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יח'תאורמספר
מידה

סה"כמחירכמות

עבודות בטון יצוק באתר02

מצעים02.011

280.0049.0013,720.00מ"רמצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 20 ס"מ מתחת למרצפים02.011.0010

13,720.00סה"כ למצעים

קורות יסוד02.041

קורות יסוד תלויות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות02.041.0050
עם הרצפה. רוחב הקורות 20 ס"מ

11.501,300.0014,950.00מ"ק

קורות יסוד תלויות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות02.041.0060
עם הרצפה. רוחב הקורות 30 ס"מ

1.001,170.001,170.00מ"ק

קורות יסוד תלויות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות02.041.0070
עם הרצפה. רוחב הקורות 40 ס"מ

2.201,070.002,354.00מ"ק

18,474.00סה"כ לקורות יסוד

מרצפים ורצפות02.050

רצפות בטון תלויות ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 02.050.010020
ס"מ

253.00280.0070,840.00מ"ר

70,840.00סה"כ למרצפים ורצפות

קירות בטון02.061

15.001,370.0020,550.00מ"קקירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ02.061.0030

8.001,250.0010,000.00מ"קקירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 30 ס"מ02.061.0050

30,550.00סה"כ לקירות בטון

עמודים02.062

עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בחתך02.062.0010
20/30 ס"מ.

0.221,750.00385.00מ"ק

עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בחתך02.062.0012
20/40 ס"מ

2.701,550.004,185.00מ"ק

עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בחתך02.062.0020
20/60 ס"

0.801,490.001,192.00מ"ק

עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בחתך02.062.0026
20/90 ס"מ

1.311,430.001,873.30מ"ק

עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בחתך02.062.0030
20/100 ס"מ

1.531,420.002,172.60מ"ק

.עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בחתך02.062.0042
30/40 ס"מ

2.631,420.003,734.60מ"ק

13,542.50סה"כ לעמודים

קורות ומעקות02.071

קורות תחתונות תלויות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)02.071.0010
בחתך 20/30 ס"מ. גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה

9.001,460.0013,140.00מ"ק

קורות תחתונות תלויות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)02.071.0020
בחתך 20/60 ס"מ. גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה

1.501,350.002,025.00מ"ק

קורות תחתונות תלויות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)02.071.0030
בחתך 40/30 ס"מ. גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה

1.101,300.001,430.00מ"ק

קורות עליונות ומעקות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)02.071.0040
בחתך מלבני ברוחב 20 ס"מ

5.701,360.007,752.00מ"ק

24,347.00סה"כ לקורות ומעקות
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סה"כמחירכמות

חגורות02.072

חגורות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות על מחיצות02.072.0040
ברוחב 20 ס"מ לרבות מעל הפתחים

25.001,950.0048,750.00מ"ק

48,750.00סה"כ לחגורות

תקרות02.081

תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) עובי 02.081.001010
ס"מ

280.00323.0090,440.00מ"ר

90,440.00סה"כ לתקרות

פלדת זיון02.099

מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון02.099.0010
הבטון

13.004,890.0063,570.00טון

4.505,100.0022,950.00טוןרשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון02.099.0020

86,520.00סה"כ לפלדת זיון

397,183.50סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

בלוק04

בניה בבלוקי איטונג04.020

קירות בלוקי איטונג או אשקלית או ש"ע בעובי 20 ס"מ04.020.0030
(r=1.74)

500.00270.00135,000.00מ"ר

135,000.00סה"כ לבניה בבלוקי איטונג

135,000.00סה"כ לבלוק

עבודות איטום05

בידוד תרמי ואקוסטי05.070

בידוד תרמי לגגות\קורות\עמודים חיצוניים ע"י לוחות פוליסטירן05.070.0082
משוחל פומבורד (קל-קר דחוס) או ש"ע, עמידים למים ולחות

במידות 60X125 ס"מ ובעובי 5 ס"מ

150.0062.009,300.00מ"ר

9,300.00סה"כ לבידוד תרמי ואקוסטי

9,300.00סה"כ לעבודות איטום

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

דלתות עץ06.010

דלת עץ חד כנפית, מסוגננת דגם A כולל אטמר ואטם במידות06.010.0010
100X210 של חברת "שהרבני" או ש"ע.

כולל מגן אצבעות ומעצור דלת.
משקוף פלדה מחוזק לקיר (עובי המשקוף 10ס"מ + טיח).

כיוון פתיחה ע"פ התכנית.
כולל מדידות, הובלה והתקנה.

הכל קומפלט, לפי פריט N-01 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

1.002,500.002,500.00יח'

06.010.0011A דלת עץ חד כנפית עם רפפת אוורור תחתונה, מסוגננת דגם
כולל אטמר ואטם במידות 80X210 של חברת "שהרבני" או

ש"ע.
כולל מגן אצבעות ומעצור דלת.

משקוף פלדה מחוזק לקיר (עובי המשקוף 10ס"מ + טיח).
כיוון פתיחה ע"פ התכנית.

כולל מדידות, הובלה והתקנה.
הכל קומפלט, לפי פריט N-02 ברשימות האדריכל ובכפוף

למפרט הטכני.

1.002,500.002,500.00יח'
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סה"כמחירכמות

נגיש-דלת עץ חד כנפית עם רפפת אוורור תחתונה לשירותים06.010.0110
100X210 כולל אטמר ואטם במידות A נגישים, מסוגננת דגם

של חברת "שהרבני" או ש"ע.
כולל מגן אצבעות, מעצור דלת וכל האביזרים הדרושים לדלת

שירותים נגישה.
משקוף פלדה מחוזק לקיר (עובי המשקוף 10ס"מ + טיח).

כיוון פתיחה ע"פ התכנית.
כולל מדידות, הובלה והתקנה.

הכל קומפלט, לפי פריט N-03 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

2.002,500.005,000.00יח'

06.010.2901330X55X210 דלתות נגרות, סגירה לעמדת מערכות במידות
פנל סנדוויץ' 17 מ"מ מצופה פורמייקה בדגם וגוון לבחירת

האדריכל.
לרבות כל הפרזול והאביזרים הדרושים.

כיוון פתיחה ע"פ התכנית.
כולל מדידות, הובלה והתקנה.

הכל קומפלט לפי פריט N-04 ברשימת האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

1.002,500.002,500.00יח'

06.010.2902135X40X210 דלתות נגרות, סגירה לעמדת מערכות במידות
פנל סנדוויץ' 17 מ"מ מצופה פורמייקה בדגם וגוון לבחירת

האדריכל.
לרבות כל הפרזול והאביזרים הדרושים.

כיוון פתיחה ע"פ התכנית.
כולל מדידות, הובלה והתקנה.

הכל קומפלט לפי פריט N-06 ברשימת האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

1.001,800.001,800.00יח'

06.010.2903140X40X210 דלתות נגרות, סגירה לעמדת מערכות במידות
פנל סנדוויץ' 17 מ"מ מצופה פורמייקה בדגם וגוון לבחירת

האדריכל.
לרבות כל הפרזול והאביזרים הדרושים.

כיוון פתיחה ע"פ התכנית.
כולל מדידות, הובלה והתקנה.

הכל קומפלט לפי פריט N-07 ברשימת האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

1.001,800.001,800.00יח'

16,100.00סה"כ לדלתות עץ

ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים06.020

יחידת ארון מטבח תחתון עשוי פנל סנדוויץ' 17 מ"מ במידות06.020.0020
230/60/90 ס"מ, מצופה פורמיקה מכל הצדדים הנראים לעין ,
סוקל תחתון סנדוויץ. הארון כולל: 3 מגירות, 3 דלתות פתיחה

רגילה.
לרבות מחיצות,דפנות ומדפים.

כיווני פתיחה ע"פ התכנית.
כולל מדידות, הובלה והתקנה.

הכל קומפלט לפי פריט N-05 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני. 

2.004,500.009,000.00יח'

9,000.00סה"כ לארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים

דלתות פלדה רב זרועיות06.032

דלת פלדה רב זרועית במידות 100/230 ס"מ עם מנעול06.032.0020
בנעילה גאומטרית ומגן צילינדר מפלדה.

2 מעטי פלדה מגולוונים 1.25 מ"מ כל אחד, בצבע בתנור או
ציפוי וינוריט ע"פ בחירת האדריכל. 

מילוי פוליסטירן מוקצף כולל מברשת תחתונה.
משקוף פלדה מחוזק לקיר (עובי המשקוף טיח+עובי הקיר ע"פ

תכנית).
כיוון פתיחה ע"פ התכנית.

סף אבן שי גריי או ש"ע באישור האדריכל.
כולל מדידות, הובלה והתקנה.

הכל קומפלט לפי פריט M-05 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

1.003,800.003,800.00יח'

3,800.00סה"כ לדלתות פלדה רב זרועיות

עבודות פלדה נוספות06.051
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סה"כמחירכמות

גליף פלדה-06.051.1500
פלח פלדה בעובי 10 מ"מ צבוע בגווןן לבחירת האדריכל לרבות

ריתוכים, ועיגונים כנדרש, ברוחב 30 ס"מ.
הכל ע"פ פרטי האדריכל.

כולל מדידות, הובלה והתקנה.

50.00600.0030,000.00מ'

30,000.00סה"כ לעבודות פלדה נוספות

סורגים, פרגולות וכבש (רמפה)06.120

פרגולת פלדה היקפית למבנה. 06.120.0001
עשויה מקונסטרוקצית פלדה, קירוי סנטף ומילואת מרישי עץ.

לרבות תעלת ניקוז מ"ג, צמ"ג ע"פ תכניות האדריכל ורשת
פלדה.

הכל קומפלט ע"פ תכניות ופרטי האדריכל.
כולל מדידות, הובלה והתקנה.

72.00700.0050,400.00מ"ר

50,400.00סה"כ לסורגים, פרגולות וכבש (רמפה)

109,300.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה07

צינורות פלסטיים למים קרים וחמים07.012

(M.G או P.S) צינורות פוליאתילן מצולב עם גרעין אלומיניום

צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום07.012.0010
(P.S או M.G) קוטר 16 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים

גלויים או סמויים לרבות ספחים

20.0066.001,320.00מ'

צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום07.012.0020
(P.S או M.G) קוטר 20 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים

גלויים או סמויים לרבות ספחים

40.0075.003,000.00מ'

צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום07.012.0030
(P.S או M.G) קוטר 25 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים

גלויים או סמויים לרבות ספחים

20.0084.001,680.00מ'

צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים07.012.0140
כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 32 מ"מ, דרג 24, מותקנים

גלויים או סמויים עם צינור מתעל קוטר 50 מ"מ, לרבות ספחים

8.00116.00928.00מ'

צינורות מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים07.012.0200
כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 50 מ"מ, דרג 15, מונחים

בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עטיפת חול
וספחים

60.00120.007,200.00מ'

צינורות מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים07.012.0211
כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 63 מ"מ, דרג 15, מונחים

בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עטיפת חול, לא
כולל ספחים למעט מחברים

12.00144.001,728.00מ'

15,856.00סה"כ לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים

ברזים, שסתומים ומסננים07.021

ברזים אלכסוניים או זוית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי07.021.0010
הברגה, קוטר "1/2 ללא הרקורד המשולם בנפרד

6.00120.00720.00יח'

ברזים אלכסוניים או זוית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי07.021.0020
הברגה, קוטר "3/4 ללא הרקורד המשולם בנפרד

2.00145.00290.00יח'

ברזים אלכסוניים או זוית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי07.021.0040
הברגה, קוטר "1/2 1 ללא הרקורד המשולם בנפרד

1.00260.00260.00יח'

שסתומי אל חוזר קפיציים קוטר "1/2 1 עשויים פליז בהברגה07.021.0230
ללא הרקורד המשולם בנפרד

1.00275.00275.00יח'

1,545.00סה"כ לברזים, שסתומים ומסננים

צינורות למערכת נקזים07.031
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מידה

