -היקשהו םיצעל ,הנושאר      
םוטיא תנגהו זוקינ תיתשת .6.הנושאר      
      
05 פוטסנג ןורנג גוסמ םישרוש תמסוח העירי     41.15.0005
-קיטסלייה תבורעתמ היושע ע"וש וא      
5.0-מ תוחפ אל יבועבו AVE  + ךר ןליתאילופ      
תודימעל LLF ירושיא תאשונ העיריה .מ"מ      
לש םייח ךרואל ןרצי ירושיאו םישרוש תרידחל      
.ןמוטיב םע עגמל תודימעלו עקרקב םינש 001      
םח ריוואב המחלהב תווצק ירוביח ללוכ ריחמה      

              27.00 .מ"ס 051 לש הפיפחב וא ר"מ           
      
08 פוטסנג ןורנג גוסמ םישרוש תמסוח העירי     41.15.0010
-קיטסלייה תבורעתמ היושע ע"וש וא      
8.0-מ תוחפ אל יבועבו AVE  + ךר ןליתאילופ      
התמאתהל ןרצי רושיא תאשונ העיריה .מ"מ      
,םישרוש תרידחל הדימעל  LLF תושירדל      
תודימעלו עקרקב םינש 001 לש םייח ךרואל      
תווצק ירוביח ללוכ ריחמה .ןמוטיב םע עגמל      

              47.00 .םח ריוואב המחלהב ר"מ           
      
ע"וש וא  TS003 סקטנג ןורנג הנגה תעירי     41.15.0015
םוטיאתוכרעמב םיינאכמ םיקזנ תעינמל      
,ןליפורפילופמ היושע ,גגב םישרוש תמיסחו      
,תימרת החשקה רחאל ,תטחוממ ,הגורא אל      
EC -ו 65231NID , 25231 NIDןקת תאשונ      
תלעב העיריה .זוקינו םוטיא תוכרעמ תנגהל      
קזוח ,'מ/נ"ק 5.1 תוחפל לש הרידחל תודגנתה      
עגמל תודימע ,'מ/נ"ק 01 תוחפל לש החיתמל      
תוחפל הנש 52 לש םייח ךרואו ןמוטיב םע      

              16.00 ר"מל 'רג 003 העיריה לקשמ .עקרקב ר"מ           
      
      
      
      
      
      
      
      
      

51.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../318 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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13/12/2018
דף מס':     318 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ע"וש וא  TS004 סקטנג ןורנג הנגה תעירי     41.15.0020
םוטיא תוכרעמב םיינאכמ םיקזנ תעינמל      
,ןליפורפילופמ היושע ,גגב םישרוש תמיסחו      
,תימרת החשקה רחאל ,תטחוממ ,הגורא אל      
EC -ו 65231NID , 25231 NIDןקת תאשונ      
תלעב העיריה .זוקינו םוטיא תוכרעמ תנגהל      
קזוח ,'מ/נ"ק 2.2 תוחפל לש הרידחל תודגנתה      
עגמל תודימע ,'מ/נ"ק 61 תוחפל לש החיתמל      
תוחפל הנש 52 לש םייח ךרואו ןמוטיב םע      

              22.00 ר"מל 'רג 004 העיריה לקשמ .עקרקב ר"מ           
      
ע"וש וא  TS005 סקטנג "ןורנג" הנגה תעירי     41.15.0025
םוטיא תוכרעמב םיינאכמ םיקזנ תעינמל      
,ןליפורפילופמ היושע ,גגב םישרוש תמיסחו      
,תימרת החשקה רחאל ,תטחוממ ,הגורא אל      
EC -ו 65231NID , 25231 NIDןקת תאשונ      
תלעב העיריה .זוקינו םוטיא תוכרעמ תנגהל      
קזוח,'מ/נ"ק 7.2 תוחפל לש הרידחל תודגנתה      
עגמל תודימע ,'מ/נ"ק 12 תוחפל לש החיתמל      
תוחפל הנש 52 לש םייח ךרואו ןמוטיב םע      

              26.00 ר"מל 'רג 005 העיריה לקשמ .עקרקב ר"מ           
      
ע"וש וא  TS008 סקטנג "ןורנג" הנגה תעירי     41.15.0030
םוטיא תוכרעמב םיינאכמ םיקזנ תעינמל      
,ןליפורפילופמ היושע ,גגב םישרוש תמיסחו      
,תימרת החשקה רחאל ,תטחוממ ,הגורא אל      
EC -ו 65231NID , 25231 NIDןקת תאשונ      
תלעב העיריה .זוקינו םוטיא תוכרעמ תנגהל      
קזוח,'מ/נ"ק 5.4 תוחפל לש הרידחל תודגנתה      
עגמל תודימע ,'מ/נ"ק 53 תוחפל לש החיתמל      
תוחפל הנש 52 לש םייח ךרואו ןמוטיב םע      

              39.00 ר"מל 'רג 008 העיריה לקשמ .עקרקב ר"מ           
      
ע"וש וא 04/01 ןיירדנג ןורנג זוקינ תעירי     41.15.0035
לש הציחל סמועל הדימע ,רוחש ןליתאילופמ      
ןקת יוות תאשונ ,ר"מל ןוט 04 תוחפל      
    NID76931 EC םוטיאל, NID NE 25231  
.זוקינל NID 5904 תושירדל תמאותו זוקינל      
ןוילעה הדיצלו תוחפל מ"מ 01 העיריה הבוג      
631 הרופא רפייט גוסמ ןוניס תעירי תמחלומ      
2% עופישב העיריה זוקינ רשוכ .ר"מל 'רג      
רטיל 55.0-מ תחפי אל ר"מל נ"ק 03 סמועב      
81-מ תחפי אל זוקינה קחרמו היינשל רטמל      

              47.00 .רטמ ר"מ           
      
      
      
      
      

51.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../319 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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13/12/2018
דף מס':     319 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וא 061/01 ןיירדנג ןורנג גוסמ ךא ל"נכ העירי     41.15.0040
061 תוחפל לש הציחל סמועל הדימעה ע"וש      
בכר תובחרו תוינח ,תועסימ זוקינל ר"מל ןוט      
תעירי תמחלומ ןוילעה הדיצלו הלצהו יוביכ      
'רג 072 לקשמב הרופא רפייט ןופוד ןוניס      

              69.00 .ר"מל ר"מ           
      
ע"וש וא 02 ןיירדנג גוסמ זוקינ תעירי     41.15.0045
לש הציחל סמועל הדימע ,רוחש ןליתאילופמ      
ןקת תושירדל תמאות ,ר"מל ןוט 51 תוחפל      
,מ"מ 02 העיריה הבוג . NID5904 זוקינה      
םילוגע ,מ"ס 01 לכ ויהי הב זוקינה יחתפ      
תלוכיו ר"מל 'רג 0001 הלקשמ ,מ"מ 5 רטוקב      
רשוכ .ר"מל 'ל 5 -כ לש לעופב םימ תריגא      
היינשל/ל 2.1 -כ 2% עופישב העיריה זוקינ      
רטמ 63 היהי יברמ זוקינ קחרמו תוחפל 'מל      
העיריה .NID  65021 NEןקת יפל בשוחמ      
תמאות היהת סקטנלפ ןוניס תעירי םע בולישב      
ןקתלו NE NID EC 25231 זוקינה ןקתל      

              57.00 .76931NE NID םוטיאה ר"מ           
      
ןיירדנג גוסמ םימ תרגוא הניאש זוקינ תעירי     41.15.0050
    D02 הדימע ,רוחש ןליתאילופמ ע"וש וא  
,ר"מל ןוט 51 תוחפל לש הציחל סמועל      
. NID5904 זוקינה ןקת תושירדל תמאות      
'רג 0001 הלקשמ ,מ"מ 02 העיריה הבוג      
2.1 -כ 2% עופישב העיריה זוקינ רשוכ .ר"מל      
היהי יברמ זוקינ קחרמו תוחפל 'מל הינשל/ל      
.NID  65021 NEןקת יפל בשוחמ רטמ 63      
סקטנלפ ןוניס תעירי םע בולישב העיריה      
NE NID 25231 זוקינה ןקתל תמאות היהת      

              57.00 .76931NE NID םוטיאה ןקתלו EC ר"מ           
      
ןליתאילופמ 52 ןיירדנג גוסמ זוקינ תעירי     41.15.0055
ןוט 52 תוחפל לש הציחל סמועל הדימע ,רוחש      
NID5904 זוקינה ןקת תושירדל תמאות ר"מל      
'רג 0531 הלקשמו מ"מ 52 העיריה הבוג .      
4.1 סמועב 2% עופישב זוקינ רשוכ .ר"מל      
5 לש לעופב םימ תריגא תלוכיו 'מל היינשל/ל      
ןרציEC  ןקת ות תאשונ העיריה .ר"מל 'ל      

              91.00 (CE 1213-CPD-4265) ר"מ           
      
      
      
      
      
      
      
      

51.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../320 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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13/12/2018
דף מס':     320 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןליתאילופמ 04 ןיירדנג גוסמ זוקינ תעירי     41.15.0060
ןוט 02 תוחפל לש הציחל סמועל הדימע ,רוחש      
NID5904 זוקינה ןקת תושירדל תמאות ר"מל      
'רג 0061 הלקשמו מ"מ 04 העיריה הבוג .      
2.2 סמועב 2% עופישב זוקינ רשוכ .ר"מל      
לש לעופב םימ תריגא תלוכיו 'מל היינשל/ל      
ןרציEC  ןקת ות תאשונ העיריה .ר"מל 'ל 5.4      

             115.00 (0334CPD003) ר"מ           
      
וא 04 ידומ ןורנג עקרק בוצייו זוקינ יחירא     41.15.0065
םייושע ,תוחפל מ"ס 4 הבוגב ע"וש      
.םפקיהב הליענ ןקתה םע רזחוממ ןליתאילופמ      
לש הציחל סמועל םידימע ויהי םיחיראה      
ןקתה תושירדל םינועו ר"מל ןוט 581 תוחפל      
םירשואמ ויהי םיחיראה .NID 5904 זוקינל      
יחטש בוצייל הלצהו תואבכ תוביצנ י"ע שרדנכ      

             146.00 .הלצהו יוביכ בכר רובע ןוניג ר"מ           
      
ןיירדנג "ןורנג" גוסמ םימ תריגאו זוקינ תוחול     41.15.0070
ןליתאילופמ מ"מ 05 הבוגב ע"ש וא 05      
הליענ ןונגנמ םע ויהי תוחולה .רזחוממ      
רטיל 41 חפנב םימ תריגא יאת םע ,םהיניב      
םינועו ר"מל ןוט 01 לש סמועל םידימע ,ר"מל      

             110.00 .5904NID זוקינל ןקתה תושירדל ר"מ           
      
ןיירדנג "ןורנג" גוסמ םימ תריגאו זוקינ תוחול     41.15.0075
ןליתאילופמ מ"מ 09 הבוגב ע"ש וא 09      
הליענ ןונגנמ םע ויהי תוחולה .רזחוממ      
רטיל 81 חפנב םימ תריגא יאת םע ,םהיניב      
םינועו ר"מל ןוט 01 לש סמועל םידימע ,ר"מל      

             126.00 .5904NID זוקינל ןקתה תושירדל ר"מ           
      
םיביס תלעב הגורא אל המוח ןוניס תעירי     41.15.0080
ןוניסל ןופוד סקטנלפ ןורנג גוסמ םימחלומ      
521 לקשמב העיריה .לודיגה תובכש תדרפהו      
0087 לש החיתמל קזוח תלעב ,ר"מל 'רג      
הרידחל תודגנתה תלעב ,תוחפל 'מ ןוטוינ      

              14.00 .'מ/ןוטוינ 0001 תוחפל לש RBC ר"מ           
      
םייופיחו םיטגרגא ,לודיג יעצמ      
      
ןג טיילרפ גוסמ גגה לע הייחמצ לודיגל עצמ     41.15.0090
תבכש הבוג .ע"וש וא לקירגא תרצות טייל      
.ןנכתמה תשירדו תוינכותה יפל טיילרפה      
רחאל הגורעב דודמ חפנ יפל היהת הדידמה      
רמוח תפסות ןובשחב תחקל שי( קודיהו רוזיפ      

             685.00 )03% דע קודיה רובע ריחמב ללכיתש ק"מ           
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מהעברה                

      
      
לש 8-0 ףוט גוסמ גגה לע הייחמצ לודיגל עצמ     41.15.0095

             519.00 ע"וש וא ןלוג םורמ ק"מ           
      
וא ןלוג םורמ ףוט לש 8-0 וא 8-4 גוסמ ףוט     41.15.0100

              48.00 .מ"ס 4-3 יבועב הבכשב טיילרפה יופיחל ע"ש ר"מ           
      
,מ"מ 01-02 ןבא לדוג הרופא תלזבב יופיח     41.15.0105

              81.00 .תוחפל מ"ס 7 הבכשה יבוע ר"מ           
      
מ"מ 04-01 ןבא לדוג םיפער ירבשב יופיח     41.15.0110

             173.00 תוחפל מ"ס 7 הבכשה יבוע ר"מ           
      
מ"מ 52-01 לדוג םינבל לחנ יקולחב יופיח     41.15.0115

              94.00 תוחפל מ"ס 7 הבכשה יבוע ר"מ           
      
מ"מ 52-01 לדוג )ירצמ( ןח לחנ יקולחב יופיח     41.15.0120

             173.00 תוחפל מ"ס 7 הבכשה יבוע ר"מ           
      
הוולנ דויצו םירזיבא      
      
יבועב ןנכתמה תשירד יפל עבצב CVP םחות     41.15.0130
תוגורע ןיב הדרפהל מ"מ 051 הבוגבו מ"מ 3      
ענומ הניגע ןונגנמ ללוכ ,םיטגרגאל תונוש      

              24.00 עקרקהמ הפילש רטמ           
      
גוסמ מ"מ 2 יבועב םינימולאמ הרקב את     41.15.0135
,גגב זוקינ יחתפ תנגהל ע"וש וא W-82 "ןורנג"      
םיאתל מ"ס 03-02 הבוג ,מ"ס 82 עלצ עבורמ      
םהבוגו עקרקהמ הפילש תעינמל ןונגנמ היהי      

             376.00 ןוניגה עצמ ינפ לעמ מ"ס 3-2 היהי יפוסה 'חי           
      
הרקב את הבוגל מ"ס 02 דע לש תפסות     41.15.0140
ע"וש וא W-82 "ןורנג" גוסמ םינימולאמ      

             167.00 גגב זוקינ יחתפ תנגהל 'חי           
      
גוסמ מ"מ 2 יבועב םינימולאמ הרקב את     41.15.0145
,גגב זוקינ יחתפ תנגהל ע"וש וא W-83 "ןורנג"      
םיאתל מ"ס 03-02 הבוג ,מ"ס 83 עלצ עבורמ      
םהבוגו עקרקהמ הפילש תעינמל ןונגנמ היהי      

             492.00 ןוניגה עצמ ינפ לעמ מ"ס 3-2 היהי יפוסה 'חי           
      
הרקב את הבוגל מ"ס 02 דע לש תפסות     41.15.0150
ע"וש וא W-83 "ןורנג" גוסמ םינימולאמ      

             219.00 גגב זוקינ יחתפ תנגהל 'חי           
      
      
      
      
      

51.14 קרפ תתב הרבעהל          
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מהעברה                

      
      
תוגורע זוקינ יחתפ תנגהל ררוחמ הרקב רוניצ     41.15.0155
ללוכ ,תוילוח הסכמ םע 4" רטוקב  CVP יושע      
04-02 םיהבגב ,עקרקהמ הפילש ענומ ןקתה      
טולבי רוניצה .לודיגה עצמ הבוגל םאתהב מ"ס      
ףוטע היהיו לודיגה עצמ תבכשל לעמ מ"ס 4-2      

              90.00 ע"וש וא סקטנלפ ןורנג ןוניס תעיריב 'חי           
      
תוגורע זוקינ יחתפ תנגהל ררוחמ הרקב רוניצ     41.15.0160
ללוכ ,תוילוח הסכמ םע 4" רטוקב  CVP יושע      
08-54 םיהבגב ,עקרקהמ הפילש ענומ ןקתה      
טולבי רוניצה .לודיגה עצמ הבוגל םאתהב מ"ס      
ףוטע היהיו לודיגה עצמ תבכשל לעמ מ"ס 4-2      

             102.00 ע"וש וא סקטנלפ ןורנג ןוניס תעיריב 'חי           
      
תוגורע זוקינ יחתפ תנגהל ררוחמ הרקב רוניצ     41.15.0165
ללוכ ,םוח הסכמ םע 6" רטוקב  CVP יושע      
04-02 םיהבגב ,עקרקהמ הפילש ענומ ןקתה      
טולבי רוניצה .לודיגה עצמ הבוגל םאתהב מ"ס      
ףוטע היהיו לודיגה עצמ תבכשל לעמ מ"ס 4-2      

             126.00 ע"וש וא סקטנלפ ןורנג ןוניס תעיריב 'חי           
      
תוגורע זוקינ יחתפ תנגהל ררוחמ הרקב רוניצ     41.15.0170
ללוכ ,םוח הסכמ םע 6" רטוקב  CVP יושע      
08-54 םיהבגב ,עקרקהמ הפילש ענומ ןקתה      
טולבי רוניצה .לודיגה עצמ הבוגל םאתהב מ"ס      
ףוטע היהיו לודיגה עצמ תבכשל לעמ מ"ס 4-2      

             289.00 ע"וש וא סקטנלפ ןורנג ןוניס תעיריב 'חי           
      
תוגורע זוקינ יחתפ תנגהל ררוחמ הרקב רוניצ     41.15.0175
,םוינימולא הסכמ םע 8" רטוקב  CVP יושע      
םיהבגב ,עקרקהמ הפילש ענומ ןקתה ללוכ      
.לודיגה עצמ הבוגל םאתהב מ"ס 04-02      
עצמ תבכשל לעמ מ"ס 4-2 טולבי רוניצה      
ןורנג ןוניס תעיריב ףוטע היהיו לודיגה      

             254.00 ע"וש וא סקטנלפ 'חי           
      
תוגורע זוקינ יחתפ תנגהל ררוחמ הרקב רוניצ     41.15.0180
,םוינימולא הסכמ םע 8" רטוקב  CVP יושע      
םיהבגב ,עקרקהמ הפילש ענומ ןקתה ללוכ      
.לודיגה עצמ הבוגל םאתהב מ"ס 08-54      
עצמ תבכשל לעמ מ"ס 4-2 טולבי רוניצה      
ןורנג ןוניס תעיריב ףוטע היהיו לודיגה      

             308.00 ע"וש וא סקטנלפ 'חי           
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85 ןורנג גוסמ גג תוניגב םיצעל הניגע תכרעמ     41.15.0185
ןורנג בוציי תרווכ ,ןוגיע תטלפ ללוכ ,ע"וש וא      
הרישק רתימ ,ר"מ 1 סקטנלפ יוסיכ תעירי ,85      
מ"מ 8 רתימ לבח וא םרג 006 תינושמש דבמ      
53 וכרואש ףוקש מ"מ 41 א.פ רוניצ לוורשב      
ןרציה תוארוה יפל םיביכרמה ראש לכו מ"ס      
טרפמבו הנקתהה יטרפב רומאכ לוכהו      

             173.00 .דחוימה 'חי           
      
וא LAP03 ןורנג גוסמ םיצעל ןוגיע תטלפ     41.15.0190
ללוכ מ"מ 2 יבועב ררוחמ םוינימולאמ ע"וש      
רתימ ,ר"מ1 סקטנלפ יוסיכ תעירי ,הרישק ןזוא      
רתימ לבח וא םרג 006 תינושמש דבמ הרישק      
ףוקש מ"מ 41 א.פ רוניצ לוורשב מ"מ 8      
יפל םיביכרמה ראש לכו מ"ס 53 וכרואש      
הנקתהה יטרפב רומאכ לוכהו ןרציה תוארוה      

             127.00 .דחוימה טרפמבו 'חי           
      
לא הנגהה תועירי עוביקל םוינימולא ילגרס     41.15.0195
היהי תוריקה לא עוביקה .תוקעמו תוריק      
03 לש םיקחרמב םירמסמ/םיגרב תועצמאב      

              20.00 מ"ס רטמ           
      
22 םגד דנטסנג גוסמ גג תניגל דויצ דמעמ     41.15.0200
תכרעמה שאר ןוראל ע"וש וא "ןורנג" תרצות      
וחטשש "ןורנג" 03 קראפ תרווכ סיסב ללוכה      
לע הנקתהל דלחלא תדלפ תובשותו ר"מ 7.0      
.הנבמה תייצקורטסנוקב חודיק אלל גג      
הנקתה טרפ ,ןרציה תוארוה יפל הנקתהה      

             666.00 'פמוק         .ינכטה טרפמהו  
      
הקזחא      
      
חטשל קוריה גגל ןוניג יחטשל תפטוש הקזחא     41.15.0210

             905.00 ר"מ 001 דע ללוכ שדוח          
      
גגל ר"מל תישדוח הקזחא תולעל ריחמ תפסות     41.15.0215
חטשל ותלדגה רובע ל"נכ ר"מ 001 לש חטשב      

               3.00 ר"מ 003 דע לש ר"מ           
      
גגל ר"מל תישדוח הקזחא תולעל ריחמ תפסות     41.15.0220
חטשל ותלדגה רובע ל"נכ ר"מ 003 לש חטשב      

               3.00 ר"מ 007 דע לש ר"מ           
      
גגל ר"מל תישדוח הקזחא תולעל ריחמ תפסות     41.15.0225
חטשל ותלדגה רובע ל"נכ ר"מ 007 לש חטשב      

               2.00 ר"מ 0031 דע לש ר"מ           
      
      

51.14 קרפ תתב הרבעהל          
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גגל ר"מל תישדוח הקזחא תולעל ריחמ תפסות     41.15.0230
ותלדגה רובע ל"נכ ר"מ 0031 לש חטשב      

               2.00 ר"מ 0002 דע לש חטשל ר"מ           
      
גגל ר"מל תישדוח הקזחא תולעל ריחמ תפסות     41.15.0235
ותלדגה רובע ל"נכ ר"מ 0002 לש חטשב      

               2.00 ר"מ 0004 דע לש חטשל ר"מ           
      
גגל ר"מל תישדוח הקזחא תולעל ריחמ תפסות     41.15.0240
ותלדגה רובע ל"נכ ר"מ 0004 לש חטשב      

               2.00 אוהש לדוג לכב חטשל ר"מ           
      
גגל םימ תריגאו זוקינ ,םוטיא תועירי תכרעמ     41.15.0245
לש הניקתה תורדגה יפל יביסנטסקא קורי      
    LLF ט"קמ .מ"ס 02 לש ללוכ יבועב ינמרגה:  
    W+051D-RG . םימ תחפוס ןוניג תבכש ללוכ  
W+PSRGH-TSPMC-TLRP-RG :ט"קמ      
:ט"קמ סוקוק יביסמ הגורא אל העיריו      
    W+WN-OC-RG , תוכרעמ רדה" 'צות לכה"  

             381.00 .ע"וש וא ר"מ           
      
:ט"קמ .מ"ס 5X5.31 קורי גגל זוקינ תלעת     41.15.0250

             429.00 .ע"וש וא "תוכרעמ רדה" 'צות SNR-RG-50 רטמ           
      
01 הבוג ,מ"ס 03X03 קורי גג זוקינ תרקב את     41.15.0255
רדה" 'צות ASK-RG-01 :ט"קמ .מ"ס      

             620.00 .ע"וש וא "תוכרעמ רטמ           
      
תרוצב ינוציח בזרמ םע קורי גגל הצק טנמלא     41.15.0260
    T, 91 תודימבX81 21 :ט"קמ .מ"ס-TDR-RG  

             477.00 .ע"וש וא "תוכרעמ רדה" 'צות רטמ           
      
:ט"קמ .םיקורי תוגג לע )גאלפ( ןוליתש     41.15.0265

              11.00 .ע"וש וא "תוכרעמ רדה" 'צות W+GLP-RG 'חי           
      
תוגג לע רב ינימ תבורעת לש הזתהב העירז     41.15.0270
'צות W+DLIW-DSH-RG :ט"קמ .םיקורי      

              16.00 .ע"וש וא "תוכרעמ רדה" ר"מ           
      
"יביסנטקא קורי גג" לודיג תכרעמ     41.15.0275
    W-DS-TLRP-051D-RG, תועירי :ללוכ,  
רדה" 'צות העירזו לודיג םוטיא תובכש      

             477.00 .ןרציה טרפמ יפל .ע"וש וא "תוכרעמ ר"מ           
      
      
      
      
      
      

51.14 קרפ תתב הרבעהל          
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גוסמ ע"וש וא W52-03 "ןורנג" הרקב את     41.15.0280
52 הבוג ,מ"ס 03 עלצ עבורמ ,ריקל דמצנ      
.גגב תוריקל םידומצה זוקינ יחתפ תנגהל מ"ס      
תוארוה יפל גגב זוקינה חתפ לעמ ןקתוי אתה      

             410.00 .דחוימה ינכטה טרפמהו הנקתה טרפ ,ןרציה 'חי           
םיקורי תוגג 51.14 כ"הס            

      
ם י מ  י ט נ מ ל א  61.14 ק ר פ  ת ת       
      
דויצ      
      
דמוע ש"קמ 042 הקיפס השבי רורחס תבאשמ     41.16.0005
קפסה ,ד"לס 0541 יזאפ תלת עונמ ,'מ 3.31      
וא ADEPLAC .תיכנא הדמעהל לגרו ,ס"כ 51      

          19,515.00 ע"וש 'חי           
      

           7,421.00 וז הבאשמל תוריהמ תסוו 'חי          41.16.0010
      
91 .2/1" עבצא יזתמל השבי רורחס תבאשמ     41.16.0015
054,1 יזאפ תלת עונמ .'מ 41 דמוע ש"קמ      
,תיכנא הדמעהל לגרו .ס"כ 3 קפסה ד"לס      

          14,070.00 ע"וש וא ADEPLAC 'חי           
      

           3,904.00 וז הבאשמל תוריהמ תסוו 'חי          41.16.0020
      
52 ,ס"כ 0.3 םירזייגל השבי רורחס תבאשמ     41.16.0025

          12,625.00 'מ 01 דמוע ש"קמ 'חי           
      

          22,551.00 ס"כ 5.21 ,םידקסקל השבי רורחס תבאשמ 'חי          41.16.0030
      

          12,529.00 וז רורחס תבאשמל תוריהמ תסוו 'חי          41.16.0035
      
ילרגטניא תורעש לס םע השבי ןוניס תבאשמ     41.16.0040
םגד ,ס"כ 1 קפסה 'מ 31 דמועל ש"קמ 9      

           4,073.00 ע"ש וא ADEPLAC תרצות 3CPM 'חי           
      
רעיש ןנסמ ללוכ ,ס"כ 0.1 ןוניס תבאשמ     41.16.0045

           3,884.00 ילארגטניא 'חי           
      
ףוצמ ללוכ הטסורינמ הלובט זוקינ תבאשמ     41.16.0050
2.1 קפסה 'מ 6 דמועל ש"קמ 21 ,ילארגטניא      

           3,384.00 ע"ש וא ADRPLAC ס"כ 'חי           
      
ףוצמ + ס"כ 0.1 הלובט זוקינ תבאשמ     41.16.0055

           3,384.00 ילארגטניא 'חי           
      

           3,384.00 ילארגטניא ףוצמ + ס"כ 2/1 הלובט הבאשמ 'חי          41.16.0060
      

61.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../326 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     326 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיפוגמ תרנצ ללוכ ג"ק 01 תוילבט רוטנירולכ     41.16.0065

           3,571.00 רולכל םימיאתמ םירזיבאו 'חי           
      

           2,256.00 ג"ק 4 תוילבט ךא ל"נכ רוטנירולכ 'חי          41.16.0070
      
י"פע הרואת ללוכ שבי ילמשח דוקיפ חול     41.16.0075

          31,945.00 טרפמה 'חי           
      

          11,902.00 םיסנפו תובאשמל ילמשח דוקיפ חול 'חי          41.16.0080
      

           1,191.00 לפמו םירזייגל   V21 W57 ימימ תת סנפ 'חי          41.16.0085
      

          12,278.00 םיבצמ 4 ףוגמ ללוכ 054 רטוק לוח ןנסמ 'חי          41.16.0090
      

           1,066.00 ע"ש וא   MEP 06 2/1" רזייג 'חי          41.16.0095
      

           6,891.00 'מ 6 הבוגל ןנווכתמ 3" דקסק 'חי          41.16.0100
      

           2,444.00 'מ 1 הבוגל ןנווכתמ 5.1" דקסק 'חי          41.16.0105
      

          13,781.00 חור תבשבש 'חי          41.16.0110
      

           7,518.00 םימ יקחשמל בשחוממ רקב 'חי          41.16.0115
      
ףוצמ הטסורינמ הלובט זוקינ תבאשמ     41.16.0120
57.0 קפסה 'מ 5 דמועל ש"קמ 9 ילארגטניא      

           2,758.00 ס"כ 'חי           
      
הלעפה תנכות + םימ יקחשמל בשחוממ רקב     41.16.0125

          25,682.00 'פמוק         תירלולס הלעפה +  
      

          14,408.00 'פמוק         תוריהמ הנשמ + םיסלופ ריממ+חור תבשבש 41.16.0130
      
ספת ללוכ ממ 5.9 ריחנ 2/1" עבצא זתמ     41.16.0135

             815.00 ע"ש וא MEP תמגוד הסכמל 'חי           
      
,לוורש ,םיאנש ללוכ  21V-W1 לובט סנפ     41.16.0140

           1,166.00 ספת ,םילבכ 'חי           
      
04 רטוקב הטסורינ תרגסמ םע ןוטב הסכמ     41.16.0145

           2,319.00 ןוטבל עבוקמ הרואתו םיזתמל 'חי           
      
הסכמ םע סלפמ תרימשל ילמשח ףוצמ     41.16.0150

           2,632.00 הטסורינ 'חי           
      

           2,256.00 תובאשמ לע הנגהל ילמשח ףוצמ 'חי          41.16.0155
      
הריגא רוב סלפמ תרימשל ילמשח ףוצמ     41.16.0160

           2,319.00 תובאשמ לע הנגהל 'חי           
61.14 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../327 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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מהעברה                

      
      
עקשל מ"ס 08*06 ררוחמ הטסורינ הסכמ     41.16.0165

           3,447.00 הקיניב 'חי           
      
תרגסמ םע הטסורינמ ילריפס זוקינ הסכמ     41.16.0170

           4,386.00 'מ 08.0 רטוק לבומל ןוטבל תעבוקמ 'חי           
      

             690.00 זוקינל מ"ס 02/04 תררוחמ הטסורינ תשר 'חי          41.16.0175
      
תרגסמ םע 'מ 08.0 רטוק ררוחמ הטסורינ לס     41.16.0180

           6,891.00 הריגא רובל תעבוקמ 'חי           
      

           4,386.00 'מ 5.1*5.1 הטסורינמ םילג טקשמ 'חי          41.16.0185
      

             878.00 'מ 5.1 ךרוא רובל תכתמ םלוס 'חי          41.16.0190
      

             815.00 ןוטבל עבוקמ רובל הדירי הטסורינ םלוס רטמ          41.16.0195
      

           1,880.00 'פמוק         םימ תרנצל הילת ירזיבא 41.16.0200
      
הדימ לכב םימ תרנצ לע 03-ב ןוטב תנגה     41.16.0205

             502.00 איהש ק"מ           
      
תכרעממ 05 רטוק הטסורימ הקינס רזיבא     41.16.0210

             439.00 ןוניס 'חי           
      

             439.00 זוקינל 05 רטוק הטסורינמ השילג רזיבא 'חי          41.16.0215
      

             690.00 מ"ס 03/03 הדימ ררוחמ הטסורינ הסכמ 'חי          41.16.0220
      

           1,291.00 ןגואמ XELF-C 061 שימג רבחמ 'חי          41.16.0225
      
יס.יו.יפמ הניה תרנצה-תונושו םיפוגמ תרנצ      
,הקבדהב ,01 גרד "רודירמ" גוסמ חישק      
םימאתמ ,םירזיבא ללוכ ןוגיאו הגרבה      
.םירבחמו      
      

              12.00 מ"מ 23 רטוק ל"נכ יס.יו.יפ רוניצ רטמ          41.16.0235
      

               3.00 מ"מ 04 רטוק ל"נכ יס.יו.יפ רוניצ רטמ          41.16.0240
      

              23.00 מ"מ 05 רטוק ל"נכ יס.יו.יפ רוניצ רטמ          41.16.0245
      

              30.00 מ"מ 36 רטוק ל"נכ יס.יו.יפ רוניצ רטמ          41.16.0250
      

              42.00 מ"מ 57 רטוק ל"נכ יס.יו.יפ רוניצ רטמ          41.16.0255
      

              59.00 מ"מ 09 רטוק ל"נכ יס.יו.יפ רוניצ רטמ          41.16.0260
      

              73.00 מ"מ 011 רטוק ל"נכ יס.יו.יפ רוניצ רטמ          41.16.0265
61.14 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../328 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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מהעברה                

      
      

             155.00 מ"מ 061 רטוק ל"נכ יס.יו.יפ רוניצ רטמ          41.16.0270
      

             241.00 מ"מ 002 רטוק ל"נכ יס.יו.יפ רוניצ רטמ          41.16.0275
      

             277.00 מ"מ 23 רטוק יס.יו.יפ ףוגמ רטמ          41.16.0280
      

             477.00 מ"מ 05 רטוק יס.יו.יפ ףוגמ רטמ          41.16.0285
      

             903.00 מ"מ 57 רטוק יס.יו.יפ ףוגמ רטמ          41.16.0290
      

             940.00 מ"מ 09 רטוק יס.יו.יפ ףוגמ רטמ          41.16.0295
      

           1,379.00 מ"מ 011 רטוק יס.יו.יפ ףוגמ רטמ          41.16.0300
      

           1,880.00 מ"מ 061 רטוק יס.יו.יפ ףוגמ רטמ          41.16.0305
      

             627.00 מ"מ 05 רטוק יס.יו.יפ רזוח לא ףוגמ רטמ          41.16.0310
      

           1,003.00 מ"מ 57 רטוק יס.יו.יפ רזוח לא ףוגמ רטמ          41.16.0315
      

           1,630.00 מ"מ 09 רטוק יס.יו.יפ רזוח לא ףוגמ רטמ          41.16.0320
      

           5,639.00 מ"מ 061 רטוק יס.יו.יפ רזוח לא ףוגמ רטמ          41.16.0325
      

           1,191.00 דקסקל תואיצי 3 םע 09 הקולח דלופינמ רטמ          41.16.0330
      

           3,510.00 מ"מ 57 תואיצי 6 םע 061 הקולח דלופינמ רטמ          41.16.0335
      

           1,943.00 מ"מ 23 תואיצי 5  םע 05 דלופינמ 'חי          41.16.0340
      

           2,256.00 מ"מ 23 תואיצי 7 םע 05 דלופינמ 'חי          41.16.0345
      

             439.00 םירזייגל 2/1" תואיצי 4 םע 05 דלופינמ 'חי          41.16.0350
      

             151.00 םיזתמ ןונוויכל 2/1" יס.יו.יפ ףוגמ 'חי          41.16.0355
      

             564.00 מ"מ 36 רטוק יס.יו.יפ ףוגמ 'חי          41.16.0360
      
היושע הקימרקב הכירב תפצרו תוריק יופיח     41.16.0365
לש "LOOP ARES" תרצות תינועביצ ןלצרופ      
םיעבצב מ"ס 5*5 לדוגב ע"ש וא הקימרק בגנ"      
הבור תוברל ,לכירדאה תריחב י"פע םינוש      

             179.00 תמטוא ר"מ           
      
הקימרק ספיספב הכירב תפצירו תוריק יופיח     41.16.0370
הבור תוברל ,לכירדאה תריחב יפל  ןווגב      

             213.00 תמטוא ר"מ           
םימ יטנמלא 61.14 כ"הס            
הייקשהו ןוניג 14 כ"הס            

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../329 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
0.24 ק ר פ  ת ת  00.24 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      

0.24 קרפ תת 00.24 כ"הס            
      
י נ ק ת מ  ,ק ח ש מ  י נ ק ת מ  10.24 ק ר פ  ת ת       
ט ר ו פ ס ו  ה ע ו נ ת  ר ש ו כ       
      
,הלבוה ,הקפסא ללוכ ןקתמה ריחמ :הרעה      
ינקתמ וא/ו קחשמ ינקתמ .תמלשומ הנקתה      
טרפמל םאתהב ונקתוי והשלכ גוסמ רשוכ      
ריחמ. י"תמ תויחנהל ףופכבו ןנכתמ / ןרציה      
רושיאו הנקתה ,הקפסא ,םיללוכ םינקתמה      
רוצייל סחייתמה ילארשיה םינקתה ןוכמ      
לכ יפ לעו 8941 י"תל םאתהב הנקתההו      
לע הבוח .)'וכו תוחיטב יקחרמ(   תושירדה      
רובע דבלב םינקת ןוכמ רושיא גיצהל ןלבקה      
הנקתהה רובעו רוציה      
      
תודימב ע"וש וא )ץע תיב( תובוב תיב     42.01.0005

           4,326.00 'פמוק         051X051 מ"ס  
      
תספרמ םע ע"וש וא )ץע תיב( תובוב תיב     42.01.0010

           5,288.00 'פמוק         מ"ס 051X002 תודימב  
      
תודימב ע"וש וא )ץע תיב( תובוב תיב     42.01.0015

           5,768.00 'פמוק         002X002 מ"ס  
      
תודימב ע"וש וא )ץע תיב( תובוב תיב     42.01.0020

           6,730.00 'פמוק         052X052 מ"ס  
      
םיעושעש 714G ט"קמ וקילוס תובוב תיב     42.01.0025

           5,865.00 'פמוק         ע"וש וא טרופסו  
      
ןוגג ,הפצר םע ,הגהו םיבשומ 4 םע תינוכמ     42.01.0030

           2,884.00 'פמוק         .ץעמ םיבשומו  
      
הנבמב( ,הגהו םיבשומ 4 םע תינוכמ     42.01.0035
חפמ םיבשומו ןוגג ,הפצר םע )תישופיח      

           4,326.00 'פמוק         .בקונמ  
10.24 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../330 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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מהעברה                

      
      

           6,250.00 'פמוק         הגה םע םיבשומ 6 םע רטק יומד ןקתמ 42.01.0040
      

           5,529.00 'פמוק         הגה םע םיבשומ 6 םע םייח ילעב יומד ןקתמ 42.01.0045
      
םע  םיילריפס םיציפק 4 לע קוסמ יומד ןקתמ     42.01.0050

           6,875.00 'פמוק         הגה םע םיבשומ 6  
      

           2,404.00 'פמוק         הגה םע בשומ לכ ,םיבשומ 3 םע לספס 42.01.0055
      

           2,549.00 'פמוק         הגה םע בשומ לכ ,םיבשומ 4 םע לספס 42.01.0060
      

           4,567.00 'פמוק         הלוגע הבישי תלסורק 42.01.0065
      

           4,326.00 'פמוק         הלוגע הדימע תלסורק 42.01.0070
      

           2,404.00 'פמוק         דיחיל הלוגע הלסורק 42.01.0075
      

           2,884.00 'פמוק         םיבשומ השולש םע תוטועפל הלסורק 42.01.0080
      

          10,521.00 'פמוק         הרעק תלסורק 42.01.0085
      

          15,781.00 'פמוק         םיכנל הלוגע הבישי תלסורק 42.01.0090
      

           7,018.00 'פמוק         םישמתשמ 4-ל הלוגע הפיחר תלסורק 42.01.0095
      
2 -ל ישפוח ריצ לע הדלפמ "דרו הלע" תדנדנ     42.01.0100

           1,300.00 'פמוק         םידלי  
      
4 -ל ישפוח ריצ לע הדלפמ "דרו הלע" תדנדנ     42.01.0105

           1,347.00 'פמוק         םידלי  
      
2 -ל ישפוח ריצ לע ץעמ "דרו הלע" תדנדנ     42.01.0110

           1,155.00 'פמוק         םידלי  
      
4 -ל ישפוח ריצ לע ץעמ "דרו הלע" תדנדנ     42.01.0115

           1,251.00 'פמוק         םידלי  
      
ינש לע  םידלי 4-ל ,םיכנל "דרו הלע" תדנדנ     42.01.0120

           6,250.00 'פמוק         םיציפק  
      
ריצ לע ץעו הדלפמ דרו הלע הדימע תדנדנ     42.01.0125

           2,500.00 'פמוק         םידלי 2 -ל ישפוח  
      
לע םידלי 4 -ל חרפ תרוצב דרו הלע תדנדנ     42.01.0130

           2,789.00 'פמוק         םיציפק ינש  
      

           3,222.00 'פמוק         םיציפק ינש לע םידלי 2 -ל דרו הלע תדנדנ 42.01.0135
      

           3,557.00 'פמוק         םיציפק ינש לע םידלי 4 -ל דרו הלע תדנדנ 42.01.0140
10.24 קרפ תתב הרבעהל          
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םיבשוי םישמתשמ השולשל הרוק תדנדנ     42.01.0145

           3,366.00 'פמוק         )הריס(  
      
הנבמ דיחי שמתשמל "ח" תרוצב היולת הדנדנ     42.01.0150

           2,308.00 'פמוק         הדלפ  
      
הנבמ םישמתשמ 2-ל "ח" תרוצב היולת הדנדנ     42.01.0155

           2,981.00 'פמוק         הדלפ  
      
דיחי בשומ םע "ח" תרוצב היולת הדנדנ     42.01.0160

           2,458.00 'פמוק         הדלפ הנבמ ,תוטועפל  
      
םע םישמתשמ 2-ל "ח" תרוצב היולת הדנדנ     42.01.0165

           3,308.00 'פמוק         םירוגס םיבשומ  
      
,דיחי שמתשמל "ח" תרוצב היולת הדנדנ     42.01.0170

           2,207.00 'פמוק         ץע הנבמ  
      
,םישמתשמ 2-ל "ח" תרוצב היולת הדנדנ     42.01.0175

           2,500.00 'פמוק         ץע הנבמ  
      
,םישמתשמ 2-ל "T" תרוצב היולת הדנדנ     42.01.0180

           2,741.00 'פמוק         הדלפ הנבמ  
      

           1,684.00 'פמוק         מ"ס 07 הבוגב סלגרביפ תשלגמ 42.01.0185
      

           2,404.00 'פמוק         מ"ס 001 הבוגב סלגרביפ תשלגמ 42.01.0190
      

           2,645.00 'פמוק         מ"ס 031 הבוגב סלגרביפ תשלגמ 42.01.0195
      

           3,318.00 'פמוק         מ"ס 001 הבוגב סלגרביפ הלופכ השלגמ 42.01.0200
      
םלוס םע מ"ס 001 הבוגב סלגרביפ תשלגמ     42.01.0205

           3,029.00 'פמוק         ץעמ דמעמ חטשמו  
      
סלפממ סלגרביפמ )תילריפס( תיניילול השלגמ     42.01.0210

           4,567.00 'פמוק         .מ"ס 081-051 הבוגב  
      
סלפממ סלגרביפמ )תילריפס( תיניילול השלגמ     42.01.0215

           4,760.00 'פמוק         .מ"ס 022-002 הבוגב  
      
םע ,מ"ס 001 הבוגב סלגרביפמ השלגמ     42.01.0220

           3,846.00 'פמוק         הליחז תרהנמ  
      

           1,876.00 'פמוק         מ"ס 07 הבוגב ןליתאילופמ היושע תשלגמ 42.01.0225
      

           2,265.00 'פמוק         מ"ס 001 הבוגב ןליתאילופמ היושע תשלגמ 42.01.0230
      

           2,746.00 'פמוק         מ"ס 031 הבוגב ןליתאילופמ היושע תשלגמ 42.01.0235
10.24 קרפ תתב הרבעהל          
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מ"ס 001 הבוגב ןליתאילופמ היושע השלגמ     42.01.0240

           3,029.00 'פמוק         .ץע דמעמ חטשמו םלוס םע  
      
םע ,מ"ס 001 הבוגב ןליתאילופמ השלגמ     42.01.0245

           4,087.00 'פמוק         הליחז תרהנמ  
      

           3,126.00 'פמוק         מ"ס 001 הבוגב סלגרביפמ תינותלקע השלגמ 42.01.0250
      
,3273BK ט"קמ האושמ םגד םיקחשמ ןקתמ     42.01.0255

          44,884.00 'פמוק         ע"וש וא ןרביפ תרצות  
      
,D-1254 ט"קמ תודנדנ םגד םיקחשמ ןקתמ     42.01.0260

           2,566.00 'פמוק         ע"וש וא ןרביפ תרצות  
      
ינג לא ןדיע וטולפ םגד השילגו סופיט תרהנמ     42.01.0265

           6,826.00 'פמוק         ע"וש וא  
      

           5,433.00 'פמוק         ע"וש וא ינג לא ןדיע לש םר םגד הבוב ןתיב 42.01.0270
      
וא ינג לא ןדיע לש 'מ 2/2 תודימב לוח זגרא     42.01.0275

           2,453.00 'פמוק         ע"וש  
      
תרצות 0315 ט"קמ יבשומ וד תודנדנ ןקתמ     42.01.0280

           7,696.00 ע"וש וא "קראפ תינג" 'חי           
      
0405 ט"קמ ,יתבכש בר ץעמ ץיפק תויומד     42.01.0285

           3,850.00 ע"וש וא "קראפ תינג" תרצות 'חי           
      
5505 ט"קמ ,יתבכש בר ץעמ ץיפק תויומד     42.01.0290

           3,850.00 ע"וש וא "קראפ תינג" תרצות 'חי           
      
תרצות 5325 ט"קמ ,ץע יבשומ םע הלסורק     42.01.0295

           9,620.00 ע"וש וא "קראפ תינג" 'חי           
      
5815 ט"קמ ,םיבשומ 4 ץעמ דרו הלע תדנדנ     42.01.0300

           2,566.00 ע"וש וא "קראפ תינג" תרצות 'חי           
      
0815 ט"קמ ,םיבשומ 2 ץעמ דרו הלע תדנדנ     42.01.0305

           1,887.00 ע"וש וא "קראפ תינג" תרצות 'חי           
      
0715 ט"קמ םיבשומ 4 "דרו הלע" ןקתמ     42.01.0310

           3,850.00 ע"וש וא "תינג" תרצות 'חי           
      
וא "תינג" תרצות 5425 ט"קמ בבותסמ ףות     42.01.0315

           3,470.00 ע"וש 'חי           
      
תינג 'בח לש 2334 ט"קמ יציפק רופיצל ןק     42.01.0320

          25,235.00 ע"וש וא קראפ 'חי           
      

10.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../333 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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ט"קמ םיבשומ 4 יכות קטילופ ץיפק ןקתמ     42.01.0325

          12,618.00 ע"וש וא קראפ תינג 'בח לש 1705 'חי           
      
לש 5605 ט"קמ  לוגנרת קטילופ ץיפק ןקתמ     42.01.0330

           3,131.00 ע"וש וא קראפ תינג 'בח 'חי           
      
'צות 721E םגד תינועבצ ץיפק תיירטפ     42.01.0335

           3,690.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
םיעושעש תרצות 021E םגד יציפק חרפ     42.01.0340

           3,435.00 .ע"וש וא טרופסו 'חי           
      
תרצות רטמ 1 ךרואב קיטסלפמ הליחז תרהנמ     42.01.0345

           5,169.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
וא טרופסו םיעושעש תרצות קיטסלפמ תיב     42.01.0350

           6,890.00 .ע"וש 'חי           
      
תרצות םלוסו קיטסלפמ הלופכ השלגמ     42.01.0355

           7,809.00 'פמוק         ע"וש וא טרופסו םיעושעש  
      
תרצות םלוסו קיטסלפמ הרישי השלגמ     42.01.0360

           4,365.00 'פמוק         ע"וש וא טרופסו םיעושעש  
      
8569P ט"קמ םיאגה פי'ג תוליעפ ןקתמ     42.01.0365

           7,465.00 'פמוק         ע"וש וא טרופסו םיעושעש תרצות  
      
תרצות 221E םגד הלופכ ןפוד תיציפק תינוכמ     42.01.0370

           4,453.00 ע"וש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
םיעושעש תרצות 041E םגד יציפק ןינת     42.01.0375

           4,175.00 ע"וש וא טרופסו 'חי           
      
םיעושעש תרצות 441E םגד יציפק ןינת     42.01.0380

           4,453.00 ע"וש וא טרופסו 'חי           
      
םיעושעש תרצות 141E םגד יציפק וטוא     42.01.0385

           2,672.00 ע"וש וא טרופסו 'חי           
      
םיעושעש תרצות 241E םגד יציפק יבוד     42.01.0390

           2,672.00 ע"וש וא טרופסו 'חי           
      
תרצות , 341E, 541E םגד ץיפק תויומד     42.01.0395

           2,672.00 ע"וש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
םיעושעש תרצות 071E םגד םיציפק קוסמ     42.01.0400

          22,258.00 ע"וש וא טרופסו 'חי           
      
      

10.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../334 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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םיעושעש תרצות 271E םגד יציפק עונפוא     42.01.0405

           3,435.00 .ע"וש וא טרופסו 'חי           
      
םיעושעש תרצות 471E םגד ץיפק תוירטפ     42.01.0410

           3,308.00 .ע"וש וא טרופסו 'חי           
      
םיעושעש תרצות 671E יציפק הריס עונפוא     42.01.0415

           5,597.00 .ע"וש וא טרופסו 'חי           
      
תרצות 012E םגד םי בלכ יציפק דרו הלע     42.01.0420

           7,632.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
תרצות 312E םגד לותח יציפק דרו הלע     42.01.0425

           6,869.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
תרצות 612E םגד םידלי 2-ל דרו הלע     42.01.0430

           2,037.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
תרצות 512E םגד םידלי 4-ל דרו הלע     42.01.0435

           3,817.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
םיעושעש תרצות 712E םגד הדימע דרו הלע     42.01.0440

           6,869.00 .ע"וש וא טרופסו 'חי           
      
לש 422E םגד שימג דרו הלע קחשמ ןקתמ     42.01.0445

          19,683.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
K822E םגד ,טק-טיק דרו הלע קחשמ ןקתמ     42.01.0450

           6,730.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש לש 'חי           
      
םיעושעש תרצות 413E םגד תוטועפל ןקתמ     42.01.0455

           5,088.00 .ע"וש וא טרופסו 'חי           
      
2 + רופיצל ןק םיבשומ 3 םע  תודנדנ תבוצח     42.01.0460
םגד תוטועפל בשומ + םירגובל םיבשומ      

          76,433.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש תרצות 2-613E 'חי           
      
תרצות 5854 םגד הנטק לבח סוס תדנדנ     42.01.0465

          31,750.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
תרצות 05-5854 םגד הלודג לבח סוס תדנדנ     42.01.0470

          85,839.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
בשומ + רופיצל ןק בשומ םע תשלושמ הדנדנ     42.01.0475
OTC-613E םגד תוטועפל בשומ + םירגובל      

          29,398.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש תרצות 'חי           
      
םגד רופיצל ןק יבשומ םע תשלושמ הדנדנ     42.01.0480

          64,674.00 .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות C-613E 'חי           
10.24 קרפ תתב הרבעהל          
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+ רופיצל ןק יבשומ 2 םע תשלושמ הדנדנ     42.01.0485
תרצות OCC-613E םגד םירגובל בשומ      

          44,684.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
+ רופיצל ןק יבשומ 2 םע תשלושמ הדנדנ     42.01.0490
תרצות TCC-613E םגד תוטועפל בשומ      

          46,449.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
2 + רופיצל ןק בשומ םע תשלושמ הדנדנ     42.01.0495
תרות TTC-613E םגד תוטועפל םיבשומ      

          35,278.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
2 + רופיצל ןק בשומ םע תשלושמ הדנדנ     42.01.0500
תרות OOC-613E םגד םירגובל םיבשומ      

          31,750.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
+ רופיצל ןק יבשומ 2 םע תשלושמ הדנדנ     42.01.0505
תרצות HCC-613E םגד םיכנל בשומ      

          64,674.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
2 + רופיצל ןק בשומ םע תשלושמ הדנדנ     42.01.0510
תרצות HHC-613E םגד םיכנל םיבשומ      

          64,674.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
לש C813E םגד רופיצ ןק תדנדנ קחשמ ןקתמ     42.01.0515

          24,225.00 .ע"וש וא רופסו םיעושעש 'חי           
      
םגד רופיצל ןק יבשומ םע הלופכ הדנדנ     42.01.0520

          42,332.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש תרצות C-413E 'חי           
      
בשומ + רופיצל ןק בשומ םע הלופכ הדנדנ     42.01.0525
םיעושעש תרצות TC-413E םגד תוטועפל      

          28,222.00 .ע"וש וא טרופסו 'חי           
      
בשומ + רופיצל ןק בשומ םע הלופכ הדנדנ     42.01.0530
םיעושעש תרצות HC-413E םגד םיכנל      

          42,332.00 .ע"וש וא טרופסו 'חי           
      
בשומ + רופיצל ןק בשומ םע הלופכ הדנדנ     42.01.0535
םיעושעש תרצות OC-413E םגד םירגובל      

          29,398.00 .ע"וש וא טרופסו 'חי           
      
םגד רופיצל ןק ינימ תדנדנ     42.01.0540
םיעושעש תרצות 58-0564+01-0454      

          16,465.00 .ע"וש וא טרופסו 'חי           
      
תרצות 104120315 ט"קמ סוטלא ןקתמ     42.01.0545

          16,103.00 .ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      

10.24 קרפ תתב הרבעהל          
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םיעושעש תרצות 014E םגד בבותסמ ףות     42.01.0550

           4,834.00 .ע"וש וא טרופסו 'חי           
      
םיעושעש תרצות 914E םגד הלוגע הלסורק     42.01.0555

           5,772.00 .ע"וש וא טרופסו 'חי           
      
םיעושעש תרצות 124E םגד דיחי ןוביבס     42.01.0560

           3,208.00 .ע"וש וא טרופסו 'חי           
      
םיעושעש תרצות 816E םגד ץעמ רטק     42.01.0565

          19,714.00 .ע"וש וא טרופסו 'חי           
      
תרצות G-001-017 ט"קמ רטנסייפס ןקתמ     42.01.0570

          18,707.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
םיעושעש לש 109J ט"קמ,ןטב ירירש ןקתמ     42.01.0575

           7,473.00 .ע"וש וא,טרופסו 'חי           
      
םיעושעש לש 309J ט"קמ,ריוואב הכילה ןקתמ     42.01.0580

          10,175.00 .ע"וש וא,טרופסו 'חי           
      
לש 208E םגד .ימאניד רודכ קחשמ ןקתמ     42.01.0585

          19,683.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
םיעושעש לש 408E םגד ,ןשלג קחשמ ןקתמ     42.01.0590

          24,225.00 .ע"וש וא טרופסו 'חי           
      
לש 607J םגד ימאניד חול קחשמ ןקתמ     42.01.0595

          24,225.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
םיעושעש לש 809J ט"קמ,השילג שרק ןקתמ     42.01.0600

          11,448.00 .ע"וש וא,טרופסו 'חי           
      
םיעושעש לש 019J ט"קמ,בכור ןקתמ     42.01.0605

          10,335.00 .ע"וש וא,טרופסו 'חי           
      
וא,טרופסו םיעושעש לש 209J,הריתח ןקתמ     42.01.0610

           9,752.00 .ע"וש 'חי           
      
לש 419J ט"קמ ,לופכ יטפילא ןומיא ןקתמ     42.01.0615

          18,442.00 .ע"וש,וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
לש 619J ט"קמ ,הבישיב השווד ןקתמ     42.01.0620

          12,508.00 .ע"וש וא,טרופסו םיעושעש 'חי           
      
לש 819J ט"קמ ,הבישיב הפיחד ןקתמ     42.01.0625

          15,220.00 .ע"וש וא,טרופסו םיעושעש 'חי           
      
      

10.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../337 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     337 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש 539J ט"קמ ,הבישיב םיינפוא ןקתמ     42.01.0630

          11,129.00 .ע"וש וא,טרופסו םיעושעש 'חי           
      
1V-182A םגד ,תכתממ בלושמ קחשמ ןקתמ     42.01.0635

          101,440.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש לש 'חי           
      
םיעושעש" תרצות 304F םגד םיקחשמ ןקתמ     42.01.0640

          53,496.00 'פמוק         . ע"וש וא "טרופסו  
      
)ונבוט יפות( 604F םגד םיקחשמ ןקתמ     42.01.0645

          53,496.00 'פמוק         . ע"וש וא "טרופסו םיעושעש" תרצות  
      
םיעושעש" תרצות 912J םגד םיליבקמ ןקתמ     42.01.0650

           3,787.00 'פמוק         . ע"וש וא "טרופסו  
      
תרצות 'מ 1 הבוגב סופיט ריק ןקתמ     42.01.0655

           7,571.00 'פמוק         . ע"וש וא "טרופסו םיעושעש"  
      
תוברת תוניפ" 'בח לש "ןג תוניפ" גוסמ  ןקתמ     42.01.0660
המדמה תינועבצ ןוטב 'חי .ע"וש וא "תוקורי      
תשר םע ,)םידדצה ינשמ( הכרדמ תפש      

           1,538.00 .תכתממ היושעה תמסוח 'חי           
      
תוניפ" 'בח לש "ןמזב רודכ" גוסמ  ןקתמ     42.01.0665
יומד קנע ןוטב רודכ .ע"וש וא "תוקורי תוברת      
ןועש" יומד ןוטב סיסב לע חנומה ,"לס-רודכ"      

           2,545.00 ."ןמז 'חי           
      
תוברת תוניפ" 'בח לש "לס איש" גוסמ  ןקתמ     42.01.0670
םילס השולש לש תכרעמ .ע"וש וא "תוקורי      
הקירזה תויוז לכ תא תגציימה ,זפרט הנבמב      

          14,838.00 .הרצ הקירז ןרקב ,שרגמב תומייקה 'חי           
      
תוניפ" 'בח לש "עצמא רעש" גוסמ  ןקתמ     42.01.0675
X 4 21 ינבלמ שרגמ .ע"וש וא "תוקורי תוברת      
שרגמה חטשמ .דחא רעש שרגמה זכרמב ,'מ      
וא הפוצמו קלחומ ןוטב וא יטטניס אשד יושע      
תורצח םגד רדגב רדוגמ ןקתמה .יטטניס אשד      

          36,034.00 .ריחמב לולכ לכה 'מ 1.1 הבוג שלושמ 'חי           
      
תוניפ" 'בח לש "עצמא רעש" גוסמ  ןקתמ     42.01.0680
X 4 21 ינבלמ שרגמ .ע"וש וא "תוקורי תוברת      
תויתשת אלל .דחא רעש שרגמה זכרמב ,'מ      

          19,078.00 .רדג ללוכ .יטטניס אשדו 'חי           
      
TESPPAL תרצות תוטועפל קחשמ ינקתמ     42.01.0685
ט"קמ םויתיל סקולק םגד "הקידאמ" י"ע      

          74,187.00 'פמוק         ע"וש וא  021022  
      

10.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../338 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     338 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
TESPPAL תרצות תוטועפל קחשמ ינקתמ     42.01.0690
ט"קמ ןגיסקוא סקולק םגד "הקידאמ" י"ע      

          52,991.00 'פמוק         ע"וש וא 031022  
      
"הקידאמ" י"ע TESPPAL תרצות-חתמ םלוס     42.01.0695

           6,573.00 ע"וש וא 301080 ט"קמ ץעו הטסורינמ 'חי           
      
ץעו הטסורינמ TESPPAL תרצות םיליבקמ     42.01.0700

           6,573.00 ע"וש וא 105080 ט"קמ 'חי           
      
TESPPAL תרצות לקשמ יוויש תרוק     42.01.0705

           7,421.00 ע"וש וא 402021 ט"קמ הטסורינמ 'חי           
      
TESPPAL לש םישנא ינשל ןטב תטימ     42.01.0710

          10,600.00 ע"וש וא 222080 ט"קמ הטסורינמ 'חי           
      
לש 90-1-5002RG םגד "יקס" רשוכ ןקתמ     42.01.0715

          14,308.00 ע"וש וא סדליפנירג 'בח 'חי           
      
לש 32-1-5002RG םגד "יגוז קרוורייא" ןקתמ     42.01.0720

          16,534.00 ע"וש וא סדליפנירג 'בח 'חי           
      
םגד "םילגר ןומיאל הביכש תטימ" ןקתמ     42.01.0725

          16,534.00 ע"וש וא סדליפנירג 'בח לש 001-1-5002RG 'חי           
      
74-1-5002RG םגד "הפיחד סלוקרה" ןקתמ     42.01.0730

          17,912.00 ע"וש וא סדליפנירג 'בח לש 'חי           
      
94-1-5002RG םגד  "םיינפוא" רשוכ ןקתמ     42.01.0735

          11,023.00 ע"וש וא סדליפנירג 'בח לש 'חי           
      
םגד "הטישפ רפרפ" רשוכ ןקתמ     42.01.0740

          13,779.00 ע"וש וא סדליפנירג 'בח לש 09-1-5002RG 'חי           
      
ט"קמ ראופמ יגוז "י'צ יאט"  רשוכ ןקתמ     42.01.0745
    40-1-5002RG וא סדליפנירג תרבח לש  
.מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו דומע .ע"וש      
.מ"ס 3-כ סלגרביפ תויושע תובבוס תואקסיד      
לזרבה יקלח הקלחה יבסמ םניה םיבסימ      
תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב םיעובצ      
הנוילע הבכשו יסקופא תובכש 3 ,ץבא      

          12,400.00 'פמוק         .ןטירואילופ  
      
      
      
      
      
      
      

10.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../339 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     339 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
50-1-5002RG ט"קמ "גנוקי'צ" רשוכ ןקתמ     42.01.0750
תועורזו דומע .ע"ש וא סדליפנירג תרבח לש      
תויושע תבבוס הקסיד .מ"מ 4 לזרב םייושע      
יבסמ םניה םיבסימ .מ"ס 3-כ סלגרביפ      
תובכש שמחב םיעובצ לזרבה יקלח הקלחה      
יסקופא תובכש 3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ      

           9,646.00 'פמוק         .ןטירואילופ הנוילע הבכשו  
      
"ראווצו םייפתכ יוסיעו ןומיא" רשוכ ןקתמ     42.01.0755
סדליפנירג תרבח לש 70-1-5002RG ט"קמ      
.מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו דומע .ע"ש וא      
לזרבה יקלח ןולוקואו קיטסלפ םייושע םילגלג      
תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב םיעובצ      
הנוילע הבכשו יסקופא תובכש 3 ,ץבא      

           9,646.00 'פמוק         .ןטירואילופ  
      
,"בג יוסיעו ןומיא רניירטיטלומ" רשוכ ןקתמ     42.01.0760
וא סדליפנירג 'בח לש 31-1-5002RG  ט"קמ      
.מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו דומע .ע"ש      
םיבסימ ,מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע םיבשומ      
םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסמ םניה      
3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב      

          15,157.00 'פמוק         .ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש  
      
ט"קמ ,"לגרו די ןפוא" רשוכ ןקתמ     42.01.0765
    03-1-5002RG ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש.  
םיבשומ .מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו דומע      
יבסמ םניה םיבסימ ,מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע      
תובכש שמחב םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה      
יסקופא תובכש 3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ      

          11,023.00 'פמוק         .ןטירואילופ הנוילע הבכשו  
      
ט"קמ ,"לגרה ףכלו בקעל ןמאמ" רשוכ ןקתמ     42.01.0770
    82-1-5002RG ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש.  
םיבשומ .מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו דומע      
,מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע תבבוס הקסידו      
לזרבה יקלח ,הקלחה יבסמ םניה םיבסימ      
תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב םיעובצ      
הנוילע הבכשו יסקופא תובכש 3 ,ץבא      

          11,023.00 'פמוק         .ןטירואילופ  
      
ט"קמ ,העבראל ןומיא - "סיטאליפ" רשוכ ןקתמ     42.01.0775
     64-1-5002RG ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש.  
םיבשומ .מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו דומע      
םיבסימ ,מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע םיכרדמו      
םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסמ םניה      
3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב      

          15,157.00 'פמוק         .ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש  
      

10.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../340 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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מהעברה                

      
      
,"הכישמ/הקיחד/הסיחד סלוקרה" רשוכ ןקתמ     42.01.0780
וא סדליפנירג 'בח לש 8/74-1-5002RG ט"קמ      
.מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו דומע .ע"ש      
םיבסימ ,מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע םיבשומ      
םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסמ םניה      
3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב      

          17,912.00 'פמוק         .ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש  
      
'בח לש ELE 200004 םגד RECAR קחשמ     42.01.0785

           7,950.00 ע"וש וא ןפמוק 'חי           
      
ELE 120004 םגד REZALB קחשמ ןקתמ     42.01.0790

          30,736.00 ע"וש וא ןפמוק 'בח לש 'חי           
      
ELE 60000 םגד KCOMMAH קחשמ ןקתמ     42.01.0795

          10,600.00 ע"ש וא ןפמוק 'בח לש 'חי           
      
'בח לש 46M םגד GNIWS קחשמ ןקתמ     42.01.0800

          37,095.00 ע"וש וא ןפמוק 'חי           
      
לש YXG םגדAVONREPUS קחשמ ןקתמ     42.01.0805

          40,273.00 ע"וש וא ןפמוק 'בח 'חי           
      
לש YXG 919 םגד SUXELF קחשמ ןקתמ     42.01.0810

          44,513.00 ע"וש וא ןפמוק 'בח 'חי           
      
לש YXG 529 םגד SUPONAC קחשמ ןקתמ     42.01.0815

          127,177.00 ע"וש וא ןפמוק 'בח 'חי           
      
הדלפ ידומעמ יונב  םידלי 9-ל הלסורק תדנדנ     42.01.0820
ימינפ יטטס ורטקלא ןווליג ,מ"מ 721 רטוקב      
,רונתב יתקבא עבצ ,LPH םילנפ ,ינוציחו      
תרצות 156441 ט"קמ "לגליג" י"ע קוושמ      

          49,621.00 'פמוק         .ע"וש וא "סגה"  
      
עבצהו םידומעה מ"מ 0021 רטוק-רופיצ ןק     42.01.0825
ןווליג ,מ"מ 721 רטוקב הדלפ ידומעמ יונב      
,LPH םילנפ ,ינוציחו ימינפ יטטס ורטקלא      
ט"קמ "לגליג" י"ע קוושמ ,רונתב יתקבא עבצ      

          33,757.00 'פמוק         .ע"וש וא "סגה" תרצות 080021  
      
06 רטוקב בשומ תודנדנ 2-ל תודנדנ תבוצח     42.01.0830
העיבצ ינוציחו ימינפ יטטס ורטקלא ןוליג מ"מ      
200021 ט"קמ "לגליג" י"ע קוושמ ,רונתב      

           7,818.00 'פמוק         .ע"וש וא "סגה" תרצות  
      
      
      
      

10.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../341 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     341 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
011 רטוק ידווש לוגע ץעמ תודנדנ תבוצח     42.01.0835
204021 ט"קמ "לגליג" י"ע קוושמ ,מ"מ      

           8,215.00 'פמוק         .ע"וש וא "סגה" תרצות  
      
י"ע קוושמ ,םיחוטש םיבשומ 4-ל הבוצח     42.01.0840
וא "סגה" תרצות 400021 ט"קמ "לגליג"      

          29,398.00 'פמוק         .ע"וש  
      
י"ע קוושמ ,תוטועפ יבשומ 2-ל הלופכ הבוצח     42.01.0845
וא "סגה" תרצות 200021 ט"קמ "לגליג"      

          16,170.00 'פמוק         .ע"וש  
      
י"ע קוושמ ,םיכנ יבשומ 2-ל הלופכ הבוצח     42.01.0850
וא "סגה" תרצות 200021 ט"קמ "לגליג"      

          21,167.00 'פמוק         .ע"וש  
      
י"ע קוושמ ,תבצועמ הלודג לבח סוס תדנדנ     42.01.0855

          82,313.00 'פמוק         .ע"וש וא "סגה" תרצות REPIV ט"קמ "לגליג"  
      
י"ע קוושמ ,תבצועמ תינוניב לבח סוס תדנדנ     42.01.0860

          67,627.00 'פמוק         .ע"וש וא "סגה" תרצות 3715 ט"קמ "לגליג"  
      
334021 ט"קמ "לגליג" י"ע קוושמ ,LPH ץיפק     42.01.0865

           4,241.00 'פמוק         .ע"וש וא "סגה" תרצות  
      
,תוטועפל מ"מ 81 יבועב LPH-מ םיעוסמ     42.01.0870
/095121 /055121 ט"קמ "לגליג" י"ע קוושמ      
    121580 /121560 /121565 /121585  

           6,890.00 'פמוק         .ע"וש וא "סגה" תרצות  
      
"לגליג" י"ע קוושמ ,21 -םיכנ הדנדנ בשומ     42.01.0875

           4,770.00 'פמוק         .ע"וש וא "סגה" תרצות 108421ט"קמ  
      
י"ע קוושמ ,ףצקומ ןטירואילופמ תוטועפ בשומ     42.01.0880
וא "סגה" תרצות 268421 ט"קמ "לגליג"      

           1,459.00 'פמוק         .ע"וש  
      
ט"קמ "לגליג" י"ע קוושמ ,חוטש הדנדנ בשומ     42.01.0885

             777.00 'פמוק         .ע"וש וא "סגה" תרצות 248421  
      
י"ע קוושמ ,םיפתתשמ 3-ל רשוכ תנחת     42.01.0890
וא "סגה" תרצות 010391 ט"קמ "לגליג"      

          27,265.00 'פמוק         .ע"וש  
      
י"ע קוושמ ,םיפתתשמ 3-ל רשוכ תנחת     42.01.0895
וא "סגה" תרצות 110391 ט"קמ "לגליג"      

          30,252.00 'פמוק         .ע"וש  
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י"ע קוושמ ,םיפתתשמ 3-ל רשוכ תנחת     42.01.0900
וא "סגה" תרצות 210391 ט"קמ "לגליג"      

          32,872.00 'פמוק         .ע"וש  
      
י"ע קוושמ ,םיפתתשמ 3-ל רשוכ תנחת     42.01.0905
וא "סגה" תרצות 310391 ט"קמ "לגליג"      

          36,353.00 'פמוק         .ע"וש  
      
ןווליג מ"מ 06 רטוקב בצועמ תכתמ דרו הלע     42.01.0910
,רונתב העיבצ ינוציחו ימינפ יטטס ורטקלא      
תרצות 500121 ט"קמ "לגליג" י"ע קוושמ      

          10,466.00 'פמוק         .ע"וש וא "סגה"  
      
ןווליג מ"מ 06 רטוקב הביכשב דרו הלע     42.01.0915
,רונתב העיבצ ינוציחו ימינפ יטטס ורטקלא      
"ylfnogard" תמגודכ "לגליג" י"ע קוושמ      

          21,197.00 'פמוק         .ע"וש וא "סגה" תרצות  
      
יטטס ורטקלא ןווליג ,הדימעב יציפק דרו הלע     42.01.0920
י"ע קוושמ ,רונתב העיבצ ינוציחו ימינפ      
וא "סגה" תרצות "revoh" תמגודכ "לגליג"      

          20,932.00 'פמוק         .ע"וש  
      
ימינפ יטטס ורטקלא ןווליג ,םירטסקא ןקתמ     42.01.0925
"לגליג" י"ע קוושמ ,רונתב העיבצ ינוציחו      

          51,933.00 'פמוק         .ע"וש וא "סגה" תרצות "noiprocs" תמגודכ  
      
ינוציחו ימינפ יטטס ורטקלא ןווליג ,יקס תדנדנ     42.01.0930
תמגודכ "לגליג" י"ע קוושמ ,רונתב העיבצ      

          18,866.00 'פמוק         "edireerf" ע"וש וא "סגה" תרצות.  
      
י"ע קוושמ ,הטסורינמ םייושע ץיפק ינקתמ     42.01.0935
וא 728j ט"קמ "קידולורפ" תרצות "לגליג"      

           7,552.00 'פמוק         ע"וש  
      
י"ע קוושמ ,הטסורינמ םייושע ץיפק ינקתמ     42.01.0940
238j ,338j ט"קמ "קידולורפ" תרצות "לגליג"      

           7,287.00 'פמוק         ע"וש וא  
      
י"ע קוושמ ,הטסורינמ הדימעב דרו הלע     42.01.0945
וא    689j ט"קמ "קידולורפ" תרצות "לגליג"      

          20,535.00 'פמוק         ע"וש  
      
מ"מ 04 רטוקב הטסורינ תורוניצמ תולסורק     42.01.0950
תרצות  "לגליג" י"ע קוושמ ,מ"מ 2 ןפוד יבוע      

          17,886.00 'פמוק         ע"וש וא   1042j ט"קמ "קידולורפ"  
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מ"מ 04 רטוקב הטסורינ תורוניצמ תולסורק     42.01.0955
תרצות  "לגליג" י"ע קוושמ  ,מ"מ 2 ןפוד יבוע      

          37,650.00 'פמוק         ע"וש וא    4952j ט"קמ "קידולורפ"  
      
תורוניצמ יושע רפרפ תרוצב סופיט ןקתמ     42.01.0960
2 ןפוד יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינ      
מ"מ 521 רטוקב הדלפ ןקתמה ידומעמ"מ      
םיפוצמו דחוימ עבצב םיעובצ תנוולוגמ הדלפמ      
סופיט ריק , תוטירש דגנו יטיפרג יטנא הכלב      
י"ע קוושמ ,םילבכ סופיט תשר LPH יושע      
וא 514j ט"קמ "קידולורפ" תרצות "לגליג"      

          44,571.00 'פמוק         ע"וש  
      
יונישל תורשפא םע הטסורינמ רשוכ ינפוא     42.01.0965
תרצות  "לגליג" י"ע קוושמ ,ישוקה תגרד      

          18,548.00 'פמוק         ע"וש וא   2073j ט"קמ "קידולורפ"  
      
"לגליג" י"ע קוושמ ,הטסורינמ הפיחד ןקתמ     42.01.0970

          19,872.00 'פמוק         ע"וש וא   1073j ט"קמ "קידולורפ" תרצות  
      
תרצות "לגליג" י"ע קוושמ  , בכר ץיפק ןקתמ     42.01.0975

           6,432.00 'פמוק         ע"וש וא   438j  , 1063j ט"קמ "קידולורפ"  
      
638j ט"קמ "קידולורפ" תרצות ץיפק ןקתמ     42.01.0980

          10,094.00 'פמוק         . ע"וש וא "לגליג" י"ע קוושמ  
      
474j ט"קמ "קידולורפ" תרצות תודנדנ ןקתמ     42.01.0985

          13,627.00 'פמוק         . ע"וש וא "לגליג" י"ע קוושמ  
      
ט"קמ "קידולורפ" תרצות םידי תכילה ןקתמ     42.01.0990

          21,197.00 'פמוק         6273j ע"וש וא "לגליג" י"ע קוושמ .  
      
5273j ט"קמ "קידולורפ" תרצות רשוכ ןקתמ     42.01.0995

          16,151.00 'פמוק         ע"וש וא "לגליג" י"ע קוושמ  
      
ט"קמ "קידולורפ" תרצות םיליבקמ רשוכ ןקתמ     42.01.1000

          14,132.00 'פמוק         4273j ע"וש וא "לגליג" י"ע קוושמ  
      
ט"קמ "קידולורפ" תרצות בלושמ רשוכ ןקתמ     42.01.1005

          10,903.00 'פמוק         0073j ע"וש וא "לגליג" י"ע קוושמ  
      
ט"קמ "קידולורפ" תרצות ןוכילה רשוכ ןקתמ     42.01.1010

          54,001.00 'פמוק         3073j ע"וש וא "לגליג" י"ע קוושמ  
      
ט"קמ "קידולורפ" תרצות תוכושמ רשוכ ןקתמ     42.01.1015

          27,253.00 'פמוק         7273j ע"וש וא "לגליג" י"ע קוושמ  
      
1162jט"קמ "קידולורפ" תרצות תינוכמ ןקתמ     42.01.1020

          24,730.00 'פמוק         ע"וש וא "לגליג" י"ע קוושמ  
10.24 קרפ תתב הרבעהל          
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3062j ט"קמ "קידולורפ" תרצות ןוריוא ןקתמ     42.01.1025

          20,188.00 'פמוק         ע"וש וא "לגליג" י"ע קוושמ  
      
828j ט"קמ "קידולורפ" תרצות ץיפק ןקתמ     42.01.1030

           6,563.00 'פמוק         ע"וש וא "לגליג" י"ע קוושמ  
      
תרצות תוטועפל קחשמ תבכר ןקתמ     42.01.1035
וא "לגליג" י"ע קוושמ 6062j ט"קמ "קידולורפ"      

          93,365.00 'פמוק         ע"וש  
      
474j ט"קמ "קידולורפ" תרצות תודנדנ ןקתמ     42.01.1040

          13,627.00 'פמוק         ע"וש וא "לגליג" י"ע קוושמ  
      
ט"קמ "קידולורפ" תרצות הטסורינמ לסרע     42.01.1045

          19,991.00 'פמוק         ע"וש וא "לגליג" י"ע קוושמ 9711  
      
ט"קמ "קידולורפ" תרצות רופיצ ןק תדנדנ     42.01.1050

          22,343.00 'פמוק         144J ע"וש וא "לגליג" י"ע קוושמ  
      
תרצות הטסורינמ רודכ תעילק ןקתמ     42.01.1055
"לגליג" י"ע קוושמ 2053J ט"קמ "קידולורפ"      

          42,332.00 'פמוק         ע"וש וא  
      
"קידולורפ" תרצות הטסורינמ גנופ גניפ ןחלוש     42.01.1060

          21,167.00 'פמוק         ע"וש וא "לגליג" י"ע קוושמ 9031 ט"קמ  
      
הטסורינמ "קידולירפ" תרצות םיפוק םלוס     42.01.1065

          23,317.00 .ע"וש וא 6273J ט"קמ 'חי           
      
"קידולירפ" לש הטסורינמ תוכושמ לולסמ     42.01.1070

          25,967.00 .ע"וש וא 7273J ט"קמ 'חי           
      
2 םע 'מ 3 הבוגב הדלפמ תודנדנ ןקתמ     42.01.1075
תרצות 7103-00369M ט"קמ םיבשומ      

          23,704.00 'פמוק         .ע"וש וא הבל ע.נ י"ע קוושמ ,"ןפמוק"  
      
2 םע 'מ 4.2 הבוגב הדלפמ תודנדנ ןקתמ     42.01.1080
תרצות 7103-00269M ט"קמ םיבשומ      

          29,643.00 'פמוק         .ע"וש וא הבל ע.נ י"ע קוושמ ,"ןפמוק"  
      
2 םע 'מ 4.2 הבוגב הדלפמ לופכ תודנדנ ןקתמ     42.01.1085
תרצות 7103-00469M ט"קמ םיבשומ      

          45,763.00 'פמוק         ע"וש וא הבל ע.נ י"ע קוושמ ,"ןפמוק"  
      
םיבשומ 2 םע תנוולוגמ הדלפמ תודנדנ ןקתמ     42.01.1090
,"ןפמוק" תרצות 7104-303004ELE ט"קמ      

          25,890.00 'פמוק         ע"וש וא הבל ע.נ י"ע קוושמ  
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ט"קמ םילג ןשלג תייומד הדנדנ     42.01.1095
    7105-000919YXG קוושמ ,"ןפמוק" תרצות  

          57,096.00 'פמוק         ע"וש וא הבל ע.נ י"ע  
      
59004/75052EFPS ט"קמ רופיצ ןק תדנדנ     42.01.1100

          52,114.00 'פמוק         .ע"וש וא הבל ע.נ י"ע קוושמ ,"ןפמוק" תרצות  
      
תרצות 59582EFPS ט"קמ הלופכ הדנדנ     42.01.1105

          27,239.00 'פמוק         .ע"וש וא הבל ע.נ י"ע קוושמ ,"ןפמוק"  
      
תרצות 57052EFPS ט"קמ תשמוחמ  הדנדנ     42.01.1110

          95,693.00 'פמוק         .ע"וש וא הבל ע.נ י"ע קוושמ ,"ןפמוק"  
      
ט"קמ תכתממ  תשמוחמ  הדנדנ     42.01.1115
    57072EFPS ע.נ י"ע קוושמ ,"ןפמוק" תרצות  

          52,600.00 'פמוק         .ע"וש וא הבל  
      
תרצות 05052EFPS ט"קמ הלופכ  תדנדנ     42.01.1120

          19,004.00 'פמוק         .ע"וש וא הבל ע.נ י"ע קוושמ ,"ןפמוק"  
      
ןגאו ןטב ירירש ןמאמ רשוכ ןקתמ     42.01.1125

          17,140.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'בח תרצות 22-1-5002RG 'חי           
      
32-1-5002RG יגוז רקוורייא רשוכ ןקתמ     42.01.1130

          18,573.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'בח תרצות 'חי           
      
62-1-5002RG יקס רניירטיטלומ רשוכ ןקתמ     42.01.1135

          22,873.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'בח תרצות 'חי           
      
לגרה ףכלו בקעל ןמאמ רשוכ ןקתמ     42.01.1140

          12,835.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'בח תרצות 82-1-5002RG 'חי           
      
03-1-5002RG לגר די ןפוא רשוכ ןקתמ     42.01.1145

          12,835.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'בח תרצות 'חי           
      
העבראל ןומיא - סיטאליפ רשוכ ןקתמ     42.01.1150

          17,140.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'בח תרצות 64-1-5002RG 'חי           
      
74-1-5002RG הפיחד סלוקרה רשוכ ןקתמ     42.01.1155

          20,007.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'בח תרצות 'חי           
      
84-1-5002RG הכישמ סלוקרה רשוכ ןקתמ     42.01.1160

          20,007.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'בח תרצות 'חי           
      
A84-1-5002RG הקיחד סלוקרה רשוכ ןקתמ     42.01.1165

          20,007.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'בח תרצות 'חי           
      
94-1-5002RG יקפוא םיינפוא רשוכ ןקתמ     42.01.1170

          12,835.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'בח תרצות 'חי           
10.24 קרפ תתב הרבעהל          
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45-1-5002RG םייפתכ ןמאמ רשוכ ןקתמ     42.01.1175

ע"וש וא דליפ ןירג 'בח תרצות 'חי                              
      
98-1-5002RG בצינ םיינפוא רשוכ ןקתמ     42.01.1180

          12,835.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'בח תרצות 'חי           
      
09-1-5002RG הטישפ רפרפ רשוכ ןקתמ     42.01.1185

ע"וש וא דליפ ןירג 'בח תרצות 'חי                              
      
תרצות 19-1-5002RG הריתח רשוכ ןקתמ     42.01.1190

          12,835.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'בח 'חי           
      
םירה סופיט - רפטס רשוכ ןקתמ     42.01.1195

          22,873.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'בח תרצות 29-1-5002RG 'חי           
      
םיילגר תדובע תסרוכ רשוכ ןקתמ     42.01.1200

          12,835.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'בח תרצות 89-1-5002RG 'חי           
      
91-1-5002RG ןטב היילע תופס רשוכ ןקתמ     42.01.1205

           9,509.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'בח תרצות 'חי           
      
תרצות 54-1-5002RG יגוז חתמ רשוכ ןקתמ     42.01.1210

           7,818.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'בח 'חי           
      
34-1-5002RG תיגוז תיליבקמ רשוכ ןקתמ     42.01.1215

           6,383.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'בח תרצות 'חי           
      
תורהזאו שומיש תוארוה םע ידדצ וד טלש     42.01.1220
    501-1-5002RG וא דליפ ןירג 'בח תרצות  

           3,534.00 ע"וש 'חי           
      
ראופמ יגוז י'צ יאט רשוכ ןקתמ     42.01.1225

          14,269.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'בח תרצות 40-1-5002RG 'חי           
      
תרצות 50-1-5002RG גנוקי'צ רשוכ ןקתמ     42.01.1230

          11,397.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'בח 'חי           
      
'בח תרצות 80-1-5002RG רפרפ רשוכ ןקתמ     42.01.1235

          14,335.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'חי           
      
'בח תרצות 90-1-5002RG יקס רשוכ ןקתמ      42.01.1240

          14,335.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'חי           
      
םיילגר ןומיאל הביכש תוטימ רשוכ ןקתמ     42.01.1245
    001-1-5002RG וא דליפ ןירג 'בח תרצות  

          17,212.00 ע"וש 'חי           
      
      
      

10.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../347 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     347 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןומיא ,םיילגר תקיחד רניירטיטלומ רשוכ ןקתמ     42.01.1250
ןירג 'בח תרצות 401-1-5002RG העבראל      

          22,873.00 ע"וש וא דליפ 'חי           
      
לגר/בג יוסיעו תוחיתמ דומע רשוכ ןקתמ     42.01.1255

          11,397.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'בח תרצות 11-1-5002RG 'חי           
      
31-1-5002RG בג יוסיעו ןומיא רניירטיטלומ     42.01.1260

          17,140.00 ע"וש וא דליפ ןירג 'בח תרצות 'חי           
      

           2,525.00 הדלפ תורוניצמ  םיהבג השולשב חתמ ןקתמ 'חי          42.01.1265
      

           3,131.00 לוק תורפרופש 'חי          42.01.1270
      

           2,726.00 הדלפ ,םיהבג ינשב יקפוא םיידי תכילה ןקתמ 'חי          42.01.1275
      

           2,726.00 הדלפמ יקפוא תועבט םיידי תכילה ןקתמ 'חי          42.01.1280
      

           2,424.00 הדלפ תורוניצמ םיליבקמ גוז ןקתמ 'חי          42.01.1285
      

           3,635.00 עבורמ תולועפ ןקתמ 'חי          42.01.1290
      
עבורמ תולועפ ןקתמ רובע ריחמ תפסות     42.01.1295

             406.00 סורפ בצמב 'חי           
      

           6,057.00 השושמ תוליעפ ןקתמ 'חי          42.01.1300
      
השושמ תוליעפ ןקתמ רובע ריחמ תפסות     42.01.1305

             607.00 סורפ בצמב 'חי           
      

           7,066.00 הדלפ תורוניצמ יונב השושמ תוליעפ ןקתמ 'חי          42.01.1310
      

           7,571.00 ןמותמ תוליעפ ןקתמ 'חי          42.01.1315
      
בצמב ןמותמ תוליעפ ןקתמ רובע ריחמ תפסות     42.01.1320

             708.00 סורפ 'חי           
      

           8,380.00 הדלפ תורוניצמ יונב ןמותמ תוליעפ ןקתמ 'חי          42.01.1325
      

           7,066.00 תויוליעפ 7 לולסמ ןקתמ 'חי          42.01.1330
      
ץע תורוק רוניצו םילבח ינש סופיט ןקתמ     42.01.1335

           2,525.00 הדלפו 'חי           
      

           2,929.00 הדלפמ הביכשב רשוכ תוליעפ ןקתמ 'חי          42.01.1340
      

           2,726.00 ץעמ הביכשב רשוכ תוליעפ ןקתמ 'חי          42.01.1345
      
      

10.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../348 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     348 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וד ,ןטב ירירש תלעפהל רשוכ תוליעפ ןקתמ     42.01.1350

           3,029.00 הדלפמ הדימעב ידדצ 'חי           
      

           3,433.00 ינוציח הציר ףות 'חי          42.01.1355
      

           3,231.00 בוביסב חכ תלעפה תורחת ןקתמ 'חי          42.01.1360
      

           2,525.00 םילריפס םיציפק 2 לע לקשמ יוויש תרוק 'חי          42.01.1365
      

           1,818.00 ץע ילובמ םידומע םע ,לקשמ יוויש תרוק 'חי          42.01.1370
      

           1,919.00 םיהבג השולש לקשמ יוויש תרוק 'חי          42.01.1375
      
םידומע םע םיהבג השולש לקשמ יוויש תרוק     42.01.1380

           2,323.00 ץע ילובמ 'חי           
טרופסו העונת רשוכ ינקתמ ,קחשמ ינקתמ 10.24 כ"הס            

      
ב ל ו ש מ  ן ק ת מ  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
,הלבוה ,הקפסא ללוכ ןקתמה ריחמ :הרעה      
ינקתמ וא/ו קחשמ ינקתמ .תמלשומ הנקתה      
טרפמל םאתהב ונקתוי והשלכ גוסמ רשוכ      
ריחמ. י"תמ תויחנהל ףופכבו ןנכתמ / ןרציה      
רושיאו הנקתה ,הקפסא ,םיללוכ םינקתמה      
רוצייל סחייתמה ילארשיה םינקתה ןוכמ      
לכ יפ לעו 8941 י"תל םאתהב הנקתההו      
לע הבוח .)'וכו תוחיטב יקחרמ(   תושירדה      
רובע דבלב םינקת ןוכמ רושיא גיצהל ןלבקה      
הנקתהה רובעו רוציה      
      
ינקתמ ןומצע לש 9X-LU ט"קמ בלושמ ןקתמ     42.02.0005

          123,728.00 'פמוק         ע"וש וא  קחשמ  
      
לש 1VER-2001-IKU ט"קמ בלושמ ןקתמ     42.02.0010

          39,023.00 'פמוק         ע"וש וא  קחשמ ינקתמ ןומצע  
      
לש COORC 5030 ט"קמ בלושמ ןקתמ     42.02.0015

          55,755.00 'פמוק         ע"וש וא  קחשמ ינקתמ ןומצע  
      

          16,342.00 'פמוק         ע"וש וא ינג לא ןדיע לש ןנע םגד בלושמ ןקתמ 42.02.0020
      
ינג לא ןדיעלש שדח תשק םגד בלושמ ןקתמ     42.02.0025

          15,381.00 'פמוק         ע"וש וא  
      
תרצות 1113 ט"קמ תכתממ בלושמ ןקתמ     42.02.0030

          30,206.00 ע"וש וא "קראפ תינג" 'חי           
      
      

20.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../349 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     349 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הפרי'ג םגד ךרה ליגל קיטסלפמ בלושמ ןקתמ     42.02.0035
וא טרופסו םיעושעש תרצות  CK 1256 ט"קמ      

           6,890.00 'פמוק         ע"וש  
      
םיעושעש תרצות 381A ט"קמ בלושמ ןקתמ     42.02.0040

          36,289.00 .ע"וש וא טרופסו 'חי           
      
םיעושעש תרצות A 216 ט"קמ בלושמ ןקתמ     42.02.0045

          34,026.00 .ע"וש וא טרופסו 'חי           
      
תרצות 826070 ט"קמ ץעמ בלושמ ןקתמ     42.02.0050

          22,258.00 .ע"וש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
םגד "סגה" תרצות בלושמ ןקתמ     42.02.0055
    REWOLFYAM  וא , "לגליג" י"ע קוושמ  

          74,691.00 'פמוק         . ע"וש  
      
31 יבועב LPH-מ יושע תוטועפל בלושמ ןקתמ     42.02.0060
תשלגמ ,מ"מ 07 רטוקב ידווש ץע ידומע ,מ"מ      
ט"קמ "לגליג" י"ע קוושמ ,םיתב 2 + הטסורינ      

          72,444.00 'פמוק         .ע"וש וא "סגה" תרצות 103806  
      
31 יבועב LPH-מ יושע תוטועפ בלושמ ןקתמ     42.02.0065
תשלגמ מ"מ 07 רטוקב ידווש ץע ידומע ,מ"מ      
י"ע קוושמ ,סופיט תשר +םיתב 2 + הטסורינ      
וא "סגה" תרצות 472806 ט"קמ "לגליג"      

          58,422.00 'פמוק         .ע"וש  
      
רטוקב הטסורינ תורוניצמ יונב בלושמ ןקתמ     42.02.0070
,הטסורינ השלגמ ,מ"מ 2 ןפוד יבוע מ"מ 04      
תרצות "לגליג" י"ע קוושמ ,מ"מ 59 עבורמ ץע      

          122,174.00 'פמוק         ע"וש וא 71133j ט"קמ "קידולורפ"  
      
םייתבכש בר ץע ידומעמ יונב בלושמ ןקתמ     42.02.0075
,מ"מ 002 בחורבו מ"מ 59 יבועב םייתשק      
מ"מ 2 יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינ תורוניצ      
םילבכ תשר מ"מ 22 יבועב הנביל ץע ילנפ      
תשלגמ .םישושמ םילנויצנבנוק אל םיחתפמב      
תרצות  "לגליג" י"ע קוושמ ,הטסורינ      

          129,720.00 'פמוק         ע"וש וא 7372j  ט"קמ "קידולורפ"  
      
םייתבכש בר ץע ידומעמ יונב בלושמ ןקתמ     42.02.0080
,מ"מ 002 בחורבו מ"מ 59 יבועב םייתשק      
מ"מ 2 יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינ תורוניצ      
םילבכ תשר מ"מ 22 יבועב הנביל ץע ילנפ      
תשלגמ .םישושמ םילנויצנבנוק אל םיחתפמב      
תרצות  "לגליג" י"ע קוושמ ,הטסורינ      

          103,395.00 'פמוק         ע"וש וא 6372j  ט"קמ "קידולורפ"  
      

20.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../350 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     350 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רטוקב הטסורינ תורוניצמ יושע בלושמ ןקתמ     42.02.0085
רטוקב לוגע ץע ידומע 2 ןפוד יבוע מ"מ 04      
תשלגמ הטסורינמ ודנרוט תלסורק מ"מ 521      
תרצות  "לגליג" י"ע קוושמ ,הטסורינ      

          76,597.00 'פמוק         ע"וש וא  4252j , 3252j ט"קמ "קידולורפ"  
      
רטוקב הטסורינ תורוניצמ יושע בלושמ ןקתמ     42.02.0090
,הטסורינ ילנפמ"מ 2 ןפוד יבוע מ"מ 04      
ודנרוט מ"מ 001 רטוקב השילג תורוניצ      
ידומע תושושמ סופיט תותשר הטסורינמ      
תנוולוגמ הדלפמ מ"מ 521 רטוקב ןקתמה      
יטנא הכלב םיפוצמו דחוימ עבצב םיעובצ      
קוושמ ,הטסורינ תשלגמ ,תוטירש דגנו יטיפרג      
10254j ט"קמ "קידולורפ" תרצות  "לגליג" י"ע      

          94,824.00 'פמוק         ע"וש וא  
      
521 רטוקב הדלפ ידומעמ יונב בלושמ ןקתמ     42.02.0095
דחוימ עבצב םיעובצ תנוולוגמ הדלפמ מ"מ      
תוטירש דגנו יטיפרג יטנא הכלב םיפוצמו      
תורוניצ מ"מ 31 יבועב LPH-מ םייושע םילנפ      
מ"מ 2 ןפוד יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינ      
תרצות "לגליג" י"ע קוושמ ,הטסורינמ תושלגמ      

          77,897.00 'פמוק         ע"וש וא  1583j ט"קמ "קידולורפ"  
      
521 רטוקב הדלפ ידומעמ יונב בלושמ ןקתמ     42.02.0100
דחוימ עבצב םיעובצ תנוולוגמ הדלפמ מ"מ      
תוטירש דגנו יטיפרג יטנא הכלב םיפוצמו      
תורוניצ מ"מ 31 יבועב LPH-מ םייושע םילנפ      
מ"מ 2 ןפוד יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינ      
תרצות "לגליג" י"ע קוושמ ,הטסורינמ תושלגמ      

          64,784.00 'פמוק         ע"וש וא  4283j ט"קמ "קידולורפ"  
      
521 רטוקב הדלפ ידומעמ יונב בלושמ ןקתמ     42.02.0105
דחוימ עבצב םיעובצ תנוולוגמ הדלפמ מ"מ      
תוטירש דגנו יטיפרג יטנא הכלב םיפוצמו      
תורוניצ מ"מ 31 יבועב LPHמ םייושע םילנפ      
מ"מ 2 ןפוד יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינ      
תרצות "לגליג" י"ע קוושמ ,הטסורינמ תושלגמ      

          70,691.00 'פמוק         ע"וש וא 5283j ט"קמ "קידולורפ"  
      
521 רטוקב הדלפ ידומעמ יונב בלושמ ןקתמ     42.02.0110
דחוימ עבצב םיעובצ תנוולוגמ הדלפמ מ"מ      
תוטירש דגנו יטיפרג יטנא הכלב םיפוצמו      
תורוניצ מ"מ 31 יבועב LPHמ םייושע םילנפ      
מ"מ 2 ןפוד יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינ      
תרצות "לגליג" י"ע קוושמ ,הטסורינמ תושלגמ      

          95,904.00 'פמוק         ע"וש וא  6483j ט"קמ "קידולורפ"  
      
      

20.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../351 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     351 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
31 יבועב LPHמ יושע תוטועפל בלושמ ןקתמ     42.02.0115
ןפוד יבוע מ"מ 04רטוק הטסורינ תורוניצ מ"מ      
מ םייושע םילנפ רטסאילופ תושלגמ מ"מ 2      
    DOOWYLP קיטסלפ יקלח מ"מ 22 יבועב  
תרצות "לגליג" י"ע קוושמ ,קוצי דימילופמ      

          31,622.00 'פמוק         ע"וש וא 4593j ט"קמ "קידולורפ"  
      
31 יבועב LPHמ יושע תוטועפל בלושמ ןקתמ     42.02.0120
ןפוד יבוע מ"מ 04רטוק הטסורינ תורוניצ מ"מ      
מ םייושע םילנפ רטסאילופ תושלגמ מ"מ 2      
    DOOWYLP קיטסלפ יקלח מ"מ 22 יבועב  
תרצות "לגליג" י"ע קוושמ ,קוצי דימילופמ      

          38,858.00 'פמוק         ע"וש וא   1293j ט"קמ "קידולורפ"  
      
הטסורינ תורוניצמ דחא לדגמ בלושמ ןקתמ     42.02.0125
תומלוס ,הטסורינ תשלגמ םוינימולא ילנפ      
תרצות "לגליג" י"ע קוושמ ,סופיט תשרו סופיט      

          62,461.00 'פמוק         ע"וש וא  0862j  ט"קמ "קידולורפ"  
בלושמ ןקתמ 20.24 כ"הס            

      
ל ו ח  י ז ג ר א  30.24 ק ר פ  ת ת       
      

           3,846.00 מ"ס 003x003 תודימב ץעמ לוח זגרא 'חי          42.03.0005
      

           4,808.00 מ"ס 004x004 תודימב ץעמ לוח זגרא 'חי          42.03.0010
      
תוברל מ"ס 003x003 תודימב ץעמ לוח זגרא     42.03.0015

           6,730.00 .ץעמ תיעופיש-וד לצ תככס 'חי           
      
תוברל ,מ"ס 004x004 תודימב ץעמ לוח זגרא     42.03.0020

           7,499.00 .ץעמ תיעופיש-וד לצ תככס 'חי           
      
תוברל ,מ"ס 003x003 תודימב ץעמ לוח זגרא     42.03.0025

           7,210.00 .ילג חפ יופיחב לצ תככס 'חי           
      
תוברל ,מ"ס 004x004 תודימב ץעמ לוח זגרא     42.03.0030

           7,691.00 .ילג חפ יופיחב לצ תככס 'חי           
      

          12,564.00 ץעמ לצ תככס ללוכ השושמ ץעמ לוח זגרא 'חי          42.03.0031
      

           1,214.00 Z-YRD גיראמ לוח זגרא יוסיכ 'חי          42.03.0035
לוח יזגרא 30.24 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../352 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     352 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ט ט נ י ס  א ש ד  40.24 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה :םיאשדה יגוס לכב ללוכ יטטניס אשד      
/ מ"מ 06 לש םימ תרבעה תלוכי ,תויתשתו      
תודימע ,V.U תנירק ,הקיחשב תודימע ,העש      
יחטשמ יגוס לכ לע םינש 5 -ל תוירחאו עבצ      
.אשדה      
      
SD גוסמ לגרודכ ישרגמל יטטניס אשד     42.04.0005
    erutuF55  ינש םע רהס יצח תרוצב ביס לעב  
תידנלוהה הרבחה תרצות הרדיש ידומע      
    ssarG ledE, 7002-03351 ןקת לעב NE  
, תיתשת תנכה תוברל ,לגרודכ ישרגמל      
, זוקינ תכרעמ , הייקשהו ןוניצ תוכרעמ      
ללוכ ןרציה טרפמ י"פע שרדנה לכו הנקתה      
הרבחה לש םיירוקמ םיקבדב הקבדה      
תיזיפ הקיחשב דימע אשדה . תידנלוהה      
V.U תנירק ינפמ 001% ןגומ ,עבצ תקיחשבו      
ינש א"פיפ תשירדב דמועו 78335NID ןקתב      
ןירג" קפס .םינש 8 - ל ןרצי תוירחא .םיבכוכ      

             307.00 ע"וש וא "מ"עב םטסיס טרופס ר"מ           
      
SD גוסמ לגרודכ ישרגמל יטטניס אשד     42.04.0010
    erutuF 04  ינש םע רהס יצח תרוצב ביס לעב  
תידנלוהה הרבחה תרצות הרדיש ידומע      
    ssarG ledE , 7002-03351 ןקת לעב NE  
, תיתשת תנכה תוברל, לגרודכ ישרגמל      
טרפמ י"פע שרדנה לכו הנקתה , זוקינ תכרעמ      
לש םיירוקמ םיקבדב הקבדה ללוכ ןרציה      
הקיחשב דימע אשדה . תידנלוהה הרבחה      
תנירק ינפמ 001% ןגומ ,עבצ תקיחשבו תיזיפ      
ינש א"פיפ תשירדב דמועו 78335NID ןקתב      
ןירג" קפס .םינש 8 - ל ןרצי תוירחא .םיבכוכ      

             296.00 ע"וש וא "מ"עב םטסיס טרופס ר"מ           
      
גוסמ לגרודכ ישרגמל יטטניס אשד     42.04.0015
    edalbrepuS04  תידנלוהה הרבחה תרצות  
    ssarG ledE 7002-03351 ןקת לעב NE  
חטשמ לע הנקתה ללוכ ,לגרודכ ישרגמל      
טרפמ י"פע שרדנה לכו ,םחותמו םייק טלפסא      
לש םיירוקמ םיקבדב הקבדה ללוכ ןרציה      
הקיחשב דימע אשדה , תידנלוהה הרבחה      
תנירק ינפמ 001% ןגומ ,עבצ תקיחשבו תיזיפ      
    V.U 78335 ןקתבNID א"פיפ תשירדב דמועו  
קפס .םינש 8 - ל ןרצי תוירחא .םיבכוכ ינש      

             185.00 ע"וש וא "מ"עב םטסיס טרופס ןירג" ר"מ           
      
      
      
      
      
      

40.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../353 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     353 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הרבחה תרצות , etilE 23 גוסמ יטטניס אשד     42.04.0020
טרופס ןירג" קפס , ssarG ledE תידנלוהה      
לכו הנקתה ללוכ , ךרע הווש וא "מ"עב םטסיס      
והיהי אשדה  יביס. ןרציה טרפמ י"פע שרדנה      
    ATACNET %001  NOLOIHT דימע אשדה  
001% ןגומ ,עבצ תקיחשבו תיזיפ הקיחשב      
לקשמ , 78335NID    ןקתב V.U תנירק ינפמ      
5 - ל ןרצי תוירחא , ג"ק 2-מ תחפי אל אשדה      

             177.00 .םינש ר"מ           
      
תרצות ,  YALP EMIT גוסמ יטטניס אשד     42.04.0025
ןירג" קפס , ssarG ledE תידנלוהה הרבחה      
הנקתה ללוכ ,ע"וש וא ,"מ"עב םטסיס טרופס      
אשדה יביס. ןרציה טרפמ י"פע שרדנה לכו      
אשדה ATACNET %001  NOLOIHT והיהי      
ןגומ ,עבצ תקיחשבו תיזיפ הקיחשב דימע      
, 78335NID ןקתב V.U תנירק ינפמ 001%      
תוירחא , ג"ק 52.2-מ תחפי אל אשדה לקשמ      

             210.00 .םינש 8 - ל ןרצי ר"מ           
      
תרצות OLRAC ETNOM גוסמ יטטניס אשד     42.04.0030
הבוגב אשד , ssarG ledE תידנלוהה הרבחה      
. ר"מל םיביס 000,175 לש תופיפצבו מ"מ 43      
,ע"וש וא ,"מ"עב םטסיס טרופס ןירג" קפס      
טרפמ י"פע שרדנה לכו הנקתהו תיתשת ללוכ      
תקיחשבו תיזיפ הקיחשב דימע אשדה . ןרציה      
ןקתב  V.U תנירק ינפמ 001% ןגומ ,עבצ      
    78335NID םיאפוריאה םינקתה לכב דמועו ,  
תוירחא .ג"ק 7.2-מ תחפי אל אשדה לקשמ      

             329.00 .םינש 8 - ל ןרצי ר"מ           
      
הרבחה תרצות  egnuoL גוסמ יטטניס אשד     42.04.0035
מ"מ 23 הבוגב אשד , ssarG ledE תידנלוהה      
קפס . ר"מל םיביס 002,532 לש תופיפצבו      
ללוכ ,ע"וש וא ,"מ"עב םטסיס טרופס ןירג"      
טרפמ י"פע שרדנה לכו הנקתהו תיתשת      
תקיחשבו תיזיפ הקיחשב דימע אשדה .ןרציה      
ןקתב  V.U תנירק ינפמ 001% ןגומ ,עבצ      
    78335NID םיאפוריאה םינקתה לכב דמועו ,  
ןרצי תוירחא .ג"ק 3-מ תחפי אל אשדה לקשמ      

             358.00 .םינש 8 - ל ר"מ           
      
      
      
      
      
      
      
      

40.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../354 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     354 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיחטש ,םידלי ינג ,רפס יתבל יטטניס אשד     42.04.0040
אשד )תיביסטניא הכירד( תוניגלו םיירוביצ      
תידנלוהה הרבחה תרצות azibI גוסמ יטטניס      
    ssarG ledE , תופיפצבו מ"מ 23 הבוגב אשד  
טרופס ןירג" קפס . ר"מל םיביס 000,405 לש      
הנקתהו תיתשת ללוכ ,ע"וש וא "מ"עב םטסיס      
דימע אשדה . ןרציה טרפמ י"פע שרדנה לכו      
001% ןגומ ,עבצ תקיחשבו תיזיפ הקיחשב      
דמועו 78335NID ןקתב  V.U תנירק ינפמ      
אל אשדה לקשמ , םיאפוריאה םינקתה לכב      

             362.00 .םינש 8 - ל ןרצי תוירחא .ג"ק 9.2-מ תחפי ר"מ           
      
םיכרד ילוש ,תורכיכ ,העונת ייאל יטטניס אשד     42.04.0045
גוס :ללוכ טרפמה ,הטעומ הכירדל םיחטשמו      
תחפי אל :אשדה הבוג .%PP 001 :ביסה      
008,1-מ תחפי אל :אשדה לקשמ .מ"מ 82-מ      
לוח( ר"מ / ג"ק  51 :אשדה יולימ .ר"מ / ג"ק      
עצמ :תיתשת .)מ"מ 8.0-2.0 יקנו שבי ץרווק      
ןוגיע ירמסמ :םיילוש ןוגיע .מ"ס 7-5 קדוהמ      

             242.00 .םיחישק אשד ימחות ,מ"ס 02 ךרואב ר"מ           
      
ישרגמ ,םיקחשמ ישרגמל יטטניס אשד     42.04.0050
הכירד( םידלי ינגו רפס יתב ,לגר-טק      
001 :ביסה גוס :ללוכ טרפמה )תיביסנטניא      
    rSL nifeloilop %001 / PP%(. אשדה הבוג:  
תחפי אל :אשדה לקשמ .מ"מ 53-מ תחפי אל      
/ ג"ק  02 :אשדה יולימ .ר"מ / ג"ק 050,2-מ      
.)rbs ימוג יתיתפ םע ברועמ ץרווק לוח( ר"מ      
ןוגיע .מ"מ 01-7 זקנמו קדוהמ עצמ :תיתשת      
ןוגיע ירמסמו םיחישק אשד ימחות :םיילוש      

             281.00 .מ"ס 02 ךרואב ר"מ           
      
:ללוכ טרפמה :לגרודכ ישרגמל יטטניס אשד     42.04.0055
הבוג .)%rSL   nifeloilop 001 :ביסה גוס      
אל :אשדה לקשמ.מ"מ 75-מ תחפי אל :אשדה      
02 :אשדה יולימ .ר"מ/ג"ק 004,2-מ תחפי      
ימוג ג"ק 21 ,מ"מ 8.0-2.0 ץרווק לוח( ר"מ/ג"ק      
תולעתו קדוהמ עצמ :תיתשת .)מ"מ 6.1-8.0      
אשד ימחות :םיילוש ןוגיע .תויפקיה זוקינ      

             425.00 .מ"ס 02 ךרואב ןוגיע ירמסמ ,םיחישק ר"מ           
      
      
      
      
      
      
      
      
      

40.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../355 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     355 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תופיפצ( POT/YALPTRAMS חטשמ     42.04.0120
רואת .ע"וש וא "זוע אשד" תרבח לש )ההובג      
םאתהב דחוימ המילב גופס תחנה :הדובעה      
תמאתה ,אשדה ידברמ תסירפ ,ןקתמל      
אשדה ידברמ תקבדה ,חטשל םידברמה      
תבורעת רוזיפ ,תינושאר השרבה ,םרוביחו      
עצמ תיתשת תנכה( תיפוס השרבה ,טקיליס      
םי לוחו ,מ"ס 51 לע הלעיש הבוגב  תקדוהמ      
תנקתהל מ"ס )4-( תראשה ךות מ"ס 4 הבוגב      
היהיש ךירצ חטשה ןכ ומכ ,יילפטראמסה      
אדוול שי ןכ ומכ .ןג ןבא/ריקב םוחת      
- םיהבגב םינקתומ םימייקה םינקתמהש      
תנכה .םיינקתהו םישרדנה תוחיטבה יקחרמבו      

             334.00 .)דרפנב םלושת תיתשתה ר"מ           
      
תופיפצ( YSAE YALPTRAMS  חטשמ     42.04.0125
רואת .ע"וש וא "זוע אשד" תרבח לש ) תינוניב      
םאתהב דחוימ המילב גופס תחנה :הדובעה      
תמאתה ,אשדה ידברמ תסירפ ,ןקתמל      
אשדה ידברמ תקבדה ,חטשל םידברמה      
תבורעת רוזיפ ,תינושאר השרבה ,םרוביחו      
עצמ תיתשת תנכה( תיפוס השרבה ,טקיליס      
םי לוחו ,מ"ס 51 לע הלעיש הבוגב  תקדוהמ      
תנקתהל מ"ס )-4( תראשה ךות מ"ס 4 הבוגב      
היהיש ךירצ חטשה ןכ ומכ ,יילפטראמסה      
אדוול שי ןכ ומכ .ןג ןבא/ריקב םוחת      
- םיהבגב םינקתומ םימייקה םינקתמהש      
תנכה .םיינקתהו םישרדנה תוחיטבה יקחרמבו      

             305.00 .)דרפנב םלושת תיתשתה ר"מ           
יטטניס אשד 40.24 כ"הס            

      
ם י ל ס פ ס  50.24 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא :םיללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
תוברל ןרציה טרפמב ראותמה לכ תא  ,הלבוה      
סוסיב , )ןנכתמ טרפמ רדעהב( הנקתה      
תכתמה ירצומ לכ .ותומדקל חטשה תרזחהו      
רמג דע לכה .רונתב םיעובצו םינוולוגמ ויהי      
.ותומדקל חטשה תרזחה תוברל ,םלשומ      
      
ןקלוו לש "תילג" םגד בצועמ ץעו תכתמ לספס     42.05.0005

           1,924.00 .'מ 2 ךרואב ע"וש וא 'חי           
      
וא ןקלוו לש "תירינ" םגד ץעו תכתמ לספס     42.05.0010

           1,155.00 .'מ 2 ךרואב ע"וש 'חי           
      
וא ןקלוו לש "תלייא" םגד ץעו תכתמ לספס     42.05.0015

           1,442.00 .'מ 2 ךרואב ע"וש 'חי           
50.24 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../356 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     356 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש "לופכ תיריש" םגדמ ץעו תכתמ לספס     42.05.0020

           1,347.00 .'מ 2 ךרואב ע"ש וא ןקלוו 'חי           
      
וא ןקלוו לש "ריפס" םגדמ ץעו תכתמ לספס     42.05.0025

             866.00 .'מ 5.1 ךרואב ע"וש 'חי           
      
ןקלוו לש "הנולצרב" םגדמ ץעו תכתמ לספס     42.05.0030

           1,731.00 ע"וש וא 'חי           
      
לש "הנולצרב" םגדמ ץעו תכתממ לופכ לספס     42.05.0035

           2,212.00 ע"וש וא ןקלוו 'חי           
      
םחש" לש "ןוליא" םגד ץעו תכתמ לספס     42.05.0040

           1,058.00 'מ 9.1 ךרואב ע"ש וא "אכירא 'חי           
      
לש "רוניצ ילגר ןוליא "  םגד ץעו תכתמ לספס     42.05.0045

           1,164.00 'מ 9.1 ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש" 'חי           
      
םחש" לש "הלא" םגד ץעו תכתמ לספס     42.05.0050

           1,164.00 'מ 9.1 ךרואב ע"וש וא "אכירא 'חי           
      
םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס     42.05.0055
וא "אכירא םחש" לש "ןבא יסיסב םע ןמענ"      

           2,693.00 'מ 5.1 ךרואב ע"וש 'חי           
      
םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס     42.05.0060
וא "אכירא םחש" לש "ןבא יסיסב םע ןמענ"      

           2,856.00 'מ 0.2 ךרואב ע"וש 'חי           
      
ע"ש וא "071 איבל" תמגודכ ץעו תכתמ לספס     42.05.0065
. מ"ס 071 ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש" לש      
תושיגנ ןקתל םימאתומ ויתודימו לספסה הנבמ      

           1,904.00 1918 'חי           
      
ע"וש וא "07 איבל" תמגודכ ץעו תכתמ לספס     42.05.0070
. מ"ס 07 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש      
תושיגנ ןקתל םימאתומ ויתודימו לספסה הנבמ      

           1,693.00 1918 'חי           
      
וא "071 םי לג" תמגודכ ץעו תכתמ לספס     42.05.0075
071 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש ע"וש      
ןקתל םימאתומ ויתודימו לספסה הנבמ . מ"ס      

           2,327.00 8191 תושיגנ 'חי           
      
ע"וש וא "07 םי לג" תמגודכ ץעו תכתמ לספס     42.05.0080
. מ"ס 07 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש      
תושיגנ ןקתל םימאתומ ויתודימו לספסה הנבמ      

           1,876.00 1918 'חי           
      

50.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../357 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     357 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
46/06/05 תודימב ילכירדא ןוטבמ  "Z" לספס     42.05.0085

           2,884.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 'חי           
      
"ןענ" / "רוניצ ילגר ןמענ" םגד תכתמ לספס     42.05.0090

           1,827.00 'מ 5.1 ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש" לש 'חי           
      
"ןענ" / "רוניצ ילגר ןמענ" םגד תכתמ לספס     42.05.0095

           1,827.00 'מ 8.1 ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש" לש 'חי           
      
םחש" לש "רוניצ ילגר ןמענ" םגד תכתמ לספס     42.05.0100

           1,827.00 די דעסמ םע 'מ 5.1 ךרואב ע"וש וא "אכירא 'חי           
      
םחש" לש "רוניצ ילגר ןמענ" םגד תכתמ לספס     42.05.0105

           1,904.00 די דעסמ םע 'מ 8.1 ךרואב ע"וש וא "אכירא 'חי           
      
"ןענ" / "רוניצ ילגר ןמענ" םגד תכתמ לספס     42.05.0110

           2,212.00 'מ 0.2 ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש" לש 'חי           
      
םחש" לש "תכתמ ןמענ" םגד תכתמ לספס     42.05.0115

           1,587.00 'מ 5.1 ךרואב ע"וש וא "אכירא 'חי           
      
םחש" לש "תכתמ ןמענ" םגד תכתמ לספס     42.05.0120

           1,587.00 'מ 8.1 ךרואב ע"וש וא "אכירא 'חי           
      
ךמנומ( "די ידעסמ םע ןמענ" םגד תכתמ לספס     42.05.0125
)םיכנל תושיגנ םאתומו "תכתמ ןמענ"ל תיסחי      

           1,827.00 'מ 5.1 ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש" לש 'חי           
      
ךמנומ( "די ידעסמ םע ןמענ" םגד תכתמ לספס     42.05.0130
)םיכנל תושיגנ םאתומו "תכתמ ןמענ"ל תיסחי      

           1,803.00 'מ 8.1 ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש" לש 'חי           
      
םחש" לש "תכתמ ןמענ" םגד תכתמ לספס     42.05.0135

           2,404.00 'מ 0.2 ךרואב ע"וש וא "אכירא 'חי           
      
וא "אכירא םחש" לש "רינ" םגד תכתמ לספס     42.05.0140

           2,597.00 'מ 8.1 ךרואב ע"וש 'חי           
      
םחש" לש "דידב רינ" םגד תכתמ לספס     42.05.0145

             866.00 מ"ס 05 בחורב ע"וש וא "אכירא 'חי           
      
"םעונ" םגד ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס     42.05.0150

           2,789.00 'מ 1.2  ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש" לש 'חי           
      
םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס     42.05.0155
םחש" לש  )םיכנל תושיגנ םאתומ( "ןותלד"      

           3,462.00 'מ 8.1 ךרואב ע"וש וא "אכירא 'חי           
      
      

50.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../358 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     358 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
טילונרג /  תותיס רמגב ןוטבו תכתמ לספס     42.05.0160
לש  )םיכנל תושיגנ םאתומ( "ןותלד" םגד      

           3,653.00 'מ 8.1 ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש" 'חי           
      
טילונרג / ןווגמ ןוטב רמגב ןוטבו תכתמ לספס     42.05.0165
םחש" לש )םיכנל תושיגנ םאתומ( "ןותלד" םגד      

           3,750.00 'מ 8.1 ךרואב ע"וש וא "אכירא 'חי           
      
לש "םעונ"  ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס     42.05.0170

           3,942.00 'מ 8.1 ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש" 'חי           
      
לש "םעונ"  תותיס רמגב ןוטבו תכתמ לספס     42.05.0175

           4,230.00 'מ 8.1 ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש" 'חי           
      
"םעונ"  ןווגמ ןוטב רמגב ןוטבו תכתמ לספס     42.05.0180

           4,135.00 'מ 8.1 ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש" לש 'חי           
      
םע םעונ"  ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס     42.05.0185
ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש" לש "די דעסמ      

           4,230.00 'מ 8.1 'חי           
      
םע םעונ"  ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס     42.05.0190
וא "אכירא םחש" לש תותיס רמג "די דעסמ      

           4,423.00 'מ 8.1 ךרואב ע"וש 'חי           
      
םע םעונ"  ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס     42.05.0195
"אכירא םחש" לש  ןווגמ ןוטב רמג "די דעסמ      

           4,326.00 'מ 8.1 ךרואב ע"וש וא 'חי           
      
םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס     42.05.0200
8.1 ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש" לש "קפא"      

           2,308.00 'מ 'חי           
      
םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס     42.05.0205
5.1 ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש" לש "לטניא"      

           2,884.00 'מ 'חי           
      
םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס     42.05.0210
,ע"וש וא "אכירא םחש" לש "דעלג תרגסמ"      
04/54/54 תודימב ןוטבמ םיילגר עברא ללוכ      

           5,768.00 'מ 8.1 )עלצ( בשומ לכ ךרוא .מ"ס 'חי           
      
תירכרוכ / ןוטסרקא רמגב ןוטבו תכתמ לספס     42.05.0215
    .W.S ע"וש וא "ןייטשרקא" לש "לאינד" םגד,  
06/04/04 תודימב ןוטבמ םיילגר עברא ללוכ      

           3,942.00 'מ 6.1 )עלצ( בשומ לכ ךרוא .מ"ס 'חי           
      
"תינג" לש "ומרלפ" / "אמור" םגד תכתמ לספס     42.05.0220

           3,557.00 ע"וש וא 'חי           
50.24 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../359 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     359 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש "ונלימ" / "הצנריפ" םגד תכתמ לספס     42.05.0225

           4,135.00 ע"וש וא "תינג" 'חי           
      
תרצות "ןתשוחנ" םגדמ ץעו תכתמ לספס     42.05.0230

           1,251.00 'מ 8.1 ךרואב ע"וש וא "תינג" 'חי           
      
םע "ןואטפייק" םגדמ ררוחמ תכתמ לספס     42.05.0235
ךרואב ע"וש וא "תינג" תרצות חפמ תנעשמ      

           1,442.00 'מ 8.1 'חי           
      
לש "הטרפס" םגד תנעשמ אלל תכתמ לספס     42.05.0240

           2,115.00 'מ 8 ךרואב ע"וש וא "תינג" 'חי           
      
"לופכ ןטהנמ" םגד תנעשמ םע תכתמ לספס     42.05.0245

           3,269.00 'מ 8 ךרואב ע"וש וא "תינג" לש 'חי           
      

           2,212.00 ע"וש וא "תינג" לש "הנקסוט" םגד לספס 'חי          42.05.0250
      
ע"ש וא ןייטשרקא "סנארט" םגד לספסו     42.05.0255

           3,077.00 ררוחמ חפ בשומ םע תירכרוכ 'חי           
      
לש "םדרטסמא" / "ןטהנמ" םגד תכתמ לספס     42.05.0260

           2,020.00 ע"וש וא "תינג" 'חי           
      
,ןוטב ריק ג"ע ןגועמ תנעשמ םע תכתמ לספס     42.05.0265

           2,597.00 'מ 8.1 ךרואב ע"וש וא "תינג" לש "וגקיש" םגד 'חי           
      
"סקינפ" / "ויקוט" / "ןודנול" םגד תכתמ לספס     42.05.0270

           2,212.00 ע"וש וא "תינג" לש "זירפ" / 'חי           
      
"תינג" 'צות 4306 ט"קמ ,"המרוב" םגד לספס     42.05.0275

           1,731.00 ע"וש וא 'חי           
      
םגד תכתמ ילגרו יתבכיש בר ץע חולמ לספס     42.05.0280

           3,846.00 ע"וש וא "תינג" 'צות "סלוקרה" 'חי           
      

           2,789.00 ע"וש וא "ןמענ" םגד חפ לספס 'חי          42.05.0285
      
ףונ טוהיר הירסיק" תרצות "סכוד" םגד לספס     42.05.0290

           3,462.00 ע"וש וא "ןגו 'חי           
      
הירסיק" תרצות "257 רוטנס" םגד לספס     42.05.0295

           3,269.00 ע"וש וא "ןגו ףונ טוהיר 'חי           
      
'סמ גולטק "סודור" םגד ןרביפ תרצות לספס     42.05.0300

           3,077.00 ע"וש וא 009 'חי           
      
      
      

50.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../360 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     360 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םגד טרופסו םיעושעש תרצות לספס     42.05.0305
וא 2022 יגולטק 'סמ , בקונמ חפמ "ירטנאק"      

           2,115.00 ע"וש 'חי           
      
ןוטסרקא / תירכרוכ רמגב ןוטבו תכתמ לספס     42.05.0310
ךרואב ע"וש וא "ןייטשרקא" לש "וגנט" םגד      

           3,173.00 'מ 0.2 'חי           
      
לש "01 רדה" םגד ץעו לזרב תקצימ לספס     42.05.0315

           1,827.00 ע"וש וא "ןמפלוו"ו 'חי           
      
לש "02 רדה" םגד ץעו לזרב תקצימ לספס     42.05.0320

           1,442.00 ע"וש וא "ןמפלוו" 'חי           
      
,)ררוחמ חפ( "תינולא" םגד תכתמ לספס     42.05.0325
,מ"ס 022 ךרואבו ע"וש וא "םרופינוי" תרצות      

           2,981.00 א"ת תייריעב םייקה תמגודכ 'חי           
      

           4,039.00 ע"ש וא למכוה 'צות "OBADIBIT" םגד לספס 'חי          42.05.0330
      
תרצות "pohelA" םגד הקעמ יבג לע ץע לספס     42.05.0335

           5,095.00 ע"וש וא nnO 'חי           
      
מ"ס 3 יבועב "האפיא" ץעמ בשומ םע לספס     42.05.0340
תרצות "שמש" םגד ןרוא ץע היצקורטסנוק לע      

           2,693.00 ע"וש וא "ץע לוב" 'חי           
      
ט"קמ )תירינ(  "תינרוא" םגד ץעו תכתמ לספס     42.05.0345

             962.00 ע"וש וא "סדה" 'בח לש S-012  'חי           
      
S-302 ט"קמ  "הפוריא" םגד ץעו תכתמ לספס     42.05.0350

           1,251.00 ע"וש וא "סדה" 'בח לש 'חי           
      
,דח ( ט"קמ "הנולצרב" םגד ץעו תכתמ לספס     42.05.0355
וא "סדה" 'בח לש S-052 )יבשומ תלתו וד      

           1,442.00 ע"וש 'חי           
      
,דח ( ט"קמ "הנולצרב" םגד ץעו תכתמ לספס     42.05.0360
יושע "סדה" 'בח לש S-052 )יבשומ תלתו וד      

           1,827.00 ע"וש וא  "האפיא" ץעמ 'חי           
      
לש S-222 ט"קמ "ימור" םגד ץעו תכתמ לספס     42.05.0365

           1,058.00 ע"וש וא "סדה" 'בח 'חי           
      
"היצנו" םגד ןוטב ילגר םע ץעו תכתמ לספס     42.05.0370

           5,865.00 ע"וש וא "סדה" 'בח לש B-140 ט"קמ 'חי           
      
B-910 ט"קמ "ןימסי" םגד  ץעו תכתמ לספס     42.05.0375

           5,288.00 ע"וש וא "סדה" 'בח לש 'חי           
50.24 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../361 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     361 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ט"קמ "בקונמ הפוריא " םגד   תכתמ לספס     42.05.0380

           1,539.00 ע"וש וא "סדה" 'בח לש S-402 'חי           
      
S-007 ט"קמ "וטנרוס " םגד   תכתמ לספס     42.05.0385

           1,539.00 ע"וש וא "סדה" 'בח לש 'חי           
      
ט"קמ תנעשמ אלל "ריפס " םגד   תכתמ לספס     42.05.0390

           1,924.00 ע"וש וא "סדה" 'בח לש S-003 'חי           
      
ט"קמ תנעשמ םע "ריפס " םגד   תכתמ לספס     42.05.0395

           2,884.00 ע"וש וא "סדה" 'בח לש S-003 'חי           
      
תוידיו תנעשמ םע "ריפס " םגד   תכתמ לספס     42.05.0400

           3,653.00 ע"וש וא "סדה" 'בח לש S-003 ט"קמ 'חי           
      
ט"קמ )ןטהנמ(  "ןרק" םגד תכתמ לספס     42.05.0405

           1,539.00 ע"וש וא "סדה" 'בח לש S-032 'חי           
      
S-322 ט"קמ )ויקוט(  "רומ" םגד תכתמ לספס     42.05.0410

           1,635.00 ע"וש וא "סדה" 'בח לש 'חי           
      
S-702 ט"קמ  "םילשורי" םגד תכתמ לספס     42.05.0415

           1,635.00 ע"וש וא "סדה" 'בח לש 'חי           
      
S-802 ט"קמ )זירפ(  "קמע" םגד תכתמ לספס     42.05.0420

           1,347.00 ע"וש וא "סדה" 'בח לש 'חי           
      
די זחאמ םע )זירפ(  "קמע" םגד תכתמ לספס     42.05.0425

           1,442.00 ע"וש וא "סדה" 'בח לש S-802 ט"קמ 'חי           
      
לש S-004 ט"קמ  "לילג" םגד תכתמ לספס     42.05.0430

           1,539.00 ע"וש וא "סדה" 'בח 'חי           
      
ט"קמ  די זחאמ םע "לילג" םגד תכתמ לספס     42.05.0435

           1,731.00 . ע"וש וא "סדה" 'בח לש S-004 'חי           
      
לש B-020 ט"קמ  "גרפ" םגד תכתמ לספס     42.05.0440

           4,423.00 ע"וש וא "סדה" 'בח 'חי           
      
ט"קמ "תפקר" םגד ןוטב ילגר םע תכתמ לספס     42.05.0445

           6,634.00 ע"וש וא "סדה" 'בח לש B-830 'חי           
      
ט"קמ "סוטול" םגד ןוטב ילגר םע תכתמ לספס     42.05.0450

           4,999.00 ע"וש וא "סדה" 'בח לש B-870 'חי           
      
ט"קמ "סוטול" םגד ןוטב ילגר םע תכתמ לספס     42.05.0455

           4,999.00 ע"וש וא "סדה" 'בח לש B-870 'חי           
      
      

50.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../362 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     362 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש B910-B ט"קמ "ןימסי" םגד  תכתמ לספס     42.05.0460

           5,288.00 ע"וש וא "סדה" 'בח 'חי           
      
לש B-540 ט"קמ "ןויבס" םגד  תכתמ לספס     42.05.0465

           5,865.00 ע"וש וא "סדה" 'בח 'חי           
      
ט"קמ בג אלל "ןויבס" םגד  תכתמ לספס     42.05.0470

           4,423.00 ע"וש וא "סדה" 'בח לש B-640 'חי           
      
B-740 ט"קמ לופכ "ןויבס" םגד  תכתמ לספס     42.05.0475

           8,364.00 ע"וש וא "סדה" 'בח לש 'חי           
      
B-450 ט"קמ לופכ "הנדומ" םגד  תכתמ לספס     42.05.0480

           4,230.00 ע"וש וא "סדה" 'בח לש 'חי           
      
B-800 ט"קמ לופכ "אמור" םגד  תכתמ לספס     42.05.0485

           5,095.00 ע"וש וא "סדה" 'בח לש 'חי           
      
"5507" םגד YKS תחפשממ ץעו תכתמ לספס     42.05.0490
וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב "5107" ,      

           2,884.00 ע"וש 'חי           
      
"2107" םגד YKS תחפשממ ץעו תכתמ לספס     42.05.0495

           1,731.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב 'חי           
      
"3507" םגד YKS תחפשממ ץעו תכתמ לספס     42.05.0500

           2,212.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב 'חי           
      
םגד YKS תחפשממ ןוטבו תכתמ לספס     42.05.0505
וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב "5101"      

           2,789.00 ע"וש 'חי           
      
םקרמ / טילונרג / ףושח רמגב ןוטבו ץע לספס     42.05.0510
ע"וש וא "אכירא םחש" לש "ןליא" םגד ןבא      

           2,212.00 'מ 9.1 ךרואב 'חי           
      
/ ןבל ןוטב / ףושח רמגב ןוטבו ץע לספס     42.05.0515
ע"וש וא "אכירא םחש" לש "קפא" םגד טילונרג      

           2,212.00 'מ 51.2 ךרואב 'חי           
      
םגד ןוטסרקא / תירכרוכ רמגב ןוטבו ץע לספס     42.05.0520

           2,597.00 'מ 0.2 ךרואב ע"וש וא "ןייטשרקא" לש "וגנט" 'חי           
      
לש ןוטסרקא / תירכרוכ רמגב ןוטבו ץע לספס     42.05.0525

           2,500.00 'מ 50.2 ךרואב ע"וש וא "ןייטשרקא" 'חי           
      
לש "ימורד" םגד ירכרוכ רמגב ןוטבו ץע לספס     42.05.0530

           4,230.00 'מ 0.3 ךרואב ע"וש וא "ןייטשרקא" 'חי           
      

50.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../363 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     363 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
"תובוחר" םגד ןוטסרקא רמגב ןוטבו ץע לספס     42.05.0535

           3,077.00 'מ 4.2 ךרואב ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 'חי           
      
םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטב לספס     42.05.0540
וא "אכירא םחש" לש "יתשק" / "תילגרמ"      
6.1 ךרואב ע"וש וא "גנוטיא" לש "051 לספס"      

           1,442.00 'מ 'חי           
      
ימוגמ בשומ םע ןיוזמ ןוטבמ לוגע לספס     42.05.0545
םחש" לש הגנ 4441  םגד תמגודכ רזחוממ      

           2,884.00 ע"וש וא "אכירא 'חי           
      
ע"ש וא "תנעשמ םע הגנ" תמגודכ ןוטב לספס     42.05.0550

           2,884.00 מ"ס 001 רטוקב ע"וש וא "אכירא םחש" לש 'חי           
      
לש ע"וש וא "הטסאיס" תמגודכ ןוטב לספס     42.05.0555

           2,549.00 מ"ס 072 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" 'חי           
      
"ביבא" םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטב לספס     42.05.0560

           2,020.00 'מ 8.1 ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש" לש 'חי           
      
ביבא" םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטב לספס     42.05.0565
8.1 ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש" לש "לופכ      

           3,557.00 'מ 'חי           
      
םע ודראק" תמגודכ תכתמו ןוטב לספס     42.05.0570
ע"וש וא "אכירא םחש" לש ע"וש וא "תנעשמ      

           2,645.00 מ"ס 081 ךרואב 'חי           
      
ע"וש וא "ודראק" תמגודכ תכתמו ןוטב לספס     42.05.0575

           2,308.00 מ"ס 081 ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש" לש 'חי           
      
וא "תנעשמ םע םור לא" תמגודכ ןוטב לספס     42.05.0580
241 ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש" לש ע"וש      

           2,693.00 מ"ס 'חי           
      
לש ע"וש וא "םור לא" תמגודכ ןוטב לספס     42.05.0585

           2,115.00 מ"ס 241 ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש" 'חי           
      
םחש" לש "לושחנ" תמגודכ ןוטב לספס     42.05.0590

           2,789.00 מ"ס 061 ךרואב ע"וש וא "אכירא 'חי           
      
לש "תנעשמ םע לושחנ" תמגודכ ןוטב לספס     42.05.0595

           2,884.00 מ"ס 061 ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש" 'חי           
      
לש "תנעשמ םע לושחנ" תמגודכ ןוטב לספס     42.05.0600

           2,020.00 מ"ס 06 ךרואב ע"וש וא "אכירא םחש" 'חי           
      
      

50.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../364 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
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13/12/2018
דף מס':     364 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יתשק" םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטב לספס     42.05.0605
051 לספס" וא "אכירא םחש" לש "תנעשמ םע      
6.1 ךרואב ע"וש וא "גנוטיא" לש "בג תפסותב      

           2,308.00 'מ 'חי           
      
םגד ןוטסרקא / תירכרוכ רמגב ןוטב לספס     42.05.0610
9.1 ךרואב ע"וש וא "ןייטשרקא" לש "ונימוד"      

           4,230.00 'מ 'חי           
      
04/091/64 תודימב ילכירדא ןוטבמ לספס     42.05.0615

           3,173.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות "ונימוד" םגד מ"ס 'חי           
      
24/071/05 תודימב ילכירדא ןוטבמ לספס     42.05.0620
וא "ןייטשרקא" תרצות "קקוב ןיע" םגד מ"ס      

           3,173.00 ע"וש 'חי           
      
תודימב ןוטסרקא רמגב ןוטבמ ינבלמ לספס     42.05.0625

           2,884.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 05/002/04 'חי           
      
תודימב ילכירדא ןוטבמ בחר לספס     42.05.0630

           7,114.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 06/072/09 'חי           
      
תודימב תירכרוכ רמגב ןוטבמ  "Z" לספס     42.05.0635

           2,500.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 46/06/05 'חי           
      
ןווגב "0601" םגד YKS תחפשממ ןוטב לספס     42.05.0640

           2,212.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ 'חי           
      
ןווגב "0301" םגד YKS תחפשממ לספס     42.05.0645

           3,077.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ 'חי           
      
"0401" םגד YKS תחפשממ בג םע לספס     42.05.0650

           3,557.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב 'חי           
      
טילונרג / והשלכ ןווג / רופא רמגב ןוטב לספס     42.05.0655
ךרואב ע"וש וא "ןמפלוו" לש "051 לספס" םגד      

           1,347.00 'מ 5.1 'חי           
      
טילונרג / והשלכ ןווג / רופא רמגב ןוטב לספס     42.05.0660
ךרואב ע"וש וא "ןמפלוו" לש "C לספס" םגד      

           1,058.00 'מ 8.0 'חי           
      
טילונרג / והשלכ ןווג / רופא רמגב ןוטב לספס     42.05.0665
ךרואב ע"וש וא "ןמפלוו" לש "042 ץיצע" םגד      

           2,020.00 'מ 4.2 'חי           
      
לש "לוגע" םגד רופא רמגב ןוטב לספס     42.05.0670

           2,693.00 ע"וש וא "ןמפלוו" 'חי           
      

50.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../365 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
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13/12/2018
דף מס':     365 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ילאטמ עבצ רובע תכתמ ילספס ריחמל תפסות     42.05.0675

              83.00 LAR גולטק י"פע 'חי           
      
תרצות 1001 טקמ תוידי אלל קרב  םגד לספס     42.05.0680

           1,475.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח 'חי           
      
1001 טקמ תוידי ללוכ קרב  םגד לספס     42.05.0685
וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות      

           1,656.00 ע"וש 'חי           
      
1001 טקמ תוידי אלל דדוב קרב  םגד לספס     42.05.0690
וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות      

           1,223.00 ע"וש 'חי           
      
תרצות 2001 טקמ תוידי אלל לט  םגד לספס     42.05.0695

           1,529.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח 'חי           
      
תרצות 2001 טקמ תוידי ללוכ לט  םגד לספס      42.05.0700

           1,719.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח 'חי           
      
תרצות 3001 טקמ תוידי אלל ידע  םגד לספס     42.05.0705

           1,327.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח 'חי           
      
תרצות 3001 טקמ תוידי ללוכ ידע  םגד לספס     42.05.0710

           1,507.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח 'חי           
      
3001 טקמ תוידי אלל דדוב ידע  םגד לספס     42.05.0715
וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות      

           1,149.00 ע"וש 'חי           
      
4001 טקמ םיבשומ 3 ג"בתנ  םגד לספס     42.05.0720
וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות      

           2,235.00 ע"וש 'חי           
      
4001 טקמ םיבשומ 4 ג"בתנ  םגד לספס     42.05.0725
וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות      

           2,635.00 ע"וש 'חי           
      
תרבח תרצות 6001 טקמ ןטהנמ  םגד לספס     42.05.0730

           1,297.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" 'חי           
      
מ"ס 081 ךרואב וגול אלל וגקיש  םגד לספס     42.05.0735
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 7001 טקמ      

           1,212.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
מ"ס 081 ךרואב וגול ללוכ וגקיש  םגד לספס     42.05.0740
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 7001 טקמ      

           1,431.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      

50.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../366 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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13/12/2018
דף מס':     366 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 002 ךרוטב וגול ללוכ וגקיש  םגד לספס     42.05.0745
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 7001 טקמ      

           1,592.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
תרצות 9001 טקמ תוידי אלל הניל  םגד לספס     42.05.0750

           2,299.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח 'חי           
      
9001 טקמ תוידי ללוכ הניל  םגד לספס     42.05.0755
וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות      

           2,458.00 ע"וש 'חי           
      
תרבח תרצות 0101 טקמ סונו  םגד לספס     42.05.0760

           1,581.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" 'חי           
      
1101 טקמ תוידי ללוכ םער  םגד לספס     42.05.0765
וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות      

           1,771.00 ע"וש 'חי           
      
6101 טקמ תוידי ללוכ טרופמוק  םגד לספס     42.05.0770
וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות      

           5,938.00 ע"וש 'חי           
      
וגולו םיעבצ ינש תנעשמ אלל גלפ  םגד לספס     42.05.0775
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 7101 טקמ      

           1,771.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
אלל דחא עבצ תנעשמ אלל גלפ  םגד לספס     42.05.0780
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 7101 טקמ וגול      

           1,455.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
טקמ םיבשומ 3 הנובירט לספס  םגד לספס     42.05.0785
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 7101      

           1,370.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
טקמ םיבשומ 4 הנובירט לספס  םגד לספס     42.05.0790
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 7101      

           1,455.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
טקמ םיבשומ 5 הנובירט לספס  םגד לספס     42.05.0795
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 7101      

           1,747.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
תוידיו וגול ללוכ םיעבצ 2 גלפ  םגד לספס     42.05.0800
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 8101 טקמ      

           2,350.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
      
      
      

50.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../367 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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13/12/2018
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
טקמ תוידי ללוכ דחא עבצ גלפ  םגד לספס     42.05.0805
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 8101      

           2,088.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
טקמ תוידי אלל דחא עבצ גלפ  םגד לספס     42.05.0810
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 8101      

           1,708.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
9101 טקמ תוידי אלל ףוגניזיד  םגד לספס     42.05.0815
וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות      

           1,719.00 ע"וש 'חי           
      
9101 טקמ תוידי ללוכ ףוגניזיד  םגד לספס     42.05.0820
וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות      

           1,909.00 ע"וש 'חי           
      
0201 טקמ םיבשומ 4 סובולג  םגד לספס     42.05.0825
וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות      

           4,945.00 ע"וש 'חי           
      
טקמ דדוב הנובירט בשומ ונאלימ  םגד לספס     42.05.0830
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 1201      

             559.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
תוידי ללוכ םיעבצ ינש ןילופורטמ  םגד לספס     42.05.0835
.םא.יא" תרבח תרצות 4201 טקמ וגול ללוכ      

           2,458.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש 'חי           
      
תוידי אלל דחא עבצ ןילופורטמ  םגד לספס     42.05.0840
.םא.יא" תרבח תרצות 4201 טקמ וגול אלל      

           2,193.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש 'חי           
      
הניילורק ץע יבשומ תלת לבוי  םגד לספס     42.05.0845
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 5201 טקמ      

           2,119.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
טקמ קיט ץע יבשומ תלת לבוי  םגד לספס     42.05.0850
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 5201      

           2,563.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
טקמ הניילורק ץע יבשומ וד לבוי  םגד לספס     42.05.0855
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 5201      

           1,802.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
5201 טקמ קיט ץע יבשומ וד לבוי  םגד לספס     42.05.0860
וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות      

           2,141.00 ע"וש 'חי           
      
      

50.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../368 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     368 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
5201 טקמ הנילורק ץע דדוב לבוי  םגד לספס     42.05.0865
וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות      

           1,486.00 ע"וש 'חי           
      
5201 טקמ קיט ץע דדוב לבוי  םגד לספס     42.05.0870
וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות      

           1,688.00 ע"וש 'חי           
      
הניילורק ץע תנעשמ אלל לבוי  םגד לספס     42.05.0875
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 6201 טקמ      

           1,855.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
טקמ קיט ץע תנעשמ אלל לבוי  םגד לספס     42.05.0880
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 6201      

           2,088.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
תרבח תרצות 7201 טקמ לחנ  םגד לספס     42.05.0885

           1,212.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" 'חי           
      
ללוכ ןוטב ילגרו תכתמ בשומ ןפג  םגד לספס     42.05.0890
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 8201 טקמ תוידי      

           2,299.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
אלל ןוטב ילגרו תכתמ בשומ ןפג  םגד לספס     42.05.0895
.םא.יא" תרבח תרצות 9201 טקמ תנעשמ      

           1,877.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש 'חי           
      
0301 טקמ הניילטרק ץע טק לבוי  םגד לספס     42.05.0900
וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות      

           1,244.00 ע"וש 'חי           
      
0301 טקמ קיט ץע טק לבוי  םגד לספס     42.05.0905
וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות      

           1,432.00 ע"וש 'חי           
      
תרבח תרצות 2301 טקמ המנפ  םגד לספס     42.05.0910

           2,035.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" 'חי           
      
טקמ הניילורק ץע תלת המלע  םגד לספס     42.05.0915
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 3301      

           1,983.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
טקמ הניילורק ץע יבשומ וד המלע  םגד לספס     42.05.0920
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 3301      

           1,771.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
      
      
      

50.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../369 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     369 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
טקמ הניילורק ץע דדוב המלע  םגד לספס     42.05.0925
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 3301      

           1,603.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
ליפורפמ בגו בשומ דדוב המלע  םגד לספס     42.05.0930
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 3301 טקמ תכתמ      

           1,285.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
3301 טקמ הניילורק ץע טק המלע  םגד לספס     42.05.0935
וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות      

           1,285.00 ע"וש 'חי           
      
תרבח תרצות 5301 טקמ רפונ  םגד לספס     42.05.0940

           1,244.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" 'חי           
      
תרבח תרצות 6301 טקמ המענ  םגד לספס     42.05.0945

           1,244.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" 'חי           
םילספס 50.24 כ"הס            

      
/ ם י ב ש ו מ  / ת ו נ ו ב י ר ט  60.24 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב מ  ם י פ ר פ ר ש       
      
,הקפסא :םיללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
תוברל ןרציה טרפמב ראותמה לכ תא  ,הלבוה      
סוסיב , )ןנכתמ טרפמ רדעהב( הנקתה      
תכתמה ירצומ לכ .ותומדקל חטשה תרזחהו      
רמג דע לכה .רונתב םיעובצו םינוולוגמ ויהי      
.ותומדקל חטשה תרזחהו םלשומ      
      
םורט ןוטבמ תוננושמ )םיבשומ( תונובירט     42.06.0005
תודימב 04-ב ןיוזמ ןוטבמ L ךתחב      
    94-42X631 57.2 ,06.5 08.5 ךרואבו  מ"ס,  
םוטיאו תאשונ תורוקל רוביח תוברל  'מ      

           1,684.00 םיבשומה ןיב רוביחה תודוקנ רטמ           
      
ןוטבמ L  ךתחב םורט ןוטבמ תוננושמ תוגרדמ     42.06.0010
והשלכ בחורבו 92-41X75 תודימב 04-ב ןיוזמ      
תודוקנ םוטיא תוברל תונובירטה ג"ע תבכרומ      

             694.00 רוביחה רטמ           
      
הנובירט לע הנקתהל ליגר קיטסלפ בשומ     42.06.0015

             145.00 ןרציה טרפמ י"פע רזעה ירזיבא לכ תוברל 'חי           
      
תוברל םידבוכמה חטשמל לפקתמ בשומ     42.06.0020

             472.00 ןרציה טרפמ י"פע רזעה ירזיבא לכו די דעסמ 'חי           
      
      
      

60.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../370 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     370 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לדוגב םורט ןוטבמ "ח" סופיטמ בשומ     42.06.0025
,מ"ס 04/06/05 לדוגב וא מ"ס 05/05/05      
תרצות טילונרג / ינועבצ / רופא רמגב      
תרצות "רשי ףרפרש" סופיטמ וא "ןייטשרקא"      
תרצות "ןולספס" סופיטמ וא "אכירא םחש"      

             866.00 ע"וש וא "גנוטיא" 'חי           
      
/ "ח" סופיטמ ןוטב בשומל הניפ תודיחי     42.06.0030

             770.00 טילונרג / ינועבצ / רופא רמגב "רשי ףרפרש" 'חי           
      
םורט ןוטבמ "רועק לספס" סופיטמ בשומ     42.06.0035
"גנוטיא" תרצות טילונרג / ינועבצ / רופא רמגב      

             578.00 ע"וש וא "ןמפלוו" וא 'חי           
      
)לגעמב 'חי 51( "לגועמ ח" סופיטמ בשומ     42.06.0040
/ רופא רמגב מ"ס 36/05 לדוגב םורט ןוטבמ      
ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות טילונרג / ינועבצ      

             559.00 'פמוק         )'חי 51 = 'פמוק 1(  
      
)לגעמב 'חי 21( "לגועמ ח" סופיטמ בשומ     42.06.0045
/ רופא רמגב מ"ס 87/05 לדוגב םורט ןוטבמ      
ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות טילונרג / ינועבצ      

             568.00 'פמוק         )'חי 21 = 'פמוק 1(  
      
םורט ןוטבמ "לגועמ ןמותמ" סופיטמ בשומ     42.06.0050
/ ינועבצ / רופא רמגב מ"ס 06/05 לדוגב      

             636.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות טילונרג 'חי           
      
ןוטבמ "1.ל.מ תינדא לספס" סופיטמ בשומ     42.06.0055
)'חי 4-מ יונב( מ"ס 061/061 לדוגב םורט      
תרצות טילונרג / ינועבצ / רופא רמגב      
4 = 'פמוק 1( טלפמוק ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      

           4,423.00 'פמוק         )'חי  
      
ןוטבמ "ןותחת + ןוילע בשומ" סופיטמ בשומ     42.06.0060
תונוילע 'חי 2-מ יונב( מ"ס 07/06 לדוגב םורט      
תרצות ןוטסרקא רמגב )תונותחת 'חי 2-מו      

           1,377.00 'פמוק         )'חי 2 = 'פמוק 1( ע"וש וא "ןייטשרקא"  
      
םורט ןוטבמ "ףיצר תזורחמ" סופיטמ בשומ     42.06.0065
וא "אכירא םחש" תרצות טילונרג / ףושח רמגב      

             617.00 ע"וש 'חי           
      
יבשומ םע ףצר תריציל( "ריצ" סופיטמ בשומ     42.06.0070
טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ )תזורחמ      

             482.00 ע"וש וא "אכירא םחש" תרצות 'חי           
      
      
      

60.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../371 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     371 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הלוגע / תעבורמ תרגסמ" סופיטמ בשומ     42.06.0075
מ"ס 081/081 לדוגב םורט ןוטבמ "הגורעל      
וא "אכירא םחש" תרצות טילונרג / ףושח רמגב      

           4,808.00 'פמוק         טלפמוק ,ע"וש  
      
/ "023 ילגעמ" / "062 ילגעמ" סופיטמ ףרפרש     42.06.0080
/ ףושח רמגב םורט ןוטבמ "085 ילגעמ"      

             674.00 ע"וש וא "אכירא םחש" תרצות טילונרג 'חי           
ןוטבמ םיפרפרש / םיבשומ / תונובירט 60.24 כ"הס            

      
ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ  70.24 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא :םיללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
תוברל ןרציה טרפמב ראותמה לכ תא  ,הלבוה      
סוסיב , )ןנכתמ טרפמ רדעהב( הנקתה      
תכתמה ירצומ לכ .ותומדקל חטשה תרזחהו      
רמג דע לכה .רונתב םיעובצו םינוולוגמ ויהי      
.םלשומ      
      
ןווגב "1001" םגד YKS תחפשממ ןחלוש     42.07.0005

           1,962.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ 'חי           
      

           2,251.00 ע"וש וא ןקלוו לש "ןריבא" םגד קינקיפ ןחלוש 'חי          42.07.0010
      
'בח לש G-007 ט"קמ תכתמ קינקיפ ןחלוש     42.07.0015

           5,039.00 ע"וש וא "סדה" 'חי           
      
'בח לש G-008 ט"קמ ל"קק קינקיפ ןחלוש     42.07.0020

           1,501.00 . ע"וש וא "סדה" 'חי           
      
'בח לש G-003 ט"קמ השושמ קינקיפ ןחלוש     42.07.0025

           3,693.00 . ע"וש וא "סדה" 'חי           
      
תרצות ל"קק םגד םילספס םע קינקיפ ןחלוש     42.07.0030

           2,674.00 . ע"וש וא "ץע לוב" 'חי           
      
רמגב םורט ןוטבמ "ימואל ןג" םגד לוגע ןחלוש     42.07.0035
מ"ס 021 רטוקב W.S. תירכרוכ / ןוטסרקא      

           2,136.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 'חי           
      
תמלשהל( "ימואל ןג" םגד יתשק לספס     42.07.0040
/ ןוטסרקא רמגב םורט ןוטבמ )תכרעמ      
לש מ"ס 032 רטוקב W.S. תירכרוכ      

           1,491.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" 'חי           
      
בולישמ היונב "4 חרפ" םגדמ הבישי תכרעמ     42.07.0045
וא "אכירא םחש" לש ןוטבו הקאיזומ ,תכתמ      

           3,269.00 ע"וש 'חי           
70.24 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../372 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     372 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
בולישמ היונב "6 חרפ" םגדמ הבישי תכרעמ     42.07.0050
וא "אכירא םחש" לש ןוטבו הקאיזומ ,תכתמ      

           3,846.00 ע"וש 'חי           
      
היונב "ץע םע תינבלמ" םגדמ הבישי תכרעמ     42.07.0055
םחש" לש ץעו ןוטב ,הקאיזומ ,תכתמ בולישמ      

           6,730.00 ע"וש וא "אכירא 'חי           
      
בולישמ היונב "תינבלמ" םגדמ הבישי תכרעמ     42.07.0060
וא "אכירא םחש" לש ןוטבו הקאיזומ ,תכתמ      

           5,288.00 ע"וש 'חי           
      
בולישמ היונב "תיטפילא" םגדמ הבישי תכרעמ     42.07.0065
וא "אכירא םחש" לש ןוטבו הקאיזומ ,תכתמ      

           5,384.00 ע"וש 'חי           
      
קראפ" / "יטפילא קראפ" םגדמ הבישי תכרעמ     42.07.0070
בולישמ היונב )םיכנל תושיגנ תמאתומ( "לוגע      

           7,306.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש ןוטבו הקאיזומ 'חי           
      
תמאתומ( "סוטול יבשומ" םגדמ הבישי תכרעמ     42.07.0075
/ ףושח רמגב םורט ןוטבמ )םיכנל תושיגנ      

           4,326.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש טילונרג 'חי           
      
"עבורמ לגר דח" םגדמ הבישי תכרעמ     42.07.0080
תכתמ ,ןוטבמ היונב )םיכנל תושיגנ תמאתומ(      

           4,230.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש הקאיזומו 'חי           
      
היונב "לוגע לגר דח" םגדמ הבישי תכרעמ     42.07.0085
וא "אכירא םחש" לש הקאיזומו תכתמ ,ןוטבמ      

           3,846.00 ע"וש 'חי           
      
היונב "תנעשמו בשומ" םגדמ הבישי תכרעמ     42.07.0090
וא "אכירא םחש" לש הקאיזומו תכתמ ,ןוטבמ      

           5,768.00 ע"וש 'חי           
      
יבשומ( "ןוטבו תכתמ" םגדמ הבישי תכרעמ     42.07.0095
וא "אכירא םחש" לש )ןוטבמ ןחלושו תכתמ      

           6,490.00 ע"וש 'חי           
      
םחש" לש "ץע / תכתמ רורד" הבישי תכרעמ     42.07.0100
תודימב )ץעו( תכתמ, וצארטמ ע"ש וא "אכירא      
,וצארטמ ןחלוש תוברל ,מ"ס 082/061      

          13,267.00 הלוגרפו םיבשומ 'חי           
      
      
      
      
      

70.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../373 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     373 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יטלומ )ןחלושו םיבשומ 3( הבישי תכרעמ     42.07.0105
םע רונתב העובצו תנבלוגמ תכתממ השיגנ      
תוניפ" תרצות "רדה" םגד טמחש חול תעבטה      

           7,567.00 ע"וש וא "תוקורי תוברת 'חי           
      
םחש" לש הבישי תוכרעמל ריחמ תפסות     42.07.0110
טמחש/הקמד וא שב-שש חול רובע "אכירא      

             627.00 ןחלושב םיעבטומ 'חי           
      
8 םע קינקיפ ןחלוש לייא םגד תוחונ תונחלוש     42.07.0115
אסכל תושיגנו זכרמב הישמשל םוקמ םיבשומ      
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 8001 טקמ םילגלג      

           3,783.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
8 םע קינקיפ ןחלוש לייא םגד תוחונ תונחלוש     42.07.0120
אסכל תושיגנו זכרמב הישמשל םוקמ םיבשומ      
תרצות 8001 טקמ שב-שש חול ללוכ ,םילגלג      

           4,247.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח 'חי           
      
4 ,עגורמ ןחלוש רפוע םגד תוחונ תונחלוש     42.07.0125
תרצות 1301 טקמ ררוחמ חפמ םיבשומ      

           3,228.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח 'חי           
      
4 ,עגורמ ןחלוש רפוע םגד תוחונ תונחלוש     42.07.0130
וא שב-שש חול ללוכ ררוחמ חפמ םיבשומ      
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 1301 טקמ טמחש      

           3,692.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
2 511/08 ינבלמ יבצ םגד תוחונ תונחלוש     42.07.0135
.םא.יא" תרבח תרצות 4301 טקמ  םילספס      

           2,763.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש 'חי           
הבישי תוכרעמ 70.24 כ"הס            

      
ה ל ל צ ה  ,ת ו ל ו ג ר פ  80.24 ק ר פ  ת ת       
      
י"פע הנקתה ללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
תוברל )ןנכתמ טרפמ רדעהב( ןרציה טרפמ      
תוברלו ,ותומדקל חטשה תרזחהו סוסיב      
הנקתה רובע רוטקורטסנוק רושיא      
      
לש םיליפורפמ היושע "הדימרפ" הללצה תככס     42.08.0005
דבב הרוקמ .םידומע ללוכ ,תנוולוגמ הדלפ      
גוס ,םומינימ 09% לש הללצה לעב גורא      
העיריה .שא ןקת רושיא לעב היהי העיריה      
,ר"מ/ג"ק 092 לעמ העירקל קזוח תלעב      
יפל ןווגה, ךוניחה דרשמ תושירדב תדמוע      

             270.00 לכירדאה תריחב ר"מ           
      

80.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../374 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     374 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יטוחב םירוזש םיטטניס םיביסמ לצ תשר     42.08.0010
,ןבל לצ 09% תחא הבכש תררווואמ םוינימולא      
הבכרהו זילפמ רוביח ירזיבא ,הריפת ללוכ      
ודדמי הרישק/החיתמ ילבכו םיכמות םידומע(      

              59.00 )דרפינב ר"מ           
      
תיצקורטסנוקמ םהשלכ לדוגבו הרוצב הלוגרפ     42.08.0015
ץע תשר יוסיכו ץע תורוק, תכתממ םידומע /      
תיטטסורטקלא העיבצו ןווליג תוברל ,לעמ      

           1,442.00 .ןוטב תודוסיו רונתב ר"מ           
      
תופפרו םיעבורמ תכתמ יליפורפמ הלוגרפ     42.08.0020
,ריקל תנגועמו תילוזנוק .חוטש לזרב יליפורפמ      

           1,011.00 .םידומע אלל ר"מ           
      
עובצ ןבלוגמ לזרב יליפורפמ תולוגרפ     42.08.0025
וא ליפורפמ תינשמ הקולחו מ"מ 3/06/021      
יוריק .מ"ס 07 לכ מ"מ 62/04/04 תיוז      
וא מ"מ 22/48 הללצה ילגרסב .יס.יו.יפמ      
וא מ"מ 53 רוח ,מ"מ 82/8 ליפורפמ תשרב      

           1,251.00 מ"מ 05 רוח ,מ"מ 04/02 תיבולישמ ר"מ           
      
תודימב ,5 גוס יניפ ןרוא ץע תורוקמ תולוגרפ     42.08.0030
ללוכ ,מ"ס 07 - 08 לכ מ"ס 01/5 וא 02/5      
לכב ןרוא ץעמ םילגרסב יקפוא יוריק ,ץע ידומע      
וא הכלב העיבצו ץעה דוביע ללוכ ,תופיפצ      

           1,155.00 .םידדצב יופיח ללוכ אל ,עבצ ר"מ           
      
תומכ ,)רופגניס( "תינרוא" םגד לצ תככס     42.08.0035
לש P-019 ט"קמ ,'חי 51 הללצהל ץע תוחול      

           2,260.00 ע"וש וא "סדה" 'חי           
      
ץע תוחול תומכ , "תינרוא" םגד לצ תככס     42.08.0040
וא "סדה" לש P-029 ט"קמ ,'חי 51 הללצהל      

           3,366.00 ע"וש 'חי           
      
"תינרוא" םגד ,ץעמ לצ תככסל ריחמ תפסות     42.08.0045
P / 029-019 ט"קמ  "תינרוא" םגד לצ תככס      
ץע תוחול תפסוה רובע ע"וש וא "סדה" לש      

              35.00 .דחא ץע חולל ריחמה ,הללצהל 'חי           
      
"סדה" לש P-039 ט"קמ בקונמ חפמ לצ תככס     42.08.0050

           4,375.00 ע"וש וא 'חי           
      
ט"קמ  "הברע" םגד תכתמו ץע לצ תככס     42.08.0055

           1,300.00 ע"וש וא "סדה" לש P-049 ר"מ           
      
םגד ,לספסה תוברל , תכתמו ץע לצ תככס     42.08.0060

           1,442.00 ע"וש וא "סדה" לש P-059 ט"קמ "סדה" ר"מ           
80.24 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../375 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     375 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
P-269 ט"קמ  "רואיל" םגד תכתממ לצ תככס     42.08.0065

           1,395.00 ע"וש וא "סדה" לש ר"מ           
      
לש P-269 ט"קמ "רומיל" םגד ץעמ הלוגרפ     42.08.0070

           2,404.00 ע"וש וא "סדה" ר"מ           
      
וא "אכירא םחש" לש "תכתמ רשג" הלוגרפ     42.08.0075
הלוגרפה ךכוס .מ"ס X 002 002 תודימב ע"ש      
יליפורפב קזוחמ ןוולוגמו בקונמ חפ יושע      
ליפורפמ םירצוימ הלוגרפה ידומע .תכתמ      
בכרומ בשומה ,מ"ס 021/06 ןוולוגמ תכתמ      
ןגועמ ,מ"ס 081 ךרואב "ןמענ" םגדמ לספסמ      
םינוולוגמ תכתמה יקלח לכ . הלוגרפה ידומעל      

          10,094.00 םיעובצו 'חי           
      
ע"ש וא "אכירא םחש" לש "ץע רשג" הלוגרפ     42.08.0080
יושע הלוגרפה ךכוס .מ"ס X 002 002 תודימב      
קזוחמ ךכוסה ,ןגמ עבצב םיעובצ ץע תוחולמ      
םירצוימ הלוגרפה ידומע .תכתמ יליפורפב      
בשומה ,מ"ס 021/06 ןוולוגמ תכתמ יליפורפמ      
091 ךרואב "ןולייא" םגדמ לספסמ בכרומ      
יקלח לכ . הלוגרפה ידומעל ןגועמ ,מ"ס      

           9,614.00 םיעובצו םינוולוגמ תכתמה 'חי           
      
וא "אכירא םחש" לש "תכתמ ןויריפא" הלוגרפ     42.08.0085
הלוגרפה ךכוס .מ"ס X 002 002 תודימב ע"ש      
יליפורפב קזוחמ ןוולוגמו בקונמ חפ יושע      
ליפורפמ םירצוימ הלוגרפה ידומע .תכתמ      
בכרומ בשומה ,מ"ס 021/06 ןוולוגמ תכתמ      
ןגועמ ,מ"ס 081 ךרואב "ןמענ" םגדמ לספסמ      
םינוולוגמ תכתמה יקלח לכ . הלוגרפה ידומעל      

           9,133.00 םיעובצו 'חי           
      
וא "אכירא םחש" לש "ץע ןויריפא" הלוגרפ     42.08.0090
הלוגרפה ךכוס .מ"ס X 002 002 תודימב ע"ש      
ךכוסה ,ןגמ עבצב םיעובצ ץע תוחולמ יושע      
הלוגרפה ידומע .תכתמ יליפורפב קזוחמ      
021/06 ןוולוגמ תכתמ יליפורפמ םירצוימ      
"ןולייא" םגדמ לספסמ בכרומ בשומה ,מ"ס      
לכ . הלוגרפה ידומעל ןגועמ ,מ"ס 091 ךרואב      

          10,094.00 םיעובצו םינוולוגמ תכתמה יקלח 'חי           
      
      
      
      
      
      
      
      

80.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../376 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     376 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וא "אכירא םחש" לש "תכתמ תילג" הלוגרפ     42.08.0095
632 בחור מ"ס 061/252/202 תודימב ע"ש      
,ןוולוגמו בקונמ חפ יושע הלוגרפה ךכוס .מ"ס      
ידומע .תכתמ יליפורפב קזוחמ ךכוסה      
, 4" ןוולוגמ תכתמ רוניצמ םירצוימ הלוגרפה      
ךרואב "ןמענ" םגדמ לספסמ בכרומ בשומה      
יקלח לכ . הלוגרפה ידומעל ןגועמ ,מ"ס 081      

          12,017.00 םיעובצו םינוולוגמ תכתמה 'חי           
      
ע"ש וא "אכירא םחש" לש "הפינמ" הלוגרפ     42.08.0100
תודימב ןוולוגמו בקונמ חפ יושע ךכוס תוברל      
קזוחמ ךכוסה , זפרט מ"ס 003/003/012      
תרזעב םידומעל רבוחמ ,תכתמ יליפורפב      
ידומע .הדלפ ילבכ תרזעב יולתו םיגרב      
לכ .ןייוזמ ןוטבמ ינוק ךתח ילעב הלוגרפה      

          17,304.00 םיעובצו םינוולוגמ תכתמה יקלח 'חי           
      
YKS תחפשממ ןוטב דומע תשלושמ הלוגרפ     42.08.0105
"ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב "3005" םגד      

          28,839.00 ע"וש וא 'חי           
      
הווש וא "ti revoc" דב תעיריב הללצהו יוריק     42.08.0110
יפקיה הדלפ לבכ םע םידומעל תנגועמ ךרע      
.םימייק םידומעל ןוגיע ללוכ ,העיריה ךרוא לכל      
092 לעמ העירקל קזוח תלעב העיריה      
ךוניחה דרשמ תושירדב תדמוע ,ר"מ/ג"ק      

              83.00 שא תודימעל ר"מ           
      
לש תועיריב קחשמה ינקתמל הללצהו יוריק     42.08.0115
וא/ו הללצה ישרפמ ע"ש וא " ti revoc " 'בח      
לכ תוברל ,הנרבממ וא/ו החיתמ תועירי      
היצקורטסנוקה ידומע תוחיתמה ,תורישקה      
ןווגב םתעיבצ תוברל( םיעובצו םינוולגמ      
,עקרקל ןוגיעו תודוסי )לכירדאה י"ע רחביש      
סוסיבהו םידומעה ,העיריה תבצה ןונכת ללוכ      
רושיא תלבקו ןלבקה םעטמ רוטקורטסנוק י"ע      
ןקת רושיא לעב היהי העיריה גוס ,חקפמה      
092 לעמ העירקל קזוח תלעב העיריה .שא      
,ךוניחה דרשמ תושירדב תדמוע ,ר"מ/ג"ק      
טרפמב רומאכו לכירדאה תריחב יפל ןווגה      

             266.00 דחוימה ר"מ           
      
דגנ לופיט רובע תכתמ תלוגרפ ריחמל תפסות     42.08.0120
וא הקינולטמ תמגודכ יופיצ תועצמאב היזורוק      
הדובעל דחוימ טרפמ י"פע לכה ,ךרע הווש      

             213.00 תימי ביבסב תכתמ יקלח לע הנגהו ר"מ           
      
      
      

80.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../377 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     377 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עוציב יא רובע הלוגרפ ריחמל  התחפה     42.08.0125

            -105.00 םידומע ר"מ           
הללצה ,תולוגרפ 80.24 כ"הס            

      
ם י צ י צ ע  90.24 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא :םיללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
תוברל ןרציה טרפמב ראותמה לכ תא  ,הלבוה      
סוסיב , )ןנכתמ טרפמ רדעהב( הנקתה      
תכתמה ירצומ לכ .ותומדקל חטשה תרזחהו      
רמג דע לכה .רונתב םיעובצו םינוולוגמ ויהי      
.םלשומ      
      
םורט ןוטבמ "םיחרפ זגרא" סופיטמ ץיצע     42.09.0005
לש מ"ס 55/08/08 תודימב רופא עבצב      

           1,096.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" 'חי           
      
םורט ןוטבמ "םיחרפ זגרא" סופיטמ ץיצע     42.09.0010
תודימב ץוחר טילונרג / והשלכ ןווג רמגב      

           1,200.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" לש מ"ס 55/08/08 'חי           
      
םורט ןוטבמ "םיחרפ תינדא" סופיטמ ץיצע     42.09.0015
לש מ"ס 55/05/051 תודימב רופא עבצב      

           1,238.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" 'חי           
      
םורט ןוטבמ "םיחרפ תינדא" סופיטמ ץיצע     42.09.0020
תודימב ץוחר טילונרג / והשלכ ןווג רמגב      

           1,381.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" לש מ"ס 55/05/051 'חי           
      
עבצב םורט ןוטבמ "תוינדא" סופיטמ ץיצע     42.09.0025
לש מ"ס 22/001/03 תודימב רופא      

             477.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" 'חי           
      
ןווג רמגב םורט ןוטבמ "תוינדא" סופיטמ ץיצע     42.09.0030
22/001/03 תודימב ץוחר טילונרג / והשלכ      

             553.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" לש מ"ס 'חי           
      
םורט ןוטבמ "42 עלצ השושמ" סופיטמ ץיצע     42.09.0035

             563.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב 'חי           
      
םורט ןוטבמ "42 עלצ השושמ" סופיטמ ץיצע     42.09.0040
לש ץוחר טילונרג / והשלכ ןווג רמגב      

             629.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" 'חי           
      
םורט ןוטבמ "05 עלצ השושמ" סופיטמ ץיצע     42.09.0045

           1,019.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב 'חי           
      
      

90.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../378 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     378 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םורט ןוטבמ "05 עלצ השושמ" סופיטמ ץיצע     42.09.0050
לש ץוחר טילונרג / והשלכ ןווג רמגב      

           1,162.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" 'חי           
      
םורט ןוטבמ "08 רטוק לוגע" סופיטמ ץיצע     42.09.0055
וא "ןייטשרקא" לש תירכרוכ / ןוטסרקא רמגב      

           1,571.00 ע"וש 'חי           
      
םורט ןוטבמ "021 רטוק לוגע" סופיטמ ץיצע     42.09.0060
וא "ןייטשרקא" לש תירכרוכ / ןוטסרקא רמגב      

           3,579.00 ע"וש 'חי           
      
רמגב םורט ןוטבמ "קסרפא" סופיטמ ץיצע     42.09.0065
מ"ס 65/07/07 תודימב תירכרוכ / ןוטסרקא      

           1,495.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 'חי           
      
רמגב םורט ןוטבמ "קסרפא" סופיטמ ץיצע     42.09.0070
לש מ"ס 08/011/011 תודימב טילונרג      

           2,361.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" 'חי           
      
םורט ןוטבמ "םיספ" / "קסרפא" סופיטמ ץיצע     42.09.0075
תודימב תירכרוכ / ןוטסרקא רמגב      

           2,771.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" לש מ"ס 08/011/011 'חי           
      
עבצב םורט ןוטבמ "הנקסוט" סופיטמ ץיצע     42.09.0080
לש מ"ס 14 רטוקב והשלכ ןווג / רופא      

             477.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" 'חי           
      
עבצב םורט ןוטבמ "הנקסוט" סופיטמ ץיצע     42.09.0085
לש מ"ס 25 רטוקב והשלכ ןווג / רופא      

             620.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" 'חי           
      
עבצב םורט ןוטבמ "הנקסוט" סופיטמ ץיצע     42.09.0090
לש מ"ס 36 רטוקב והשלכ ןווג / רופא      

             743.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" 'חי           
      
עבצב םורט ןוטבמ "הנקסוט" סופיטמ ץיצע     42.09.0095
לש מ"ס 57 רטוקב והשלכ ןווג / רופא      

             772.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" 'חי           
      
םורט ןוטבמ "56 רודכ יצח" סופיטמ ץיצע     42.09.0100
זוקינל םירוח ללוכ טילונרג / ףושח רמגב      

             439.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו 'חי           
      
םורט ןוטבמ "001 רודכ יצח" סופיטמ ץיצע     42.09.0105
זוקינל םירוח ללוכ טילונרג / ףושח רמגב      

             877.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו 'חי           
      
      

90.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../379 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     379 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ףושח רמגב םורט ןוטבמ "רודכ" סופיטמ ץיצע     42.09.0110
זוקינל םירוח ללוכ מ"ס 56 רטוקב טילונרג /      

             791.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו 'חי           
      
רמגב םורט ןוטבמ "ךומנ םולהי" סופיטמ ץיצע     42.09.0115
ללוכ מ"ס 43/08/08 תודימב טילונרג / ףושח      
וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח      

           1,038.00 ע"וש 'חי           
      
רמגב םורט ןוטבמ "הובג םולהי" סופיטמ ץיצע     42.09.0120
ללוכ מ"ס 15/08/08 תודימב טילונרג / ףושח      
וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח      

           1,114.00 ע"וש 'חי           
      
רמגב םורט ןוטבמ "עבורמ" סופיטמ ץיצע     42.09.0125
ללוכ מ"ס 54/06/06 תודימב טילונרג / ףושח      
וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח      

             772.00 ע"וש 'חי           
      
רמגב םורט ןוטבמ "עבורמ" סופיטמ ץיצע     42.09.0130
וא 06/57/57 תודימב טילונרג / ףושח      
לש תפטפטו זוקינל םירוח ללוכ מ"ס 55/08/08      

           1,086.00 ע"וש וא "אכירא םחש" 'חי           
      
ףושח רמגב םורט ןוטבמ "ןבלמ" סופיטמ ץיצע     42.09.0135
םירוח ללוכ מ"ס 03/09/52 תודימב טילונרג /      

             496.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל 'חי           
      
ףושח רמגב םורט ןוטבמ "ןבלמ" סופיטמ ץיצע     42.09.0140
םירוח ללוכ מ"ס 53/501/53 תודימב טילונרג /      

             810.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל 'חי           
      
ףושח רמגב םורט ןוטבמ "ןבלמ" סופיטמ ץיצע     42.09.0145
54/021/04 וא 54/001/05 תודימב טילונרג /      
םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח ללוכ מ"ס      

           1,114.00 ע"וש וא "אכירא 'חי           
      
םורט ןוטבמ "56 לוגע הרדש" סופיטמ ץיצע     42.09.0150
ללוכ מ"ס 001 רטוקב טילונרג / ףושח רמגב      
וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח      

           1,571.00 ע"וש 'חי           
      
םורט ןוטבמ "58 לוגע הרדש" סופיטמ ץיצע     42.09.0155
ללוכ מ"ס 001 רטוקב טילונרג / ףושח רמגב      
וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח      

           1,771.00 ע"וש 'חי           
      
      
      

90.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../380 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     380 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םורט ןוטבמ "06 לוגע רוצ" סופיטמ ץיצע     42.09.0160
ללוכ מ"ס 201 רטוקב טילונרג / ףושח רמגב      
וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח      

           1,428.00 ע"וש 'חי           
      
םורט ןוטבמ "08 לוגע רוצ" סופיטמ ץיצע     42.09.0165
ללוכ מ"ס 201 רטוקב טילונרג / ףושח רמגב      
וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח      

           1,619.00 ע"וש 'חי           
      
עבורמ הרדש" / "06 עבורמ רוצ" סופיטמ ץיצע     42.09.0170
טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ "06      
םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח ללוכ תודימב      

           1,762.00 ע"וש וא "אכירא 'חי           
      
עבורמ הרדש" / "08 עבורמ רוצ" סופיטמ ץיצע     42.09.0175
טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ "08      
םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח ללוכ תודימב      

           1,904.00 ע"וש וא "אכירא 'חי           
      
ץע "בשומ םע 08 עבורמ רוצ" סופיטמ ץיצע     42.09.0180
"אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח ללוכ      

           5,140.00 ע"וש וא 'חי           
      
םורט ןוטבמ "ןולא" / "לקד" סופיטמ ץיצע     42.09.0185
וא "אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב      

           2,342.00 ע"וש 'חי           
      
רמגב םורט ןוטבמ "002 ןגמ" סופיטמ ץיצע     42.09.0190
תפטפטו זוקינל םירוח ללוכ טילונרג / ףושח      

           1,476.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש 'חי           
      
םורט ןוטבמ "הנבומ 002 ןגמ" סופיטמ ץיצע     42.09.0195
זוקינל םירוח ללוכ טילונרג / ףושח רמגב      

           1,828.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו 'חי           
      
ןוטבמ "אכירא םחש" לש "הגנ" סופיטמ ץיצע     42.09.0200

           2,837.00 מ"ס 011 רטוקב טילונרג / ףושח רמגב םורט 'חי           
םיציצע 90.24 כ"הס            

      
ת ו י ז ר ב  01.24 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא :םיללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
תוברל ןרציה טרפמב ראותמה לכ תא  ,הלבוה      
סוסיב , )ןנכתמ טרפמ רדעהב( הנקתה      
תכתמה ירצומ לכ .ותומדקל חטשה תרזחהו      
רמג דע לכה .רונתב םיעובצו םינוולוגמ ויהי      
.ותומדקל חטשה תרזחהו םלשומ      

01.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../381 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     381 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןוטבמ ,םיזרב 4 תללוכה "שיבג" םגד היזרב     42.10.0005
וא "אכירא םחש"  לש  ףושח רמגב םורט      

           5,521.00 םימ רוקמל רוביח ללוכ ,ע"וש 'חי           
      
ןוטבמ ,םיזרב 4 תללוכה "רתכ" םגד היזרב     42.10.0010
,ע"וש וא "אכירא םחש" לש  ףושח רמגב םורט      

           4,950.00 םימ רוקמל רוביח ללוכ 'חי           
      
ןוטבמ ,םיזרב 3 תללוכה "הירטפ" םגד היזרב     42.10.0015
,ע"וש וא "אכירא םחש" לש  ףושח רמגב םורט      

           4,760.00 םימ רוקמל רוביח ללוכ 'חי           
      
,םיזרב 5 תללוכה "הפיטשל הנינפ" םגד היזרב     42.10.0020
וא "אכירא םחש" לש  ףושח רמגב םורט ןוטבמ      

           4,569.00 םימ רוקמל רוביח ללוכ ,ע"וש 'חי           
      
ןוטבמ ,םיזרב 4 תללוכה "םולהי" םגד היזרב     42.10.0025
,ע"וש וא "אכירא םחש" לש  ףושח רמגב םורט      

           5,426.00 םימ רוקמל רוביח ללוכ 'חי           
      
2 תללוכה "היתשל ןטק םולהי" םגד היזרב     42.10.0030
םחש" לש  ףושח רמגב םורט ןוטבמ ,םיזרב      

           3,618.00 םימ רוקמל רוביח ללוכ ,ע"וש וא "אכירא 'חי           
      
ןוטבמ ,םיזרב 2 תללוכה "לפמ" םגד היזרב     42.10.0035
,ע"וש וא "אכירא םחש" לש  ףושח רמגב םורט      

           3,903.00 םימ רוקמל רוביח ללוכ 'חי           
      
,םיזרב 2 תללוכה "םירק םימ לפמ" םגד היזרב     42.10.0040
לש ףושח רמגב םורט ןוטבמ רוריק ןקתמ םע      

          10,470.00 םימ רוקמל רוביח ללוכ ,ע"וש וא "אכירא םחש" 'חי           
      
ןוטבמ ,םיזרב 3 תללוכה "ןיעמ" םגד היזרב     42.10.0045
,ע"וש וא "אכירא םחש" לש  ףושח רמגב םורט      
רוביחו ריקה לע הילת ,יתיב ןופיס זוקינ ללוכ      

           4,950.00 םימ רוקמל 'חי           
      
3 תללוכה "םירק םימל ןיעמ" םגד היזרב     42.10.0050
םחש" לש ףושח רמגב םורט ןוטבמ ,םיזרב      
לע םייולת היזרבו רורק ןקתמ ,ע"וש וא "אכירא      

          10,660.00 םימ רוקמל רוביחו יתיב ןופיס זוקינ ,ריקה 'חי           
      
4 תללוכה "םירק םימל ראב" םגד היזרב     42.10.0055
רמגב םורט ןוטבמ  רוריק ןקתמ ללוכ ,םיזרב      
רוביח ללוכ ,ע"וש וא "אכירא םחש" לש ףושח      

          15,705.00 םימ רוקמל 'חי           
      
      
      

01.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../382 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     382 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
"היתשל טהר" / "היתשל לילג" םגד היזרב     42.10.0060
ףושח רמגב םורט ןוטבמ ,דחא זרב תללוכה      
רוקמל רוביח ללוכ ,ע"וש וא "אכירא םחש" לש      

           2,381.00 םימ 'חי           
      
תושיגנ םאתומ( "היתשל ביבא" םגד היזרב     42.10.0065
רמגב םורט ןוטבמ ,םיזרב 2 תללוכה )םיכנל      
רוביח ללוכ ,ע"וש וא "אכירא םחש" לש  ףושח      

           3,475.00 םימ רוקמל 'חי           
      
ןוטבמ ,םיזרב 2 תללוכה "םר" םגד היזרב     42.10.0070
,ע"וש וא "אכירא םחש" לש ףושח רמגב םורט      

           3,332.00 םימ רוקמל רוביח ללוכ 'חי           
      
תושיגנ םאתומ( "היתשל הלע" םגד היזרב     42.10.0075
רמגב םורט ןוטבמ ,דחא זרב תללוכה )םיכנל      
רוביח ללוכ ,ע"וש וא "אכירא םחש" לש ףושח      

           3,237.00 םימ רוקמל 'חי           
      
,םיזרב 3 תללוכה "הפיטשל קראפ" םגד היזרב     42.10.0080
םורט ןוטבמ   היזרבה ךרואל החותפ תקוש      
ללוכ ,ע"וש וא "אכירא םחש" לש ףושח רמגב      

           8,091.00 םימ רוקמל רוביח 'חי           
      
םאתומ( "םירק םימל 3 קיפא" םגד היזרב     42.10.0085
ףסונ ןונגנמו םיזרב 2 תללוכה )םיכנל תושיגנ      
רורק תדיחי ללוכ ,םיקובקבו תוסוכ יולימל      
,)דרפנב םלושמ למשחל רוביח( היזרבה ףוגב      
רוקמל רוביח ללוכ ,ע"וש וא "אכירא םחש" לש      

          13,325.00 םימ 'חי           
      
תדומצ םיזרב 3 תללוכה  "הוודא" םגד היזרב     42.10.0090
"אכירא םחש" לש ףושח רמג םורט ןוטבמ ריק      

           4,427.00 םימ רוקמל רוביח ללוכ ,ע"וש וא 'חי           
      
זוקינ תכירב רובע תויזרבל ריחמ תפסות     42.10.0095
ילג םוסחמו לזרב תקצימ הסכמ םע ןוטבמ      
לש ,2" יטסלפ רוניצ רוביחל האיצי ללוכה      

             486.00 ע"וש וא "אכירא םחש" 'חי           
      
זוקינ תכירב רובע תויזרבל ריחמ תפסות     42.10.0100
הסכמ םע ןוטבמ ,םיבלכל תקוש תללוכה      
רוביחל האיצי ללוכה ילג םוסחמ לזרב תקצימ      

             486.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש ,2" יטסלפ רוניצ 'חי           
      
םחש" לש 5592 ט"קמ היזרבל לוחלח תכירב     42.10.0105

             953.00 ינוציחו ימינפ ץצח ללוכ ,ע"וש וא "אכירא 'חי           
      
      

01.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../383 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     383 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ישאר ףוגמ זגרא רובע תויזרבל ריחמ תפסות     42.10.0110
הסכמו  הטוסרינמ ןנסמ ,ישאר קותיזרב ללוכה      

             620.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש לזרב תקצימ 'חי           
      
רומיג רובע םיגוסה לכמ היזרבל ריחמ תפסות     42.10.0115

             286.00 תותיס 'חי           
      
רומיג רובע םיגוסה לכמ היזרבל ריחמ תפסות     42.10.0120

              96.00 ןווגמ ןוטב 'חי           
      
רומיג רובע םיגוסה לכמ היזרבל ריחמ תפסות     42.10.0125

             143.00 םוסמוס 'חי           
תויזרב 01.24 כ"הס            

      
ם י נ ו ת פ ש א  11.24 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא :םיללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
תוברל ןרציה טרפמב ראותמה לכ תא  ,הלבוה      
סוסיב , )ןנכתמ טרפמ רדעהב( הנקתה      
תכתמה ירצומ לכ .ותומדקל חטשה תרזחהו      
רמג דע לכה .רונתב םיעובצו םינוולוגמ ויהי      
.םלשומ      
      
וא ןקלוו לש "ףסא" םגד תכתמו ץע ןותפשא     42.11.0005

             777.00 ע"וש 'חי           
      
וא "תינג" לש "לסירב" םגד תכתמ ןותפשא     42.11.0010

           1,047.00 ע"וש 'חי           
      
םגד רסיק ןבא תעבטו ררוחמ חפמ ןותפשא     42.11.0015

             469.00 ע"וש וא "תינג" לש "םירדה" 'חי           
      
ץעמ ע"וש וא "תינג" לש "ןוברוס" םגד ןותפשא     42.11.0020

             990.00 ןוולוגמ חפמ ימינפ לכימ ללוכ ,יעבט ןווגב 'חי           
      
וא "תינג" לש "לוסמיל" םגד לופכ ןותפשא     42.11.0025
חפמ ימינפ לכימ ללוכ ,יעבט ןווגב ץעמ ע"וש      

           1,300.00 ןוולוגמ 'חי           
      
ע"וש וא "תינג" לש "קרוי-וינ" םגד ןותפשא     42.11.0030

           1,243.00 ןוולוגמ חפמ ימינפ לכימ ללוכ ,תכתממ 'חי           
      
ע"וש וא "תינג" לש "לטנש" םגד ןותפשא     42.11.0035

           1,113.00 ןוולוגמ חפמ ימינפ לכימ ללוכ ,תכתממ 'חי           
      
תינג" תרבח לש "סודור" םגד הפשא חפ     42.11.0040

             879.00 .ע"וש וא "קראפ 'חי           
      

11.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../384 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     384 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וא "תינג" תרבח לש "הנקסוט" םגד ןותפשא     42.11.0045

           1,047.00 .ע"וש 'חי           
      
תרבח לש 1506 ט"קמ ,"הלינמ" םגד ןותפשא     42.11.0050

             897.00 .ע"וש וא "תינג" 'חי           
      
יגולטק רפסמ ןרביפ תרצות ררוחמ ןותפשא     42.11.0055

             851.00 840. 'חי           
      
םלוע " 'צות לגר לע "קראפ" םגד ןותפשא     42.11.0060

             598.00 ע"וש וא "קורי 'חי           
      
/ ןוטב סיסב םע "גרוס" םגד תכתמ ןותפשא     42.11.0065
חפמ לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה תכתמ רוניצ      
וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ      

           1,010.00 ע"וש 'חי           
      
/ ןוטב סיסב םע "ןפיס" םגד תכתמ ןותפשא     42.11.0070
חפמ לכימו ןוטבמ הסכמ ללוכה תכתמ רוניצ      
וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ      

             842.00 ע"וש 'חי           
      
הסכמ םע ןפיס" םגד תכתמ ןותפשא     42.11.0075
ללוכה תכתמ רוניצ / ןוטב סיסב םע "ילרגטניא      
םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ לכימ      

             907.00 ע"וש וא "אכירא 'חי           
      
,)ררוחמ חפ( "סומסוק" םגד תכתמ ןותפשא     42.11.0080
םייקה תמגודכ ע"וש וא "םרופינוי" תרצות      

           1,645.00 א"ת תייריעב 'חי           
      
סיסב לע "ןימסי" םגד ןוטבו תכתמ ןותפשא     42.11.0085
ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה ןוטב      

           1,010.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק 'חי           
      
לע "תכתמ םוכרכ" םגד ןוטבו תכתמ ןותפשא     42.11.0090
חפמ לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה ןוטב סיסב      
וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ      

           1,029.00 ע"וש 'חי           
      
סיסב לע "רהס" םגד ןוטבו תכתמ ןותפשא     42.11.0095
ןקתמ ,תנוולוגמ הלוגע תלד ללוכה ןוטב      
םחש" לש הטסורינמ הרפאמו ןוליינ תויקשל      

           1,337.00 ע"וש וא "אכירא 'חי           
      
ללוכה "ץע ןימסי" םגד ןוטבו ץע ןותפשא     42.11.0100
רושק ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ הסכמ      

             944.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש תרשרשב 'חי           
      

11.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../385 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     385 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הסכמ ללוכה "רמת" םגד ןוטבו ץע ןותפשא     42.11.0105
תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ      

             972.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש 'חי           
      
ללוכה "ץע סוטול" םגד ןוטבו ץע ןותפשא     42.11.0110
רושק ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ הסכמ      

             897.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש תרשרשב 'חי           
      
טילונרג / ףושח רמגב "ןג" םגד ןוטב ןותפשא     42.11.0115
ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה      

             627.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק 'חי           
      
/ ףושח רמגב "דעלג" םגד ןוטב ןותפשא     42.11.0120
רושק ןוולוגמ חפמ לכימ ללוכה טילונרג      

             627.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש תרשרשב 'חי           
      
עבורמ" / "לותש לילג" םגד ןוטב ןותפשא     42.11.0125
הסכמ ללוכה טילונרג / ףושח רמגב "לותש      
תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ      

             618.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש 'חי           
      
"06 םתור" / "06 השושמ" םגד ןוטב ןותפשא     42.11.0130
הטסורינ הסכמ ללוכה טילונרג / ףושח רמגב      
םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ לכימו      

             598.00 ע"וש וא "אכירא 'חי           
      
"57 םתור" / "57 השושמ" םגד ןוטב ןותפשא     42.11.0135
הטסורינ הסכמ ללוכה טילונרג / ףושח רמגב      
םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ לכימו      

             711.00 ע"וש וא "אכירא 'חי           
      
/ ףושח רמגב "06 סוטול" םגד ןוטב ןותפשא     42.11.0140
חפמ לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה טילונרג      
וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ      

             683.00 ע"וש 'חי           
      
/ ףושח רמגב "57 סוטול" םגד ןוטב ןותפשא     42.11.0145
חפמ לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה טילונרג      
וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ      

             795.00 ע"וש 'חי           
      
/ ףושח רמגב "ךומנ סוטול" םגד ןוטב ןותפשא     42.11.0150
חפמ לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה טילונרג      
וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ      

             562.00 ע"וש 'חי           
      
רמגב "יטסלפ לכימ הדצמ" םגד ןוטב ןותפשא     42.11.0155

             917.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח 'חי           
      

11.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../386 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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רמגב "תכתמ לכימ הדצמ" םגד ןוטב ןותפשא     42.11.0160

           1,029.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח 'חי           
      
/ ףושח רמגב "אלמג" םגד ןוטב ןותפשא     42.11.0165
חפמ לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה טילונרג      
וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ      

             972.00 ע"וש 'חי           
      
/ ףושח רמגב "לוגע רצח" םגד ןוטב ןותפשא     42.11.0170
חפמ לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה טילונרג      
וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ      

             861.00 ע"וש 'חי           
      
/ ףושח רמגב "םילחג" םגד ןוטב ןותפשא     42.11.0175

           1,243.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש תלזב 'חי           
      
רמגב )42 עלצ( "השושמ" םגד ןוטב ןותפשא     42.11.0180
הסכמ ללוכה טילונרג / והשלכ ןווג / ףושח      
תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ      

             598.00 ע"וש וא "גנוטיא" וא "ןייטשרקא" לש 'חי           
      
/ והשלכ ןווג / ףושח רמגב ןוטב ןותפשא     42.11.0185
םגד וא "גנוטיא" לש "הניג" םגד טילונרג      

             543.00 ע"וש וא "ןמפלוו" לש "GM-03" 'חי           
      
תעבט םע "08 ןותפשא" םגד ןוטב ןותפשא     42.11.0190
לש טילונרג / והשלכ ןווג / ףושח רמגב תכתמ      

             598.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" 'חי           
      
הרפאמ םע "08 ןותפשא" םגד ןוטב ןותפשא     42.11.0195
לש טילונרג / והשלכ ןווג / ףושח רמגב      

             730.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" 'חי           
      
/ ןוטסרקא רמגב "ימורד" םגד ןוטב ןותפשא     42.11.0200

           1,243.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" לש  תירכרוכ / בהנש 'חי           
      
רמגב תעבט םע "הליו" םגד ןוטב ןותפשא     42.11.0205
"גנוטיא" וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב ףושח      

           1,534.00 ע"וש וא "ןמפלוו" וא 'חי           
      
רמגב תעבט םע "הליו" םגד ןוטב ןותפשא     42.11.0210
וא "ןייטשרקא" לש טילונרג / והשלכ ןווגב      

           1,776.00 ע"וש וא "ןמפלוו" וא "גנוטיא" 'חי           
      
"1011" םגד YKS תחפשממ שלושמ ןותפשא     42.11.0215

           2,325.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב 'חי           
      
ןווגב "0111" םגד YKS תחפשממ ןותפשא     42.11.0220

           1,880.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ 'חי           
11.24 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../387 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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מהעברה                

      
      
םגד YKS תחפשממ תכתמו ןוטב ןותפשא     42.11.0225
וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב "0135"      

           1,880.00 ע"וש 'חי           
      
תרצות "ELOCRE" םגד ןותפשא     42.11.0230
    "OCLATEM" חפמ לכימ ללוכ ע"ש וא  

           2,009.00 ןוגיע תוברל ,ןוולוגמ 'חי           
      
" תרצות 'YDNAHC' םגד תכתמ ןותפשא     42.11.0235

           3,831.00 ע"וש וא " OCLATEM 'חי           
      
,חותפ שאר םע לוגע ,רזחוממ רמוחמ ןותפשא     42.11.0240
לוענמ םע ימינפ חפ ללוכ ,'ל 001 חפנ      
תואירב" י"ע אבוימ egatireH םגד ילרגטניא      

           1,700.00 .ע"וש וא "מ"עב תוחונו 'חי           
      
A-811 ט"קמ "ןרוא" םגד תכתמו ץע ןותפשא     42.11.0245

             579.00 ע"וש וא  "סדה 'בח לש )ןלוג( 'חי           
      
A-221 ט"קמ "זיקרמ" םגד תכתמו ץע ןותפשא     42.11.0250

             705.00 ע"וש וא  "סדה 'בח לש )ןוברוס( 'חי           
      
סיסב םע "זיקרמ" םגד תכתמו ץע ןותפשא     42.11.0255

             736.00 ע"וש וא  "סדה 'בח לש  B221-A ט"קמ 'חי           
      
A-121 ט"קמ "דרול" םגד תכתמו ץע ןותפשא     42.11.0260

             987.00 ע"וש וא  "סדה 'בח לש 'חי           
      
לש A-501 ט"קמ  "סילא" םגד תכתמ ןותפשא     42.11.0265

           1,134.00 ע"וש וא "סדה" 'חי           
      
A-401 ט"קמ  "עובלג" םגד תכתמ ןותפשא     42.11.0270

             903.00 ע"וש וא "סדה" לש 'חי           
      
A-301 ט"קמ  "קמע" םגד תכתמ ןותפשא     42.11.0275

             788.00 ע"וש וא "סדה" לש  )ןוירסק / ןפייס( 'חי           
      
A-021 ט"קמ  "ןורש" םגד תכתמ ןותפשא     42.11.0280

             819.00 ע"וש וא "סדה" לש  )לסירב / ןימסי( 'חי           
      
לש A-061 ט"קמ  "הירא" םגד תכתמ ןותפשא     42.11.0285

             987.00 ע"וש וא "סדה" 'חי           
      
A-601 ט"קמ  "ןומרח" םגד תכתמ ןותפשא     42.11.0290

           1,156.00 ע"וש וא "סדה" לש 'חי           
      
A-111 ט"קמ  "דרו" םגד תכתמ ןותפשא     42.11.0295

             966.00 ע"וש וא "סדה" לש )גרוס( 'חי           
      

11.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../388 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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לש A-411 ט"קמ  "רובת" םגד תכתמ ןותפשא     42.11.0300

             852.00 ע"וש וא "סדה" 'חי           
      
ט"קמ  "עבורמ סיקרנ" םגד תכתמ ןותפשא     42.11.0305

             852.00 ע"וש וא "סדה" לש A-511 'חי           
      
ט"קמ  "לוגע סיקרנ" םגד תכתמ ןותפשא     42.11.0310

             852.00 ע"וש וא "סדה" לש A-611 'חי           
      
ט"קמ  "קנע קראפ" םגד תכתמ ןותפשא     42.11.0315

           1,072.00 ע"וש וא "סדה" לש A-801 'חי           
      
A-011 ט"קמ  " קראפ" םגד תכתמ ןותפשא     42.11.0320

           1,061.00 ע"וש וא "סדה" לש 'חי           
      
לש A-160 ט"קמ  " בצח" םגד תכתמ ןותפשא     42.11.0325

           1,963.00 ע"וש וא "סדה" 'חי           
      
A-710 ט"קמ  " הפיח" םגד תכתמ ןותפשא     42.11.0330

           1,680.00 ע"וש וא "סדה" לש 'חי           
      
A-030 ט"קמ  " ואלילג" םגד תכתמ ןותפשא     42.11.0335

           2,531.00 ע"וש וא "סדה" לש 'חי           
      
לש A-570 ט"קמ  "בלחס" םגד תכתמ ןותפשא     42.11.0340

           1,544.00 ע"וש וא "סדה" 'חי           
      
עבצ רובע תכתמ ןותפשאל ריחמ תפסות     42.11.0345

              48.00 LAR גולטק י"פע ילאטמ 'חי           
      
רובע םיגוסה לכמ ןותפשאל ריחמ תפסות     42.11.0350

             143.00 / ןבל טנמצ / )שוו ןוטס(WS / תירכרוכ רומיג 'חי           
      
רובע םיגוסה לכמ ןותפשאל ריחמ תפסות     42.11.0355

             191.00 תותיס רומיג 'חי           
      
רובע םיגוסה לכמ ןותפשאל ריחמ תפסות     42.11.0360

              77.00 ןווגמ ןוטב רומיג 'חי           
      
טקמ ימינפ ןותפשא ללוכ ,קדצ םגד ןותפשא     42.11.0365
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 1002      

           1,586.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
טקמ ימינפ ןותפשא ללוכ ,ןדע םגד ןותפשא     42.11.0370
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 2002      

             977.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
      
      

11.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../389 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     389 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ הרפאמ ללוכ ,יאתבש םגד ןותפשא     42.11.0375
תרבח תרצות 3002 טקמ ימינפ ןותפשא      

           1,805.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" 'חי           
      
טקמ ימינפ ןותפשא ללוכ ,ץרא םגד ןותפשא     42.11.0380
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 4002      

           1,233.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
טקמ ימינפ ןותפשא ללוכ ,הגנ םגד ןותפשא     42.11.0385
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 5002      

           1,005.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
טקמ ימינפ ןותפשא ללוכ ,הוויד םגד ןותפשא     42.11.0390
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 6002      

           2,015.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
04 ימינפ ןותפשא ללוכ ,זפוט םגד ןותפשא     42.11.0395
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 7002 טקמ רטיל      

           1,268.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
ימינפ ןותפשא ללוכ ,לייטס זפוט םגד ןותפשא     42.11.0400
.םא.יא" תרבח תרצות 7002 טקמ רטיל 06      

           1,523.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש 'חי           
      
תרצות 8002 טקמ תילג תרפאמ םגד ןותפשא     42.11.0405

             815.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח 'חי           
      
יגרבל יוסיכ ללוכ ,תילג תרפאמ םגד ןותפשא     42.11.0410
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 8002 טקמ ובמ'ג      

             920.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
טקמ ימינפ ןותפשא ללוכ רחש םגד ןותפשא     42.11.0415
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 0102      

             900.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
הסכמ ,ימינפ ןותפשא ללוכ ,רחש םגד ןותפשא     42.11.0420
תרבח תרצות 0102 טקמ עובצו ןוולוגמ      

             963.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" 'חי           
      
הסכמ ,ימינפ ןותפשא ללוכ ,רחש םגד ןותפשא     42.11.0425
0102 טקמ ןוטב סיסב ללוכ עובצו ןוולוגמ      
וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות      

           1,210.00 ע"וש 'חי           
      
הסכמ ,ימינפ ןותפשא ללוכ ,רחש םגד ןותפשא     42.11.0430
תרצות 0102 טקמ ןוטב סיסב ללוכ הטסורינמ      

           1,273.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח 'חי           
      
      

11.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../390 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     390 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןותפשא ללוכ ,תכתממ יאנקש םגד ןותפשא     42.11.0435
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 2102 טקמ ימינפ      

           1,555.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
ןותפשא ללוכ ,הטסורינמ יאנקש םגד ןותפשא     42.11.0440
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 2102 טקמ ימינפ      

           2,078.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
תרצות 3102 טקמ תכתמ ינגרוא םגד ןותפשא     42.11.0445

           2,255.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח 'חי           
      
3102 טקמ הטסורינ ינגרוא םגד ןותפשא     42.11.0450
וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות      

           4,343.00 ע"וש 'חי           
      
ימינפ ןותפשא ללוכ תכתמ ,ןורט םגד ןותפשא     42.11.0455
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 4102 טקמ      

           1,962.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
ןותפשא ללוכ ,הטסורינ ןורט םגד ןותפשא     42.11.0460
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 4102 טקמ ימינפ      

           3,111.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
טקמ ימינפ ןותפשא ללוכ ,לאירא םגד ןותפשא     42.11.0465
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 4102      

           1,563.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
הבית ללוכ ,)יקק-יקש( ריעה בלכ םגד ןותפשא     42.11.0470
רזיילב בותיכ ללוכ םיקבחו דומע ,ןותפשא ללוכ      
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 6102 טקמ      

           1,382.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
טקמ ימינפ ןותפשא ללוכ ,בהל םגד ןותפשא     42.11.0475
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 7102      

           1,210.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
טקמ ימינפ ןותפשא ללוכ ,ןויצ םגד ןותפשא     42.11.0480
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 8102      

           1,142.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
טקמ ימינפ ןותפשא ללוכ ,קראפ םגד ןותפשא     42.11.0485
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 0202      

             955.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
טקמ ימינפ ןותפשא ללוכ ,קיפא םגד ןותפשא     42.11.0490
תוישעת בגש .םא.יא" תרבח תרצות 2202      

           1,770.00 ע"וש וא  מ"עב 'חי           
      
      

11.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../391 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     391 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
אלל ימינפ ןותפשא ללוכ ,םגא םגד ןותפשא     42.11.0495
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 6202 טקמ הסכמ      

           1,030.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
תוברל ,ימינפ ןותפשא ללוכ ,םגא םגד ןותפשא     42.11.0500
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 6202 טקמ הסכמ      

           1,179.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
תוברל ,ימינפ ןותפשא ללוכ ,םגא םגד ןותפשא     42.11.0505
תרבח תרצות 6202 טקמ הרפאמ ללוכ הסכמ      

           1,284.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" 'חי           
      
אלל ימינפ ןותפשא ללוכ ,הוודא םגד ןותפשא     42.11.0510
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 7202 טקמ הסכמ      

           1,030.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
ללוכ ימינפ ןותפשא ללוכ ,הוודא םגד ןותפשא     42.11.0515
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 7202 טקמ הסכמ      

           1,179.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
,ימינפ ןותפשא ללוכ ,הוודא םגד ןותפשא     42.11.0520
תרצות 7202 טקמ הרפאמ ללוכ הסכמ תוברל      

           1,284.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת בגש .םא.יא" תרבח 'חי           
      
ימינפ ןותפשא ללוכ ,תכתמ קיפא םגד ןותפשא     42.11.0525
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 9202 טקמ      

           1,608.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
םינותפשא 11.24 כ"הס            

      
ב כ ר  ם ו ס ח מ  21.24 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא :םיללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
תוברל ןרציה טרפמב ראותמה לכ תא  ,הלבוה      
סוסיב , )ןנכתמ טרפמ רדעהב( הנקתה      
תכתמה ירצומ לכ .ותומדקל חטשה תרזחהו      
רמג דע לכה .רונתב םיעובצו םינוולוגמ ויהי      
.ותומדקל בצמה תרזחהו םלשומ      
      
רופא עבצב הנייס ינודומעמ בכרל םוסחמ     42.12.0005

             163.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" לש מ"ס 04/03/03 'חי           
      
מ"ס 04/03/03 הנייס ינודומעמ בכרל םוסחמ     42.12.0010

             182.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" לש והשלכ ןווגב 'חי           
      
רופא עבצב הנייס ינודומעמ בכרל םוסחמ     42.12.0015

             182.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" לש מ"ס 06/03/03 'חי           
      
      

21.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../392 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     392 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
והשלכ ןווגב הנייס ינודומעמ בכרל םוסחמ     42.12.0020

             210.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" לש מ"ס 06/03/03 'חי           
      
,מ"ס 62 רטוקב ןוטב לילגמ בכרל םוסחמ     42.12.0025
וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב מ"ס 08 הבוג      

             239.00 ע"וש 'חי           
      
הבוג ,מ"ס 62 רטוק ןוטב לילגמ בכרל םוסחמ     42.12.0030

             249.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב מ"ס 001 'חי           
      
מ"ס 001 הבוגב ןוטב סונוקמ בכרל םוסחמ     42.12.0035

             239.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב 'חי           
      
,מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ "הפיכ" בכרל םוסחמ     42.12.0040
וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב ,מ"ס 33 הבוג      

             239.00 ע"וש 'חי           
      
06/04/04 לדוגב ןוטבמ יעוביר בכרל םוסחמ     42.12.0045
לש ץיצע ילב / םע רופא עבצב מ"ס      
"אכירא םחש" לש "דעלג" םגד וא "ןייטשרקא"      

             344.00 ע"וש וא 'חי           
      
04/03/03 לדוגב ןוטבמ יעוביר בכרל םוסחמ     42.12.0050
םגדמ וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב מ"ס      

             239.00 ע"וש וא "גנוטיא" לש "בשומ םוסחמ" 'חי           
      
08/03/03 לדוגב ןוטבמ יעוביר בכרל םוסחמ     42.12.0055

             372.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב מ"ס 'חי           
      
54 הבוג , "העוב" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ     42.12.0060
לש ןוטסרקא / תירכרוכ רומיגב ,מ"ס      

             515.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" 'חי           
      
06 הבוגב "הירטיפ" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ     42.12.0065

             439.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב מ"ס 'חי           
      
םע הבגומ "5 א"כ" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ     42.12.0070
לש טילונרג רומיגב מ"ס 35 הבוגב תערגמ      

             410.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" 'חי           
      
םע הבגומ "5 א"כ" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ     42.12.0075
/ ןוטסרקא רומיגב מ"ס 35 הבוגב תערגמ      

             572.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" לש תירכרוכ / בהנש 'חי           
      
33 הבוגב "5 א"כ" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ     42.12.0080

             239.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב מ"ס 'חי           
      
      
      

21.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../393 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     393 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רמגב "הלעמה דוסי" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ     42.12.0085
וא "ןייטשרקא" לש תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא      

             934.00 ע"וש 'חי           
      
רמגב "לגועמ שאר" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ     42.12.0090
וא "ןייטשרקא" לש תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא      

             724.00 ע"וש 'חי           
      
תודימב "ןומיס דומע" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ     42.12.0095
וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב מ"ס 02-51/08      

             305.00 ע"וש 'חי           
      
תודימב "ירודכ" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ     42.12.0100

             468.00 ע"וש וא "גנוטיא" לש רופא עבצב 'חי           
      
"רסיק" םגד לזרב תקציו ןוטבמ בכרל םוסחמ     42.12.0105
וא "אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב      

             591.00 ע"וש 'חי           
      
/ ףושח רמגב "םדק" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ     42.12.0110

             515.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש טילונרג 'חי           
      
רובע "םדק"/"רסיק" םוסחמל ריחמ תפסות     42.12.0115
ידומע ןיב רוביחל םיינזואו לזרב תרשרש      

              67.00 םוסחמה רטמ           
      
"םלב" / "דיסח" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ     42.12.0120
וא "אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב      

             381.00 ע"וש 'חי           
      
/ ףושח רמגב "העוב" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ     42.12.0125

             315.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש טילונרג 'חי           
      
/ ףושח רמגב "שמש" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ     42.12.0130

             410.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש טילונרג 'חי           
      
/ ףושח רמגב "רודכ" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ     42.12.0135

             410.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש טילונרג 'חי           
      
רמגב "רהוז רודכ" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ     42.12.0140

             496.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח 'חי           
      
ףושח רמגב "סוטול" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ     42.12.0145

             439.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש טילונרג / 'חי           
      
רמגב "םימואת" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ     42.12.0150

             457.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח 'חי           
      
      

21.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../394 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     394 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ףושח רמגב "ןומעפ" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ     42.12.0155

             667.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש טילונרג / 'חי           
      
/ ףושח רמגב "לילג" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ     42.12.0160

             439.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש טילונרג 'חי           
      
רמגב "הינח רוצעמ" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ     42.12.0165

             372.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח 'חי           
      
מ"ס 081 ךרואב והשלכ ןווגב בכרל המילב ןבא     42.12.0170

             239.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 0312 ט"קמ 'חי           
      
08 הבוגב מ"ס 52/52 יעוביר בכרל םוסחמ     42.12.0175

             743.00 .ע"וש וא  "הילצרה" םגד מ"ס 'חי           
      
םיבצועמ ,"םינומיר" םגד תוחיטב ינדומע     42.12.0180

           1,352.00 .ע"וש וא "61 וידוטס" תרצות 'חי           
      
רובע םיגוסה לכמ בכר םוסחמל ריחמ תפסות     42.12.0185

             106.00 ןבל טנמצ / )שוו ןוטס( WS / תירכרוכ רומיג 'חי           
      
וא "ןקלוו" תרצות "ןורש" םגד בכר םוסחמ     42.12.0190

             496.00 .לזרב תרשרש ללוכ 80212 'סמ ,ע"וש 'חי           
      

           1,096.00 .ע"וש וא ןקלוו תרצות "םר" םגד בכר םוסחמ 'חי          42.12.0195
      
"קרפתמ רהוצ" םגד לזרב תקצימ בכר םוסחמ     42.12.0200

             468.00 ע"וש וא "אכירא םחש" תרצות 'חי           
      
תרצות "רהוצ" םגד לזרב תקצימ בכר םוסחמ     42.12.0205

             686.00 ע"וש וא "אכירא םחש" 'חי           
      
תרצות "לתופמ" םגד לזרב תקצימ בכר םוסחמ     42.12.0210

             448.00 ע"וש ןא "אכירא םחש" 'חי           
      
תרצות "רומ" םגד לזרב תקצימ בכר םוסחמ     42.12.0215

             401.00 ע"וש וא "אכירא םחש" 'חי           
      
"לפקתמ רומ" םגד לזרב תקצימ בכר םוסחמ     42.12.0220

             591.00 ע"וש וא "אכירא םחש" תרצות 'חי           
      
"58 הובג רומ" םגד לזרב תקצימ בכר םוסחמ     42.12.0225

             468.00 ע"וש וא "אכירא םחש" תרצות 'חי           
      
"01 זרא" םגד לזרב תקצימ בכר םוסחמ     42.12.0230

             515.00 ע"וש וא "ןמפלוו" תרצות 'חי           
      
"11 זרא" םגד לזרב תקצימ בכר םוסחמ     42.12.0235

             533.00 ע"וש וא "ןמפלוו" תרצות 'חי           
21.24 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../395 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     395 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
"21 זרא" םגד לזרב תקצימ בכר םוסחמ     42.12.0240

             715.00 ע"וש וא "ןמפלוו" תרצות 'חי           
      
,"11 זרא" ,"01 זרא" םימוסחמל ריחמ תפסות     42.12.0245

             163.00 רוניצל הלוגע הטזור רובע ע"וש וא "21 זרא" 'חי           
      
רובע לזרב תקצימ בכר ימוסחמל ריחמ תפסות     42.12.0250
ידומע ןיב רוביחל םיינזואו לזרב תרשרש      

              58.00 םוסחמה רטמ           
      
העובצו תנוולוגמ תכתממ בכרל ילילג םוסחמ     42.12.0255
ללוכ ,מ"ס 08 דע הבוגבו 6" רטוקב רונתב      

             533.00 א"ת תייריע תמגודכ ,ןוטב דוסי 'חי           
      
העובצו תנוולוגמ תכתממ בכרל ילילג םוסחמ     42.12.0260
ללוכ ,מ"ס 08 דע הבוגבו 8" רטוקב רונתב      

             905.00 א"ת תייריע תמגודכ ,ןוטב דוסי 'חי           
      
6" רטוקב 613 הטסורינמ בכרל ילילג םוסחמ     42.12.0265
תמגודכ ,ןוטב דוסי ללוכ ,מ"ס 08 דע הבוגבו      

           1,343.00 א"ת תייריע 'חי           
      
8" רטוקב 613 הטסורינמ בכרל ילילג םוסחמ     42.12.0270
תמגודכ ,ןוטב דוסי ללוכ ,מ"ס 08 דע הבוגבו      

           1,790.00 א"ת תייריע 'חי           
      
'צות dh rednilyc םגד ילוארדיה םוסחמ דומע     42.12.0275
דוסי ללוכ ,ע"ש וא םיינברוא םיטנמלא .ג.ב      

             943.00 ןוטב 'חי           
      
לעמ מ"ס 08 הבוגב תכתממ םוסחמ דומע     42.12.0280
'צות ,מ"מ 6 יבועבו מ"ס 82 רטוקב ,עקרקה      
דוסי ללוכ ,ע"ש וא םיינברוא םיטנמלא .ג.ב      

             772.00 ןוטב 'חי           
      
מ"ס 82/82 ךתחב סוטפילקא ץעמ בכר םוסחמ     42.12.0285
ללוכ מ"ס 82/41 ךתחב םידומע ינשמ יונב      
מ"מ 5/54 ךתחב תנוולוגמ הדלפ קושיח      
דוסי ללוכ ,ףוציר ינפ לעמ מ"ס 54 הבוגבו      

             372.00 ןוטב 'חי           
      
"סקימוג" 'בח לש ם"גמע - ימוגמ המיסח דומע     42.12.0290

             477.00 .ע"וש וא 'חי           
      
רובע תכתממ בכר ימוסחמל ריחמ תפסות     42.12.0295

              48.00 LAR גולטק י"פע ילאטמ עבצ 'חי           
      
ספ רובע ןוטבמ בכר ימוסחמל ריחמ תפסות     42.12.0300

              48.00 רהוז 'חי           
21.24 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../396 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     396 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עבצ רובע ןוטבמ בכר ימוסחמל ריחמ תפסות     42.12.0305

              72.00 ץוחר טילונרג וא 'חי           
בכר םוסחמ 21.24 כ"הס            

      
י מ ו ג מ  ק ח ש מ  י ח ט ש מ  31.24 ק ר פ  ת ת       
ם י ק ח ש מ  י נ ק ת מ ל  י מ ו ג  י ח ט ש מ ו       
      
םייושעה םייביטקאטניא בוחר קחשמ יחטשמ      
עקרקה חטשמ ינפ לע םיכתומ רזחוממ ימוגמ      
תרבח ירצומ תמגודכ רצומה .שאב םידימעו      
    "aidem trams oolaB"  0129169-90 :'לט.  
ע"וש וא      
      
ןבל רוחש םילבחו תומלוס הפצר קחשמ     42.13.0005

           7,614.00 מ"ס 003X003 תודימב 'חי           
      
ןבל רוחש םילבחו תומלוס הפצר קחשמ     42.13.0010

          10,470.00 מ"ס 053X053 תודימב 'חי           
      
ןבל רוחש םילבחו תומלוס הפצר קחשמ     42.13.0015

          13,325.00 מ"ס 004X004 תודימב 'חי           
      
ןבל רוחש םילבחו תומלוס הפצר קחשמ     42.13.0020

          20,939.00 מ"ס 005X005 תודימב 'חי           
      
תודימב ינועבצ םילבחו תומלוס הפצר קחשמ     42.13.0025

          13,087.00 מ"ס 003X003 'חי           
      
תודימב ינועבצ םילבחו תומלוס הפצר קחשמ     42.13.0030

          19,988.00 מ"ס 004X004 'חי           
      
תודימב ינועבצ םילבחו תומלוס הפצר קחשמ     42.13.0035

          21,891.00 מ"ס 005X005 'חי           
      
051X001 תודימב "רטסיווט" הפצר קחשמ     42.13.0040

           3,332.00 מ"ס 'חי           
      
06X012 תודימב "יסאלק סאלק" הפצר קחשמ     42.13.0045

           3,142.00 מ"ס 'חי           
      
09X513 תודימב "יסאלק סאלק" הפצר קחשמ     42.13.0050

           3,998.00 מ"ס 'חי           
      
תודימב "יסאלק סאלק" הפצר קחשמ     42.13.0055

           4,950.00 מ"ס 011X583 'חי           
      
תודימב "שלושמ סאלק" הפצר קחשמ     42.13.0060

           5,235.00 מ"ס 313X163 'חי           
31.24 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../397 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     397 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
002X053 תודימב "ליט סאלק" הפצר קחשמ     42.13.0065

           6,663.00 מ"ס 'חי           
      
תודימב "לולבש סאלק " הפצר קחשמ     42.13.0070

           8,567.00 מ"ס 171X322 'חי           
      
תודימב "01-1 שחנ סאלק" הפצר קחשמ     42.13.0075

           3,570.00 מ"ס 633X343 'חי           
      
003X003 תודימב "לפכה חול"" הפצר קחשמ     42.13.0080

           9,042.00 מ"ס 'חי           
      
051X544 תודימב "לפכה חול"" הפצר קחשמ     42.13.0085

          11,421.00 מ"ס 'חי           
      
054X524 תודימב "לפכה חול"" הפצר קחשמ     42.13.0090

          25,698.00 מ"ס 'חי           
      
003 רטוקב " הרטמל העילק"" הפצר קחשמ     42.13.0095

           7,614.00 מ"ס 'חי           
      
054X524 תודימב "טמ חש"" הפצר קחשמ     42.13.0100

           7,330.00 מ"ס 'חי           
      
תודימב "תירבעב תרוזפת"" הפצר קחשמ     42.13.0105

          10,946.00 מ"ס 003X003 'חי           
      
תודימב "תירבעב תרוזפת"" הפצר קחשמ     42.13.0110

          19,988.00 מ"ס 004X004 'חי           
      
תודימב "תירבעב תרוזפת"" הפצר קחשמ     42.13.0115

          30,456.00 מ"ס 005X005 'חי           
      
תודימב "קחורל הציפק" הפצר קחשמ     42.13.0120

           5,235.00 מ"ס 003X001 'חי           
      
תודימב "קחורל הציפק" הפצר קחשמ     42.13.0125

           6,425.00 מ"ס 004X001 'חי           
      
תודימב "קחורל הציפק" הפצר קחשמ     42.13.0130

           7,377.00 מ"ס 005X001 'חי           
      
003X002 תודימב "השבי םי" הפצר קחשמ     42.13.0135

           9,042.00 מ"ס 'חי           
      
004X003 תודימב "השבי םי" הפצר קחשמ     42.13.0140

          15,705.00 מ"ס 'חי           
      
      

31.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../398 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     398 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
005X004 תודימב "השבי םי" הפצר קחשמ     42.13.0145

          24,985.00 מ"ס 'חי           
      

           1,904.00 מ"ס 001X001 תודימב בויב הסכמל יוסיכ 'חי          42.13.0150
      

             715.00 מ"ס 51X03 תודימב ליגר םיילגר תועיבט 'חי          42.13.0155
      

             715.00 מ"ס 51X02 תודימב גנוק גניק םיילגר תועיבט 'חי          42.13.0160
      

             762.00 מ"ס 03X03 תודימב רואזוניד םיילגר תועיבט 'חי          42.13.0165
      

           5,807.00 מ"ס 031X541 תודימב תב ןב רויצ 'חי          42.13.0170
      

           7,948.00 מ"ס 031X541  םיעבצ 62 הפוריא תפמ 'חי          42.13.0175
      

           5,711.00 מ"ס 031X541  םלוע תפמ 'חי          42.13.0180
      

          17,132.00 מ"ס 004X003   םיעבצ 6 ךובמ 'חי          42.13.0185
      
םאתהב י"ת יפ לע היהי ימוגה חטשמ יבוע      
ללוכ הקיצי טרפ ריבעהל שי .ןקתמה הבוגל      
קפסל ןלבקה תוירחאב ,הקיצי הבוגו ךתח      
יפ לע תכמסומ הדבעמ וא "םינקת ןוכמ" רושיא      
הדידמ .)קפס/ןרצי רושיא לבקתי אל( .קוח      
.הקיצי ךתח יפ לע םולשתו      
      
הבכש ,םיקחשמ ינקתמל ,םיקוצי ימוג יחטשמ     42.13.0205
לכירדאה תריחב יפל ןווגב MDPE הנוילע      
יבועב RBS הנותחת הבכש ,מ"מ 5-3 יבועב      
הבוגל םאתהב( םינקתה ןוכמ תושירד יפל      
חטשמ יבג לעו קוצי חטשמה ,)רצחה ינקתמ      

             291.00 דרפנב םימלושמה עצמ וא ןוטב ר"מ           
      
הבכש ,םיקחשמ ינקתמל ,םיקוצי ימוג יחטשמ     42.13.0210
לכירדאה תריחב יפל ןווגב MDPE הנוילע      
יבועב RBS הנותחת הבכש ,מ"מ 8-6 יבועב      
הבוגל םאתהב( םינקתה ןוכמ תושירד יפל      
חטשמ יבג לעו קוצי חטשמה ,)רצחה ינקתמ      

             296.00 דרפנב םימלושמה עצמ וא ןוטב ר"מ           
      
הבכש ,םיקחשמ ינקתמל ,םיקוצי ימוג יחטשמ     42.13.0215
לכירדאה תריחב יפל ןווגב MDPE הנוילע      
יבועב RBS הנותחת הבכש ,מ"מ 01-9 יבועב      
הבוגל םאתהב( םינקתה ןוכמ תושירד יפל      
חטשמ יבג לעו קוצי חטשמה ,)רצחה ינקתמ      

             300.00 דרפנב םימלושמה עצמ וא ןוטב ר"מ           
      
      
      

31.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../399 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     399 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"פע קחשמ ינקתמ רוזאב הקיציב ימוג חטשמ     42.13.0220
4-3 ןיבש יבועב ןרציה תוארוהבו ילארשי ןקת      
/ םיעצמ / ןוטב הנבמ( והשלכ ןווגבו מ"ס      

             291.00 )דרפינב דדמי טלפסא ר"מ           
      
י"פע קחשמ ינקתמ רוזאב הקיציב ימוג חטשמ     42.13.0225
6-5 ןיבש יבועב ןרציה תוארוהבו ילארשי ןקת      
/ ןוטב / טלפסא תיתשת ג"ע והשלכ ןווגבו מ"ס      

             300.00 דרפנב דדמיתש םיעצמ ר"מ           
      
י"פע קחשמ ינקתמ רוזאב הקיציב ימוג חטשמ     42.13.0230
8-7 ןיבש יבועב ןרציה תוארוהבו ילארשי ןקת      
/ ןוטב / טלפסא תיתשת ג"ע והשלכ ןווגבו מ"ס      

             311.00 דרפנב דדמיתש םיעצמ ר"מ           
      
י"פע קחשמ ינקתמ רוזאב הקיציב ימוג חטשמ     42.13.0235
ןיבש יבועב ןרציה תוארוהבו ילארשי ןקת      
/ טלפסא תיתשת ג"ע והשלכ ןווגבו מ"ס 01-9      

             320.00 דרפנב דדמיתש םיעצמ / ןוטב ר"מ           
      
הבכש . הכילה לולסמל הקיציב ימוג חטשמ     42.13.0240
יבועבו מ"מ 4-1 לדוג RBS יריגרגמ הנותחת      
ןווגב MDPE הנוילע הבכש , מ"מ 02-01      
םיעצמ / ןוטב / טלפסא תיתשת ג"ע והשלכ      

             320.00 דרפנב דדמיתש ר"מ           
      

              44.00 םילופכ המילב יחטשמל ריחמ תפסות ר"מ          42.13.0245
      
ינועבצ ימוגמ םיינחמ שרגמ ןומיס תקיצי     42.13.0250

           2,499.00 'פמוק         ימוגה חטשמב תבלושמ  
םיקחשמ ינקתמל ימוג יחטשמו ימוגמ קחשמ יחטשמ 31.24 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש  41.24 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא :םיללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
תוברל ןרציה טרפמב ראותמה לכ תא  ,הלבוה      
סוסיב , )ןנכתמ טרפמ רדעהב( הנקתה      
תכתמה ירצומ לכ .ותומדקל חטשה תרזחהו      
רמג דע לכה .רונתב םיעובצו םינוולוגמ ויהי      
.םלשומ      
      
מ"ס 002 ךרואב לולסמ םגד םיינפוא ןקתמ     42.14.0005
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 8994 טקמ      

           1,137.00 ע"וש וא מ"עב תוישעת 'חי           
      
003 ךרוא תכתממ ןולילס םגד םיינפוא ןקתמ     42.14.0010
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 1005 טקמ מ"ס      

           2,254.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
41.24 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../400 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     400 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
002 ךרוא תכתממ ןולילס םגד םיינפוא ןקתמ     42.14.0015
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 1005 טקמ מ"ס      

           1,955.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
001 ךרוא תכתממ ןולילס םגד םיינפוא ןקתמ     42.14.0020
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 1005 טקמ מ"ס      

           1,506.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
ללוכ ןוולוגמ רוניצ תשק םגד םיינפוא ןקתמ     42.14.0025
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 2005 טקמ העיבצ      

             752.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
אלל הטסורינמ רוניצ תשק םגד םיינפוא ןקתמ     42.14.0030
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 2005 טקמ .תיחול      

             858.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
ללוכ הטסורינמ רוניצ תשק םגד םיינפוא ןקתמ     42.14.0035
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 2005 טקמ .תיחול      

             929.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
וגול ללוכ הטסורינמ הנק םגד םיינפוא ןקתמ     42.14.0040
בגש .םא.יא" תרבח תרצות 0205 טקמ      

           1,242.00 ע"וש וא  מ"עב תוישעת 'חי           
      
רוניצמ ,םיעונטק / םיעונפוא תרישקל ןקתמ     42.14.0045

           1,077.00 א"ת תייריע תמגודכ 2" רטוקב הטסורינ 'חי           
      
הטסורינ רוניצמ םיינפוא תרישקל ןקתמ     42.14.0050
ךותיר ללוכ( א"ת תייריע תמגודכ 2" רטוקב      

             929.00 )םיינפוא תיחול 'חי           
      
ךרואב 'SOLCIC' םגד תכתממ םיינפוא ןקתמ     42.14.0055

           4,998.00 ע"וש וא " OCLATEM " תרצות 'מ 55.2 'חי           
      
ףפוכמ רוניצמ  םיינפוא תוגוז 6-ל ןקתמ     42.14.0060
ןח תרצות טוליש ללוכ רונתב עובצו ןוולוגמ      

           2,999.00 ע"וש וא ןפוא 'חי           
      
םיינפוא תוגוז 01-ל הדלפ תורוניצמ ןקתמ     42.14.0065
/םייק ןוטבל םיגרב י"ע עבוקמ וא ןטובמ      
וא םייק ףוציר תרזחהו קוריפ ללוכ עקרקל      

           2,618.00 'פמוק         .ריקל עבוקמ  
      
םיינפוא תוגוז 51 -ל הדלפ תורוניצמ ןקתמ     42.14.0070

           3,332.00 'פמוק         .ריקל עבוקמ וא עקרקל עבוקמ  
      
      
      
      

41.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../401 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     401 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תמגודכ ORCA םגד הטסורינמ םיינפוא ןקתמ     42.14.0075
וא "מ"עב תוחונו תואירב בוחר טוהיר תרבח"      

             953.00 'פמוק         ע"וש  
      
'בח לש R-506 ט"קמ םיינפוא תרישקל ןקתמ     42.14.0080

           3,655.00 . ע"וש וא "סדה" 'חי           
      
'בח לש R-906 ט"קמ םיינפוא תרישקל ןקתמ     42.14.0085

           4,503.00 . ע"וש וא "סדה" 'חי           
      
'בח לש R-016 ט"קמ םיינפוא תרישקל ןקתמ     42.14.0090

           2,676.00 . ע"וש וא "סדה" 'חי           
      
ט"קמ ןייוזמ ןוטבמ "ףיצר" םיינפוא ןקתמ     42.14.0095
"אכירא םחש" תרצות םיינפוא תוגוז 5-ל 3894      

           3,998.00 ע"וש וא 'חי           
      
ט"קמ ןייוזמ ןוטבמ "ףיצר" םיינפוא ןקתמ     42.14.0100
"אכירא םחש" תרצות תדדוב הילוח 1-3894      

             715.00 םיינפוא תוגוז ע"וש וא 'חי           
      
ט"קמ לזרב תקצימ "איבל" םיינפוא ןקתמ     42.14.0105

             477.00 ע"וש וא "אכירא םחש" תרצותמ 0994 'חי           
      
"1021" םגד YKS תחפשממ םיינפוא ןקתמ     42.14.0110

           1,428.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב 'חי           
      
'SRENTRAP' םגד תכתממ תועדומ חול     42.14.0115
תיכוכז םע ידדצ וד מ"ס 041/001 לדוגב      
וא " OCLATEM " תרצות מ"מ 8 תמסוחמ      

          11,421.00 ע"וש 'חי           
      
תרצות ' M035 תירסיק' םגד תועדומ חול     42.14.0120

          17,132.00 ע"וש וא "ןגו בוחר טוהיר הירסיק" 'חי           
      
ט"קמ מ"ס 021/031 תודימב תועדומ חול     42.14.0125

           2,238.00 . ע"וש וא "סדה" 'בח לש R-106 'חי           
      
ט"קמ מ"ס 06/051 תודימב תועדומ חול     42.14.0130

           2,238.00 . ע"וש וא "סדה" 'בח לש R-206 'חי           
      
ט"קמ מ"ס 021/001 תודימב תועדומ חול     42.14.0135

           2,951.00 . ע"וש וא "סדה" 'בח לש R-306 'חי           
      
ט"קמ מ"ס 052/522 תודימב תועדומ חול     42.14.0140

           7,900.00 ע"וש וא "אכירא םחש" תרצות 5077 'חי           
      
ט"קמ מ"ס 512/561 תודימב תועדומ חול     42.14.0145

           3,807.00 ע"וש וא "אכירא םחש" תרצות 6077 'חי           
41.24 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../402 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     402 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
57 רטוקב טלשל םיאתמ - 001 החצנה רודכ     42.14.0150
אכירא םחש" תרצות ףושח ןוטב ינפ רמג ,מ"ס      

           5,711.00 ע"וש וא 'חי           
      
57 רטוקב טלשל םיאתמ - 001 החצנה רודכ     42.14.0155
םחש" תרצות תתוסמ ןוטב ינפ רמג ,מ"ס      

           6,425.00 ע"וש וא אכירא 'חי           
      
54 רטוקב טלשל םיאתמ - 56 החצנה רודכ     42.14.0160
אכירא םחש" תרצות ףושח ןוטב ינפ רמג ,מ"ס      

           2,999.00 ע"וש וא 'חי           
      
54 רטוקב טלשל םיאתמ - 56 החצנה רודכ     42.14.0165
םחש" תרצות תתוסמ ןוטב ינפ רמג ,מ"ס      

           2,999.00 ע"וש וא אכירא 'חי           
      
טלשל םיאתמ - 56  עבורמ החצנה  חול     42.14.0170
תרצות ףושח ןוטב ינפ רמג ,מ"ס  06/06      

           1,428.00 ע"וש וא אכירא םחש" 'חי           
      
טלשל םיאתמ - 56  עבורמ החצנה  חול     42.14.0175
תרצות תתוסמ ןוטב ינפ רמג ,מ"ס  06/06      

           1,714.00 ע"וש וא אכירא םחש" 'חי           
      
טלשל םיאתמ -  יכנא ינבלמ החצנה  חול     42.14.0180
תרצות ףושח ןוטב ינפ רמג ,מ"ס  06/59      

           1,857.00 ע"וש וא אכירא םחש" 'חי           
      
טלשל םיאתמ -  יכנא ינבלמ החצנה  חול     42.14.0185
תרצות תתוסמ ןוטב ינפ רמג ,מ"ס  06/59      

           2,285.00 ע"וש וא אכירא םחש" 'חי           
      
טלשל םיאתמ -  יקפוא ינבלמ החצנה  חול     42.14.0190
תרצות ףושח ןוטב ינפ רמג ,מ"ס  58/06      

           2,000.00 ע"וש וא אכירא םחש" 'חי           
      
טלשל םיאתמ -  יקפוא ינבלמ החצנה  חול     42.14.0195
תרצות תתוסמ ןוטב ינפ רמג ,מ"ס  58/06      

           2,476.00 ע"וש וא אכירא םחש" 'חי           
      
54/54 טלשל םיאתמ -  החצנהל היוטנ היבוק     42.14.0200
םחש"  תרצות ףושח ןוטב ינפ רמג ,מ"ס      

           1,048.00 ע"וש וא אכירא 'חי           
      
54/54 טלשל םיאתמ -  החצנהל היוטנ היבוק     42.14.0205
םחש"  תרצות תתוסמ ןוטב ינפ רמג ,מ"ס      

           1,285.00 ע"וש וא אכירא 'חי           
      
      

41.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../403 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     403 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רובע שישמ החצנהל ןקתמל ריחמ תפסות     42.14.0210

             477.00 מ"ס 54/54 לדוגב תוקוקח תויתוא 'חי           
      
רובע שישמ החצנהל ןקתמל ריחמ תפסות     42.14.0215

             667.00 מ"ס 06/06 לדוגב תוקוקח תויתוא 'חי           
      
רובע שישמ החצנהל ןקתמל ריחמ תפסות     42.14.0220

             810.00 מ"ס 58/06 לדוגב תוקוקח תויתוא 'חי           
      
רובע שישמ החצנהל ןקתמל ריחמ תפסות     42.14.0225

             953.00 מ"ס 06/59 לדוגב תוקוקח תויתוא 'חי           
      
יולק , עובצ ,ןוולוגמ הדלפ דומעמ לגדל ןרות     42.14.0230
,יטטסורטקלא סקלפוד טרפמ יפל ,רונתב      
,לגדה תפנהל לבחו תולגלג ללוכ ,'מ 6 הבוגב      

           2,665.00 .ןכומ ןוטב דוסי לע הנקתה תוברל 'חי           
      
ןוילע רטוק רטמ 8 הבוגב לגדל ינוק לוגע ןרות     42.14.0235
םוינמולאמ מ"מ 202 ןותחת רטוקו מ"מ 09      
לבכו תולגלג תכרעמ תוברל ,יעבט רומיגב      
ןוילע הסכמ ללוכ ,לגדה רובע הדלפמ שימג      
03-ב ןוטב דוסי ,רודכ תרוצב םוינמולא תקצימ      

           9,042.00 .ןויז ללוכ ,מ"ס 021x001x001 תודימב 'חי           
      
ןוטבמ ילאדנו יטנא גנופ גניפ ןחלוש     42.14.0240
עובצ ןוולוגמ חפמ תשרו םיילגר,ןיוזמ      
,יסקופא עבצב רומיג םע ןחלושה ,רטסאילופ      

           6,472.00 'פמוק         ע"וש וא "אכירא םחש" תרצות 1047 ט"קמ  
תונוש 41.24 כ"הס            

      
ה ר י צ י  ת ו ח ו ל  51.24 ק ר פ  ת ת       
      
,הלבוה ,הקפסא ללוכ ןקתמה ריחמ:הרעה      
והשלכ גוסמ  הריצי תוחול ,,תמלשומ הנקתה      
ףופכבו ןנכתמ / ןרציה טרפמל םאתהב ונקתוי      
,םיללוכ םינקתמה ריחמ. י"תמ תויחנהל      
םינקתה ןוכמ רושיאו  הנקתה ,הקפסא      
םאתהב הנקתההו רוצייל סחייתמה ילארשיה      
יקחרמ(   תושירדה לכ יפ לעו 8941 י"תל      
רושיא גיצהל ןלבקה לע הבוח .)'וכו תוחיטב      
הנקתהה רובעו רוציה רובע דבלב םינקת ןוכמ      
      

           2,749.00 תוענ תויתוא חול םע ןקתמ 'חי          42.15.0005
      

           2,419.00 םידומע אלל תוענ תויתוא חול 'חי          42.15.0010
      

           2,749.00 סקירד סקימ סקיא חול 'חי          42.15.0015
      

51.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../404 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     404 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

           2,419.00 םידומע אלל סקירד סקימ סקיא חול 'חי          42.15.0020
      

           2,859.00 תויבוק 84 םינתשמ םיעבצ חול 'חי          42.15.0025
      

           2,529.00 תויבוק 84 םידומע אלל םינתשמ םיעבצ חול 'חי          42.15.0030
      

           3,188.00 תויבוק 08 םינתשמ םיעבצ חול 'חי          42.15.0035
      

           2,749.00 תויבוק 08 םידומע אלל םינתשמ םיעבצ חול 'חי          42.15.0040
      

           2,639.00 הינובשח חול 'חי          42.15.0045
      

           2,309.00 םידומע אלל הינובשח חול 'חי          42.15.0050
      

           2,419.00 רויצ חול 'חי          42.15.0055
      

           2,199.00 םידומע אלל רויצ חול 'חי          42.15.0060
      

           2,749.00 הקיחצמ הארמ חול 'חי          42.15.0065
      

           2,419.00 םידומע אלל הקיחצמ הארמ חול 'חי          42.15.0070
הריצי תוחול 51.24 כ"הס            

      
ע ק ר ק  י ע ו ק ש ו  ,ה ר י צ א  י ל כ  71.24 ק ר פ  ת ת       
      
? הפשא לכימ ?      
      

             215.00 רטיל 041 לש חפנב יטסלפ הפשא לכימ 'חי          42.17.0005
      

             239.00 רטיל 042 לש חפנב יטסלפ הפשא לכימ 'חי          42.17.0010
      
לגלג ,רטיל 063 לש חפנב יטסלפ הפשא לכימ     42.17.0015

             381.00 מ"מ 002 'חי           
      
לגלג ,רטיל 063 לש חפנב יטסלפ הפשא לכימ     42.17.0020

             406.00 מ"מ 003 'חי           
      

           1,096.00 רטיל 066 לש חפנב יטסלפ הפשא לכימ 'חי          42.17.0025
      
םע רטיל 077  לש חפנב יטסלפ הפשא לכימ     42.17.0030

           1,238.00 החיתפ תילגר 'חי           
      
אלל רטיל 077  לש חפנב יטסלפ הפשא לכימ     42.17.0035

           1,096.00 החיתפ תילגר 'חי           
      
דע 000,1 לכימ חפנב יטסלפ הפשא לכימ     42.17.0040

           1,428.00 החיתפ תילגר + חוטש הסכמ ,רטיל 001,1 'חי           
      

71.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../405 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     405 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דע 000,1 לכימ חפנב יטסלפ הפשא לכימ     42.17.0045

           1,285.00 .חוטש הסכמ ,רטיל 001,1 'חי           
      
? הפשא רוזחמל קיטסלפמ הריצא ילכ ?       
      
ללוכ ריינ רוזחימל קיטסלפמ הריצא לכימ     42.17.0055

             406.00 רטיל 042 חפנב ןוגגו הסכמ 'חי           
      
ללוכ ריינ רוזחימל קיטסלפמ הריצא לכימ     42.17.0060

             549.00 מ"מ 002 לגלג ,רטיל 063 חפנב ןוגגו הסכמ 'חי           
      
ללוכ ריינ רוזחימל קיטסלפמ הריצא לכימ     42.17.0065

             572.00 מ"מ 003 לגלג ,רטיל 063 חפנב ןוגגו הסכמ 'חי           
      
ללוכ ריינ רוזחימל קיטסלפמ הריצא לכימ     42.17.0070

           1,571.00 רטיל 001,1 דע 000,1 חפנב ןוגגו הסכמ 'חי           
      
ללוכ ריינ רוזחימל קיטסלפמ הריצא לכימ     42.17.0075

             381.00 רטיל 042 חפנב ןוגג אלל הסכמ 'חי           
      
ללוכ ריינ רוזחימל קיטסלפמ הריצא לכימ     42.17.0080
002 לגלג ,רטיל 063 חפנב ןוגג אלל הסכמ      

             549.00 מ"מ 'חי           
      
ללוכ ריינ רוזחימל קיטסלפמ הריצא לכימ     42.17.0085
003 לגלג ,רטיל 063 חפנב ןוגג אלל הסכמ      

             572.00 מ"מ 'חי           
      
ללוכ ריינ רוזחימל קיטסלפמ הריצא לכימ     42.17.0090

           1,666.00 רטיל 001,1 דע 000,1 חפנב ןוגג אלל הסכמ 'חי           
      
םיקובקב רוזחימל קיטסלפמ הריצא לכימ     42.17.0095

             477.00 רטיל 042 חפנב 'חי           
      
םיקובקב רוזחימל קיטסלפמ הריצא לכימ     42.17.0100

             501.00 מ"מ 002 לגלג רטיל ,063 חפנב 'חי           
      
םיקובקב רוזחימל קיטסלפמ הריצא לכימ     42.17.0105

             524.00 מ"מ 003 לגלג רטיל ,063 חפנב 'חי           
      
הנוש עבצ רובע הריצא לכימל ריחמ תפסות     42.17.0110

              11.00 רוחש וא רופא וא לוחכ וא קורימ %             
      
? עקרק ןומט לכימ ?      
      
      
      
      
      

71.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../406 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
5.3-5.2 לש חפנב תכתממ עקרק ןומט לכימ     42.17.0120
,תכתממ הריגא לכימ ,ןוטב את :ללוכה ק"מ      
.מ"ס 06 רטוקב חתפ ללוכ הנוילע הדיחי      
תיתשתה ,הריפחה תדובע ללוכ וניא ריחמה(      

          30,980.00 )רמגהו 'חי           
      
5.6-5.4 לש חפנב תכתממ עקרק ןומט לכימ     42.17.0125
,תכתממ הריגא לכימ ,ןוטב את :ללוכה ק"מ      
.מ"ס 06 רטוקב חתפ ללוכ הנוילע הדיחי      
תיתשתה ,הריפחה תדובע ללוכ וניא ריחמה(      

          33,979.00 )רמגהו 'חי           
      
5.3-5.2 לש חפנב קיטסלפמ עקרק ןומט לכימ     42.17.0130
.הריגא קש + הסכמ + עוקש את :ללוכה ק"מ      
תיתשתה ,הריפחה תדובע ללוכ וניא ריחמה(      

           9,995.00 )רמגהו 'חי           
      
5.6-5.4 לש חפנב קיטסלפמ עקרק ןומט לכימ     42.17.0135
.הריגא קש + הסכמ + עוקש את :ללוכה ק"מ      
תיתשתה ,הריפחה תדובע ללוכ וניא ריחמה(      

           9,766.00 )רמגהו 'חי           
      
5.6-5.4 לש חפנב ןוטבמ עקרק ןומט לכימ     42.17.0140
קש + הסכמ + ןוטבמ עוקש את :ללוכה ק"מ      
,הריפחה תדובע ללוכ וניא ריחמה( .הריגא      

          12,736.00 )רמגהו תיתשתה 'חי           
      
ףוסיאל עקרקב ןומט)תכרעמ( לכימ     42.17.0145
ללוכ,ע"וש וא ןולא תרצות,ק"מ 5 חפנב,הפשא      

          31,475.00 'פמוק         .ןרציה תוארוה יפל הנקתהו הריפח  
      
? תונוש ?      
      

           4,998.00 'פמוק         לכימה לע תבותכל העבטה תינבת 42.17.0155
      
001 דע לש תומכל לכימ לע העבטה ריחמ     42.17.0160

              20.00 תודיחי 'חי           
      
101 מ לש תומכל לכימ לע העבטה ריחמ     42.17.0165

              11.00 תודיחי 994 דעו תודיחי 'חי           
      
- 063 לש ילנימונ לוביקב היצטסופמוק לכימ     42.17.0170

             524.00 רטיל 042 'חי           
      
- 163 לש ילנימונ לוביקב היצטסופמוק לכימ     42.17.0175

             858.00 רטיל 054 'חי           
      

           1,333.00 רטיל 063 וא\ו 042 לדוגב חפל תכתמ רותסמ 'חי          42.17.0180
      

71.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../407 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
063 וא\ו 042 לדוגב םיחפ 2-ל תכתמ רותסמ     42.17.0185

           1,476.00 רטיל 'חי           
      
063 וא\ו 042 לדוגב םיחפ 3-ל תכתמ רותסמ     42.17.0190

           1,571.00 רטיל 'חי           
      
063 וא\ו 042 לדוגב חפל קיטסלפ רותסמ     42.17.0195

           2,428.00 רטיל 'חי           
      
וא\ו 042 לדוגב םיחפ 2-ל קיטסלפ רותסמ לש     42.17.0200

           3,332.00 רטיל 063 'חי           
      
וא\ו 042 לדוגב םיחפ 3-ל קיטסלפ רותסמ     42.17.0205

           4,284.00 רטיל 063 'חי           
      
2047 ט"קמ דדוב הפשא תלגעל רותסמ     42.17.0210

           2,143.00 תלד אלל ע"וש וא "אכירא םחש" תרצות 'חי           
      
ללוכ 2047 ט"קמ דדוב הפשא תלגעל רותסמ     42.17.0215

           2,856.00 ע"וש וא "אכירא םחש" תרצות תכתמ תלד 'חי           
      
5047 ט"קמ הפשא תולגעל לופכ רותסמ     42.17.0220

           3,570.00 תלד אלל ע"וש וא "אכירא םחש" תרצות 'חי           
      
ללוכ 5047 ט"קמ הפשא תולגעל לופכ רותסמ     42.17.0225

           4,998.00 ע"וש וא "אכירא םחש" תרצות תכתמ תלד 'חי           
      
לכימ ללוכ 1873 ט"קמ לוגע רצח ןופשא     42.17.0230
םחש" יטסלפ הסכמ םע רטיל 06 יטסלפ      

             858.00 ע"וש וא "אכירא 'חי           
      

             953.00 תכתמ רותסמל הנימזמה תושרה למס בוציע 'חי          42.17.0235
עקרק יעוקשו ,הריצא ילכ 71.24 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ץוח טוהיר 24 כ"הס            
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../408 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  ת ו ד ו ב ע  44 ק ר פ       
      
0.44 ק ר פ  ת ת  00.44 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      

0.44 קרפ תת 00.44 כ"הס            
      
ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
ידומעל 02-ב ןוטב תודוסי ללוכ ריחמה .1      
חטשה תרזחהו םיפוציר קוריפ ,רדגה      
.ותומדקל      
      
רוצימ םיטנמלאל הז קרפ יפיעסב הנווכה .2      
ןווליג .ןימזמה י"ע תרשואמ 'בח לש שעותמ      
הקבאב העיבצו םח ץבאב הליבטב ,רוצי רחאל      
.רונתב      
      
ינפ לעמ 'מ02.1 הבוגב "םיניועמ" תשר רדג     44.01.0005
רטוק םילוגע תורוניצמ תורגסמ תוברל עקרקה      
טוחמ תשר ,חפ תוטזורו ןוגיעל םילוורש ,2"      
,מ"מ 0404X תצבשמ םע מ"מ 4 ןוולוגמ הדלפ      
, קרקרי ןווגב C.V.P-מ יטסלפ יופיצ םע      

             170.00 'מ 2 לכ םידומע רטמ           
      
הדלפ יטוחמ 'מ2 הבוגב "םיניועמ" תשר רדג     44.01.0010
יטסלפ יופיצ םע מ"מ4 יבועב םינוולוגמ      
,מ"מ04/04 תוצבשמ ,קורי ןווגב C.V.P-מ      
2 לכ 2" רטוקב ןוולוגמ לוגע רוניצמ םידומע      

             193.00 חפ תוטזורו ןוגיעל םילוורש ללוכ ,'מ רטמ           
      
הדלפ יטוחמ 'מ3 הבוגב "םיניועמ" תשר רדג     44.01.0015
יטסלפ יופיצ םע מ"מ4 יבועב םינוולוגמ      
,מ"מ 04/04 תוצבשמ ,קורי ןווגב C.V.P-מ      
2 לכ 2" רטוקב ןוולוגמ לוגע  רוניצמ םידומע      

             242.00 חפ תוטזורו ןוגיעל םילוורש ללוכ ,'מ רטמ           
      
הדלפ יטוחמ 'מ4 הבוגב "םיניועמ" תשר רדג     44.01.0020
יטסלפ יופיצ םע מ"מ4 יבועב םינוולוגמ      
,מ"מ 04/04 תוצבשמ ,קורי ןווגב C.V.P-מ      
2 לכ 2" רטוקב ןוולוגמ לוגע  רוניצמ םידומע      

             314.00 חפ תוטזורו ןוגיעל םילוורש ללוכ ,'מ רטמ           
10.44 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../409 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     409 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לעמ 'מ08.1 הבוגב "םיניועמ" תשר רדג     44.01.0025
מ"מ 4 יבועב םינוולוגמ הדלפ יטוחמ עקרקל      
דח ןוילע ףופכ :ללוכ מ"מ 05x05 תוצבשמב      
לכ מ"מ 5/54/54 תיווז לזרבמ םידומע ,יעופש      
3 יבועב םינוולוגמ החיתמ יטוח 4 םע ,'מ 0.3      

             170.00 םייתניפו םיימינפ םיקוזיח ,מ"מ רטמ           
      
לעמ 'מ 04.2 הבוגב "םיניועמ" תשר רדג     44.01.0030
מ"מ 4 יבועב םינוולוגמ הדלפ יטוחמ עקרקל      
דח ןוילע ףופכ :ללוכ מ"מ 05x05 תוצבשמב      
לכ מ"מ 5/54/54 תיווז לזרבמ םידומע ,יעופש      
3 יבועב םינוולוגמ החיתמ יטוח 4 םע ,'מ 0.3      

             218.00 םייתניפו םיימינפ םיקוזיח ,מ"מ רטמ           
      
לעמ 'מ 05.1 הבוגב "םיניועמ" תשר רדג     44.01.0035
מ"מ 4 יבועב םינוולוגמ הדלפ יטוחמ עקרקל      
דח ןוילע ףופכ :ללוכ ,מ"מ 05x05 תוצבשמב      
לכ מ"מ 5/54/54 תיווז לזרבמ םידומע ,יעופש      
3 יבועב םינוולוגמ החיתמ יטוח 4 םע ,'מ 0.3      

             170.00 םייתניפו םיימינפ םיקוזיח ,מ"מ רטמ           
      
לעמ 'מ00.1 הבוגב לגר יכלוהל תוחיטב רדג     44.01.0040
3" רטוק תורוניצמ םידומע :ללוכ הכרדמה ינפ      

             289.00 1½" רטוק םייקפוא תורוניצ 2 ,'מ 55.1 לכ רטמ           
      
עקרקה ינפ לעמ 'מ 02.2 הבוגב רדג גרוס     44.01.0045
תוטומ ,5/54/54 םייקפוא תיווז ילזרב 2 :ללוכ      
11 לכ מ"מ 41 רטוק םייכנא םיכתורמ הדלפ      

             338.00 'מ 01.2 לכ םידומע ,מ"ס רטמ           
      
מ"מ 22 רטוקב ןוולוגמ לוגע רוניצמ רדג     44.01.0050
שארב ןנושמ קרסמ תפסותב 'מ 5.1 הבוגב      
,מ"ס51 תורוניצה יזכרמ ןיב קחרמ ,רדגה      
רטוקב ןוולוגמ עבורמ ליפורפמ םידומע      
    06X06 עבוכב יוסיכ םע 'מ  24.2 לכ מ"מ  
רדגה לש ןותחתהו ןוילעה קלחב תכתמ      
רדגה .ןוולוגמ ,מ"מ 52X05 עבורמ  ליפורפמ      
םיגרב אלל  םיימינפ םירבחמ י"ע  תרבוחמ      

             386.00 .)רתאב םיכותירו רטמ           
      
מ"מ 22 רטוקב ןוולוגמ לוגע רוניצמ רדג     44.01.0055
שארב ןנושמ קרסמ תפסות 'מ 0.2 הבוגב      
,מ"ס 01 תורוניצה יזכרמ ןיב קחרמ ,רדגה      
מ"מ 06x06 ןוולוגמ עבורמ ליפורפמ םידומע      
ןותחתהו ןוילעה קלחב ,תכתמ עבורמ יוסיכםע      
.ןוולוגמ ,מ"מ 52X05 עבורמ ליפורפ רדגה לש      
אלל םיימינפ םירבחמ י"ע תרבוחמ רדגה(      

             457.00 .)םיכותיר אללו םיגרב רטמ           
      

10.44 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../410 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     410 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עבורמ ליפורפמ הכבס רדג )תידסומ רדג(     44.01.0060
דע הבוגבו מ"ס01 לכ מ"ס 52X52 ןוולוגמו      
ןותחתו ןוילע םיעבורמ םיליפורפ ינש ,'מ02.1      
    06X04 ךרד תרבוע הכבסה רדג ,מ"מ  
,רשי וא תולעמ 54-ב בבוסמ ל"נה םיליפורפה      
מ"מ 06X06 ןוולוגמ עבורמ ליפורפמ םידומע      
םירבחמ י"ע תרבוחמ רדגה( .'מ 0.3 לכ      

             289.00 .)םיגרבו םיכותיר אלל םיימינפ רטמ           
      
עבורמ ליפורפמ הכבס רדג )תידסומ רדג(     44.01.0065
דע הבוגבו מ"ס01 לכ מ"ס 52X52 ןוולוגמו      
ןותחתו ןוילע םיעבורמ םיליפורפ ינש ,'מ06.1      
    06X04 ךרד תרבוע הכבסה רדג ,מ"מ  
,רשי וא תולעמ 54-ב בבוסמ ל"נה םיליפורפה      
מ"מ 06X06 ןוולוגמ עבורמ ליפורפמ םידומע      
םירבחמ י"ע תרבוחמ רדגה( .'מ 0.3 לכ      

             338.00 .)םיגרבו םיכותיר אלל םיימינפ רטמ           
      
עבורמ ליפורפמ הכבס רדג )תידסומ רדג(     44.01.0070
מ 0.2 הבוגבו מ"ס 01 לכ מ"ס 52x52 ןוולוגמו      
06x04 ןותחתו ןוילע םיעבורמ םיליפורפ ינש      
ל"נה םיליפורפה ךרד תרבוע הכבסה רדג ,מ"מ      
ליפורפמ םידומע ,רשי וא תולעמ 54-ב בבוסמ      
רדגה( .'מ 0.3 לכ מ"מ 06x06 ןוולוגמ עבורמ      
םיכותיר אלל םיימינפ םירבחמ י"ע תרבוחמ      

             386.00 .םיגרבו רטמ           
      
תשר רדג .)1( ביבא לת תייריע טרפ רדג     44.01.0075
רדג  .מ"ס 002 הבוגב  תרגסמב תמחלומ      
,מ"מ 5 רטוקב םיכושמ הדלפ יטוחמ תכתורמ      
רדג תרגסמ .מ"מ 05X051 תודימב תוצבשמ      
דומע  .מ"מ 2 ןפוד יבוע ,מ"מ U 52 ליפורפמ      
    SHR 06x06 05 דומעהמ רדג קחרמ .מ"מ  
ןיב קחרמ .מ"מ 05 דסמהמ רדגה קחרמ ,מ"מ      
םידומעהו תשרה .מ"ס 012 םידומעה      
םירבחמ י"ע תרבוחמ רדגה( .םינוולוגמ      

             392.00 )םיכותיר אלל םיימינפ רטמ           
      
תשר רדג .)1( ביבא לת תייריע טרפ רדג     44.01.0080
רדג  .מ"ס 061 הבוגב  תרגסמב תמחלומ      
,מ"מ 5 רטוקב םיכושמ הדלפ יטוחמ תכתורמ      
רדג תרגסמ .מ"מ 05X051 תודימב תוצבשמ      
דומע  .מ"מ 2 ןפוד יבוע ,מ"מ U 52 ליפורפמ      
    SHR 06x06 05 דומעהמ רדג קחרמ .מ"מ  
ןיב קחרמ .מ"מ 05 דסמהמ רדגה קחרמ ,מ"מ      
םידומעהו תשרה .מ"ס 012 םידומעה      
םירבחמ י"ע תרבוחמ רדגה( .םינוולוגמ      

             358.00 )םיכותיר אלל םיימינפ רטמ           
      

10.44 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../411 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     411 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תשר רדג .)1( ביבא לת תייריע טרפ רדג     44.01.0085
רדג  .מ"ס 011 הבוגב  תרגסמב תמחלומ      
,מ"מ 5 רטוקב םיכושמ הדלפ יטוחמ תכתורמ      
רדג תרגסמ .מ"מ 05X051 תודימב תוצבשמ      
דומע  .מ"מ 2 ןפוד יבוע ,מ"מ U 52 ליפורפמ      
    SHR 06x06 05 דומעהמ רדג קחרמ .מ"מ  
ןיב קחרמ .מ"מ 05 דסמהמ רדגה קחרמ ,מ"מ      
םידומעהו תשרה .מ"ס 012 םידומעה      
םירבחמ י"ע תרבוחמ רדגה( .םינוולוגמ      

             315.00 )םיכותיר אלל םיימינפ רטמ           
      
תשר רדג .)2( ביבא לת תייריע טרפ רדג     44.01.0090
רדג  .מ"ס 002 הבוגב  תרגסמב תמחלומ      
,מ"מ 5 רטוקב םיכושמ הדלפ יטוחמ תכתורמ      
רדג תרגסמ .מ"מ 05X051 תודימב תוצבשמ      
יבוע ,מ"מ x 52 52 תודימב עבורמ ליפורפמ      
קחרמ .מ"מ SHR 06x06 דומע .מ"מ 2 ןפוד      
דסמהמ רדגה קחרמ ,מ"מ 05 דומעהמ רדג      
תשרה .מ"ס 012 םידומעה ןיב קחרמ .מ"מ 05      
י"ע תרבוחמ רדגה( .םינוולוגמ םידומעהו      

             392.00 )םיכותיר אלל םיימינפ םירבחמ רטמ           
      
תשר רדג .)2( ביבא לת תייריע טרפ רדג     44.01.0095
רדג  .מ"ס 061 הבוגב  תרגסמב תמחלומ      
,מ"מ 5 רטוקב םיכושמ הדלפ יטוחמ תכתורמ      
רדג תרגסמ .מ"מ 05X051 תודימב תוצבשמ      
יבוע ,מ"מ x 52 52 תודימב עבורמ ליפורפמ      
קחרמ .מ"מ SHR 06x06 דומע .מ"מ 2 ןפוד      
דסמהמ רדגה קחרמ ,מ"מ 05 דומעהמ רדג      
תשרה .מ"ס 012 םידומעה ןיב קחרמ .מ"מ 05      
י"ע תרבוחמ רדגה( .םינוולוגמ םידומעהו      

             358.00 )םיכותיר אלל םיימינפ םירבחמ רטמ           
      
תשר רדג .)2( ביבא לת תייריע טרפ רדג     44.01.0100
רדג  .מ"ס 011 הבוגב  תרגסמב תמחלומ      
,מ"מ 5 רטוקב םיכושמ הדלפ יטוחמ תכתורמ      
רדג תרגסמ .מ"מ 05X051 תודימב תוצבשמ      
יבוע ,מ"מ x 52 52 תודימב עבורמ ליפורפמ      
קחרמ .מ"מ SHR 06x06 דומע .מ"מ 2 ןפוד      
דסמהמ רדגה קחרמ ,מ"מ 05 דומעהמ רדג      
תשרה .מ"ס 012 םידומעה ןיב קחרמ .מ"מ 05      
י"ע תרבוחמ רדגה( .םינוולוגמ םידומעהו      

             315.00 )םיכותיר אלל םיימינפ םירבחמ רטמ           
      
      
      
      
      
      

10.44 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../412 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     412 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ע"ש וא "ןולייא" םגד יטוחמ תכתורמ רדג     44.01.0105
תוצבשמ םע ,עקרקה ינפמ 'מ 06.1 הבוגב      
05/051 מ"מ 5.4 רטוקב םיכושמ הדלפ יטוחמ      
םיטוח 3-מ תיביטרוקד החשקה תרוק ,מ"מ      
ליפורפמ 'מ 5.2 לכ םידומע .מ"מ 5 רטוקב      
    02.2X06X06 הפיכב םיסוכמ מ"ס  

             242.00 .םינוולוגמ םידומעהו תשרה ,תיביטרוקד רטמ           
      
הבוגב ,ע"ש וא "ןולייא" םגד תכתורמ רדג     44.01.0110
םיכושמ הדלפ יטוחמ תוצבשמ םע ,'מ 00.2      
החשקה תרוק ,מ"מ05X051 מ"מ5.4 רטוקב      
לכ םידומעו מ"מ 5 רטוקב םיטוחמ תיביטרוקד      

             256.00 .םיוולוגמ םידומעהו תשרה .'מ 00.3 רטמ           
      
'מ 5 הבוגב טרופס שרגמל תיביטרוקד רדג     44.01.0115
יבוע ,מ"ס 051/05 השק הדלפ יטוח תשרמ      
קחרמ ,מ"מ 6.2 ןפוד יבועו 3" ידומע מ"מ 5.4      
רטוקב הנוילע בחור תרוק ,'מ 3 לכ םיזכרמ ןיב      
תיזכרמ בחור תרוק מ"מ 2.2 ןפוד ,2"      
תוכימת מ"מ 2.2 ןפוד ¼1" רטוקב ,הנותחתו      
.'מ 5.0 רדגהמ קחרומ 3" רוניצמ תוירוחא      
תרבוחמ מ"ס 01 לש הפיפחב תשרה רוביח      
5.1 יבועב דלח לא הדלפ יקבח 02 תועצמאב      
םינספות תועצמאב תודומעל רוביחה .מ"מ      

             866.00 מ"מ 3 יבועב ךא ל"נכ רטמ           
      
'מ 6 הבוגב טרופס שרגמל תיביטרוקד רדג     44.01.0120
יבוע ,מ"ס 051/05 השק הדלפ יטוח תשרמ      
קחרמ ,מ"מ 6.2 ןפוד יבועו 3" ידומע מ"מ 5.4      
רטוקב הנוילע בחור תרוק ,'מ 3 לכ םיזכרמ ןיב      
תיזכרמ בחור תרוק מ"מ 2.2 ןפוד ,2"      
תוכימת מ"מ 2.2 ןפוד ¼1" רטוקב ,הנותחתו      
.'מ 5.0 רדגהמ קחרומ 3" רוניצמ תוירוחא      
תרבוחמ מ"ס 01 לש הפיפחב תשרה רוביח      
5.1 יבועב דלח לא הדלפ יקבח 02 תועצמאב      
םינספות תועצמאב תודומעל רוביחה .מ"מ      

             987.00 מ"מ 3 יבועב ךא ל"נכ רטמ           
      
ע"ש וא "המידק" םגד ,סינט ישרגמל רדג     44.01.0125
ליפורפמ 'מ 3 לכ םידומע 'מ 0.3 הבוגב      
תכתורמ תשר ,הפיכ םע מ"ס 6.7/001/06      
,מ"מ 5.4 רטוק מ"מ 57/002-ו מ"מ 04/002      
5.4 רטוק השק הדלפ יטוח 4-מ החשקה תרוק      
ליפורפמ םידומעה ןיב  בחור תורוק 3-ו מ"מ      

             722.00 .מ"מ 2.2/04/06 ינבלמ רטמ           
      
      
      
      

10.44 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../413 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     413 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ע"ש וא "המידק" םגד ,סינט ישרגמל רדג     44.01.0130
ליפורפמ 'מ 3 לכ םידומע 'מ 0.4 הבוגב      
תכתורמ תשר ,הפיכ םע מ"ס 6.7/001/06      
,מ"מ 5.4 רטוק מ"מ 57/002-ו מ"מ 04/002      
5.4 רטוק השק הדלפ יטוח 4-מ החשקה תרוק      
ליפורפמ םידומעה ןיב  בחור תורוק 3-ו מ"מ      

             699.00 .מ"מ 2.2/04/06 ינבלמ רטמ           
      
ע"וש וא "לופכ ןויצ" םגד לס רודכ ישרגמל רדג     44.01.0135
מ"ס 5.1/52/52 םיבצינ תוטומ םע 'מ 4 הבוגב      
0.3 לכ מ"ס 6.3/05/001 םידומעו מ"ס01 לכ      

             866.00 'מ רטמ           
      
"תורדש" םגד השק הדלפ יטוחמ תכתורמ רדג     44.01.0140
ללוכ ,עקרקה ינפמ 'מ 05.2 הבוגב ע"וש וא      
.מ"ס 05 ךרואב יעופיש דח יליע םקעמ      
ךושמ הדלפ  טוחמ מ"מ 05X051 תוצבשמ      
החשקה תרוק םעו מ"מ 5.4 רטוקב      
םידומע ,מ"מ 5 רטוקב םיטוח 3-מ תיביטרוקד      
םימוטאה מ"ס 53.2X04X08 ינבלמ ליפורפמ      
הפיכב וא  תוכתורמ תויקסדב הלעמלמ      

             338.00 .'מ 00.3 לכ תיביטרוקד רטמ           
      
תרגסמו 'מ 00.2 הבוגב תיביטרוקד רדג     44.01.0145

             361.00 .מ"מ 5/06 חוטש לזרבמ רטמ           
      
תרגסמ םע 'מ 00.2 הבוגב תיביטרוקד רדג     44.01.0150
אלל תולגועמ תוניפ ,1" רטוקב ףפוכמ רוניצמ      
תוצבשמב תכתורמ ,תשרב םיצוק תטילב      
    05X051 5 רטוקב ךושמ הדלפ טוחמ מ"מ  
הפיכב םיסוכמ 2" רטוקב םילוגע םידומע .מ"מ      

             338.00 םיכותיר אלל םירוביחה 'מ 51.2 לכ תיביטרוקד רטמ           
      
לש הבוגל אוהש גוס לכמ תמייק רדג תהבגה     44.01.0155

              73.00 .םיעובצו םינוולוגמ הדלפ יליפורפמ 'מ 5.0 דע רטמ           
      
הינב רתאל רדג      
      
תירוכסיא חפמ 'מ 2 הבוגב  תירוכסיא רדג     44.01.0160
לוגע רוניצמ םידומע ג"ע בכרומ ןבל עובצ      
קמועב המדאל םירדחומ רטמ 3 לכ 3" רטוקב      
םיליפורפ 2 תועצמאב םיקזוחמו ,'מ 1 לש      

             188.00 קוזיחל םייכרוא רטמ           
      
מ"ס 8 חוורמ רובע תידסומ רדגל ריחמ תפסות     44.01.0165

               9.00 מ"ס 01 אלו םיטנמלא ןיב ר"מ           
      
      
      

10.44 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../414 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     414 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
טרופס ישרגמל תורדגו םירעשל ריחמ תפסות     44.01.0170
ןווגב .רונתב היילקב רטסאילופ עבצ רובע      
08 לש ילמינימ יבועב ,ןימזמה תושירד י"פע      

              63.00 .ןורקימ ר"מ           
      
,ןלק רטסאילופ עבצ רובע  רדגל ריחמ תפסות     44.01.0175

              45.00 ןימזמה תשירד יפ לע ןווג .רונתב ר"מ           
      
יגוס לכל יביטרוקד רוטיע רובע ריחמ תפסות     44.01.0180

              21.00 "n" וא "O" וא "X" טרפ תמגודכ תורדגה רטמ           
      
תשר תפלחה י"ע תומייק תשר תורדג ינוקית     44.01.0185
םאתהב םידומעה רושיו התמלשה וא/ו המוגפ      

              97.00 .ךרוצל ר"מ           
תורדג 10.44 כ"הס            

      
ת ו ק ע מ  ,ת ו ח י ט ב  ת ו ק ע מ  20.44 ק ר פ  ת ת       
ם י ז ח א מ  ,ה כ ל ו ה       
      
ידומעל 02-ב ןוטב תודוסי ללוכ ריחמה .1      
תרזחהו םיטלפסא/םיפוציר קוריפ ,תוקעמה      
.ותומקדל חטשה      
      
ןקתו 2412 ןקת יפ לע ורצויי תכתמ תוקעמ .2      
תיטטסורטקלא העיבצ ללוכ ריחמה  .3274      
רחאל םח ץבאב םילובט םיקלחה לכ .רונתב      
ףיעסב תרחא ןייוצמ ןכ םע אלא .רוציה      
      
"ילרוא תורדג" תרצות תכתממ תוחיטב הקעמ     44.02.0005
01.1 הבוגב  ע"ש וא " 'ב/'א ונוא תיירק" םגד      

             462.00 .רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ ,'מ רטמ           
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.02.0010
ע"ש וא "בקעי-ןורכז" וא "ןיקצומ" םגד "ילרוא      
הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולגמ ,'מ 2.1 הבוגב      

             467.00 רונתב רטמ           
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.02.0015
וא תישמיש וא "רובת וא,"ןנח" םגד "ילרוא      
הבוג, ע"ש וא "1-חמצ" "רתיב" וא "יבכמ"      
הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולגמ ,'מ 01.1      

             452.00 .רונתב רטמ           
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.02.0020
רה" "ןומצע" וא "ןוקרי" וא "תרצנ" םגד "ילרוא      
הבוגב  ע"ש וא "ללהנ" וא "דירש" וא "הנוי      
הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולגמ ,'מ 01.1      

             433.00 רונתב רטמ           
20.44 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../415 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     415 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.02.0025
וא "ידנלוה" וא "אישנ" וא "תרנכ" םגד "ילרוא      
עובצו םח ץבאב ןוולגמ ,'מ 01.1 הבוגב  ע"ש      

             409.00 רונתב הקבאב רטמ           
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.02.0030
וא "ברנמ" וא "יגלב" וא "דעלא" םגד "ילרוא      
עובצו םח ץבאב ןוולגמ ,'מ 01.1 הבוגב ע"ש      

             405.00 רונתב הקבאב רטמ           
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.02.0035
וא "הילצרה וא "הרומה תעבג" םגד "ילרוא      
ע"ש וא "םורד" וא "2-חמצ" וא "הנימינב      
עובצו םח ץבאב ןוולגמ ,'מ 01.1 הבוגב      

             433.00 רונתב הקבאב רטמ           
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.02.0040
,'מ 01.1 הבוגב  ע"ש וא "שמש" םגד "ילרוא      

             433.00 .הנקתה רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולגמ רטמ           
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.02.0045
הבוגב ע"ש וא "יאול" וא ".ה.ד.ע" םגד "ילרוא      
הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולגמ ,'מ 01.1      

             567.00 רונתב רטמ           
      
? )תוחיטב( הכלוה תוקעמ ?      
      
תרצותמ העונת יאב הדרפהו הכלוה הקעמ     44.02.0055
וא "דורח ןיעמ" םגדמ "ילרוא תורדג"      
הניפ תינבלמ" וא תותשר הדוהי לש"תינויבס"      
,'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא לכ-תשר לש "הלוגע      

             247.00 רונתב עובצו םח ץבאב ןוולגמ רטמ           
      
םיירוביצ םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה הקעמ     44.02.0060
וא "לופכ" םגדמ "ילרוא תורדג" תרצותמ      
ןוולגמ ,'מ 01.1 הבוגב  ע"ש וא "םי-תירק"      

             338.00 רונתב עובצו םח ץבאב רטמ           
      
םיירוביצ םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה הקעמ     44.02.0065
ע"ש וא "הינתנ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ      

             361.00 רונתב עובצו םח ץבאב ןוולגמ ,'מ 01.1 הבוגב רטמ           
      
"ילרוא תורדג" תרצותמ הדרפהו הכלוה הקעמ     44.02.0070
וא" ביבא לת-הפיח" וא "הקלח םחות" םגדמ      
הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי לש "יסר'ג וינ"      

             266.00 רונתב עובצו םח ץבאב ןוולגמ ,'מ 01.1 רטמ           
      
      
      

20.44 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../416 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     416 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיירוביצ םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה תורדג     44.02.0075
וא "הפיח הכלוה" םגדמ"ילרוא תרצותמ      
01.1 הבוגב ע"ש וא י"תנ םגד וא "וכע הכלוה"      

             338.00 רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולגמ ,'מ רטמ           
      
הבוגל תוקעמה תהבגה רובע ריחמ תפסות     44.02.0080

              44.00 . רוביצ ינבמל םאתומ 'מ 02.1 רטמ           
      
םיגוסמ הכלוה/תוחיטב תוקעמל ריחמ תתחפה     44.02.0085
העיבצ אלל( דבלב ןווליג רמג רובע םינוש      

             -34.00 )הקבאב תיטטסורטקלא רטמ           
      
"ילרוא תורדג" תרצותמ ןוניגל הנגה הקעמ     44.02.0090
וא "הפיח הכלוה" וא "ידנלוה" וא "ילו'ג" םגד      
םח ץבאב ןוולגמ ,'מ 06.0 דע הבוגב ע"ש      

             288.00 רונתב הקבאב עובצו רטמ           
      
הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ     44.02.0095
ללוכ ,2" רטוקב ןוולוגמ רוניצמ מ"ס 09 -011      
העיבצו םידומע / תוריקל ןוגיע תולגועמ תוניפ      

             232.00 רונתב רטמ           
      
הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ     44.02.0100
רטוקב 613 הטסורינ רוניצמ מ"ס 011-09      
/ תוריקל ןוגיעו תולגועמ תוניפ ללוכ ,5.1"      

             725.00 םידומע רטמ           
      
לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא לופכ די זחאמ     44.02.0105
613 הטסורינ רוניצמ מ"ס 011-09 הבוגב      
ןוגיעו תולגועמ תוניפ ללוכ ,5.1" רטוקב      

           1,142.00 םידומע / תוריקל רטמ           
      
די זחאמ ללוכה לגר יכלוהל הכלוה הקעמ     44.02.0110
הבוגב ,מ"ס 051 לכ םידומעו עפושמ וא יקפוא      
רטוקב 613 הטסורינ תורוניצמ מ"ס 011-09      

             860.00 הפצירל ןוגיעו תולגועמ תוניפ ללוכ ,5.1" רטמ           
      
לופכ די זחאמ ללוכה לגר יכלוהל הכלוה הקעמ     44.02.0115
הבוגב ,מ"ס 051 לכ םידומעו עפושמ וא יקפוא      
רטוקב 613 הטסורינ תורוניצמ מ"ס 011-09      

           1,325.00 הפצירל ןוגיעו תולגועמ תוניפ ללוכ ,5.1" רטמ           
םיזחאמ ,הכלוה תוקעמ ,תוחיטב תוקעמ 20.44 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../417 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     417 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ע ש  30.44 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 01.1 הבוגב   תורצח ןיב "שפשפ" רעש     44.03.0005
עקרקב ןוגיע תוברל )רוא חתפ( 'מ 0.1 בחורב      
"תינח" וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ      
העיבצו ןוולג ללוכ ,ע"ש וא "הלופע" וא      

           1,058.00 'פמוק         תיטטסורטקלא  
      
'מ 01.1 הבוגב   תורצח ןיב "שפשפ" רעש     44.03.0010
עקרקב ןוגיע תוברל )רוא חתפ( 'מ 2.1 בחורב      
"תינח" וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ      
העיבצו ןוולג ללוכ ,ע"ש וא "הלופע" וא      

           1,155.00 'פמוק         תיטטסורטקלא  
      
בחורב 'מ 01.1 הבוגב תורצח ןיב שפשפ  רעש     44.03.0015
עקרקב ןוגיע תוברל  ,)רוא חתפ( 'מ 0.1      
ללוכ ,ע"ש וא "תינויבס" םגד  תמגודכ תרצותמ      

             962.00 תיטטסורטקלא העיבצו ןוולג 'חי           
      
בחורב 'מ 01.1 הבוגב תורצח ןיב שפשפ  רעש     44.03.0020
עקרקב ןוגיע תוברל  ,)רוא חתפ( 'מ 2.1      
ללוכ ,ע"ש וא "תינויבס" םגד  תמגודכ תרצותמ      

           1,058.00 תיטטסורטקלא העיבצו ןוולג 'חי           
      
'מ 0.2 הבוגב  לגר יכלוהל "שפשפ" רעש     44.03.0025
עקרקב ןוגיע תוברל )רוא חתפ( 'מ 0.1 בחורב      
"תינח" וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ      
העיבצו ןוולג ללוכ ,ע"ש וא "הלופע" וא      

           1,726.00 'פמוק         תיטטסורטקלא  
      
'מ 0.2 הבוגב  לגר יכלוהל "שפשפ" רעש     44.03.0030
עקרקב ןוגיע תוברל )רוא חתפ( 'מ 2.1 בחורב      
"תינח" וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ      
העיבצו ןוולג ללוכ ,ע"ש וא "הלופע" וא      

           1,843.00 'פמוק         תיטטסורטקלא  
      
'מ 0.2 הבוגב  לגר יכלוהל "שפשפ" רעש     44.03.0035
ןוגיע תוברל )רוא חתפ( 'מ 54.1 בחורב      
וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ עקרקב      
העיבצו ןוולג ללוכ ,ע"ש וא "הלופע" וא "תינח"      

           2,014.00 'פמוק         תיטטסורטקלא  
      
םגד מ"ס )רוא חתפ( 00.2/01.1 תודימב רעש     44.03.0040

           1,776.00 .ןוטב תודוסי ללוכ ,ע"ש וא "תינויבס" 'חי           
      
0.4 בחורב 'מ 0.2 הבוגב בכרל יפנכ וד רעש     44.03.0045
תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל )רוא חתפ(  'מ      
"ןנח" וא "ןויצ" וא "הפיח" םגד "ילרוא תורדג"      
ןוולג ללוכ ,ע"ש וא "ידנלוה וא "הלופע וא      

           4,692.00 'פמוק         תיטטסורטקלא העיבצו  
      
      

30.44 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../418 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     418 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
5.4 בחורב 'מ 0.2 הבוגב בכרל יפנכ וד רעש     44.03.0050
תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל )רוא חתפ(  'מ      
"ןנח" וא "ןויצ" וא "הפיח" םגד "ילרוא תורדג"      
ןוולג ללוכ ,ע"ש וא "ידנלוה וא "הלופע וא      

           5,275.00 'פמוק         תיטטסורטקלא העיבצו  
      
'מ 5 בחורב 'מ 0.2 הבוגב בכרל יפנכ וד רעש     44.03.0055
תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל )רוא חתפ(      
"ןנח" וא "ןויצ" וא "הפיח" םגד "ילרוא תורדג"      
ןוולג ללוכ ,ע"ש וא "ידנלוה וא "הלופע וא      

           5,817.00 'פמוק         תיטטסורטקלא העיבצו  
      
0.6 בחורב 'מ 0.2 הבוגב בכרל יפנכ וד רעש     44.03.0060
תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל )רוא חתפ(  'מ      
"ןנח" וא "ןויצ" וא "הפיח" םגד "ילרוא תורדג"      
ןוולג ללוכ ,ע"ש וא  "ידנלוה וא "הלופע וא      

           6,634.00 'פמוק         תיטטסורטקלא העיבצו  
      
עקרקב ןוגיע תוברל םהשלכ תודימב רעש     44.03.0065
"ןויצ" וא "הפיח" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ      
ללוכ ,ע"ש וא  "ידנלוה וא "הלופע וא "ןנח" וא      

             721.00 תיטטסורטקלא העיבצו ןוולג ר"מ           
      
ןוגיע תוברל םהשלכ תודימב ררגנ רעש     44.03.0070
תורדג" תרצותמ שרדנה לכו תוליסמ , עקרקב      
וא "ןנח" וא "ןויצ" וא "הפיח" םגד "ילרוא      
העיבצו ןוולג ללוכ ,ע"ש וא "ידנלוה וא "הלופע      

           1,488.00 תיטטסורטקלא ר"מ           
      
תורדג רובע לגר  הבוג יכלוהל רעש     44.03.0075
רעשה תודימ ,טרופס ישרגמל תויביטרוקד      

           1,871.00 'מ 0.2/02.1 'חי           
      
תורדג רובע לגר  הבוג יכלוהל רעש     44.03.0080
רעשה תודימ ,טרופס ישרגמל תויביטרוקד      

           2,014.00 'מ 0.2/05.1 'חי           
      
טרופס ישרגמל תיביטרוקד רדגל בכר רעש     44.03.0085

           4,076.00 'מ 0.2/00.4 תודימב 'חי           
      
טרופס ישרגמל תיביטרוקד רדגל בכר רעש     44.03.0090

           5,275.00 'מ 0.2/00.5 תודימב 'חי           
      
תודימב תירוכסיא רדגל תירוכסיא רעש     44.03.0095
לזרב תרגסמ יבג לע בכרומ מ"ס 002/006      

           1,871.00 .המדאל םירדחומ 4" ידומעל םיריצ תועצמאב 'חי           
      
      
      

30.44 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../419 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     419 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
)רוא חתפ( בחור לש תודימב הדרפה שפשפ     44.03.0100
אלל ןווליג ללוכ ,מ"ס 501 הבוג .מ"ס 021      

           1,034.00 העיבצ 'חי           
      
? תונוש ?      
      
רובע םינוש םיגוסמ םירעשל ריחמ תתחפה     44.03.0110

             -38.00 הקבאב העיבצ אלל דבלב ןווליג ר"מ           
      

             959.00 'פמוק         שדח רתאב והשלכ רעש תקתעה 44.03.0115
      

             481.00 'פמוק         והשלכ רעש לש רזוח שומישל ריהז קוריפ 44.03.0120
      

             481.00 'פמוק         קוריפמ והשלכ רעש לש דבלב הנקתה 44.03.0125
םירעש 30.44 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רודיג תודובע 44 כ"הס            
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../420 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     420 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
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       
      
0.15 ק ר פ  ת ת  00.15 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      
      
לע תומאתהו הסירה ,קוריפ ,הנכה תודובע .1      
93 קרפ יפ      

0.15 קרפ תת 00.15 כ"הס            
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      

               5.00 סוסיר ינפל חטש אוטאט ר"מ          51.01.0005
      
)החאמ יופצ( תינמוטיב היסלומאב סוסיר     51.01.0010

               5.00 ר"מ 057 דע חטשב ר"מ/ג"ק 52.0 רועישב ר"מ           
      
)החאמ יופצ( תינמוטיב היסלומאב סוסיר     51.01.0015
ר"מ 057 לעמ חטשב ר"מ/ג"ק 52.0 רועישב      

               4.00 ר"מ 0002 דעו ר"מ           
      
)החאמ יופצ( תינמוטיב היסלומאב סוסיר     51.01.0020

               3.00 ר"מ 0002 לעמ חטשב ר"מ/ג"ק 52.0 רועישב ר"מ           
      
)החאמ יופצ( תינמוטיב היסלומאב סוסיר     51.01.0025

               6.00 ר"מ 057 דע חטשב ר"מ/ג"ק 5.0 רועיש ר"מ           
      
)החאמ יופצ( תינמוטיב היסלומאב סוסיר     51.01.0030
ר"מ 057 לעמ חטשב ר"מ/ג"ק 5.0 רועישב      

               5.00 ר"מ 0002 דעו ר"מ           
      
)החאמ יופצ( תינמוטיב היסלומאב סוסיר     51.01.0035

               4.00 ר"מ 0002 לעמ חטשב ר"מ/ג"ק 5.0 רועישב ר"מ           
      
)החאמ יופצ( תינמוטיב היסלומאב סוסיר     51.01.0040

               7.00 ר"מ 057 דע חטשב ר"מ/ג"ק 1 רועישב ר"מ           
      
)החאמ יופצ( תינמוטיב היסלומאב סוסיר     51.01.0045
דעו ר"מ 057 לעמ חטשב ר"מ/ג"ק 1 רועישב      

               6.00 ר"מ 0002 ר"מ           
      
      

10.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../421 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     421 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
)החאמ יופצ( תינמוטיב היסלומאב סוסיר     51.01.0050

               5.00 ר"מ 0002 לעמ חטשב ר"מ/ג"ק 1 רועישב ר"מ           
      
-SS 1-1, גוסמ תינמוטיב היסומלאב יופיצ     51.01.0055

               7.00 ר"מ 057 דע חטשב  )החאמ( SSC ר"מ           
      
-SS 1-1, גוסמ תינמוטיב היסומלאב יופיצ     51.01.0060
    SSC )דעו ר"מ 057 לעמ חטשב )החאמ  

               6.00 ר"מ 0002 ר"מ           
      
-SS 1-1, גוסמ תינמוטיב היסומלאב יופיצ     51.01.0065

               5.00 ר"מ 0002 לעמ חטשב )החאמ( SSC ר"מ           
      
5 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0070

              73.00 ר"מ 057 דע חטשב 4/3" טגרגא לדוג , מ"ס ר"מ           
      
5 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0075
ר"מ 057 לעמ חטשב 4/3" טגרגא לדוג , מ"ס      

              57.00 ר"מ 0002 דעו ר"מ           
      
5 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0080

              44.00 ר"מ 0002 לעמ חטשב 4/3" טגרגא לדוג , מ"ס ר"מ           
      
, מ"ס 6 יבועב תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0085

              87.00 ר"מ 057 דע חטשב 1" טגרגא לדוג ר"מ           
      
, מ"ס 6 יבועב תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0090
דעו ר"מ 057 לעמ חטשב  1" טגרגא לדוג      

              66.00 ר"מ 0002 ר"מ           
      
, מ"ס 6 יבועב תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0095

              53.00 ר"מ 0002 לעמ חטשב  1" טגרגא לדוג ר"מ           
      
, מ"ס 8 יבועב תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0100

             101.00 ר"מ 057 דע חטשב 1" טגרגא לדוג ר"מ           
      
, מ"ס 8 יבועב תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0105
דעו ר"מ 057 לעמ חטשב  1" טגרגא לדוג      

              82.00 ר"מ 0002 ר"מ           
      
, מ"ס 8 יבועב תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0110

              72.00 ר"מ 0002 לעמ חטשב  1" טגרגא לדוג ר"מ           
      
, מ"ס 3 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0115

              58.00 ר"מ 057 דע חטשב ½" טגרגא לדוג ר"מ           
      
      
      
      

10.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../422 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     422 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
, מ"ס 3 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0120
דעו ר"מ 057 לעמ חטשב ½" טגרגא לדוג      

              45.00 ר"מ 0002 ר"מ           
      
, מ"ס 3 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0125

              39.00 ר"מ 0002 לעמ חטשב ½" טגרגא לדוג ר"מ           
      
, מ"ס 4 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0130

              63.00 ר"מ 057 דע חטשב 4/3" טגרגא לדוג ר"מ           
      
, מ"ס 4 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0135
דעו ר"מ 057 לעמ חטשב 4/3" טגרגא לדוג      

              48.00 ר"מ 0002 ר"מ           
      
, מ"ס 4 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0140

              44.00 ר"מ 0002 לעמ חטשב 4/3" טגרגא לדוג ר"מ           
      
, מ"ס 5 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0145

              72.00 ר"מ 057 דע חטשב 4/3" טגרגא לדוג ר"מ           
      
, מ"ס 5 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0150
דעו ר"מ 057 לעמ חטשב 4/3" טגרגא לדוג      

              58.00 ר"מ 0002 ר"מ           
      
, מ"ס 5 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0155

              44.00 ר"מ 0002 לעמ חטשב 4/3" טגרגא לדוג ר"מ           
      
, מ"ס 4 יבועב תוכרדמל טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0160

              72.00 ר"מ 057 דע חטשב ½" טגרגא לדוג ר"מ           
      
, מ"ס 4 יבועב תוכרדמל טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0165
דעו ר"מ 057 לעמ חטשב ½" טגרגא לדוג      

              58.00 ר"מ 0002 ר"מ           
      
, מ"ס 4 יבועב תוכרדמל טלפסא ןוטב תבכש     51.01.0170

              53.00 ר"מ 0002 ד חטשב ½" טגרגא לדוג ר"מ           
      
תויצח לש ינמז ןוקיתל רק טלפסא ןוטב     51.01.0175
הנכהה תודובע לכ תוברל ,תורובו םישיבכ      

             106.00 .שרדייש לככ ןוקיתו הקזחא ללוכ ,תושורדה ר"מ           
      

              44.00 שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ          51.01.0180
      
יבועב קד טלפסאמ 'מ 4 בחורב הטאה יספ     51.01.0185
לכ "לותח יניע" תוברל מ"ס 21 דע הנתשמ      
דרשמ תויחנה י"פע לכה ,העיבצו 'מ 5.0      

             953.00 הרובחתה רטמ           
      
      

10.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../423 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     423 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תובלתשמ םינבאמ 'מ 4 בחורב הטאה יספ     51.01.0190
תוברל מ"ס 21 דע ההבגה ללוכ מ"ס 8 יבועב      
"לותח יניע" ללוכ.םידדצה 2-מ טלפסא רוסינ      
דרשמ תויחנה י"פע לכה , העיבצו 'מ 5.0 לכ      

             858.00 הרובחתה רטמ           
      
םע רוזיפ ללוכ הנתשמ יבועב טלפסא דוביר     51.01.0195
טגרגאה יגורד לכב רקובמ קודיהו רשיניפ      

             620.00 ןוט 05 דע החאמ יופיצ רמוח ללוכ.םישורדה ןוט           
      
םע רוזיפ ללוכ הנתשמ יבועב טלפסא דוביר     51.01.0200
טגרגאה יגורד לכב רקובמ קודיהו רשיניפ      

             524.00 ןוט 05 לעמ החאמ יופיצ רמוח ללוכ.םישורדה ןוט           
      
עצובמ מ"ס 8 יבועב  טרופס שרגמל טלפסא     51.01.0205
4/3"  הנותחת תאשונ הבכש תובכש יתשב      
8/3" טלפסא תבכש הילעמו מ"ס 5 יבועב      

             134.00 ר"מ 057 דע קודיהו רוזיפ תוברל מ"ס 3 יבועב ר"מ           
      
עצובמ מ"ס 8 יבועב  טרופס שרגמל טלפסא     51.01.0210
4/3"  הנותחת תאשונ הבכש תובכש יתשב      
8/3" טלפסא תבכש הילעמו מ"ס 5 יבועב      
057 לעמ קודיהו רוזיפ תוברל מ"ס 3 יבועב      

             106.00 ר"מ ר"מ           
טלפסא תודובע 10.15 כ"הס            

      
ם י מ  י ר י ב ע מ ו  ז ו ק י נ  ל ו ע ת  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
הרקב יאתו זוקינ תורונצ יפיעסל תורעה      
רטמ 5.0 לכ רובע 5% תפסות )1( :הטילקו      
01% תפסות )2( .'מ 5.3 לעמ ףסונ קמוע      
ריחמה )3( .ףוצרו השק עלסב הביצח רובע      
יפל( רתאב םיקוצי וא םיימורט םיאתל סחייתמ      
יגוס לכל ריחמה )4( .חקפמה /ןימזמה תעיבק      
ןיממ ב-ב הסכמו הדבכ הרקת ללוכ םיאתה      
    .D400  
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0005
0.2 דע קמועב מ"ס 04 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

             253.00 .'מ רטמ           
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0010
0.2 דע קמועב מ"ס 05 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

             291.00 .רטמ רטמ           
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0015
0.2 דע קמועב מ"ס 06 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

             367.00 .רטמ רטמ           
20.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../424 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     424 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0020
0.2 דע קמועב מ"ס 08 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

             481.00 .רטמ רטמ           
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0025
0.2 דע קמועב מ"ס 001 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

             644.00 .רטמ רטמ           
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0030
0.2 דע קמועב מ"ס 521 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

           1,023.00 'מ רטמ           
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0035
'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

             267.00 'מ 5.2 דע רטמ           
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0040
'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

             303.00 'מ 5.2 דע רטמ           
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0045
'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

             392.00 'מ 5.2 דע רטמ           
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0050
'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

             493.00 'מ 5.2 דע רטמ           
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0055
0.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

             682.00 'מ 5.2 דע 'מ רטמ           
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0060
0.2 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

           1,074.00 'מ 5.2 דע 'מ רטמ           
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0065
'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

             291.00 'מ 0.3 דע רטמ           
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0070
'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

             329.00 'מ 0.3 דע רטמ           
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0075
'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

             418.00 'מ 0.3 דע רטמ           
      
      

20.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../425 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     425 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0080
'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

             569.00 'מ 0.3 דע רטמ           
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0085
5.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

             745.00 'מ 0.3 דע 'מ רטמ           
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0090
5.2 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

           1,187.00 'מ 0.3 דע 'מ רטמ           
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0095
'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

             303.00 'מ 5.3 דע רטמ           
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0100
'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

             342.00 'מ 5.3 דע רטמ           
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0105
'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

             442.00 'מ 5.3 דע רטמ           
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0110
'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

             581.00 'מ 5.3 דע רטמ           
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0115
0.3 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

             771.00 'מ 5.3 דע 'מ רטמ           
      
ות ילעב 1 גרד ,ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0120
0.3 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב ,72 י"ת ןקת      

           1,238.00 'מ 5.3 דע 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0125

             303.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 04 רטוקב ,72 רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0130

             367.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 05 רטוקב ,72 רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0135

             442.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 06 רטוקב ,72 רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0140

             556.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 08 רטוקב ,72 רטמ           
      
      

20.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../426 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     426 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0145

             796.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 001 רטוקב ,72 רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0150

           1,287.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 521 רטוקב ,72 רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0155

           1,489.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 051 רטוקב ,72 רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0160

           2,271.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 381 רטוקב ,72 רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0165
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב ,72      

             317.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0170
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב ,72      

             379.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0175
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב ,72      

             455.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0180
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב ,72      

             594.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0185
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב ,72      

             846.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0190
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב ,72      

           1,350.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0195
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב ,72      

           1,552.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0200
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 381 רטוקב ,72      

           2,359.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0205
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב ,72      

             342.00 'מ רטמ           
      
      

20.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../427 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     427 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0210
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב ,72      

             405.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0215
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב ,72      

             505.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0220
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב ,72      

             644.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0225
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב ,72      

             909.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0230
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב ,72      

           1,578.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0235
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב ,72      

           1,665.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0240
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 381 רטוקב ,72      

           2,486.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0245
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב ,72      

             392.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0250
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב ,72      

             430.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0255
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב ,72      

             556.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0260
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב ,72      

             695.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0265
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב ,72      

             972.00 'מ רטמ           
      
      

20.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../428 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     428 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0270
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב ,72      

           1,528.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0275
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב ,72      

           1,729.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 3 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0280
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 381 רטוקב ,72      

           2,573.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0285

             317.00 .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 04 רטוקב ,72 רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0290

             379.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 05 רטוקב ,72 רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0295

             493.00 .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 06 רטוקב ,72 רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0300

             657.00 .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 08 רטוקב ,72 רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0305

             909.00 .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 001 רטוקב ,72 רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0310

           1,338.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 521 רטוקב ,72 רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0315

           1,578.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 051 רטוקב ,72 רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0320

           2,612.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 381 רטוקב ,72 רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0325
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב ,72      

             329.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0330
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב ,72      

             392.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0335
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב ,72      

             531.00 'מ רטמ           
      
      

20.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../429 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     429 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0340
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב ,72      

             695.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0345
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב ,72      

             972.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0350
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב ,72      

           1,426.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0355
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב ,72      

           1,679.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0360
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 381 רטוקב ,72      

           2,688.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0365
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב ,72      

             379.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0370
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב ,72      

             418.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0375
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב ,72      

             556.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0380
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב ,72      

             733.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0385
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב ,72      

           1,035.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0390
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב ,72      

           1,540.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0395
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב ,72      

           1,817.00 'מ רטמ           
      
      

20.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../430 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     430 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0400
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 381 רטוקב ,72      

           2,775.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0405
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב ,72      

             405.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0410
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב ,72      

             455.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0415
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב ,72      

             594.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0420
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב ,72      

             796.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0425
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב ,72      

           1,098.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0430
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב ,72      

           1,615.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0435
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב ,72      

           1,893.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 4 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0440
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 381 רטוקב ,72      

           2,864.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0445

             367.00 .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 04 רטוקב ,72 רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0450

             392.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 05 רטוקב ,72 רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0455

             455.00 .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 06 רטוקב ,72 רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0460

             721.00 .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 08 רטוקב ,72 רטמ           
      
      

20.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../431 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     431 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0465

           1,060.00 .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 001 רטוקב ,72 רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0470

           1,653.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 521 רטוקב ,72 רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0475

           1,943.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 051 רטוקב ,72 רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0480

           2,864.00 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 381 רטוקב ,72 רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0485
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב ,72      

             379.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0490
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב ,72      

             405.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0495
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב ,72      

             469.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0500
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב ,72      

             771.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0505
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב ,72      

           1,111.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0510
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב ,72      

           1,741.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0515
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב ,72      

           2,019.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0520
5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 381 רטוקב ,72      

           2,952.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0525
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב ,72      

             405.00 'מ רטמ           
      
      

20.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../432 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     432 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0530
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב ,72      

             442.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0535
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב ,72      

             531.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0540
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב ,72      

             833.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0545
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב ,72      

           1,187.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0550
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב ,72      

           1,817.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0555
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב ,72      

           2,107.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0560
0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 381 רטוקב ,72      

           3,027.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0565
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב ,72      

             469.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0570
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב ,72      

             505.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0575
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב ,72      

             632.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0580
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב ,72      

             896.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0585
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב ,72      

           1,238.00 'מ רטמ           
      
      

20.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../433 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     433 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0590
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב ,72      

           1,968.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0595
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב ,72      

           2,258.00 'מ רטמ           
      
י"ת ןקת ות ילעב 5 גרד ,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.02.0600
5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 381 רטוקב ,72      

           3,129.00 'מ רטמ           
      
06 דע רטוקב זוקינ תורוניצל ריחמ תפסות     51.02.0605
םינפ ןורקימ 006 ןליטאילופ יופיצ רובע מ"ס      

             235.00 ץוחו רטמ           
      
08-001 רטוקב זוקינ תורוניצל ריחמ תפסות     51.02.0610
םינפ ןורקימ 006 ןליטאילופ יופיצ רובע מ"ס      

             304.00 ץוחו רטמ           
      
521-051 רטוקב זוקינ תורוניצל ריחמ תפסות     51.02.0615
םינפ ןורקימ 006 ןליטאילופ יופיצ רובע מ"ס      

             469.00 ץוחו רטמ           
      
הרקב אתל מ"ס 05 דע רטוקב זוקינ וק רוביח     51.02.0620

             618.00 .םייק הטילק / 'חי           
      
אתל מ"ס 08 דע 06 רטוקב זוקינ וק רוביח     51.02.0625

             823.00 .םייק הרקב 'חי           
      
אתל מ"ס 051 דע 001 רטוקב זוקינ וק רוביח     51.02.0630

           1,029.00 .םייק הרקב 'חי           
      
םייק וקל מ"ס 05 דע רטוקב זוקינ וק רוביח     51.02.0635

             188.00 ההז רטוקב 'חי           
      
םייק וקל מ"ס 08 דע 06 רטוקב זוקינ וק רוביח     51.02.0640

             235.00 ההז רטוקב 'חי           
      
וקל מ"ס 051 דע 001 רטוקב זוקינ וק רוביח     51.02.0645

             375.00 ההז רטוקב םייק 'חי           
      
מ"ס 521 רטוקב ,םייק לבומל שדח ןוראווצ     51.02.0650
00.2 דע קמועב ןיוזמ ןוטבמ תוימורט תוילוחמ      
תקצימ הסכמו הרקת ,החוש ירבחמ ללוכ ,'מ      
רובח , ןוט 04 סמועל מ"ס 06 רטוקב לזרב      
םלוסו ותרקתב חתפ תמאתהו םייק לבומל      

           2,617.00 'פמוק         הדירי  
      

20.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../434 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     434 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 521 רטוקב ,םייק לבומל שדח ןוראווצ     51.02.0655
05.2 דע קמועב ןיוזמ ןוטבמ תוימורט תוילוחמ      
תקצימ הסכמו הרקת ,החוש ירבחמ ללוכ ,'מ      
רובח , ןוט 04 סמועל מ"ס 06 רטוקב לזרב      
םלוסו ותרקתב חתפ תמאתהו םייק לבומל      

           2,898.00 'פמוק         הדירי  
      
מ"ס 521 רטוקב ,םייק לבומל שדח ןוראווצ     51.02.0660
00.3 דע קמועב ןיוזמ ןוטבמ תוימורט תוילוחמ      
תקצימ הסכמו הרקת ,החוש ירבחמ ללוכ ,'מ      
רובח , ןוט 04 סמועל מ"ס 06 רטוקב לזרב      
םלוסו ותרקתב חתפ תמאתהו םייק לבומל      

           3,270.00 'פמוק         הדירי  
      
מ"ס 521 רטוקב ,םייק לבומל שדח ןוראווצ     51.02.0665
05.3 דע קמועב ןיוזמ ןוטבמ תוימורט תוילוחמ      
תקצימ הסכמו הרקת ,החוש ירבחמ ללוכ ,'מ      
רובח , ןוט 04 סמועל מ"ס 06 רטוקב לזרב      
םלוסו ותרקתב חתפ תמאתהו םייק לבומל      

           3,644.00 'פמוק         הדירי  
      
מ"ס 051 רטוקב ,םייק לבומל שדח ןוראווצ     51.02.0670
05.3 -מ קמועב ןיוזמ ןוטבמ תוימורט תוילוחמ      
הרקת ,החוש ירבחמ ללוכ ,'מ 00.4 דע 'מ      
04 סמועל מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ הסכמו      
ותרקתב חתפ תמאתהו םייק לבומל רובח ,ןוט      

           4,672.00 'פמוק         הדירי םלוסו  
      
מ"ס 051 רטוקב ,םייק לבומל שדח ןוראווצ     51.02.0675
דע -מ קמועב ןיוזמ ןוטבמ תוימורט תוילוחמ      
הסכמו הרקת ,החוש ירבחמ ללוכ ,'מ 00.5      
, ןוט 04 סמועל מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ      
ותרקתב חתפ תמאתהו םייק לבומל רובח      

           5,606.00 'פמוק         הדירי םלוסו  
      
תקיצי י"ע םייק לבומ / זוקינ רוניצב רבש ןוקית     51.02.0680
בחורו מ"ס 02 יבועב 03-ב ןייוזמ ןוטב תרוגח      

             982.00 'פמוק         חוקיפה תוארוה י"פע ,'מ 0.1 לש ילמינימ  
      
זוקינ רוניצל 03-ב ןייוזמ ןוטבמ הנגה / הפיטע     51.02.0685
י"פע הריפח תוברל ,קמוע לכבו והשלכ רטוקב      

             936.00 חקפמה תייחנה וא ןנכתמ טרפ ק"מ           
      
ףוצירמ וא טלפסאמ הכרדמ / שיבכ תחיתפ     51.02.0690

              85.00 זוקינ וק תחנה רחאל םנוקיתו ר"מ           
      
? הרקב את ?      
      
      

20.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../435 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     435 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
למסו בותיכ םג ללוכ אתה ריחמ :הרעה      
הסכמב תושרה      
      
דע קמועבו מ"ס 021/08 תודימב הרקב את     51.02.0705
ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 051      

           4,130.00 D400 'חי           
      
לעמ קמועבו מ"ס 021/08 תודימב הרקב את     51.02.0710
רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 002 דע מ"ס 051      

           4,616.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
לעמ קמועבו מ"ס 021/08 תודימב הרקב את     51.02.0715
רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 052 דע מ"ס 002      

           5,283.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
לעמ קמועבו מ"ס 021/08 תודימב הרקב את     51.02.0720
רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 003 דע מ"ס 052      

           5,830.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
לעמ קמועבו מ"ס 021/08 תודימב הרקב את     51.02.0725
רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 053 דע מ"ס 003      

           6,559.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
דע קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את     51.02.0730
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 051      

           4,372.00 D400 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את     51.02.0735
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 002 דע מ"ס 051      

           4,858.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את     51.02.0740
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 052 דע מ"ס 002      

           5,527.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את     51.02.0745
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 003 דע מ"ס 052      

           6,073.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את     51.02.0750
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 053 דע מ"ס 003      

           6,801.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
דע קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את     51.02.0755
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 051      

           4,495.00 D400 'חי           
      
      
      

20.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../436 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     436 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לעמ קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את     51.02.0760
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 002 דע מ"ס 051      

           4,980.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את     51.02.0765
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 052 דע מ"ס 002      

           5,648.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את     51.02.0770
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 003 דע מ"ס 052      

           6,194.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את     51.02.0775
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 053 דע מ"ס 003      

           6,923.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
דע קמועבו מ"ס 041/001 תודימב הרקב את     51.02.0780
ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 051      

           5,283.00 D400 'חי           
      
לעמ קמועבו מ"ס 041/001 תודימב הרקב את     51.02.0785
רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 002 דע מ"ס 051      

           5,891.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
לעמ קמועבו מ"ס 041/001 תודימב הרקב את     51.02.0790
רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 052 דע מ"ס 002      

           6,559.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
לעמ קמועבו מ"ס 041/001 תודימב הרקב את     51.02.0795
רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 003 דע מ"ס 052      

           7,287.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
לעמ קמועבו מ"ס 041/001 תודימב הרקב את     51.02.0800
רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 053 דע מ"ס 003      

           8,137.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
דע קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את     51.02.0805
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 051      

           6,438.00 D400 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את     51.02.0810
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 002 דע מ"ס 051      

           7,105.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את     51.02.0815
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 052 דע מ"ס 002      

           7,834.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
      

20.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../437 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     437 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לעמ קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את     51.02.0820
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 003 דע מ"ס 052      

           8,562.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את     51.02.0825
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 053 דע מ"ס 003      

           9,226.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
דע קמועב מ"ס 051/051 תודימב הרקב את     51.02.0830
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 052      

           9,548.00 D400 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 051/051 תודימב הרקב את     51.02.0835
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 003 דע מ"ס 052      

          11,533.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 051/051 תודימב הרקב את     51.02.0840
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 053 דע מ"ס 003      

          12,705.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
דע קמועב מ"ס 081/051 תודימב הרקב את     51.02.0845
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 052      

          13,079.00 D400 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 081/051 תודימב הרקב את     51.02.0850
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 003 דע מ"ס 052      

          13,845.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 081/051 תודימב הרקב את     51.02.0855
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 053 דע מ"ס 003      

          15,736.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
דע קמועב מ"ס 081/081 תודימב הרקב את     51.02.0860
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 052      

          15,882.00 D400 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 081/081 תודימב הרקב את     51.02.0865
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 003 דע מ"ס 052      

          17,048.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 081/081 תודימב הרקב את     51.02.0870
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 053 דע מ"ס 003      

          18,964.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
דע קמועב מ"ס 041/012 תודימב הרקב את     51.02.0875
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 052      

          17,937.00 D400 'חי           
      
      

20.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../438 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     438 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לעמ קמועב מ"ס 041/012 תודימב הרקב את     51.02.0880
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 003 דע מ"ס 052      

          19,244.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 041/012 תודימב הרקב את     51.02.0885
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 053 דע מ"ס 003      

          20,739.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
דע קמועב מ"ס 081/012 תודימב הרקב את     51.02.0890
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 052      

          18,912.00 D400 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 081/012 תודימב הרקב את     51.02.0895
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 003 דע מ"ס 052      

          20,477.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 081/012 תודימב הרקב את     51.02.0900
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 053 דע מ"ס 003      

          22,262.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
דע קמועב מ"ס 012/012 תודימב הרקב את     51.02.0905
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 052      

          21,448.00 D400 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 012/012 תודימב הרקב את     51.02.0910
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 003 דע מ"ס 052      

          23,121.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 012/012 תודימב הרקב את     51.02.0915
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 053 דע מ"ס 003      

          25,176.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
דע קמועב מ"ס 572/012 תודימב הרקב את     51.02.0920
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 052      

          26,292.00 D400 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 572/012 תודימב הרקב את     51.02.0925
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 003 דע מ"ס 052      

          27,810.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
לעמ קמועב מ"ס 572/012 תודימב הרקב את     51.02.0930
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 053 דע מ"ס 003      

          29,267.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי           
      
רוניצל 'מ  05.2 קמועב שמוחמ הרקב את     51.02.0935
מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 06 רטוק      

          12,448.00 004D ןיממ 'חי           
      
      

20.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../439 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     439 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רטוק רוניצל 'מ 00.3 קמועב שמוחמ הרקב את     51.02.0940
ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 06      

          13,238.00 D400 'חי           
      
רטוק רוניצל 'מ 05.3 קמועב שמוחמ הרקב את     51.02.0945
ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 06      

          14,148.00 D400 'חי           
      
גרד מ"ס 521 רטוקב רוניצל תילרגטניא החוש     51.02.0950
הסכמו מ"ס 001  רטוקב לוגע הרקב את םע 4      
5.2 דע קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב      

          10,790.00 'מ 'חי           
      
גרד מ"ס 521 רטוקב רוניצל תילרגטניא החוש     51.02.0955
הסכמו מ"ס 001  רטוקב לוגע הרקב את םע 4      
דע קמועב 004D ןימממ מ"ס 06 רטוק ב.ב      

          11,444.00 'מ 0.3 'חי           
      
גרד מ"ס 521 רטוקב רוניצל תילרגטניא החוש     51.02.0960
הסכמו מ"ס 001  רטוקב לוגע הרקב את םע 4      
5.3 דע קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב      

          12,051.00 'מ 'חי           
      
גרד מ"ס 051 רטוקב רוניצל תילרגטניא החוש     51.02.0965
מ"ס 521 דע רטוקב לוגע הרקב את םע 4      
קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו      

          13,079.00 'מ 5.2 דע 'חי           
      
גרד מ"ס 051 רטוקב רוניצל תילרגטניא החוש     51.02.0970
מ"ס 521 דע רטוקב לוגע הרקב את םע 4      
קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו      

          13,546.00 'מ 0.3 דע 'חי           
      
גרד מ"ס 051 רטוקב רוניצל תילרגטניא החוש     51.02.0975
מ"ס 521 דע רטוקב לוגע הרקב את םע 4      
קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו      

          14,014.00 'מ 5.3 דע 'חי           
      
? םיאתל תופסות ?      
      
רוניצל  תילרגטניא החושל ריחמ תפסות     51.02.0985

             757.00 4 הסאלק םוקמב 5 גרד רובע מ"ס 521 רטוקב 'חי           
      
רוניצל  תילרגטניא החושל ריחמ תפסות     51.02.0990

             954.00 4 הסאלק םוקמב 5 גרד רובע מ"ס 051 רטוקב 'חי           
      
      
      
      

20.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../440 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     440 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע     51.02.0995
,מ"ס 05 דע רטוקב רוניצל םיאתמ םייק זוקינ      

             393.00 הקוע ןוטיב ללוכ 'חי           
      
אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע     51.02.1000
ללוכ ,מ"ס 06 רטוקב רוניצל םיאתמ םייק זוקינ      

             454.00 הקוע ןוטיב 'חי           
      
אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע     51.02.1005
ללוכ ,מ"ס 08 רטוקב רוניצל םיאתמ םייק זוקינ      

             515.00 הקוע ןוטיב 'חי           
      
אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ  )קי'צנב( דוביע     51.02.1010
,מ"ס 001 רטוקב רוניצל םיאתמ םייק זוקינ      

             627.00 הקוע ןוטיב ללוכ 'חי           
      
אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ  )קי'צנב( דוביע     51.02.1015
,מ"ס 521 רטוקב רוניצל םיאתמ םייק זוקינ      

             721.00 הקוע ןוטיב ללוכ 'חי           
      
אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ  )קי'צנב( דוביע     51.02.1020
,מ"ס 051 רטוקב רוניצל םיאתמ םייק זוקינ      

             823.00 הקוע ןוטיב ללוכ 'חי           
      
ימוג םטא רובע הרקב יאתל ריחמ תפסות     51.02.1025
תמגודכ הרקבה אתב הנבומ מ"ס 04 רטוקב      
    051-F לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש  

             469.00 רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו 'חי           
      
ימוג םטא רובע הרקב יאתל ריחמ תפסות     51.02.1030
תמגודכ הרקבה אתב הנבומ מ"ס 05 רטוקב      
    051-F לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש  

             580.00 רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו 'חי           
      
ימוג םטא רובע הרקב יאתל ריחמ תפסות     51.02.1035
תמגודכ הרקבה אתב הנבומ מ"ס 06 רטוקב      
    051-F לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש  

             702.00 רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו 'חי           
      
ימוג םטא רובע הרקב יאתל ריחמ תפסות     51.02.1040
תמגודכ הרקבה אתב הנבומ מ"ס 08 רטוקב      
    051-F לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש  

             865.00 רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו 'חי           
      
ימוג םטא רובע הרקב יאתל ריחמ תפסות     51.02.1045
תמגודכ הרקבה אתב הנבומ מ"ס 001 רטוקב      
    051-F לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש  

           1,076.00 רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו 'חי           
      

20.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../441 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     441 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ימוג םטא רובע הרקב יאתל ריחמ תפסות     51.02.1050
תמגודכ הרקבה אתב הנבומ מ"ס 521 רטוקב      
    051-F לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש  

           1,215.00 רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו 'חי           
      
ימוג םטא רובע הרקב יאתל ריחמ תפסות     51.02.1055
תמגודכ הרקבה אתב הנבומ מ"ס 051 רטוקב      
    051-F לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש  

           1,355.00 רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו 'חי           
      
רצוע" םטא רובע הרקב יאתל ריחמ תפסות     51.02.1060
םטא רובע הרקב יאת ריחמל תפסות "םימ      
הרקבה אתב הנבומ מ"ס 381 רטוקב ימוג      
רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש F-051 תמגודכ      

           1,504.00 רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו לש "ליס 'חי           
      
וק לע ותמקה רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     51.02.1065

           1,029.00 םייק זוקינ 'חי           
      
? הטילק יאת ?      
      
מ"ס 08/54 תודימב תותשר 1 הטילק את     51.02.1075
הפש ןבאו הכבש ללוכ ,מ"ס 002 דע קמועבו      

           2,617.00 052C ןיממ לזרב תקצימ 'חי           
      
לכל מ"ס 08/54 תודימב תותשר 2 הטילק את     51.02.1080
ןבאו הכבש ללוכ ,מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק      

           4,317.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש 'חי           
      
לכל מ"ס 08/54 תודימב תותשר 3 הטילק את     51.02.1085
ןבאו הכבש ללוכ ,מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק      

           5,980.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש 'חי           
      
לכל מ"ס 08/54 תודימב תותשר 4 הטילק את     51.02.1090
ןבאו הכבש ללוכ ,מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק      

           7,661.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש 'חי           
      
ע"וש וא "ןדרי" םגד  מ"ס 07X02 זוקינ הכבש     51.02.1095
תוברל , )"רטג"( זוקינ תלעת לע הנקתהל      

             618.00 תחא תשרל ריחמה . תרגסמ 'חי           
      
ע"וש וא "ןדרי" םגד  מ"ס 07X52 זוקינ הכבש     51.02.1100
תוברל , )"רטג"( זוקינ תלעת לע הנקתהל      

             721.00 תחא תשרל ריחמה . תרגסמ 'חי           
      
ע"וש וא "ןדרי" םגד  מ"ס 07X03 זוקינ הכבש     51.02.1105
תוברל , )"רטג"( זוקינ תלעת לע הנקתהל      

             926.00 תחא תשרל ריחמה . תרגסמ 'חי           
      

20.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../442 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     442 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
052C ןיממ מ"ס 04X04 תיעוביר זוקינ הכבש     51.02.1110
לע וא )"רטג"( זוקינ תלעת לע הנקתהל      

             515.00 תחא תשרל ריחמה . תרגסמ תוברל , םינטלוק 'חי           
      
תודימב הרקב את ללוכה בלושמ הסיפת את     51.02.1115
מ"ס 08/54 תודימב הטילקו מ"ס 021/001      
ןיממ ב-ב הסכמ תוברל רטמ 2 דע קמועבו      
    004D , לזרב תקצימ הפש ןבאו הכבש תשר  

           7,955.00 52C0 ןיממ 'חי           
      
תודימב הרקב את ללוכה בלושמ הסיפת את     51.02.1120
מ"ס 08/54 תודימב הטילקו מ"ס 081/021      
ןיממ ב-ב הסכמ תוברל רטמ 2 דע קמועבו      
    004D , תקצימ הפש ינבאו הכבש תותשר  

           9,622.00 052C ןיממ לזרב 'חי           
      
תודימב "םילשורי" סופיט תותשר 2 הטילק את     51.02.1125
ללוכ ,'מ 2 קמועבו ןטלוק לכל מ"ס 55/55      

           5,839.00 תקצי הפש ןבאו הכבש 'חי           
      
תודימב "םילשורי" סופיט תותשר 3 הטילק את     51.02.1130
ללוכ ,'מ 2 קמועבו ןטלוק לכל מ"ס 55/55      

           6,260.00 תקצי הפש ןבאו הכבש 'חי           
      
2 דע קמועבו מ"ס 08/021 תודימב הטילק את     51.02.1135

           4,980.00 .תקצי הפש ןבאו תוכבש ללוכ ,רטמ 'חי           
      
תוימינפ תודימב 02-ב ןיוזמ ןוטבמ חטש ןטלוק     51.02.1140
    08X08 תשר תוברל ,'מ 0.2 דע קמועבו מ"ס  
יבלשו אתה לש ןוילעה קלחב תנבלוגמ הדלפ      

           6,306.00 הדירי 'חי           
      
תוימינפ תודימב 02-ב ןיוזמ ןוטבמ חטש ןטלוק     51.02.1145
    001X001 תוברל ,'מ 0.2 דע קמועבו מ"ס  
אתה לש ןוילעה קלחב תנבלוגמ הדלפ תשר      

           7,241.00 הדירי יבלשו 'חי           
םימ יריבעמו זוקינ לועת 20.15 כ"הס            

      
י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  30.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד       
      
? רורמת ?      
      

             260.00 ינוריע גוסמ ךרד ירורמתל דומע 'חי          51.03.0005
      
לכב( דומע תוברל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת     51.03.0010

             415.00 )הבוג 'חי           
      

30.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../443 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     443 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

             157.00 דומע אלל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת 'חי          51.03.0015
      
ןיגוריסל בוהצ רוחש םיעבצב יס.יו.יפ לוורש     51.03.0020

              52.00 רורמתה דומע לע בכרומ 5.3" דע רטוקב 'חי           
      
רובע ינוריע גוסמ ךרד רורמתל ריחמ תפסות     51.03.0025
YTISNETNI HGIH גוסמ רוא ריזחמ יופיצ      

              63.00 ע"ש וא M3 תרצות ,)IH( 'חי           
      
רובע ינוריע גוסמ ךרד רורמתל ריחמ תפסות     51.03.0030
EDARG DNOMID גוסמ רוא ריזחמ יופיצ      

             141.00 ע"ש וא M3 תרצות ,)GD( 'חי           
      
רטוקב עובצו ןוולוגמ רוניצמ בוחר טלשל דומע     51.03.0035

             270.00 דוסי תוברל ,'מ 5.3-3 ךרואב 3" 'חי           
      
? העיבצ ?      
      
,מ"ס 03 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.03.0040

              10.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל רטמ           
      
,מ"ס 02 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.03.0045

               9.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל רטמ           
      
,מ"ס 51 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.03.0050

               8.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל רטמ           
      
,מ"ס 21 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.03.0055

               6.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל רטמ           
      
,מ"ס 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.03.0060

               5.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל רטמ           
      
דע מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.03.0065

              34.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52 ר"מ           
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.03.0070

              37.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ר"מ           
      
ינפ לע "רוצע" וא "טאה" םילימה תעיבצ     51.03.0075

              99.00 'פמוק         אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,שיבכה  
      

              49.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,דדוב ץח תעיבצ 'חי          51.03.0080
      

              63.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,לופכ ץח תעיבצ 'חי          51.03.0085
      

              81.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,שלושמ ץח תעיבצ 'חי          51.03.0090
      
      

30.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../444 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     444 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,"המידק תוכז ןת" שלושמ תעיבצ     51.03.0095

              52.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל 'חי           
      

              79.00 לגר יכלוה / הכנ / םיינפוא למס תעיבצ 'חי          51.03.0100
      

               9.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ          51.03.0105
      
? הקיחמ ?      
      
עבצב מ"ס 51 דע בחורב םייק ןומיס תקיחמ     51.03.0110

              10.00 רוחש רטמ           
      
תרזעב מ"ס 51 דע בחורב םייק ןומיס תקיחמ     51.03.0115

              16.00 )מ"מ 3( ףוצריק רטמ           
      

              32.00 עבצ יחטש תקיחמ ר"מ          51.03.0120
      
? תיכוכז ירודכ ?      
      
תיכוכז ירודכ רובע העיבצל ריחמ תפסות     51.03.0125

               6.00 ר"מב םידדמנה םיפיעסל ר"מ           
      
תיכוכז ירודכ רובע העיבצל ריחמ תפסות     51.03.0130

               3.00 א"מב םידדמנה םיפיעסל רטמ           
      
? לותח יניע ?      
      
וא ןבל עבצב תכתממ "לותח יניע" ירמסמ     51.03.0135

              32.00 בוהצ 'חי           
      
וא ןבל עבצב תכתממ "לותח יניע" ירמסמ     51.03.0140

              43.00 םידדצ וד בוהצ 'חי           
      
,יביספ/יביטקא SM-002 תוירלוס לותח יניע     51.03.0145
לעמ( לבכב היגרנא תריגא ,ידדצ דח      
L.S.M. י"ע RIM 'צות ,ןבל/בוהצ ,)העסימה      

             390.00 ע"וש וא 'חי           
      
,יביספ/יביטקא SM-002 תוירלוס לותח יניע     51.03.0150
,)העסימה לעמ( לבכב היגרנא תריגא ,ידדצ וד      

             415.00 ע"ש וא L.S.M. י"ע RIM 'צות ,ןבל/בוהצ 'חי           
      
,יביספ/יביטקא SM-001 תוירלוס לותח יניע     51.03.0155
לבכב היגרנא תריגא ,הציענ ריצ אלל ידדצ דח      
י"ע RIM 'צות ,ןבל/בוהצ ,)העסימה לעמ(      

             338.00 ע"וש וא L.S.M. 'חי           
      
      
      

30.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../445 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     445 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,יביספ/יביטקא SM-001 תוירלוס לותח יניע     51.03.0160
לבכב היגרנא תריגא ,הציענ ריצ ללוכ ידדצ דח      
י"ע RIM 'צות ,ןבל/בוהצ ,)העסימה לעמ(      

             343.00 ע"וש וא L.S.M. 'חי           
      
.)העסימב ךותב( DD-1 תועוקש לותח יניע     51.03.0165
ןומיסל ,)העסימה לעמ( לבכב היגרנא תריגא      
,תוינפ ,הייצח ירבעמ ,הטאה יספ ,םיצרפמ      
'צות ,ןבל/בוהצ ,הדרפה יווקו םיבוביס      

             468.00 ע"וש וא L.S.M. י"ע YTINIFNI 'חי           
      
.)העסימב ךותב( DD-2 תועוקש לותח יניע     51.03.0170
ןומיסל ,)העסימה לעמ( לבכב היגרנא תריגא      
,תוינפ ,הייצח ירבעמ ,הטאה יספ ,םיצרפמ      
'צות ,ןבל/בוהצ ,הדרפה יווקו םיבוביס      

             415.00 ע"וש וא L.S.M. י"ע YTINIFNI 'חי           
      
,םילבכ י"ע היגרנא תריגא .FG יראלוס ץנצנ     51.03.0175
ןומיס ,הכילה יליבש ,םיינפוא יליבש ןומיסל      
וא L.S.M. י"ע YTINIFNI 'צות ,'וכו תוינח      

             285.00 ע"וש 'חי           
      
? תונוש ?      
      

              43.00 בותינו ןומיסל רוא ריזחמ דחוימ הקבדה טרס רטמ          51.03.0180
      
תוברל ,םיקוריפמ םיטלשו םירורמת תבצה     51.03.0185

             143.00 שדח דוסי 'חי           
      
תוברל ,דומעה ללוכ ,ינוריע רורמת תקתעה     51.03.0190

             168.00 שדח דוסי 'חי           
ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 30.15 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס            
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../446 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     446 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
0.75 ק ר פ  ת ת  00.75 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      

0.75 קרפ תת 00.75 כ"הס            
      
ר ט ו ק  ד ע  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( 8"      
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
,המדא יפדוע קוליס .םישרדנה תומוקמב      
שרדנכ תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא      
      
2/1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.01.0005
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
,'מ 00.1 דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד      

             126.00 .םיחפס ללוכ רטמ           
      
4/3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.01.0010
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
,'מ 00.1 דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד      

             132.00 .םיחפס ללוכ רטמ           
      
תפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.01.0015
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA ללוכ ,'מ 00.1 דע קמועב וירט וא  

             155.00 .םיחפס רטמ           
      
5.1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.01.0020
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
,'מ 00.1 דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד      

             188.00 .םיחפס ללוכ רטמ           
      
תפיטעו 2" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.01.0025
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA ללוכ ,'מ 00.1 דע קמועב וירט וא  

             225.00 .םיחפס רטמ           
      
      

10.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../447 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     447 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םע מ"מ 52.3 .ד .ע 1" רטוקב הדלפ תורונצ     57.01.0030
תיטסלפ תינוציח הפיטעו ימינפ טלמ יופיצ      

             143.00 'מ 00.1 דע קמועב רטמ           
      
מ"מ 52.3 .ד.ע 5.1" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0035
תלחשומ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

             155.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 00.1 דע קמועב רטמ           
      
םע מ"מ 56.3 .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0040
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

             188.00 .םיחפס ללוכ רטמ 00.1 דע קמועב חנומ רטמ           
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0045
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

             253.00 .םיחפס ללוכ רטמ 00.1 דע קמועב רטמ           
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0050
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

             269.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 00.1 דע קמועב רטמ           
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0055
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

             308.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 00.1 דע קמועב רטמ           
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0060
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

             264.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 00.1 דע קמועב רטמ           
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0065
חנומ ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      

             166.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 00.1 דע קמועב רטמ           
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0070
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
ללוכ ,רטמ 00.1 דע קמועב חנומ )סוחד(      

             302.00 .םיחפס רטמ           
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0075
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
ללוכ ,רטמ 00.1 דע קמועב חנומ )סוחד(      

             339.00 .םיחפס רטמ           
      
      

10.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../448 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     448 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0080
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
ללוכ ,רטמ 00.1 דע קמועב חנומ )סוחד(      

             380.00 .םיחפס רטמ           
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0085
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
ללוכ ,רטמ 00.1 דע קמועב חנומ )סוחד(      

             376.00 .םיחפס רטמ           
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0090
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
ללוכ ,רטמ 00.1 דע קמועב חנומ )סוחד(      

             403.00 .םיחפס רטמ           
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0095
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
ללוכ ,רטמ 00.1 דע קמועב חנומ )סוחד(      

             455.00 .םיחפס רטמ           
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0100
תפיטע לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
הפיטע + תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ      
5.10 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב      

             254.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ רטמ           
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0105
תפיטע לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
הפיטע + תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ      
5.10 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב      

             344.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ רטמ           
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0110
תפיטע לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
הפיטע + תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ      
5.10 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב      

             399.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ רטמ           
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0115
תפיטע לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
הפיטע + תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ      
5.10 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב      

             483.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ רטמ           
      
      
      
      
      
      

10.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../449 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     449 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0120
תפיטע לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
תפיטע + תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ      
5.10 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב      

             529.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ רטמ           
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0125
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

             344.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב רטמ           
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0130
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

             428.00 םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב רטמ           
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0135
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

             501.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב רטמ           
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0140
חנומ ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      

             374.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב רטמ           
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0145
חנומ ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      

             428.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב רטמ           
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0150
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב חנומ )סוחד(      

             501.00 .םיחפס רטמ           
      
תחנומ מ"מ 57 רטוקב 01 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0155

             212.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ           
      
תחנומ מ"מ 09 רטוקב 01 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0160

             257.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ           
      
תחנומ מ"מ 011 רטוקב 01 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0165

             273.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ           
      
תחנומ מ"מ 061 רטוקב 01 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0170

             381.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ           
      
תחנומ מ"מ 002 רטוקב 01 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0175

             504.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ           
      

10.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../450 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     450 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תחנומ מ"מ 57 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0180

             219.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ           
      
תחנומ מ"מ 09 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0185

             251.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ           
      
תחנומ מ"מ 011 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0190

             273.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ           
      
תחנומ מ"מ 061 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0195

             365.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ           
      
תחנומ מ"מ 002 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0200

             504.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ           
      
תחנומ מ"מ 23 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0205

             123.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ           
      
תחנומ מ"מ 04 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0210

             141.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ           
      
תחנומ מ"מ 05 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0215

             159.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ           
      
תחנומ מ"מ 36 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0220

             195.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ           
      
תחנומ מ"מ 57 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0225

             237.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ           
      
תחנומ מ"מ 09 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0230

             280.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ           
      
תחנומ מ"מ 011 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0235

             317.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ           
      
תחנומ מ"מ 061 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0240

             438.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ           
      
תחנומ מ"מ 002 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     57.01.0245

             572.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ           
      
מ"מ 57 רטוקב 01 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0250
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ      

             189.00 .םירזיבאו רטמ           
      
      
      
      

10.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../451 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     451 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"מ 09 רטוקב 01 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0255
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ      

             225.00 .םירזיבאו רטמ           
      
מ"מ 011 רטוקב 01 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0260
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ      

             245.00 .םירזיבאו רטמ           
      
מ"מ 521 רטוקב 01 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0265
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ      

             251.00 .םירזיבאו רטמ           
      
מ"מ 041 רטוקב 01 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0270
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ      

             268.00 .םירזיבאו רטמ           
      
מ"מ 061 רטוקב 01 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0275
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ      

             313.00 .םירזיבאו רטמ           
      
מ"מ 081 רטוקב 01 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0280
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ      

             359.00 .םירזיבאו רטמ           
      
מ"מ 002 רטוקב 01 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0285
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ      

             438.00 .םירזיבאו רטמ           
      
011 רטוקב 5.21 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0290
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ      

             245.00 .םירזיבאו רטמ           
      
521 רטוקב 5.21 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0295
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ      

             280.00 .םירזיבאו רטמ           
      
041 רטוקב 5.21 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0300
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ      

             305.00 .םירזיבאו רטמ           
      
061 רטוקב 5.21 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0305
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ      

             365.00 .םירזיבאו רטמ           
      
081 רטוקב 5.21 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0310
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ      

             402.00 .םירזיבאו רטמ           
      
      

10.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../452 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     452 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
002 רטוקב 5.21 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0315
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ      

             478.00 .םירזיבאו רטמ           
      
מ"מ 02 רטוקב 61 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0320
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ      

              95.00 .םירזיבאו רטמ           
      
מ"מ 52 רטוקב 61 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0325
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ      

             102.00 .םירזיבאו רטמ           
      
מ"מ 23 רטוקב 61 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0330
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ      

             110.00 .םירזיבאו רטמ           
      
מ"מ 04 רטוקב 61 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0335
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ      

             129.00 .םירזיבאו רטמ           
      
מ"מ 05 רטוקב 61 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0340
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ      

             146.00 .םירזיבאו רטמ           
      
מ"מ 36 רטוקב 61 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0345
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ      

             171.00 .םירזיבאו רטמ           
      
מ"מ 57 רטוקב 61 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0350
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ      

             212.00 .םירזיבאו רטמ           
      
מ"מ 09 רטוקב 61 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0355
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ      

             237.00 .םירזיבאו רטמ           
      
מ"מ 011 רטוקב 61 גרד 001 סקלפירמ תרנצ     57.01.0360
םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ      

             280.00 .םירזיבאו רטמ           
      
והשלכ גוסמ תורוניצ יפיעסל ריחמ תפסות     57.01.0365

              44.00 .ףוצרו השק עלסב הביצח רובע 8"-2" רטוקב רטמ           
      
רונצ גוסמ םימ וק תנמטה רובע ריחמ תפסות     57.01.0370
רטמ 5.0 לכ רובע 4" דע רטוקב והשלכ      

              23.00 .םיפסונ רטמ           
      
      
      

10.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../453 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     453 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רונצ גוסמ םימ וק תנמטה רובע ריחמ תפסות     57.01.0375
רטמ 5.0 לכ רובע 8"-6" רטוקב והשלכ      

              29.00 .םיפסונ רטמ           
      
רובע 3" רטוקב רוניצ ריחמל ריחמ תפסות     57.01.0380

              23.00 23/5" םוקמב 61/3" ןפוד יבוע רטמ           
      
רובע 4" רטוקב רוניצ ריחמל ריחמ תפסות     57.01.0385

              44.00 61/3" םוקמב 4/1" ןפוד יבוע רטמ           
      
רובע 6" רטוקב רוניצ ריחמל ריחמ תפסות     57.01.0390

              64.00 61/3" םוקמב 61/5" ןפוד יבוע רטמ           
      
רובע 8" רטוקב רוניצ ריחמל ריחמ תפסות     57.01.0395

              96.00 61/3" םוקמב 61/5" ןפוד יבוע רטמ           
      
ףוגמל 2" דע רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.01.0400

             320.00 .רטוק לכב םייק 'חי           
      
םימ וקל 2" דע רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.01.0405
הנכהה תודובע תוברל ,רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

           1,059.00 .תויושרה 'חי           
      
םימ וקל 4"-3" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.01.0410
הנכהה תודובע תוברל ,רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

           1,589.00 .תויושרה 'חי           
      
םימ וקל 8"-6" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.01.0415
הנכהה תודובע תוברל ,רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

           2,647.00 .תויושרה 'חי           
      
םירמוחמ םייקל שדח וק רוביח רובע תפסות     57.01.0420

             235.00 'פמוק         .םיחפס ללוכ ,2" דע םירטקב םינוש  
      
םירמוחמ םייקל שדח וק רוביח רובע תפסות     57.01.0425

             583.00 'פמוק         .םיחפס ללוכ ,3"-4" םירטקב םינוש  
      
םירמוחמ םייקל שדח וק רוביח רובע תפסות     57.01.0430

           1,032.00 'פמוק         .םיחפס ללוכ ,6"-8" םירטקב םינוש  
      
      
      
      

10.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../454 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     454 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
2 ,םימ דמ תוברל 1" רטוקב ןוניגל םימ רובח     57.01.0435
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 1" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
שארל םימ וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

           1,801.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע תכרעמ 'חי           
      
,םימ דמ תוברל 5.1" רטוקב ןוניגל םימ רובח     57.01.0440
דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 5.1" םיזרב 2      
רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( 'וכו      
םימ וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל      

           2,171.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע תכרעמ שארל 'חי           
      
2 ,םימ דמ תוברל 2" רטוקב ןוניגל םימ רובח     57.01.0445
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 2" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
שארל םימ וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

           2,540.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע תכרעמ 'חי           
      
רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( גרבותמ ץויח רבחמ     57.01.0450

             292.00 "1-"3/4. 'חי           
      
רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( גרבותמ ץויח רבחמ     57.01.0455

             424.00 "1.5. 'חי           
      
רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( גרבותמ ץויח רבחמ     57.01.0460

             636.00 "2. 'חי           
      

             847.00 .3" רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( ןגואמ ץויח רבחמ 'חי          57.01.0465
      

           1,007.00 .4" רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( ןגואמ ץויח רבחמ 'חי          57.01.0470
      

           1,350.00 .6" רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( ןגואמ ץויח רבחמ 'חי          57.01.0475
      

           1,589.00 .8" רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( ןגואמ ץויח רבחמ 'חי          57.01.0480
      
09 תויווז 4 ,תרנצ יעטק ללוכ יליע "למג" טרפ     57.01.0485
,)םירזיבא אלל( תועיבצו םיכותיר ללוכ ,תולעמ      

           1,270.00 .2" רטוקב 'חי           
      
תויווז 6-4 ,תרנצ יעטק ללוכ יליע "למג" טרפ     57.01.0490
תועיבצו תוגרבה/םיכותיר ללוכ ,תולעמ 09      

           1,853.00 .3" רטוקב ,)םירזיבא אלל( 'חי           
      
תויווז 6-4 ,תרנצ יעטק ללוכ יליע "למג" טרפ     57.01.0495
אלל( תועיבצו םיכותיר ללוכ ,תולעמ 09      

           2,382.00 .4" רטוקב ,)םירזיבא 'חי           
      
      
      

10.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../455 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     455 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תויווז 6-4 ,תרנצ יעטק ללוכ יליע "למג" טרפ     57.01.0500
אלל( תועיבצו םיכותיר ללוכ ,תולעמ 09      

           2,912.00 .6" רטוקב ,)םירזיבא 'חי           
      
תויווז 6-4 ,תרנצ יעטק ללוכ יליע "למג" טרפ     57.01.0505
אלל( תועיבצו םיכותיר ללוכ ,תולעמ 09      

           3,441.00 .8" רטוקב ,)םירזיבא 'חי           
      
תפיקעל הפיטעו יופיצ םע 4" רטוקב "דמל"     57.01.0510
עטקו תולעמ 54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ      

           1,059.00 'פמוק         תרנצ  
      
תפיקעל הפיטעו יופצ םע 6" רטוקב "דמל"     57.01.0515
עטקו תולעמ 54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ      

           1,324.00 'פמוק         תרנצ  
      
תפיקעל הפיטעו יופצ םע 8" רטוקב "דמל"     57.01.0520
עטקו תולעמ 54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ      

           2,117.00 'פמוק         תרנצ  
      
הפיטעו יופצ םע 21-01" רטוקב "דמל"     57.01.0525
54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ תפיקעל      

           3,175.00 'פמוק         תרנצ עטקו תולעמ  
      
? תונוש ?      
      
וק תחנה רחאל ונוקיתו טלפסא שיבכ תחיתפ     57.01.0535

             102.00 .קמוע לכב םימ רטמ           
      
תחנה רחאל הנוקיתו טלפסא תכרדמ תחיתפ     57.01.0540

             102.00 .קמוע לכב םימ וק רטמ           
      
רחאל הנוקיתו תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ     57.01.0545

             102.00 .קמוע לכב םימ וק תחנה רטמ           
      
רחאל הנוקיתו ןוטבמ הכרדמ/העסמ תחיתפ     57.01.0550

             160.00 .קמוע לכב םימ וק תחנה רטמ           
      
תובשותל וא ,ןוגיעל 02-ב ןיוזמ ןוטב ישוג     57.01.0555

           1,482.00 .ןויזה ללוכ ,םימ תרנצל ק"מ           
      
,03"-4" רטוקב תמייק םימ תרנצל ואדיו םולצ     57.01.0560
םולצל תונכהה לכ עוצב תוברל ,טרפמה פ"ע      

              10.00 .ןימזמל ח"ודו תטלקה תריסמו רטמ           
      
וקוליסו 2" דע רטוקב והשלכ גוסמ ףוגמ קורפ     57.01.0565

             158.00 .ןימזמה ןסחמל ותלבוה וא 'חי           
      
      

10.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../456 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     456 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וקוליסו 4" דע רטוקב והשלכ גוסמ ףוגמ קורפ     57.01.0570

             212.00 .ןימזמה ןסחמל ותלבוה וא 'חי           
      
8"-5" ןיב רטוקב רפרפ וא זירט ףוגמ קורפ     57.01.0575

             424.00 .ןימזמה ןסחמל ותלבוה וא וקוליסו 'חי           
      
דמ תוברל 2" דע רטוקב הדידמ תכרעמ קוריפ     57.01.0580
תרבעה וא הקוליסו םירזיבאו תרנצ , םימ      

             266.00 'פמוק         תושרה ינסחמל הקלחב וא התומלשב  
      
דע רטוקב והשלכ רמוחמ םייק םימ וק קותינ     57.01.0585
רוויע ןגוא+ןגוא/קקפ תועצמאב ותריגסו 2"      
רותיא , היריעה םע םימה קותינ םואת תוברל      

             292.00 ותומדקל חטשה תרזחהו הריפח , וקה 'חי           
      
דע רטוקב והשלכ רמוחמ םייק םימ וק קותינ     57.01.0590
רוויע ןגוא+ןגוא תועצמאב ותריגסו 3"-4"      
רותיא , היריעה םע םימה קותינ םואת תוברל      

             424.00 ותומדקל חטשה תרזחהו הריפח , וקה 'חי           
      
דע רטוקב והשלכ רמוחמ םייק םימ וק קותינ     57.01.0595
רוויע ןגוא+ןגוא תועצמאב ותריגסו 6"-8"      
רותיא , היריעה םע םימה קותינ םואת תוברל      

             583.00 ותומדקל חטשה תרזחהו הריפח , וקה 'חי           
      
והשלכ גוסמ תמייק םימ תרנצ קורפו יוליג     57.01.0600

              38.00 .רשואמ ךפש רתאל הקוליסו 2" דע םירטקב רטמ           
      
והשלכ גוסמ תמייק םימ תרנצ קורפו יוליג     57.01.0605
ךפש רתאל הקוליסו  4"-3" דע םירטקב      

              40.00 .רשואמ רטמ           
      
והשלכ גוסמ תמייק םימ תרנצ קורפו יוליג     57.01.0610

              44.00 .רשואמ ךפש רתאל הקוליסו  8"-6" םירטקב רטמ           
      
2/1" ןבלוגמ רוניצ תללוכ םירק םימ תדוקנ     57.01.0615

             281.00 'פמוק         'מ 0.2  דע 04 לוידקס  
      
תקפסאל הנכה תוברל ,היתש ימ ןקתמל הנכה     57.01.0620
,05/001 יפות םוסחמו 2/1"  ןג זרב י"ע םימ      
2 דע ךרואב ןיחולדו םימ תרנצ תחנה תוברל      

             445.00 'מ 'חי           
)םיחפס ללוכ ריחמה( 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.75 כ"הס            

      
      
      
      
      
      

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../457 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     457 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוצמ ןכ םא אלא 'מטא 61 ץחלל םירזיבאה      
תוברל ,984 י"ת יפל תוחושה יסכמ . תרחא      
לש הדיחיה יריחמ .תושרה למסו דועי ןומיס      
םיללוכ םירחא םירזיבאו םימותסש ,םיפוגמה      
תוברל םישרדנה רוביחה יטנמלא לכ תא      
,)"רסרד יצח"( ןגואמ רבחמ ,םיידגנ םינגוא      
.ב"ויכו םימטא , םימוא , םיגרב      
      
)מ"ס 04X04 וא(  מ"ס 04 רטוקב הרקב את     57.02.0005
ןיממ מ"ס 03 רטוקב לזרב תקצימ הסכמ םע      

           1,006.00 .ץצח תפצר תוברל ,'מ 05.1 קמועבו 05A 'חי           
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 05 רטוקב הרקב את     57.02.0010
,רטמ 05.1 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 04      

           1,155.00 .ץצח תפצר תוברל 'חי           
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 06 רטוקב הרקב את     57.02.0015
,רטמ 05.1 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 05      

           1,303.00 .ץצח תפצר תוברל 'חי           
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 08 רטוקב הרקב את     57.02.0020
,רטמ 05.1 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 06      

           1,504.00 .ץצח תפציר תוברל 'חי           
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 001 רטוקב הרקב את     57.02.0025
,רטמ 05.1 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 06      

           1,854.00 .ץצח תפציר תוברל 'חי           
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 521 רטוקב הרקב את     57.02.0030
,רטמ 05.1 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 06      

           2,222.00 .ץצח תפציר תוברל 'חי           
      
052C ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות     57.02.0035

             308.00 .מ"ס 06 רטוקב םירזיבא תוחושל 'חי           
      
ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע ריחמ תפסות     57.02.0040

             395.00 .מ"ס 08 רטוקב םירזיבא תוחושל 052C 'חי           
      
ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע ריחמ תפסות     57.02.0045

             438.00 .מ"ס 001 רטוקב םירזיבא תוחושל 052C 'חי           
      
ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע ריחמ תפסות     57.02.0050

             525.00 .מ"ס 521 רטוקב םירזיבא תוחושל 052C 'חי           
      
ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע ריחמ תפסות     57.02.0055

             395.00 .מ"ס 06 רטוקב םירזיבא תוחושל 004D 'חי           
      
ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע ריחמ תפסות     57.02.0060

             482.00 .מ"ס 08 רטוקב םירזיבא תוחושל 004D 'חי           
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../458 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     458 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע ריחמ תפסות     57.02.0065

             525.00 .מ"ס 001 רטוקב םירזיבא תוחושל 004D 'חי           
      
ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע ריחמ תפסות     57.02.0070

             613.00 .מ"ס 521 רטוקב םירזיבא תוחושל 004D 'חי           
      
תקצי הסכמ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0075
עבורמ וא מ"ס 05 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

             308.00 ב-ב הסכמ םוקמב 'חי           
      
תקצי הסכמ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0080
עבורמ וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

             350.00 ב-ב הסכמ םוקמב 'חי           
      
רגס רובע הרקב אתל הסכמל ריחמ תפסות     57.02.0085

             106.00 052C וא D 004 ןיממ הסכמל הליענ 'חי           
      
ימורט ןוטבמ ,םיפוגמ רובע ינבלמ הרקב את     57.02.0090
5.1 דע קמועב 08/021 תודימב רתאב קוצי וא      
ןיממ מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצי הסכמ םע ,'מ      

           3,842.00 .הדירי יבלשו 052C 'חי           
      
ימורט ןוטבמ ,םיפוגמ רובע ינבלמ הרקב את     57.02.0095
דע קמועב 001/021 תודימב רתאב קוצי וא      
מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצי הסכמ םע ,'מ 5.1      

           4,183.00 .הדירי יבלשו 052C ןיממ 'חי           
      
"המדאב ןומט את" םגדמ הכרדמב ףוגמ תחוש     57.02.0100
, המדאב ןוטב תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ      
הכראה טומ, מ"מ 002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא      
תקצימ עבורמ / ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל      

           1,006.00 'פמוק         ןוטב תבשות ג"ע הדלפ  
      
ןומט את" םגדמ ףוגמ תחושל ריחמ תפסות     57.02.0105
הסכמ תוברל שיבכב עוציב רובע "המדאב      

             251.00 דבכ סמועל תקצי 'חי           
      
לע התיינב רובע הרקב תחושל ריחמ תפסות     57.02.0110

             852.00 םייק וק 'חי           
      

             144.00 2/1" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי          57.02.0115
      

             163.00 4/3" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי          57.02.0120
      

             206.00 1" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי          57.02.0125
      

             308.00 5.1" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי          57.02.0130
      

             372.00 2" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי          57.02.0135
20.75 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../459 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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           1,465.00 3" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי          57.02.0140
      

              96.00 2/1" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי          57.02.0145
      

             119.00 4/3" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי          57.02.0150
      

             175.00 1" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי          57.02.0155
      

             311.00 5.1" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי          57.02.0160
      

             380.00 2" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי          57.02.0165
      
"לאפר" תמגוד  2" רטוקב זירט ףוגמ     57.02.0170

           1,531.00 .ע"וש וא "בכוכה" ,SRT/LRT 'חי           
      
"לאפר" תמגוד  3" רטוקב זירט ףוגמ     57.02.0175

           1,661.00 .ע"וש וא  "בכוכה" , SRT/LRT 'חי           
      
"לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ     57.02.0180

           1,924.00 .ע"וש וא "בכוכה", SRT/LRT 'חי           
      
"לאפר" תמגוד  6" רטוקב זירט ףוגמ     57.02.0185

           3,148.00 .ע"וש וא "בכוכה" , SRT/LRT 'חי           
      
"לאפר" תמגוד  8" רטוקב זירט ףוגמ     57.02.0190

           4,545.00 .ע"וש וא "בכוכה" , SRT/LRT 'חי           
      
VA-3B "לאפר"תמגוד 3" רטוקב רפרפ ףוגמ     57.02.0195

           1,356.00 .ע"וש וא VA-201 "בכוכה", 'חי           
      
VA-3B "לאפר"תמגוד 4" רטוקב רפרפ ףוגמ     57.02.0200

           1,618.00 .ע"וש וא VA-201 "בכוכה", 'חי           
      
VA-3B "לאפר"תמגוד 6" רטוקב רפרפ ףוגמ     57.02.0205

           3,103.00 .ע"וש וא VA-201 "בכוכה", 'חי           
      
VA-3B "לאפר"תמגוד 8" רטוקב רפרפ ףוגמ     57.02.0210

           3,979.00 .ע"וש וא VA-201 "בכוכה", 'חי           
      

             525.00 .3" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי          57.02.0215
      

             581.00 .4" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי          57.02.0220
      

             700.00 .6" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי          57.02.0225
      

           1,094.00 .8" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי          57.02.0230
      
3" רטוקב םימ ירזיבא תנקתהל רסרד יצח     57.02.0235

             416.00 .)ןגואמ רבחמ( 'חי           
20.75 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../460 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     57.02.0240

             459.00 .)ןגואמ רבחמ( 'חי           
      
6" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     57.02.0245

             608.00 .)ןגואמ רבחמ( 'חי           
      
8" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     57.02.0250

             852.00 .)ןגואמ רבחמ( 'חי           
      
המרה סופיט 1" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.02.0255

             219.00 )"הפלק"( 'חי           
      
סופיט 5.1" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.02.0260

             308.00 )"הפלק"( המרה 'חי           
      
המרה סופיט 2" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.02.0265

             395.00 )"הפלק"( 'חי           
      
,םינגוא ללוכ ,1" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.02.0270
".י.ר.א" תמגוד םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא      

           1,357.00 .ע"וש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד 'חי           
      
,םינגוא ללוכ ,2" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.02.0275
".י.ר.א" תמגוד םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא      

           2,125.00 .ע"וש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד 'חי           
      
,םינגוא ללוכ ,3" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.02.0280
".י.ר.א" תמגוד םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא      

           3,119.00 .ע"וש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד 'חי           
      
,םינגוא ללוכ ,4" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.02.0285
".י.ר.א" תמגוד םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא      

           3,933.00 .ע"וש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד 'חי           
      
,םינגוא ללוכ ,6" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.02.0290
".י.ר.א" תמגוד םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא      

           6,104.00 .ע"וש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד 'חי           
      
תמגוד 8" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.02.0295
וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד ".י.ר.א"      

           7,731.00 .ע"וש 'חי           
      
ללוכ ,2" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא םותסש     57.02.0300
םגד ".י.ר.א" תמגוד 2" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

           1,269.00 .ע"וש וא D-050 'חי           
      
      
      
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../461 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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ללוכ ,3" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא םותסש     57.02.0305
םגד ".י.ר.א" תמגוד 3" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

           3,060.00 .ע"וש וא D-050 'חי           
      
ללוכ ,4" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא םותסש     57.02.0310
םגד ".י.ר.א" תמגוד 4" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

           4,021.00 .ע"וש וא D-050 'חי           
      
,2/1" רטוקב םימ יווקל יטמוטוא ריווא םותסש     57.02.0315
י.ר.א תמגוד 2/1" רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ      
תכתמ סיסב וא יטסלפ סיסב S-030 בגש םגד      

             395.00 רשואמ ע"וש וא 'חי           
      
,4/3" רטוקב םימ יווקל יטמוטוא ריווא םותסש     57.02.0320
י.ר.א תמגוד 4/3" רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ      
תכתמ סיסב וא יטסלפ סיסב S-030 בגש םגד      

             482.00 רשואמ ע"וש וא 'חי           
      
,1" רטוקב םימ יווקל יטמוטוא ריווא םותסש     57.02.0325
י.ר.א תמגוד 1" רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ      
תכתמ סיסב וא יטסלפ סיסב S-030 בגש םגד      

             613.00 רשואמ ע"וש וא 'חי           
      
ללוכ ,2" רטוקב םימ יווקל יטניק ריווא םותסש     57.02.0330
םגד י.ר.א תמגוד 2" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

           1,313.00 רשואמ ע"וש וא K-010 'חי           
      
ללוכ ,3" רטוקב םימ יווקל יטניק ריווא םותסש     57.02.0335
םגד י.ר.א תמגוד 3" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

           2,623.00 רשואמ ע"וש וא K-010 'חי           
      
ללוכ ,4" רטוקב םימ יווקל יטניק ריווא םותסש     57.02.0340
םגד י.ר.א תמגוד 4" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

           4,152.00 רשואמ ע"וש וא K-010 'חי           
      
ללוכ ,6" רטוקב םימ יווקל יטניק ריווא םותסש     57.02.0345
םגד י.ר.א תמגוד 6" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

          12,881.00 רשואמ ע"וש וא K-010 'חי           
      
ללוכ ,8" רטוקב םימ יווקל יטניק ריווא םותסש     57.02.0350
םגד י.ר.א תמגוד 8" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

          16,221.00 רשואמ ע"וש וא K-010 'חי           
      
תרצות 2" רטוקב וק ףוסב ףדמ םותסש     57.02.0355
KTP-SBT "בכוכה" , RN-070 םגד "י.ר.א"      

           1,115.00 ע"וש וא 'חי           
      
      
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../462 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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13/12/2018
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תרצות 3" רטוקב וק ףוסב ףדמ םותסש     57.02.0360
KTP-SBT "בכוכה" , RN-070 םגד ".י.ר.א"      

           1,705.00 ע"וש וא 'חי           
      
תרצות 4" רטוקב וק ףוסב ףדמ םותסש     57.02.0365
KTP-SBT "בכוכה" , RN-070 םגד ".י.ר.א"      

           2,164.00 ע"וש וא 'חי           
      
תרצות 6" רטוקב וק ףוסב ףדמ םותסש     57.02.0370
KTP-SBT "בכוכה" , RN-070 םגד ".י.ר.א"      

           2,667.00 ע"וש וא 'חי           
      
תרצות 8" רטוקב וק ףוסב ףדמ םותסש     57.02.0375
KTP-SBT "בכוכה" , RN-070 םגד ".י.ר.א"      

           3,716.00 ע"וש וא 'חי           
      
,2"  רטוקב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכל זרב     57.02.0380
דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,2" רטוק ףקז תוברל      

           1,224.00 'פמוק         4/3" ןג זרבו ץרוטש  
      
רבוחמ 3" רטוקב ינוציח שא יוביכל זרב     57.02.0385
,הריבש ןקתמ תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב      
ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,3" רטוק ףקז      

           2,973.00 'פמוק         4/3" ןג זרבו  
      
י"ע רבוחמ 3X2" רטוקב ינוציח שא יוביכל זרב     57.02.0390
שוג ,4" רטוק ףקז ,הריבש ןקתמ תוברל ,ןגוא      

           3,672.00 'פמוק         4/3" ןג זרבו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב  
      
י"ע רבוחמ 3X2" רטוקב ינוציח שא יוביכל זרב     57.02.0395
שוג ,6" רטוק ףקז ,הריבש ןקתמ תוברל ,ןגוא      

           4,074.00 'פמוק         4/3" ןג זרבו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב  
      
ףקז לע הריבש ןקתמ רובע ריחמ תפסות     57.02.0400

             789.00 .2" רטוקב 'חי           
      
ףקז לע הריבש ןקתמ רובע ריחמ תפסות     57.02.0405

             857.00 .3" רטוקב 'חי           
      
ףקז לע הריבש ןקתמ רובע ריחמ תפסות     57.02.0410

             977.00 .4" רטוקב 'חי           
      
ףקז לע הריבש ןקתמ רובע ריחמ תפסות     57.02.0415

           2,507.00 .6" רטוקב 'חי           
      

             101.00 .םימטאו םיגרב ללוכ ,3" רטוקב ןגוא 'חי          57.02.0420
      

             161.00 .םימטאו םיגרב ללוכ ,4" רטוקב ןגוא 'חי          57.02.0425
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../463 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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             225.00 .םימטאו םיגרב ללוכ ,6" רטוקב ןגוא 'חי          57.02.0430
      

             315.00 .םימטאו םיגרב ללוכ ,8" רטוקב ןגוא 'חי          57.02.0435
      

             101.00 .םימטאו םיגרב ללוכ ,3" רטוקב רוויע ןגוא 'חי          57.02.0440
      

             161.00 .םימטאו םיגרב ללוכ ,4" רטוקב רוויע ןגוא 'חי          57.02.0445
      

             232.00 .םימטאו םיגרב ללוכ ,6" רטוקב רוויע ןגוא 'חי          57.02.0450
      

             326.00 .םימטאו םיגרב ללוכ ,8" רטוקב רוויע ןגוא 'חי          57.02.0455
      
םירטקב םימ תרנצל 02-ב ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.02.0460

             953.00 .ןויז ללוכ ,םינוש ק"מ           
      
וקמ תופעתסה ללוכ  אל 2" רטוקב זוקנ תדוקנ     57.02.0465
תבכרה ,םיכותיר ,רטוק לכב ,ישאר םימ      
הדלפ רונצ יעטק ןכו ץצח ,םירזיבאו םיחפס      
,ףוגמ ,ישאר וקל רוביח( פאר פיר חטשמו      

             487.00 'פמוק         .)דרפנב ודדמי ףדמ םותסשו החוש  
      
וקמ תופעתסה ללוכ  אל 3" רטוקב זוקנ תדוקנ     57.02.0470
תבכרה ,םיכותיר ,רטוק לכב ,ישאר םימ      
הדלפ רונצ יעטק ןכו ץצח ,םירזיבאו םיחפס      
,ףוגמ ,ישאר וקל רוביח( פאר פיר חטשמו      

             852.00 'פמוק         .)דרפנב ודדמי ףדמ םותסשו החוש  
      
וקמ תופעתסה ללוכ אל 4" רטוקב זוקנ תדוקנ     57.02.0475
תבכרה ,םיכותיר , רטוק לכב ,ישאר םימ      
הדלפ רונצ יעטק ןכו ץצח ,םירזיבאו םיחפס      
,ףוגמ ,ישאר וקל רוביח( פאר פיר חטשמו      

             986.00 'פמוק         .)דרפנב ודדמי ףדמ םותסשו החוש  
      
וקמ תופעתסה ללוכ אל  6" רטוקב זוקנ תדוקנ     57.02.0480
תבכרה ,םיכותיר , רטוק לכב ,ישאר םימ      
הדלפ רונצ יעטק ןכו ץצח ,םירזיבאו םיחפס      
,ףוגמ ,ישאר וקר רוביח( פאר פיר חטשמו      

           1,405.00 'פמוק         .)דרפנב ודדמי ףדמ םותסשו החוש  
      
תרצות 2" רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ / קרופ     57.02.0485
,םיידגנ םינגוא ,םינגוא תוברל ,ע"ש וא "דמרב"      

           4,362.00 םימטאו םיגרב 'חי           
      
תרצות 3" רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ / קרופ     57.02.0490

           6,907.00 ע"וש וא "דמרב" 'חי           
      
תרצות 4" רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ / קרופ     57.02.0495

           9,618.00 ע"וש וא "דמרב" 'חי           
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../464 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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מהעברה                

      
      
תרצות 6" רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ / קרופ     57.02.0500

          15,298.00 ע"וש וא "דמרב" 'חי           
      
תרצות 8" רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ / קרופ     57.02.0505

          21,855.00 ע"וש וא "דמרב" 'חי           
      

           2,361.00 3" רטוקב לזרב תקצימ םינבא תדוכלמ 'חי          57.02.0510
      

           2,536.00 4" רטוקב לזרב תקצימ םינבא תדוכלמ 'חי          57.02.0515
      

           3,148.00 6" רטוקב לזרב תקצימ םינבא תדוכלמ 'חי          57.02.0520
      

           3,762.00 8" רטוקב לזרב תקצימ םינבא תדוכלמ 'חי          57.02.0525
      

             315.00 זילפמ הגרבה 2" רטוקב ןנסמ 'חי          57.02.0530
      

             661.00 ע"וש וא 202 "בכוכה" תרצות 3" רטוקב ןנסמ 'חי          57.02.0535
      

             939.00 ע"וש וא 202 "בכוכה" תרצות 4" רטוקב  ןנסמ 'חי          57.02.0540
      

           1,805.00 ע"וש וא 202 "בכוכה" תרצות 6" רטוקב  ןנסמ 'חי          57.02.0545
      

           2,910.00 ע"וש וא 202 "בכוכה" תרצות 8" רטוקב  ןנסמ 'חי          57.02.0550
      
םגד "וקיטניק" תרצות םימ ךוכיר תכרעמ     57.02.0555
    001-CL רטיל 0522 לש הקיפסל ע"ש וא  
רקב ,םיככרמ ינש תללוכ תכרעמה .העשל      
חפנב תחלמית לכימ ,תיטמוטוא הלועפל יטניק      
תרנצה לכ ,תשר ימל ןנסמ ,םימ דמ ,רטיל 002      

          17,700.00 'פמוק         םיכר םימ תאיצי דע תשרהמ הסינכמ הירזיבאו  
      
וא הילד דרא תרצות 4/3" רטוקב םימ דמ     57.02.0560

             986.00 ילמשח טלפ םע ,ע"וש 'חי           
      
,ע"וש וא הילד דרא תרצות 1" רטוקב םימ דמ     57.02.0565

           1,141.00 ילמשח טלפ םע 'חי           
      
וא הילד דרא תרצות 5.1" רטוקב םימ דמ     57.02.0570

           1,453.00 ילמשח טלפ םע ,ע"וש 'חי           
      
,ע"וש וא הילד דרא תרצות 2" רטוקב םימ דמ     57.02.0575

           1,867.00 ילמשח טלפ םע WM םגד 'חי           
      
דרא תרצות 4/3" ימרז בר רטוקב םימ דמ     57.02.0580

             363.00 ע"וש וא הילד 'חי           
      
הילד דרא תרצות 1" ימרז בר רטוקב םימ דמ     57.02.0585

             468.00 ע"וש וא 'חי           
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../465 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     465 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דרא תרצות 5.1" ימרז בר רטוקב םימ דמ     57.02.0590

             815.00 ע"וש וא הילד 'חי           
      
הילד דרא תרצות 2" ימרז בר רטוקב םימ דמ     57.02.0595

           1,141.00 ע"וש וא 'חי           
      
"הילד דרא" תרצות "וברוט" 2" רטוקב םימ דמ     57.02.0600

           1,556.00 הדידמ תכרעמב הנקתהל ,ע"וש וא 'חי           
      
"הילד דרא" תרצות "וברוט" 3" רטוקב םימ דמ     57.02.0605

           1,971.00 הדידמ תכרעמב הנקתהל ,ע"וש וא 'חי           
      
"הילד דרא" תרצות "וברוט" 4" רטוקב םימ דמ     57.02.0610

           2,490.00 הדידמ תכרעמב הנקתהל ,ע"וש וא 'חי           
      
"הילד דרא" תרצות "וברוט" 6" רטוקב םימ דמ     57.02.0615

           3,423.00 הדידמ תכרעמב הנקתהל ,ע"וש וא 'חי           
      

           5,426.00 םינגוא םע "X 4/3 2" רטוק בלושמ םימ דמ 'חי          57.02.0620
      

           7,234.00 םינגוא םע "X 4/3 3" רטוק בלושמ םימ דמ 'חי          57.02.0625
      

           7,686.00 םינגוא םע "X 1 4" רטוק בלושמ םימ דמ 'חי          57.02.0630
      

          12,659.00 םינגוא םע ½"X 1 6" רטוק בלושמ םימ דמ 'חי          57.02.0635
      
1" רטוקב )קיטסלפ ח"זמ( תרזוח המירז ענומ     57.02.0640
,םימטא תוברל ,תורפסומטא 01 הדובע ץחלל      
הנקתה םשל שרדנהה לכו ,םינגוא ,ןוגיע יגרב      
.י.ר.א תרצות RP-005 םגד תמגודכ .תמלשומ      

           1,333.00 רשואמ ע"וש וא 'חי           
      
2" רטוקב )קיטסלפ ח"זמ( תרזוח המירז ענומ     57.02.0645
,םימטא תוברל ,תורפסומטא 01 הדובע ץחלל      
הנקתה םשל שרדנהה לכו ,םינגוא ,ןוגיע יגרב      
.י.ר.א תרצות RP-005 םגד תמגודכ .תמלשומ      

           2,285.00 רשואמ ע"וש וא 'חי           
      
םע הקיצי לזרב ח"זמ( תרזוח המירז ענומ     57.02.0650
21 הדובע ץחלל 5.1" רטוקב )יסקופא יופיצ      
,ןוגיע יגרב ,םימטא תוברל ,תורפסומטא      

           2,000.00 .תמלשומ הנקתה םשל שרדנהה לכו ,םינגוא 'חי           
      
םע הקיצי לזרב ח"זמ( תרזוח המירז ענומ     57.02.0655
21 הדובע ץחלל 2" רטוקב )יסקופא יופיצ      
,ןוגיע יגרב ,םימטא תוברל ,תורפסומטא      

           2,476.00 .תמלשומ הנקתה םשל שרדנהה לכו ,םינגוא 'חי           
      
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../466 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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13/12/2018
דף מס':     466 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ
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מהעברה                

      
      
םע הקיצי לזרב ח"זמ( תרזוח המירז ענומ     57.02.0660
21 הדובע ץחלל 3" רטוקב )יסקופא יופיצ      
,ןוגיע יגרב ,םימטא תוברל ,תורפסומטא      
.תמלשומ הנקתה םשל שרדנהה לכו ,םינגוא      
ע"וש וא .י.ר.א תרצות LX-02-04 םגד תמגודכ      

           7,282.00 .רשואמ 'חי           
      
םע הקיצי לזרב ח"זמ( תרזוח המירז ענומ     57.02.0665
21 הדובע ץחלל 4" רטוקב )יסקופא יופיצ      
,ןוגיע יגרב ,םימטא תוברל ,תורפסומטא      
.תמלשומ הנקתה םשל שרדנהה לכו ,םינגוא      
ע"וש וא .י.ר.א תרצות LX-02-04 םגד תמגודכ      

           9,661.00 .רשואמ 'חי           
      
םע הקיצי לזרב ח"זמ( תרזוח המירז ענומ     57.02.0670
21 הדובע ץחלל 6" רטוקב )יסקופא יופיצ      
,ןוגיע יגרב ,םימטא תוברל ,תורפסומטא      
.תמלשומ הנקתה םשל שרדנהה לכו ,םינגוא      
ע"וש וא .י.ר.א תרצות LX-02-04 םגד תמגודכ      

          15,015.00 .רשואמ 'חי           
םימל םירזיבאו םינקתמ 20.75 כ"הס            

      
ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( ב ו י ב  י ו ק  30.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס       
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
יפדוע קוליס ,ןופיד ,םישרדנה תומוקמב      
תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא ,המדא      
שרדנכ      
      
NS-8 גוסמ בויבל הבע יס.יו.יפ תורוניצ      
)488 י"ת יפל רצוימ(      
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0005

             114.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ           
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0010
57.1 דעו רטמ 62.1-מ לודגה קמועב עקרקב      

             131.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0015
52.2 דעו רטמ 67.1-מ לודגה קמועב עקרקב      

             148.00 .רטמ רטמ           
      
      
      

30.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../467 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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מהעברה                

      
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0020
57.2 דעו רטמ 62.2-מ לודגה קמועב עקרקב      

             172.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0025
52.3 דעו רטמ 67.2-מ לודגה קמועב עקרקב      

             194.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0030
57.3 דעו רטמ  62.3-מ לודגה קמועב עקרקב      

             216.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0035
52.4 דעו רטמ  67.3-מ לודגה קמועב עקרקב      

             252.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0040
57.4 דעו רטמ  62.4-מ לודגה קמועב עקרקב      

             284.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0045
52.5 דעו רטמ  67.4-מ לודגה קמועב עקרקב      

             314.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0050

             157.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ           
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0055
57.1 דעו רטמ 62.1-מ לודגה קמועב עקרקב      

             166.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0060
52.2 דעו רטמ 67.1-מ לודגה קמועב עקרקב      

             176.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0065
57.2 דעו רטמ 62.2-מ לודגה קמועב עקרקב      

             202.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0070
52.3 דעו רטמ 67.2-מ לודגה קמועב עקרקב      

             228.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0075
57.3 דעו רטמ 62.3-מ לודגה קמועב עקרקב      

             269.00 .רטמ רטמ           
      
      
      

30.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../468 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0080
52.4 דעו רטמ 67.3-מ לודגה קמועב עקרקב      

             300.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0085
57.4 דעו רטמ 62.4-מ לודגה קמועב עקרקב      

             331.00 .רטמ רטמ           
      
מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     57.03.0090
52.5 דע 67.4-מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

             376.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0095

             193.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ           
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0100
57.1 דעו רטמ 62.1-מ לודגה קמועב עקרקב      

             200.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0105
52.2 דעו רטמ 67.1-מ לודגה קמועב עקרקב      

             204.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0110
57.2 דעו רטמ 62.2-מ לודגה קמועב עקרקב      

             231.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0115
52.3 דעו רטמ 67.2-מ לודגה קמועב עקרקב      

             256.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0120
57.3 דעו רטמ 62.3-מ לודגה קמועב עקרקב      

             290.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0125
52.4 דעו רטמ 67.3-מ לודגה קמועב עקרקב      

             320.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0130
57.4 דעו רטמ 62.4-מ לודגה קמועב עקרקב      

             362.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0135
52.5 דעו רטמ 67.4-מ לודגה קמועב עקרקב      

             414.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0140

             239.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ           
30.75 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../469 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     469 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0145
57.1 דעו רטמ 62.1-מ לודגה קמועב עקרקב      

             246.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0150
52.2 דעו רטמ 67.1-מ לודגה קמועב עקרקב      

             252.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0155
57.2 דעו רטמ 62.2-מ לודגה קמועב עקרקב      

             282.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0160
52.3 דעו רטמ 67.2-מ לודגה קמועב עקרקב      

             309.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0165
57.3 דעו רטמ 62.3-מ לודגה קמועב עקרקב      

             336.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0170
52.4 דעו רטמ 67.3-מ לודגה קמועב עקרקב      

             371.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0175
57.4 דעו רטמ 62.4-מ לודגה קמועב עקרקב      

             400.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0180
52.5 דעו רטמ 67.4-מ לודגה קמועב עקרקב      

             439.00 .רטמ רטמ           
      
מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     57.03.0185

             371.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ רטמ           
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0190
57.1 דעו רטמ 62.1-מ לודגה קמועב עקרקב      

             377.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0195
52.2 דעו רטמ 67.1-מ לודגה קמועב עקרקב      

             389.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0200
57.2 דעו רטמ 62.2-מ לודגה קמועב עקרקב      

             414.00 .רטמ רטמ           
      
      
      

30.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../470 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     470 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0205
52.3 דעו רטמ 67.2-מ לודגה קמועב עקרקב      

             440.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0210
57.3 דעו רטמ 62.3-מ לודגה קמועב עקרקב      

             462.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0215
52.4 דעו רטמ 67.3-מ לודגה קמועב עקרקב      

             500.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0220
57.4 דעו רטמ 62.4-מ לודגה קמועב עקרקב      

             546.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0225
52.5 דעו רטמ 67.4-מ לודגה קמועב עקרקב      

             565.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0230

             447.00 רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ           
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0235
57.1 דעו רטמ 62.1-מ לודגה קמועב עקרקב      

             481.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0240
52.2 דעו רטמ 67.1-מ לודגה קמועב עקרקב      

             507.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0245
57.2 דעו רטמ 62.2-מ לודגה קמועב עקרקב      

             553.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0250
52.3 דעו רטמ 67.2-מ לודגה קמועב עקרקב      

             599.00 .רטמ רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0255
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      

             359.00 .רטמ 52.1 דע קמועב חנומ סוחד ןוטב רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0260
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.1-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             374.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ           
      
      

30.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../471 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     471 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0265
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.1-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             392.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0270
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.2-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             374.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0275
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.2-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             387.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0280
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.3-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             409.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0285
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.3-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             432.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0290
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.4-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             455.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0295
תינוציח תפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.4-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             477.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0300
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      

             398.00 .רטמ 52.1 דע קמועב חנומ סוחד ןוטב רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0305
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.1-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             422.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0310
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.1-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             443.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ           
      

30.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../472 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     472 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0315
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.2-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             477.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0320
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.2-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             511.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0325
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.3-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             546.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0330
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.3-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             580.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ           
      
םע 23/5" ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0335
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.4-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             625.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0340
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.4-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             670.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0345
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      

             422.00 .רטמ 52.1 דע קמועב חנומ סוחד ןוטב רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0350
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.1-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             443.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0355
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.1-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             467.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0360
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.2-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             500.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ           
      

30.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../473 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     473 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0365
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.2-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             533.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0370
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.3-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             568.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0375
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 67.3-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             600.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0380
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבב ימינפ יופיצ      
רטמ 62.4-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             647.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0385
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.4-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             693.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0390
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      

             443.00 . רטמ 52.1 דע קמועב חנומ סוחד ןוטב רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0395
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.1-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             467.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0400
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.1-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             487.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0405
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.2-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             522.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0410
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.2-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             557.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ           
      

30.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../474 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     474 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0415
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.3-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             600.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0420
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.3-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             647.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0425
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.4-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             693.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0430
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.4-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             737.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0435
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      

             483.00 . רטמ 52.1 דע קמועב חנומ סוחד ןוטב רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0440
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.1-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             505.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0445
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.1-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             539.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0450
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.2-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             573.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0455
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.2-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             619.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ           
      
םע 23/5" ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0460
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.3-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             663.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ           
      

30.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../475 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     475 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םע 23/5" ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0465
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.3-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             709.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0470
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 62.4-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             754.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ           
      
םע 23/5" .ד.ע 21" רטוקב בויבל הדלפ רונצ     57.03.0475
תינוציח הפיטעו הנימולא ןוטבמ ימינפ יופיצ      
רטמ 67.4-מ לודגה קמועב חנומ סוחד ןוטב      

             811.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ           
      
ימינפ יופיצ םע בויב רוניצל ריחמ תפסות     57.03.0480
רטוקב סוחד ןוטבמ ינוציח יופיצו הנימולאמ      

              58.00 )CPA-4( "וירט" תפיטע  רובע 4"-6" רטמ           
      
ימינפ יופיצ םע בויב רוניצל ריחמ תפסות     57.03.0485
רטוקב סוחד ןוטבמ ינוציח יופיצו הנימולאמ      

              79.00 )CPA-4( "וירט" תפיטע  רובע 8"-21" רטמ           
      
לכו םירטקה לכב בויב יוקל ריחמ תפסות     57.03.0490
רובע רטמ 52.5 -מ לודגה קמוע רובע םיגוסה      

              79.00 ףסונ קמוע רטמ 5.0 לכ רטמ           
      
רובע 6"-4" רטוקב הדלפ רוניצל ריחמ תפסות     57.03.0495

              31.00 23/5"  םוקמב 61/3" ןפוד יבוע רטמ           
      
21"-8" רטוקב הדלפ רוניצל ריחמ תפסות     57.03.0500

              47.00 23/5"  םוקמב 61/3" ןפוד יבוע רובע רטמ           
      
רובע 6" רטוקב הדלפ רוניצל ריחמ תפסות     57.03.0505

              81.00 23/5"  םוקמב 4/1" ןפוד יבוע רטמ           
      
21"-8" רטוקב הדלפ רוניצל ריחמ תפסות     57.03.0510

             104.00 23/5"  םוקמב 4/1" ןפוד יבוע רובע רטמ           
      
והשלכ גוסמ תורוניצ יפיעסל ריחמ תפסות     57.03.0515

              53.00 ףוצרו השק עלסב הביצח רובע 6" דע רטוקב רטמ           
      
והשלכ גוסמ תורוניצ יפיעסל ריחמ תפסות     57.03.0520

              74.00 ףוצרו השק עלסב הביצח רובע 21"-8" רטוקב רטמ           
      
תקצי וא  C.V.P-מ שדח בויב רונצ רוביח     57.03.0525
ללוכ ,הנבממ תמייק בויב תאיציל 6" רטוקב      

             260.00 'פמוק         תמייקה האיציה קוריפ  
      

30.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../476 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     476 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ע -"4 21" רטוקב םייק בויב וק תמיסח     57.03.0530
םיאת תנקתה ךרוצל בויבה תביאשו םיקקפ      

             362.00 'פמוק         םישדח  
      
אלל ,ללוכ 6" דע רטוקב לזרב תקצי רונצ     57.03.0535
וא 'מ 52.1 דע קמועב המדאב חנומ םישאר      

             312.00 םינבמהמ בויב תואיציל םירוביחב יולג רטמ           
      
אלל ,ללוכ 6" דע רטוקב לזרב תקצי רונצ     57.03.0540
57.1 דע 'מ 52.1 קמועב המדאב חנומ םישאר      

             331.00 םינבמהמ בויב תואיציל םירוביחב יולג וא 'מ רטמ           
      
דבב קמוע לכבו רטוק לכב בויב תרנצ תפיטע     57.03.0545
קוושמה F-023 תמגודכ ר"מ/'רג 002 ינכטואיג      

              18.00 ע"וש וא "הטלוו" י"ע ר"מ           
      
תחנה ךרוצל תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ     57.03.0550

              94.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב בויב וק ר"מ           
      
בויב וק תחנה ךרוצל טלפסאמ הכרדמ תחיתפ     57.03.0555

              94.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב ר"מ           
      
בויב וק תחנה ךרוצל טלפסאמ שיבכ תחיתפ     57.03.0560

              94.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב ר"מ           
      
רחאל ונוקיתו םיעצמ חטשמ/ךרד תחיתפ     57.03.0565

              63.00 קמוע לכב בויב וק תחנה ר"מ           
      
בויב תורוניצל 02-ב ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.03.0570

             953.00 .ןויז ללוכ ,םינוש םירטקב ק"מ           
)םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 30.75 כ"הס            

      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  40.75 ק ר פ  ת ת       
      
םג רתיה ןיב םיללוכ ןוטבה תוחוש יריחמ      
דגנכ רטוק לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא      
,"טסלפוטיא" םטא תועצמאב םימ תורידח      
תושרה למסו דועי ןומיס תוברל      
      
06 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.04.0005
גוסמ מ"ס  05  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

           1,401.00 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B 'חי           
      
06 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.04.0010
גוסמ מ"ס  05  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

           1,601.00 .רטמ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב 521B 'חי           
      
      

40.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../477 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     477 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.04.0015
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

           1,841.00 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B 'חי           
      
08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.04.0020
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

           2,081.00 רטמ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב 521B 'חי           
      
08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.04.0025
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

           2,320.00 רטמ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב 521B 'חי           
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.04.0030
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

           2,017.00 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B 'חי           
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.04.0035
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

           2,256.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1-מ קמועב 521B 'חי           
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.04.0040
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

           2,496.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1-מ קמועב 521B 'חי           
      
001  רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.04.0045
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

           2,736.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2-מ קמועב 521B 'חי           
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.04.0050
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

           2,480.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1-מ קמועב 521B 'חי           
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.04.0055
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

           2,879.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1-מ קמועב 521B 'חי           
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.04.0060
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

           3,296.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2-מ קמועב 521B 'חי           
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.04.0065
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

           3,735.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2-מ קמועב 521B 'חי           
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.04.0070
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

           4,174.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3-מ קמועב 521B 'חי           
      
      

40.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../478 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     478 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.04.0075
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

           4,702.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3-מ קמועב 521B 'חי           
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.04.0080
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

           5,229.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ 52.4-מ קמועב 521B 'חי           
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.04.0085
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

           5,844.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4-מ קמועב 521B 'חי           
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.04.0090
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

           6,458.00 .רטמ 57.5 דעו רטמ 52.5-מ קמועב 521B 'חי           
      
"ביבוטיא" ימטא רובע החושל ריחמ תפסות     57.04.0095
םירטוקב תרנצ  רובע  ,םיליגר  םימטא םוקמב      

             310.00 )דחא םטאל ריחמה( ,4"-8" 'חי           
      
"ביבוטיא" ימטא רובע החושל ריחמ תפסות     57.04.0100
םירטוקב תרנצ  רובע  ,םיליגר  םימטא םוקמב      

             397.00 )דחא םטאל ריחמה( 01"-21" 'חי           
      
רובע מ"ס 08 רטוקב החושל ריחמ תפסות     57.04.0105

             361.00 .052C גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי           
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החושל ריחמ תפסות     57.04.0110

             402.00 .052C גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי           
      
רובע מ"ס 521 רטוקב החושל ריחמ תפסות     57.04.0115

             481.00 .052C גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי           
      
רובע מ"ס 08 רטוקב החושל ריחמ תפסות     57.04.0120

             441.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי           
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החושל ריחמ תפסות     57.04.0125

             481.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי           
      
רובע מ"ס 521 רטוקב החושל ריחמ תפסות     57.04.0130

             562.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי           
      
רובע מ"ס 051 רטוקב החושל ריחמ תפסות     57.04.0135

             721.00 .004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי           
      
, םלוסל הנגה בולכ רובע החושל ריחמ תפסות     57.04.0140
הדידמ .ם"בלפ יגרבב קזוחמ מ"ס 07 רטוקב      

             481.00 בולכה ךרוא יפל רטמ           
      

40.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../479 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     479 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רובע מ"ס 08 רטוקב החושל ריחמ תפסות     57.04.0145
םע ,ןוטב + ןליתאילופ תבלושמ סיסב תילוח      

             441.00 רטוק לכב תואיציו תוסינכ 'חי           
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החושל ריחמ תפסות     57.04.0150
םע ,ןוטב +  ןליתאילופ תבלושמ  סיסב  תילוח      

             529.00 .רטוק לכב תואיציו תוסינכ 'חי           
      
רובע מ"ס 521 רטוקב החושל ריחמ תפסות     57.04.0155
םע ,ןוטב +  ןליתאילופ תבלושמ  סיסב  תילוח      

             616.00 .רטוק לכב תואיציו תוסינכ 'חי           
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החושל ריחמ תפסות     57.04.0160
תוסינכ םע "סייברקא" תדבועמ תיתחת      

             836.00 6"-8" תואיציו 'חי           
      
רובע מ"ס 521 רטוקב החושל ריחמ תפסות     57.04.0165
תוסינכ םע "סייברקא" תדבועמ תיתחת      

             880.00 6"-01" תואיציו 'חי           
      
תקצי הסכמ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     57.04.0170
עבורמ וא מ"ס 05 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

             282.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי           
      
תקצי הסכמ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     57.04.0175
עבורמ וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

             322.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי           
      
06 רטוקב לזרב תקצימ הסכמל ריחמ תתחפה     57.04.0180
מ"ס 06/06 לדוגב עבורמ הסכמ רובע מ"ס      

             -35.00 םיפצורמ םיחטשל 'חי           
      
06 רטוקב לזרב תקצימ הסכמל ריחמ תתחפה     57.04.0185
וא תיציפק הליענו ריצ םע הסכמ רובע מ"ס      

             -74.00 004D ןיממ ע"ש 'חי           
      
רגס רובע הרקב אתל הסכמל ריחמ תפסות     57.04.0190

              97.00 052C וא D 004 ןיממ הסכמל הליענ 'חי           
      
וא םורט ןוטבמ הרקב תחושל ריחמ תפסות     57.04.0195
תורוניצל םישימג םירבחמ ינש רובע קוצי      
תועבטו חתפה תחידק תוברל ,8"-ו 6" רטוק      

             333.00 .הטסורינ 'חי           
      
וא םורט ןוטבמ הרקב תחושל ריחמ תפסות     57.04.0200
תורוניצל םישימג םירבחמ ינש רובע קוצי      
תועבטו חתפה תחידק תוברל ,01" רטוק      

             418.00 .הטסורינ 'חי           
      

40.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../480 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     480 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וא םורט ןוטבמ הרקב תחושל ריחמ תפסות     57.04.0205
תורוניצל םישימג םירבחמ ינש רובע קוצי      
תועבטו חתפה תחידק תוברל ,21" רטוק      

             453.00 .הטסורינ 'חי           
      
08 רטוקב ןליתאילופמ בויבל הרקב תחוש     57.04.0210
וא "תיפוח" תמגוד רטמ 52.1 דע קמועבו מ"ס      

           1,201.00 .ןכומ תיעקרק בוציע ללוכ ,ע"וש 'חי           
      
001 רטוקב ןליתאילופמ בויבל הרקב תחוש     57.04.0215
רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1-מ קמועבו מ"ס      
תיעקרק בוציע ללוכ ,ע"וש וא "תיפוח" תמגוד      

           1,440.00 .ןכומ 'חי           
      
מ"ס 001 רטוקב ןליתאילופמ הרקב תחוש     57.04.0220
תמגוד רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1-מ קמועבו      

           2,040.00 .ןכומ תיעקרק בוציע ללוכ ,ע"וש וא "תיפוח" 'חי           
      
מ"ס 001 רטוקב ןליתאילופמ הרקב תחוש     57.04.0225
תמגוד רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2-מ קמועבו      

           2,521.00 .ןכומ תיעקרק בוציע ללוכ ,ע"וש וא "תיפוח" 'חי           
      
08 רטוקב ןליתאילופ תחושל ריחמ תפסות     57.04.0230
מ"ס 05 רטוקב ןוטב הסכמו הרקת רובע מ"ס      

             481.00 .521B גוסמ 'חי           
      
08 רטוקב ןליתאילופ תחושל ריחמ תפסות     57.04.0235
מ"ס 05 רטוקב ןוטב הסכמו הרקת רובע מ"ס      

             600.00 052C גוסמ 'חי           
      
08 רטוקב ןליתאילופ תחושל ריחמ תפסות     57.04.0240
מ"ס 05 רטוקב ןוטב הסכמו הרקת רובע מ"ס      

             761.00 .004D גוסמ 'חי           
      
001 רטוקב ןליתאילופ תחושל ריחמ תפסות     57.04.0245
מ"ס 06 רטוקב ןוטב הסכמו הרקת רובע מ"ס      

             600.00 . 521B גוסמ 'חי           
      
001 רטוקב ןליתאילופ תחושל ריחמ תפסות     57.04.0250
מ"ס 06 רטוקב ןוטב הסכמו הרקת רובע מ"ס      

             761.00 . 052C גוסמ 'חי           
      
001 רטוקב ןליתאילופ תחושל ריחמ תפסות     57.04.0255
מ"ס 06 רטוקב ןוטב הסכמו הרקת רובע מ"ס      

           1,081.00 004D גוסמ 'חי           
      
רטוקב בויב וק רוביחל הרקב אתב הנכה     57.04.0260

             282.00 .דיתעב 4"-6" 'חי           
      

40.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../481 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     481 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רטוקב בויב וק רוביחל הרקב אתב הנכה     57.04.0265

             402.00 .דיתעב 8"-21" 'חי           
      
םייק וק לע החוש תינב רובע ריחמ תפסות     57.04.0270
,בויב ימ םימרוז וב רטוק לכבו קמוע לכב      
תעינמל םישורדה םירדסהה לכ עוציב תוברל      

             801.00 .הדובעה ןמזב החושה תפצה 'חי           
      
לכב תמייק החוש תפלחה רובע ריחמ תפסות     57.04.0275
,בויב ימ םימרוז ובש וק לע רטוק לכבו קמוע      
תעינמל םישורדה םירדסהה לכ עוציב תוברל      

           1,601.00 הדובעה ןמזב החושה תפצה 'חי           
      
םירטקב תרוקיב אתב הסכמ + הרקת תכמנה     57.04.0280
ללוכ מ"ס 52 לש הבוגל דע ,מ"ס 001-08      
תחתש הילוחה תותיס ,תמיקה הרקתה קורפ      
הרקתה תבכרהו שורדה הבוגה דע הרקתל      

             521.00 .קקפה הבוגב םימואת ללוכ ,ןוטיב ללוכ שדחמ 'חי           
      
םירטקב תרוקיב אתב הסכמ + הרקת תכמנה     57.04.0285
ללוכ מ"ס 52 לש הבוגל דע ,מ"ס 051-521      
תחתש הילוחה תותיס ,תמיקה הרקתה קורפ      
הרקתה תבכרהו שורדה הבוגה דע הרקתל      

             682.00 .קקפה הבוגב םימואת ללוכ ,ןוטיב ללוכ שדחמ 'חי           
      
סופיטמ תרוקיב אתב הסכמ + הרקת תכמנה     57.04.0290
52 לש הבוגל דע  מ"ס  521-001 רטוקב ינוק      
הילוחה קורפ ,תמיקה הרקתה קורפ ללוכ ,מ"ס      
תינוקה הילוחל תחתש הילוחה תותיס ,תינוקה      
הילוחה לש שדחמ הבכרהו שורדה הבגה דע      
הבוגב םימואתו ןוטיב ללוכ ,הרקתהו תינוקה      

             922.00 .קקפה 'חי           
      
הבוגה דע תרוקיב את לש קקפ תכמנה     57.04.0295
הרקתה קורפ אלל  ירשפאה  ילאמיסכמה      
ללוכ ,)ןוראוצ לע םיבכרומה םיקקפ רובע(      
הבוגל דע ןוראוצה תותיס םיקה קקפה קורפ      

             322.00 .קקפהו תעבטה לש שדחמ הבכרהו שורדה 'חי           
      
אלל( רטוק לכב תרוקיב את לש קקפ תהבגה     57.04.0300
ללוכ ,מ"ס 02 לש הבוגל דע  )הרקתה תהבגה      
ןיוזמ ןוטבמ ןוראוצ  תינב  ,םיקה קקפה קוריפ      

             354.00 .קקפה לש שדחמ הבכרהו 'חי           
      
      
      
      
      
      

40.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../482 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     482 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיק תרוקיב את לש קקפ + הרקת תהבגה     57.04.0305
מ"ס 66 לש  הבוגל  דע מ"ס 08 רטוקב      
הרקתה  קורפ ללוכ ,הילוח תפסוה תועצמאב      
שדחמ הבכרה ,הילוח תפסוה ,םימיקה קקפהו      

             729.00 .קקפה הבוג תמאתהו קקפהו הרקתה לש 'חי           
      
םיק תרוקיב את לש קקפ + הרקת תהבגה     57.04.0310
מ"ס 66 לש הבוגל  דע מ"ס 001 רטוקב      
הרקתה  קורפ ללוכ ,הילוח תפסוה תועצמאב      
שדחמ הבכרה ,הילוח תפסוה ,םימיקה קקפהו      

             960.00 .קקפה הבוג תמאתהו קקפהו הרקתה לש 'חי           
      
םיק תרוקיב את לש קקפ + הרקת תהבגה     57.04.0315
מ"ס 05 לש הבוגל  דע מ"ס 521 רטוקב      
הרקתה  קורפ ללוכ ,הילוח תפסוה תועצמאב      
שדחמ הבכרה ,הילוח תפסוה ,םימיקה קקפהו      

           1,120.00 .קקפה הבוג תמאתהו קקפהו הרקתה לש 'חי           
      
םיק תרוקיב את לש קקפ + הרקת תהבגה     57.04.0320
מ"ס 05 לש הבוגל  דע מ"ס 051 רטוקב      
הרקתה  קורפ ללוכ ,הילוח תפסוה תועצמאב      
שדחמ הבכרה ,הילוח תפסוה ,םימיקה קקפהו      

           1,321.00 .קקפה הבוג תמאתהו קקפהו הרקתה לש 'חי           
      
קוריפ רובע החוש תהבגהל ריחמ תפסות     57.04.0325

             202.00 השדחה הילוחה לעמ התרזחהו תינוק הילוח 'חי           
      
05 רטוקב לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     57.04.0330
םייקה קוליסו קוריפ ללוכ 521B גוסמ מ"ס      

             721.00 ךרוצה תדימב 'חי           
      
05 רטוקב לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     57.04.0335
םייקה קוליסו קוריפ ללוכ 052C גוסמ מ"ס      

             842.00 ךרוצה תדימב 'חי           
      
06 רטוקב לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     57.04.0340
םייקה קוליסו קוריפ ללוכ 521B גוסמ מ"ס      

             801.00 ךרוצה תדימב 'חי           
      
06 רטוקב לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     57.04.0345
םייקה קוליסו קוריפ ללוכ 052C גוסמ מ"ס      

             960.00 ךרוצה תדימב 'חי           
      
06 רטוקב לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     57.04.0350
םייקה קוליסו קוריפ ללוכ 004D גוסמ מ"ס      

           1,081.00 ךרוצה תדימב 'חי           
      
אתל 521B גוסמ מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמ     57.04.0355

             441.00 םייקה תפלחה ללוכ ,הרקב 'חי           
40.75 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../483 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     483 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
אתל 052C גוסמ מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמ     57.04.0360

             581.00 םייקה תפלחה ללוכ ,הרקב 'חי           
      
אתל 521B גוסמ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמ     57.04.0365

             757.00 םייקה תפלחה ללוכ ,הרקב 'חי           
      
אתל 052C גוסמ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמ     57.04.0370

             922.00 םייקה תפלחה ללוכ ,הרקב 'חי           
      
אתל 004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמ     57.04.0375

           1,002.00 םייקה תפלחה ללוכ ,הרקב 'חי           
      
סמועל מ"ס 08 רטוקב הרקב אתל .ב.ב הרקת     57.04.0380
ללוכ ,מ"ס 05 וא 06 רוא חתפ םע ינוניב      

             441.00 םייקה תפלחה 'חי           
      
סמועל מ"ס 08 רטוקב הרקב אתל .ב.ב הרקת     57.04.0385
תפלחה ללוכ ,מ"ס 05 וא 06 רוא חתפ םע דבכ      

             521.00 םייקה 'חי           
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל .ב.ב הרקת     57.04.0390
,מ"ס 05 וא 06  רוא חתפ םע ינוניב סמועל      

             562.00 םייקה תפלחה ללוכ 'חי           
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל .ב.ב הרקת     57.04.0395
ללוכ ,מ"ס 05 וא 06 רוא חתפ םע דבכ סמועל      

             701.00 םייקה תפלחה 'חי           
      
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל .ב.ב הרקת     57.04.0400
,מ"ס 05 וא 06 רוא חתפ םע ינוניב סמועל      

             801.00 םייקה תפלחה ללוכ 'חי           
      
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל .ב.ב הרקת     57.04.0405
ללוכ ,מ"ס 05 וא 06 רוא חתפ םע דבכ סמועל      

             881.00 םייקה תפלחה 'חי           
      
6"-4" רטוקב בויב וק רובח רובע ריחמ תפסות     57.04.0410
יוליג ,הריפח ללוכ ,קמוע לכב תמייק החושל      
לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה      

             801.00 .שרדנה יפ 'חי           
      
רטוקב בויב וק רובח רובע ריחמ תפסות     57.04.0415
,הריפח ללוכ ,קמוע לכב תמייק החושל 8"-21"      
המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה יוליג      

             901.00 .שרדנה יפ לע 'חי           
      

             441.00 והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ 'חי          57.04.0420
      
      

40.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../484 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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מהעברה                

      
      
ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 4" רטוקב ינוציח לפמ     57.04.0425

             573.00 .'מ 2 דע הבוגב 02-ב 'חי           
      
ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 4" רטוקב ינוציח לפמ     57.04.0430

             881.00 .'מ 2 לעמ הבוגב 02-ב 'חי           
      
ןיוזמ ןוטב תפיטע םע 6" רטוקב ינוציח לפמ     57.04.0435

             521.00 .'מ 2 דע קמועב 02-ב 'חי           
      
ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 6" רטוקב ינוציח לפמ     57.04.0440

             801.00 .'מ 2 לעמ קמועב 02-ב 'חי           
      
ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 8" רטוקב ינוציח לפמ     57.04.0445

             600.00 .'מ 2 דע קמועב 02-ב 'חי           
      
ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 8" רטוקב ינוציח לפמ     57.04.0450

             881.00 .'מ 2 לעמ קמועב 02-ב 'חי           
      
ןיוזמ ןוטב תפיטע םע 01" רטוקב ינוציח לפמ     57.04.0455

             682.00 .'מ 2 דע קמועב 02-ב 'חי           
      
ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 01" רטוקב ינוציח לפמ     57.04.0460

           1,041.00 .'מ 2 לעמ קמועב 02-ב 'חי           
      
ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 21" רטוקב ינוציח לפמ     57.04.0465

             761.00 .'מ 2 דע קמועב 02-ב 'חי           
      

           1,201.00 .'מ 2 לעמ קמועב 21" רטוקב ינוציח לפמ 'חי          57.04.0470
      
רובע 4" רטוקב ינוציח לפמל ריחמ תפסות     57.04.0475

             106.00 הדלפמ םירזיבאו תרנצ 'חי           
      
רובע 6" רטוקב ינוציח לפמל ריחמ תפסות     57.04.0480

             128.00 הדלפמ םירזיבאו תרנצ 'חי           
      
רובע 8" רטוקב ינוציח לפמל ריחמ תפסות     57.04.0485

             153.00 הדלפמ םירזיבאו תרנצ 'חי           
      
רובע 01" רטוקב ינוציח לפמל ריחמ תפסות     57.04.0490

             178.00 הדלפמ םירזיבאו תרנצ 'חי           
      
רובע 21" רטוקב ינוציח לפמל ריחמ תפסות     57.04.0495

             202.00 הדלפמ םירזיבאו תרנצ 'חי           
      
61 הדובע ץחלל 2" רטוקב בויבל ריוא םותסש     57.04.0500
םגד ".י.ר.א" תמגוד 2" ףקזו זרב ללוכ 'מטא      

           3,384.00 .ע"וש וא D-020 'חי           
      
      

40.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../485 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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61 הדובע ץחלל 3" רטוקב בויבל ריוא םותסש     57.04.0505
םגד ".י.ר.א" תמגוד ףקזו זרב ללוכ 'מטא      

           3,515.00 .ע"וש וא D-020 'חי           
      
'מטא 61 ץחלל 4" רטוקב בויבל ריוא םותסש     57.04.0510
וא D-020 םגד ".י.ר.א" תמגוד ףקזו זרב ללוכ      

           4,262.00 .ע"וש 'חי           
      
ןוטב תוילוח םע מ"ס 06 רטוקב הגיפס חודיק     57.04.0515
יולימ ללוכ ,'מ 5 דע קמועב תוימורט תוררוחמ      
הסכמו ירושרש רוניצ ,ינכטואיג דב ,סג ץצח      

           6,663.00 'פמוק         תקצימ תשרמ  
      
,ףסונ קמוע רטמ לכ רובע ריחמ תפסות     57.04.0520

             667.00 מ"ס 06 רטוקב הגיפסה חודיקב רטמ           
      
ןוטב תוילוח םע מ"ס 08 רטוקב הגיפס חודיק     57.04.0525
יולימ ללוכ ,'מ 5 דע קמועב תוימורט תוררוחמ      
הסכמו ירושרש רוניצ ,ינכטואיג דב ,סג ץצח      

           7,614.00 'פמוק         תקצימ תשרמ  
      
,ףסונ קמוע רטמ לכ רובע ריחמ תפסות     57.04.0530

             762.00 מ"ס 08 רטוקב הגיפסה חודיקב רטמ           
      
מ"ס 04 רטוקב םינגזמ זוקינל גפוס חודיק     57.04.0535
רטוקב ירושרש רוניצ וזכרמב ר"מ 0.2 קמוע      

           1,904.00 'פמוק         סג ץצח וביבסו ינכטואג דבב ףוטע מ"מ 011  
      
רטיל 005 חפנל ןוטבמ יעקרק תת עוקיש לכימ     57.04.0540
וא "ןמפלוו" תרצות ONOCE-005-TS םגד      

          24,348.00 'פמוק         .תמלשומ הנקתהל םיסכמ ללוכ ,ע"וש  
      
0042 חפנל ןוטבמ יעקרק תת ןמוש דירפמ     57.04.0545
וא "ןמפלוו" תרצות SG-0042 םגד רטיל      

          27,595.00 'פמוק         .תמלשומ הנקתהל םיסכמ ללוכ ,ע"וש  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

40.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../486 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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םגדמ SBA תרצות הלובט בויב תבאשמ     57.04.0550
    4-22M 0380-SA דגנכ ש"קמ 01 לש הקיפסל  
הפילשל לגר ללוכ ,מ"עש וא רטמ 01 לש דמוע      
קוסירל תחלצ ןכו ,הבאשמ לכל הריהמ      
דע הבאשמה תבצה ללוכ ריחמה .םיקצומ      
םע הקינסה וקל הרוביחו תמלשומה התנקתהל      
,"DAOL REVO" לולכיש דוקיפו למשח חול       
    "REVO EGNAHC", תוירונ  
יטמוטוא/ינדי קספמ .הלקת/הקספה/הלעפה      
חולה .הבאשמה יפוצמ 2-ל רוביח תורשפאו      
הקפסא ללוכ ,תובאשמה רובל ךומסב םקומי      
תבאשמ רוביחל םינוש םירזיבא תנקתהו      
,םיזרב ,םידרוקר :ןוגכ הקינסה וקל בויבה      
,רעש זרב ,םינגוא ,םירזוח לא תורוניצ ,תויווז      
תבצה תוברל ,םירבחמ ראשו ריווא ררחשמ      
תבשוחמה החושב םירזיבאהו הבאשמה      
א"מ ללוכ אל( .תמלשומ הנקתהל דע דרפנב      

          15,016.00 'פמוק         .)דרפנב בשוחמה רוניצ  
בויב ינקתמ 40.75 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש  50.75 ק ר פ  ת ת       
      
ףוטע 4" רטוקב C.V.P ררוחמ ירושרש רוניצ     57.05.0005
בג זוקינל מ"ס 04/04 שדע ץצח רטליפב      
רוביח ללוכ ,'דכו שיבכ הנבמ , םיכמות תוריק      

              96.00 רפעו הריפח 'בע ללוכ ,זוקינ תחושל רטמ           
      
ףוטע 6" רטוקב C.V.P ררוחמ ירושרש רוניצ     57.05.0010
בג זוקינל מ"ס 04/04 שדע ץצח רטליפב      
רוביח ללוכ ,'דכו שיבכ הנבמ , םיכמות תוריק      

             125.00 רפעו הריפח 'בע ללוכ ,זוקינ תחושל רטמ           
      
ינכטואיג דבב ףוטע 6" רטוקב ירושרש רוניצ     57.05.0015
תוריק בג זוקינל מ"ס 04/04 םושמוש טגרגאו      
תחושל רוביח ללוכ ,'דכו שיבכ הנבמ , םיכמות      

             115.00 רפעו הריפח 'בע ללוכ ,זוקינ רטמ           
      
ףוטע 8" רטוקב C.V.P ררוחמ ירושרש רוניצ     57.05.0020
בג זוקינל מ"ס 05/05 שדע ץצח רטליפב      
רוביח ללוכ ,'דכו שיבכ הנבמ , םיכמות תוריק      

             153.00 רפעו הריפח 'בע ללוכ ,זוקינ תחושל רטמ           
      
ר"מל 'רג 002 הגורא אל תינכטואיג העירי     57.05.0025
קוושמ "םירוא" תמגודכ( 'דכו םוהת ימ זוקינל      
לכ ללוכ ,)ע"וש וא "תויגולונכט רימדא" י"ע      
ןרציה טרפמ יפל הדובעה עוציבל שרדנה      

              16.00 חקפמה תוארוהו ר"מ           
      

50.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../487 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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ר"מל 'רג 004 הגורא אל תינכטואיג העירי     57.05.0030
קוושמ "םירוא" תמגודכ( 'דכו םוהת ימ זוקינל      
לכ ללוכ ,)ע"וש וא "תויגולונכט רימדא" י"ע      
ןרציה טרפמ יפל הדובעה עוציבל שרדנה      

              18.00 חקפמה תוארוהו ר"מ           
      
קזוח( ר"מל 'רג 002 הגורא תינכטואיג העירי     57.05.0035
הנבמ וא תיתש קוזיחל )ר"מ/ןוט 4 החיתמל      
רימדא" י"ע קוושמ "גירלפואיג" תמגודכ( 'דכו      
עוציבל שרדנה לכ ללוכ ,)ע"וש וא "תויגולונכט      

              17.00 חקפמה תוארוהו ןרציה טרפמ יפל הדובעה ר"מ           
      
קזוח( ר"מל 'רג 004 הגורא תינכטואיג העירי     57.05.0040
הנבמ וא תיתש קוזיחל )ר"מ/ןוט 8 החיתמל      
רימדא" י"ע קוושמ "גירלפואיג" תמגודכ( 'דכו      
עוציבל שרדנה לכ ללוכ ,)ע"וש וא "תויגולונכט      

              20.00 חקפמה תוארוהו ןרציה טרפמ יפל הדובעה ר"מ           
      
)ההובג תופיפצב ןליטאילופ( EPDH העירי     57.05.0045
'דכו תיתיסרח תיתש לש יכנאו יקפוא םוטיאל      
רימדא" י"ע קוושמ( שיבכה הנבמ לע הנגהל      
עוציבל שרדנה לכ ללוכ ,)ע"וש וא "תויגולונכט      

              23.00 חקפמה תוארוהו י"תנ טרפמ יפל הדובעה ר"מ           
      
וכותבו רטסאילופמ יושע גורא דירגואיג העירי     57.05.0050
תמגודכ ןליפורפילופ היושע הגורא אל העירי      
    "C TILETAH" תופקתשה תייחדו ןוירשל  
תויטלפסא תובכש ןיב תמשוימ םיקדס      
תקוושמ( תינמוטיב היסלומא תרזעב תקבדומו      
לכ ללוכ ,)ע"וש וא "תויגולונכט רימדא" י"ע      
ןרציה טרפמ יפל הדובעה עוציבל שרדנה      

              31.00 חקפמה תוארוהו ר"מ           
      
"03SS RASNET" גוסמ תיטטניסואיג תשר     57.05.0055

              24.00 ע"ש וא "תויגולונכט רימדא" י"ע תקוושמ ר"מ           
      
ןוט 02 "הקנילבטס" גוסמ תיטטניסואיג העירי     57.05.0060
רימדא" י"ע תקוושמ 54/002 גוסמ      

              22.00 ע"ש וא "תויגולונכט ר"מ           
תונוש 50.75 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ תודובע 75 כ"הס            
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../488 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ ו ג י פ ו  ת י מ ו י ב  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  01.06 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא .1      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
רתויב תינכדעה ותרודהמב ,)לוחכה רפסה(      
      
ןמויב חקפמה י"ע ורשואי הדובעה תועש .2      
.הדובעה      
      
תימויב הדובע :תימוי הדובע תדידמ ןפוא .3      
וא "תימוי הדובע" הנוכמו ןמז יכרעב הדודמ      
ןמז יכשמ לש םה םיכרעה לכ."י'גר תדובע"      
,העיסנ תועש אל( הדובעב לעופב ועקשוהש      
יפ-לע וגווסי םיריחמה .)'דכו הלטב ,לכוא      
תלוכת .דבועה לש יעוצקמה גוויסהו עוצקמה      
רמאנ םא טרפ :תימוי הדובע לש םיריחמה      
יריחמ םיללוכ ,הזוחה יכמסממ דחאב תרחא      
תלהנה .א :ןלהל רומאה תא תימוי הדובע      
שומיש לע תואצוה .ב ;)הדובע להנמ( הדובע      
תויללכ תואצוה .ג ;אוהש גוס לכמ הדובע ילכב      
ע"ש .4.ןלבק חוורו ןומימ תואצוה .ד ;הרוקתו      
תלבוהו ליעפמ םג תוללוכ יסדנה ינכמ דויצ      
.רתאה מ/לא דויצה      

תורעה 01.06 כ"הס            
      
ן י נ ב  י ל ע ו פ ל  ע "ש  י ר י ח מ  11.06 ק ר פ  ת ת       
ן י נ ב ב  ם י ק ס ע ו מ ה  ם י ד ח ו י מ  ת ו ע ו צ ק מ ל ו       
      
,ןספט ,יאנב תועוצקמל יעוצקמ דבוע     60.11.0010

              60.00 .עבצו חייט ,ןלזרב ,יאפח/ףצר ע"ש           
      
,יאפח/ףצר ,ןספט ,יאנב תועוצקמל רזוע דבוע     60.11.0020

              50.00 .עבצו חייט ,ןלזרב ע"ש           
      

              63.00 .יעוצקמ ברברש ע"ש          60.11.0030
      

              53.00 .רזוע ברברש ע"ש          60.11.0040
      

              63.00 .יעוצקמ יאלמשח ע"ש          60.11.0050
      

              53.00 .יאלמשח רזוע ע"ש          60.11.0060
      

              63.00 .יעוצקמ רגנ ע"ש          60.11.0070
      

11.06 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../489 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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              53.00 .רזוע רגנ ע"ש          60.11.0080
      

              63.00 .יעוצקמ רגסמ ע"ש          60.11.0090
      

              53.00 .רגסמל רזוע ע"ש          60.11.0100
      

              58.00 .יעוצקמ גגז ע"ש          60.11.0110
      
תודורטקלאו תכתר םע יעוצקמ תרנצל ךתר     60.11.0120

              92.00 .שורדה דויצה לכו ע"ש           
      

              53.00 .תרנצ ךתרל רזוע ע"ש          60.11.0130
      

              72.00 ךומנ חתמו ריוא גוזימ תודובעל יאנכט ע"ש          60.11.0140
      
תוציחמ ,תויטסקוא תורקתל יעוצקמ ביכרמ     60.11.0150

              67.00 תופצ תופצר ,סבג ע"ש           
ןינבב םיקסעומה םידחוימ תועוצקמלו ןינב ילעופל ע"ש יריחמ 11.06 כ"הס            

      
ת י מ ו י ב  'ב ע ל  ם י ר י ח מ  21.06 ק ר פ  ת ת       
ת ו ד ח ו י מ       
      
,06 קרפב םיפיעסה לכ לע יכ תאזב רהבומ      
אל ,)םינוש םיבצקהו םימולשת( 21 קרפ תת      
להונ תחנה וא/ו תרגסמ זרכמ תחנה לוחת      
ריחמ תעצה      
      
,והשלכ רטוקב זוקינ וא בויב ,םימ יוק םוליצ     60.12.0020
.ןימזמל םתריסמו ח"ודו תטלק תכירע ללוכ      
דחא הדובע םוי יפל 'מ 003 דע םיוקה ךרוא      
ריחמה םישדח םיווקב,םימייק םיוקל םוליצה(      

           2,856.00 )םוליצ ללוכ ע"י           
      
דדומ רזוע ,ךמסומ דדומ ללוכה הדידמ תווצ     60.12.0030

           2,143.00 .הדידמ ירישכמו ע"י           
      
דדומ רזוע ,ךמסומ דדומ ללוכה הדידמ תווצ     60.12.0040

               3.00 )ר"מ 005,1 לעמ םיחטשל( הדידמ ירישכמו ר"מ           
      
דויצ תועצמאב םיעקרק תת םיווק יופימ/רותיא     60.12.0050

           3,332.00 .רתאב וטנ ע"ש 8 ךשמל ,שרדנכ ןמוימ תווצו ע"י           
      
דויצ תועצמאב םיעקרק תת םיווק יופימ/רותיא     60.12.0060

               5.00 )ר"מ 0001 לעמ םיחטשל(  שרדנכ ןמוימ תווצו ר"מ           
      
      
      
      

21.06 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../490 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     490 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תשירד יפ לע ,הינב רתאב ןודאר זג תקידב     60.12.0070
זג תטילפ תקידב : תללוכה ,הנימזמה תושרה      
.ריוואב ןודאר זג זוכיר תקידב ,עקרקהמ ןודאר      
ח"וד לולכתו סדנהמ ידי לע ךרעת הקידבה      

           3,807.00 'פמוק         .טרופמ  
      
תשירד יפ לע ,תיטנגמורטקלא הנירק  תקידב     60.12.0080
ידי לע ךרעת הקידבה .הנימזמה תושרה      

           1,191.00 'פמוק         טרופמ ח"וד לולכתו סדנהמ  
      
הנירק תורוקמ ןוגימל ח"וד תנכה     60.12.0090
לע רשואמ הנירק ץעוי ידי לע תיטנגמורטקלא      
ןוילע חוקיפ ללוכ ,הנימזמ תושר וא/ו חקפמ ידי      
הנירק תקידב תוברל ,חודה תויחנה עוציב לע      

           5,711.00 'פמוק         הנבמה תריסמ ינפל  
      
,הנימזמה תושרה תשירד יפ לע ,םונורגא ח"וד     60.12.0100
,תואלקחה דרשמ להונו תושירדל םאתהבו      
יפ לע םלשומ לכה ,תורעיה דיקפ לומ גוצי ללוכ      

           5,711.00 'פמוק         )ר"מ 000,1 דע חטשל( קוחה  
      
,הנימזמה תושרה תשירד יפ לע ,םונורגא ח"וד     60.12.0110
,תואלקחה דרשמ להונו תושירדל םאתהבו      
יפ לע םלשומ לכה ,תורעיה דיקפ לומ גוצי ללוכ      
0030 דעו ר"מ 0001 לעמ םיחטשל( קוחה      

           7,139.00 'פמוק         )ר"מ  
      
,הנימזמה תושרה תשירד יפ לע ,םונורגא ח"וד     60.12.0120
,תואלקחה דרשמ להונו תושירדל םאתהבו      
יפ לע םלשומ לכה ,תורעיה דיקפ לומ גוצי ללוכ      
0050 דעו ר"מ 0003 לעמ םיחטשל( קוחה      

           8,567.00 'פמוק         )ר"מ  
      
,הנימזמה תושרה תשירד יפ לע ,םונורגא ח"וד     60.12.0130
,תואלקחה דרשמ להונו תושירדל םאתהבו      
יפ לע םלשומ לכה ,תורעיה דיקפ לומ גוצי ללוכ      

           9,518.00 'פמוק         )ר"מ 0005 לעמ םיחטשל( קוחה  
      
,םיצעה רומיש לע חוקיפו ץועיל םונורגא יוויל     60.12.0140
הדובעה רתאל תוכימסב וא הדובעה רתאב      
,רומיש תויחנה ןתמ ללוכ ,םיצע רקסל םאתהב      
ךשמ לכ ךלהמב םיישדוח תוחוד תקפה      
רושיאב קר חוקיפ ןמז ךשמל רושיא( הדובעה      

           1,428.00 )חקפמ שדוח          
      
      
      
      
      

21.06 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../491 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     491 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיצע תקתעה לע חוקיפו ץועיל םונורגא יוויל     60.12.0150
,יפולח רתאב םתליתשו הדובעה רתאמ      
תימוקמה תושרה רושיאו תויחנהל םאתהב      

             762.00 )םיצע 01 דע(  ץע           
      
םיצע תקתעה לע חוקיפו ץועיל םונורגא יוויל     60.12.0160
,יפולח רתאב םתליתשו הדובעה רתאמ      
תימוקמה תושרה רושיאו תויחנהל םאתהב      

             620.00 )םיצע 01 לעמ(  ץע           
      
ללוכה עקרק ימוהיזל ירוטסיה רקס עוציב     60.12.0170
ותביבסו רתאה לע םייקה עדימה תניחב      
הביבסה תנגהל דרשמה תויחנהל םאתהב      
,תומהזמכ תודושחה תועקרקב םינותנ ףוסיאל      
תנגהל דרשמה רושיאו תויחנה תלבק ללוכ      

           3,332.00 'פמוק         הביבסה  
      
לע תרשואמ עקרק יזגל תוקידב תינכות עוציב     60.12.0180
עוציב תללוכה הביבסה תנגהל דרשמה ידי      

          16,181.00 'פמוק         םימהזמ ח"ודו םיחודיק  
      
יזגל תוקידב תינכות ףיעסל ריחמ תפסות     60.12.0190

           4,760.00 'פמוק         תויתשת ףושיח רובע ,עקרק  
      
ץוחו םינפ תקיטסוקאל הקיטסוקא ץעוי ח"וד     60.12.0200
הביבסה תוכיאל דרשמה תושירד יפ לע      
םיקוחל ,תימוקמה תושרה תושירדל םאתהבו      

           4,760.00 'פמוק         )ר"מ 052 לש הנבמ חטשל דע(  תונקתלו  
      
ץוחו םינפ תקיטסוקאל הקיטסוקא ץעוי ח"וד     60.12.0210
הביבסה תוכיאל דרשמה תושירד יפ לע      
םיקוחל ,תימוקמה תושרה תושירדל םאתהבו      
חטשל ר"מ 152-מ הנבמ חטשל( תונקתלו      

           6,188.00 'פמוק         )ר"מ 005 לש הנבמ  
      
ץוחו םינפ תקיטסוקאל הקיטסוקא ץעוי ח"וד     60.12.0220
הביבסה תוכיאל דרשמה תושירד יפ לע      
םיקוחל ,תימוקמה תושרה תושירדל םאתהבו      
חטשל ר"מ 105 -מ הנבמ חטשל( תונקתלו      

           7,614.00 'פמוק         )ר"מ 0001 לש הנבמ  
      
ץוחו םינפ תקיטסוקאל הקיטסוקא ץעוי ח"וד     60.12.0230
הביבסה תוכיאל דרשמה תושירד יפ לע      
םיקוחל ,תימוקמה תושרה תושירדל םאתהבו      

           9,518.00 'פמוק         )ר"מ 0001  לעמ הנבמ חטשל( תונקתלו  
      
      
      
      

21.06 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../492 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     492 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
העונת ירדסה תלבק רובע העונת ץעוי ח"וד     60.12.0240
רושיא תלבק ללוכ ,דבלב הדובעה עוציבל      
,העונת ירדסה עוציבל תימוקמה תושרה      
םשל םישרדנה תורגאהו םימולשתה לכ תוברל      

          11,898.00 'פמוק         הדובעה תפוקת לכ ךשמל ךכ  
      
חטשל ללוכ ,םוטיא תינכות תנכה םוטיא ץעוי     60.12.0250

           6,663.00 'פמוק         ר"מ 052 דע הנבמ  
      
חטשל ללוכ ,םוטיא תינכות תנכה םוטיא ץעוי     60.12.0260

           8,567.00 'פמוק         ר"מ 057 דעו ר"מ 052- מ הנבמ  
      
חטשל ללוכ ,םוטיא תינכות תנכה םוטיא ץעוי     60.12.0270

          11,421.00 'פמוק         ר"מ 0051 דעו ר"מ 057- מ הנבמ  
      
ללוכה שיבכב תוחיטב תודובעל החטבא תווצ     60.12.0280

          14,277.00 'פמוק         )שרדנה תוחיטבה דויצ לכו םישנא 2(  
      
ללוכה שיבכב תוחיטב תודובעל החטבא תווצ     60.12.0290

           1,904.00 )שרדנה תוחיטבה דויצ לכו םישנא 2( ע"י           
      
ךוניח תודסומב ןלבק תודובעל שומח חטבאמ     60.12.0300
תימוקמה תושרה לש  רושיאו הארוהל םאתהב      
שמתשהל ןיא .חקפמ תייחנהלו דבלב בתכב      

              63.00 בתכב רושיא אלל הז ףיעסה ע"ש           
תודחוימ תימויב 'בעל םיריחמ 21.06 כ"הס            

      
י נ כ מ  ד ו י צ  ע "ש  י ר י ח מ  31.06 ק ר פ  ת ת       
י ס ד נ ה       
      

             286.00 059 ינפוא סימעמ ע"ש          60.13.0010
      
וא ,559 רליפרטק ילחז )לפוש( העי תדובע     60.13.0020

             325.00 ליבקמ ע"ש           
      

             286.00 089 ינפוא סימעמ ע"ש          60.13.0030
      

             215.00 C3 B.C.J גוסמ ןורפחמ ע"ש          60.13.0040
      

             215.00 ליבקמ וא ,B.C.J-4 ןורפחמ תדובע ע"ש          60.13.0050
      
וא ,"טקבוב" גוסמ ינפוא ןורפחמ ינימ תדובע     60.13.0060

             215.00 ליבקמ ע"ש           
      

             215.00 חדקמו שיטפ םע ןורפחמ ינימ ע"ש          60.13.0070
      

             239.00 ק"מ 51 לדוג )רבייה( הניכר תויאשמ ע"ש          60.13.0080
      

31.06 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../493 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     493 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

             286.00 ףונמ םע ק"מ 51 הניכר תיאשמ תדובע ע"ש          60.13.0090
      
41 דע עורז ךרוא ,ןוט 62 ףונמ םע תיאשמ     60.13.0100

           4,760.00 רטמ ע"י           
      
41 דע עורז ךרוא ,ןוט 03 ףונמ םע תיאשמ     60.13.0110

           7,139.00 רטמ ע"י           
      
41 דע עורז ךרוא ,ןוט 06 ףונמ םע תיאשמ     60.13.0120

           8,329.00 רטמ ע"י           
      

             334.00 ליבקמ וא ,G21 )רדיירגרוטומ( תסלפמ תדובע ע"ש          60.13.0130
      
,523 רליפרטק ילחז ילוארדיה רפחמ תדובע     60.13.0140

             334.00 )הריבש שיטפו ףכ םע( ליבקמ וא ע"ש           
      

             334.00 ןוט 02-51 ינפוא ילוארדיה רפחמ תדובע ע"ש          60.13.0150
      

             191.00 ליבקמ וא ,"גמוב" ןטק ינדי שבכמ תדובע ע"ש          60.13.0160
      

             239.00 ןוט 21-8 תימצע הענה םע טטור שבכמ ע"ש          60.13.0170
      

             215.00 .םילעופ ינש תוברל ,דחא שיטפ סחדמ ע"ש          60.13.0180
      

             239.00 .םילעופ 2-ו ליעפמ תוברל ,םישיטפ ינש סחדמ ע"ש          60.13.0190
      

              92.00 .ליעפמ תוברל ילמשח שיטפ ע"ש          60.13.0200
      

             253.00 תוחפל ק"מ 51 םימ תילכימ תדובע ע"ש          60.13.0210
      

             286.00 הלגע + רוטקרט תדובע ע"ש          60.13.0220
      
תבאשמו הביאש דויצ ,ליעפמ םע בויב תילכימ     60.13.0230
םולשתה .בויב  תומיתס תחיתפל הובג ץחל      
3 הנמזהל םומינימ( לעופב הדובע תועש יפל      

             406.00 .)ע"ש ע"ש           
      
ק"מ 01-ל ,'מ 22 דע עורז םע ןוטב תבאשמ     60.13.0240

             786.00 'פמוק         םינושאר  
      
01-ל לעמ ,'מ 22 דע עורז םע ןוטב תבאשמ     60.13.0250

              27.00 םינושאר ק"מ ק"מ           
      
01-ל ,א"מ 03 דע תרנצ וק םע וקיימ תבאשמ     60.13.0260

             881.00 'פמוק         םינושאר ק"מ  
      
לעמ ,א"מ 03 דע תרנצ וק םע וקיימ תבאשמ     60.13.0270

              30.00 םינושאר ק"מ 01-ל ק"מ           
      

31.06 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../494 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     494 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

              30.00 ל"נה תרנצל ףסונ ךרוא רטמ לכל ריחמ תפסות רטמ          60.13.0280
      

              67.00 רודיסו רוזיפ תוברל ,יקנ לוח תביאש ןוט          60.13.0290
      
תוברל ,תדיינ הלובט הבאשמב םימ תביאש     60.13.0300
- דבלב חקפמה רושיאב( הנקתהו תונגראתה      

              72.00 )תועש 42 דע ע"ש           
      
תוברל ,תדיינ הלובט הבאשמב םימ תביאש     60.13.0310
- דבלב חקפמה רושיאב( הנקתהו תונגראתה      

           3,332.00 )םימי 5 דע ע"י           
      
תוברל ,תדיינ הלובט הבאשמב םימ תביאש     60.13.0320
- דבלב חקפמה רושיאב( הנקתהו תונגראתה      

           2,618.00 )םימי 5  לעמ ע"י           
      
תוברל ,תדיינ הלובט הבאשמב םימ תביאש     60.13.0330
- דבלב חקפמה רושיאב( הנקתהו תונגראתה      

          28,553.00 )שדוחל שדוח          
      
תדעוימ 'בוק 7 דע חפנב ,תלוספ יוניפל הלוכמ     60.13.0340
ללוכ ,ןלבקה תודובעב וניא הרוקמש תלוספל      
לכל רשואמ ךפש רתאל יוניפו האבה םואת      

           1,029.00 אוהש קחרמ 'חי           
      
תדעוימ 'בוק 9 דע חפנב ,תלוספ יוניפל הלוכמ     60.13.0350
ללוכ ,ןלבקה תודובעב וניא הרוקמש תלוספל      
לכל רשואמ ךפש רתאל יוניפו האבה םואת      

           1,096.00 אוהש קחרמ 'חי           
      
'בוק 71 דע חפנב ,תלוספ יוניפל הלוכמ     60.13.0360
תודובעב וניא הרוקמש תלוספל תדעוימ      
ךפש רתאל יוניפו האבה םואת ללוכ ,ןלבקה      

           1,752.00 אוהש קחרמ לכל רשואמ 'חי           
      
'בוק 42 דע חפנב ,תלוספ יוניפל הלוכמ     60.13.0370
תודובעב וניא הרוקמש תלוספל תדעוימ      
ךפש רתאל יוניפו האבה םואת ללוכ ,ןלבקה      

           1,924.00 אוהש קחרמ לכל רשואמ 'חי           
      
םירחא לש( רתאהמ תלוספ תומירע קוליס     60.13.0380
הכיפש םוקמל )ןלבקה תדובעמ הרצונ אל רשא      
:תוברל ,תימוקמה תושרה םוחתב רשואמ      

             102.00 .הקירפו הלבוה ,הסמעה ,ףוסיא ק"מ           
      
      
      
      
      

31.06 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../495 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     495 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םירחא לש( רתאהמ תלוספ תומירע קוליס     60.13.0390
רתא לא )ןלבקה תדובעמ הרצונ אל רשא      
:תוברל ,תושרה תולובגל ץוחמ השרומ הכיפש      
תורגאו  הקירפ ,הלבוה ,הסמעה ,ףוסיא      

             148.00 )תואתכמסא תגצה דגנכ םולשתה( םהינימל ק"מ           
      
םירחא לש(  רתאהמ הרובק תלוספ קוליס     60.13.0400
רתא לא )ןלבקה תדובעמ הרצונ אל רשא      
:תוברל ,תושרה תולובגל ץוחמ השרומ הכיפש      
הקירפ ,הלבוה ,הסמעה ,ףוסיא ,הריפח      
תגצה דגנכ םולשתה( םהינימל תורגאו      

             163.00 )תואתכמסא ק"מ           
      
תדובעמ אל - םירחא לש( ןיינב תלוספ קוליס     60.13.0410
,רשואמ היינב תלוספ רוזחמ רתאל )ןלבק      
יוניפ םירשאמה םיכמסמ תרבעה תוברל      

             120.00 חוקיפל תלוספה ק"מ           
      
םירחא לש ,רפעב תברועמ תלוספ קוליס     60.13.0420
תוברל ,רפע יפדועו תלוספ רוזחימ תועצמאב      
,הסירגו םוריע ,הדרפהו ןוימ ,יופינ ,הריפח      
יוניפ ,רתאב םיאתמה רמוחה קודיהו רוזיפ      
,שרדנ וניאש וא םיאתמ ונאש רמוח קוליסו      
קוליס רתאל לוספה רמוחה יוניפו הלבוה      
דרשמה י"ע רשואמ השבי תלוספב לופיטו      
דובעל ןלבקה תוירחאב .הביבסה תוכיאל      
יושיר ,הביבסה תוכיאל דרשמה יאנתי"פע      
ללוכ ריחמה .םיינוריעה רזעה יקוחו םיקסע      
תנתינ הניאש תלוספה תרתי לש הנמטהו יוניפ      
תדידמ י"פע םולשתה .השרומ רתאב רוזחימל      
םרט תויומכה בושיחו ךמסומ דדומ י"ע חטשה      
גיצהל ןלבקה לע .רוזחימה תולועפ תלחתה      
תויומכ תא תוחיכומה קוליסה רתא לש תודועת      
תול בוהה יטרפ תוברל ,קלוס/רזחומש רמוחה      

             129.00 םולשתה תא תוחיכומה תוינובשחו ק"מ           
      
םימרזל ןלבקה תודובעמ ןיינב תולוספ תדרפה     60.13.0430
ריחמה .המודכו ,לזרב ,ןוטרק ,ץע ,ןוגכ םינוש      

             120.00 )אמייק תב הינב( הדרפה תלוכמ לכ רובע וניה 'חי           
יסדנה ינכמ דויצ ע"ש יריחמ 31.06 כ"הס            

      
ם י מ ו ג י פ  41.06 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תוריקל םוגיפ לש קוריפו הבכרה ,הקפסא     60.14.0010
עבצ וא חיט תודובע ךרוצל ,םייק הנבמ לש      
,עקרקה ינפמ 'מ 05.3-ל לעמש הבוגב תוריקב      
ללוכ ריחמה .םוגיפה תיזח חטש יפל הדידמה      

              25.00 .םוגיפה יוניפ ר"מ           
41.06 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../496 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     496 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עוציב ךרוצל ימינפ םוגיפ לש הבכרהו הקפסא     60.14.0020
סלפמ רשאכ ,תורקתב תודובעה יגוס לכ      
הפצרה סלפמ לעמ 'מ 05.3 לע הלוע הרקתה      
חטש יפל הדידמה .'מ 05.5 לע הלוע וניאו      

              34.00 .םוגיפה יוניפ ללוכ ריחמה .הרקתה ר"מ           
      
עוציב ךרוצל ימינפ םוגיפ לש הבכרהו  הקפסא     60.14.0030
סלפמ רשאכ ,תורקתב תודובעה יגוס לכ      
סלפמ לעמ רטמ 05.5 לע הלוע הרקיתה      
ריחמה .הרקתה חטש יפל הדידמה . הפצרה      

              53.00 .םוגיפה יוניפ ללוכ ר"מ           
      
ךרוצל דיינ ימינפ םוגיפ לש הבכרהו הקפסא     60.14.0040
תומייק תורקתב תודובעה יגוס לכ עוציב      
ךותב הפצרה סלפמ לעמ הבוג לכל םאתומ      

             477.00 .םוגיפה יוניפ ללוכ ריחמה .הנבמה ךותב ע"י           
      
הדובע הבוגל )םיירפסמ( תילמשח המרה תמב     60.14.0050
רושיאב( ונממו רתאל הלבוה תוברל ,'מ 01 דע      

             762.00 )דבלב חקפמה ע"י           
      
דע המרה תמב םע תילמשח תיקרפמ עורז     60.14.0060
רתאל הלבוה תוברל ,'מ 41 הדובע הבוגל      

             858.00 )דבלב חקפמה רושיאב( ונממו ע"י           
םימוגיפ 41.06 כ"הס            

      
ם י נ ו ש  ם י ב צ ק ה ו  ם י מ ו ל ש ת  51.06 ק ר פ  ת ת       
      
,06 קרפב םיפיעסה לכ לע יכ תאזב רהבומ      
אל ,)םינוש םיבצקהו םימולשת( 51 קרפ תת      
להונ תחנה וא/ו תרגסמ זרכמ תחנה לוחת      
ריחמ תעצה      
      
םולשתה( רוטישו הנווכהל םירטוש תריכש     60.15.0020
י"ע וגצויש לארשי תרטשמ תוינובשח י"פע      

)ןלבקה 'חי                              
      
םירטוש תריכש ףיעסל ינלבק חוור תפסות     60.15.0030

               6.00 רוטישו הנווכהל %             
      
הרגא וא/ו עוציב רובע וא/ו המדקמ םולשת     60.15.0040
תושרה תנמזה י"פע "תואבכה יתורש"ל      

)ןלבקה י"ע וגצויש תוינובשח י"פע םולשתה( 'חי                              
      
יתורש"ל םולשת ףיעסל ינלבק חוור תפסות     60.15.0050

               6.00 "תואבכה %             
      
      

51.06 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../497 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     497 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"פע םולשתה( תוקיתעה תושר לש חוקיפ     60.15.0060

)ןלבקה י"ע וגצויש תוקיתעה תושר תוינובשח 'חי                              
      
תושר חוקיפ ףיעסל ינלבק חוור תפסות     60.15.0070

               6.00 תוקיתעה %             
      
הרגא וא/ו עוציב רובע וא/ו המדקמ םולשת     60.15.0080
תושרה תנמזה י"פע ,"תוקיתעה תושר"ל      

)ןלבקה י"ע וגצויש תוינובשח י"פע םולשתה( 'חי                              
      
תושר"ל םולשת ףיעסל ינלבק חוור תפסות     60.15.0090

               6.00 "תוקיתעה %             
      
י"פע םולשתה( "קזב" תרבח לש חוקיפ     60.15.0100

)ןלבקה י"ע וגצויש "קזב" תרבח תוינובשח 'חי                              
      

               6.00 "קזב" תרבח חוקיפ ףיעסל ינלבק חוור תפסות %            60.15.0110
      
הרגא וא/ו עוציב רובע וא/ו המדקמ םולשת     60.15.0120
םולשתה( תושרה תנמזה י"פע "קזב" תרבחל      

)ןלבקה י"ע וגצויש תוינובשח י"פע 'חי                              
      

               6.00 קזב תרבחל םולשת ףיעסל ינלבק חוור תפסות %            60.15.0130
      
י"פע םולשתה( ל"לט / כ"לט תרבח לש חוקיפ     60.15.0140
י"ע וגצויש ל"לט / כ"לט תרבח תוינובשח      

)ןלבקה 'חי                              
      
כ"לט" תרבח חוקיפ ףיעסל ינלבק חוור תפסות     60.15.0150

               6.00 "ל"לט / %             
      
הרגא וא/ו עוציב רובע וא/ו המדקמ םולשת     60.15.0160
תושרה תנמזה י"פע "ל"לט / כ"לט" תרבחל      

)ןלבקה י"ע וגצויש תוינובשח י"פע םולשתה( 'חי                              
      
תרבחל םולשת ףיעסל ינלבק חוור תפסות     60.15.0170

               6.00 "ל"לט / כ"לט" %             
      
י"פע םולשתה( למשחה תרבח לש חוקיפ     60.15.0180

)ןלבקה י"ע וגצויש למשחה תרבח תוינובשח 'חי                              
      

               6.00 למשח תרבח חוקיפ ףיעסל ינלבק חוור תפסות %            60.15.0190
      
הרגא וא/ו עוציב רובע וא/ו המדקמ םולשת     60.15.0200
תושרה תנמזה י"פע  למשחה תרבחל      

)ןלבקה י"ע וגצויש תוינובשח י"פע םולשתה( 'חי                              
      
תרבחל םולשת ףיעסל ינלבק חוור תפסות     60.15.0210

               6.00 למשח %             
51.06 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../498 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     498 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"פע םולשתה( תורוקמ תרבח לש חוקיפ     60.15.0220

)ןלבקה י"ע וגצויש תורוקמ תרבח תוינובשח 'חי                              
      
תרבח חוקיפ ףיעסל ינלבק חוור תפסות     60.15.0230

               6.00 תורוקמ %             
      
הרגא וא/ו עוציב רובע וא/ו המדקמ םולשת     60.15.0240
תושרה תנמזה י"פע  "תורוקמ תרבח"ל      

)ןלבקה י"ע וגצויש תוינובשח י"פע םולשתה( 'חי                              
      
תרבח"ל םולשת ףיעסל ינלבק חוור תפסות     60.15.0250

               6.00 "תורוקמ %             
      
םולשתה( ימוקמה םימה דיגאת לש חוקיפ     60.15.0260
י"ע וגצויש תורוקמ תרבח תוינובשח י"פע      

)ןלבקה 'חי                              
      
םימ דיגאת חוקיפ ףיעסל ינלבק חוור תפסות     60.15.0270

               6.00 ימוקמ %             
      
ל הרגא וא/ו עוציב רובע וא/ו המדקמ םולשת     60.15.0280
תושרה תנמזה י"פע  ימוקמ םימ דיגאת      

)ןלבקה י"ע וגצויש תוינובשח י"פע םולשתה( 'חי                              
      
דיגאת ל םולשת ףיעסל ינלבק חוור תפסות     60.15.0290

               6.00 ימוקמ םימ %             
      
י"פע "תלוספ תנמטה רתא"ל הרגא םולשת     60.15.0300
תוינובשח י"פע םולשתה( תושרה תנמזה      

)ןלבקה י"ע וגצויש 'חי                              
      
רתא"ל םולשת ףיעסל ינלבק חוור תפסות     60.15.0310

               6.00 "תלוספ תנמטה %             
      
שיבכב תודובעל החטבא תווצ תריכש     60.15.0320

)ןלבקה י"ע וגצויש תוינובשח י"פע םולשתה( 'חי                              
      
תווצ"ל םולשת ףיעסל ינלבק חוור תפסות     60.15.0330

               6.00 "שיבכב תודובעל החטבא %             
םינוש םיבצקהו םימולשת 51.06 כ"הס            

      
ת ו ל ו כ מ  61.06 ק ר פ  ת ת       
      
21 -כ ימינפ חטש ,tooF - 02 הדלפ תלוכמ     60.16.0010
יפ לע תבצומ ,הלוכת וא/ו דויצ ןוסחיאל ר"מ      
'חיל ריחמה .הליענ תוברל ,ןימזמה תושירד      
םואת ללוכ ריחמה .ןוסחיא שדוח ךשמל הלוכמ      

           4,998.00 'פמוק         ןימזמה לומ חטשהמ יוניפו הלוכמה תבצה  
61.06 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../499 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     499 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דבלב הבצה עובק ןוסחיאל ,ל"נכ הדלפ תלוכמ     60.16.0020

           4,284.00 'פמוק         חטשהמ יוניפ אללו  
      
לש  חטשהמ דבלב יוניפ רובע ריחמ תפסות     60.16.0030

           1,143.00 'פמוק         .תמייק הלוכמ  
תולוכמ 61.06 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םימוגיפו תימויב תודובע 06 כ"הס            
קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../500 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     500 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

תומדקומ 00 קרפ    
   

91/1 תרגסמ זרכמ ןוריחמל דוסי תויחנה 10.00 קרפ תת                             
   

תומדקומ 00 כ"הס                            
   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

תורעה 01.20 קרפ תת                             
   

םיעצמ 11.20 קרפ תת                             
   

תודוסי 21.20 קרפ תת                             
   

דוסי תורוק ,דוסי ידומע 31.20 קרפ תת                             
   

תופצרו םיפצרמ 41.20 קרפ תת                             
   

םידומעו תוריק 51.20 קרפ תת                             
   

תורוגחו תוקעמ תורוק 61.20 קרפ תת                             
   

תוגגו תורקת 71.20 קרפ תת                             
   

תונושו םייניב תוקיצי 81.20 קרפ תת                             
   

ןויז תדלפ 91.20 קרפ תת                             
   

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                            
   
היינב תודובע 40 קרפ    
   

תורעה 90.40 קרפ תת                             
   

ןוטב יקולבב היינב 01.40 קרפ תת                             
   

סימופ יקולבב היינב 11.40 קרפ תת                             
   

גנוטיא יקולבב הינב 21.40 קרפ תת                             
   

טקיליס יקולבב היינב 31.40 קרפ תת                             
   

תיכוכז ינבלב היינב 41.40 קרפ תת                             
   

היינבה יריחמל תפסות 51.40 קרפ תת                             
   

היינב תודובע 40 כ"הס                            
 
 
 
 
 

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../501 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     501 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

םוטיא תודובע 50 קרפ    
   

0.5 קרפ תת 00.50 קרפ תת                             
   

תוגג םוטיא 51.50 קרפ תת                             
   

תופצר םוטיא 61.50 קרפ תת                             
   

תוריק םוטיא 71.50 קרפ תת                             
   

תוגג םוטיא לע הנגהו ,הנבלה 81.50 קרפ תת                             
   

םימ ירצעו תוטשפתה ירפת םוטיא 91.50 קרפ תת                             
   

תוריקו תוגג לש ימרת דודיב 02.50 קרפ תת                             
   

םימייק תוגגל םוטיא תוקידב 12.50 קרפ תת                             
   

םימ ירגאמ ,היחש תוכירב ,הליבט תוכירב םוטיא 22.50 קרפ תת                             
   

םימייק תוגג תקזחא 32.50 קרפ תת                             
   

ןודאר זגב לופיט 42.50 קרפ תת                             
   

עקרק יזגב לופיט 52.50 קרפ תת                             
   

םוטיא תודובע 50 כ"הס                            
   
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
   

תורעה 01.60 קרפ תת                             
   

הדלפמ םיגרוסו תותלד 11.60 קרפ תת                             
   

הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                            
   
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ    
   

תורעה 03.80 קרפ תת                             
   

תונכה 13.80 קרפ תת                             
   

ץוח תרואתל תונכה 23.80 קרפ תת                             
   

םיליבומו םילוורש 33.80 קרפ תת                             
   

םילבכו םיכילומ 43.80 קרפ תת                             
   

ץוח תרואתל תועורזו םידומע 53.80 קרפ תת                             
   

הרואת ירזיבא 63.80 קרפ תת                             
 

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../502 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     502 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
,ריוא םוהיז תעינמ ןקתל םימאתומ הרואת ירזיבא 73.80 קרפ תת                             

ירלוס ת"ג        
   

ישרגמו םירוקרזו הפצה הרואת - הרואת ירזיבא 83.80 קרפ תת                             
טרופס        
   

למשח תרבחל תונכה 93.80 קרפ תת                             
   

תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס                            
   
חיט תודובע 90 קרפ    
   

םינפ חיט 50.90 קרפ תת                             
   

ץוח חיט 60.90 קרפ תת                             
   

םירפת יופיחו תועוצקמ קוזיח 70.90 קרפ תת                             
   

חיט תודובע 90 כ"הס                            
   
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
   

תורעה 51.01 קרפ תת                             
   

וצארט יחיראב ףוציר 61.01 קרפ תת                             
   

"ןלצרופ טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 71.01 קרפ תת                             
   

שישב ףוציר 81.01 קרפ תת                             
   

ןלצרופ טינרג/הקימרק תוריק יופיח 91.01 קרפ תת                             
   

יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                            
   
העיבצ תודובע 11 קרפ    
   

תורעה 01.11 קרפ תת                             
   

סבגו םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 11.11 קרפ תת                             
   

ץעו תכתמ יחטשמ תעיבצ 21.11 קרפ תת                             
   

)שא תוטשפתה( הרעב יבכעמ םירמוחב העיבצ 31.11 קרפ תת                             
   

העיבצ תודובע 11 כ"הס                            
   
תרושקת תודובע 81 קרפ    
   

תרושקת תודובע 01.81 קרפ תת                             
   

תרושקת תודובע 81 כ"הס                            
 

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../503 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     503 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

שרח תורגסמ 91 קרפ    
   

תורעה 01.91 קרפ תת                             
   

תויצקורטסנוק 11.91 קרפ תת                             
   

תויצקורטסנוק תעיבצ 21.91 קרפ תת                             
   

םינוש םירמוחב,תוגג יוריק 31.91 קרפ תת                             
   

םינוש םירמוחב תוריק יופיח 41.91 קרפ תת                             
   

תולחזמ 51.91 קרפ תת                             
   

שרח תורגסמ 91 כ"הס                            
   
ןופידו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ    
   

תורעה 01.32 קרפ תת                             
   

השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 11.32 קרפ תת                             
   

טיינוטנב תואסנולכ 21.32 קרפ תת                             
   

AFC תואסנולכ 31.32 קרפ תת                             
   

לייפורקימ תואסנולכ 41.32 קרפ תת                             
   

יראלס תוריק 51.32 קרפ תת                             
   

עלס ינגוע 61.32 קרפ תת                             
   

תונוש 71.32 קרפ תת                             
   

ןופידו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 כ"הס                            
   
שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 קרפ    
   

שא יוביכ דויצ לש הנקתהו הקפסא 51.43 קרפ תת                             
   

שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס                            
   
תומאתהו תוסירה קוריפ ,הנכה תודובע 93 קרפ    
   

0.93 קרפ תת 00.93 קרפ תת                             
   

חטש תנכה 10.93 קרפ תת                             
   

םיחמצו םיצע ,התירכ ,הריקע 20.93 קרפ תת                             
   

ףוצריקו ,רוסינ ,קוריפ 30.93 קרפ תת                             
 

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../504 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     504 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
תונושו המאתה ,הסירה ,קוריפ ,הנכה תודובע 40.93 קרפ תת                             

   
תומאתהו תוסירה קוריפ ,הנכה תודובע 93 כ"הס                            

   
רתאה חותיפ 04 קרפ    
   

0.04 קרפ תת 00.04 קרפ תת                             
   

רקובמ קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 10.04 קרפ תת                             
   

הביצח וא/ו הריפח 20.04 קרפ תת                             
   

םיפוציר 30.04 קרפ תת                             
   

הפש ינבא 40.04 קרפ תת                             
   

ןג ינבא 50.04 קרפ תת                             
   

םיחטשמ 60.04 קרפ תת                             
   

תוימורט / תוקוצי תוגרדמ 70.04 קרפ תת                             
   

םיימורט הבישי יטנמלא 80.04 קרפ תת                             
   

תומוג םוחית יטנמלא 90.04 קרפ תת                             
   

תויעלסו םיכמות תוריק 01.04 קרפ תת                             
   

ץוח תוריק יופיח 11.04 קרפ תת                             
   

ץעמ "קד" יחטשמ 21.04 קרפ תת                             
   

טרופס דויצ / טרופס ישרגמ 31.04 קרפ תת                             
   

רתאה חותיפ 04 כ"הס                            
   
הייקשהו ןוניג 14 קרפ    
   

0.14 קרפ תת 00.14 קרפ תת                             
   

עקרק תרשכהו הנכה תודובע 10.14 קרפ תת                             
   

םירבעמ תריפחו םילוורש 20.14 קרפ תת                             
   

ףוטפט תוחולשו היקשה תרנצ 30.14 קרפ תת                             
   

םירזיבאו תכרעמ ישאר 40.14 קרפ תת                             
   

הפיטש תוכירבו ןושיד תכרעמ 50.14 קרפ תת                             
   

היקשה יבשחמו םירקב 60.14 קרפ תת                             
 

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../505 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     505 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
םיזתמו םיריטממ 70.14 קרפ תת                             

   
העיטנ 80.14 קרפ תת                             

   
הליתש 90.14 קרפ תת                             

   
העירז 01.14 קרפ תת                             

   
הקינופורדיה 11.14 קרפ תת                             

   
םישרוש ליבגמו םוחית 21.14 קרפ תת                             

   
עקרק יופיח 31.14 קרפ תת                             

   
תונורדמ בוצי 41.14 קרפ תת                             

   
םיקורי תוגג 51.14 קרפ תת                             

   
םימ יטנמלא 61.14 קרפ תת                             

   
הייקשהו ןוניג 14 כ"הס                            

   
ץוח טוהיר 24 קרפ    
   

0.24 קרפ תת 00.24 קרפ תת                             
   

טרופסו העונת רשוכ ינקתמ ,קחשמ ינקתמ 10.24 קרפ תת                             
   

בלושמ ןקתמ 20.24 קרפ תת                             
   

לוח יזגרא 30.24 קרפ תת                             
   

יטטניס אשד 40.24 קרפ תת                             
   

םילספס 50.24 קרפ תת                             
   

ןוטבמ םיפרפרש / םיבשומ / תונובירט 60.24 קרפ תת                             
   

הבישי תוכרעמ 70.24 קרפ תת                             
   

הללצה ,תולוגרפ 80.24 קרפ תת                             
   

םיציצע 90.24 קרפ תת                             
   

תויזרב 01.24 קרפ תת                             
   

םינותפשא 11.24 קרפ תת                             
   

בכר םוסחמ 21.24 קרפ תת                             
   

ינקתמל ימוג יחטשמו ימוגמ קחשמ יחטשמ 31.24 קרפ תת                             
םיקחשמ        

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../506 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     506 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
תונוש 41.24 קרפ תת                             

   
הריצי תוחול 51.24 קרפ תת                             

   
עקרק יעוקשו ,הריצא ילכ 71.24 קרפ תת                             

   
ץוח טוהיר 24 כ"הס                            

   
רודיג תודובע 44 קרפ    
   

0.44 קרפ תת 00.44 קרפ תת                             
   

תורדג 10.44 קרפ תת                             
   

םיזחאמ ,הכלוה תוקעמ ,תוחיטב תוקעמ 20.44 קרפ תת                             
   

םירעש 30.44 קרפ תת                             
   

רודיג תודובע 44 כ"הס                            
   
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ    
   

0.15 קרפ תת 00.15 קרפ תת                             
   

טלפסא תודובע 10.15 קרפ תת                             
   

םימ יריבעמו זוקינ לועת 20.15 קרפ תת                             
   

ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 30.15 קרפ תת                             
   

תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                            
   
בויבו םימ תודובע 75 קרפ    
   

0.75 קרפ תת 00.75 קרפ תת                             
   

ללוכ ריחמה( 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.75 קרפ תת                             
)םיחפס        
   

םימל םירזיבאו םינקתמ 20.75 קרפ תת                             
   

)םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 30.75 קרפ תת                             
   

בויב ינקתמ 40.75 קרפ תת                             
   

תונוש 50.75 קרפ תת                             
   

בויבו םימ תודובע 75 כ"הס                            
 
 
 
 

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר   .../507 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

13/12/2018
דף מס':     507 91.1 תרגסמ זרכמ תויומכ בתכ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

םימוגיפו תימויב תודובע 06 קרפ    
   

תורעה 01.06 קרפ תת                             
   

םידחוימ תועוצקמלו ןינב ילעופל ע"ש יריחמ 11.06 קרפ תת                             
ןינבב םיקסעומה        
   

תודחוימ תימויב 'בעל םיריחמ 21.06 קרפ תת                             
   

יסדנה ינכמ דויצ ע"ש יריחמ 31.06 קרפ תת                             
   

םימוגיפ 41.06 קרפ תת                             
   

םינוש םיבצקהו םימולשת 51.06 קרפ תת                             
   

תולוכמ 61.06 קרפ תת                             
   

םימוגיפו תימויב תודובע 06 כ"הס                            
 

  
לכה ךס  

 יללכ כ"הס               
מ"עמ %71                
מ"עמ ללוכ כ"הס                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: כתב כמויות מכרז מסגר 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


