
מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

הווקת ינג םימ דיגאת
0001 הכירב םוקיש - הווקת ינג

פרויקט 122-15-638
מהדורה 2

 

11/11/2016 61.11.9 יביצקת ןדמוא
דף מס':     001 2 הרודהמ -שדק 'חר - 0001 הכירב םוקיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ו מ כ ה  ב ת כ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.00 ק ר פ  ת ת       
      
הז תויומכ בתכב תוראותמה תודובעה לכ      
תונקת ,יקוח ,יללכ לכל םאתהב ועצובי      
הנוממ י"ע ונתנ םא ןיב ,תוחיטבה תויחנהו      
תוחיטבה ץעוי וא ןלבקה םעטמ תוחיטבה      
לע תושירדה לכל ףסונב תאזו ןימזמה םעטמ      
.קוח יפ      
      
לש הלבוהו הקפסא תוללוכ תודובעה לכ      
ללוכ הדובעה עוציב םשל םישרדנה םירמוחה      
תלבקל דע םעוציב / םתנקתהו ו רזעה ירמוח      
.תמלשומ הדובע      
      
יוניפ תא םיללוכ םינושה הדיחיה יריחמ      
י"ע רשואמ רתאל 'וכו םיפדוע / תלוספה      
רוזחימ ירתא / הביבסה תנגהל דרשמה      
תויחנההו םילהנה יפ לע לכה ב"ויכו םירשואמ      
םיללוכ הדיחיה יריחמ .םינושה םימרוגה לש      
/ תלוספה יוניפב תוכורכה תויולעה לכ תא      
םינפמ םהילא םירתאל םולשת תוברל םיפדוע      
.רמוחה תא      

תויללכ תורעה 10.00 כ"הס            
תויומכה בתכל תויללכ תורעה 00 כ"הס            

      
ר ת א ב  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ה נ כ ה ו  ק ו ר י פ  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      

 19,800.00   180.00   110.00 .יבוע לכבו גוס לכב ןייוזמ ןוטבמ תוריק קוריפ ק"מ  02.01.0010
      
ןיוזמ ןוטבמ םינוש םיטנמלא תסירהו קוריפ     02.01.0020

 59,400.00   220.00   270.00 רוסינ ללוכ ק"מ   
 79,200.00 הנכהו קוריפ תודובע 10.20 כ"הס  

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,03-ב ןוטבמ םיבצינו םידומעל תרתוכ     02.02.0010

    425.00 1,700.00     0.25 .םהשלכ םיכתחבו ק"מ   
      
      
      

    425.00 20.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1175-638   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/11/2016
דף מס':     002 2 הרודהמ -שדק 'חר - 0001 הכירב םוקיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    425.00 מהעברה      
      
      
םיכתחב ,03-ב ןוטבמ תוהבגהו תונוילע תורוק     02.02.0020

  1,300.00 1,300.00     1.00 םהשלכ ק"מ   
      
ןוטב יטנמלא ןיב 03-ב ןוטבמ הקיצי תומלשה     02.02.0030

  8,480.00 1,060.00     8.00 תוקעמ/תורוקל םורט ןוטב יטנמלא ןיבו םורט ק"מ   
      
לעמ קוצי ,םינוש םייבועב ,03-ב ןוטב גניפוט     02.02.0040

 18,400.00   800.00    23.00 .םיימורט תוחול ק"מ   
      
תודימב ,תוריקל תרתוככ  03-ב ןוטב תורוק     02.02.0050

  6,600.00 1,320.00     5.00 .םהשלכ םיכתחבו ק"מ   
      
י"ת יפל ןוטב ןויזל םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.02.0060

 13,200.00 4,400.00     3.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 ןוט   
      
מ"ס 3 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     02.02.0070

    396.00    22.00    18.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      
םיכרואבו מ''מ 02 רטוקב םידתיימ תוטומ     02.02.0080

  7,105.00    49.00   145.00 םינוש 'חי   
      
םיכרואבו מ''מ 52 רטוקב םידתיימ תוטומ     02.02.0090

    108.00    54.00     2.00 םינוש 'חי   
 56,014.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.20 כ"הס  
135,214.00 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  30 ק ר פ       
      
ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  10.30 ק ר פ  ת ת       
      

 22,050.00 2,450.00     9.00 תונוש תודימב 04-ב ןוטבמ תוימורט תורוק ק"מ  03.01.0010
      
02 יבועב  םיכורד םילולח םיימורט תוחול     03.01.0020

103,950.00   297.00   350.00 .מ"ס ר"מ   
126,000.00 םורט ןוטב ירצומ 10.30 כ"הס  
126,000.00 םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
מ''ס 2X5.2 תודימב חפנתמ םימ רצע     05.01.0010

  4,500.00    75.00    60.00 תיכנאו תיקפוא הקיצי תקספהל רטמ   
      
      
      
      
      

  4,500.00 10.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1175-638   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/11/2016
דף מס':     003 2 הרודהמ -שדק 'חר - 0001 הכירב םוקיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,500.00 מהעברה      
      
      
תוריקו תופצר לש םינפ םוטיא     05.01.0020
פוט הקיס" תמגודכ ילוארדיה יטנמצ רמוח םע      
תובכשב םשוימה ,"הקיס" תרצותמ 701" ליס      
ללוכ ,ר"מ/ג"ק 5 לש תומכב ,ןרציה תויחנה יפל      
תויחנה יפל רשימ לטכפש םושייו חטשה תנכה      

 28,500.00    60.00   475.00 טרפמה ר"מ   
      
תועירי לש תיתבכש וד  תכרעמב תוגג םוטיא     05.01.0030
מ''מ 4 יבועב  S.B.S   תוללכושמ תוינמוטיב      

 27,000.00   100.00   270.00 .תחא לכ ר"מ   
 60,000.00 םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  
 60,000.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
* 521  תודימב חתפ לעמ 403 מ"בלפ הסכמ     06.01.0001
תעבוקמ תרגסמ ללוכ הכירבה גגב 521      
ןקתוי הסכמה .הליענו םיריצ םיקוזיח ,ןוטבל      
- 'חי קלח הינבהו ןונכתה קוחל םאתהב      
תא ףוטעי הסכמה .הייתש ימל תוכירב      
.הכירבל םימ תרידח תעינמל גגב ההבגהה      
תושרדנה תומאתהה לכ תא תללוכ הדובעה      
םייקה הסכמהמ ןוגימ תכרעמ תרבעה ללוכ      

 12,000.00 6,000.00     2.00 'פמוק .שדחה הסכמל  
      
תוריקל עבוקמ ןוג-ספ תמגוד סלגרביפ םלוס     06.01.0005
קוליסו קוריפ ללוכ מ"בלפ יגרבב הכירבה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק םייקה םלוסה  
      
21" רטוקב 403   מ"בלפ רורוויא תורונצ     06.01.0006
קוחל םאתהב תורוניצה .הכירבה גגב םינקתומ      

 20,000.00 5,000.00     4.00 'פמוק הייתש ימל תוכירב - 'חי קלח היינבהו ןונכתה  
      
ןגוא םע 'מ 0.1 -כ ךרואב 6" מ"בלפ רוניצ עטק     06.01.0007
ךלהמב ןוטבה הרקתב ןקתומ רוויע ןגואו       
דמ תנקתהל ןוטבב ןוגיע תעבט ללוכ הקיציה      
הבוגה דמ תנקתה ללוכ ,ינוס הרטלוא הבוג      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .םוטיאו םייקה  
 35,100.00 ןמוא תורגסמ 10.60 כ"הס  
 35,100.00 תורגסמ תודובע 60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1175-638   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/11/2016
דף מס':     004 2 הרודהמ -שדק 'חר - 0001 הכירב םוקיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ט ל פ ס א  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 5 יבועב תחא הבכשב טלפסא תלילס     51.01.0001
הרוי םהילע תומוקמב החאמ הבכש ללוכ      
בתכב חקפמה רושיא יפ לע עצובי .חקפמה      

 20,000.00   100.00   200.00 .דבלב ר"מ   
      
הרוי םהילע תומוקמב םייק טלפסא קוריפ     51.01.0002
הדובעה .רתאהמ תלוספה יוניפו חקפמה      
תדובע רתות אל .ינכמ רוסמב רוסינ תללוכ      
ינכמ ילכ לכ וא רוטקרט ףכ תועצמאב קוריפ      

  8,000.00    40.00   200.00 .דבלב בתכב חק]מה רושיא יפ לע עצובי .רחא ר"מ   
      
תולעתל תועוצרב םייק טלפסא קוריפו רוסינ     51.01.0003

  1,800.00    40.00    45.00 תרנצ רטמ   
 29,800.00 טלפסא 10.15 כ"הס  
 29,800.00 הלילס תודובע 15 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ר נ צ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפ רוניצ לש הנקתהו הלבוה הקפסא     57.01.0001
יופיצ םע 035 י"ת 23/5 ןפוד יבוע 8" רטוקב      
,תיתבכש תלת תינוציח הפיטעו טלמ םינפ      
רזוח יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ      
'א גוס עצמ תובכש 2 ,םיעצמה תיתחת דע לוח      
04 לש ללוכ יבועב וטשאא דומ %89 ל קדוהמ      
רחמותתו דדמת הריפחה תודובע .מ"ס      

  6,000.00   400.00    15.00 .דרפנב רטמ   
      
הדלפ רוניצ לש הנקתהו הלבוה הקפסא     57.01.0002
יופיצ םע 035 י"ת 61/3 ןפוד יבוע 01" רטוקב      
,תיתבכש תלת תינוציח הפיטעו טלמ םינפ      
רזוח יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ      
'א גוס עצמ תובכש 2 ,םיעצמה תיתחת דע לוח      
04 לש ללוכ יבועב וטשאא דומ %89 ל קדוהמ      

 18,600.00   620.00    30.00 .'מ52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ .מ"ס רטמ   
      
ללוכ 6" םימ םייק וקל 8" םימ וק תורבחתה     57.01.0020
תודובעה לכו םייקה וקה יוליגל הריפח תודובע      
רטוק ירבעמ תוברל םישרדנה רזעה ירמוחו      
םייקה וקה קותינ תא ללוכ ריחמה .םיירטנצקא      
םימה וק תא רבחל שרדנ םהב תומוקמב      
בייחתמש יפכ תרנצ יעטק קוריפ ,שדחה      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק תלוספה וניפו הדובעהמ  
      
      
      

 29,600.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1175-638   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/11/2016
דף מס':     005 2 הרודהמ -שדק 'חר - 0001 הכירב םוקיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 29,600.00 מהעברה      
      
      
ללוכ  ללוכ 01" םייק וקל 01" וק תורבחתה     57.01.0021
תודובעה לכו םייקה וקה יוליגל הריפח תודובע      
קותינ תא ללוכ ריחמה .םישרדנה רזעה ירמוחו      
וק תא רבחל שרדנ םהב תומוקמב םייקה וקה      
בייחתמש יפכ תרנצ יעטק קוריפ ,שדחה םימה      

  3,700.00 3,700.00     1.00 'פמוק תלוספה וניפו הדובעהמ  
      
וק תחנה וא/ו םייקה םימה וק תאצוהל הריפח     57.01.0040
.שדח יאוותב וא/ו םייקה יאוותב שדחה םימה      
רוניצה תחנהו םייקה רוניצה תאצוהל הריפחה      
וק עוציבו הדימב תחא םעפ דדמת שדחה      

  1,500.00   100.00    15.00 .םייקה םימה יאוותב היהי שדחה םימה רטמ   
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק בוק0001 הכירב יוטיחו הפיטש ,יוקינ 57.01.0050
      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק בוק0002 הכירב יוטיחו הפיטש ,יוקינ 57.01.0060
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק חקפמה תארוהב ,בוק0002 םימ תכירב ןוקיר 57.01.0070
 41,800.00 םימ תרנצ 10.75 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
רצק זירט ףוגמ תנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.02.0001
יופיצ םע ,הקיצי לזרב יושע ,01" רטוקב      
ץחלל יסקופא ינוציח יופיצו ליימא םינפ      
םינגוא תוברל ,החוש ךותב ,'מטא 61 הדובע      
ךותיר תודובע ,וקה זוקינ ללוכ ,םיידגנ      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק .םלשומ ןקתמל םישרדנה םירזיבאהו  
      
רצק זירט ףוגמ תנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.02.0002
םינפ יופיצ םע ,הקיצי לזרב יושע ,02" רטוקב      
61 הדובע ץחלל יסקופא ינוציח יופיצו ליימא      
ללוכ ,םיידגנ םינגוא תוברל ,החוש ךותב ,'מטא      
םישרדנה םירזיבאהו ךותיר תודובע ,וקה זוקינ      
לע קרו ךא עצובת הדובעה .םלשומ ןקתמל      

 32,000.00 32,000.00     1.00 'פמוק .דיגאתה סדנהמ לש בתכב הייחנה  
 40,000.00 םירזיבא 20.75 כ"הס  

      
ם י ק ו ר י פ  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל 6"-41" םירטקב םימייק םימ יווק קוריפ     57.03.0010
הריפחה ריחמ .שרדיש יפכ םייקה וקה ךותיח      
הדובעה .דרפנב דדמי םייקה וקה תאצוהל      

  2,700.00    60.00    45.00 .דבלב בתכב חקפמה רושיאב עצובת רטמ   
      
      
      
      

  2,700.00 30.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1175-638   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/11/2016
דף מס':     006 2 הרודהמ -שדק 'חר - 0001 הכירב םוקיש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,700.00 מהעברה      
      
      
,םייק את ךותב ,01" רטוקב םייק ףוגמ קוריפ     57.03.0020
,םלשומ עוציבל תושרדנה תודובעה לכ תוברל      
יפל תלוספ יוניפו תמייק תרנצ ךותיח ללוכ      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .חקפמה תארוה  
      
,םייק את ךותב ,02" רטוקב םייק ףוגמ קוריפ     57.03.0030
,םלשומ עוציבל תושרדנה תודובעה לכ תוברל      
.תלוספ יוניפו תמייק תרנצ ךותיח ללוכ      
לש בתכב הייחנה לע קרו ךא עצובת הדובעה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .דיגאתה סדנהמ  
  4,100.00 םיקוריפ 30.75 כ"הס  
 85,900.00 םירזיבאו תרנצ תודובע 75 כ"הס  

      
ת ו מ י ל ש מ  ת ו ד ו ב ע  96 ק ר פ       
      
ם י כ מ ס  10.96 ק ר פ  ת ת       
      
B סופיטמ עבורמ וא ינבלמ ןייוזמ ןרפואנ ךמס     69.01.0010
ר''מס 0011 דע ךמסה חטש 7331NE יפל      

 26,400.00 2,200.00    12.00 מ''מ 55 -מ ןטק ךמסה הבוג 'חי   
      

  3,600.00    60.00    60.00 מ"מ 51/05 תכשמנ ןרפואינ תועוצר רטמ  69.01.0020
 30,000.00 םיכמס 10.96 כ"הס  
 30,000.00 תומילשמ תודובע 96 כ"הס  
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מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

הווקת ינג םימ דיגאת
0001 הכירב םוקיש - הווקת ינג

פרויקט 122-15-638
מהדורה 2

 

11/11/2016 )זוכיר( 61.11.9 יביצקת ןדמוא
דף מס':     007 2 הרודהמ -שדק 'חר - 0001 הכירב םוקיש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

תויומכה בתכל תויללכ תורעה 00 קרפ    
   

תויללכ תורעה 10.00 קרפ תת                             
   

תויומכה בתכל תויללכ תורעה 00 כ"הס                            
   
רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

                 79,200.00 הנכהו קוריפ תודובע 10.20 קרפ תת   
   

                 56,014.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.20 קרפ תת   
   

   135,214.00 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס               
   
םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ    
   

                126,000.00 םורט ןוטב ירצומ 10.30 קרפ תת   
   

   126,000.00 םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס               
   
םוטיא תודובע 50 קרפ    
   

                 60,000.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת   
   

    60,000.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס               
   
תורגסמ תודובע 60 קרפ    
   

                 35,100.00 ןמוא תורגסמ 10.60 קרפ תת   
   

    35,100.00 תורגסמ תודובע 60 כ"הס               
   
הלילס תודובע 15 קרפ    
   

                 29,800.00 טלפסא 10.15 קרפ תת   
   

    29,800.00 הלילס תודובע 15 כ"הס               
   
םירזיבאו תרנצ תודובע 75 קרפ    
   

                 41,800.00 םימ תרנצ 10.75 קרפ תת   
   

                 40,000.00 םירזיבא 20.75 קרפ תת   
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מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/11/2016
דף מס':     008 2 הרודהמ -שדק 'חר - 0001 הכירב םוקיש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
                  4,100.00 םיקוריפ 30.75 קרפ תת   

   
    85,900.00 םירזיבאו תרנצ תודובע 75 כ"הס               

   
תומילשמ תודובע 96 קרפ    
   

                 30,000.00 םיכמס 10.96 קרפ תת   
   

    30,000.00 תומילשמ תודובע 96 כ"הס               
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מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/11/2016
דף מס':     009 2 הרודהמ -שדק 'חר - 0001 הכירב םוקיש

  
קרפ ךס  

תויומכה בתכל תויללכ תורעה 00 קרפ               
  

   135,214.00 רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ  
  

   126,000.00 םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ  
  

    60,000.00 םוטיא תודובע 50 קרפ  
  

    35,100.00 תורגסמ תודובע 60 קרפ  
  

    29,800.00 הלילס תודובע 15 קרפ  
  

    85,900.00 םירזיבאו תרנצ תודובע 75 קרפ  
  

    30,000.00 תומילשמ תודובע 96 קרפ  
 

  
לכה ךס  

   502,014.00  יללכ כ"הס  
     85,342.38 מ"עמ %71  
    587,356.38 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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