סה"כמחירכמות

צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות"07.031.0395
או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים,

קוטר 40 מ"מ, לרבות ספחים

80.0090.007,200.00מ'

צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות"07.031.0400
או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים,

קוטר 50 מ"מ, לרבות ספחים

10.0098.00980.00מ'

צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות"07.031.0430
או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 110

מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים

24.00130.003,120.00מ'

צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות"07.031.0500
או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע בקוטר 110 מ"מ, מותקנים

בקרקע בעומק עד 1.0 מ', לרבות מחברים, ללא ספחים

32.00158.005,056.00מ'

16,356.00סה"כ לצינורות למערכת נקזים

עטיפת בטון לצינורות07.032

0.00סה"כ לעטיפת בטון לצינורות

07.033PVC ,ספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן

ספחים

ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זויות, מעברים ואביזרי ביקורת07.033.0010
לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או

"גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 50 מ"מ

35.0045.001,575.00יח'

ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זויות, מעברים ואביזרי ביקורת07.033.0040
לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או

"גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 110 מ"מ

24.0085.002,040.00יח'

כובעי אוורור ונשמי ואקום (פילטר אוויר)

2.0070.00140.00יח'כובעי אוורור P.V.C קוטר "07.033.10104

סה"כ לספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן,
PVC

3,755.00

מחסומי רצפה ותעלות ניקוז07.034

מחסומי רצפה 200/110 מ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה07.034.0040
(H.D.P.E) עם מכסה/רשת פליז

1.00900.00900.00יח'

סלי רשת מפלב"מ (נירוסטה) בעובי 1 מ"מ עם ידית הרמה07.034.0100
מותקנים במחסום רצפה "4/"8 (המחסום נמדד בנפרד)

1.00215.00215.00יח'

2.00250.00500.00יח'מחסומי תופי "2/"4 מפוליפרופילן עם מכסה פליז07.034.0300

1.00250.00250.00יח'קופסאות ביקורת מפוליפרופילן "2/"4 דוגמת "חוליות" או ש"ע07.034.0400

5.00255.001,275.00יח'מאסף רצפה - נפילה "4 מפוליפרופילן דוגמת "חוליות" או ש"ע07.034.0420

3,140.00סה"כ למחסומי רצפה ותעלות ניקוז

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות07.041

אסלות תלויות מחרס לבן סוג א' דגם "ויטרה S-20" מק"ט07.041.0130
5507 או ש"ע עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות

מושב ומכסה פלסטיק דגם כבד וכל החיזוקים

1.001,080.001,080.00יח'

07.041.0175"VITRA" נגיש- אסלת נכים חרס תלויה מחרס לבן סוג א' דגם
או ש"ע, באורך 70 ס"מ ובגובה 48 ס"מ עם מיכל הדחה סמוי

(נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה קשיח דגם "פרסה" או
ש"ע וכל החיזוקים

2.002,140.004,280.00יח'

מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר בלוקים (נמדד07.041.0220
בנפרד), לאסלה תלויה דוגמת "חרסה" או "פלסאון" או ש"ע,

לרבות לחצן ניקל/סטן

3.001,290.003,870.00קומפ

9,230.00סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות
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יח'תאורמספר
מידה

סה"כמחירכמות

כיורים וקערות07.042

נגיש- כיורי רחצה מחרס צבעוני סוג א' דוגמת "חרסה" דגם07.042.0036
"אלפא 45" מעוגל או ש"ע, באורך 44.5 ס"מ, ברוחב 34.5 ס"מ

ובגובה 17 ס"מ

2.00660.001,320.00יח'

כיור רחצה מחרס לבן אובלי סוג א' מודבק מתחת למשטח07.042.0110
דוגמת "חרסה" דגם "נופר" או ש"ע

2.00580.001,160.00יח'

2.00420.00840.00יח'רגליים לכיורי רחצה (הכיורים נמדדים בנפרד) מחרס לבן סוג א'07.042.0200

קערות מטבח מחרס לבן סוג א', התקנה שטוחה במידות07.042.0315
60/45 ס"מ, דגם "קוראל 60" או ש"ע

2.001,030.002,060.00יח'

2.0080.00160.00יח'סיפון ליפסקי "2 או ש"ע לכיור07.042.0500

4.00150.00600.00יח'סיפון ניקל "1/4 1 לכיור רחצה07.042.0550

6,140.00סה"כ לכיורים וקערות

ברזים וסוללות07.045

סוללות לכיורים

סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קצרה קבועה, מסדרת "ענבר",07.045.0125
מק"ט 69802 דוגמת "מדגל" או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם

לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

2.00510.001,020.00יח'

נגיש- סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית מסתובבת,07.045.0127
מסדרת "ענבר", מק"ט 69803 דוגמת "מדגל" או ש"ע גימור

כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

2.00510.001,020.00יח'

סוללה לקערת מטבח בעמידה, עם פיה מסתובבת מסדרת07.045.0162
"רותם °45 פיה ארוכה", מק"ט 900522 דוגמת "חמת" או

ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם, לרבות ברזי ניל וכל חומרי
העזר

2.00620.001,240.00יח'

3,280.00סה"כ לברזים וסוללות

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים07.046
"קוריאן"

משטח קוורץ של "אבן קיסר" (קבוצה 3) בעובי 3 ס"מ, דגם07.046.0027
,4600 ,4601 ,6100 ,6141 ,6250 ,6270 ,6350 ,6600
,4130 ,4141 ,4220, 4230 ,4255 ,4330 ,4350 ,4360
,2141 ,2220 ,2230 ,2260 ,3100 ,3142 ,4030 ,4120
2040 ,2030, 2024, 2023, 2003, לרבות מדידה, הובלה

והרכבה

3.502,420.008,470.00מ"ר

סה"כ למשטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים
אקריליים "קוריאן"

8,470.00

ניקוז מי גשמים07.050

נקזים (קולטי מי גשמים) לגגות ומרפסות יציאה אנכית קוטר "07.050.03002
עם יריעה ביטומנית, לרבות מתאם גומי, ברדס חוסם עלים,

כדוגמת "גולד" תוצרת "Essman" או ש"ע משווק ע"י חב'
"מלגול בע"מ"

6.00500.003,000.00יח'

3,000.00סה"כ לניקוז מי גשמים

שוחות ומפלים07.062

שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר 50 ס"מ (חבית ספיגה07.062.0080
לניקוז מזגנים), בגובה פנים 60 ס"מ, לעומס 5 טון, מכסה

פלסטיק קוטר 50 ס"מ ובעומק 0.80 מ'

1.001,200.001,200.00יח'

מפלים

מפל חיצוני בקוטר "4 עם עטיפת בטון מזויין, צנרת ואביזרים מ07.062.0300
- P.V.C לרבות עיבוד מיתעל, גובה המפל (הפרש גובה) עד

1.5 מ'

1.00710.00710.00יח'

1,910.00סה"כ לשוחות ומפלים
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יח'תאורמספר
מידה

סה"כמחירכמות

עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין07.099

עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד07.099.0012
בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה "2 עם מצמד

שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2 ובאורך 15 מ' עם מצמדי שטורץ,
מזנק סילון/ריסוס "2, רב שימושי עם מצמד "2, ברז כדורי "1,

גלגלון עם צינור גמיש קוטר "3/4 באורך 30 מ', חיבור לקו
המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקן מושלם

2.002,050.004,100.00קומפ

4.00270.001,080.00יח'מטפי אבקה יבשה 6 ק"ג07.099.0050

ארון לציוד כיבוי אש מפיברגלס עם דלת נועלת, במידות07.099.0210
120/80/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון "3/4

ושני מטפי כיבוי המשולמים בנפרד)

2.00890.001,780.00קומפ

גלגלון עם צינור גמיש פלסטי או גומי בקוטר "3/4 ובאורך 07.099.031030
מ', מותקן על תוף עם זרוע מסתובבת, לרבות מזנק סילון/ריסוס

קוטר "3/4, ברז כדורי "1 וחיבור הצינור לקו המים, לפי ת"י
2206

1.00690.00690.00קומפ

מדבקות סימון כיבוי אש, פולטי אור במידות, 15/20 ס"מ או07.099.0480
10/20 ס"מ

3.0017.0051.00יח'

7,701.00סה"כ לעמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין

80,383.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל08

חפירות ובסיסי בטון08.011

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ,08.011.0009
לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

100.0036.003,600.00מ'

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 80 ס"מ ועומק 100 ס"מ,08.011.0014
לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

100.0050.005,000.00מ'

חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק08.011.0070
100 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק

סופי

25.0042.001,050.00מ'

חפירה בעבודת ידיים של תעלות לכבלים ברוחב 80 ס"מ ועומק08.011.0080
100 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק

סופי

25.0062.001,550.00מ'

תוספת עבור מילוי חפירה בחול דיונות מנופה בשכבות של 08.011.025020
ס"מ לרבות הידוק מבוקר והרטבה עד צפיפות של.98%

48.00104.004,992.00מ"ק

תוספת עבור ניסור כביש אספלט לצורך הנחת צנרת והחזרתו08.011.0500
למצב שלפני הניסור לרבות שחזור המבנה, ברוחב 40 0"מ

10.0095.00950.00מ'

תוספת עבור פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת לצורך הנחת08.011.0530
צנרת והחזרתה למצב שלפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה

עם המרצפות שפורקו, ברוחב 80 0"מ

25.00100.002,500.00מ'

חפירה ויציקת בסיס בטון עבור לוח חשמל במידות 08.011.09000
270X500"מ ובעומק 60 0"מ, לרבות טבעת גישור וחיבור

להארקה וצנרת עד 6X160 מ"מ

1.00780.00780.00יח'

יסוד לעמוד תאורה, במידות 60x60x80 ס"מ, מבטון ב 08.011.1030-30
לרבות: חפירה, שרוולי מעבר, הארכת יסוד, בטון, ברזל זיון

וברגי עיגון

3.00740.002,220.00יח'

22,642.00סה"כ לחפירות ובסיסי בטון

תאי בקרה08.012

תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות08.012.0020
חפירה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל 12.5-טון, שילוט,

הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית

7.001,590.0011,130.00יח'

11,130.00סה"כ לתאי בקרה

צנרת חשמל פלסטית08.021
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יח'תאורמספר
מידה

סה"כמחירכמות

צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו" ,"פ"נ "קוטר 20 מ"מ08.021.0100
,סמויים או גלויים לרבות קופסאות וחומרי עזר, לרבות חבל

משיכה (אם נדרש)

50.005.90295.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו" ,"פ"נ" קוטר 25 מ"מ,08.021.0110
סמויים או גלויים לרבות קופסאות וחומרי עזר, לרבות חבל

משיכה (אם נדרש)

50.008.00400.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו" ,"פ"נ" קוטר 32 מ"מ,08.021.0120
סמויים או גלויים לרבות קופסאות וחומרי עזר, לרבות חבל

משיכה (אם נדרש)

50.0012.00600.00מ'

צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 110 מ"מ עובי דופן 08.021.02005.3
מ"מ עם חבל משיכה

10.0050.00500.00מ'

צינורות P.V.C קשיחים SN-8 קוטר 160 מ"מ עובי דופן 08.021.02064.7
מ"מ עם חבל משיכה

25.0068.001,700.00מ'

צינורות פלסטיים כבדים "כ( "מרירון )קוטר 16 מ"מ, גלוי לרבות08.021.0300
קופסאות וחומרי עזר, לרבות חבל משיכה (אם נדרש)

25.008.00200.00מ'

צינורות פלסטיים כבדים "כ( "מרירון) קוטר 20 מ"מ, גלוי לרבות08.021.0310
קופסאות וחומרי עזר, לרבות חבל משיכה (אם נדרש)

25.0010.00250.00מ'

צינורות פלסטיים כבדים "כ( "מרירון )קוטר 25 מ"מ, גלוי לרבות08.021.0320
קופסאות וחומרי עזר, לרבות חבל משיכה (אם נדרש)

25.0013.00325.00מ'

צינורות פלסטיים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה עבור קוי טלפון08.021.0400
בהתאם לדרישות חב" 'בזק", י.ק.ע 13.5

55.0016.50907.50מ'

80.0012.00960.00מ'צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה08.021.0500

100.0016.001,600.00מ'צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה08.021.0510

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 160 מ"מ עם חבל08.021.0530
משיכה

10.0065.00650.00מ'

8,387.50סה"כ לצנרת חשמל פלסטית

תעלות כבלים08.023

תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או08.023.0004
צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות
מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות,

הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה.

15.00155.002,325.00מ'

הגנה לכבל בעליה על קיר או עמוד מתעלת פח 100X100 ממי08.023.0095
בעובי 2 ממי או צינור מגולוון "3 קוטר באורך 2.5 מ' מחוזק עם

חבקים מגולוונים

5.00370.001,850.00יח'

תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון08.023.0100
לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות ומחברים, כדוגמת

"ארכה" או ש"ע.

90.0051.004,590.00מ'

תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון08.023.0110
לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות ומחברים, כדוגמת

"ארכה" או ש"ע

5.0062.00310.00מ'

תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 100 מ"מ, בעומק08.023.0600
60 מ"מ ובעובי 0.8 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים

מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות,
מתלים,מחברים ומהדקי הארקה

5.0080.00400.00מ'

9,475.00סה"כ לתעלות כבלים

08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 3X1.5 ממ"ר08.031.0010
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

25.007.00175.00מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 5X1.5 ממ"ר08.031.0030
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

25.009.50237.50מ'
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כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 3X2.5 ממ"ר08.031.0090
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

25.008.80220.00מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 3X4 ממ"ר קבועים08.031.0120
למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות

לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

25.0012.70317.50מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 5X4 ממ"ר קבועים08.031.0140
למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות

לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

100.0019.001,900.00מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 5X6 ממ"ר קבועים08.031.0170
למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות

לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

75.0027.002,025.00מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 5X10 ממ"ר קבועים08.031.0200
למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות

לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

25.0037.00925.00מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 5X16 ממ"ר קבועים08.031.0230
למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות

לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

80.0054.004,320.00מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 4X50 ממ"ר קבועים08.031.0280
למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות

לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

5.00108.00540.00מ'

(XLPE) N2XY 10,660.00סה"כ לכבלי נחושת

08.032XLPE , NA2XYכבלי אלומיניום

כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 4X95 ממ"ר08.032.0055
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע

25.0060.001,500.00מ'

XLPE , NA2XY1,500.00סה"כ לכבלי אלומיניום

מוליכי נחושת מבודדים08.034

08.034.0050P.V.C מוליכי נחושת מבודדים בחתך 10 ממ"ר עם בידוד
מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

25.009.50237.50מ'

08.034.0080P.V.C מוליכי נחושת מבודדים בחתך 35 ממ"ר עם בידוד
מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

100.0032.003,200.00מ'

3,437.50סה"כ למוליכי נחושת מבודדים

מוליכי נחושת גלויים08.035

מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או08.035.0030
מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני

הקצוות , כדוגמת "ארכה" או ש"ע

150.0026.003,900.00מ'

3,900.00סה"כ למוליכי נחושת גלויים

מופות08.036

2.00232.00464.00יח'מופה מתכווצת לכבל עד 5X16 ממ"ר מוגנת מים.08.036.0040

464.00סה"כ למופות

כבלי טלפון08.038

כבל תקשורת גיל` להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק"08.038.0005
5X2X0.4, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

50.0011.00550.00מ'

550.00סה"כ לכבלי טלפון

הארקות והגנות אחרות08.040
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אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 08.040.001019
מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים

מקוריים

12.00303.003,636.00יח'

שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 50 ס"מ, עם מכסה להתקנה08.040.0020
במדרכה

12.00430.005,160.00יח'

פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות08.040.0038
10X60X1000 מ"מ

1.00888.00888.00יח'

הארקות יסוד של מבנה. מחיר בהערכה לפי מ"ר שטח קומת08.040.0040
היסוד של הבנין

140.0011.501,610.00מ"ר

נקודת הארקה במוליך נחושת 16 ממ"ר מפס השוואת08.040.0050
הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת מגן

ושלה תקנית

5.00155.00775.00נק'

פס פלדה במידות 40X4 מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות08.040.0120
לרבות ריתוכים

150.0035.005,250.00מ'

יציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון 5X40 מ"מ לרבות08.040.0150
תיבה מוגנת מים ושילוט"

13.00290.003,770.00יח'

21,089.00סה"כ להארקות והגנות אחרות

עמודי תאורה וזרועות08.056

עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 4 מ', קוני08.056.0650
מכופף (גובה תלית הפנס כולל כיפוף העמוד 1.5 מי), לרבות

פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

3.003,900.0011,700.00יח'

צביעת עמוד בצבע אלקטרוסטטי בתנור באבקת פוליאסטר -08.056.0700
עמוד בגובה עד 5.8 מ.'

12.0078.00936.00מ'

12,636.00סה"כ לעמודי תאורה וזרועות

מגשי ציוד ואביזרים08.057

מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור נורה עד 400 ווט,לרבות08.057.0010
מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור

הארקה, כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה כמפורט קומפלט
(ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר

3.00290.00870.00יח'

870.00סה"כ למגשי ציוד ואביזרים

08.061C.I.מבנה ללוחות חשמל ותיבות

מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולרים וצבועים, לרבות08.061.0134
דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט,

שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת
3X100A הלוחקומפלט עד

1.203,400.004,080.00מ"ר

מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב בריח, סמל08.061.0281
"בזק" וגב מעץ במידות 500X400X200 מ"מ

1.001,180.001,180.00יח'

מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו",08.061.0610
מקום ל-24 מא"זים לרבות חווט, שילוט, פסי אפס והארקה

ודלת שקופה (עבור מא"זים ישולם בנפרד)

1.00212.00212.00יח'

מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו",08.061.0620
מקום ל-36 מא"זים לרבות חווט, שילוט, פסי אפס והארקה

ודלת שקופה (עבור מא"זים ישולם בנפרד)

7.00283.001,981.00יח'

C.I.7,453.00סה"כ למבנה ללוחות חשמל ותיבות

מא"זים08.062

מא"ז לזרם נומינלי עד 32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 08.062.005510
קילואמפר

20.0051.001,020.00יח'

מא"ז לזרם נומינלי עד 40 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 08.062.006010
קילואמפר

105.0048.005,040.00יח'
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מא"ז לזרם נומינלי עד 40 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 08.062.007010
קילואמפר

1.0058.0058.00יח'

מא"ז לזרם נומינלי עד 50 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 08.062.011710
קילואמפר

1.00111.00111.00יח'

מא"ז לזרם נומינלי עד 25 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 08.062.011910
קילואמפר

2.00102.00204.00יח'

מא"ז לזרם נומינלי עד 32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 08.062.025010
קילואמפר

10.00192.001,920.00יח'

3.00170.00510.00יח'מא"זים חד קוטביים עם ניתוק האפס08.062.0620

8,863.00סה"כ למא"זים

מאמ"תים08.063

מאמ"תים עד 40X3 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה08.063.0010
תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)

1.00660.00660.00יח'

מאמ"תים עד 63X3 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה08.063.0020
תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)

3.00670.002,010.00יח'

מאמ"תים עד 100X3 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה08.063.0030
תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)

1.00940.00940.00יח'

מאמ"תים עד 400X3 אמפר כושר ניתוק 100 קילואמפר08.063.0310
בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכוון (לרבות ידית רגילה)

1.00680.00680.00יח'

מאמ"תים עד 630X3 אמפר כושר ניתוק 100 קילואמפר08.063.0600
בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכוון (לרבות ידית רגילה)

4.00300.001,200.00יח'

5,490.00סה"כ למאמ"תים

מפסקי זרם חצי אוטומטיים08.064

מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 6 אמפר -08.064.0050
כושר ניתוק 50 ק"א

5.00300.001,500.00יח'

מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 25 אמפר -08.064.0080
כושר ניתוק 50 ק"א

2.00440.00880.00יח'

2,380.00סה"כ למפסקי זרם חצי אוטומטיים

ממסרים ומגענים08.066

2.0095.00190.00יח'ממסר פיקוד נשלף 8 - פינים08.066.0010

2.0040.0080.00יח'בסיס לממסר פיקוד נשלף- 8 פינים08.066.0020

ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת08.066.0230
"HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או גוויס המשווק ע"י

"ארכה" או ש"ע

8.00330.002,640.00יח'

מפסק שעון דיגיטלי עם רזרבה מכנית של 24 שעות (שעון08.066.0515
שבת)

7.00380.002,660.00יח'

1.001,100.001,100.00יח'מפסק שעון אסטרונומי ערוץ אחד08.066.0525

08.066.0601AC3 8.00330.002,640.00יח'מגענים תלת קוטביים לזרם עד 25 אמפר

9,310.00סה"כ לממסרים ומגענים

שנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ומכשירי מדידה08.069

מפסקי פיקוד מחליפים מטיפוס "פקט" או "טוגל" חד-קוטביים08.069.0420
10 אמפר עם מצב אפס

8.0086.00688.00יח'

1.0095.0095.00יח'לחצן שלושה מגעים08.069.0470

1.00130.00130.00יח'לחצן הפסקה ננעל08.069.0480
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08.069.0540IP55 תא פוטו אלקטרי (פוטוצל) ללוח חשמל עם עינית חיצונית
דוגמת תוצרת HAGER המשווק ע"י חב' "מולכו" או ש"ע

1.00580.00580.00יח'

1.0060.0060.00יח'בית תקע חד פז` 16 אמפר דגם ישראלי להתקנה על פס דין08.069.0595

3.00145.00435.00יח'משנה זרם עד 250/5 אמפר08.069.0630

24.0068.001,632.00יח'מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד08.069.0710

3,620.00סה"כ לשנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ומכשירי מדידה

בתי תקע08.072

08.072.0012"PM-2" 12.0022.00264.00יח'תקע חד פאזי 16 אמפר דגם בריטי דגם

קופסת שירות מפוליקרבונט דוגמת ניסקו NPL או ע.ד.א.08.072.0700
פלסט עם מכסה שקוף לרבות מא"ז 3X25A, ממסר פחת

4X25A, שני מא"זים 1X16A, בית תקע חד פז` 16A דגם
ישראלי,בית תקע חד פז` A16 דגם CEE ובית תקע תלת פז`

A32 דגם CEE מותקן ומחובר קומפלט (לא כולל קו הזנה)

1.001,100.001,100.00יח'

1,364.00סה"כ לבתי תקע

אביזרים08.073

8.00280.002,240.00יח'לחצן חרום פלסטי עם זכוכית לשבירה עה"ט08.073.0520

2,240.00סה"כ לאביזרים

גופי תאורת חרום08.083

שלט הכוונה הרום דו תכליתי, תאורת לד W 0.15X8 בעל08.083.0310
קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה" דוגמת "געש" "חץ לד

שקוע" או ש"ע, חד צדדי או דו צדדי, מותקן מושלם

13.00690.008,970.00יח'

גוף תאורת מילוט חיצוני, עם נורת לד אלומה צרה לזמן פעולה08.083.0400
של 180 דקות, דוגמת "געש לד מילוט 1838" דגם 587823 או

ש"ע, מותקן מושלם

14.00745.0010,430.00יח'

19,400.00סה"כ לגופי תאורת חרום

גופי תאורה08.085

גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל חלבי08.085.0110
תה"ט/עה"ט מידות 60X60 0"מ הספק W45 מגיע עם דרייבר

מק"ט EL100126 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם

46.00281.0012,926.00יח'

גוף תאורה אטום להתקנה לקיר או לתקרה דוגמת "געש-סי לד08.085.0820
3900" או ש"ע, מותקן מושלם

5.00600.003,000.00יח'

15,926.00סה"כ לגופי תאורה

גופי תאורה08.086

גוף תאורה אטום מפוליקרבונט לתאורה היקפית דוגמת "געש08.086.0130
סטאר לד 4000" דגם 24Z5794 או ש"ע, מותקן מושלם

38.00820.0031,160.00יח'

08.086.0690ITALO 1 3M 57-76 מסוגW גוף תאורת כבישים ורחובות לד
מתוצרת AEC כדוגמת ש.מ.יוניברס, א1 ש"ע, מותקן מושלם

3.002,400.007,200.00יח'

38,360.00סה"כ לגופי תאורה

נקודות מאור08.087

נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה08.087.0010
גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת

עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאהמהתקרה
או הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי

או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דוגמת
מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה

לתאורת הרום, אם נדרש, לרבות וו תליה

150.00152.0022,800.00נק'

22,800.00סה"כ לנקודות מאור
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נקודות בתי תקע08.088

נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או08.088.0010
מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 ממ"ר, מושחלים

בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקעוכן
בית תקע 16 אמפר, דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או

ש"ע, מותקן תה"ט, הכל מושלם לרבות מתאמים

35.00145.005,075.00נק'

תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או08.088.0030
תה"ט

22.0022.00484.00יח'

22.0025.00550.00יח'תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים 2.5 ממ"ר08.088.0070

6.0019.00114.00יח'תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים08.088.0080

עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם08.088.0190
D18 או ש?ע ל-8 אביזרים, לרבות 6 בתי תקע A16, 2 נקודות
בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 ממ"ר, מתאמים לשקעי

תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט
משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו -2 נקודות טלפון

מושלמות לרבות אביזרים וכבל

14.001,110.0015,540.00יח'

21,763.00סה"כ לנקודות בתי תקע

נקודות08.089

08.089.01003X2.5 ו/או במוליכים N2XY/FR נקודה למזגן בכבלי נחושת
ממ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח
החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דוגמת מיראז' המשווק

ע"י "ארכה" או ש"ע

12.00230.002,760.00נק'

4.0059.00236.00יח'תוספת לנקודת מזגן עבור מוליכים בחתך 4 ממ"ר08.089.0130

נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, גלאי עשן,08.089.0700
מחשב, רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט
משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה סמויה

אוחשיפה, לרבות הקוים מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נקי
ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה

30.0082.002,460.00נק'

נקודת תקשורת אהודה מושלמת CAT-6A עשויה צינור בקוטר08.089.0720
כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל CAT-7 מסדרת

כבלי GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G לרבות אביזר
כנדרש וחיבור הנקודה בשני הקצוות

16.00302.004,832.00נק'

10,288.00סה"כ לנקודות

נקודות08.090

נקודת תקשורת בצינור 20 מ"מ וכבל תקשורת 5CAT מארון08.090.0100
החשמל לאביזרים (משורשר) או בין אביזרים

28.00320.008,960.00נק'

8,960.00סה"כ לנקודות

284,958.00סה"כ למתקני חשמל

עבודות טיח09

טיח פנים09.011

טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים,09.011.0010
לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים

790.00101.0079,790.00מ"ר

79,790.00סה"כ לטיח פנים

טיח חוץ09.021
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טיח מינראלי "פינה ישרה" במראה מעונן של חברת09.021.0100
"FRESCO-COLORS' או ש"ע, 
ע"ג מערכת טיח סיד המורכב מ:

- שכבת הרבצה - מלטה נטורלה הכוללת אבקת חרסים
- רשת פייברטקס 160 גרם

- שכבה מיישרת - מלטה נטורלה הכוללת אבקת חרסים
הכל על משטחים אופקיים ו\או אנכיים לרבות גליפים,לרבות כל

האביזרים,זוויות\פינות ו\או כל אביזר אחר שידרש לביצוע
מושלם, הכל ע"פ הנחיות האדריכל, בגוון לבחירת האדריכל.

270.00450.00121,500.00מ"ר

מערכת טיח חוץ לבידוד תרמי הכוללת "הרבצה צמנטית09.021.0101
PL100" בעובי 0.5 ס"מ, טיח לבידוד דוגמת "טיח תרמי

"PL120 בעובי 4 ס"מ, שכבת טיח מיישר "טיח "PHTH 200
בעובי 0.5 ס"מ, תוצרת "תרמוקיר" או ש"ע ע"פ הוראות יצרן.  

30.00150.004,500.00מ"ר

126,000.00סה"כ לטיח חוץ

205,790.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי10

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה10.031

ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 60/60 ס"מ, מדגם10.031.0131
TERAZZO PRO WHITE של חברת אלוני או ש"ע מחיר

יסוד 60 ש"ח/מ"ר

240.00210.0050,400.00מ"ר

225.0040.009,000.00מ'שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ10.031.0142

59,400.00סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה

חיפוי קירות10.050

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן במידות 100X33 ס"מ10.050.0029
מדגם BAL-NITRA של חברת "אלוני" או ש"ע.

בגוון לבחירת האדריכל.
מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר

42.00332.0013,944.00מ"ר

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 10.050.003520/50
ס"מ, מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר

62.00270.0016,740.00מ"ר

30,684.00סה"כ לחיפוי קירות

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי10.100

פרופיל סף הפרדה מאלומיניום מדגם PT של חברת "אייל10.100.0328
ציפויים" או ש"ע במפגש בין סוגי ריצוף שונים.

45.0063.002,835.00מ'

פרופיל פינה\קצה\סיום מאלומיניום מדגם SJ של חברת "אייל10.100.0329
ציפויים" או ש"ע בחיפוי קירות הפרוייקט.

95.0070.006,650.00מ'

9,485.00סה"כ לתוספות לעבודות ריצוף וחיפוי

99,569.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה11

צבע פנים11.011

צבע "סופרקריל 2000" או ש"ע על טיח פנים, לרבות שלוש11.011.0010
שכבות שפכטל, שכבת צבע יסוד, "טמבורפיל" או ש"ע ושלוש

שכבות "סופרקריל 2000" או ש"ע, עד לקבלת גוון אחיד.

790.0021.8017,222.00מ"ר

17,222.00סה"כ לצבע פנים

17,222.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום12

חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב- 2 מסלולים12.011
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חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב 2 מסלולים במידות12.011.0230
313X100 ס"מ אלומיניום מאולגן/צבוע וזכוכית 6 מ"מ

מחוסמת שקופה
פרופיל 9000 של קליל או ש"ע.

כיוון פתיחה ע"פ התכנית.
כולל מדידות, הובלה והתקנה.

הכל קומפלט לפי פריט A-02 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

4.003,130.0012,520.00יח'

סה"כ לחלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב- 2
מסלולים

12,520.00

חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של 3 אגפים ושל 4 אגפים12.012

חלון נגרר אגף על אגף של 3 אגפים ב 3 מסלולים במידות12.012.0610
345X100 ס"מ אלומיניום מאולגן/צבוע וזכוכית 6 מ"מ

מחוסמת שקופה
פרופיל 1700 של קליל או ש"ע.

כיוון פתיחה ע"פ התכנית. 
כולל מדידות, הובלה והתקנה.

הכל קומפלט לפי פריט A-05 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

2.003,700.007,400.00יח'

סה"כ לחלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של 3 אגפים ושל 4
אגפים

7,400.00

חלון מרחב מוגן12.015

חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב 2 מסלולים במידות12.015.0010
100X100 ס"מ, אטום גזים מאולגן/צבוע, לרבות זכוכית

בטיחותית לפי הנחיות הג"א.
לרבות רשת הזזה מתפרקת. 

פרופיל 1700 של קליל או ש"ע.
כיוון פתיחה ע"פ התכנית. 

כולל מדידות, הובלה והתקנה.
הכל קומפלט לפי פריט A-09 ברשימות האדריכל ובכפוף

למפרט הטכני.

1.001,000.001,000.00יח'

1,000.00סה"כ לחלון מרחב מוגן

חלון קיפ וחלון קבוע12.016

חלון קיפ במידות 70X70 ס"מ. 12.016.0210
לרבות רשת ניתנת לפירוק. 

פרופיל 4500 של קליל או ש"ע.
כולל מדידות, הובלה והתקנה.

הכל קומפלט לפי פריט A-12 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

3.002,280.006,840.00מ"ר

6,840.00סה"כ לחלון קיפ וחלון קבוע

דלתות ציר12.053

דלת אלומיניום ציר חד כנפית 100/230 ס"מ אלומיניום12.053.0250
מאולגן/צבוע וזכוכית 6 מ"מ מחוסמת שקופה , זוג ידיות במחיר

יסוד 350 ש"ח/זוג, מחזיר שמן עליון סטנדרטי.
פרופיל 4500 של קליל או ש"ע.

כיוון פתיחה ע"פ התכנית. 
כולל מדידות, הובלה והתקנה.

הכל קומפלט לפי פריט A-06 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

5.003,800.0019,000.00יח'

19,000.00סה"כ לדלתות ציר

ויטרינות כניסה12.061
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ויטרינת כניסה במידות 250/230 ס"מ אלומיניום מאולגן/צבוע12.061.0015
וזכוכית 6 מ"מ מחוסמת ובה משולבת דלת ציר חד כנפית

במידות 125/230 ס"מ, זכוכית 6 מ"מ מחוסמת שקופה, זוג
ידיות במחיר יסוד 350 ש"ח/זוג, מחזיר שמן עליון סטנדרטי.

פרופיל 4900 של קליל או ש"ע.
כיוון פתיחה ע"פ התכנית. 

כולל מדידות, הובלה והתקנה.
הכל קומפלט לפי פריט A-01 ברשימות האדריכל ובכפוף

למפרט הטכני.

4.008,625.0034,500.00יח'

ויטרינת כניסה במידות 577/230 ס"מ אלומיניום מאולגן/צבוע12.061.0016
וזכוכית 6 מ"מ מחוסמת ובה משולבת דלת ציר חד כנפית

במידות 125/230 ס"מ, זכוכית 6 מ"מ מחוסמת שקופה, זוג
ידיות במחיר יסוד 350 ש"ח/זוג, מחזיר שמן עליון סטנדרטי.

פרופיל 9000 של קליל או ש"ע.
כיוון פתיחה ע"פ התכנית. 

כולל מדידות, הובלה והתקנה.
הכל קומפלט לפי פריט A-03 ברשימות האדריכל ובכפוף

למפרט הטכני.

2.0022,000.0044,000.00יח'

ויטרינת כניסה במידות 410/300 ס"מ אלומיניום מאולגן/צבוע12.061.0017
וזכוכית 6 מ"מ מחוסמת ובה משולבת דלת ציר דו כנפית
במידות 120/300 ס"מ לכל כנף, זכוכית 6 מ"מ מחוסמת

שקופה, 4 ידיות במחיר יסוד 350 ש"ח/זוג, 2 מחזירי שמן
עליונים סטנדרטיים.

פרופיל 4900 של קליל או ש"ע.
כיוון פתיחה ע"פ התכנית. 

כולל מדידות, הובלה והתקנה.
הכל קומפלט לפי פריט A-07 ברשימות האדריכל ובכפוף

למפרט הטכני.

1.0018,500.0018,500.00יח'

ויטרינת כניסה במידות 410/300 ס"מ אלומיניום מאולגן/צבוע12.061.0018
וזכוכית 6 מ"מ מחוסמת שקופה, כולל מחלקים.

פרופיל 4900 של קליל או ש"ע.
כולל מדידות, הובלה והתקנה. 

הכל קומפלט לפי פריט A-08 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

1.0018,450.0018,450.00יח'

115,450.00סה"כ לויטרינות כניסה

דפנות קבועות (ויטרינות)12.062

ויטריה קבועה במידות 170/230 ס"מ אלומיניום מאולגן/צבוע12.062.0015
וזכוכית 6 מ"מ מחוסמת שקופה.
פרופיל 9000 של קליל או ש"ע.
כולל מדידות, הובלה והתקנה. 

הכל קומפלט לפי פריט A-04 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

3.004,000.0012,000.00יח'

12,000.00סה"כ לדפנות קבועות (ויטרינות)

עבודות אלומיניום נוספות12.063

הלבשות אלומיניום ע"ג קיר בלוקים\בטון ע"פ התכנית.12.063.0001
לפי פריטים A-10, A-11 ברשימות האדריכל.

1.50200.00300.00מ"ר

300.00סה"כ לעבודות אלומיניום נוספות

174,510.00סה"כ לעבודות אלומיניום

פרק 14תת פרק 1414.0

עבודות אבן

תת פרק 14.00314.3

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש

0.00סה"כ לתת פרק 14.3

חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)14.005
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0.00סה"כ לחיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)

עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים14.020

אדני חלונות ("בורטז'ים")ו/או סף אבן תחת דלתות כניסה14.020.0010
לחללים ברוחב עד 40 ס"מ ובעובי 3-5 ס"מ מאבן בעיבוד

לבחירת האדריכל עם חירוץ תחתון ושיפוע לניקוז המים

2.00410.00820.00מ'

820.00סה"כ לעיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים

תת פרק 14.03014.30

נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב מעל 35 ס"מ ועד 40 ס"מ ובעובי14.030.0040
עד 5 ס"מ במחיר יסוד לאבן 140 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים

הנדרשים ועיגון האבן לפי פרט ג1, ג2

155.00480.0074,400.00מ'

74,400.00סה"כ לתת פרק 14.30

תת פרק 14.05014.50

חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "מוטבה" בעובי 5 ס"מ,14.050.0030
לרבות יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 9

ס"מ. העבודה כוללת 4 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט
"נירוסטה" אל רשת מאחורי האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד

בסעיפים 14.050.0400-0410). מחיר יסוד לאבן 180
ש"ח/מ"ר לפי פרט ג2

38.00440.0016,720.00מ"ר

חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "מוטבה" בעובי 14.050.00314-5
ס"מ, לרבות יציקת בטון אל הקיר הקיים.לרבות עיבוד פתחים
וחיפוי הגליפים , לרבות שכבת בידוד טרמי בעובי 3 ס"מ בין

האבן לקיר, הכל ע"פ פרטי האדריכל .
עובי כולל של החיפוי 12 ס"מ. העבודה כוללת 4 קידוחים בכל

אבן, חיבור בחוט "נירוסטה" אל רשת מאחורי האבן . מחיר
יסוד לאבן 180 ש"ח/מ"ר

400.00520.00208,000.00מ"ר

224,720.00סה"כ לתת פרק 14.50

299,940.00סה"כ לפרק 14תת פרק 14.0

מתקני מיזוג אוויר15

3.00750.002,250.00יח'מפוח (וונטה) "6 חד כווני, מופעל יחד עם התאורה15.0112

מערכת אוורור וסינון אוויר מוסדית מסוג "תיבת נח" "סמויה"15.0132
תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע דגם Hidden-50 צמודה

לתקרת בטון וסמויה ע"י תקרה אקוסטית (הנמדדת בנפרד) או
משולבת בה, לרבות הפעלה ידנית סמויה בתוך המערכת כך
שכל הקיר פנוי. המסנן והמפוח אחודים – ללא צנרת. מעבר

למצב סינון במשיכת ידית בלבד – ללא חיבורי צנרת. מספקת
300 מק"ש במצב סינון ו-600 מק"ש במצב אוורור, מיועדת

למיגון עד 50 איש. המחיר כולל התקנה מושלמת, בדיקת
הפעלה, דו"ח התקנה ותו-תקן ת"י 4570

1.0019,600.0019,600.00קומפ

מתקני מיזוג אוויר15.015

מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות15.015.041

סורג קבוע, דוגמה סטנדרטית עשוי מפרופיל פלדה מרובע15.015.041.0009
20/20 מ"מ לרבות מסגרת, מגולוון וצבוע, במרווחים של -99
100 מ"מ, (לסורגים עם "בטן" יש להוסיף לשטח הסורג את

הבליטות-הצדדיות והתחתונה-ברוחב 50 ס"מ)

12.00510.006,120.00מ"ר

מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה"15.015.041.0048
BTU/HR או "תדיראן" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית

8,500-9,500 לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל,
מותקן מושלם

4.003,300.0013,200.00קומפ

מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה"15.015.041.0055
BTU/HR או "תדיראן" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית
23,000-24,000 לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז

וחשמל, מותקן מושלם

8.006,500.0052,000.00קומפ
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סה"כמחירכמות

צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת15.015.041.0110
2 צינורות נחושת מבודדים בקטרים "3/8, "5/8, צינור חשמל

עם כבל רב גידי, הכל מאוגד יחדיו בשרוול (מעל 2.0 מ"א
הראשונים הכלולים במחיר התקנת מזגן) לרבות מילוי גז ושמן

כנדרש לתוספת צנרת זו

20.00100.002,000.00מ'

צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת15.015.041.0120
2 צינורות נחושת מבודדים בקטרים "1/2, "7/8, צינור חשמל

עם כבל רב גידי, הכל מאוגד יחדיו בשרוול (מעל 2.0 מ"א
הראשונים הכלולים במחיר התקנת מזגן), לרבות מילוי גז ושמן

כנדרש לתוספת צנרת זו

40.00135.005,400.00מ'

78,720.00סה"כ למזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות

78,720.00סה"כ למתקני מיזוג אוויר

מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות15.041

מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה"15.041.0048
BTU/HR או "תדיראן" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית

8,500-9,500 לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל,
מותקן מושלם

0.003,300.000.00קומפ

0.00סה"כ למזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות

100,570.00סה"כ למתקני מיזוג אוויר

תקשורת18

כבלים ומגשרים18.010

18.010.0075,Twin/Fig8 יצוק במבנה כבל כפול ,S/STP כבל תקשורת
,AWG23 ארבעה זוגות שזורים ,Cat-7a תואם לסטנדרט
,+POE -התאמה ל ,HFFR מעטה ,Mhz1200 -נבדק ל

תאימות לעבודה ב-GbpslO, כולל התקנה, השחלה, סימון
בשני הקצוות, וכולל אישור מעבדה חיצונית בלתי תלויה

לעמידה בדרישות התקן

100.0018.001,800.00מ'

מגשר בנוי מכבל גישור גמיש AWG26 עם 4 זוגות שזורים18.010.0220
(Stranded), נבדק ל- MHz150, סטנדרט Cat-5e, מחברי

RJ-45 מסוככים בשני הקצוות, לרבות כיסוי, סימון אורך,ספרור
רציף בשרוול מתכווץ בקצוות - אורך 300 מ"מ, צבע אפור

28.0013.30372.40יח'

2,172.40סה"כ לכבלים ומגשרים

מס"ד תקשורת18.030

מסד תקשורת להתקנה בתלייה - גובה 1115, רוחב 700 מ"מ,18.030.0050
עומק 600 מ"מ, כולל מסילות אום כלוב "19 ניתנות להזזה,
כולל דפנות צד פריקות עם אפשרות נעילה קבועה מבפנים,

דלת קדמית עם מסגרת מתכת ומרביתה לוח פוליקרבונט שקוף
או דלת מתכת מחוררת-לפי דרישה, כולל נעילה עם צילינדר

ומפתח, כולל קיט הארקה, כולל גב מחוזק לתליה על קיר,
צביעה בתנור בגוון שחור -RAL 9011 או אפור

1.001,710.001,710.00קומפ

מסד תקשורת להתקנה בתלייה - גובה 1110, רוחב 700 מ"מ,18.030.0061
עומק 500 מ"מ, כולל מסילות אום כלוב "19 ניתנות להזזה,
כולל דפנות צד פריקות עם אפשרות נעילה קבועה מבפנים,

דלת קדמית עם מסגרת מתכת ומרביתה לוח פוליקרבונט שקוף
או דלת מתכת מחוררת-לפי דרישה, כולל נעילה עם צילינדר

ומפתח, כולל קיט הארקה, כולל גב מחוזק לתליה על קיר,
צביעה בתנור בגוון שחור -RAL 9011 או אפור

2.00910.001,820.00קומפ

3,530.00סה"כ למס"ד תקשורת

5,702.40סה"כ לתקשורת

פרק 20תת פרק 2020.0

נגרות חרש וסיכוך

תת פרק 20.00520.5

רצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה משופעת
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0.00סה"כ לתת פרק 20.5

תת פרק 20.05020.50

20.050.0900MOSO X-TREME מעץ במבוק (Deck - דק) רצפות סיפון
חב' KNEKASH או ש"ע.עובי 2 ס"מ או 2.5 ס"מ, לרבות
קורות תמיכה תחתונות, פירזול ואימפרגנציה לפי פרט ב3

50.00720.0036,000.00מ"ר

36,000.00סה"כ לתת פרק 20.50

תת פרק 20.05120.51

מושב במבוק MOSO X-TREME חב' KNEKASH או ש"ע.20.051.0910
בעובי ס"מ 3.8 ברוחב 45 ס"מ ע"ג קיר בטון לפי הפרט .

לרבות התקנה ע"י מחבר נסתר פירזול ואימפרגנציה. לרבות
קונסטרוקצית מתכת וצביעה בגוון RAL ע"פ בחירת אדריכל -

פרט ג3

10.00700.007,000.00מ'

מושב במבוק MOSO X-TREME חב' KNEKASH או ש"ע.20.051.0920
בעובי ס"מ 3.8 ברוחב ואורך משתנים לפי תכנית ע"ג יסוד בטון

הנמדד בנפרד לרבות עיבוד קצה בהתאם לרדיוס .
לרבותהתקנה ע"י מחבר נסתר פירזול ואימפרגנציה. לרבות

התקנה ע"ג קונסטרוקצית מתכת וצביעה בגוון RAL ע"פ
בחירת אדריכל לפי פרט ג4

22.001,400.0030,800.00מ"ר

37,800.00סה"כ לתת פרק 20.51

73,800.00סה"כ לפרק 20תת פרק 20.0

רכיבים מתועשים בבנין22

תקרות מלוחות מינרליים22.021

תקרה אקוסטית מלוחות מינרליים מדגם FOCUS-E של22.021.0010
חברת "יהודה יצוא יבוא" או ש"ע, גודל לוח אופייני 60/60 ס"מ

לרבות קונסטרוקצית נשיאה כנדרש לרבות פיין ליין, פרופילי
קצה L ,T ,Z ,L+Z וכל החיזוקים, החיבורים וכל חומרי העזר

למיניהם. הכל קומפלט.

96.00170.0016,320.00מ"ר

תקרה אקוסטית מלוחות מינרליים מדגם FOCUS-E של22.021.0011
חברת "יהודה יצוא יבוא" או ש"ע, גודל לוח אופייני 60/60 ס"מ

לרבות קונסטרוקצית נשיאה כנדרש לרבות פיין ליין, פרופילי
קצה L ,T ,Z ,L+Z וכל החיזוקים, החיבורים וכל חומרי העזר

למיניהם, הכל ע"פ מפרט ה"גא. הכל קומפלט.

4.00170.00680.00מ"ר

17,000.00סה"כ לתקרות מלוחות מינרליים

תקרות אלומיניום ופח מגולוון22.022

תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים מחוררים,22.022.0010
ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.6 מ"מ. לרבות קונסטרוקצית

נשיאה,פרופילי L ,T ,Z ,L+Z , אומגה,גמר זויתן בעובי 2.1
מ"מ ליד הקירות, וכל החיבורים, החיזוקים וכל חומרי העזר,

התקרה והאביזרים בגוון לבחירת האדריכל, הכל קומפלט לפי
פרטי אדריכל.

9.50200.001,900.00מ"ר

1,900.00סה"כ לתקרות אלומיניום ופח מגולוון

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס22.026

תקרות גבס ו/או סינורי גבס ו/או קורות גבס אופקי, אנכי,22.026.0009
משופע, מעוגל וכו' מלוח גבס לבן בעובי "½ לרבות

קונסטרוקציית נשיאה מפרופילי פח מגולוונים וכל החיבורים,
החיזוקים,שפכטל ב-2 שכבות, האיטומים, עיבוד פתחים, הכנה

לצבע וכל חומרי העזר למיניהם. הכל קומפלט .

115.00165.0018,975.00מ"ר

תקרות גבס ו/או סינורי גבס ו/או קורות גבס אופקי, אנכי,22.026.0010
משופע, מעוגל וכו' מלוח גבס לבן בעובי "½ לרבות

קונסטרוקציית נשיאה מפרופילי פח מגולוונים וכל החיבורים,
החיזוקים,שפכטל ב-2 שכבות, האיטומים, עיבוד פתחים, הכנה

לצבע וכל חומרי העזר למיניהם, הכל ע"פ מפרט הג"א. הכל
קומפלט .

8.00165.001,320.00מ"ר

20,295.00סה"כ לסגירות אנכיות ואופקיות מגבס



5.7.2021 מועדניות נוער הר עמשא - מאוחד

https://cloud.dekel.co.il/KC/PrintSimpleKtavHTML.aspx?ID=532006 20/30

יח'תאורמספר
מידה

סה"כמחירכמות

מחיצות ניידות אקוסטיות22.043

22.043.0010decor" מחיצה אקוסטית ניידת ללא מסילות רצפתיות מסוג
classic" מתוצרת חברת "דקור דלת בע"מ או ש".

ISO לפי תקן RW 55 כושר בידוד אקוסטי של המחיצה עד
/22252-0

המחיצה במידות 300*600 ס"מ מורכבת מ-5 פאנלים
סטנדרטיים הכוללים מנגנון אטימה עליון ותחתון, בעלי סנפירי

גומי כפולים בכל מנגנון ופאנל- 1 סיום הכולל בנוסף מנגנון
אטימה לצד לאיטום כלפי משקוף בקיר.

לרבות קונסטרוקציה פנימית מפרופיל R.H.S פלדה במידות
30*60 ס"מ בעובי 1.5 מ"מ.

סנפירי גומי כפולים במפגש בין הזכר והנקבה בפאנלים, לרבות
במנגנון האטימה העליון כלפי המסילה ובמנגנון האטימה

התחתון כלפי הרצפה.
חיפוי המחיצה בלוח MDF אדום מעכב בעירה לפי תקן 755

של מת"י בעובי 15 מ"מ + פורמייקה בעובי 0.7 מ"מ של חברת
מקור הפורמייקה או ש"ע בדגם וגוון לבחירת האדריכל.

סרגלי הלבשה מפרופילי אלומיניום "זכר\נקבה" בציפוי פרומשי
טבעי איכותי.

אטימה פנימית ומחסומי קול להגברת האקוסטיקה ובנוסף
בידוד אקוסטי פנימי ע"י צמר סלעים דחוס בצפיפות 80 ק"ג

למ"ק.
מסליה עליונה מאלומיניום כולל מסילות לאחסון הפאנלים.

מסבים קשיחים לנסיעה חלקה ושקטה לרבות 4 גלגלים לכל
פאנל.

משקוף אטימה בשני צידי המחיצה מקובעים לקיר בעלי סנפירי
גומי כפולים בכל צד למפגש הפאנל הראשון ולאטימת פאנל

הסיום.
משקל המחיצה בהתאם לרמה האקוסטית 45 ק"ג למ"ר.

הפעלה מכאנית ע"י ידית הפעלה "מנואלה".
לרבות מדידה, הובלה והתקנה, הכל קומפלט.

1.0040,000.0040,000.00יח'

40,000.00סה"כ למחיצות ניידות אקוסטיות

79,195.00סה"כ לרכיבים מתועשים בבנין

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון23

מיקרופיילים (כלונסאות בקדיחת הקשה)23.041

כלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב-30 קידוח ויציקה23.041.0010
קוטר 35 ס"מ בעומק עד 12 מ'

151.00260.0039,260.00מ'

תוספת לכלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) עבור הובלה23.041.0030
(עד 60 ק"מ) והתארגנות לעבודה שהיקפה הכולל קטן מ-300

מ' כלונסאות

1.008,700.008,700.00קומפ

47,960.00סה"כ למיקרופיילים (כלונסאות בקדיחת הקשה)

47,960.00סה"כ לכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון

ריהוט וציוד מורכב בבנין30

אביזרים במקלחת ובשירותים30.011

נגיש- ידית אחיזה 60 ס"מ ממתכת מצופה כרום, להתקנה על30.011.0540
כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3

2.00275.00550.00יח'

מתקן משולב לנייר ניגוב ידיים עם פח קטן נפח 9.6 ליטר30.011.3048
מפלב"מ 304 (נירוסטה) במידות 362/718/118 מ"מ שקוע

בקיר, חצי שקוע (מידות פתח קיר 310/663/98 מ"מ) או
התקנה חיצונית, דגם "PB 2297" דוגמת "פנל פרוייקטים" או

ש"ע

5.002,525.0012,625.00יח'

מתקן לסבון מלבני (אופקי או אנכי) במידות 30.011.3202210/120/125
מ"מ או 120/210/125, נפח 1 ליטר מפלב"מ 304 (נירוסטה),

התקנה על הקיר, דגם "PB 6542" או "PB 6562" דוגמת "פנל
פרוייקטים" או ש"ע

6.00410.002,460.00יח'

מייבש ידיים חשמלי אוטומטי עם חיישן הפעלה פוטואלקטרי,30.011.3400
מפלב"מ 304 (נירוסטה), במידות 30/22/17 ס"מ, מותקן

מושלם. המחיר לא כולל נקודת חשמל

1.001,162.001,162.00יח'
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מראת קריסטל עגולה בעובי 8 מ"מ מודבקת ע"ג קיר עם פאזות30.011.5026
מלוטשות בהיקף המראה, לרבות תליה נסתרת.

במידת קוטר 60 ס"מ.
לרבות הובלה והתקנה.

הכל קומפלט לפי פריט G-01 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

2.00560.001,120.00יח'

נגיש - מראת קריסטל בעובי 8 מ"מ מודבקת ע"ג קיר עם30.011.5080
פאזות מלוטשות בהיקף המראה, לרבות תליה נסתרת. 

גודל תקני-מידות 45/100 ס"מ, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 
לרבות הובלה והתקנה.

הכל קומפלט לפי פריט G-02 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

2.00340.00680.00יח'

18,597.00סה"כ לאביזרים במקלחת ובשירותים

18,597.00סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

מערכות גילוי וכיבוי אש34

אביזרים לרכזת ממוענת34.012

14.00360.005,040.00יח'גלאי עשן אופטי (למערכת ADDRESSABLE - ממוענת)34.012.0020

2.00370.00740.00יח'גלאי חום (למערכת ADDRESSABLE - ממוענת)34.012.0030

11.00350.003,850.00יח'לחצן אזעקה למערכת "ממוענת"34.012.0050

1.0010,400.0010,400.00יח'רכזת גילוי ממוחשבת, "ממוענת", קיבולת 250 כתובות34.012.0060

3.00340.001,020.00יח'צופר אזעקה להתקנה פנימית34.012.0070

3.00450.001,350.00יח'צופר אזעקה להתקנה חיצונית מוגן מים34.012.0080

16.00120.001,920.00יח'מנורת סימון אזעקת אש לרכזת ממוענת34.012.0300

24,320.00סה"כ לאביזרים לרכזת ממוענת

חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש34.013

1.001,000.001,000.00יח'חייגן אוטומטי לרבות הודעה מוקלטת ומטען עם מצבר34.013.0010

300.0014.004,200.00מ'חווט למערכת גילוי אש34.013.0020

5,200.00סה"כ לחייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש

מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי34.022
אש/עשן

מגבר הספק דיגיטלי בעל הספק של W100 לפחות מותאם34.022.0020
להתקנה בתוך מארז (המארז כלול במחיר הספק) לפי תקן

1220

1.006,500.006,500.00יח'

יחידת שליטה מרוחקת ומיתוג אזורים במרכז השליטה ל- 34.022.004024
אזורים לפחות, לרבות מיקרופון מקומי, מותאמת להתקנה

בשולחן בקרה או במסד ציוד

1.004,880.004,880.00יח'

1.00350.00350.00יח'יחידת כתובת להפעלת רמקולים עפ"י אזורי כריזה34.022.0090

יחידת מיקרופון מרוחקת עם TTP, לרבות מארז עם דלת34.022.0110
שקופה כולל יחידת כתובת לזיהוי מיקום היחידה באתר

1.001,940.001,940.00יח'

34.022.0120AWG16 חווט רמקולים בזוג חוטים מוצלב ומסוכך בחתך של
לפחות, בהתאם לדרישות היצרן ובעלי מעטה מותאם לדרישות

14.00135.001,890.00נק'

חווט עמדת מיקרופון בעזרת כבל מתח ופיקוד בעל מספר גידים34.022.0130
כנדרש ע"י היצרן, לרבות בידוד כפול

1.00145.00145.00נק'

סה"כ למערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים
ומערכת גילוי אש/עשן

15,705.00

45,225.00סה"כ למערכות גילוי וכיבוי אש

פיתוח נופי40
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ריצוף משטחים, שבילים ומדרגות40.005

0.00סה"כ לריצוף משטחים, שבילים ומדרגות

קירות כובד וגדרות בטון40.007

0.00סה"כ לקירות כובד וגדרות בטון

מדרגות וחגורות בטון40.052

חגורת בטון במידות 20/10 ס"מ או 20/20 ס"מ לפי פרטים ב40.052.00602
,ב3

60.0060.003,600.00מ'

3,600.00סה"כ למדרגות וחגורות בטון

ריצוף באבנים משתלבות40.053

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "נטורה מולטי40.053.0643
קובית" או ש"ע במידות שונות, סט של 7 אבנים, לרבות חול 5
ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור ו/או גוון צבעוני - על בסיס מלט

אפור - לפי פרט ב1

150.00143.0021,450.00מ'

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "טיבולי 1" או40.053.0732
"טיבולי 2" או "נטורה חופשית 1" או "נטורה חופשית 2" או

ש"ע במידות שונות סט של 6-11 אבנים, לרבות חול5 ס"מ (לא
כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון

לבן ו/או גווני קוקטייל -לפי פרט ב1

360.00168.0060,480.00מ'

81,930.00סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

אבני שפה וגן, אבני תיחום40.054

אבני גן

אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון40.054.0602
צבעוני - על בסיס מלט אפור לפי פרט א1

85.0074.006,290.00מ'

אבן גן במידות 15/30/50 ס"מ דגם "דרומית" עם ראש40.054.0672
מעוגלת, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט

אפור לפי פרט א2

10.00150.001,500.00מ'

7,790.00סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום

תת פרק 40.07040.70

הערות: 1. בסעיפי קירות כובד המחיר כולל את עבודות העפר
ליסוד ולקיר (לרבות חפירה ו/או חציבה), את המילוי החוזר,

היסוד, הקיר, התפרים, הנקזים וכל הנדרש לביצוע מושלם של
הקיר. מדידת גובה קיר הכובד הינה מתחתית היסוד.2. חיפוי

קיר גדר או קיר כובד בלוחות אבן - ראה תת פרק 14.050.

קירות כובד

קיר כובד מאבן לקט עם גב בטון ב-30 (ללא דבש) בגובה עד40.070.0010
2.0 מ', לרבות עיבוד ראש הקיר (מחיר יסוד לאבן לקט 70

ש"ח/מ"ר), הכיחול עם מלט אפור לפי פרט ג1

145.00660.0095,700.00מ"ק

תוספת לקיר כובד עבור אבן לקט מצד שני של הקיר (מחיר40.070.0030
יסוד לאבן לקט 70 ש"ח/מ"ר)

70.00190.0013,300.00מ"ר

109,000.00סה"כ לתת פרק 40.70

202,320.00סה"כ לפיתוח נופי

גינון והשקיה41

תת פרק 41.00141.1

הערות כלליות

0.00סה"כ לתת פרק 41.1

עיבוד הקרקע ואדמת גינון41.011
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עיבוד הקרקע לעומק 20 ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה41.011.0010
בכלים מכניים ויישור גנני סופי, באדמות קלות ובינוניות, בחלקה

אשר שטחה עד 250 מ"ר

500.005.802,900.00מ"ר

אדמה מתאימה לגינון, לרבות פיזור בשטח (כמות קטנה,41.011.0200
משאית אחת)

200.0075.0015,000.00מ"ק

17,900.00סה"כ לעיבוד הקרקע ואדמת גינון

תת פרק 41.02041.20

נטיעה

140.0022.003,080.00יח'נטיעת שתילים גודל מס' 4 (3 ליטר)41.020.0040

20.0070.001,400.00יח'נטיעת שתילים גודל מס' 6 (10 ליטר)41.020.0060

25.0030.00750.00יח'ערערים ממיכל מס' 4 (3 ליטר)41.020.0110

35.0023.00805.00יח'ורדים חשופי שורש (גודל מס' 4)41.020.0150

עצים ממיכל (60 ליטר) "גודל 8" בקוטר גזע "2 מדוד 0.3 מ'41.020.0180
מפני הקרקע, לרבות זוג סמוכות מחוטאות ו- 30 ליטר

קומפוסט לעץ

26.00375.009,750.00יח'

15,785.00סה"כ לתת פרק 41.20

שתילת דשא והנחת דשא סינטטי41.030

מרבדי דשא (מעל 250 מר), מזן קיקויו או טיפוואי לרבות טיפול41.030.0030
30 יום

330.0026.008,580.00מ"ר

8,580.00סה"כ לשתילת דשא והנחת דשא סינטטי

אביזרים לראש בקרה41.040

ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט41.040.0626
320X590X855 או ש"ע, במידות OR-2850 בלומגארד" דגם

מ"מ לרבות בסיס סוקל בהתאם למידות הארון ומנעול

1.003,000.003,000.00יח'

3,000.00סה"כ לאביזרים לראש בקרה

מחשבים ובקרי השקיה41.050

יחידת קצה AC GSI תוצרת "גלקון" או ש"ע הכוללת בקר41.050.0954
השקיה "ON LINE" ל- 4 הפעלות עם תקשורת סלולרית

.24V 1.5 לגיבוי ושנאיV ישירה לשרת, מארז 4 סוללות
מותקןבמארז פלסטיק משוריין IP-65 ונעילה, לרבות התקנה,

אחריות ושרות לשנה.

1.007,180.007,180.00יח'

סולונואיד תלת דרכי להפעלת מגוף הידראולי על פס41.050.1990
סולונואידים מחוזק לארון.

1.00350.00350.00יח'

7,530.00סה"כ למחשבים ובקרי השקיה

ממטירים/מתזים41.060

ממטיר "HUNTER" דגם MPR או ש"ע, פלסטי היקפי או41.060.0140
גזרתי, אולטרה עם כיסוי גומי

32.00147.004,704.00יח'

4,704.00סה"כ לממטירים/מתזים

צנרת השקיה41.070

חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני41.070.0020
(טרנש'ר) בעומק 30 ס"מ וכיסוי עבור צנרת השקיה בקטרים

החל מ- 16 מ"מ עד 50 מ"מ המחיר כולל הובלת הכלים

525.006.003,150.00מ'

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 4 רך, קוטר 41.070.004016-17
מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או

בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

35.007.50262.50מ'
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צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 רך, קוטר 41.070.023025
מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או

בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

90.0010.90981.00מ'

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 רך, קוטר 41.070.024032
מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או

בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

300.0014.404,320.00מ'

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 קשיח, קוטר41.070.0260
50 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או

בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

100.0026.702,670.00מ'

שרוול מצינור P.V.C דרג 10 קוטר 110 מ"מ, במקומות41.070.0640
המיועדים לשטחי מדרך, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 100

ס"מ והשחלת חוט ניילון

15.0083.001,245.00מ'

שרוול מצינור פוליאתילן דרג 10 קוטר 75 מ"מ קשיח, לרבות41.070.0650
חפירה בעומק כיסוי עד 70 ס"מ והשחלת חוט ניילון

100.0069.006,900.00מ'

19,528.50סה"כ לצנרת השקיה

שלוחות טפטוף41.080

שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע, 17 מ"מ,41.080.0020
טפטפת כל 40-50 ס"מ

300.006.501,950.00מ'

טבעת מצינור פוליאטילן קוטר 16 עם 6 טפטפות אינטגרליות41.080.0100
מתווסתות במרווחים 30 ס"מ.

25.0030.00750.00יח'

ברז שטיפה למנקז לרבות הגנה בתא בקרה טרמופלסטי41.080.0300
מתאים

3.00550.001,650.00יח'

4,350.00סה"כ לשלוחות טפטוף

שוחות בקרה41.090

שוחות בקרה מבטון טרום קוטר 80 ס"מ עם מכסה ועם כיתוב41.090.0030
השקייה

1.001,500.001,500.00יח'

1,500.00סה"כ לשוחות בקרה

ראשי מערכת41.091

ראש מערכת קוטר "2 עבור טפטוף ועבור המטרה (בשלוחות41.091.0070
נפרדות), מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן לרבות מגוף

אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אווירמשולב, מגוף
הידראולי ראשי מברונזה או מגוף חשמלי DC, מסנן 50 מ"ש,

מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל אביזרי החיבור
והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)

1.008,400.008,400.00יח'

41.091.0190,DC הפעלה קוטר "2 לרבות גור גלקון או מגוף חשמלי
התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת

3.00730.002,190.00יח'

41.091.0210,DC הפעלה קוטר "1 לרבות גור גלקון או מגוף חשמלי
התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת

2.00450.00900.00יח'

תוספת עבור שסתום ואקום מפליז "2 מותקן על הפעלה בראש41.091.0900
מערכת.

1.00150.00150.00קומפ

1.001,200.001,200.00קומפחיבור למקור מים41.091.0901

12,840.00סה"כ לראשי מערכת

95,717.50סה"כ לגינון והשקיה

ריהוט חוץ42

תת פרק 42.00142.1

הערות כלליות
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מחירי ריהוט חוץ, מתקנים, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה
כוללים ביסוס ועיגון לקרקע, העץ מטופל )אימפגרנציה( ומטופל

גם נגד טרמיטים, המתכת מגולוונת וצבועה בתנור. מגולוונת
וצבועה בתנור

0.00סה"כ לתת פרק 42.1

תת פרק 42.02042.20

ספסלים מבטון אדריכלי מוחלק

נגיש- ספסל עם מסעדי יד דגם "גל ים" או ש"ע, במידות42.020.1401
170/63 ס"מ וגובה 77 ס"מ, מסעדי היד יצוקים יחד עם רגלי

הספסל ועשויים מיצקת ברזל. מושב הספסל והמשענת עשויים
מלוחות עץ צבועים לפי פרט ה2

8.002,760.0022,080.00יח'

ירוק- ספסל מבטון אדריכלי מוחלק, באורך 160 ס"מ, בגובה42.020.1410
41 ס"מ, במשקל 655 ק"ג, דגם "חלוקים" מק"ט 1474 תוצרת

"שחם אריכא" או ש"ע , בטון גמר אפור לפי פרט ה3

2.002,970.005,940.00יח'

ירוק- ספסל מבטון אדריכלי מוחלק, באורך 220 ס"מ, בגובה42.020.1420
41 ס"מ, במשקל 1440 ק"ג, דגם "חלוקים" מק"ט 1475

תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע , בטון גמר אפור לפי פרטה3

2.003,540.007,080.00יח'

ירוק- ספסל מבטון אדריכלי מוחלק, באורך 250 ס"מ, בגובה42.020.1430
41 ס"מ, במשקל 1690 ק"ג, דגם "חלוקים" מק"ט 1476

תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע , בטון גמר אפור לפי פרט ה3

1.004,500.004,500.00יח'

39,600.00סה"כ לתת פרק 42.20

אשפתונים, מסתורי אשפה וברזיות42.040

0.00סה"כ לאשפתונים, מסתורי אשפה וברזיות

תת פרק 42.04142.41

אשפתון מרובע במידות 44/44 ס"מ, ובגובה 69 ס"מ, העשוי42.041.0032
מבטון טרומי, מעטפת האשפתון מלוחות עץ צבועים, דגם

"סביון" תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע, לרבות מיכל פנימי מפח
מגולוון בנפח 45 ליטר לפי פרט ה1

6.001,650.009,900.00יח'

9,900.00סה"כ לתת פרק 42.41

סככות ורשתות צל42.067

סככה מרשת צל למפתחים גדולים. הרשת עשויה מחוט42.067.0061
פוליאתילן בצפיפות גבוהה, האריג אינו נרקב ודוחה עובש,

הצללה 98%-91%, עמידה בפני U.V, הרשת עשויה מחומרים
מעכבי בעירה לפי ת"י 5093, דגם "ברידג'" דוגמת "סככות

ראשון" או ש"ע, לרבות קונסטרוקציה מתכת בגובה עד 8 מ',
במרחק של 6-7 מ' בין העמודים, ללא עמוד מרכזי. הרשת

מאושרת ע"י משרד החינוך, משרד הבריאות וכיבוי אש
להתקנה בסביבה של ילדים ובוגרים. המחיר הינו לסככה

בשטח מעל ל-30 מ"ר לפי פרט ה4

55.00390.0021,450.00מ"ר

21,450.00סה"כ לסככות ורשתות צל

70,950.00סה"כ לריהוט חוץ

גידור44

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה44.012

גדר דגם "ערן" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה 2.0 מ'44.012.0008
עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ,

שני פרופילים אופקיים 40/60/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל
60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים לפי פרט

ד1

150.00450.0067,500.00מ'

67,500.00סה"כ לגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה

מעקות לבניה פרטית ורוויה44.022
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מעקה דגם "חנן" או "ערן" או ש"ע מעמודי פלדה מפרופיל44.022.0062
60/60/2.2 מ"מ כל 2.0 מ', בגובה 1.2 מ' וניצבים מפרופיל

20/20/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ מחוברים
לשלושהפרופילים אופקיים 50/25/2 מ"מ וכותרת עליונה עשויה

בצורת עיגול או "X" מברזל שטוח 3 מ"מ חתוך בליזר, לרבות
חיבור המסגרת לעמוד במחברים עיוורים ויסודות בטון בודדים

לפי פרט ד2

15.00460.006,900.00מ'

6,900.00סה"כ למעקות לבניה פרטית ורוויה

שערים מרשתות מרותכות44.032

שער פשפש חד כנפי מגולוון דגם "מעין חרוד משופר" או44.032.0011
"סביונית" או "סיון" או ש"ע במידות 120/200 ס"מ מסגרת

מצינור קוטר 2.2/"1/4 1 ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ,לרבות
עמודי שער מצינור מגולוון קוטר 2.2/"2 לרבות מנעול תלייה,

בריח ויסודות בטון במידות 50/50/70 ס"מ לפי פרט ד3

2.002,400.004,800.00יח'

10.00600.006,000.00מ"רדלת פח מנוקד עבור נישות וחדר אשפה לפי פרט ד44.032.09004

10,800.00סה"כ לשערים מרשתות מרותכות

85,200.00סה"כ לגידור

משטחי בטון50

מרצפי בטון50.003

0.00סה"כ למרצפי בטון

תת פרק 50.03050.30

מרצפי בטון ב-30 סומך "5 בעובי 12 ס"מ יצוקים על גבי מצע50.030.0020
מהודק (נמדד בנפרד), לרבות יציקה במשבצות, ויברציה
במרטטים או בסרגלים אורכיים ופילוס, לא כולל החלקת

הליקופטר. (המחיר לשטחים של כ-200 מ"ר) לפי פרט ב3, ג4

65.00130.008,450.00מ"ר

8,450.00סה"כ לתת פרק 50.30

8,450.00סה"כ למשטחי בטון

סלילת כבישים ורחבות51

עבודות הכנה ופירוק51.001

0.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

עבודות עפר51.002

0.00סה"כ לעבודות עפר

מצעים ותשתיות51.003

0.00סה"כ למצעים ותשתיות

תת פרק 51.01051.10

1,465.004.606,739.00מ"רחישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ51.010.0020

כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני51.010.0029
הקרקע הינו מעל 40 ס"מ ועד 60 ס"מ וגובהם עד 6.0 מ' (כופר

ע"ח המזמין)

6.00320.001,920.00יח'

ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי51.010.0900
הנדרש במפרט הכללי-ספר כחול סעיפים 41.02.04.00 עד

41.02.04.04, וחיטוי קרקע לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר
כחולסעיף 41.02.05

600.001.801,080.00מ"ר

9,739.00סה"כ לתת פרק 51.10

תת פרק 51.02051.20

2,170.0075.00162,750.00מ"קמילוי מובא מחומר נברר (סוג ג'), לרבות פיזור והידוק רגיל51.020.0080
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2,170.006.0013,020.00מ"קהידוק מבוקר של מילוי51.020.0100

יישור והידוק מבוקר של שתית לכבישים ומדרכות (צורת דרך)51.020.0130
עד גובה 20 ס"מ (±)

600.008.004,800.00מ"ר

180,570.00סה"כ לתת פרק 51.20

תת פרק 51.03051.30

מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה51.030.0009
מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 500 מ"ק

240.00150.0036,000.00מ"ק

36,000.00סה"כ לתת פרק 51.30

226,309.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

קווי מים, ביוב ותיעול57

9. כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים בשקלים
חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי קבלן עבודות מים, ביוב

ותיעול .

צינורות פלסטיים57.012

צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 110 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג57.012.0300
10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע

בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי
חוזר

80.00190.0015,200.00מ'

ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים, מתאמים בין57.012.3220
סוגי צינורות שונים וכד' לצינורות פוליאתילן מצולב מסוג

"פקסגול", קוטר 110 מ"מ

5.00152.00760.00יח'

15,960.00סה"כ לצינורות פלסטיים

חיבור קווי מים57.014

חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "4 לקו קיים מצינור57.014.0020
פלדה קוטר "4, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז

הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר
קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות,

לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת
המצב לקדמותו

1.001,930.001,930.00יח'

1,930.00סה"כ לחיבור קווי מים

מגופים, "גמל" מים57.021

מגוף טריז צר קוטר "4 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ57.021.0175
ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים

נגדיים

3.001,670.005,010.00יח'

"גמל" עילי קוטר "4, לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 57.021.05104
זויות 90 מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון

מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם

1.002,500.002,500.00קומפ

7,510.00סה"כ למגופים, "גמל" מים

שסתומים ומסננים57.022

שסתום חד כיווני כפול (חכ"כ) קוטר "4 עשוי ברזל יציקה דגם57.022.0281
"DSSG (X4 4S)" או ש"ע ללחץ עבודה של 10 אטמ', עם

ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים ובדיקה לחכ"כ

1.007,780.007,780.00יח'

מלכודת אבנים אלכסונית קוטר "4 עשויה יציקת ספרו/ברזל עם57.022.1071
ציפוי אפוקסי דגם "F-70" תוצרת "ברמד" או ש"ע עם רשת
פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 3 מ"מ,

ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים

1.002,360.002,360.00יח'

10,140.00סה"כ לשסתומים ומסננים

אוגנים57.023

10.00270.002,700.00יח'אוגן על צינור פלדה קוטר "4, בריתוך, לרבות ברגים ואטמים57.023.0020
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מחבר מאוגן (חצי דרסר) קוטר "4 לצינורות פלדה, ללחץ57.023.0110
עבודה 12 אטמ' עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני, לרבות ברגים,

אומים ואטמים

1.00610.00610.00יח'

3,310.00סה"כ לאוגנים

מדי מים ומקטיני לחץ57.025

57.025.0172"R-500 מד מים אולטרסוני קוטר "3 מיצקת ברזל דגם "אוקטב
או ש"ע סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16 אטמ'

1.005,790.005,790.00יח'

5,790.00סה"כ למדי מים ומקטיני לחץ

ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין57.026

ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "3, מחובר בהברגה57.026.0023
או ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "4 גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ

וחיבור לקו מים

2.002,110.004,220.00קומפ

4,220.00סה"כ לברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין

צינורות P.V.C ופוליאתילן57.032

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר57.032.0020
160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים,
מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות

עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

20.00160.003,200.00מ'

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר57.032.0030
160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים,
מונחים בקרקע בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות

עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

10.00175.001,750.00מ'

4,950.00סה"כ לצינורות P.V.C ופוליאתילן

שוחות בקרה מפוליאתילן57.044

שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 80 ס"מ ובעומק57.044.0100
עד 1.25 מ', מק"ט B8098-0206 לעומס 8 טון עם מכסה ב.ב.

קוטר 60 ס"מ ממין 125B (12.5 טון) דוגמת "חופית" או ש"ע
או מכסה רשת לתא ניקוז, לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

2.002,400.004,800.00יח'

שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 100 ס"מ, מק"ט57.044.0210
C1218-0207, לעומס 8 טון, דוגמת "חופית" או ש"ע עם

מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 125B (12.5 טון) או מכסה
רשת לתא ניקוז, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות

עבודות חפירה ומילוי חוזר

2.004,050.008,100.00יח'

שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 100 ס"מ, מק"ט57.044.0220
C1258-0207, לעומס 8 טון, דוגמת "חופית" או ש"ע עם

מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 125B (12.5 טון), בעומק מעל
2.25 מ' ועד 2.75 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

1.005,000.005,000.00יח'

17,900.00סה"כ לשוחות בקרה מפוליאתילן

מפלים57.046

מפל חיצוני קוטר 160 מ"מ ("6). עם עטיפת בטון מזויין, צנרת57.046.0010
ואביזרים מ - P.V.C, לרבות עיבוד מיתעל, גובה המפל (הפרש

גובה) עד 1.5 מ'

1.00890.00890.00יח'

890.00סה"כ למפלים

קידוח/בור ניקוז57.067

2.00440.00880.00מ'תוספת עבור כל מטר נוסף לקידוח קוטר 80 ס"מ57.067.0080

חוליה מבטון טרום בקוטר פנים 80 ס"מ וגובה עד 50 ס"מ עם57.067.0090
תקרת בטון לרבות כובע רשת קוטר 60 ס"מ מחוזק לתקרה ע"י

ברגים

1.001,790.001,790.00יח'

אלמנט ריצוף מדרכה - תעלת ניקוז עם מכסה אבן משתלבת57.067.0902
"אקרשטיין" מס"ק 3080, 3090 או ש"ע

1.001,600.001,600.00קומפ

4,270.00סה"כ לקידוח/בור ניקוז
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יח'תאורמספר
מידה

סה"כמחירכמות

76,870.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול

מרחבים מוגנים ומקלטים59

מסגרות פלדה59.040

59.040.0024.100X210 דלת הדף מוסדית לממ"מ במידות
מאושרת ע"י הג"א.

מסגרות ממ"מ ע"פ ת"י 4422.
לרבות הכנה להתקנת דלת עץ פנימית (עובי המשקוף 20

ס"מ+טיח).
כיוון פתיחה ע"פ התכנית.

כולל מדידות, הובלה והתקנה.
הכל קומפלט לפי פריט M-01 ברשימות האדריכל ובכפוף

למפרט הטכני.

1.005,000.005,000.00יח'

חלון פלדה למרחב מוגן מוסדי מדגם "דור חדש" נגרר לכיס59.040.0325
במידות פתח אור 100/100/30 ס"מ , כנף פלדה מגולוונת

בעובי 24 מ"מ, לרבות משקוף וצבע.
כיוון הפתיחה ע"פ התכנית.

כולל מדידות, הובלה והתקנה.
הכל קומפלט לפי פריט M-02 ברשימות האדריכל ובכפוף

למפרט הטכני.

1.005,760.005,760.00יח'

10,760.00סה"כ למסגרות פלדה

מתקני אוורור וסינון59.050

צינור אוורור מפלדה מגולוונת בקוטר "8 במקלט/מרחב מוגן59.050.0500
בקיר חיצוני או פנימי בעובי מינימלי של 20 ס"מ ועד 40 ס"מ

לרבות צבע לפי תקנות הג"א.
לרבות כל האביזרים ע"פ דרישות הג"א.

מסגרות ממ"מ ע"פ ת"י 4422.
לרבות מדידות, הובלה והתקנה.

הכל קומפלט לפי פריט M-03 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

3.00640.001,920.00יח'

אטם מובנה מודולרי דגם "עומר SA" או ש"ע במעבר כבלים וצינורות59.050.0510
למקלטים ומרחבים מוגנים. האטם בקוטר 100 מ"מ עשוי מחומר אלסטי

מאושר ע"י פיקוד העורף ומיועד לקדח\שרוול בקוטר פנימי של 4" ,
לרבות טבעות וברגי הידוק 

מסגרות ממ"מ ע"פ ת"י 4422.
לרבות מדידות, הובלה והתקנה.

הכל קומפלט לפי פריט M-04 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

1.00480.00480.00יח'

מערכת איוורור וסינון חל"ך מושלמת על כל חלקיה, כולל בדיקת59.050.9020
לחץ, דוגמת בית אל דגם FAH 480/180 לרבות התחברות

לשרוולי פלדה של המקלט, וכן שסתום שחרור לחץ ובולם הדף
והרכבה לשרוולים חיבורי חשמל ופיקוד.

1.0016,000.0016,000.00יח'

18,400.00סה"כ למתקני אוורור וסינון

29,160.00סה"כ למרחבים מוגנים ומקלטים

חריגים99

99.001.

ג.ת שקוע קרקע IP68 להארת עצים בהספק של 20 ואט גוון99.001.0010
אור 4000K,כדוגמת Brilliance-dot spot ספק שטייניץ לירד.

11.001,500.0016,500.00קומפ

16,500.00סה"כ ל.

16,500.00סה"כ לחריגים



5.7.2021 מועדניות נוער הר עמשא - מאוחד

https://cloud.dekel.co.il/KC/PrintSimpleKtavHTML.aspx?ID=532006 30/30

סה"כ למועדניות נוער הר עמשא - מאוחד

סה"כ למועדניות נוער הר עמשא - מאוחד

397,183.50עבודות בטון יצוק באתר02

135,000.00בלוק04

9,300.00עבודות איטום05

109,300.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

80,383.00מתקני תברואה07

284,958.00מתקני חשמל08

205,790.00עבודות טיח09

99,569.00עבודות ריצוף וחיפוי10

17,222.00עבודות צביעה11

174,510.00עבודות אלומיניום12

299,940.00פרק 14תת פרק 1414.0

100,570.00מתקני מיזוג אוויר15

5,702.40תקשורת18

73,800.00פרק 20תת פרק 2020.0

79,195.00רכיבים מתועשים בבנין22

47,960.00כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון23

18,597.00ריהוט וציוד מורכב בבנין30

45,225.00מערכות גילוי וכיבוי אש34

202,320.00פיתוח נופי40

95,717.50גינון והשקיה41

70,950.00ריהוט חוץ42

85,200.00גידור44

8,450.00משטחי בטון50

226,309.00סלילת כבישים ורחבות51

76,870.00קווי מים, ביוב ותיעול57

29,160.00מרחבים מוגנים ומקלטים59

16,500.00חריגים99

2,995,681.40סה"כ עלות

509,265.84מע"מ בשיעור 17%

3,504,947.24סה"כ עלות

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז/הצעה:

חותמת:חתימה:

חותמת:חתימה:


