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מידה

סה"כמחירכמות

עבודות עפר01

מילוי מובא, מצעים והידוק01.050

מילוי מובא מחומר נברר (סוג ג') לרבות פיזור בשכבות של 01.050.001020
ס"מ והידוק

270.0085.0022,950.00מ"ק

מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא01.050.0100
מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות

מעל 250 מ"ק ועד 500 מ"ק

70.00160.0011,200.00מ"ק

תוספת למצעים מהודקים (בהידוק לא מבוקר) עבור הידוק01.050.0230
מבוקר

70.002.50175.00מ"ק

34,325.00סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק

34,325.00סה"כ לעבודות עפר

עבודות בטון יצוק באתר02

מרצפים ורצפות02.050

מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או02.050.0050
על הקרקע בעובי 20 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

78.00208.0016,224.00מ"ר

16,224.00סה"כ למרצפים ורצפות

קירות בטון02.061

7.501,460.0010,950.00מ"קקירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ02.061.0030

28.001,300.0036,400.00מ"קקירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 35 ס"מ02.061.0060

47,350.00סה"כ לקירות בטון

עמודי בטון02.062

עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בחתך02.062.0024
20/80 ס"מ

14.501,540.0022,330.00מ"ק

22,330.00סה"כ לעמודי בטון

קורות ומעקות בטון02.071

קורות תחתונות תלויות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)02.071.0024
בחתך 20/80 ס"מ. גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה

54.001,390.0075,060.00מ"ק

75,060.00סה"כ לקורות ומעקות בטון

תקרות וגגות בטון מלא02.081

תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) עובי 02.081.004020
ס"מ

77.00289.0022,253.00מ"ר

מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון02.081.0042
הבטון

17.005,730.0097,410.00טון

20.005,820.00116,400.00טוןרשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון02.081.0043

236,063.00סה"כ לתקרות וגגות בטון מלא

397,027.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

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

360.0062.0022,320.00מ"ר

22,320.00סה"כ לבידוד תרמי ואקוסטי
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22,320.00סה"כ לעבודות איטום

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

דלתות בטיחותיות למוסדות חינוך (מעץ או מפח)06.012

דלת בטיחותית למוסדות חינוך, חד כנפית מעץ לפתיחה צירית06.012.0010
של 180 מעלות, במידות 100/210 ס"מ דגם "אלפא דלתא" לפי

ת"י 6185 דוגמת "דלתות שהרבני" או ש"ע, עם מילוי 100%
פוליאוריטן מוקצף. הדלת כוללת באופן מובנה אביזרי בטיחות

נילווים (ללא צורך באביזרים חיצוניים), לרבות פרופיל ציר
אלומיניום מעוגל החובק את הכנף (למניעת החדרת אצבעות

משני צידי הדלת) ומכיל מנגנון ריסון נסתר (למניעת טריקה
חזקה של הדלת), מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי 2.5

מ"מ בגוונים סטנדרטים, קנט בוק גושני נסתר או גלוי, משקוף
פח 1.5 מ"מ מגולוון וצבוע עם אטם היקפי, מנעול "פאניק"

(המאפשר פתיחת המנעול מבפנים ע"י לחיצה על הידית) וידיות
."Heavy Duty"

כולל מדידות, הובלה והתקנה.
הכל קומפלט ע"פ פריט N-01 ברשימות האדריכל ובכפוף

למפרט הטכני.

6.005,590.0033,540.00יח'

תוספת לדלתות דגם "אלפא דלתא" או ש"ע עבור מעצור בלימה06.012.0505
(סטופר) סמוי ומתכוונן בתוך מנגנון הריסון

12.0080.00960.00יח'

תוספת לסעיף 06.012.0010לכנף דלת למוסדות חינוך עבור06.012.0540
צוהר מלבני במידות 50/80 ס"מ לרבות זיגוג בזכוכית מחוסמת.

6.00610.003,660.00יח'

דלת בטיחותית למוסדות חינוך, חד כנפית מעץ לפתיחה צירית06.012.0541
של 180 מעלות, במידות 80/210 ס"מ דגם "אלפא דלתא" לפי

ת"י 6185 דוגמת "דלתות שהרבני" או ש"ע, עם מילוי 100%
פוליאוריטן מוקצף. הדלת כוללת באופן מובנה אביזרי בטיחות

נילווים (ללא צורך באביזרים חיצוניים), לרבות פרופיל ציר
אלומיניום מעוגל החובק את הכנף (למניעת החדרת אצבעות

משני צידי הדלת) ומכיל מנגנון ריסון נסתר (למניעת טריקה
חזקה של הדלת), מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי 2.5

מ"מ בגוונים סטנדרטים, קנט בוק גושני נסתר או גלוי, משקוף
פח 1.5 מ"מ מגולוון וצבוע עם אטם היקפי, מנעול "פאניק"

(המאפשר פתיחת המנעול מבפנים ע"י לחיצה על הידית) וידיות
."Heavy Duty"

כולל מדידות, הובלה והתקנה.
הכל קומפלט ע"פ פריט N-02 ברשימות האדריכל ובכפוף

למפרט הטכני.

3.005,590.0016,770.00יח'

תוספת לסעיפ 06.012.0541 לכנף דלת למוסדות חינוך עבור06.012.0550
תריס "רפפה" במידות 20-40/ 60 ס"מ בתחתית הדלת.

3.00520.001,560.00יח'

דלת בטיחותית למוסדות חינוך, חד כנפית מעץ לפתיחה צירית06.012.0551
של 180 מעלות, במידות 100/210 ס"מ דגם "אלפא דלתא" לפי

ת"י 6185 דוגמת "דלתות שהרבני" או ש"ע, עם מילוי 100%
פוליאוריטן מוקצף. הדלת כוללת באופן מובנה אביזרי בטיחות

נילווים (ללא צורך באביזרים חיצוניים), לרבות פרופיל ציר
אלומיניום מעוגל החובק את הכנף (למניעת החדרת אצבעות

משני צידי הדלת) ומכיל מנגנון ריסון נסתר (למניעת טריקה
חזקה של הדלת), מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי 2.5

מ"מ בגוונים סטנדרטים, קנט בוק גושני נסתר או גלוי, משקוף
פח 1.5 מ"מ מגולוון וצבוע עם אטם היקפי, מנעול "פאניק"

(המאפשר פתיחת המנעול מבפנים ע"י לחיצה על הידית) וידיות
."Heavy Duty"

כולל מדידות, הובלה והתקנה.
הכל קומפלט ע"פ פריט N-03 ברשימות האדריכל ובכפוף

למפרט הטכני.

1.005,590.005,590.00יח'

תוספת לסעיף 06.012.0551 נגיש- ידית אחיזה 60 ס"מ06.012.0552
ממתכת מצופה כרום, להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים,

לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3

1.00275.00275.00יח'

תוספת לסעיפ 06.012.0551 לכנף דלת למוסדות חינוך עבור06.012.0553
תריס "רפפה" במידות 20-40/ 60 ס"מ בתחתית הדלת.

3.00520.001,560.00יח'
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דלת בטיחותית למוסדות חינוך, חד כנפית מעץ לפתיחה צירית06.012.0554
של 180 מעלות, במידות 100/200 ס"מ דגם "אלפא דלתא" לפי

ת"י 6185 דוגמת "דלתות שהרבני" או ש"ע, עם מילוי 100%
פוליאוריטן מוקצף. הדלת כוללת באופן מובנה אביזרי בטיחות

נילווים (ללא צורך באביזרים חיצוניים), לרבות פרופיל ציר
אלומיניום מעוגל החובק את הכנף (למניעת החדרת אצבעות

משני צידי הדלת) ומכיל מנגנון ריסון נסתר (למניעת טריקה
חזקה של הדלת), מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי 2.5

מ"מ בגוונים סטנדרטים, קנט בוק גושני נסתר או גלוי, משקוף
פח 1.5 מ"מ מגולוון וצבוע עם אטם היקפי, מנעול "פאניק"

(המאפשר פתיחת המנעול מבפנים ע"י לחיצה על הידית) וידיות
."Heavy Duty"

כולל מדידות, הובלה והתקנה.
הכל קומפלט ע"פ פריט N-04 ברשימות האדריכל ובכפוף

למפרט הטכני.

6.005,590.0033,540.00יח'

97,455.00סה"כ לדלתות בטיחותיות למוסדות חינוך (מעץ או מפח)

נגרות-שונות06.013

קופינג מעץ אלון בעובי 50 מ"מ וברוחב 45 ס"מ, צבוע בלקה06.013.0250
שקופה.

כולל מדידות,הבולה והתקנה.
הכל קומפלט ע"פ פריט N-09 ברשימות האדריכל ובכפוף

למפרט הטכני.

2.05650.001,332.50מ'

קופינג מעץ אלון בעובי 50 מ"מ וברוחב 45 ס"מ, צבוע בלקה06.013.0251
שקופה.

כולל מדידות,הבולה והתקנה.
הכל קומפלט ע"פ פריט N-10 ברשימות האדריכל ובכפוף

למפרט הטכני.

1.85650.001,202.50מ'

2,535.00סה"כ לנגרות-שונות

ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים06.020

יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ במידות 06.020.0183370/60/90
ס"מ,105/45/90,ציפוי פנים וחוץ פורמייקה P.F, סוקל תחתון

סנדוויץ.
פורמייקה בדגם וגוון לבחירת האדריכל.

ידיות לבחירת האדריכל. 
כולל מדידות, הובלה והתקנה.

הכל קומפלט ע"פ פריט N-07 ברשימות האדריכל ובכפןף
למפרט הטכני.

1.009,820.009,820.00קומפ

יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ במידות 06.020.0184370/60/90
ס"מ,85/45/90,ציפוי פנים וחוץ פורמייקה P.F, סוקל תחתון

סנדוויץ.
פורמייקה בדגם וגוון לבחירת האדריכל.

ידיות לבחירת האדריכל. 
כולל מדידות, הובלה והתקנה.

הכל קומפלט ע"פ פריט N-08 ברשימות האדריכל ובכפןף
למפרט הטכני.

1.009,820.009,820.00קומפ

19,640.00סה"כ לארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים

דלתות פלדה ומשקופי פח06.031

דלת חד כנפית מפח מגולוון במידות 110/210 ס"מ ומשקוף06.031.0026
פלדה בעובי קיר+טיח ע"פ תכנית אדריכלית, הכנף מורכבת

משני לוחות פלדה בעובי 1.25 מ"מ מגולוונים עם מילוי
פוליאוריטן , לרבות ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, מנעול רב

בריחי וידיות מתכת בתיאום עם האדריכל, לרבות מברשת
תחתונה.

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

למפרט הטכני.

1.003,200.003,200.00יח'
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דלת חד כנפית מפח מגולוון במידות 100/210 ס"מ ומשקוף06.031.0027
פלדה בעובי קיר+טיח ע"פ תכנית אדריכלית, הכנף מורכבת

משני לוחות פלדה בעובי 1.25 מ"מ מגולוונים עם מילוי
פוליאוריטן , לרבות ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, מנעול רב

בריחי וידיות מתכת בתיאום עם האדריכל, לרבות מברשת
תחתונה.

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

למפרט הטכני.

1.003,200.003,200.00יח'

דלת חד כנפית מפח מגולוון במידות 100/210 ס"מ ומשקוף06.031.0028
פלדה בעובי קיר+טיח ע"פ תכנית אדריכלית, הכנף מורכבת

משני לוחות פלדה בעובי 1.25 מ"מ מגולוונים עם מילוי
פוליאוריטן , לרבות ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, מנעול רב

בריחי וידיות מתכת בתיאום עם האדריכל, לרבות מברשת
תחתונה.

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

למפרט הטכני.

1.003,200.003,200.00יח'

9,600.00סה"כ לדלתות פלדה ומשקופי פח

תריסי (רפפות) לאיוורור/שחרור עשן מפלדה06.040

תוספת לסעיף 06.031.0028, תריס (רפפה) קבוע06.040.0080
לאיוורור/שחרור עשן, עשוי מפח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, לרבות

מסגרת.
צבוע בצבע בגוון לבחירת האדריכל.

כולל מדידות, הובלה והתקנה.
הכל קומפלט לפי פריט M-09 ברשימות האדריכל ובכפןף

למפרט הטכני.

1.00770.00770.00יח'

770.00סה"כ לתריסי (רפפות) לאיוורור/שחרור עשן מפלדה

מעקות פלדה ופיברגלס06.052

מעקה פלדה בגובה 1.20 מ', רכיבי המעקה עשויים פלח פלדה06.052.0025
10X40 מ"מ. המעקה מגולוון וצבוע בגוון לבחירת האדריכל,

מעוגן בבטון.
כולל מדידות, הובלה והתקנה.

הכל קומפלט ע"פ פריט M-10 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

2.651,090.002,888.50מ'

2,888.50סה"כ למעקות פלדה ופיברגלס

מסגרות-שונות06.055

צינור איוורור מפלדה קוטר "4 באורך ע"פ תכנית אדריכלית.06.055.0001
לרבות איטום סביב השרוול.

כולל הובלה והתקנה.
הכל קומפלט ע"פ פריט M-11 ברשימות האדריכל ובכפוף למפרט הטכני.

1.00300.00300.00יח'

300.00סה"כ למסגרות-שונות

מנעולים06.061

1.0066.0066.00יח'תוספת לסעיף 06.012.0551, מנעול עבור מנעול "תפוס פנוי"06.061.0010

66.00סה"כ למנעולים

ריהוט06.610

4 דלתות נגרות לסגירת עמדת מערכות במידה כוללת06.610.0001
190X200 ס"מ.

עשויים פאנל סנדוויץ 17 מ"מ מצופה פורמייקה בכל הצדדים
הנראים לעין בדגם וגוון לבחירת האדריכל.

כולל חלונית צפייה מזוגגת 6 מ"מ מחוסמת לפאנל כבאים.
ידיות לבחירת האדריכל.
כיוון פתיחה ע"פ תכנית.

כולל מדידות, הובלה והתקנה.
הכל קומפלט ע"פ פריט N-05 ברשימות האדריכל ובכפוף

למפרט הטכני.

1.003,200.003,200.00יח'
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יח'תאורמספר
מידה

סה"כמחירכמות

4 דלתות נגרות לסגירת עמדת מערכות במידה כוללת06.610.0002
250X200 ס"מ.

עשויים פאנל סנדוויץ 17 מ"מ מצופה פורמייקה בכל הצדדים
הנראים לעין בדגם וגוון לבחירת האדריכל.

ידיות לבחירת האדריכל.
כיוון פתיחה ע"פ תכנית.

כולל מדידות, הובלה והתקנה.
הכל קומפלט ע"פ פריט N-06 ברשימות האדריכל ובכפוף

למפרט הטכני.

1.004,500.004,500.00יח'

4 דלתות נגרות לסגירת עמדת מערכות במידה כוללת06.610.0003
190X200 ס"מ.

עשויים פאנל סנדוויץ 17 מ"מ מצופה פורמייקה בכל הצדדים
הנראים לעין בדגם וגוון לבחירת האדריכל.

ידיות לבחירת האדריכל.
כיוון פתיחה ע"פ תכנית.

כולל מדידות, הובלה והתקנה.
הכל קומפלט ע"פ פריט N-11 ברשימות האדריכל ובכפוף

למפרט הטכני.

1.003,200.003,200.00יח'

2 דלתות נגרות לסגירת עמדת מערכות במידה כוללת06.610.0004
100X200 ס"מ.

עשויים פאנל סנדוויץ 17 מ"מ מצופה פורמייקה בכל הצדדים
הנראים לעין בדגם וגוון לבחירת האדריכל.

ידיות לבחירת האדריכל.
כיוון פתיחה ע"פ תכנית.

כולל מדידות, הובלה והתקנה.
הכל קומפלט ע"פ פריט N-11 ברשימות האדריכל ובכפוף

למפרט הטכני.

1.002,000.002,000.00יח'

12,900.00סה"כ לריהוט

146,154.50סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה07

הערות07.001

כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות
בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא אם צויין

אחרת בסעיףבסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים
לנאמר בו, יש להשתמש רק במקרים שלדרישה מיוחדתמחירי

הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע, כוללים את עבודת
החפירה ו/או החציבהבכל סוגי הקרקע, פרט לסלע מוצק

רצוף.צנרת המותקנת בחריצים בקירות, ברצפות, במחיצות או
במילוי ברצפה, הינה צנרת סמויה. צנרת המותקנת על קירות

ותקרות, הינה צנרת גלויהכל המחירים של חלקי המתכת
הגלויים, צנרת ואביזרים, כוללים את הצביעה כנדרשכל

המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים בשקלים
חדשים (ללא מע"מ)והינם מחירי קבלן מתקני תברואההמחירים

כוללים אספקה והתקנה בשלמות של הקבועות, חיבור למערכות
מים וביוב,לרבות האביזרים הדרושים כגון: צינורות לחיבורי מים,

צינור מאריך גמיש למיכל הדחה,ספחים, זויות וברכיים לחיבור
דלוחין, סיפון לכיורים, ברזי ניל וקונזולות תמיכה

0.00סה"כ להערות

כיורים, מקלחות, אסלות ומחסומים07.002

אסלת ילדים מחרס לבן סוג א' - דגם " P 332" דוגמת "חרסה"07.002.0010
או ש"ע, לרבות זוג שפתי-עץ (מושב) ומיכל הדחה לשני מצבים

2.001,270.002,540.00יח'

נגיש- אסלת נכים מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת "399 דוגמת07.002.0020
"חרסה" או ש"ע, באורך 69 ס"מ ובגובה 50 ס"מ, לרבות מיכל
הדחה "מונובלוק," מושב ומכסה קשיח מחובר עםברגי פלב"מ

דגם "חרמון" או ש"ע.

1.002,940.002,940.00יח'

3.00250.00750.00יח'מחסומי רצפה מפוליפרופילן " 4"/2 עם טבעת ורשת מפליז.07.002.0030

1.00250.00250.00יח'מחסומי רצפה מפוליפרופילן למקלחת דוגמת "חוליות" או ש"ע07.002.0040

קופסאות בקורת מפוליפרופילן " 4"/2 דוגמת "חוליות" או ש"ע07.002.0050
עם מכסה פלסטיק

4.00250.001,000.00יח'
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יח'תאורמספר
מידה

סה"כמחירכמות

מאסף רצפה - נפילה " 2 מפוליפרופילן דוגמת "חוליות" או ש"ע07.002.0060
עם מכסה פלסטיק

2.00250.00500.00יח'

המחירים כוללים אספקה והתקנה בשלמות של הקבועות, חיבור
למערכות מים וביוב,לרבות האביזרים הדרושים כגון: צינורות
לחיבורי מים, צינור מאריך גמיש למיכל הדחה,ספחים, זויות

וברכיים לחיבור דלוחין, סיפון לכיורים, ברזי ניל וקונזולות תמיכה

כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "פלמה07.002.0070
"51 מעוגל או ש"ע, באורך 49.5 ס"מ, ברוחב 41.8 ס"מ ובגובה

13.2 ס"מ

7.00450.003,150.00יח'

קערת מטבח מחרס לבן סוג א,' במידות 60/45 ס"מ, דגם07.002.0080
"קוראל "60 או ש"ע, להתקנה שטוחה

4.001,020.004,080.00יח'

מקלחות הכוללות שני ברזי קיר " + 1/2 ברז מרכזי משולש עם07.002.0090
ידיות, ברז דלי " 1/2 עם ידית מקלחת יד עם צינור גמיש

פלסטיק באורך 1.5 מ' על מסלול אנכי באורך 60ס"מ מצופה
כרום ניקל.

1.00950.00950.00יח'

16,160.00סה"כ לכיורים, מקלחות, אסלות ומחסומים

צנרת מים חמים וקרים07.003

עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס(הנמדד07.003.0010
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.

1.002,200.002,200.00יח'

ארון לציוד כיבוי אש מפיברגלס עם דלת נועלת, במידות07.003.0020
80/80/30 ס"מ, מחובר לקיר

1.00590.00590.00יח'

צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים07.003.0030
כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 16 מ"מ, דרג 24, מותקנים

גלויים או סמויים עם צינור מתעל קוטר 25 מ"מ, לרבות ספחים.

120.0078.009,360.00מ'

25.00102.002,550.00מ'כנ"ל, אך צינורות קוטר 25 מ"מ, עם צינור מתעל קוטר 40 מ"מ.07.003.0040

35.00126.004,410.00מ'כנ"ל, אך צינורות קוטר 32 מ"מ, עם צינור מתעל קוטר 50 מ"מ.07.003.0050

מחלק מפליז לצינורות פלסטטים מכל סוג לרבות פקקים, מותקן07.003.0070
בתוך ארגז פיברגלס מתאים, בקוטר 16 מ"מ, תבריג "1 - 10

יציאות כולל חיבורים דרושים

2.00305.00610.00יח'

מחלק מפליז לצנורות פלסטיים מכל סוג לרבות פקקים, מותקן07.003.0080
מושלם בתוך ארגז פיברגלס מתאים, בקוטר 16 מ"מ תבריג "1

- 6 יציאות, כולל חיבורים הדרושים

2.00252.00504.00יח'

ארגז פיברגלס למחלקים במידות 65/84/16 ס"מ מותקן מושלם07.003.0090
בתוך הקיר

2.00598.001,196.00יח'

21,420.00סה"כ לצנרת מים חמים וקרים

צנרת שופכין ודלוחין07.004

צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות"07.004.0010
או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים,

קוטר 40 מ"מ, לרבות ספחים.

10.0093.00930.00מ'

20.00100.002,000.00מ'כנ"ל, אך צינורות קוטר 50 מ"מ, לרבות ספחים.07.004.0020

כנ"ל, אך צינורות קוטר 63 מ"מ, לרבות מחברים, לרבות07.004.0030
ספחים.

20.00120.002,400.00מ'

צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות"07.004.0040
או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 110

מ"מ, לרבות מחברים וספחים.

40.00140.005,600.00מ'

עטיפת בטון מזויין ב- 20 לצינורות מכל סוג, בעובי 10 ס"מ07.004.0050
סביב הצינורות, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק),

לצינורות קוטר 110 מ"מ.

40.0080.003,200.00מ'
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יח'תאורמספר
מידה

סה"כמחירכמות

14,130.00סה"כ לצנרת שופכין ודלוחין

צנרת שוחות ומפלים לביוב07.005

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר07.005.0020
160 מ"מ, לפי ת"י ,884 כולל ספחים ומחברים, מונחים בקרקע

בעומק עד 1.75 מ,' לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי
חוזר.

60.00175.0010,500.00מ'

שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 60 ס"מ, בגובה07.005.0040
פנים עד 130 ס"מ, לעומס 1.5 טון, לפי ת"י 13598 חלק 1,
דגם VULCAN "60" מק"ט 5BI 60/40 תוצרת "רוטוניב" או

ש"ע עם מכסה קוטר 60 ס"מ מק"ט PCB-R60 לפי ת"י -2.6
489 לעומס 5 טון ובעומק עד 1.3 מ',יציאה 160 מ"מ, לרבות

עבודות חפירה ומילוי חוזר.

4.001,850.007,400.00יח'

17,900.00סה"כ לצנרת שוחות ומפלים לביוב

ניקוז מי גשם07.006

נקזים(קולטי מי גשמים) לגגות ומרפסות יציאה אנכית07.006.0010
מפוליפרופילן קשיח, קוטר "X4"4 "דלביט" סדרה S-10 דוגמת

"דלמר" או ש"ע, לרבות גוף עם חיבור מהיר לצנרת וברדס
U.P.P חוסם עלים.

2.00770.001,540.00יח'

צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות"07.006.0020
או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 110

מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים

10.00130.001,300.00יח'

1.005,000.005,000.00קומפבור חלחול בחצר ע"פ פרט.07.006.0030

7,840.00סה"כ לניקוז מי גשם

דודי חשמלי07.007

דודי מים חמים 30 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד07.007.0010
פוליאוריטן יצוק לרבות כל האביזרים, שסתום אל חוזר " 3/4

ושסתום בטחון, חיבור לנקודת מים וחשמל קיימתותקופת
אחריות של 3 שנים

2.001,660.003,320.00קומפ

3,320.00סה"כ לדודי חשמלי

מיכלי מים07.008

מיכלי מים עגולים מפוליאתילן לתכולה של 100L יציאה "07.008.00103/4
לרבות מעמד מתכת וברזים.

1.001,550.001,550.00יח'

1,550.00סה"כ למיכלי מים

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

משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 3) בעובי 2 ס"מ,07.046.0027
דגם 6141, 6011, 4601, 4600, 4230 , 4220, 4141,

,2230 ,3100 ,4001, 4003 ,4004 ,4030 ,4120 ,4130
2141, 2030, 2003, 1141, 1111 לרבות מדידה, הובלה

והרכבה

6.002,480.0014,880.00מ"ר

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

14,880.00

97,200.00סה"כ למתקני תברואה

עבודות חשמל08

מחיר הסעיפים להלן כולל גם חיצוב מעברים בקירות בלוקים או
בטון לצנרת או תעלות, תיקוני טיח וצבע וכל העבודות הנדרשות

להחזרת המצב לקדמותו. הפריטים בכתב הכמויות (אלא אם
צוין אחרת ) כוללים אספקה, התקנה וחיבור מושלמים כולל כל

העבודות וחומרי העיזר.

לוחות חשמל08.001
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סה"כמחירכמות

כושר הניתוק של המאמ"תים יהיה לפי תקן IEC 898 (לא לפי
.ICS=ICU למפסקים חצי אוטומטיים כושר הניתוק .(IEC947
כל המגענים יכללו בלוק מגעי עזר כנדרש. יצרןלוחות החשמל

מוסמך לייצור הלוחות לפי תקן ישראלי 1419 ע"פ מכון התקנים
ומאושר ע"י יצרן מקור.

08.001.0010.10KA ,1X25A 110.0055.006,050.00יח'מאמ"ת חד פאזי עד

08.001.0015.10KA ,2X25A 1.00100.00100.00יח'מאמ\מ"ת דו קוטבי עד

08.001.0020.10KA ,3X25A 15.00180.002,700.00יח'מאמ"ת תלת פאזי עד

08.001.003010KA 3X32A 4.00200.00800.00יח'מאמ"ת תלת פאזי

08.001.0040.10KA ,3X40A 5.00220.001,100.00יח'מאמ"ת תלת פאזי

תוספת למחיר אחד המאמ"תים הנ"ל עבור קוטב נוסף לניתוק08.001.0045
האפס

2.00110.00220.00יח'

08.001.0047. NO + N.C 2, מצביםX16A 2 4.0080.00320.00יח'מנתק הספק בעומס

תוספת למחיר אחד המאמ"תים הנ"ל עבור סליל הפסקה ובלוק08.001.0048
מגעי עזר.

4.00200.00800.00יח'

4.00150.00600.00יח'ממסר צעד דו קוטבי08.001.0049

08.001.0050.TYPE'A' 30MA, 2X25A 1.00200.00200.00יח'ממסר פחת

08.001.0060.TYPE'A' ,30MA ,4X25A 2.00300.00600.00יח'ממסר פחת

08.001.0070.TYPE'A' ,30MA ,4X40A 10.00350.003,500.00יח'ממסר פחת

1.00120.00120.00יח'מגען חד פאזי עד AC1 ,2X25A, כולל בלוק מגעי עזר .08.001.0074

1.00150.00150.00יח'מגען חד פאזי עד AC3 ,2X25A, כולל בלוק מגעי עזר .08.001.0075

3.00270.00810.00יח'מגען תלת פאזי עד AC3 ,3X25A כולל בלוק מגעי עזר.08.001.0080

5.00350.001,750.00יח'מגען תלת פאזי עד AC3 ,4X32A, כולל בלוק מגעי עזר .08.001.0085

2.00550.001,100.00יח'מגען תלת פאזי עד AC3,3X63A כולל בלוק מגעי עזר.08.001.0090

15.0050.00750.00יח'נורת סימון מטיפוס LED כולל נגד הפלת מתח.08.001.0110

4.00108.00432.00יח'מפסק פיקוד (פקט) 1X10A, 4 מצבים 08.001.0115.1-0-2-3

2.00110.00220.00יח'מפסק פיקוד כנ"ל 2X10A, 4 מצבים.08.001.0120

5.00100.00500.00יח'מפסק פיקוד (פקט) 1X10A, 3 מצבים 08.001.0130.1-0-2

08.001.0135.LEGRAND 100 תוצרתVA 230/24 עדV 1.00200.00200.00יח'שנאי פיקוד יצוק

ממשק הפעלה ל-4 התראות להתקנה על פס דין, עם חיבור08.001.0140
המתח וקבלת התראה ממע' גילוי אש, כולל 4 יציאות מגע

מחליף כולל מנורת סימון אדומה, דוגמת: ISO-556B-4, תוצרת
חברת: PSK, ספק מצג בקרה.

1.001,000.001,000.00יח'

5.00140.00700.00יח'ממסר פיקוד 230V, 4 מגעים.08.001.0170

1.00150.00150.00יח'ממסר פיקוד 230V, 8 מגעים08.001.0175

ממסר השהיה אלקטרוני, זמני השהיה ניתנים לכיול, כולל נורות08.001.0190
סימון תוצרת A.B, שניידר או מולר.

1.00270.00270.00יח'

מבטיח תלת פזי נתיכים זעירים 3X2A כולל בסיס משותף08.001.0220
לניתוך בעומס, נתיכי סיכון , כושר ניתוק גבוה .

1.0090.0090.00יח'

08.001.0230SATEC דוגמאת LCD רב מודד דיגטלי אלקטרוני עם תצוגה
PM135EH כולל 3 משני זרם 3X80/5A עבורו מותקן ומחובר.

1.002,500.002,500.00יח'

מפסק זרם חצי אוטמטי 25KA ,3X80A דגם N.S.X של08.001.0240
.(ICS=ICU) שניידר או ש"ע

1.001,000.001,000.00יח'
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תוספת למחיר מפסק חצי אוטומטי הנ"ל עד 3X80A עבור סליל08.001.0250
הפלה ובלוק מגעי עזר.

1.00400.00400.00יח'

08.001.0260(ICS=ICU) 36KA ,3X63A מפסק זרם חצי אוטומטי כנ"ל אך
.

2.00650.001,300.00יח'

08.001.0280.PKZM1 22 דוגמתKA ,3X16A 2.00250.00500.00יח'מפסק זרם חצי אוטומטי עד

1.00210.00210.00יח'שנאי פיקוד 100VA ,230/24V מטיפוס יצוק.08.001.0300

7.00430.003,010.00יח'שעון פיקוד מיכני יומי, שבועי, אלקטרוני עם רזרבה ל-72 שעות08.001.0310

08.001.0320CLASS B+C רביעית מגיני ברק כולל נתיכי הגנה עבורם
.VENTILE דגם DEHN 100 דוגמתKA

1.002,000.002,000.00קומפ

מבנה לוח חשמל ראשי מפח דקופירט צבוע באפוקסי בתנור08.001.0350
להעמדה על הרצפה אטום IP54 רמת מידור 2B, עומד

בדרישת ת"י 61439 ומיוצר ע"י מפעל לוחות מאושר מהיצרן
המקורי, כולל דלתות מלאות בחזית פנלים כולל הרכבת הציוד,

חיווט, פסי צבירה, שילוט, מהדקים, פלטות פנימיות וכל
החומרים והעבודות הנדרשים להשלמת הלוח קומפלט.

1.008,000.008,000.00קומפ

הובלה ממפעל היצרן, הרכבה, התקנה וחיווט מושלמים של לוח08.001.0360
ראשי לרבות כל קוי ההזנה, המעגלים והפיקוד קומפ'

1.003,500.003,500.00קומפ

מבנה כנ"ל אך עבור ממ"ד מפוליקרבונט עם קלפית קפציות,08.001.0370
תיבה נפרדת למהדקים כולל הובלה והתקנה.

1.001,800.001,800.00קומפ

גומחת בטון עבור פילר מונים של ח"ח במידות 220/50 ס"מ08.001.0380
וגובה של 220 ס"מ לרבות חפירה והתקנה .

1.004,500.004,500.00יח'

53,952.00סה"כ ללוחות חשמל

נקודות ואינסטלציה חשמלית08.002

נקודת מאור בכבל N2XY/FR 1.5 ממ"ר (חד פזית או תלת08.002.0010
פזית) או מוליכים מושחל בצינור מריכף (חסין אש) או מונח

X2.53 בתעלה מלוח חשמל כולל תעלה פלסטית במידות עד
ס''מ או צינור מרירון כלולים במחיר הנקודה , כולל חלקה בקו

המחלק החל מלוח החשמל, קופסאות הסתעפות. סיום במפסק
מאור (יחיד או כפול) להתקנה תה"ט או עה"ט (לא כולל גופי

תאורה על פסים) דגם גוויס או שניידר אלגרו.

180.00110.0019,800.00נק'

תוספת למחיר הנק' הנ"ל עבור נק' מוליכים 2.5 ממ"ר וצינור 08.002.002525
מ"מ .

15.0040.00600.00נק'

2.0040.0080.00יח'תוספת למחיר הנק. הנ"ל עבור מפסקי אטום למים08.002.0026

9.0050.00450.00נק'תוספת למחיר הנק. הנ"ל עבור מפסק כפול08.002.0027

1.0060.0060.00נק'תוספת למחיר הנק. הנ"ל עבור זוג מפסקי מחלף08.002.0028

נקודת חיבור קיר בכבל 3X2.5 N2XY/FR ממ"ר או מוליכים08.002.0030
מושחלים בצינור מריכף (חסין אש במידה ונדרש) או מונח

2.53X בתעלה מלוח החשמל, כולל תעלה פלסטית במידות עד
ס"מ או צינור מרירון כלולים במחיר הנקודה , כולל חלקה בקו

המחלק החל מלוח החשמל, קופסאות הסתעפות. סיום בשקע
ישראלי 16 אמפר להתקנה תח"הט או עה"ט דגם גוויס או

שניידר אלגרו.

100.00160.0016,000.00נק'

45.0080.003,600.00יח'תוספת למחיר הנק' הנ"ל עבור שקע צמוד נוסף.08.002.0035

תוספת למחיר הנק. הנ"ל עבור שקע אטום למים IP55 עם08.002.0040
מכסה הרמטי

35.0030.001,050.00יח'

תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור שקע אטום למים ומשוריין08.002.0050
עבור יחידת סינון בממ"מ

1.0030.0030.00יח'

1תוספת למחיר הנק' כנ"ל עבור שקע ניסקו N1 עבור מקרן או08.002.0055
wi - fi , מותקן על זרוע במאונך לרצפה , מעל תקרה מונמכת .

1.0030.0030.00נק'
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נק. לדוד מים או משאבת סחרור ע"י כבל 3X2.5N2XY ממ"ר08.002.0068
בצינור מריכף חסין אש קו ישיר מהלוח כולל אביזר לדוד מים

(מפסק 2X16A + נורת סימון) ומפסק בטחון ליד הדוד וחיבור
הדוד

2.00255.00510.00יח'

נק' חיבור גוף חימום ע"י כבל 5X2.5N2XY מ"מ מושחל בצינור08.002.0070
25 מ"מ קו ישיר מהלוח דרך מפסק פקט 3X16A+ לחצן מואר

עם כבל 5X1.5N2XY ישיר ללוח.

2.00600.001,200.00יח'

08.002.00803X1.5N2XY/FR נקודת לחצן הפסקת חרום כללית ע"י כבל
בתעלה פלסטית 3X2.5 ס"מ מלוח החשמל סיום בלחצן חרום

עם פטישון ניפוץ מגע כפול דגם XAS25E של טלמכניק.

4.00440.001,760.00נק'

נקודת מזגן עשויה כבל 3X2.5N2XY/FR מושחל בצינור מריכף08.002.0085
25 מ"מ חסין אש או מונח בתעלה קו ישיר ומסתיים באביזר

תה"ט הכולל שקע בריטי פינים עגולים 16A + מנורתסימון, או
מפסק 2X16A הכול מותקן ומחובר.

8.00300.002,400.00יח'

נקודת מזגן עשויה כבל 3X4N2XY/FR מושחל בצינור מריכף08.002.0086
25 מ"מ חסין אש או מונח בתעלה קו ישיר ומסתיים באביזר

תה"ט הכולל שקע בריטי פינים עגולים 20A + מנורת סימון, או
מפסק 2X20A הכול מותקן ומחובר.

2.00400.00800.00יח'

נקודת מזגן עשויה כבל 3X6N2XY/FR מושחל בצינור מריכף08.002.0087
25 מ"מ חסין אש או מונח בתעלה קו ישיר ומסתיים באביזר

תה"ט הכולל שקע בריטי פינים עגולים 20A + מנורת סימון, או
מפסק 2X25A הכול מותקן ומחובר.

1.00600.00600.00יח'

נקודה כנ"ל אך עבור מפוח יניקה חד פאזי, וונטה ע"י כבל08.002.0090
3X2.5N2XY ומפסק פקט 2X16A מותקן צמוד לתקרה בטון.

5.00300.001,500.00יח'

נקודת הכנה לטרמוסטט מזוג אוויר ע"י צינור מריכף חסין אש08.002.0091
בקוטר 16 מ"מ עם חוט משיכה מותקן סמוי בקיר מהנקודה עד

למיקום המזגן. סיום בקופסה מלבנית תקנית שקועה בקיר.

10.0060.00600.00נק'

נק' הזנה למנדף תלת פזי עד 3X16A עשויה כבל08.002.0093
5X2.5N2XY מושחל בצינור 25 מ"מ או מונח בתעלה קו ישיר

IP65 מלוח מפוחים ועד לגג ומסתיים במפסק בטחון פק"ט
3X16A,צמוד ליחידה.

1.00400.00400.00יח'

נקודת מפוח אויר צח ליחידת המנדף הנ"ל עשויה ע"י כבל08.002.0094
5X2.5N2XY ממ"ר מושחל בצינור 25 מ"מ או מונח בתעלה

. 3X16A ישר מלוח מיזוג עם מפסק פקט צמוד ליחידה

1.00600.00600.00קומפ

08.002.00985X2.5N2XY/FR ע"י כבל (16A) נקודת חיבור קיר תלת פזית
ממ"ר מושחל בצינור מריכף או מרירון 25 מ"מ או בתעלה

פלסטית קו ישיר מלוח החשמל. סיום במפסק פקט תלת פזי
IP65 ,5X16A עם מכסה מתברג.

2.00280.00560.00נק'

נק' הכנה למחשב או טלויזיה או אינטרקום עשויה צינור מריכף08.002.0100
25 מ"מ חסין אש או צינור מרירון גלוי עם חוט משיכה מותקן

סמוי בקירות ובתקרה קו ישיר מהתה"ר/רכזתעד לנקודה. סיום
בקופסה 55 שקועה בקיר (למחשב קופסאת עומק).

50.00100.005,000.00נק'

נק' הכנה למצלמה במעגל סגור ע"י 2 צינורות מריכף 20 מ"מ +08.002.0105
25 מ"מ, חסין אש עם חוט משיכה מותקן סמוי בקירות ובתקרה

קו ישיר מהתה"ר/רכזת עד לנקודה. סיום בקופסה 55 שקועה
בקיר (למחשב קופסאת עומק).

18.00130.002,340.00יח'

קופסאת שקעים פלסטית עם תריס הכוללות: 1. מאמ"ת08.002.0110
2,1X16A יחידות. 2. מאמ"ת 6KA ,3X16A, 2 יחידות. 3.
ממסר פחת 30MA ,4X40A. 4. ח"ק ישראלי 16A חד פזי

אטום למים IP55 2 יחידות. 6. מקום שמור נוסף לעוד אביזר
שקעים, הכל מותקן ומחווט כולל התקנה לקיר וחיבור להזנה.

2.00850.001,700.00יח'

08.002.01125X6N2XY נקודת הזנה לציוד מטבח חיבור ישיר ע"י כבל גמיש
IP65 3X25A מושחל בצינור 25 מ"מ מסתיים במפסק פקט

צמוד קיר

4.00300.001,200.00יח'

נקודת הכנה לגלאי נפח או מיקרוסוויץ בחלון או בדלת כניסה08.002.0115
לחדר מערכת בקרת חדר עשויה מצינור מריכף חסין אש בקוטר

20 מ"מ עם חוט משיכה בהתקנה סמויה מהנקודהעד לוח
החשמל בחדר

15.0090.001,350.00יח'
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נק' טלפון מושלמת עשויה כבל 6 גידים (3 זוגות) מושחל בצינור08.002.0120
מריכף חסין אש בקוטר 23 מ"מ או צינור מרירון קו ישיר

מהתה"ר ומסתיימת באביזר בזק תקני תחה"ט
AICLEGRAND MOS או גוויס.

5.00180.00900.00נק'

08.002.0125.230VAC תקרתי, ניזון ממתח הרשת LUX משולב PIR גלאי
5A 10 למערכות התאורה ועדA הגלאי בעל שני ממסרים עד

לפיקוד המזגן. לכל ממסר טיימר נפרד עם קוצב זמן שונה הניתן
לכיול ידני. הגלאי בעל שטח כיסוי של כ-45 מ"ר וניתן להרחבה

עד 90 מ"ר בעזרת חיבור כיפה נוספת. דגם CDBWE מבית
שניידר אלקטריק.

4.00500.002,000.00יח'

1.00200.00200.00יח'שלט אלחוטי לשליטה על גלאי הנורות של שניידר אלקטריק08.002.0126

תוספת למחיר חיבור שער או דלת חשמלית עבור הכנה ליחידת08.002.0127
לחצנים נוספת על הקיר כולל צינור 25 מ"מ מהמנוע עד ליחידת

הלחצנים עם חוט משיכה.

2.00100.00200.00יח'

נק' פעמון כולל לחצן מואר פעמון גונט חיווט מושלם כולל כבל08.002.0135
צנרת אביזרים קומפלט.

5.00400.002,000.00יח'

תיבה פלסטית אטומה IP55 הכוללת 2 לחצנים 2 נורות סימון08.002.0140
נפרדות אינטגרליות, המשמשות תיבת הדלקות תאורה כולל

כניסות כבל רב גידי אנטיגרון מותקנת ומחווטת.

1.00250.00250.00יח'

תיבת לחצנים כנ"ל אך (STOP/START) להפעלת מנדף כולל08.002.0145
2 לחצנים ונורות סימון אטומה IP65 להתקנה ע"ט

1.00250.00250.00יח'

פנל התראות למכבי אש כללי עשוי מפח דקופירט צבוע אפוקסי08.002.0180
בתנור עם דלת זכוכית+ מפתח וכולל את כל האביזרים. הבאים
עבורם משולב בנפרד: א.רכזת מע' גילוי אש .ב. מיקרופון חרום.

ג. לחצן הפסקת חירום כללית. ד. לחצן אזעקת מע' גילוי אש.
ה.הכנה לחצן לחלונות שחרור עשן הכל מחווט כולל מחיצות

והפרדות באופן מושלםקומפ'

1.001,600.001,600.00קומפ

כבל חשמל 3X1.5N2XY/FR ממ"ר (כבה מאליו) מנחושת08.002.0190
מותקן לקיר או מושחל בצינור או מותקן בתעלת כבלים או מונח

בתעלת רשת (לכבלים שאינם כלולים במחיר הנקודה).

30.007.00210.00מ'

30.0013.00390.00מ'כבל חשמל כנ"ל אך 7X1.5N2XY/FR ממ"ר.08.002.0205

20.009.00180.00מ'כבל חשמל כנ"ל אך 3X2.5N2XY/FR ממ"ר.08.002.0220

10.0013.00130.00מ'כבל חשמל כנ"ל אך 5X2.5N2XY/FR ממ"ר.08.002.0240

20.0028.00560.00מ'כבל חשמל כנ"ל אך 5X6 N2XY/FR ממ"ר.08.002.0260

60.00100.006,000.00מ'כבל חשמל כנ"ל אך 3X25 N2XY/FR ממ"ר.08.002.0290

30.0018.00540.00מ'כנ"ל אך מוליך הארקה מנחושת חשוף שזור בחתך 25 ממ"ר.08.002.0310

10.0010.00100.00מ'כנ"ל אך מוליך הארקה מנחושת מבודד בחתך 16 ממ"ר08.002.0315

60.0015.00900.00מ'כנ"ל אך מוליך הארקה מנחושת מבודד בחתך 25 ממ"ר08.002.0316

כבל חשמל חסין אש 3X1.5 NHXH ממ"ר בצבע כתום מושחל08.002.0320
בצינור או מונח בתעלה

30.0013.00390.00מ'

10.0018.00180.00מ'כבל חשמל כנ"ל אך 3X2.5 ממ"ר חסין אש.08.002.0325

30.0022.00660.00מ'כבל חשמל כנ"ל אך 7X1.5 ממ"ר חסין אש.08.002.0330

מערכת הארקת יסוד מושלמת למבנה הכוללת: אלקטרודת08.002.0335
הארקת יסוד ביסודות כלונס או יסודות עוברים, טבעת גישור
מפס ברזל בחתך 30X4 מ"מ, יציאות חוץ מגולוונות לפיפרט

לרבות יציאת חוץ על הגג עבור צלחת לווין, יציאות לפס השוואת
פוטינציאלים, כל הריתוכים, תפרי התפשטות הכל מושלם

קומפלט.

1.005,000.005,000.00קומפ

ביצוע נק' הארקה ע"י מוליך נחושת 10 ממ"ר מבודד מושחל08.002.0336
בצינור 20 מ"מ מלוח החשמל וחיבור לצינור מים או גז

באמצעות שלה או לגוף מתכתי באמצעות בורג "3/8 ודיסקיות
פליז.

10.00100.001,000.00יח'
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ביצוע נק' הארקת כנ"ל אך ע"י מוליך 25 ממ"ר וצינור 32 מ"מ08.002.0337
לצינור מים ראשי וכן גישור תקני למוני מים ראשי קומפלט.

1.00150.00150.00יח'

פס השוואת פוטנציאלים במידות 50/4 מ"מ מנחושת תקני08.002.0350
מותקן ומחובר (עבור חדרי תקשורת).

1.00280.00280.00יח'

כבל טלפון תקני 10X2X0.6 ממ"ר תקני מושחל בצינור או08.002.0360
מותקן בתעלה.

50.0020.001,000.00מ'

תעלת פח מגולוונת בגלוון חם 1.5 מ"מ עובי במידות 20X6 ס"מ08.002.0400
מחוררת כולל: צמתים, פינות, זויות, חבורים, קשתות, משפכים,

וכן קונזולות תומכים, חזוקים כולל נקודת הארקה אורגינלית
OBO- הכל אורגינלי להתקנה לקיר או מתחת לתקרה תוצרת

BETERMAN או ש"ע .

15.0050.00750.00מ'

תעלת רשת מגולוונת בגלוון חם במידות 10/8.5 ס"מ מותקנת08.002.0410
מתחת לתקרה כולל: צמתים, פינות,מיתלים , תומכים, חזוקים

קומפ'.

15.0045.00675.00מ'

15.0050.00750.00מ'כנ"ל אך תעלה במידות 20/8.5 ס"מ08.002.0420

חיבור כנ"ל אך לקונס מתכתית באמצעות בורג "3/8 ודיסקית08.002.0500
פליז.

20.00100.002,000.00יח'

קופסאת מעבר לתקשורת דגם CI במידות 40/40/20 ס"מ08.002.0525
להתקנה שקועה בקיר או צמוד קיר פלסטית עם מכסה מתוברג.

2.00300.00600.00יח'

08.002.0540IP55 קופסאת מעבר מפוליקרבונט במידות 30/40 ס"מ אטומה
מותקנת כולל החדרת הצנרת קומפלט.

1.00100.00100.00יח'

קופסאת מעבר לחשמל מפוליקרבונט במידות 30/20 ס"מ08.002.0545
אטומה IP65כוללת פס מהדקים מותקנת כולל החדרת הצנרת

קומפלט.

5.00130.00650.00יח'

קופסאת מעבר לחשמל מפוליקרבונט במידות 40/60 ס"מ08.002.0546
אטומה IP65כוללת פס מהדקים מותקנת כולל החדרת הצנרת

קומפלט.

1.00250.00250.00יח'

קופסאת מעבר כנ"ל אך במידות 10/10/6 ס"מ להכנה לתאורת08.002.0547
גינון

2.0050.00100.00יח'

קופסאת מעבר לתקשורת מפוליקרבונט במידות 30/15 ס"מ08.002.0555
אטומה IP65 מותקנת כולל החדרת הצנרת קומפלט.

1.0090.0090.00יח'

תא פוטואלקטרי IP55 ,230V להתקנה חיצונית עם רגישות08.002.0560
ניתנת לכיול.

2.00200.00400.00יח'

צינור מרירון בקוטר 20 מ"מ (לצנרת שאינה כלולה במחיר08.002.0570
הנקודות) מותקן לקיר או לתקרה כולל קופסת הסתעפות.

10.0010.00100.00מ'

צינור מריכף חסין אש בקוטר 20 מ"מ (לצנרת שאינה כלולה08.002.0610
במחיר הנקודה) מותקן ביציקה או מחוזק מעל תקרה אקוסטית

כולל חוט משיכה וקופסאות מעבר.

130.007.00910.00מ'

130.008.001,040.00מ'צינור כנ"ל אך בקוטר 25 מ"מ.08.002.0620

160.0010.001,600.00מ'צינור כנ"ל אך בקוטר 32מ"מ.08.002.0630

100.0016.001,600.00מ'כנ"ל אך בקוטר 40 מ"מ.08.002.0640

60.0020.001,200.00מ'כנ"ל אך בקוטר 50 מ"מ.08.002.0645

תוספת למחיר נק' חיבור קיר רגילות כולל מחיר 2 שקעים08.002.0690
במקום בודד ושקע מחשב+טלפון + 2 שקעים שמורים עבור

שילוב כל הנקודות ביחידת שקעים אחת המהווה עמדת עבודה
להתקנה שקועה בקיר גבס אומ בלוקים או בטון מיועדת ל 8

מודול ( 4 שקעים) תוצרת ניסקו כולל מחיצות פנימיות אופקיות
ואנכיות לפי דרישת חברת חשמל ואביזרים תקניים דו.

5.00350.001,750.00יח'
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תוספת כנ"ל למחיר נק' חיבור קיר רגילות כולל מחיר 4 שקעים08.002.0695
במקום בודד+ שקע מחשב CAT5 RJ45 לפי תקן IBM+ שקע

טלפון+2 שקעים שמורים עבור שילוב כל הנקודות ביחידת
שקעים אחת המהווה עמדת עבודה להתקנה שקועה בקיר גבס

אומ בלוקים או בטון מיועדת ל 12 מודול (6 שקעים) תוצרת
ניסקו כולל מחיצות פנימיות אופקיות ואנכיות לפי דרישת חברת

חשמל ואביזרים תקניים דו.

5.00450.002,250.00יח'

שוחת מעבר עגולה עבור חשמל מקוטר 80 ס"מ עם מכסה08.002.0730
מיציקת מתכת משקל40 טון.

1.001,500.001,500.00יח'

שוחת מעבר עגולה עבור תקשורת מקוטר 60 ס"מ עם מכסה08.002.0735
מיציקת מתכת משקל40 טון.

2.001,200.002,400.00יח'

100חפירה\חציבה של תעלה לכבלים ברוחב עד 30 ס"מ08.002.0740
ובעומק 110 ס"מ כולל רפוד חול, הנחת הצנרת, רפוד חול נוסף,
כיסוי בלוקים, כיסוי בשכבות מהודקות, סרט סימון הכל לפי פרט

כולל יישור השטח וסילוק העודפים קומפ'.

100.0040.004,000.00מ'

20.0027.00540.00מ'תוספת למחיר החפירה הנ"ל עבור העמקתה עד 150 ס"מ.08.002.0745

צינור פלסטי תת-קרקעי עבור טלפונים\תקשורת בקוטר 50 מ"מ08.002.0750
דוגמת יקייע 13.5 מונח בחפירה כולל חוט משיכה.

250.0025.006,250.00מ'

צינור פלסטי תת-קרקעי דו שכבתי לחשמל מטיפוס קוברה קוטר08.002.0755
50 מ"מ מונח בחפירה כולל חוט משיכה.

20.0015.00300.00מ'

140.0020.002,800.00מ'צינור כנ"ל אך בקוטר 80 מ"מ .08.002.0760

צינור כנ"ל אך .P.V.C קשיח לחשמל בקוטר "4 עובי דרג 6 של08.002.0765
חברת חשמל .

50.0040.002,000.00מ'

העברת המתקן, בדיקה ואישור של מהנדס בודק מספר בדיקות08.002.0795
ככל שידרש ע"י המזמין ובשלבים לפי התקדמות הפרויקט כולל

הכנת דו"חות בדיקה, תיקון ליקויים וכל התשלומים לבודק באופן
מושלם קומפ'.

1.003,000.003,000.00קומפ

128,895.00סה"כ לנקודות ואינסטלציה חשמלית

גופי תאורה08.003

מחיר גופי התאורה להלן כולל אספקה בלבד כולל ציוד הדלקה
ונורות וכן מצתים אלקטרונים לנורות הפלורסצנט עבור ההתקנה

ישולם לפי סעיף נפרד כמפורט.

מנורת יציאת חרום תקנית מטיפוס LED בצבע לבן על גבי ירוק,08.003.0050
אותיות בגובה 15 ס"מ, דו-תכליתית מיציקת אלומיניום , דגם:

XY-VEX של MACWELL יבואן: אנלטק מאושרתע"י מכון
התקנים.

9.00300.002,700.00יח'

ג"ת לד 4000KL IK08 ,IP65 5200 LM ,40W צמוד קיר08.003.0056
חיצוני אלומה אסימטרית עם כיסוי זכוכית שקופה מחוסמת גוף

מסגסוגת אלומניום מתוכנן לפיזור חום אופטימלי דגם:
HIPACK תוצרת: OKLED יבואן: שטייניץ לירד או ש"ע מאושר

, גוף תאורה בגוון 9007 ההתקנה בגובה 300 ס"מ אלא אם
צויין אחרת.

12.00450.005,400.00יח'

גוף תאורת חרום חד-תכליתי להתקנה שקועה בתקרה מונמכת08.003.0060
3W-LED , כולל ציוד הדלקה ומצברי חרום כולל דרייבר
MACKWELL של XYLUX-LD :דגם ,DALI למערכת

(יבואן:אנלטק).

18.00300.005,400.00יח'

1.00300.00300.00יח'גוף תאורת חרום כנ"ל אך להתקנה צמוד תקרה08.003.0065

פרופיל LED שקוע בתקרה 24W/M דגם: טופז סטריפ לד08.003.0095
יבואן: געש.

12.00600.007,200.00יח'

ג"ת 18W LED שקוע בתקרה מונמכת P54 מיציקת אלומיניום08.003.0170
דגם DECO LED CL59 יבואן: שטייניץ לירד

26.00200.005,200.00יח'

ג"ת 27W LED שקוע בתקרת מונמכת עם רפלקטור08.003.0180
CRI>92 2509LM מאלומיניום מלוטש וכיסוי מזכוכית מחוסמת
,CRUZE 205 :של שטייניץ לירד או DOT 9700 :4000 דגםK

תוצרת: THORN או ש"ע מאושר.

59.00700.0041,300.00יח'
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ג"ת 27W LED בדרגת אטימות IP65 להתקנה חיצונית על קיר08.003.0190
דגם: סטאר לד של געש .

3.00600.001,800.00יח'

ג"ת 27W LED חיצוני עגול בדרגת אטימות IP65 להתקנה08.003.0195
חיצונית שקוע בתקרת בטון כולל קופסת ביטון המתאימה לגוף
במידות 155/146 מ"מ עם רפלקטור מאלומיניום מלוטשוכיסוי

DOT :דגם CRI>92 2509LM 4000K מזכוכית מחוסמת
9700 של שטייניץ לירד או ש"ע מאושר.

6.00500.003,000.00יח'

התקנה מושלמת של גוף תאורה מכל דגם שהוא (LED, שקוע,08.003.0210
תעשיתי, חיצוני) כולל קבלתו במחסני המזמין, הובלתו לשטח,

הוצאתו מהאריזה, התקנתו וחיבור הציוד והנורות,כולל ממיר
חירום ומצברים, בדיקתו לפני התקנתו והודעת המזמין בדבר אי
תקינות הגוף, התקנתו בשטח וחיבורו והפעלתו המלאה כולל כל

העבודות וחומרי העזר הדר ושיםקומפ'.

155.0060.009,300.00יח'

81,600.00סה"כ לגופי תאורה

כיבוי וגילוי אש08.004

גלאי עשן אופטי לרכזת ממוענת כולל תושבת להתקנה צמוד08.004.0010
תקרה או להתקנה שקועה בתקרה מונמכת.

16.00300.004,800.00יח'

גלאי טמפרטורה (חום ועלית טמפ') לרכזת ממוענת כולל08.004.0020
תושבת

1.00400.00400.00יח'

4.00100.00400.00יח'יחידת כניסה ממגע יבש חיצוני עבור התראות חיצוניות08.004.0060

יחידת יציאה כנ"ל אך מגע יבש להפעלת צופר,התראה, מיכל גז08.004.0065
לכיבוי הפסקת חשמל וכן מותקנת בקופסה פוליקרבנט

4.00120.00480.00יח'

5.00200.001,000.00יח'לחצן אזעקת אש מתכתי לניפוץ לרכזת ממוענת .08.004.0070

3.00120.00360.00יח'מנורת סימון אזעקת אש08.004.0080

5.00300.001,500.00יח'צופר התראה להתקנה פנימית עם נצנץ08.004.0090

1.00350.00350.00יח'צופר התראה להתקנה חיצונית עם נצנץ08.004.0110

נקודת גילוי אש (גלאי, לחצן, מנורה וכו') עבור רכזת ממוענת08.004.0130
עשויה כבל תקני אדום 1 ממ"ר (מסובבים גמישים), מספר גידים

בהתאם לצורך, מושחלים בצינור מריכף חסין אש או בתעלה
פלסטית עד 1.5X1.5 ס"מ או בצינור מרירון גלוי מהרכזת או

מהנקודה הקרובה.

30.00110.003,300.00יח'

רכזת גילוי אש ממוענת 120 אזור קיבולת לפחות, תצוגה08.004.0150
דיגטלית בעברית וכל יתר האביזרים המפורטים כולל חייגן

אוטמטי איטגרלי ברכזת ל -5 טלפונים

1.007,500.007,500.00יח'

חיווט מושלם כולל הרצה והפעלה מושלמת של מערכת גילוי08.004.0160
האש בכל תחום הפרויקט וכן העברתה בדיקה ואישור של מכון

התקנים כולל תשלומים עבור מכון התקנים קומפ'.

1.002,500.002,500.00קומפ

חיבור תחנת ספרינקלרים מקומית למערכת גילוי אש כולל חיווט08.004.0170
לברז מיקרוסוויטץ כולל צנרת מגן באופן מושלם.

1.00350.00350.00קומפ

מיכל כיבוי מנדף באבק מותאם למנדף המתוכנן, כולל מיכל08.004.0180
נתיך תרמי צנרת לקופסה עם מגע יבש עבור התראה, מסופק

מותקן כולל צנרת ומחובר כולל אישור מכון התקנים

1.0012,000.0012,000.00קומפ

34,940.00סה"כ לכיבוי וגילוי אש

מערכת אינטרקום08.005

מערכת אינטרקום מושלמת כמפורט במפרט הטכני כולל עמדת08.005.0010
גננת, ספק כוח, לוח הסתעפות כולל מהדקי קרונה, מנעול

חשמלי, עמדת קריאה אטומה למים הכל מותקן/מחוברכולל
חיווט מושלם בין כל חלקי המערכת, קופסאות ומהדקי

הסתעפות, הפעלה ומסירה כולל כבל תת-קרקעי מהבנין עד
לשער מושחל בצינור תת-קרקעי קומפלט.

1.001,500.001,500.00קומפ
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תוספת למחיר מערכת אינטרקום הנ"ל עבור עמדה נוספת08.005.0020
ומותקנת בשער חיצוני אטומה כוללת לחצן קריאה, וכן מנעול

חשמלי בשער חיצוני, לחצן נוסף בעמדת גננת, כבלים
תת-קרקעיים הכל מושלם קומפלט

1.001,000.001,000.00קומפ

2,500.00סה"כ למערכת אינטרקום

מערכת כריזה08.006

כל ציוד הכריזה יעמדו בדרישות תקן NFPA72 ובדרישות תקן
ישראלי 1220 חלק 3 לרבות כבלים , צנרת .

רמקול 20W עם שנאי קו ווסת עוצמה משתנה בתיבה אקוסטית08.006.0010
מעץ או בגריל מעל תקרה אקוסטית תוצרת WESTRA מותקן

ומחובר

7.00250.001,750.00יח'

שקע רמקול 2 פינים מותקן בתוך קופסאה מפח במידות 08.006.001815/15
.IP65 עם דלת וסגר אטומה

1.00150.00150.00יח'

חיווט מושלם כולל הפעלה, כיול ובדיקה של מערכת הכריזה08.006.0020
בכל הפרויקט כולל כבלים חסיני אש בצבע אדום רב גידיים בין

הקומות וארונות תקשורת בכל הקומות קומפ'.

1.002,700.002,700.00קומפ

עמדת הפעלת כריזה (מוקרפון ) ל 4 אזורים כולל לחצן כריזה08.006.0025
חירום כללי , כולל דואר גמיש הכל כמפורט.

1.001,000.001,000.00יח'

עמדת הפעלת כריזה חרום (מיקרופון ) מותקנת בקופסאות פח08.006.0028
אדומה מגולוון וצבוע עם פטישון ניפוץ מותקנת ומחוברת.

1.00800.00800.00יח'

1.002,500.002,500.00יח'מגבר הספק 240W R.M.S תוצר INTER-M או ש"ע .08.006.0030

1.00900.00900.00יח'פנל מוניטור כמפורט במפרט טכני.08.006.0040

1.001,100.001,100.00יח'מערכת מיתוג אזור כריזה ל 2 אזורים.08.006.0050

08.006.0060. INTER-M 1.00800.00800.00יח'ערבל קול (מיקסר) תוצרת

1.001,200.001,200.00יח'מערכת מטען ומצברים כמפורט.08.006.0070

1.001,200.001,200.00יח'נגן קלטות + טיוניר מותקן ומחובר.08.006.0080

מסד כריזה המתאים לכל הציוד הנ"ל + 30% מקום שמור כולל08.006.0099
התקנה וחיווט כל הציוד שפורט לעיל מותקן ומופעל קומפ'.

1.002,500.002,500.00יח'

16,600.00סה"כ למערכת כריזה

מערכת פתיחת חלונות שחרור עשן08.007

מנוע פתיחת חלון שחרור עשן בהזזה או בדחיפה לפתיחה של08.007.0010
1A,24VDO ,MINIGARDI של S1 עוד 2 מטר דגם

IP55 , מהירות פתיחה 12 מ"מ לשניה , יצוק MAGNETIC
מותקן ומחובר קומפלט .

4.001,400.005,600.00יח'

רכזת פתיחת חלונות שחרור עשן תקינה מיועדת ל 10 מנועים08.007.0020
(או ברכזת במידת הצורך בהתאם לנתוני יצרן מוצע) כולל לחצן
פתיחה ידנית, סוללות גיבוי,כניסת מגע יבש ממערכת גילוי אש,

יציאת מגע תקלה למערכת גילוי אש דוגמאת תוצרת
MINIGRRDI MAGNETICA NU מותקנת ומחוברת קומפלט.

1.005,000.005,000.00יח'

לחצן פתיחת חלונות נפרד מותקן רחוק מהרכזת ומחובר קומפ'08.007.0025
.

2.00400.00800.00יח'

חיבור,חיווט, והפעלה מושלמים של מערכת פתיחת חלונות08.007.0030
שחרור עשן וחיבורה באופן מושלם למערכת גילוי אש .

1.002,500.002,500.00קומפ

13,900.00סה"כ למערכת פתיחת חלונות שחרור עשן

332,387.00סה"כ לעבודות חשמל

עבודות טיח09

טיח פנים09.011
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טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים,09.011.0010
לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים

750.00101.0075,750.00מ"ר

75,750.00סה"כ לטיח פנים

טיח חוץ09.021

טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת09.021.0010
טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה

0.00127.000.00מ"ר

טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת09.021.0015
טיח מיישרת (ללא שליכטה שחורה)

180.0096.0017,280.00מ"ר

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.

500.00450.00225,000.00מ"ר

242,280.00סה"כ לטיח חוץ

318,030.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי10

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה10.031

ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/20 ס"מ, רמת10.031.0015
GC- מחיר יסוד 50 ש"ח/מ"ר, דגם ,R11 התנגדות להחלקה
ELEMENTI LUTEZIO STRU FB, של חברת "אלוני" או

ש"ע

30.00243.007,290.00מ"ר

ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה דמוי פרקט במידות 10.031.012415/60
ס"מ, מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר,

דגם MIELE MATT A.S של חברת "אלוני" או ש"ע, בפרישה
ע"פ תכניות האדריכל.

270.00285.0076,950.00מ"ר

10.031.0142COLOR TWO שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ דגם
מסדרת RAKO בגוון WHITE MATT של חברת "אלפקס" או

ש"ע

170.0040.006,800.00מ'

ריצוף באריחי גרניט פורצלן 60/60 ס"מ בעובי 10 מ"מ, רמת10.031.0143
התנגדות להחלקה R11, מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר, דגם

terazzo pro white מק"ט 221864 של חברת "אלוני" או ש"ע

45.00293.0013,185.00מ"ר

10.031.0500terazzo pro שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ, דגם
white מק"ט 221864 של חברת "אלוני" או ש"ע/

35.0040.001,400.00מ'

105,625.00סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה

חיפוי קירות10.050

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 10.050.001020/50
ס"מ, מחיר יסוד 45 ש"ח/מ"ר,

דגם HAPPY של חברת "אלוני" או ש"ע

190.00251.0047,690.00מ"ר

47,690.00סה"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.

9.0063.00567.00מ'

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

15.0070.001,050.00מ'

1,617.00סה"כ לתוספות לעבודות ריצוף וחיפוי
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יח'תאורמספר
מידה

סה"כמחירכמות

154,932.00סה"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.

540.0021.8011,772.00מ"ר

11,772.00סה"כ לצבע פנים

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס11.012

שליכט צבעוני אקרילי "TM50" או ש"ע במרקם בינוני על קירות11.012.0182
גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.4-3.3 ק"ג/מ"ר בשכבה,
לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית שליכט מיישר

(הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)

180.00100.0018,000.00מ"ר

18,000.00סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס

29,772.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום12

חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-12.0112
מסלולים

חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב 2 מסלולים במידות12.011.0300
100X100 ס"מ אלומיניום מאולגן/צבוע, זכוכית בידודית

מחוסמת 6-12-6, הכל ע"פ הנחיות הג"א, לרבות מסילה פנויה
עבור נגררת.

כדוגמת פרופיל קליל אופיס 5500 או ש"ע. 
כיוון פתיחה ע"פ התכנית.

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

למפרט הטכני.

1.002,320.002,320.00מ"ר

חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב 2 מסלולים במידות12.011.0301
190X100 ס"מ אלומיניום מאולגן/צבוע, זכוכית בידודית

מחוסמת 6-12-6, לרבות מסילה פנויה עבור רשת הזזה נגררת.
כדוגמת פרופיל קליל 9200 או ש"ע. 

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

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

3.802,460.009,348.00מ"ר

חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב 2 מסלולים, לרבות קבוע12.011.0302
תחתון, במידות 195X150 ס"מ אלומיניום מאולגן/צבוע, זכוכית

בידודית מחוסמת 6-12-6, לרבות מסילה פנויה עבור רשת
הזזה נגררת.

כדוגמת פרופיל קליל 9200 או ש"ע. 
כיוון פתיחה ע"פ התכנית.

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

למפרט הטכני.

8.802,460.0021,648.00מ"ר

חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב 2 מסלולים, במידות12.011.0303
220X100 ס"מ אלומיניום מאולגן/צבוע, זכוכית בידודית

מחוסמת 6-12-6, לרבות מסילה פנויה עבור רשת הזזה נגררת.
כדוגמת פרופיל קליל 9200 או ש"ע. 

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

הכל קומפלט לפי פריט A-09 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

2.202,460.005,412.00מ"ר
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חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב 2 מסלולים, במידות12.011.0304
240X230 ס"מ אלומיניום מאולגן/צבוע, זכוכית בידודית

מחוסמת 6-12-6, לרבות מסילה פנויה עבור רשת הזזה נגררת.
כדוגמת פרופיל קליל 9200 או ש"ע. 

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

הכל קומפלט לפי פריט A-012 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

11.002,460.0027,060.00מ"ר

תוספת לסעיף 12.011.0304 עבור דלת כנף במידות 12.011.0305100/230
ס"מ, זכוכית בידודית מחוסמת 6-12-6, זוג ידיות במחיר יסוד
350 ש"ח/זוג, מחזיר שמן עליון סטנדרטי, בויטרינה כדוגמת

קליל 9200 או ש"ע.
כולל מדידות,הובלה והתקנה.

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

2.0010,000.0020,000.00יח'

חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב 2 מסלולים, לרבות קבוע12.011.0306
תחתון, במידות 195X150 ס"מ אלומיניום מאולגן/צבוע, זכוכית

בידודית מחוסמת 6-12-6, לרבות מסילה פנויה עבור רשת
הזזה נגררת.

כדוגמת פרופיל קליל 9200 או ש"ע. 
כיוון פתיחה ע"פ התכנית.

כולל מדידות, הובלה והתקנה.
הכל קומפלט לפי פריט A-13 ברשימות האדריכל ובכפוף

למפרט הטכני.

8.802,460.0021,648.00מ"ר

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

107,436.00

12.014-DREH) חלון אלומיניום ציר צד וחלון דו-צירי סב-נטוי

חלון דו צירי סב-נטוי מאולגן/צבוע, במידות 80X80 ס"מ, זכוכית12.014.0450
בידודית מחוסמת 6-12-6, לרבות מסילה פנויה עבור רשת

קבועה ניתנת לפירוק, כדוגמת קליל 5500 או ש"ע.
כולל מדידות,הובלה והתקנה.

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

1.303,220.004,186.00מ"ר

חלון דו צירי סב-נטוי מאולגן/צבוע, במידות 100X80 ס"מ,12.014.0451
זכוכית בידודית מחוסמת 6-12-6, לרבות מסילה פנויה עבור

רשת קבועה ניתנת לפירוק, כדוגמת קליל 5500 או ש"ע.
כולל מדידות,הובלה והתקנה.

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

0.803,220.002,576.00מ"ר

חלון דו צירי סב-נטוי מאולגן/צבוע, במידות 100X100 ס"מ,12.014.0452
זכוכית בידודית מחוסמת 6-12-6, לרבות מסילה פנויה עבור

רשת קבועה ניתנת לפירוק, כדוגמת קליל 5500 או ש"ע.
כולל מדידות,הובלה והתקנה.

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

1.003,220.003,220.00מ"ר

חלון דו צירי סב-נטוי מאולגן/צבוע, במידות 100X100 ס"מ,12.014.0453
זכוכית בידודית מחוסמת 6-12-6, לרבות מסילה פנויה עבור

רשת קבועה ניתנת לפירוק, כדוגמת קליל 5500 או ש"ע.
כולל מדידות,הובלה והתקנה.

הכל קומפלט לפי פריט A-14 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

1.003,220.003,220.00מ"ר

חלון דו צירי סב-נטוי מאולגן/צבוע, במידות 80X80 ס"מ, זכוכית12.014.0454
בידודית מחוסמת 6-12-6, לרבות מסילה פנויה עבור רשת

קבועה ניתנת לפירוק, כדוגמת קליל 5500 או ש"ע.
כולל מדידות,הובלה והתקנה.

הכל קומפלט לפי פריט A-16 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

0.703,220.002,254.00מ"ר
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סה"כמחירכמות

סה"כ לחלון אלומיניום ציר צד וחלון דו-צירי סב-נטוי
-DREH)

15,456.00

דפנות קבועות - ויטרינות מאלומיניום12.062

ויטרינה קבועה מאלומיניום במידות 280X230 מחולקת לשני12.062.0010
אגפים, לרבות חלוקות משנה אופקיות מאולגן/צבוע, זכוכית

בידודית מחוסמת 6-12-6, כדוגמת קליל 9200 או ש"ע.
כולל מדידות,הובלה והתקנה.

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

6.503,220.0020,930.00מ"ר

ויטרינה קבועה מאלומיניום במידות 210X60 ס"מ,12.062.0011
מאולגן/צבוע, זכוכית מחוסמת 6 מ"מ, כדוגמת קליל 9200 או

ש"ע.
כולל מדידות,הובלה והתקנה.

הכל קומפלט לפי פריט A-10 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

2.503,220.008,050.00מ"ר

ויטרינה קבועה מאלומיניום במידות 120X230 לרבות חלוקות12.062.0220
משנה אופקיות מאולגן/צבוע, זכוכית בידודית מחוסמת 6-12-6,

כדוגמת קליל 5500 או ש"ע, מותאם להחדרת כנף דלת
אלומיניום ברוחב מקסימאלי 100 ס"מ, כדוגמת קליל 5500 או

ש"ע.
כולל מדידות,הובלה והתקנה.

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

5.603,050.0017,080.00מ"ר

ויטרינה קבועה מאלומיניום במידות 125X165 לרבות חלוקות12.062.0221
משנה אופקיות מאולגן/צבוע, זכוכית מחוסמת 6 מ"מ, כדוגמת

קליל 5500 או ש"ע.
כולל מדידות,הובלה והתקנה.

הכל קומפלט לפי פריט A-11 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

2.103,050.006,405.00מ"ר

ויטרינה קבועה מאלומיניום במידות 105X215, מאולגן/צבוע,12.062.0222
זכוכית מחוסמת 6 מ"מ, כדוגמת קליל 5500 או ש"ע.

כולל מדידות,הובלה והתקנה.
הכל קומפלט לפי פריט A-15 ברשימות האדריכל ובכפוף

למפרט הטכני.

2.303,050.007,015.00מ"ר

תוספת לסעיף 12.062.0220 עבור דלת כנף במידות 12.062.0250100/230
ס"מ, זכוכית בידודית מחוסמת 6-12-6, זוג ידיות במחיר יסוד
350 ש"ח/זוג, מחזיר שמן עליון סטנדרטי, בויטרינה כדוגמת

קליל 5500 או ש"ע.
כולל מדידות,הובלה והתקנה.

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

2.009,140.0018,280.00יח'

77,760.00סה"כ לדפנות קבועות - ויטרינות מאלומיניום

מנועים חשמליים לחלונות שחרור עשן12.104

תוספת לסעיף 12.014.0454, מנוע זרוע ((Folding Arm דגם12.104.0200
" 2EA-KL "או ש"ע תוצרת חב' "Simon Rwa" גרמניה לפי

תקן אירופאי EN12101-2 או לפי ת"י 21927-2, לפתיחה
,24V/DC וסגירת פתחים לשחרור עשן, צריכת זרם 3 אמפר

עמיד אש של 300 מעלות למשך 30 דק', לרבות מהלך פתיחה
עד 710 מ"מ למשקל חלון 800-1000 ניוטון, תושבות ואביזרי

חיבור להתקנה מושלמת של המנוע כדוגמת חב' "מטלפרס" או
ש"ע

1.004,440.004,440.00יח'

4,440.00סה"כ למנועים חשמליים לחלונות שחרור עשן

רשתות גלילה ורשתות יתושים12.110
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רשת יתושים "קליל חדשה" מניילון או מאלומיניום, עבור חלון12.110.0250
הזזה (הרשת על חצי הפתח), לרבות גלגלונים, מותקנת על

מסילה קיימת במשקוף החלון,המדידה לפי שטח הרשת.
כולל מדידות,הובלה והתקנה. 

בהתאם לפריט A-01 ברשימות האדריכל ובכפוף למפרט
הטכני.

0.50790.00395.00מ"ר

רשת יתושים "קליל חדשה" מניילון או מאלומיניום,נגררת ניתנת12.110.0251
לפירוק, עבור חלון הזזה (הרשת על חצי הפתח), לרבות

גלגלונים, מותקנת על מסילה קיימת במשקוף החלון,המדידה
לפי שטח הרשת.

כולל מדידות,הובלה והתקנה. 
בהתאם לפריט A-04 ברשימות האדריכל ובכפוף למפרט

הטכני.

1.90790.001,501.00מ"ר

רשת יתושים "קליל חדשה" מניילון או מאלומיניום,נגררת ניתנת12.110.0252
לפירוק, עבור חלון הזזה (הרשת על חצי הפתח), לרבות

גלגלונים, מותקנת על מסילה קיימת במשקוף החלון,המדידה
לפי שטח הרשת.

כולל מדידות,הובלה והתקנה. 
בהתאם לפריט A-07 ברשימות האדריכל ובכפוף למפרט

הטכני.

2.70790.002,133.00מ"ר

רשת יתושים "קליל חדשה" מניילון או מאלומיניום,נגררת ניתנת12.110.0253
לפירוק, עבור חלון הזזה (הרשת על חצי הפתח), לרבות

גלגלונים, מותקנת על מסילה קיימת במשקוף החלון,המדידה
לפי שטח הרשת.

כולל מדידות,הובלה והתקנה. 
בהתאם לפריט A-13 ברשימות האדריכל ובכפוף למפרט

הטכני.

1.30790.001,027.00מ"ר

רשת יתושים "קליל חדשה" מניילון או מאלומיניום, עבור חלון12.110.0254
הזזה (הרשת על חצי הפתח), לרבות גלגלונים, מותקנת על

מסילה קיימת במשקוף החלון,המדידה לפי שטח הרשת.
כולל מדידות,הובלה והתקנה. 

בהתאם לפריט A-09 ברשימות האדריכל ובכפוף למפרט
הטכני.

1.10790.00869.00מ"ר

רשת יתושים "קליל חדשה" מניילון או מאלומיניום,נגררת ניתנת12.110.0255
לפירוק, עבור חלון הזזה (הרשת על חצי הפתח), לרבות

גלגלונים, מותקנת על מסילה קיימת במשקוף החלון,המדידה
לפי שטח הרשת.

כולל מדידות,הובלה והתקנה. 
בהתאם לפריט A-12 ברשימות האדריכל ובכפוף למפרט

הטכני.

2.90790.002,291.00מ"ר

רשת יתושים קבועה מניילון או אלומיניום עבור חלון דו צירי12.110.0300
סב-נטוי לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן במידות עד

1.0 מ"ר וניתנת לפירוק.
כולל מדידות,הובלה והתקנה.

בהתאם לפריט A-05 ברשימות האדריכל ובכפוף למפרט
בטכני.

2.00456.00912.00יח'

רשת יתושים קבועה מניילון או אלומיניום עבור חלון דו צירי12.110.0301
סב-נטוי לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן במידות עד

1.0 מ"ר וניתנת לפירוק.
כולל מדידות,הובלה והתקנה.

בהתאם לפריט A-06 ברשימות האדריכל ובכפוף למפרט
בטכני.

1.00456.00456.00יח'

רשת יתושים קבועה מניילון או אלומיניום עבור חלון דו צירי12.110.0302
סב-נטוי לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן במידות עד

1.0 מ"ר וניתנת לפירוק.
כולל מדידות,הובלה והתקנה.

בהתאם לפריט A-08 ברשימות האדריכל ובכפוף למפרט
בטכני.

1.00456.00456.00יח'

רשת יתושים קבועה מניילון או אלומיניום עבור חלון דו צירי12.110.0303
סב-נטוי לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן במידות עד

1.0 מ"ר וניתנת לפירוק.
כולל מדידות,הובלה והתקנה.

בהתאם לפריט A-14 ברשימות האדריכל ובכפוף למפרט
בטכני.

1.00456.00456.00יח'
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רשת יתושים קבועה מניילון או אלומיניום עבור חלון קיפ לרבות12.110.0304
מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן במידות עד 1.0 מ"ר וניתנת

לפירוק.
כולל מדידות,הובלה והתקנה.

בהתאם לפריט A-16 ברשימות האדריכל ובכפוף למפרט
בטכני.

1.00456.00456.00יח'

10,952.00סה"כ לרשתות גלילה ורשתות יתושים

216,044.00סה"כ לעבודות אלומיניום

עבודות אבן14

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

26.00410.0010,660.00מ'

10,660.00סה"כ לעיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש14.030

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

90.00430.0038,700.00מ'

38,700.00סה"כ לעבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש

חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)14.050

חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "מוטבה" בעובי 14.050.00304-5
ס"מ דגם "יריחו" 30 רץ של חברת "אלבר" או ש"ע, 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.

הכל לפי פרטי האדריכל.

260.00520.00135,200.00מ"ר

135,200.00סה"כ לחיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)

184,560.00סה"כ לעבודות אבן

מתקני מיזוג אוויר15

מפוחים15.020

6.00750.004,500.00יח'מפוח (וונטה) "6 חד כווני, מופעל יחד עם התאורה15.020.0112

6.00400.002,400.00יח'תוספת עבור לוחיות וחיווט חשמלי למפוח (וונטה)15.020.0129

6.00115.00690.00יח'תוספת תריס אל חוזר למפוח (וונטה) "15.020.01336

7,590.00סה"כ למפוחים

מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות15.041

הערות: 1. 1 כ"ס שווה כ- BTU/HR 9,000 2. התקנה
סטנדרטית כוללת: הובלה, אביזרי תלייה, תושבת ליחידת

העיבוי, חיבור היחידה לניקוז, 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז,
חשמל ופיקוד, פתיחת פתח בקיר בלוקים חיצוני עד "3 למעבר
צנרת גז ואיטומו. 3. מערכת מודולרית לאיטום מעברי צנרת גז
וכבלי חשמל למזגן מפוצל במקלט/מרחב מוגן - ראה תת פרק
59.042. 4. תושבת תלויה למזגן עם סורג הגנה למזגן - ראה

סעיפים 06.051.1010-1040.

מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה"15.041.0048
BTU/HR 8,500- או "תדיראן" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית

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

2.003,800.007,600.00קומפ
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מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה"15.041.0053
BTU/HR 12,000 או "תדיראן" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית

לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם

1.004,000.004,000.00קומפ

מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה"15.041.0055
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

3.006,000.0018,000.00קומפ

מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה"15.041.0056
BTU/HR או "תדיראן" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית
27,000-28,000 לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז

וחשמל, מותקן מושלם

2.007,100.0014,200.00קומפ

מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "תדיראן" או15.041.0057
ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 31,000 לרבות 2.0

מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם

1.008,000.008,000.00קומפ

צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 15.041.01102
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) הכוללת 15.041.01202
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

30.00135.004,050.00מ'

57,850.00סה"כ למזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות

מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים15.070
מוסדיים

מערכת אוורור וסינון אוויר מוסדית מסוג "תיבת נח" "סמויה"15.070.0136
תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע דגם Hidden-100 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
600 מק"ש במצב סינון ו-1200 מק"ש במצב אוורור, מיועדת

למיגון עד 100 איש. המחיר כולל התקנה מושלמת, בדיקת
הפעלה, דו"ח התקנה ותו-תקן ת"י 4570

1.0036,900.0036,900.00קומפ

סה"כ למערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים
ולמקלטים מוסדיים

36,900.00

עבודות מיזוג נוספות15.099

תוספת למפוח יניקה צירי של שרוול בקוטר "6 בגג כולל מקל15.099.0001
סבא ורשת נגד חרקים בהתאם למפרט הטכני והתוכניות

6.00150.00900.00קומפ

900.00סה"כ לעבודות מיזוג נוספות

103,240.00סה"כ למתקני מיזוג אוויר

רכיבים מתועשים בבנין22

תקרות מלוחות מינרליים22.021

תקרה אקוסטית מלוחות מינרליים מדגם FOCUS-E של חברת22.021.0010
"יהודה יצוא יבוא" או ש"ע, גודל לוח אופייני 60/60 ס"מ לרבות
L ,T קונסטרוקצית נשיאה כנדרש לרבות פיין ליין, פרופילי קצה

Z ,L+Z, וכל החיזוקים, החיבורים וכל חומרי העזר למיניהם.
הכל קומפלט.

130.00170.0022,100.00מ"ר

תקרה אקוסטית מלוחות מינרליים מדגם FOCUS-E של חברת22.021.0011
"יהודה יצוא יבוא" או ש"ע, גודל לוח אופייני 60/60 ס"מ לרבות
L ,T קונסטרוקצית נשיאה כנדרש לרבות פיין ליין, פרופילי קצה

Z ,L+Z, וכל החיזוקים, החיבורים וכל חומרי העזר למיניהם,
הכל ע"פ מפרט ה"גא. הכל קומפלט.

13.00170.002,210.00מ"ר

24,310.00סה"כ לתקרות מלוחות מינרליים
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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.

35.00200.007,000.00מ"ר

תקרת מגשי אלומיניום ברוחב 40, 30 ס"מ ובעובי 0.75 מ"מ,22.022.0029
לרבות פרופילים נושאים ואלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ'),
עד לביצוע מושלם של העבודה ופרופיל זוויתן בעובי 1.2 מ"מ

ליד הקירות

29.00274.007,946.00מ"ר

14,946.00סה"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 .

90.00165.0014,850.00מ"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, לרבות פתח "אופן ארט" עבור

גישה למערכת אוורו וסינון, הכל ע"פ מפרט הג"א. הכל קומפלט
.

15.00165.002,475.00מ"ר

17,325.00סה"כ לסגירות אנכיות ואופקיות מגבס

56,581.00סה"כ לרכיבים מתועשים בבנין

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון23

מיקרופיילים (כלונסאות בקדיחת הקשה)23.041

כלונסאות מיקרופיילים בקדיחת הקשה בטון ב-30 קידוח ויציקה23.041.0010
קוטר 35 ס"מ בעומק עד 12 מ'לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי

חפירה

170.00319.0054,230.00מ'

54,230.00סה"כ למיקרופיילים (כלונסאות בקדיחת הקשה)

54,230.00סה"כ לכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון

ריהוט וציוד מורכב בבנין30

אביזרים במקלחת ובשירותים30.011

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

6.002,525.0015,150.00יח'

מתקן לסבון מלבני (אופקי או אנכי) במידות 210/120/125 מ"מ30.011.3202
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'

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.

3.00560.001,680.00יח'
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נגיש - מראת קריסטל בעובי 8 מ"מ מודבקת ע"ג קיר עם פאזות30.011.5080
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.

1.00340.00340.00יח'

19,630.00סה"כ לאביזרים במקלחת ובשירותים

19,630.00סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

פיתוח נופי40

40.0024.90X210 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-06 ברשימות האדריכל ובכפוף

למפרט הטכני.

1.005,000.005,000.00יח'

חלון פלדה למרחב מוגן מוסדי מדגם "דור חדש" נגרר לכיס40.0325
במידות פתח אור 100/100 ס"מ , כנף פלדה מגולוונת בעובי

24 מ"מ, לרבות משקוף וצבע.
כיוון הפתיחה ע"פ התכנית.
ע"פ הנחיות הג"א תקפות.

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

למפרט הטכני.

1.005,760.005,760.00יח'

מדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה40.052

35.0060.002,100.00מ"קחגורת בטון במידות 20/10 ס"מ או 15/15 ס"מ40.052.0060

2,100.00סה"כ למדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה

ריצוף באבנים משתלבות40.053

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 40.053.031210/20
ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא

כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון
לבן ו/או גווני קוקטייל

100.00125.0012,500.00מ"ר

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבני במידות 40.053.047015/30
ס"מ או 20/40 ס"מ, תוצרת "ולפמן" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ

(לא כולל מצע), גוון אפור

50.00118.005,900.00מ"ר

18,400.00סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

אבני שפה וגן, אבני תיחום40.054

אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון40.054.0600
אפור

50.0073.003,650.00מ'

אבן גן רחבה במידות 20/10/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת40.054.0710
בטון, גוון אפור

5.00105.00525.00מ'

4,175.00סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום

קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון40.061

קיר תומך מבטון מזוין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ40.061.0091
ובגובה עד 2 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש

הקיר וזיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)

40.001,810.0072,400.00מ"ק

קיר תומך מבטון מזוין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ40.061.0101
ובגובה מ- 2.01 ועד 7.0 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל

עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)

50.001,950.0097,500.00מ"ק

169,900.00סה"כ לקירות תומכים מבטון ובלוקי בטון
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205,335.00סה"כ לפיתוח נופי

גינון והשקיה41

הכשרת קרקע41.010

הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני41.010.0010
עבודות שתילה ובינוי)

80.004.20336.00מ"ר

336.00סה"כ להכשרת קרקע

עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט41.011

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

80.005.80464.00מ"ר

קומפוסט לשטחים שגודלם עד 250 מ"ר (בכמות של כ-25 מ"ק41.011.0030
לדונם)

2.00270.00540.00מ"ק

1,004.00סה"כ לעיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט

נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר41.020

350.0022.007,700.00יח'נטיעת שתילים גודל מס' 4 (3 ליטר)41.020.0040

עצים ממיכל (100 ליטר) "גודל 9" בקוטר גזע "3 מדוד 0.3 מ'41.020.0190
מפני הקרקע, לרבות זוג סמוכות מחוטאות ו- 50 ליטר קומפוסט

לעץ

11.00600.006,600.00יח'

14,300.00סה"כ לנטיעה והעתקת עצים בתחום האתר

אביזרים לראש בקרה41.040

ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט41.040.0627
320X1115X855 או ש"ע, במידות OR-2852 בלומגארד" דגם

מ"מ לרבות בסיס סוקל בהתאם למידות הארון ומנעול

2.004,960.009,920.00יח'

9,920.00סה"כ לאביזרים לראש בקרה

מחשבים ובקרי השקיה41.050

ברז חשמלי DC "3/4 או "1 + סניקה לא כולל סוללות, דוגמת41.050.0080
"מגופית" של נטפים או ש"ע

6.00170.001,020.00יח'

בקר השקייה אטום למים עם חיבור ברז ראשי גלקון DC-4 או41.050.0310
ש"ע, בעל צג 4 תחנות מופעל ע"י סוללות דגם 6004 או ש"ע,

קוטר "3/4 או "1

2.00870.001,740.00יח'

2,760.00סה"כ למחשבים ובקרי השקיה

צנרת השקיה41.070

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר 41.070.014025
מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או

בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

60.0011.80708.00מ'

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר 41.070.015032
מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או

בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

100.0013.601,360.00מ'

שרוול מצינור פוליאתילן דרג 10 קוטר 75 מ"מ קשיח, לרבות41.070.0667
חפירה בעומק כיסוי עד 70 ס"מ והשחלת חוט ניילון

5.0081.00405.00מ'

2,473.00סה"כ לצנרת השקיה

שלוחות טפטוף41.080

שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע, קוטר 41.080.002017
מ"מ, טפטפת כל 40-50 ס"מ

250.006.501,625.00מ'
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טבעת מצינור פוליאתילן קוטר 16 מ"מ עם 10 טפטפות41.080.0120
אינטגרליות מתווסתות, במרווחים של 30 ס"מ, הטבעת

מחוברת לצינור ההזנה ע"י מחבר פלסאון

11.0036.00396.00יח'

2,021.00סה"כ לשלוחות טפטוף

ראשי מערכת41.100

ראש מערכת קוטר "1 עבור טפטוף ועבור המטרה (בשלוחות41.100.0030
נפרדות), מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות

מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב,
מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן

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

2.007,300.0014,600.00יח'

14,600.00סה"כ לראשי מערכת

47,414.00סה"כ לגינון והשקיה

ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר42

משטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה42.066

נגיש- דשא בטיחותי למתקני משחק לפי ת"י 1498 בצפיפות של42.066.0098
38,000 תפרים למ"ר, דגם "פולי-גראס" תוצרת "פוליטן ספורט"

או ש"ע, המורכב משתי שכבות: שכבה עליונה דשא סינטטי
בגובה 20 מ"מ עם מילוי חול סיליקט. שכבה תחתונה יציקת
משטח גומי SBR, בהתאם להוראות יצרן המתקנים וטבלת

גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים (יבוצע ע"ג תשתית של
מצעים מהודקים אספלט או בטון שישולמו בנפרד)

100.00370.0037,000.00מ"ר

37,000.00סה"כ למשטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה

37,000.00סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר

גידור44

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה44.012

גדר דגם "עפולה" או "נועה" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים)44.012.0035
בגובה 2.0 מ' עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ

במרווח של 99 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ,
ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 2.66-2.73 מ', לרבות

יסודות בטון בודדים

90.00770.0069,300.00מ'

69,300.00סה"כ לגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה

מעקות לבניה פרטית ורוויה44.022

מעקה דגם "כנרת" או "גדרה" או ש"ע עם עמודי פלדה מפרופיל44.022.0010
50/50/2 מ"מ כל 2.0 מ' ובגובה 1.05 מ' וניצבים מפרופילים
20/20/1.5 מ"מ ובמרווח של 99 מ"מ המחוברים לפרופילים

אופקיים 50/25/2 מ"מ, לרבות חיבור המסגרת לעמוד
במחברים עיוורים ויסודות בטון בודדים

8.00480.003,840.00מ'

3,840.00סה"כ למעקות לבניה פרטית ורוויה

שערים מפרופילי פלדה44.031

שער חד כנפי מגולוון דגם "ערן" או "צבר" או ש"ע במידות -44.031.0021120
140/200 ס"מ, מסגרת הכנף מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, ניצבים

מפרופיל 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99-100 מ"מ, לרבות
משקוף מפרופיל 60/60/2, יסודות בטון במידות 50/50/70 ס"מ

ובריח למנעול תלייה

0.003,320.000.00יח'

שער דו- כנפי מגולוון דגם "עפולה" או ש"ע במידות 44.031.0043470/200
ס"מ, מסגרת הכנף מפרופיל 60/40/2 מ"מ, ניצבים מפרופיל

25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ מחוברים לשני פרופילים
אופקיים 60/40/2 מ"מ וכותרת עליונה בצורת "ח", לרבות

עמודים מפרופיל 100/100/3.25 מ"מ, פרזול ויסודות בטון
80/80/80 ס"מ. השער מגולוון וצבוע בתנור

2.009,950.0019,900.00יח'
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שער חד כנפי מגולוון דגם "כנרת" או ש"ע (לגני ילדים) במידות44.031.0150
120/100 ס"מ, מסגרת מפרופיל 50/25/2 מ"מ, ניצבים

מפרופיל 20/20/1.5 מ"מ במרווח של עד 100 מ"מ, לרבות
עמודים מפרופיל 50/50/2.2, פרזול ויסודות בטון במידות

40/40/40 ס"מ. השער מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור

4.001,930.007,720.00יח'

27,620.00סה"כ לשערים מפרופילי פלדה

100,760.00סה"כ לגידור

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים46
"קוריאן"

משטחי קוורץ של "אבן קיסר" (קבוצה 3) בעובי 3 ס"מ, דגם46.0027
,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

6.002,420.0014,520.00מ"ר

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

14,520.00

מתקני אוורור וסינון50

צינור אוורור מפלדה מגולוונת בקוטר "8 במקלט/מרחב מוגן50.0500
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-04 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

5.00640.003,200.00יח'

אטם מובנה מודולרי דגם "עומר SA" או ש"ע במעבר כבלים וצינורות50.0510
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-05 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

1.00480.00480.00יח'

3,680.00סה"כ למתקני אוורור וסינון

מרחבים מוגנים ומקלטים59

מסגרות פלדה59.040

59.040.0024.90X210 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-06 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 ס"מ , כנף פלדה מגולוונת בעובי

24 מ"מ, לרבות משקוף וצבע.
כיוון הפתיחה ע"פ התכנית.
ע"פ הנחיות הג"א תקפות.

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

למפרט הטכני.

1.005,760.005,760.00יח'

10,760.00סה"כ למסגרות פלדה
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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-04 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

5.00640.003,200.00יח'

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-05 ברשימות האדריכל ובכפוף
למפרט הטכני.

1.00480.00480.00יח'

3,680.00סה"כ למתקני אוורור וסינון

14,440.00סה"כ למרחבים מוגנים ומקלטים

עבודות נוספות98

3X3 ארגז חול מק"ט 4404תוצרת "גנית פארק " לפי תוכנית98.0009
ופרט במידות

2.001,500.003,000.00יח'

1.002,500.002,500.00יח'"נדנת עלה ורד" מק"ט ,5400תוצרת גנית פארק או ש"ע ואיכות.98.1009

1.004,000.004,000.00יח'בית בובות דגם צפת mp 2501תוצרת "פסגות" או ש"ע ואיכות.98.2009

1.005,000.005,000.00יח'מתקן חצר דגם "קיטי", תוצרת גנית פארק או ש"ע ואיכות.98.3009

חבת צפרדע מק"ט ,2615408תוצרת גנית פארק או ש"ע98.4009
ואיכות.

1.005,000.005,000.00יח'

הצללה בד דגם ,פשוש " מק"ט 6514מתקני פסגות או שו"ע98.5009
ואיכות.סככת בד לארגז חול במידות 3X3הסככה מורכבת
מקונסטרוקציית מתכת,העויה פרופילים וצינורות מגולנים

וצבועים בתנור בפוליאסטר טהור.במנה השלד הפנימי ייצור
צורת גג מרובע ,מעין פרודה. על גבי השלד יותקן בד הצללה

במשקל 320גרם למ"ר.על הבד לעמוד בכל דריש

1.004,500.004,500.00יח'

הצללה בד דגם ,פשוש " מק"ט 6514מתקני פסגות או שו"ע98.6003
ואיכות סככה המורכבת מפרופילי מתכת מגולוונים וצבועים

בתנור, ביצוע עפ"י המפרט המצורף ,מבנה השלד הפני ייצור גג
מרובע, מעין פגודהץעל הבד לעמוד בכל דרישות

5093במהדורות המעודכנת הבד יחובר לקונסטרוקציה
בעמצעות מתיחה המאפשרות פירוק והרכבה קלים בעת צור.

100.00186.0018,600.00יח'

42,600.00סה"כ לעבודות נוספות
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סה"כ למכרז לבינוי פעוטונים בהר עמשא

סה"כ למכרז לבינוי פעוטונים בהר עמשא

34,325.00עבודות עפר01

397,027.00עבודות בטון יצוק באתר02

22,320.00עבודות איטום05

146,154.50נגרות אומן ומסגרות פלדה06

97,200.00מתקני תברואה07

332,387.00עבודות חשמל08

318,030.00עבודות טיח09

154,932.00עבודות ריצוף וחיפוי10

29,772.00עבודות צביעה11

216,044.00עבודות אלומיניום12

184,560.00עבודות אבן14

103,240.00מתקני מיזוג אוויר15

56,581.00רכיבים מתועשים בבנין22

54,230.00כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון23

19,630.00ריהוט וציוד מורכב בבנין30

205,335.00פיתוח נופי40

47,414.00גינון והשקיה41

37,000.00ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר42

100,760.00גידור44

14,520.00משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים "קוריאן"46

3,680.00מתקני אוורור וסינון50

14,440.00מרחבים מוגנים ומקלטים59

42,600.00עבודות נוספות98

2,632,181.50סה"כ עלות

447,470.86מע"מ בשיעור 17%

3,079,652.36סה"כ עלות

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז/הצעה:

חותמת:חתימה:

חותמת:חתימה:


