
29/10/2019 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
1עמוד: 

168/2019מכרז מספר :

בי"ס לבנות פלך

נריה הנדסה מנהל פרוייקט: 14,318,208.09 אומדן (ללא מע"מ):

ביס עיס לבנות פלך 1814 פרוייקט:

בצוע 2

ריכוז למכרז

)Aפרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה ( 1 תת כתב:

סה"כ נושא

43,443.50 עבודות עפר 1.1.1 תת פרק:

43,443.50עבודות עפר 1.1 סה"כ לפרק:

2,143,740.80 עבודות בטון יצוק באתר 1.2.1 תת פרק:

2,143,740.80עבודות בטון יצוק באתר 1.2 סה"כ לפרק:

127,925.00 עבודות בנייה 1.4.1 תת פרק:

127,925.00עבודות בנייה 1.4 סה"כ לפרק:

291,716.60 עבודות איטום 1.5.1 תת פרק:

291,716.60עבודות איטום 1.5 סה"כ לפרק:

153,200.60 עבודות נגרות 1.6.1 תת פרק:

עבודות מסגרות 1.6.2 תת פרק:

153,200.60עבודות נגרות ומסגרות אומן 1.6 סה"כ לפרק:

31,858.00 צינורות פלדה מגולוונים 1.7.11 תת פרק:

12,722.80 צינורות פלסטיים 1.7.12 תת פרק:

1,976.25 ברזים, שסתומים ומסננים 1.7.21 תת פרק:

4,471.00 ספחים מגולוונים 1.7.23 תת פרק:

42,993.00 צינורות 1.7.31 תת פרק:

1,402.50 עטיפת בטון לצנרת 1.7.32 תת פרק:

1,636.25 , ויציקת ברזלPVCספחים לצנרת פוליאתילן, פוליפרופילן,  1.7.33 תת פרק:

9,350.00 מחסומי רצפה, סיפונים למזגן ותעלות ניקוז 1.7.34 תת פרק:

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 1.7.41 תת פרק:

כיורים וקערות 1.7.42 תת פרק:

ברזים וסוללות 1.7.45 תת פרק:

7,964.50 ניקוז מי גשם 1.7.50 תת פרק:

6,468.50 מיכלי מים 1.7.80 תת פרק:

ציוד לכיבוי אש 1.7.93 תת פרק:

9,039.75 עבודות לפי מפרט ראדון וניקוז יסודות 1.7.99 תת פרק:

129,882.55אינסטלציה סניטארית 1.7 סה"כ לפרק:

204,425.00 נקודות 1.8.1 תת פרק:

גופי תאורה 1.8.2 תת פרק:

320,594.50 אינסטלציה חשמלית 1.8.3 תת פרק:

119,391.00 לוחות חשמל 1.8.4 תת פרק:

13,362.00 מערכת הארקות 1.8.5 תת פרק:

גילוי אש וכריזת חרום משולבת 1.8.6 תת פרק:

מערכת התראת רעידת אדמה 1.8.7 תת פרק:

51,480.40 מערכת פתיחת חלונות עשן 1.8.8 תת פרק:

11,704.50 תא קבלים ללוח חשמל ראשי 1.8.9 תת פרק:

אינטרקום חדרי מחסה 1.8.10 תת פרק:

מערכת בקרת כניסה(אינטרקום) 1.8.11 תת פרק:



סה"כ נושא

מנעולים חשמליים 1.8.12 תת פרק:

720,957.40עבודות חשמל 1.8 סה"כ לפרק:

114,992.25 טיח פנים 1.9.11 תת פרק:

31,977.00 טיח גבס וטיח לממ"ד 1.9.13 תת פרק:

29,401.50 טיח חוץ 1.9.21 תת פרק:

176,370.75עבודות טיח 1.9 סה"כ לפרק:

251,175.00 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 1.10.31 תת פרק:

79,605.90 חיפוי קירות 1.10.50 תת פרק:

24,854.00 סימוני אזהרה בריצוף 1.10.61 תת פרק:

198,220.00 מדרגות אבן 1.10.80 תת פרק:

553,854.90עבודות ריצוף וחיפוי 1.10 סה"כ לפרק:

60,815.60 צבע פנים 1.11.11 תת פרק:

6,069.00 צבע חוץ 1.11.12 תת פרק:

66,884.60עבודות צביעה 1.11 סה"כ לפרק:

204,306.00 עבודות אלומיניום 1.12.1 תת פרק:

204,306.00עבודות אלומיניום  י 1.12 סה"כ לפרק:

495,550.00 עבודות אבן 1.14.1 תת פרק:

495,550.00עבודות אבן 1.14 סה"כ לפרק:

2,720.00 מפוחים 1.15.20 תת פרק:

מערכת מיזוג אויר 1.15.41 תת פרק:

3,230.00 תעלות פח 1.15.61 תת פרק:

1,025.95 אביזרי פיזור אויר 1.15.65 תת פרק:

138,465.00 מערכות אוורור וסינון אויר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים 1.15.70 תת פרק:

145,440.95מיזוג אויר 1.15 סה"כ לפרק:

16,490.00 כבלי תקשורת  מחשב ראשיים 1.18.1 תת פרק:

7,225.00 אביזרי קצה לנקודות תקשורת מחשב 1.18.2 תת פרק:

39,491.00 מסדים תקשורת מחשב  ואביזרי זיווד 1.18.3 תת פרק:

1,729.75 ציוד ולוח ניתוב לחיבור טלפניה 1.18.4 תת פרק:

1,978.80 תשתית תקשורת אופטית 1.18.5 תת פרק:

75,395.00 מתגים ונקודות גישה 1.18.6 תת פרק:

142,309.55תשתיות תקשורת והצטיידות 1.18 סה"כ לפרק:

47,812.50 עבודות מסגרות חרש וסיכוך 1.19.1 תת פרק:

47,812.50עבודות מסגרות חרש וסיכוך 1.19 סה"כ לפרק:

תקרות פריקות מאריחים מינרליים 1.22.21 תת פרק:

6,120.00 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 1.22.22 תת פרק:

תקרות גבס ופתחי שירות 1.22.25 תת פרק:

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 1.22.26 תת פרק:

תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס 1.22.28 תת פרק:

מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות 1.22.41 תת פרק:

6,120.00רכיבים מתועשים בבניין 1.22 סה"כ לפרק:

150,305.50 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 1.23.1 תת פרק:

150,305.50כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 1.23 סה"כ לפרק:

100,274.50 עבודות פרוק והריסה 1.24.1 תת פרק:

100,274.50עבודות פרוק הריסה ושונות 1.24 סה"כ לפרק:

משטחי ריקוד 1.30.1 תת פרק:

אביזרים במקלחת ובשירותים 1.30.11 תת פרק:

לוחות כתיבה 1.30.60 תת פרק:

ריהוט וציוד מורכב בבנין 1.30 סה"כ לפרק:

3,740.00 מתקני תברואה 1.59.70 תת פרק:

3,740.00מרחבים מוגנים ומקלטים 1.59 סה"כ לפרק:

)Aפרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (סה"כ לתת כתב: 15,703,835.70

)Bפרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים ( 2 תת כתב:

סה"כ נושא

11,390.00 עבודות עפר 2.1.1 תת פרק:

11,390.00עבודות עפר 2.1 סה"כ לפרק:

273,483.25 עבודות בטון יצוק באתר 2.2.1 תת פרק:



סה"כ נושא

273,483.25עבודות בטון יצוק באתר 2.2 סה"כ לפרק:

66,937.50 עבודות בנייה 2.4.1 תת פרק:

66,937.50עבודות בנייה 2.4 סה"כ לפרק:

66,920.50 עבודות איטום 2.5.1 תת פרק:

66,920.50עבודות איטום 2.5 סה"כ לפרק:

עבודות נגרות 2.6.1 תת פרק:

עבודות מסגרות 2.6.2 תת פרק:

עבודות נגרות ומסגרות אומן 2.6 סה"כ לפרק:

26,936.50 צינורות פלדה מגולוונים 2.7.11 תת פרק:

24,853.15 צינורות פלסטיים 2.7.12 תת פרק:

1,972.00 ברזים, שסתומים ומסננים 2.7.21 תת פרק:

4,726.00 ספחים מגולוונים 2.7.23 תת פרק:

57,885.00 צינורות 2.7.31 תת פרק:

14,960.00 עטיפת בטון לצנרת 2.7.32 תת פרק:

7,400.10 , ויציקת ברזלPVCספחים לצנרת פוליאתילן, פוליפרופילן,  2.7.33 תת פרק:

11,118.00 מחסומי רצפה, סיפונים למזגן ותעלות ניקוז 2.7.34 תת פרק:

31,492.50 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 2.7.41 תת פרק:

7,654.25 כיורים וקערות 2.7.42 תת פרק:

6,196.50 ברזים וסוללות 2.7.45 תת פרק:

2,737.00 ניקוז מי גשם 2.7.50 תת פרק:

10,149.00 ציוד לכיבוי אש 2.7.93 תת פרק:

)דודי מים חמים111( 2.7.94 תת פרק:

58,484.25 עבודות לפי מפרט ראדון וניקוז יסודות 2.7.99 תת פרק:

266,564.25אינסטלציה סניטארית 2.7 סה"כ לפרק:

150,186.50 נקודות 2.8.1 תת פרק:

גופי תאורה 2.8.2 תת פרק:

65,917.50 אינסטלציה חשמלית 2.8.3 תת פרק:

57,341.00 לוחות חשמל 2.8.4 תת פרק:

1,700.00 מערכת הארקות 2.8.5 תת פרק:

36,745.50 גילוי אש וכריזת חרום משולבת 2.8.6 תת פרק:

מערכת התראת רעידת אדמה 2.8.7 תת פרק:

מערכת פתיחת חלונות עשן 2.8.8 תת פרק:

תא קבלים ללוח חשמל ראשי 2.8.9 תת פרק:

אינטרקום חדרי מחסה 2.8.10 תת פרק:

850.00 מערכת בקרת כניסה(אינטרקום) 2.8.11 תת פרק:

7,429.00 מנעולים חשמליים 2.8.12 תת פרק:

320,169.50עבודות חשמל 2.8 סה"כ לפרק:

98,086.60 טיח פנים 2.9.11 תת פרק:

98,086.60עבודות טיח 2.9 סה"כ לפרק:

743.75 2.10.1 תת פרק:

209,882.00 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 2.10.31 תת פרק:

90,184.15 חיפוי קירות 2.10.50 תת פרק:

17,544.00 סימוני אזהרה בריצוף 2.10.61 תת פרק:

318,353.90עבודות ריצוף וחיפוי 2.10 סה"כ לפרק:

44,193.94 צבע פנים 2.11.11 תת פרק:

12,962.50 צבע חוץ 2.11.12 תת פרק:

57,156.44עבודות צביעה 2.11 סה"כ לפרק:

133,841.00 עבודות אלומיניום 2.12.1 תת פרק:

133,841.00עבודות אלומיניום 2.12 סה"כ לפרק:

97,750.00 עבודות אבן 2.14.1 תת פרק:

97,750.00עבודות אבן 2.14 סה"כ לפרק:

10,089.50 מפוחים 2.15.20 תת פרק:

191,080.00 מערכת מיזוג אויר 2.15.41 תת פרק:

6,460.00 תעלות פח 2.15.61 תת פרק:

3,491.80 אביזרי פיזור אויר 2.15.65 תת פרק:

211,121.30מיזוג אויר 2.15 סה"כ לפרק:

1מעלית נוסעים מס'  2.17.1 תת פרק:



סה"כ נושא

1מעלית נוסעים מס'  2.17 סה"כ לפרק:

30,600.00 עבודות מסגרות חרש וסיכוך 2.19.1 תת פרק:

30,600.00עבודות מסגרות חרש וסיכוך 2.19 סה"כ לפרק:

117,023.75 תקרות פריקות מאריחים מינרליים 2.22.21 תת פרק:

12,852.00 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 2.22.22 תת פרק:

29,498.40 תקרות גבס ופתחי שירות 2.22.25 תת פרק:

44,467.75 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 2.22.26 תת פרק:

1,713.60 בידוד תקרות אקוסטיות 2.22.27 תת פרק:

28,738.50 מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות 2.22.41 תת פרק:

234,294.00רכיבים מתועשים בבניין 2.22 סה"כ לפרק:

235,594.50 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 2.23.1 תת פרק:

235,594.50כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 2.23 סה"כ לפרק:

147,611.00 עבודות פרוק והריסה 2.24.1 תת פרק:

147,611.00עבודות פרוק הריסה ושונות 2.24 סה"כ לפרק:

19,436.10 אביזרים במקלחת ובשירותים 2.30.11 תת פרק:

4,352.00 לוחות כתיבה 2.30.60 תת פרק:

23,788.10ריהוט וציוד מורכב בבנין 2.30 סה"כ לפרק:

1,849.60 ספרינקלרים 2.34.1 תת פרק:

2,327.30 צינורות 2.34.2 תת פרק:

5,057.50 ספחים ואביזרים 2.34.3 תת פרק:

9,234.40מערכות גילוי וכיבוי אש 2.34 סה"כ לפרק:

)Bפרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (סה"כ לתת כתב: 22,602,896.24

)Cתוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ (  3 תת כתב:

סה"כ נושא

236,584.75 עבודות בטון יצוק באתר 3.2.1 תת פרק:

236,584.75עבודות בטון יצוק באתר 3.2 סה"כ לפרק:

55,675.00 עבודות בנייה 3.4.1 תת פרק:

55,675.00עבודות בנייה 3.4 סה"כ לפרק:

58,684.00 עבודות איטום 3.5.1 תת פרק:

58,684.00עבודות איטום 3.5 סה"כ לפרק:

72,991.20 עבודות נגרות 3.6.1 תת פרק:

131,750.00 עבודות מסגרות 3.6.2 תת פרק:

204,741.20עבודות נגרות ומסגרות אומן 3.6 סה"כ לפרק:

8,578.20 ספרינקלרים 3.7.1 תת פרק:

3,060.00 צינורות פלדה מגולוונים 3.7.11 תת פרק:

11,531.10 צינורות פלסטיים 3.7.12 תת פרק:

306.00 ברזים, שסתומים ומסננים 3.7.21 תת פרק:

18,980.50 צינורות 3.7.31 תת פרק:

1,870.00 עטיפת בטון לצנרת 3.7.32 תת פרק:

935.00 , ויציקת ברזלPVCספחים לצנרת פוליאתילן, פוליפרופילן,  3.7.33 תת פרק:

1,487.50 מחסומי רצפה, סיפונים למזגן ותעלות ניקוז 3.7.34 תת פרק:

5,193.50 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 3.7.41 תת פרק:

1,338.75 כיורים וקערות 3.7.42 תת פרק:

1,300.50 ברזים וסוללות 3.7.45 תת פרק:

5,533.50 ניקוז מי גשם 3.7.50 תת פרק:

14,267.25 עבודות לפי מפרט ראדון וניקוז יסודות 3.7.99 תת פרק:

74,381.80אינסטלציה סניטארית 3.7 סה"כ לפרק:

184,934.50 נקודות 3.8.1 תת פרק:

126,607.50 גופי תאורה 3.8.2 תת פרק:

24,140.00 אינסטלציה חשמלית 3.8.3 תת פרק:

53,482.00 לוחות חשמל 3.8.4 תת פרק:

2,779.50 מערכת הארקות 3.8.5 תת פרק:

40,145.50 גילוי אש וכריזת חרום משולבת 3.8.6 תת פרק:

מערכת התראת רעידת אדמה 3.8.7 תת פרק:

19,728.60 מערכת פתיחת חלונות עשן 3.8.8 תת פרק:

תא קבלים ללוח חשמל ראשי 3.8.9 תת פרק:



סה"כ נושא

578.00 אינטרקום חדרי מחסה 3.8.10 תת פרק:

מערכת בקרת כניסה(אינטרקום) 3.8.11 תת פרק:

מנעולים חשמליים 3.8.12 תת פרק:

452,395.60עבודות חשמל 3.8 סה"כ לפרק:

110,080.95 טיח פנים 3.9.11 תת פרק:

110,080.95עבודות טיח 3.9 סה"כ לפרק:

208,234.70 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 3.10.31 תת פרק:

35,143.25 חיפוי קירות 3.10.50 תת פרק:

243,377.95עבודות ריצוף וחיפוי 3.10 סה"כ לפרק:

55,335.00 צבע פנים 3.11.11 תת פרק:

55,335.00עבודות צביעה 3.11 סה"כ לפרק:

157,641.00 עבודות אלומיניום 3.12.1 תת פרק:

157,641.00עבודות אלומיניום 3.12 סה"כ לפרק:

80,750.00 עבודות אבן 3.14.1 תת פרק:

80,750.00עבודות אבן 3.14 סה"כ לפרק:

2,694.50 מפוחים 3.15.20 תת פרק:

145,010.00 מערכת מיזוג אויר 3.15.41 תת פרק:

147,704.50מיזוג אויר 3.15 סה"כ לפרק:

38,250.00 עבודות מסגרות חרש וסיכוך 3.19.1 תת פרק:

38,250.00עבודות מסגרות חרש וסיכוך 3.19 סה"כ לפרק:

123,883.25 תקרות פריקות מאריחים מינרליים 3.22.21 תת פרק:

7,148.50 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 3.22.22 תת פרק:

9,914.40 תקרות גבס ופתחי שירות 3.22.25 תת פרק:

14,305.50 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 3.22.26 תת פרק:

1,428.00 בידוד תקרות אקוסטיות 3.22.27 תת פרק:

156,679.65רכיבים מתועשים בבניין 3.22 סה"כ לפרק:

28,727.45 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 3.23.1 תת פרק:

28,727.45כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 3.23 סה"כ לפרק:

73,491.00 עבודות פרוק והריסה 3.24.1 תת פרק:

73,491.00עבודות פרוק הריסה ושונות 3.24 סה"כ לפרק:

8,289.20 אביזרים במקלחת ובשירותים 3.30.11 תת פרק:

5,440.00 לוחות כתיבה 3.30.60 תת פרק:

13,729.20ריהוט וציוד מורכב בבנין 3.30 סה"כ לפרק:

6,999.75 ספרינקלרים 3.34.1 תת פרק:

5,329.50 צינורות 3.34.2 תת פרק:

1,496.00 ספחים ואביזרים 3.34.3 תת פרק:

13,825.25מערכות גילוי וכיבוי אש 3.34 סה"כ לפרק:

)Cתוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( סה"כ לתת כתב: 32,202,054.30

)Dאודיטוריום ( 4 תת כתב:

סה"כ נושא

149.60 עבודות עפר 4.1.1 תת פרק:

149.60עבודות עפר 4.1 סה"כ לפרק:

203,847.00 עבודות בטון יצוק באתר 4.2.1 תת פרק:

203,847.00עבודות בטון יצוק באתר 4.2 סה"כ לפרק:

50,575.00 עבודות בנייה 4.4.1 תת פרק:

50,575.00עבודות בנייה 4.4 סה"כ לפרק:

41,820.00 עבודות איטום 4.5.1 תת פרק:

41,820.00עבודות איטום 4.5 סה"כ לפרק:

2,040.00 עבודות נגרות 4.6.1 תת פרק:

18,802.00 עבודות מסגרות 4.6.2 תת פרק:

20,842.00עבודות נגרות ומסגרות אומן 4.6 סה"כ לפרק:

2,762.50 צינורות 4.7.31 תת פרק:

1,402.50 עטיפת בטון לצנרת 4.7.32 תת פרק:

722.50 , ויציקת ברזלPVCספחים לצנרת פוליאתילן, פוליפרופילן,  4.7.33 תת פרק:

1,870.00 מחסומי רצפה, סיפונים למזגן ותעלות ניקוז 4.7.34 תת פרק:

1,071.00 כיורים וקערות 4.7.42 תת פרק:



סה"כ נושא

867.00 ברזים וסוללות 4.7.45 תת פרק:

27,880.00 99תת פרק  4.7.99 תת פרק:

36,575.50אינסטלציה 4.7 סה"כ לפרק:

57,417.50 נקודות 4.8.1 תת פרק:

47,600.00 גופי תאורה 4.8.2 תת פרק:

16,150.00 אינסטלציה חשמלית 4.8.3 תת פרק:

9,409.50 לוחות חשמל 4.8.4 תת פרק:

204.00 מערכת הארקות 4.8.5 תת פרק:

21,785.50 גילוי אש וכריזת חרום משולבת 4.8.6 תת פרק:

מערכת התראת רעידת אדמה 4.8.7 תת פרק:

12,843.60 מערכת פתיחת חלונות עשן 4.8.8 תת פרק:

תא קבלים ללוח חשמל ראשי 4.8.9 תת פרק:

אינטרקום חדרי מחסה 4.8.10 תת פרק:

מערכת בקרת כניסה(אינטרקום) 4.8.11 תת פרק:

מנעולים חשמליים 4.8.12 תת פרק:

165,410.10עבודות חשמל 4.8 סה"כ לפרק:

46,288.45 טיח פנים 4.9.11 תת פרק:

46,288.45עבודות טיח 4.9 סה"כ לפרק:

66,557.55 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 4.10.31 תת פרק:

66,557.55עבודות ריצוף וחיפוי 4.10 סה"כ לפרק:

19,135.40 צבע פנים 4.11.11 תת פרק:

19,135.40עבודות צביעה 4.11 סה"כ לפרק:

41,276.00 עבודות אלומיניום 4.12.1 תת פרק:

41,276.00עבודות אלומיניום 4.12 סה"כ לפרק:

192,270.00 עבודות אבן 4.14.1 תת פרק:

192,270.00עבודות אבן 4.14 סה"כ לפרק:

292,442.50 VRFמערכות  4.15.42 תת פרק:

34,510.00 תעלות פח 4.15.61 תת פרק:

9,968.38 אביזרי פיזור אויר 4.15.65 תת פרק:

21,216.00 בידוד טרמי אקוסטי לתעלות 4.15.80 תת פרק:

358,136.88מיזוג אויר 4.15 סה"כ לפרק:

715,224.00 עבודות מסגרות חרש וסיכוך 4.19.1 תת פרק:

715,224.00עבודות מסגרות חרש וסיכוך 4.19 סה"כ לפרק:

תקרות פריקות מאריחים מינרליים 4.22.21 תת פרק:

תקרות אלומיניום ופח מגולוון 4.22.22 תת פרק:

121,743.80 תקרות גבס ופתחי שירות 4.22.25 תת פרק:

1,122.00 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 4.22.26 תת פרק:

בידוד תקרות אקוסטיות 4.22.27 תת פרק:

122,865.80רכיבים מתועשים בבניין 4.22 סה"כ לפרק:

28,519.63 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 4.23.1 תת פרק:

28,519.63כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 4.23 סה"כ לפרק:

41,140.00 עבודות פרוק והריסה 4.24.1 תת פרק:

41,140.00עבודות פרוק הריסה ושונות 4.24 סה"כ לפרק:

8,578.20 ספרינקלרים 4.34.1 תת פרק:

17,463.25 צינורות 4.34.2 תת פרק:

23,137.00 ספחים ואביזרים 4.34.3 תת פרק:

187,722.50 חדר מכונות 4.34.99 תת פרק:

236,900.95מערכות גילוי וכיבוי אש 4.34 סה"כ לפרק:

)Dאודיטוריום (סה"כ לתת כתב: 42,387,533.85

עבודות פיתוח 5 תת כתב:

סה"כ נושא

37,468.00 חפירה ו/או חציבה 5.1.30 תת פרק:

4,743.00 מילוי מובא, מצעים והידוק 5.1.50 תת פרק:

42,211.00עבודות עפר 5.1 סה"כ לפרק:

2,652.00 מרצפי בטון 5.2.50 תת פרק:

2,652.00עבודות בטון יצוק באתר 5.2 סה"כ לפרק:



סה"כ נושא

9,562.50 מעקות פלדה 5.6.52 תת פרק:

9,562.50נגרות אומן ומסגרות פלדה 5.6 סה"כ לפרק:

247,435.00 תשתיות לתאורת חוץ- צנרת, כבילה, חפירות עמודים, פנסים 5.8.1 תת פרק:

247,435.00עבודות חשמל ותקשורת בפיתוח למבנה 5.8 סה"כ לפרק:

3,481.60 ריצוף 5.10.31 תת פרק:

6,970.00 חיפוי 5.10.50 תת פרק:

10,451.60ריצוף וחיפוי 5.10 סה"כ לפרק:

259,845.00 עבודות אבן 5.14.1 תת פרק:

259,845.00עבודות אבן 5.14 סה"כ לפרק:

36,040.00 טריבונות 5.40.52 תת פרק:

93,627.50 ריצוף באבנים משתלבות 5.40.53 תת פרק:

16,927.75 אבני שפה וגן, אבני תיחום 5.40.54 תת פרק:

154,908.25 קירות 5.40.61 תת פרק:

71,612.50 עבודות שונות 5.40.90 תת פרק:

373,116.00פיתוח נופי 5.40 סה"כ לפרק:

11,220.00 עיבוד הקרקע ואדמת גינון 5.41.11 תת פרק:

18,471.75 נטיעת שתילים 5.41.20 תת פרק:

861.90 דשא 5.41.30 תת פרק:

320.45 ארון לראש מערכת 5.41.40 תת פרק:

1,496.00 מחשב השקייה 5.41.50 תת פרק:

5,100.00 שלוחת טפטוף 5.41.80 תת פרק:

6,205.00 ראש מערכת 5.41.99 תת פרק:

43,675.10גינון והשקיה 5.41 סה"כ לפרק:

63,444.00 ספסלים, שולחנות וביתנים 5.42.20 תת פרק:

8,228.00 אשפתונים 5.42.41 תת פרק:

14,416.00 ברזיות 5.42.42 תת פרק:

37,672.00 . 5.42.63 תת פרק:

10,115.00 . 5.42.65 תת פרק:

27,540.00 . 5.42.67 תת פרק:

161,415.00ריהוט חוץ 5.42 סה"כ לפרק:

47,455.50 גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 5.44.12 תת פרק:

6,545.00 שערים 5.44.31 תת פרק:

54,000.50גידור 5.44 סה"כ לפרק:

18,212.05 עבודות הכנה ופירוק 5.51.10 תת פרק:

52,381.25 מצעים ותשתיות 5.51.30 תת פרק:

70,593.30סלילת כבישים ורחבות 5.51 סה"כ לפרק:

46,631.00 צינורות פלדה 5.57.11 תת פרק:

3,774.00 חיבור קווי מים 5.57.14 תת פרק:

9,358.50 מגופים "גמל" מים 5.57.21 תת פרק:

9,528.50 שסתומים ומסננים 5.57.22 תת פרק:

3,264.00 אוגנים 5.57.23 תת פרק:

6,545.00 ברזי כיבוי אש 5.57.26 תת פרק:

11,475.00 5.57.32 ופוליאתילןp.v.cצינורות  תת פרק:

31,212.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות וברזיות 5.57.42 תת פרק:

25,143.00 שוחות ומפלים 5.57.62 תת פרק:

146,931.00תשתיות חיצוניות 5.57 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוחסה"כ לתת כתב: 51,421,888.00

14,318,208.09סה"כ לכל כתב הכמויות:

% הנחה:

14,318,208.09 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 8עמוד: 29/10/2019

168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

עבודות עפר 1 פרק:

עבודות עפר 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
החפירה/חציבה בתוך המבנה הקיים,תבוצע בכלים זעירים/ בכל כלי

שידרש ובכל סוגי הקרקע לרבות סלע.

1,496.00 74.80 20.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד, יסודות עוברים, בור מעלית וראשי
כלונסאות במידות שונות. לרבות מילוי חוזר ממיטב העפר מהודק בשכבות

 ס"מ ו/או סילוק למקום שפך מאושר. המדידה נטו ללא מרחבי20÷15 של 
עבודה וללא שיפועי חפירה.

1.1.1.0020

8,627.50 49.30 175.00 מ"ק  מטר, לרבות מילוי חוזר ממיטב1חפירה ו/או חציבה בשטח לעומק עד 
 ס"מ ו/או סילוק למקום שפך מאושר.20÷15העפר מהודק בשכבות של 

המדידה נטו ללא מרחבי עבודה וללא שיפועי חפירה.

1.1.1.0030

33,320.00 47.60 700.00 מ"ק  מטר, לרבות מילוי3 מטר ועד 1חפירה ו/או חציבה בשטח לעומק מעל 
 ס"מ ו/או סילוק למקום20÷15חוזר ממיטב העפר מהודק בשכבות של 

שפך מאושר. המדידה נטו ללא מרחבי עבודה וללא שיפועי חפירה.

1.1.1.0040

43,443.50 עבודות עפר 1.1 סה"כ לתת פרק:

43,443.50 עבודות עפר 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. מחירי היחידה כוללים2 אלא אם צויין אחרת. 30. סוג הבטון ב-1הערות: 

.118 ביצוע כל הנידרש לקבלת דרגת חשיפת הבטון על פי תקן ישראלי  
. מחירי היחידה כוללים תמיכות זמניות לאלמנטים קיימים ככל שידרש3

.מחירי היחידה כוללים ביצוע העבודה4לאורך כל תקופת הביצוע.
בשטחים מוגבלים,בתוך מבנה קיים לרבות נקיטת כל האמצעי ם לביצוע

העבודות.

21,216.00 44.20 480.00 מ"ר  ס"מ מתחת למרצפי בטון, קורות יסוד, ראשי5מצע בטון רזה בעובי 
כלונסאות, בצידי קורות יסוד היקפיות וכו'.

1.2.1.0020

3,060.00 6.80 450.00 מ"ר  מ"מ מתחת למרצפי בטון, פרושים0.3מצע יריעות פוליאתילן בעובי 
 ס"מ. המדידה נטו.20בחפיות של 

1.2.1.0030

18,742.50 41.65 450.00 מ"ר  ס"מ מתחת למרצפי בטון, קורות יסוד,20מצע ארגזי פוליביד בגובה 
ראשי כלונסאות וכו'.

1.2.1.0040

8,330.00 1,190.00 7.00 מ"ק ראשי כלונסאות במידות שונות. 1.2.1.0050

10,710.00 1,071.00 10.00 מ"ק קורות יסוד במידות שונות כמפורט בתוכניות לרבות בליטות ומגרעות. 1.2.1.0060

3,315.00 165.75 20.00 מ"ר 1.2.1.0070 ס"מ.20מרצפי בטון בעובי 

64,515.00 195.50 330.00 מ"ר 1.2.1.0080 ס"מ.25מרצפי בטון בעובי 



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 9עמוד: 29/10/2019

168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,687.50 229.50 125.00 מ"ר 1.2.1.0090 ס"מ.30מרצפי בטון בעובי 

7,155.30 311.10 23.00 מ"ר 1.2.1.0100 ס"מ.40מרצפי בטון בעובי 

19,125.00 1,275.00 15.00 מ"ק עמודי בטון במידות חתך שונות לרבות בליטות ומגרעות. 1.2.1.0110

11,662.00 1,666.00 7.00 מ"ק עמודי בטון עגולים בקטרים שונים יצוקים בתבניות פלדה לקבלת פני
בטון חלק.

1.2.1.0120

164,092.50 1,215.50 135.00 מ"ק 1.2.1.0130 ס"מ.20קירות בטון בעובי 

74,587.50 1,147.50 65.00 מ"ק 1.2.1.0140 ס"מ.25קירות בטון בעובי 

104,975.00 1,105.00 95.00 מ"ק 1.2.1.0150 ס"מ.30קירות בטון בעובי 

26,987.50 1,079.50 25.00 מ"ק 1.2.1.0160 ס"מ.35קירות בטון בעובי 

121,210.00 1,054.00 115.00 מ"ק 1.2.1.0170 ס"מ.40קירות בטון בעובי 

12,155.00 1,105.00 11.00 מ"ק 1.2.1.0180 ס"מ.60÷20קירות בטון בעובי משתנה 

7,973.00 1,139.00 7.00 מ"ק קורות בטון תחתונות במידות שונות לרבות בליטות ומגרעות. 1.2.1.0190

86,275.00 1,232.50 70.00 מ"ק קורות בטון עליונות ומעקות במידות שונות לרבות בליטות ומגרעות. 1.2.1.0200

9,724.00 243.10 40.00 מ"ר 1.2.1.0210 ס"מ.20תקרות או גגות בטון בעובי 

175,771.50 288.15 610.00 מ"ר 1.2.1.0220 ס"מ.25תקרות או גגות בטון בעובי 

97,920.00 326.40 300.00 מ"ר 1.2.1.0230 ס"מ.30תקרות או גגות בטון בעובי 

39,100.00 391.00 100.00 מ"ר 1.2.1.0240 ס"מ.40תקרות או גגות בטון בעובי 

66,640.00 476.00 140.00 מ"ק  ק"ג/מ"ק, בעובי מינימאלי1200שיפועים בגג מבטקל במשקל מרחבי של 
 ס"מ .6/6 ס"מ, לרבות החלקה כהכנה לאיטום ורולקות בטון 4של 

1.2.1.0250

7,543.75 301.75 25.00 מ"ר 1.2.1.0260 ס"מ.25משטחי בניים למדרגות בעובי 

12,367.50 247.35 50.00 מ"ר 1.2.1.0270 ס"מ.15משטחים משופעים למדרגות בעובי 



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 10עמוד: 29/10/2019

168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,872.25 65.45 105.00 מ"א 1.2.1.0280 ס"מ.28/16משולשי בטון למדרגות בחתך 

2,312.00 1,156.00 2.00 מ"ק בסיסי בטון מלבניים במידות שונות למכונות לרבות בליטות ומגרעות
1קיטום פינות, יצירת שטחי בטון חשוף, החלקת פני הבטון בתוספת של ½

 ק"ג צמנט למ"ר וכו'. הכל קומפלט.

1.2.1.0290

83,810.00 24.65 3,400.00 יח'  ס"מ ובאורך כנדרש, לחיבור בין בטון חדש לקיים, לרבות12קוצים בקוטר 
 ס"מ, ניקוי הקדח בלחץ אוויר, דבק אפוקסי וכו'. הכל15 קידוח לעומק 

קומפלט.

1.2.1.0300

26,180.00 47.60 550.00 מ"ר  ס"מ ע"ג תקרת בטון קיימת, לרבות6יציקה משלימה "טופינג" בעובי של 
ניקוי התקרה הקיימת.

1.2.1.0310

8,160.00 102.00 80.00 מ"א  לרבות עטיפה בחצץ ובבד גיאוטכני ועבודות5צינור שרשורי בקוטר "
חפירה ומילוי.

1.2.1.0320

230,656.00 360.40 640.00 מ"ר 1.2.1.0330 ס"מ.30+6=36גג בטון צלעות עם מילוי בלוקי איטונג בעובי כולל של 

581,910.00 4,156.50 140.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים רתיכים ורשתות פלדה מרותכות, מסוג
, בקטרים ובאורכים שונים, לזיון הבטון.400פ-

1.2.1.0340

2,143,740.80 עבודות בטון יצוק באתר 2.1 סה"כ לתת פרק:

2,143,740.80 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות בנייה 4 פרק:

עבודות בנייה 4.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
44,625.00 119.00 375.00 מ"ר  ס"מ לרבות חגורות בטון7 חורים) בעובי 3מחיצות בלוקי בטון חלולים (

אופקיות, אנכיות, הקפיות, שטרבות, זיון החגורות, עיגון לקיים באמצעות
 קוצים וכו'.

1.4.1.0010

15,300.00 127.50 120.00 מ"ר  ס"מ לרבות חגורות בטון10 חורים) בעובי 3מחיצות בלוקי בטון חלולים (
אופקיות, אנכיות, הקפיות, שטרבות, זיון החגורות, עיגון לקיים באמצעות

 קוצים וכו'.

1.4.1.0020

68,000.00 170.00 400.00 מ"ר  ס"מ לרבות חגורות בטון20 חורים) בעובי 4קירות בלוקי בטון חלולים (
אופקיות, אנכיות, הקפיות, שטרבות, זיון החגורות, עיגון לקיים באמצעות

 קוצים וכו'.

1.4.1.0030

127,925.00 עבודות בנייה 4.1 סה"כ לתת פרק:

127,925.00 עבודות בנייה 4 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

עבודות איטום 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 11עמוד: 29/10/2019

168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
122,400.00 136.00 900.00 מ"ר  SBSאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות מושבחות בפולימר 

 ס"מ בכל6/6 מ"מ כל שכבה, לרבות רולקות בטון 5בשתי שכבות בעובי 
, איטום בשתי יריעות הגג על גביGS474מקום שיידרש, שכבת יסוד 

המעקות עד לסרגל האלומיניום, איטום רולקות ביריעת חיזוק ויריעת
איטום, חיזוק היריעות למעקות בסרגל אלומיניום + סתימה במסטיק,

איטום מעברי צנרת  וכל המפורט במפרט המיוחד. היריעות יהיו בגמר
חצץ מוטבע. המדידה פעם אחת לשתי היריעות ביחד בהיטל אופקי בין

המעקות.

1.5.1.0010

30,600.00 34.00 900.00 מ"ר  ס"מ, מודבקים5 בעובי F-30בידוד תרמי בגגות ע"י פוליסטרן מוקצף 
 מ"מ0.5לתקרת הבטון בביטומן חם.כולל יריעת פוליאתילן בעובי 

למחסום אדים.

1.5.1.0020

5,610.00 93.50 60.00 מ"ר  מ"מ, משופרות5איטום קירות ביריעות ביטומניות משוכללות בעובי 
 גרם ארג פוליאסטר למ"ר. לרבות רולקות250 בתוספת S.B.Sבפולימר 

 ס"מ בכל מקום שיידרש,איטום מעברי צנרת ,חיזוק היריעות6/6בטון 
לקירות בסרגל אלומיניום+סתימה במסטיק והדבקת פלטות הגנה

75/25 ס"מ באמצעות ביטומן מנושב 3 בעובי F-30מפוליסטירן מוקצף 

1.5.1.0030

26,775.00 59.50 450.00 מ"ר  מ"מ,5איטום רצפה וקורות יסוד ביריעות ביטומניות משוכללות בעובי 
 גרם ארג פוליאסטר למ"ר. לרבות250 בתוספת S.B.Sמשופרות בפולימר 

 ס"מ בכל מקום שיידרש, איטום מעברי צנרת. (המדידה6/6רולקות בטון 
בהיטל אופקי)

1.5.1.0040

7,072.00 108.80 65.00 מ"ר 1.5.1.0050 ס"מ, לרבות חומרי מליטה.7הגנה על בידוד קירות בלוקי בטון בעובי 

1,645.60 74.80 22.00 מ"ר איטום רצפת שטחים רטובים בציפוי ביטומני אלסטומרי מושבח בפולימר
 או אלסטופז לרבות הכנת התשתית,10מסוג אלסטופלקס או מסטיגום 

 ס"מ בכל מקום שיידרש, פריימר ביטומני מסוג פז יסוד6/6רולקות בטון 
 שכבות ציפוי2 גרם/מ"ר, 300או פריימר מסטיגום או ש"ע בכמות של 

 מ "מ, איטום2 ק"ג/מ"ר לקבלת ציפוי יבש בעובי של 3בכמות כוללת של 
מעברי צנרת,איטום קופסאות ביקורת וכל השכבות כנדרש, לרבות איטום

 ס"מ. הכל קומפלט לפי מפרט היצרן. (המדידה25על גבי הקירות לגובה 
בהיטל אופקי בין הקירות)

1.5.1.0060

4,114.00 74.80 55.00 מ"ר איטום קירות שטחים רטובים על גבס או על בטון או על טיח או על בלוק
מתחת לאריחי קרמיקה או גרניט פורצלן במערכת איטום מסוג מאסטר

WALLאו ש"ע המיוצר על ידי חברת פזקר במריחה או בהתזה, לרבות 
 גרם/מ"ר ושתי300 או ש"ע בכמות של WALLפריימר מסוג מאסטר 

 ק"ג/מ"ר לשכבה, לעובי כולל1.5-2 בכמות של WALLשכבות מאסטר 
 מ"מ לרבות הכנת התשתית, איטום מעברי צנרת, רולקות0.8(יבש ) של 

/ ס"מ בכל מקום שיידרש וכל השכבות כנדרש. הכל קומפלט לפי6/6בטון 
מפרט היצרן.

1.5.1.0070

59,500.00 59.50 1,000.00 מ"ר איטום קירות מתחת לציפוי אבן בחזיתות, בציפוי צמנטי פולימרי חד
4" או ש"ע, בכמות כוללת של 100רכיבי גמיש מסוג "טורוסיל פלקס 

ק"ג/מ"ר בשתי שכבות.

1.5.1.0080

34,000.00 34.00 1,000.00 מ"ר 1.5.1.0090 ס"מ.3בידוד מתחת לציפוי אבן בחזיתות בלוחות רונדופן בעובי 

291,716.60 עבודות איטום 5.1 סה"כ לתת פרק:

291,716.60 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

עבודות נגרות ומסגרות אומן 6 פרק:

עבודות נגרות 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 12עמוד: 29/10/2019

168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,328.00 1,904.00 7.00 יח' 2 ס"מ לרבות פנל נירוסטה עפ"י פריט נ-95/210דלת חד כנפית במידות  1.6.1.0010

18,360.00 2,040.00 9.00 יח' 3 ס"מ לרבות פנל נירוסטה עפ"י פריט נ-105/210דלת חד כנפית במידות  1.6.1.0020

1,904.00 1,904.00 1.00 יח' 5 ס"מ לרבות פנל נירוסטה עפ"י פריט נ-95/210דלת חד כנפית במידות  1.6.1.0030

1,904.00 1,904.00 1.00 יח'  ס"מ לרבות פנל נירוסטה100/210דלת חד כנפית לשירותי נכים במידות 
6עפ"י פריט נ-

1.6.1.0040

8,500.00 850.00 10.00 יח' 7 ס"מ עפ"י פריט נ-60/210/40ארון כיתה במידות  1.6.1.0050

4,760.00 1,190.00 4.00 יח'  ס"מ90/240ארון כיתה דו כנפי לרבות סגירת גבס עד התקרה במידות 
8(מידה ללא סגירה) עפ"י פריט נ-

1.6.1.0060

37,230.00 1,020.00 36.50 מ"א 10משטח עבודה עפ"י פריט נ- 1.6.1.0070

3,060.00 510.00 6.00 מ"א 14מדף עפ"י פריט נ- 1.6.1.0080

10,404.00 1,156.00 9.00 יח' 1.6.1.0090 ס"מ360+120 / 120לוח קיר כתיבה מגנטי במידות   

2,244.00 748.00 3.00 יח' 1.6.1.0100 ס"מ300/120לוח קיר כתיבה מגנטי במידות 

1,020.00 510.00 2.00 יח' 1.6.1.0110 ס"מ200/120לוח קיר כתיבה מגנטי במידות  

884.00 884.00 1.00 יח' 1.6.1.0120 ס"מ360/ 120לוח קיר כתיבה מגנטי במידות    

81.60 81.60 1.00 יח' 1.6.1.0130 ס"מ120/ 120לוח מודעות במידות 

136.00 136.00 1.00 יח' 1.6.1.0140 ס"מ200 / 120לוח מודעות במידות 

3,672.00 408.00 9.00 יח' / ס"מ600 120לוח נעיצה במידות      1.6.1.0150

1,088.00 272.00 4.00 יח' 1.6.1.0160 ס"מ400 / 120לוח נעיצה במידות   

44,625.00 148.75 300.00 מ"א 22סרגל    הגנה    עפ"י פרט נ- 1.6.1.0170

153,200.60 עבודות נגרות 6.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות מסגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 13עמוד: 29/10/2019

168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 323.00 10.00 יח' 1" עפ"י פריט מ-8צ"א קוטר  1.6.2.0010

לא לחישוב !!! 2,380.00 4.00 יח' 2 ס"מ עפ"י פריט מ-100/200דלת הדף מוסדית במידות  1.6.2.0020

לא לחישוב !!! 2,244.00 12.00 יח' 3 ס"מ עפ"י פריט מ-100/100חלון הדף מוסדי במידות  1.6.2.0030

לא לחישוב !!! 6,120.00 1.00 יח'  ס"מ לרבות זוג צהרים, סגירה אלקטרו240/210דלת אש דו כנפית במידות 
4 מגנטית ומנגנון בהלה עפ"י פריט מ-

1.6.2.0040

לא לחישוב !!! 323.00 10.00 יח' 5" עפ"י פריט מ-8צ"א קוטר  1.6.2.0050

לא לחישוב !!! 255.00 14.00 יח' 6" עפ"י פריט מ-4צ"א קוטר  1.6.2.0060

לא לחישוב !!! 119.00 69.00 מ"א 7מאחז יד עפ"י פריט מ- 1.6.2.0070

לא לחישוב !!! 476.00 39.00 מ"א 8מעקה עפ"י פריט מ- 1.6.2.0080

לא לחישוב !!! 476.00 14.00 מ"א 9מעקה עפ"י פריט מ- 1.6.2.0090

לא לחישוב !!! 714.00 3.00 יח' 10 ס"מ עפ"י פריט מ-130/120סורג במידות  1.6.2.0100

לא לחישוב !!! 442.00 3.00 יח' 11 ס"מ עפ"י פריט מ-100/100סורג במידות  1.6.2.0110

לא לחישוב !!! 612.00 12.00 יח' 12 ס"מ עפ"י פריט מ-100/100סורג מילוט במידות  1.6.2.0120

לא לחישוב !!! 1,802.00 1.00 יח' 13 ס"מ עפ"י פריט מ-300/135סורג במידות  1.6.2.0130

לא לחישוב !!! 2,278.00 1.00 יח' 14 ס"מ לרבות יחידה נפתחת עפ"י פריט מ-300/170סורג במידות  1.6.2.0140

לא לחישוב !!! 918.00 1.00 יח' 15 ס"מ עפ"י פריט מ-120/170סורג במידות  1.6.2.0150

לא לחישוב !!! 3,400.00 1.00 יח' 16 ס"מ עפ"י פריט מ-450/170סורג במידות  1.6.2.0160

לא לחישוב !!! 552.50 1.00 יח' 17 ס"מ עפ"י פריט מ-60/170סורג במידות  1.6.2.0170

לא לחישוב !!! 2,414.00 1.00 יח' 19 ס"מ לרבות יחידה נפתחת עפ"י פריט מ-320/170סורג במידות  1.6.2.0180

לא לחישוב !!! 2,482.00 3.00 יח' 20 ס"מ לרבות יחידה נפתחת עפ"י פריט מ-330/170סורג במידות  1.6.2.0190



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 14עמוד: 29/10/2019

168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,312.00 1.00 יח' 21 ס"מ  עפ"י פריט מ-311/170סורג במידות  1.6.2.0200

לא לחישוב !!! 2,550.00 1.00 יח' 22 ס"מ לרבות יחידה נפתחת עפ"י פריט מ-340/170סורג במידות  1.6.2.0210

לא לחישוב !!! 2,652.00 2.00 יח' 25 ס"מ  עפ"י פריט מ-345/170סורג במידות  1.6.2.0220

לא לחישוב !!! 3,060.00 1.00 יח' א25 ס"מ לרבות יחידה נפתחת עפ"י פריט מ-345/170סורג במידות  1.6.2.0230

לא לחישוב !!! 4,420.00 1.00 יח' 27 ס"מ לרבות יחידה נפתחת עפ"י פריט מ-522/170סורג במידות  1.6.2.0240

לא לחישוב !!! 4,760.00 1.00 יח' 28 ס"מ לרבות יחידה נפתחת עפ"י פריט מ-606/170סורג במידות  1.6.2.0250

לא לחישוב !!! 748.00 1.00 יח' 30 ס"מ  עפ"י פריט מ-100/170סורג במידות  1.6.2.0260

לא לחישוב !!! 3,468.00 1.00 יח' 31 ס"מ לרבות יחידה נפתחת עפ"י פריט מ-560/140סורג במידות  1.6.2.0270

לא לחישוב !!! 2,380.00 1.00 יח' 33 ס"מ עפ"י פריט מ-60/240+150/240דלתות לארון מערכות במידות  1.6.2.0280

לא לחישוב !!! 2,346.00 1.00 יח' 34 ס"מ עפ"י פריט מ-205/240דלתות לארון מערכות במידות  1.6.2.0290

לא לחישוב !!! 680.00 3.00 יח' 37 ס"מ עפ"י פריט מ-190/55חלון רפפה במידות  1.6.2.0300

לא לחישוב !!! 1,020.00 2.00 יח' 38 ס"מ עפ"י פריט מ-280/55חלון רפפה במידות  1.6.2.0310

לא לחישוב !!! 374.00 1.00 יח' 39 ס"מ עפ"י פריט מ-160/30חלון רפפה במידות  1.6.2.0320

לא לחישוב !!! 3,060.00 1.00 יח' א40 ס"מ עפ"י פריט 125/210דלת אש חד כנפית לרבות צוהר במידות  1.6.2.0330

לא לחישוב !!! 2,210.00 5.00 יח' 41 ס"מ עפ"י פריט מ-125/210דלת חד כנפית במידות  1.6.2.0340

לא לחישוב !!! 3,400.00 1.00 יח' 52 ס"מ לרבות צהר עפ"י פריט  מ  -125/210דלת אש חד כנפית במידות  1.6.2.0350

לא לחישוב !!! 6,800.00 1.00 יח'  ס"מ לרבות צהרים עפ"י פריט   מ 240/210דלת אש דו כנפית במידות 
א53

1.6.2.0360

לא לחישוב !!! 6,800.00 1.00 יח'  ס"מ לרבות צהרים ומנגון בהלה עפ"י240/210דלת אש דו כנפית במידות 
ב53פריט   מ 

1.6.2.0370

לא לחישוב !!! 2,040.00 1.00 יח' 64 ס"מ עפ"י פריט מ-650/68סורג לחלון  1.6.2.0380
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,720.00 2.00 יח' 70 ס"מ עפ"י פריט מ-330/170סורג לחלון כולל פתח מילוט במידות  1.6.2.0390

עבודות מסגרות 6.2 סה"כ לתת פרק:

153,200.60 גרות ומסגרות אומן עבודות נ 6 סה"כ לפרק:

אינסטלציה סניטארית 7 פרק:

צינורות פלדה מגולוונים 7.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,530.00 61.20 25.00 מ"א  למים קרים וחמים מותקנים גלויים או40צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 

 ללא עטיפה.1/2 סמויים , מחוברים בהברגות לרבות ספחים קוטר "
1.7.11.0010

4,080.00 68.00 60.00 מ"א .3/4כנ"ל, אך צינורות קוטר " 1.7.11.0020

4,590.00 76.50 60.00 מ"א .1כנ"ל, אך צינורות קוטר " 1.7.11.0030

1,445.00 144.50 10.00 מ"א  למים קרים וחמים מותקנים גלויים או40צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 
 סמויים, מחוברים בהברגות, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת

 לרבות1 1/4 כדוגמת "אברות" או ש"ע. קוטר הצינור "APC GALשכבתי 
ספחים.

1.7.11.0040

14,688.00 163.20 90.00 מ"א 2כנ"ל, אך צינורות " 1.7.11.0050

5,525.00 221.00 25.00 מ"א  מחוברים בריתוך ו/או בהברגה ו/או במחברים3כנ"ל, אך צינורות קוטר "
" ללא ספחים.QUICK UPמהירים מסוג "

1.7.11.0060

31,858.00 צינורות פלדה מגולוונים 7.11 סה"כ לתת פרק:

צינורות פלסטיים 7.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,880.00 54.40 200.00 מ"א צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים גדוגמת

, מותקנים גלויים או סמויים עם צינור24 מ"מ, דרג 16"פקסגול" קוטר 
 מ"מ, לקבות ספחים.25מתעל קוטר 

1.7.12.0010

448.80 112.20 4.00 יח' מחלקים מפליז לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים מפוליאתילן מצולב
או פוליבוטילן לרבות פקקים, מותקן מושלם בתוך ארגז פיברגלס מתאים

 יציאות.3,1 מ"מ תבריג "16המשולם בנפרד, קוטר 

1.7.12.0020

255.00 127.50 2.00 יח' 1.7.12.0030 יציאות.4, 1 מ"מ תבריג "16כנ"ל, אך מחלקים קוטר 

629.00 31.45 20.00 יח' 1.7.12.0040 מ"מ.16*1/2 מעל) מותקן מושלם "100-105מכלול לחיבור קיר מפליז (

51.00 51.00 1.00 יח' 1.7.12.0050 מ"מ20תוספת יציאה למחלק. היציאה בקוטר 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
459.00 459.00 קומפלט1.00  מ"מ ומז"ח20 כולל אביזרים להתחברות לצנרת בקוטר 3/4ברז גן בקוטר "

 מיקום בחצר לפי דרישת המזמין3/4 ,ברז גן "3/4 בקוטר  "
1.7.12.0060

12,722.80 ורות פלסטיים צינ 7.12 סה"כ לתת פרק:

ברזים, שסתומים ומסננים 7.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
480.25 96.05 5.00 יח' , עשויים ברונזה ללא הרקורד המשולם בנפרד.1/2ברזים כדוריים קוטר " 1.7.21.0010

1,190.00 119.00 10.00 יח' .3/4כנ"ל, אך ברזים קוטר " 1.7.21.0020

306.00 153.00 2.00 יח' .1כנ"ל, אך ברזים קוטר " 1.7.21.0030

1,976.25 ברזים, שסתומים ומסננים 7.21 סה"כ לתת פרק:

ספחים מגולוונים 7.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
918.00 229.50 4.00 יח' , חיבורים עם מחברים מהירים מסוג3 מעלות מגולוונות קוטר "90זווית 

QUICK UP.
1.7.23.0010

646.00 323.00 2.00 יח' , חיבורים בריתוך ובהברגה.3כנ"ל, אך טע קוטר " 1.7.23.0020

731.00 182.75 4.00 יח' , חיבורים בריתוך ובהברגה.3כנ"ל, אך מופות קוטר " 1.7.23.0030

1,020.00 510.00 2.00 יח' , חיבורים בריתוך ובהברגה.3כנ"ל, אך רקורדים רגילים קוטר " 1.7.23.0040

1,156.00 289.00 4.00 יח' , חיבורים בריתוך ובהברגה.3קשתות קוטר " 1.7.23.0050

4,471.00 ספחים מגולוונים 7.23 סה"כ לתת פרק:

צינורות 7.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,548.00 62.90 120.00 מ"א צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת "חוליות" או

 מ"מ, לרבות ספחים.40ש"ע, קוטר 
1.7.31.0010

9,639.00 68.85 140.00 מ"א , לרבות ספחים50כנ"ל, אך צינורות קוטר " 1.7.31.0020

935.00 93.50 10.00 מ"א , ללא ספחים.75כנ"ל, אך צינורות קוטר " 1.7.31.0030

1,657.50 110.50 15.00 מ"א ) דוגמת "חוליות"אוH.D.P.Eצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (.
 מ"מ, ללא110"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 

ספחים.

1.7.31.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,077.50 121.55 50.00 מ"א ) דוגמת "חוליות"אוH.D.P.Eצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (.

"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים, לרבות תמיכות
 מ"מ, ללא ספחים.110וחיזוקים, קוטר 

1.7.31.0050

17,136.00 612.00 קומפלט28.00 PVCהכנה וחיבורים לניקוז מזגן כולל אספקה והרכבה של צנרת מסוג 
 מ"מ מהמזגן לעד ל"סיפון חי"40לבן בהדבקות (כולל אביזרים) בקוטר 

 מ' בקרבת המזגן כמפורט בתוכניות או לפי הנחיות המפקח15באורך עד 

1.7.31.0060

42,993.00 צינורות 7.31 סה"כ לתת פרק:

עטיפת בטון לצנרת 7.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,402.50 93.50 15.00 מ"א  ס"מ מסביב לצינורות מכל סוג, לרבות ברזל10עטיפת בטון מזוין בעובי 

)4 מ"מ ("110 ק"ג/מ"ק) לצינורות קוטר 60הזיון (במשקל 
1.7.32.0010

1,402.50 עטיפת בטון לצנרת 7.32 סה"כ לתת פרק:

, ויציקת ברזלPVCספחים לצנרת פוליאתילן, פוליפרופילן,  7.33 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
956.25 38.25 25.00 יח' ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת

) דוגמת "חוליות" או "גבריט" אוH.D.P.Eפ.א. בצפיפות גבוהה (.
 מ"מ.50"מובילית" או ש"ע קוטר 

1.7.33.0010

476.00 95.20 5.00 יח' ) דוגמתH.D.P.Eמחבר (מופה) התפשטות לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (.
 מ"מ, לרבות כל האביזרים (בסיס110"חוליות" או "גבריט" או ש"ע קוטר 

 מ').1.0עם מופה, מתלה פיקס פוינט וצינור מקשר באורך עד 

1.7.33.0020

204.00 68.00 3.00 יח' .4כובעי אוורור קוטר " 1.7.33.0030

1,636.25 , ויציקת ברזלPVCספחים לצנרת פוליאתילן, פוליפרופילן,  7.33 סה"כ לתת פרק:

מחסומי רצפה, סיפונים למזגן ותעלות ניקוז 7.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,190.00 595.00 2.00 יח' ) עםH.D.P.E מ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (.200/110מחסומי רצפה 

מכסה פלסטיק.
1.7.34.0010

357.00 178.50 2.00 יח'  מ"מ עם ידית הרבה מותקנים1סלי רשת מפלב"מ (נירוסטה) בעובי 
 (המחסום נמדד בנפרד)8/"4במחסום רצפה "

1.7.34.0020

2,550.00 212.50 12.00 יח' 1.7.34.0030 עם טבעת ורשת מפליז.4/"2מחסומי רצפה מפוליפרופילן "

3,400.00 212.50 16.00 יח'  דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה4/"2קופסאות ביקורת מפוליפרופילן "
 פלסטיק.

1.7.34.0040

578.00 578.00 1.00 יח'  דוגמת "גבריט" או ש"ע עם טבעתHDPE מ"מ .110/110מחסומי רצפה 
ורשת פליז

1.7.34.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,275.00 212.50 6.00 יח'  ושרוול פי.וי.סי. עם טבעתHDPE "2/"4קופסאות ביקורת נופלת מ 

ומכסה רשת מפליז
1.7.34.0060

9,350.00 ים למזגן ותעלות ניקוז מחסומי רצפה, סיפונ 7.34 סה"כ לתת פרק:

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 7.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 467.50 1.00 יח' מתקן לקיבוע קיר (מנשא) של אסלה תלויה דגם "מצדה" תוצרת "חרסה"

או ש"ע, לרבות אביזרי חיבור.
1.7.41.0010

לא לחישוב !!! 1,878.50 5.00 יח' " אוS5 לוטם 384אסלות תלויות מחרס לבן סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "
ש"ע, ברקת גלוי ומיכל הדחה פלסטיק, לרבות מושב דגם "בקליט" ומנשא

 לקיבוע לקיר של אסלה.

1.7.41.0020

לא לחישוב !!! 340.00 1.00 יח' מיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי עם סיפון, בוכנה,צינור הדחה כולל מתאם
 לחיבור בין מיכל הדחה גלוי לאסלה תלויה, ברז זויתי מצופה כרום

וצינורות מפלסטיק משוריין.

1.7.41.0030

לא לחישוב !!! 2,677.50 1.00 יח' " לרבות שפת עץ361עביט שפכין (סלופסינק) מחרס לבן סוג א' דגם "
סבכת פליז מצופה כרום וברז שופך

1.7.41.0040

לא לחישוב !!! 2,244.00 קומפלט1.00 "נגיש"- אסלת נכים תלויה מחרס לבן סוג א' "ברקת נכים" או ש"ע באורך
 ס"מ עם מיכל הדחה גלוי (נמדד בנפרד) לרבות מושב46 ס"מ ובגובה 70

ומכסה דגם "פרסה" וכל החיזוקים.

1.7.41.0050

לא לחישוב !!! 263.50 קומפלט1.00 הגבהה לאסלת נכים תוצרת "פרסליט" 1.7.41.0060

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 7.41 סה"כ לתת פרק:

כיורים וקערות 7.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 318.75 1.00 יח' " או ש"ע.51כיורי רחצה מחרס לבן סוג א' דוגמת "חרסה"דגם "פלמה  1.7.42.0010

לא לחישוב !!! 425.00 5.00 יח' כיורי רחצה מחרס לבן מודבק מתחת למשטח אובלי סוג א' דגומת "חרסה"
 דגם "נופר" או ש"ע.

1.7.42.0020

לא לחישוב !!! 127.50 6.00 יח' 1.7.42.0030 לכיור רחצה.11/4סיפון ניקל "

כיורים וקערות 7.42 סה"כ לתת פרק:

ברזים וסוללות 7.45 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 119.00 1.00 יח'  דוגמת "חמת" או ש"ע 300209 מק"ט 3/4ברז גן או כביסה מהקיר קוטר "

פיה קצרה קבועה וידית פעמונית, גימור כרום, מותקן מושלם.
1.7.45.0010

לא לחישוב !!! 433.50 7.00 יח' סוללה לכיור להתקנה מהקיר סידרת "רותם" עם פיה קצרה דגם "חמת"
 או ש"ע גימור כרום עם כל חמומרי העזר900521מק"ט 

1.7.45.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 442.00 2.00 יח' סוללה לכיור להתקנה מהקיר סידרת "רותם" עם פיה  ארוכה דגם "חמת"

 או ש"ע גימור כרום עם כל חמומרי העזר900520מק"ט 
1.7.45.0030

ברזים וסוללות 7.45 סה"כ לתת פרק:

ניקוז מי גשם 7.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
510.00 170.00 3.00 יח' 1.7.50.0010 ס"מ.30/45/10אגניות מבטון טרום מונחות על הקרקע במידות 

2,167.50 722.50 3.00 יח' 6/"4קזנים (קולטי מי גשם) לגגות ומגרפסות יציאה אופקית קוטר "
 לרבות גוף עם חיבור מהיא לצנרת ללא ברדס . S-15"דלביט" סדרה 

 חוסם עלים.U.P.Pלרבות גוף עם חיבור שקע תקע וברדס מסוג .

1.7.50.0020

4,420.00 110.50 40.00 מ"א ) דוגמת "חוליות"אוH.D.P.Eצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (.
 מ"מ, ללא110"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 

ספחים.

1.7.50.0030

867.00 72.25 12.00 יח' ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת
) דוגמת "חוליות" או "גבריט" אוH.D.P.Eפ.א. בצפיפות גבוהה (.

מ"מ.110"מובילית" או ש"ע קוטר 

1.7.50.0040

7,964.50 ניקוז מי גשם 7.50 סה"כ לתת פרק:

מיכלי מים 7.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,368.50 1,368.50 1.00 יח' ,3/4 ליטר יציאה "200מיכלי מים עגולים מפוליאתילן לתכולה של 

לרבות מעמד מתכת וברזים.
1.7.80.0010

5,100.00 1,700.00 3.00 יח' 1.7.80.0020 ליטר.300כנ"ל, אך מיכלי מים לתכולה של 

6,468.50 מיכלי מים 7.80 סה"כ לתת פרק:

ציוד לכיבוי אש 7.93 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,487.50 קומפלט1.00 עמדת כינוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד בנפרד),

 זרנוקיםבבקוטר2 עם מצמד שטורץ, 2המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה "
 עם ברז כדורי,2 מ' עם מצמדי שטורץ, מזנק סילון/ריסוס "15 ובאורך 2 "

חיבור לקו המים, מותקן מושלם.

1.7.93.0010

לא לחישוב !!! 1,870.00 קומפלט4.00 כנ"ל, אך עמדת כיבוי אש תקנית, לרבות כל הנ"ל וכן גלגלון עם צינור 
 מ'.30 באורך 3/4גמיש קוטר "

1.7.93.0020

לא לחישוב !!! 289.00 8.00 יח' 1.7.93.0030 ק"ג.6מטפי אבקה יבשה 

לא לחישוב !!! 552.50 קומפלט  ס"מ,80/80/30ארון לציוד כיבוי אש מפוברגלס עם דלת נועלת, במידות 
 המשולם בנפרד)3/4מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון "

1.7.93.0040
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 867.00 קומפלט4.00  ושני מטפי3/4 ס"מ (מיועד להתקנת גלגלון "120/80/30כנ"ל אך במידות 

כיבוי, המשולמים בנפרד)
1.7.93.0050

לא לחישוב !!! 25.50 4.00 יח'  ס"מ לזיהוי תוכנו של ציוד15/15-20 קשיח במידות P.V.Cשלטי סימון מ-.
.659קבוע, צינורות ואביזרים בהתאם לת"י 

1.7.93.0060

לא לחישוב !!! 42.50 4.00 יח' 1.7.93.0070 ס"מ.20/30כנ"ל, אך שלטי סימון במידות 

ציוד לכיבוי אש 7.93 סה"כ לתת פרק:

עבודות לפי מפרט ראדון וניקוז יסודות 7.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל העבודות בפרק זה יבוצעו לפי "הנחיות ומפרט טכני למניעת גז ראדון
בבניה חדשה של עיריית ירושלים" מהדורה מעודכנת, המחירים כוללים

שימוש בחומרים לפי המפרט הנ"ל , בדיקה, תאום וקבלת ע"י מחלקה
לאיכות הסביבה

1,721.25 114.75 15.00 מ"א  כדוגמת "גבריט" או "מובילית" ללניקוז ראדון לפי ת"יHDPEצנורות 
גלוי מתחת לתקרות בתוך קירות  או בלוקים או בפירים או בתוך קירות

בטון כולל: אביזרים, עיני בקורת, שרוולים, חיצוב חריצים וסתימתם,
4קונזולים ווים לחיזוק בקוטר "

1.7.99.0020

7,318.50 104.55 70.00 מ"א 500 מ"מ,עטוף בשיכבת בד גיוטכני במשקל 80צנור שרשורי מחורר בקוטר 
 גרם/מ"ר לניקוז יסודות  כולל חפירה ועטיפת חצץ לפי הפרטים בתוכניות

1.7.99.0030

9,039.75 עבודות לפי מפרט ראדון וניקוז יסודות 7.99 סה"כ לתת פרק:

129,882.55 אינסטלציה סניטארית 7 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל 8 פרק:

נקודות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: כל הנקודות כוללות חציבות וקידוחים לצנרת החשמל במבנה

הקיים ככל שנדרש לביצוע הנקודה. כל שקעי החשמל יסופקו עם תריסי
הגנה פנימיים למניעת חישמול

31,280.00 136.00 230.00 נקודה נקודת מאור 1.8.1.0020

340.00 34.00 10.00 נקודה תוספת לנקודת מאור עבור מפסק מחליף נקודת מאור. 1.8.1.0030

510.00 34.00 15.00 יח'  ממ"ר לתאורה דו1.5תוספת לנקדת מאור עבור מוליך נוסף בחתך 
תכליתית

1.8.1.0040

6,120.00 102.00 60.00 נקודה נקודת מאור לתאורת חירום חד תכליתית 1.8.1.0050

2,040.00 102.00 20.00 נקודה 20 בצינור 3x1.5N2XYנקודת פיקוד בודדת לממסר צעד או למגענים בכבל 
24V מ"מ, סיום בלחצן מואר, לרבות לחצן מואר במתח 

1.8.1.0060
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mבי"ס לבנות פלך

)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,360.00 136.00 10.00 נקודה נקודת פיקוד שתי הדלקות   לממסרי צעד או סיום בשני לחצנים כנ"ל

 מ"מ20 בצינור 5x1.5N2XYלמגענים בכבל 
1.8.1.0070

306.00 153.00 2.00 נקודה 10x1.5N2XY הדלקות למאור לממסר צעד בכבל 4נקודת פיקוד עד  
 מ"מ, סיום בלחצנים כנ"ל32בצינור 

1.8.1.0080

8,160.00 136.00 60.00 נקודה 1.8.1.0090 סיום באביזר בודד גלוי או סמוי בקיר.16Aנקודת חיבור קיר 

15,300.00 153.00 100.00 נקודה  סיום באביזר משותף עם שני שקעים צמודים16Aנקודת חיבור קיר רגילה  
 16Aסמויים בקיר או גלויים עה"ט  

1.8.1.0100

5,100.00 170.00 30.00 נקודה 1.8.1.0110 סיום באביזר בודד גלוי או סמוי בקיר מוגן מים16Aנקודת חיבור קיר 

3,060.00 204.00 15.00 נקודה  סיום באביזר משותף עם שני שקעים צמודים16Aנקודת חיבור קיר רגילה  
 16A.סמויים בקיר או גלויים מוגני מים 

1.8.1.0120

340.00 170.00 2.00 נקודה N4 סיום באביזר ניסקו  16Aנקודת חיבור קיר חד פאזי  1.8.1.0130

1,309.00 187.00 7.00 נקודה N6 סיום באביזר ניסקו  16Aנקודת חיבור קיר חד פאזי   1.8.1.0140

212.50 212.50 1.00 נקודה 3x16A cee סיום בשקע 16Aנקודת חיבור קיר חד פאזית   1.8.1.0150

510.00 510.00 1.00 יח'  ממ"ר צינור כבה מאליו סיום5X2.5  כבל 3X16Aנקודת הזנה תלת פאזית  
 ו+ שני5X16A בקופסת שקעים מתועשת הכוללת:  שקע תלת פאזי 

 מקום עם מכסה שקוף והגנות12 כולל חלון 16Aשקעים ישראליים 
לשקעים . המחיר כולל :את קו ההזנה הראשי קופסה ,שקעים ,והתקנה

מושלמת של הקופסה כולל חיווט מלא של כל האביזרים בקופסה מאמ"ת
16A 3X 16, מאמ"תA 4 מ"א 30 וממסר הזליגהX40Aדוגמת, 

MA-532-2-110  של ע.ד.א פלסט או NPLניסקו 

1.8.1.0160

13,600.00 340.00 40.00 נקודה נקודת  מקבץ שקעים טיפוסית לחשמל ולתקשורת אופיס ניסקו הכוללת :
 מלאה,  נקודות הכנה למחשב צנרת16A שקעי חשמל כולל נקודת ח"ק 4

וחוט משיכה ,  נקודת טלפון מלאה, המחיר כולל קופסת "אופיס ניסקו"
להתקנה גלויה או סמויה.וכיסוי דמה לתקשורת

1.8.1.0170

10,200.00 510.00 20.00 נקודה נקודת מקבץ חשמל ותקשורת בעמדת מורה בכיתות מסוג "אופיס ניסקו"
או ש"ע הכוללת: שתי קופסאות נפרדות אחת לחשמל והשניה לתקשורת .

 שקעי חשמל  עם6 סיום ב-Y3x2.5N2X ע"י כבל16Aנקודת חיבור קיר 
2 מ"מ  25 צינורות בקוטר 2תריסי הגנה פנימיים,  הכנה  לתקשורת ע"י 

USBמפסקי גוויס דו קטביים מוארים לניתוק  שקעי חשמל , הכנה לשקעי 
, HDMI, AUX, VGA-כיסויי דמה לרבות צנרת וחיווט, אביזרי קצה2 ו 

לחשמל (ע"פ  פרט).

1.8.1.0180

1,700.00 נקודה מקבץ מולטימדיה לחדר ספורט וכדו  הכולל צנרת ,אביזרי קצה וכבילה
 , נקודתVGA ,  נקודת HDMI נקודת תקשורת מחשב,  נקודת 1מלאה  : 

רמקולים+ווסת שמע, המחיר כולל קופסת מקצועית מתועשת מתכתית עם
 חזית אלומניום אנודייז להתקנה סמויה בקיר דוגמת "קרמר אלקטרוניקה"

1.8.1.0190

5,100.00 102.00 50.00 נקודה  עם חוט משיכה  מהנקודה ועד25  צינור  wifiנקודת הכנה  למחשב או 
ארון ריכוז תקשורת בבית ספר.

1.8.1.0200
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mבי"ס לבנות פלך

)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
33,150.00 255.00 130.00 נקודה תוספת לנקודת הכנה לתקשורת עבור כבילה הכוללת: כבל מחשב מסוכך

CAT-7a GIGAמושחל בצינור (נקודת הכנה נמדד בנפרד) מארון המחשבים 
-RJ-45 7 CAT הקרוב ועד לנקודת הקצה. סיוםבקופסת "גוויס" עם שקע 

מסוכך, הכבל והשקע יהיו מסוג המאושר ע"י אנשי התקשורת של המזמין.
 וחיבור הכבל לל וח הניתובRIT הנקודה כוללת אביזר קצה לחיבור פנל 

ובדיקת הכבל בשתי הקצוות לפני חיבור סופי, אורך הנקודה המקסימלי
 מ"א25עד 

1.8.1.0210

1,190.00 119.00 10.00 נקודה ) בתוך צינור4X2X0.5 זוג (4נקודת טלפון רגילה: הכוללת כבל טלפונים 
 מ"מ מתיבת הטלפונים ראשית בבית הספר ועד לנקודת הקצה. סיום20

RJ11בקופסה תחה"ט עם בית תקע טלפון 

1.8.1.0220

850.00 קומפלט  הדלקות  שונות4נקודת פאנל הדלקות ראשי לביה"ס  מ"א או מאור עם 
מלוחות חשמל שונים מותקן בקומת הכניסה כולל כבלי פיקוד

12X1.5N2XY מ"מ חיווט, שילוט כל מפסק וחיבור32  ממ"ר בצינור 
מושלם בפאנל סיום במפסקים מוארים שקועים בקיר כולל נעילת הפנל

במפתח.

1.8.1.0230

8,925.00 127.50 70.00 נקודה  מ"מ אדום20 מושחל בצינור 2X0.8נקודת גילוי אש הכוללת: כבל תקני 
כבה מאליו מרכזת ג"א עד יחידת הקצה (גלאי,מנורת סימון,לוח אתראות

משני ,לחצן,צופר אש, יחידת כתובת ג"א מכל סוג וכדו') או בין שתי
יחידות קצה סמוכות

1.8.1.0240

2,040.00 102.00 20.00 נקודה נקודת חיבור הארקה לאלמנטים מתכתיים ע"י מוליך נחושת חשוף שזור
 ממ"ר10

1.8.1.0250

1,275.00 127.50 10.00 נקודה נקודת חיבור הארקה לאלמנטים מתכתיים ע"י מוליך נחושת חשוף שזור
 ממ"ר16

1.8.1.0260

340.00 340.00 1.00 נקודה 3X1.5 N2XYנקודת לחצן הפסקת חרום צנרת חסינת אש וחיווט בכבל 
 או ש"עABBכולל לחצן תקני 

1.8.1.0270

2,380.00 119.00 20.00 נקודה  קואקסיאלי מתאים לחיבור לחברתT.Vנקודת טלויזיה  צנרת וכבל 
הכבלים, סיום באביזר קצה תקני

1.8.1.0280

6,120.00 102.00 60.00 נקודה  מ"מ אדום עד20 ממ"ר אדום  בצינור 2X0.8נקודת כריזת חרום כולל כבל 
לרמקול כולל חיבור וחיווט לרמקול

1.8.1.0290

561.00 187.00 3.00 נקודה נקודה לדוד מים חמים (בוילר) לרבות שעון שבת מכני וייסבורד מותקן
בקיר כולל מפסק דו קוטבי מואר

1.8.1.0300

374.00 187.00 2.00 נקודה  מ"מ ישיר25 בצינור 3x2.5N2XY כבל 1x16Aנקודת חיבור קיר חד פאזית 
 עםIP65 מוגן מים 2x16Aמלוח חשמל עבור מעבה מ"א, סיום במפסק פקט 

 סידור נעילה במצב פתוח

1.8.1.0310

6,375.00 212.50 30.00 נקודה  מ"מ ישיר25 בצינור 3x4N2XY כבל 1x20Aנקודת חיבור קיר חד פאזית 
 עםIP65 מוגן מים 2x25Aמלוח חשמל עבור מעבה מ"א, סיום במפסק פקט 

 סידור נעילה במצב פתוח

1.8.1.0320

340.00 נקודה  מ"מ ישיר63 בצינור 5x10N2XY בכבל 3X40Aנקודת חיבור תלת פאזית 
 קטבים4מלוח חשמל עבור יחידת מעבה מיזוג אוויר, סיום במפסק פקט  

 כולל אופציתנעילה במצב פתוח בלבד מותקן בסביבהIP65מוגן מים 
חיצונית

1.8.1.0330

170.00 יח'  מ"מ ישיר2.5 בצינור 5x2.5N2XY בכבל 3X16Aנקודת חיבור תלת פאזית 
 קטבים4מלוח חשמל עבור יחידת מעבה מיזוג אוויר, סיום במפסק פקט  

 כולל אופצית נעילה במצב פתוח בלבד מותקן בסביבהIP65מוגן מים 
חיצונית

1.8.1.0340



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 23עמוד: 29/10/2019

168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,020.00 510.00 2.00 יח' נקודת  לאלקטרומגנט דלת כולל :כבילה וחווט מתאים כבה מאליו , צנרת

 ,יחידת אלקטרומגנט כפולה תקנית "זכר-נקבה" מותקנת בקיר ובדלת
1.8.1.0350

340.00 יח'  מ"מ ישיר40 בצינור 5x6N2XY בכבל 3X25Aנקודת חיבור תלת פאזית 
 קטבים4מלוח חשמל ראשי  עבור לוח חשמל מעלית, סיום במפסק פקט 

 כולל אופצית נעילה במצב סגור בלבד מותקן בסביבהIP65מוגן מים 
חיצונית

1.8.1.0360

340.00 170.00 2.00 נקודה נקודת תא פוטואלקטרי כולל תא פוטואלקטרי מוגן מים חיווט צנרת
וחיבור מלא, לרבות קופסה להתקנה שקועה בקיר אבן

1.8.1.0370

17,212.50 382.50 45.00 יח' נקודת "מזגנית"  לפיקוד ושליטה למזגן ללא שקע שקועה בקיר כדוגמת
 תוצרת אלקטרוזן (איש קשר שאול ברנר70222 מק"ט ERCדגם 

 ממ"ר4X1.5 מ"מ וכבל 20) הזנה למזגנית תבוצע ע"יצינור 054-6205585
ישירות ללוח חשמל כולל חיווט וחיבור מושלם, המזגנית תסופק עם

קופסת בטון מקורית מפח כולל מסגרת(מכיול לשעתיים פעולה)

1.8.1.0380

5,100.00 255.00 20.00 יח'  עם50 צינורות ?3נקודת הכנת לפנל שליטה  למקרן בתקרה הכוללת:  
חוטי משיכה מחלל תקרה ליד המקרן ועד הקופסה לפנל השליטה בקיר

(הפנל יתומחר בסעיף נפרד) הערה:מרחק מהמקרן לקיר הקרנה קדמי
 מטר5בכיתה עד 

1.8.1.0390

1,530.00 76.50 20.00 נקודה 1.8.1.0400 מ"מ וחוט משיכה (ללא כבילה)20נקודת הכנה למצלמת טמ"ס צנרת 

5,100.00 102.00 50.00 נקודה  מפנל שליטה בקיר או25) הכולל צינור ?A/Vנקודת רמקול (מערכת 
 ממ"ר שזור מתאים ךמערכת שמע, סיום בשקע2x1.0 עם כבל A/Vמריכוז 

רמקול גוויס תיקני

1.8.1.0410

6,375.00 212.50 30.00 נקודה  עמיד בשריפה3X2.5NHXHX-E90-FE180נקודות הזנה לחלון עשן- כבל 
 מ"מ כבה מאליו תקני25ע"פ דרישות התקן מושחל בצינור 

1.8.1.0420

170.00 170.00 1.00 נקודה  ממ"ר6X0.8נקודות  פיקוד ללחצן פתיחה למערכת חלונות עשן- כבל  
 מ"מ כבה מאליו תקני מ"מ  מהלחצן ועד הרכזת חלונות עשן20בצינור 

1.8.1.0430

204,425.00 נקודות 8.1 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערות ============================= כל גופי התאורה

 שנים אחריות לפחות. בעלי תקנים4 יסופקו עם אחריות LEDמבוססי 
.TM21 ו-LM-80 שעות עבודה לפי תקן 50,000ישראל (מת"י). אורך חיים 

,CCT=4000K.  גוון אור לבן טבעי IEC62471 ותקן פוטוביולוגי LM79תקן 
 כדוגמתחLVD לEMC, לרבות בדיקת TUV או CB דרייבר לג"ת לד בתקן 

 או ש"ע מאושר, לרבות עיגון כפול של ג"תLIFUD או MEANWELLברת 
לתקרת בטון ועפ"י המפרט הטכני.

לא לחישוב !!! 297.50 280.00 יח' BACKLIGHT LED ס"מ, בטכנולוגיית 60x60 במידות LEDג"ת מבוסס  
שקוע בתקרה אקוסטית. עשוי מפח מגולוון צבוע איפוקסי לבן. בהספק 

3800lm 36W דגם .LED BLMAXILI GHTתוצרת אורעד מתאים להתקנה  
בממ"מ

1.8.2.0020
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)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 297.50 15.00 יח'  נורות לד לזמן6ג"ת שלט יציאה חד תכליתי  מאלומניום מלוטש עם  

 בהתקנה  בתקרה  או על הקיר60% דקות ובעוצמת תאורה 90עבודה 
,אלקרטרוזןEL622LEDשילוט "יציאה" וסימון חץ אלקטרולייט דגם 

,PROFILE MAXI- LED או דגם מסדרת, XY-VEX"מתוצרת "אנלטק 
 השילוט יהיה חד צדדי2.22 חלק 20מאושרי מכון התקנים מתאימים לת.י 
או ד ו צדדי בהתאם למיקום ההתקנה.

1.8.2.0030

לא לחישוב !!! 297.50 50.00 יח' ג"ת חירום חד תכליתי לתאורת התמצאות מבוסס נורות לד בעלת תפוקה
 דקות. ללא התראות קוליות כלל כולל180 לומן וזמן הארה 170של 

, מבדק תקינות אינטגראליmAh3.6V2 200סוללה נטענת ניקל מטל 
,כדוגמת "כפתור " דגם2.22 חלק 20ואישור מכון התקנים הישראלי לתקן 

 אנלטק, או אXYLUX עם בדיקה עצמית בדיקה עצמית או סדרת 631-08
" להתקנה שקועה בקיר (או דגם דומה להתקנה1לקטרוזן דגם  "שירה 

גלויה עה"ט

1.8.2.0040

לא לחישוב !!! 255.00 20.00 יח'  מ"מ, בהספק200, בקוטר LEDגוף תאורה שקוע דקורטיבי בטכנולגית 
2300Lm ,25Wעשוי מאלומניום בציפוי אבקת פוליאסטר, הכולל צלעות .

.כולל דרייבר וספק כחIP54קרור לפיזור מקסימלי של החום.מוגן מים 
" תוצרת "אורעד מהנדסים" או ש"עMAXILIGHT DLD 825מתאים דגם "

1.8.2.0050

לא לחישוב !!! 170.00 5.00 יח'  מ"מ, בהספק150, בקוטר LEDגוף תאורה שקוע דקורטיבי בטכנולגית 
1470Lm ,18Wעשוי מאלומניום בציפוי אבקת פוליאסטר, הכולל צלעות .

.כולל דרייבר וספק כחIP54קרור לפיזור מקסימלי של החום.מוגן מים 
" תוצרת "אורעד מהנדסים" או ש"עMAXILIGHT DLD 616מתאים דגם "

1.8.2.0060

לא לחישוב !!! 340.00 5.00 יח'  עם כיסויIK10-IP65 עגול מותקן גלוי על הטיח מוגן מים 12Wג"ת לד  
 עגול" של אלקטרוזןSGפוליקרבונט אנטי ונדלי מחוזק בברגים כדוגמת "

או ש"ע

1.8.2.0070

לא לחישוב !!! 510.00 35.00 יח'  בתפוקה27W   להתקנה שקועה/מצוד תקרה בהספק של 30X120ג"ת לד 
חלון אחד" חברת געש או ש"ע3000 כדוגמת פנטאלד 2500LMאורית של 

מאושר

1.8.2.0080

לא לחישוב !!! 297.50 יח' 4000K לומן 40w, 3600 להתקנה שקועה בתקרה 30x120ג"ת לד במידות 
דגם פאנטלד געש

1.8.2.0090

לא לחישוב !!! 212.50 30.00 יח'  מותקן גלוי על הקיר או1600Lm 16W מ"מ, בהספק 285ג"ת  לד בקוטר 
על התקרה עם כיסוי פוליקרבונט אנטי ונדלי מחוזק בברגים דגם
"חרמונית רונלדו לד" של געש תאורה או ש"ע עם נתונים דומים

1.8.2.0100

לא לחישוב !!! 297.50 5.00 יח' , לתאורת פנים וחוץLEDג"ת קירי שקוע אסימטרי תאורה בטכנולוגיית 
. כדוגמת  "קירית לד" חברת געש או ש"ע80Lm 4W(שבילים) בהספק

מאושר

1.8.2.0110

לא לחישוב !!! 255.00 30.00 יח'  עם רפלקטור א- סימטרי שקוע בתקרה אקוסטית הגוף 24Wג"ת לד 
 ס"מ ולובר מט אופלי לתאורת לוח כיתה, דגם120 ס"מ באורך 16ברוחב 

פנטאלד שוטף קיר ולוח

1.8.2.0120

לא לחישוב !!! 1,020.00 15.00 יח' LIGHT STREME LED MINI דגם IP65,4400Lm 1x59Wג"ת להצפה לד 
עשוי מאלומיניום יצוק, תושבת פלדת אל חלד עם דגות הטייה. כיסוי

, יבואן: אלקטרוזןRZB" תוצרת 1716.1131.172זכוכית מחוסמת. דגם "

1.8.2.0130
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 510.00 2.00 יח'  צמוד קיר מסוגנן, המאפשר פיזורIP65גוף תאורה לד בעל דרגת אטימות 

אור חד-כיווני או דו-כיווני כלפי מעלה ומטה.להתקנה חיצונית על הקיר.
דגם  "מטרו דו כיווני" חברת געש או ש"ע מאושר

1.8.2.0140

לא לחישוב !!! 255.00 יח' ג"ת מוגן מים עם כיסוי מוגן מים עשוי מפויקרבונט וכיסוי אקרילי שקוף
IP54 2850 בהספקLm ,41wלהתקנה גלויה, דגם סיטי לייט פלוס 

1.8.2.0150

גופי תאורה 8.2 סה"כ לתת פרק:

אינסטלציה חשמלית 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,800.00 68.00 600.00 מ"א  ס"מ  110 בעומק 50חפירה/חציבה לכבלים  בקרקע או בסלע ברוחב 

בטרקטור או בעבודת ידיים כפי הנדרש  כולל ריפוד חול, סרט סימון,
כיסוי במצע והידוק, ביצוע מושלם ע"פ פרט חפירה בתכניות והחזרת

המצב או או בסלע או לקדמותו

1.8.3.0010

57,375.00 63.75 900.00 מ"א )6 מ"מ ("160צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר חיצוני 
 ממ"ר (הזנות ראשיות)8כולל חבל משיכה בקוטר 

1.8.3.0020

19,125.00 76.50 250.00 מ"א  מ"מ עם חבל7.7 מ"מ עובי דופן 160 קוטר SN-32 קשיחים P.V.Cצינורות 
משיכה

1.8.3.0030

765.00 25.50 30.00 מ"א  מ"מ110שרוול לחצית כביש בחפירה מוכנה מצינור פי.וי.סי. קשיח קוטר 
 מ"מ כולל חבל משיכה, סימון בקצוות השרוול וסרט סימון3.5בעובי  דופן 

 תיקני.

1.8.3.0040

11,900.00 59.50 200.00 מ"א  ס"מ כולל30X8.5מגש רשת לכבלים(חשמל) מגולוון גלוון קר במידות 
 ממ"ר חשוף מותקן ומחוזק לתעלה במהדקים10מוליך הארקה נחושת  

 מטר המגש יותקן עלהקיר ו/או מתחת לתקרה בטון באמצעות2קנדיים כל 
 של לירד במרחקיםMFK קונזולות, מתלים וחזוקים תעשיתיים כדוגמת 

 מטר לפחות. מחיר מגש הרשת כולל את החיזוקים, הקונ זולות,1.5של כל 
 המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

1.8.3.0050

10,200.00 51.00 200.00 מ"א  ס"מ כולל20X8.5מגש רשת לכבלים(תקשורת) מגולוון גלוון קר במידות 
 ממ"ר חשוף מותקן ומחוזק לתעלה במהדקים10מוליך הארקה נחושת  

 מטר המגש יותקן על הקיר ו/או מתחת לתקרה בטון2קנדיים כל 
 של לירדMFKבאמצעות קונזולות, מתלים וחזוקים תעשיתיים כדוגמת 

 מטר לפחות. מחיר מגש הרשת כולל את החיזוקים, ה1.5במרחקים של כל 
 קונזולות, המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

1.8.3.0060

2,550.00 17.00 150.00 מ"א  מ"מ כולל75צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר חיצוני 
 ממ"ר.8חבל משיכה בקוטר 

1.8.3.0070

7,650.00 25.50 300.00 מ"א  מ"מ כולל110צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר חיצוני 
 ממ"ר.8 חבל משיכה בקוטר 

1.8.3.0080

2,040.00 13.60 150.00 מ"א  מ"מ כולל50צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר  חיצוני 
 ממ"ר.8 חבל משיכה בקוטר 

1.8.3.0090

2,550.00 17.00 150.00 מ"א  מ"מ כולל40צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר  חיצוני 
 ממ"ר.8 חבל משיכה בקוטר 

1.8.3.0100

408.00 13.60 30.00 מ"א  מ"מ כולל חבל63צינור שרשורי מחוזק דגם יק"ע דו שכבתי בקוטר חיצוני 
 ממ"ר.8 משיכה בקוטר 

1.8.3.0110



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 26עמוד: 29/10/2019

168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,400.00 17.00 200.00 מ"א  מתאים לדרישות בזק  כולל חבל משיכה13.5 מ"מ יק"ע 50צינור   בקוטר  

 ממ"ר מונח בחפירה ומחובר בשתי הקצוות.8 בקוטר 
1.8.3.0120

2,040.00 17.00 120.00 מ"א 1.8.3.0130 מ"מ כולל חוט משיכה מנילון.32צינור מריכף כבה מאליו בקוטר 

1,224.00 10.20 120.00 מ"א 1.8.3.0140 מ"מ כולל חוט משיכה מנילון.25צינור מריכף כבה מאליו בקוטר 

1,360.00 6.80 200.00 מ"א 1.8.3.0150 מ"מ כולל  חוט משיכה מנילון.20צינור כנ"ל אולם  

1,275.00 12.75 100.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי5x1.5N2XYכבל חשמל מנחושת 
קצוות חיבור מושלם, לרבות חיווט מלא בתוך הלוחות

1.8.3.0160

1,700.00 17.00 100.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי7x1.5N2XYכבל חשמל מנחושת 
קצוות חיבור מושלם, לרבות חיווט מלא בתוך הלוחות

1.8.3.0170

1,020.00 34.00 30.00 מ"א 1.8.3.0180 מושחל בצינור וחיבור מושלם בשתי הקצוות5X6 N2XYכבל 

5,100.00 42.50 120.00 מ"א 1.8.3.0190 ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי הקצוות5X10 N2XYכבל 

11,050.00 55.25 200.00 מ"א 1.8.3.0200 ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי הקצוות5X16 N2XYכבל 

59.50 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי4X25 N2XY  (XLPEכבל נחושת (
הקצוות

1.8.3.0210

61,200.00 102.00 600.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר4X240 NA2XY (XLPEכבל  אלומניום (
)PVבשתי הקצוות (הזנה ראשית+מונה 

1.8.3.0220

187.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי הקצוות(הזנה4x120כבל נחושת 
ראשית)

1.8.3.0230

25,500.00 127.50 200.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי הקצוות(הזנה4x150כבל אלומיניום 
ראשית למבנה הקטן)

1.8.3.0240

2,550.00 127.50 20.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי4X95 N2XY  (XLPEכבל נחושת (
הקצוות

1.8.3.0250

2,040.00 13.60 150.00 מ"א כבל טלפון ראשי למבנה בית ספר " ג'ל " מתאים להתקנה חיצונית
(2X0.6)20 (עמוד בזק לפי תוכנית פיתוח) ממ"ר מנקודת התחברות בזק 

לארון טלפונים ראשי במבנה ביתספר

1.8.3.0260

510.00 10.20 50.00 מ"א כבל טלפון ראשי למבנה שומר מסוג " ג'ל " מתאים להתקנה חיצונית
(2X0.6)10ממ"ר מריכוז טלפונים במבנה לארון טלפונים במבנה שומר 

כולל התקנת  קרונה מתאימה ובסיסי חיבור במבנה שומר וחיבור הכבל
מושלם בשני הקצוות

1.8.3.0270

4,080.00 68.00 60.00 מ"א 120X60תעלה פלסטית מחומר כבה מאליו  בצבע קרם עם מכסה במידות 
IBOCOמ"מ עם מחיצת הפרדה להתקנה על הקיר  או בריהוט מתוצרת   

(ספק :ישראלוקס) מחיר התעלה כולל סופיות מקוריות ,הסתעפיות זויות
 ס"מ בין שני100ומחזיקי כבלים פנימיים מותקנים בתעלה במרחק של עד 

מחזיקים

1.8.3.0280
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,020.00 51.00 20.00 מ"א 60X60תעלה פלסטית מחומר כבה מאליו  בצבע קרם עם מכסה במידות 

IBOCOמ"מ עם מחיצת הפרדה להתקנה על הקיר  או בריהוט מתוצרת   
(ספק :ישראלוקס) מחיר התעלה כוללסופיות מקוריות הסתעפיות זויות

 ס"מ בין שני100ומחזיקי כבלים פנימיים מותקנים בתעלה במרחק של 
מחזיקים

1.8.3.0290

1,190.00 1,190.00 1.00 מ"ר איטום פתח לכבלי חשמל ותקשורת   למעבר אש ועשן במשך שעתיים
באמצעות חומר איטום אלסטומרי מאושר ע"י שרותי כבאות ירושלים

 של אבצום או ש"ע. המחיר לפי מטר מרובע של חתךFS 1900כדוגמת 
הפתח. לא תשולם תוספת בגין פתח העשוי מצינורות.

1.8.3.0300

2,720.00 680.00 4.00 יח'  במקלט או בממ"מ בחומר איטום מתאים למקלטים4איטום פתח בקוטר "
 ע"פ הנחיות פיקוד העורףBST ,MCTממ"מ דוגמת 

1.8.3.0310

2,040.00 510.00 4.00 יח' 2איטום פתח למקלט או ממ"מ כנ"ל אולם בקוטר " 1.8.3.0320

1,700.00 1,700.00 קומפלט1.00 העברת מתקן החשמל בכללותו בדיקת  חברת החשמל  כולל בצוע כל
ההכנות הדרושות כולל תאום וליווי הבודק במשך כל זמן הבדיקה, עזרה

טכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/אוחומרי עזר שתדרש במידת הצורך
לבודק. המחיר כולל גם את בצוע תיקון כל הליקויים שידרשו לתיקון עד
להשלמת המתקן לפי דרישות הבודק. אישור תקינות המתקן לאחר תיקו ן

הליקויים והגשת תכנית עדות(הבדיקה לחח"י תשולם ע"י המזמין)

1.8.3.0330

5,100.00 255.00 קומפלט20.00  ס"מ להעברת צינור40קידוח חור בקיר בטון או ברצפת בטון בעובי עד 
, כולל התקנת הצינור וביטונו (הצינור ישולם בנפרד) בחור3בקוטר עד "

שבוצע, השחלת כבלי חשמל/ תקשורת דרכו, איטום הצינור לאחר השחלת
 הכבלים ע"י חומר אטימה עמיד בפני חדירת מים, כולל ביצוע טיח, צבע

והחזרת המצב לקדמותו קומפלט

1.8.3.0340

2,380.00 2,380.00 קומפלט1.00 גומחת בטון מתועשת וצבועה בגוון שיקבע עם אדריכלית הנוף עבור פילר
 ס"מ,220 ס"מ, גובה כולל 250 מונה חח"י+ארון חלוקה : רוחב פנים 

 ס"מ כולל  חפירה/חציבה, זיון, ביסוס בטון לפי סטנדרטים40עומק 
והנחיות של חברת החשמל

1.8.3.0350

1,700.00 1,700.00 קומפלט1.00 תוספת לגומחת בטון מתועשת וצבועה עבור דלתות מפח דקורטיביות
 מ"מ מלמטה עד למעלה לפי מידות שילקחו בשטח1.5בעובי 

1.8.3.0360

8,500.00 8,500.00 קומפלט1.00  ס"מ כולל80x100 מותקן בארון פוליאסטר במידות 3x800Aלוח חלוקה 
פסי צבירה, מהדקים, פסי אפס והארקה, חיווט, שילוט, לשות לכניסת

הכבלים וכל חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור
המעגלים. חיבור הכבלים לשני המבנים של ביה"ס ע"פ הנחיות חח"י

 לשני מערכותISOוהכבאות כולל הפרדה מבודדת לכבלים לרבות חיווט 
ג"א של ביה"ס

1.8.3.0370

1,912.50 12.75 150.00 מ"א  בארון מנתק ליד מערכת מניהISO זוג אדום לניתוק 4כבל ג"א תיקני 
 קשיח בצבע אדום ביחד עם הכבל הראשיP.V.C מ"מ 20ומושחל בצינור 

1.8.3.0380

6,120.00 1,020.00 6.00 יח'  ס"מ לרבות חפירה, התקנה,100 ס"מ ובעומק 80תא בקרה עגול בקוטר 
- טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ12.5תקרה, מכסה מתאים ל

בתחתית

1.8.3.0390

6,800.00 6,800.00 קומפלט1.00 פירוק מלא של מתקן החשמל הקיים בחדר חשמל לרבות  פירוק מערכת
PVקיימת והעתקתם למיקום אחר 

1.8.3.0400

320,594.50 אינסטלציה חשמלית 8.3 סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 8.4 תת פרק:
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 לייצור לוחות61439הלוחות יבנו במפעל לוחות מאושר תקן ישראלי ת"י 

חשמל ובקרה . הלוחות יועברו לאישור  המתכנן לאחר תכנון במפעל
ולפני ביצוע בנייר  בשני עותקים. ויבוצעו רק לאחר אישור בכתב .
אחריות על מידות הלוח הינה של קבלן החשמל ויצרן הלוח. מחירי

הלוחות כוללים פירוק מושלם של הלוחות הקיימים לרבות קווים/מע
גלים ואביזרי קצה

5,950.00 5,950.00 1.00 יח'  מתוצרת36KA עם הגנות אלקטרוניות, כושר ניתוק 3x800Aמפסק זרם 
micrologic2.3שניידר אלקטריק דגם 

1.8.4.0020

8,500.00 4,250.00 2.00 יח'   כושר ניתוקmicroloig 2.3 עם הגנות אלקטרוניות 3x630Aמפסק זרם ח"א 
 36KA דגם NSX630Fתוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע 

1.8.4.0030

14,875.00 2,975.00 5.00 יח'  עם הגנות טרמיות ומגנטיות כושר3X315Aמפסק זרם חצי אוטומטי עד  
 תוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע.NSX400F דוגמת 36KAניתוק 

1.8.4.0040

7,140.00 2,380.00 3.00 יח'   כושר ניתוקmicroloig 2.3 עם הגנות אלקטרוניות 3x200Aמפסק זרם ח"א 
 25KA דגם NSX250Bתוצרת 

1.8.4.0050

2,890.00 1,445.00 2.00 יח'  עם הגנות טרמיות ומגנטיות כושר ניתוק3X160Aמפסק זרם חצי אוטומטי 
25KA דוגמת NSX160B.תוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע 

1.8.4.0060

1,530.00 765.00 2.00 יח'  עם הגנות טרמיות ומגנטיות כושר3X100Aמפסק זרם חצי אוטומטי עד 
 תוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע.NSX100B דוגמת 25KAניתוק 

1.8.4.0070

5,576.00 697.00 8.00 יח'  עם הגנות טרמיות ומגנטיות כושר3X63Aמפסק זרם חצי אוטומטי עד 
 תוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע.NSX100B דוגמת 25KAניתוק 

1.8.4.0080

4,335.00 255.00 17.00 יח' סליל הפסקה וניתוק למפסק ח"א 1.8.4.0090

5,100.00 25.50 200.00 יח' IEC898 תקן 10KA 20Aמאמ"ת חד  פאזי עד  1.8.4.0100

306.00 51.00 6.00 יח'  תקן10KA 20Aמאמ"ת חד  פאזי עם ניתוק אפס ונעילה במצב סגור  עד 
IEC898

1.8.4.0110

1,360.00 136.00 10.00 יח' IEC898 תקן 10KA 3X6Aמאמ"ת תלת פאזי  1.8.4.0120

3,400.00 136.00 25.00 יח' 1.8.4.0130 תקן כנ"ל.10KA ,3X32מאמ"ת תלת פאזי עד 

4,675.00 187.00 25.00 יח' 1.8.4.0140 תקן כנ"ל.10KA ,3X40Aמאמ"ת תלת פאזי 

242.25 יח' 1.8.4.0150 תקן כנ"ל.10KA ,3X63Aמאמ"ת תלת פאזי 

5,355.00 153.00 35.00 יח' 1.8.4.0160 עם מגע עזר לחיווי מתוצרת טלמכניק או ש"עAC5  3X20Aמגען  

1,530.00 153.00 10.00 יח' 1.8.4.0170 עם מגע עזר לחיווי מתוצרת טלמכניק או ש"עAC5  3X40Aמגען עד 

2,040.00 51.00 40.00 יח' 1-0-2 פיקוד שלושה מצבים 10Aמפסק בורר  1.8.4.0180



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 29עמוד: 29/10/2019

168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,785.00 127.50 14.00 יח' THEBEN ,תוצרת top 611שעון שבת אלקטרוני כיתוב עברית דגם   1.8.4.0190

1,275.00 127.50 10.00 יח' 1.8.4.0200 דוגמת שניידר אלקטריק24V/220V 2X16Aממסר צעד 

7,012.50 280.50 25.00 יח' A  דגם 30mA 4X40Aממסר פחת עד  1.8.4.0210

229.50 229.50 1.00 יח' A  דגם 30mA 2X25Aממסר פחת עד  1.8.4.0220

425.00 212.50 2.00 יח' 1.8.4.0230 דוגמת שניידר אלקטריק75VA 240/24Vשנאי לפיקוד 

1,530.00 1,530.00 1.00 יח'  כולל משנה זרם עבורו עדELNET - LTמכשיר מדידה אלקטרוני דגם  
315/5A 3, הגנות טרמיות ומגנטיותX6Aוכולל פרוטוקול תקשורת לחיבור 

 לבקרת מבנה

1.8.4.0240

612.00 153.00 4.00 יח' 1.8.4.0250 כולל בסיס .220V עם כיסוי צבעוני  LEDסט שלוש מנורות סימון לפאזות 

425.00 425.00 1.00 יח'  (מצג בקרה) לניתוק מפסק ראשי ו /או מ"א בזמןISOיחידת פיקוד מסוג 
 מגעים יבשים  לפיקוד8אש עם 

1.8.4.0260

4,420.00 340.00 13.00 יח'  (מצג בקרה) לניתוק מפסק ראשי ו/או מ"א בזמןISOיחידת פיקוד מסוג 
 מגעים יבשים לפיקוד6אש עם 

1.8.4.0270

1,020.00 1,020.00 1.00 יח'  לשלוש פאזות  ואפס כדוגמת100KA 10/350מגן ברק ומתח יתר לזרם 
CLASS B DEHN-BLOCכולל נתיכים להגנה לפי הוראות יצרן ,

1.8.4.0280

16,320.00 2,720.00 6.00 מ"ר  עם פאנלים פנימיים ודלתות בנוי מתאים1#מבנה לוח חשמל ראשי 
מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ דרישות המפרט). כולל

, מהדקים, פסי אפס והארקה, חיווט, שילוט וכל4x630A פסי צבירה 
חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על המעגלים. מחיר

לפי שטח חזית במ"ר.

1.8.4.0290

2,210.00 מ"ר  עם פאנלים פנימיים ודלתות בנוי מתאים2#מבנה לוח חשמל משני 
מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ דרישות המפרט). כולל

, מהדקים, פסי אפס והארקה, חיווט, שילוט וכל4x200A פסי צבירה 
חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על המעגלים. מחיר

לפי שטח חזית במ"ר.

1.8.4.0300

2,210.00 מ"ר  עם פאנלים פנימיים ודלתות בנוי מתאים3#מבנה לוח חשמל משני 
מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ דרישות המפרט). כולל

, מהדקים, פסי אפס והארקה, חיווט, שילוט וכל4x200A פסי צבירה 
חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על המעגלים. מחיר

לפי שטח חזית במ"ר.

1.8.4.0310

2,210.00 מ"ר  עם פנלים פנימיים ודלתות בנוי מתאים4#מבנה לוח חשמל משני 
מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ דרישות המפרט). כולל

, מהדקים, פסי אפס והארקה, חיווט, שילוט וכל4x200A פסי צבירה 
חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על המעגלים. מחיר

לפי שטח חזית במ"ר.

1.8.4.0320



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 30עמוד: 29/10/2019
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)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,750.00 קומפלט  עם חלונותCI עשוי במבנה 4x25Aלוח חשמל למקלט במקום לוח קיים 

שקופים בחסית ע"פ דרישות חוק החשמל ופיקוד העורף, כולל ציוד פנימי
מאמ"תים, הגנות, פסי צבירה,פסי אספקה והארקה, ממסר פחת, נורות

, שילוט וכל הציוד הנדרש להשלמתו כולל התקנה24Vסימון, שנאי 
וחיבור קומפלט

1.8.4.0330

2,380.00 2,380.00 קומפלט1.00  וכדו' ) עם פאנלים41#, 31#,21#מבנה לוחות חשמל משניים (דוגמת 
פנימיים ודלתות בנוי מתאים מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור

, מהדקים, פסי אפס4x80A (ע"פ דרישות המפרט). כולל פסי צבירה 
והארקה, חיווט, שילוט וכל חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה

וחיבור על המעגלים. מחיר קומפלט ללוח

1.8.4.0340

2,125.00 2,125.00 קומפלט1.00  עם פאנלים פנימיים ודלתות בנוי מתאים22#מבנה לוח חשמל משני 
מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ דרישות המפרט). כולל

, מהדקים, פסי אפס והארקה, חיווט, שילוט וכל חומרי4x63A פסי צבירה 
העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על המעגלים. מחיר קומפלט

ללוח

1.8.4.0350

3,740.00 1,870.00 קומפלט2.00 ) עם פאנלים פנימיים32#, 42#,12#מבנה לוחות חשמל משניים (דוגמת 
ודלתות בנוי מתאים מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ

, מהדקים, פסי אפס והארקה,4x40Aדרישות המפרט). כולל פסי צבירה 
חיווט, שילוט וכל חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על

המעגלים. מחיר קומפלט ללוח

1.8.4.0360

1,530.00 1,530.00 קומפלט1.00  מודול לרבות#48 לביתן שומר תוצרת הגר 4x25A 14מבנה לוח חשמל 
מהדקים לאפס, הארקה, חיווט, שילוט, התקנה וחיבור קומפלט

1.8.4.0370

119,391.00 לוחות חשמל 8.4 סה"כ לתת פרק:

מערכת הארקות 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
552.50 552.50 קומפלט1.00  מ"מ לרבות כל ברגי40X4פס השואת פוטנציאלים ראשי  מנחושת 

החיבור, אומים, דיסקיות פליז, שילוט וכל חומרי העזר הדרושים להתקנה
 מקום שמור.30% . אורך הפס יתאים למספר המוליכים שיש לחבר ועוד 

1.8.5.0010

1,657.50 55.25 30.00 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות120מוליך הארקה מבודד/חשוף  נחושת 
מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

1.8.5.0020

1,360.00 34.00 40.00 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות70מוליך הארקה מבודד/חשוף  נחושת 
מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

1.8.5.0030

1,487.50 29.75 50.00 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות50מוליך הארקה מבודד/חשוף  נחושת 
מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

1.8.5.0040

765.00 25.50 30.00 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות35מוליך הארקה מבודד/חשוף  נחושת 
מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

1.8.5.0050

637.50 21.25 30.00 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות25מוליך הארקה מבודד/חשוף נחושת 
מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

1.8.5.0060

816.00 13.60 60.00 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות16מוליך הארקה מבודד/חשוף נחושת  
מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

1.8.5.0070

255.00 10.20 25.00 יח'  ממ"ר (כולל)10-35תוספת למחיר מוליך נחושת חשוף  ושזור בחתכים 
עבור מהדק קנדי וחיבורו לאלמנט מתכתי

1.8.5.0080
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
510.00 102.00 5.00 יח' חיבור מוליך הארקה לצנרת מתכתית באמצעות שלת הארקה כבדה

3מגולוונת עד "
1.8.5.0090

221.00 110.50 2.00 יח' 1.8.5.0100 מ"מ כולל חבקים20X2גשר הארקה לשעון מים מפס שטוח  מגולוון 

5,100.00 5,100.00 קומפלט1.00 ביצוע מערכת הארקת מושלמת יסודות לבנין בית ספר ולתוספות לבנין
 לרבות טבעת גישר, יציאות4271בהתאם לתכנית הארקות ולקובץ תקנות 

חוץ, מעברי תפר, יציאה לפס השואת פוטנציאלים , יציאות להארקת לוח
חשמל ראשי. רתוך וחיבור לברזלי זיון ולמערכת הארקה קיימת

1.8.5.0110

13,362.00 מערכת הארקות 8.5 סה"כ לתת פרק:

גילוי אש וכריזת חרום משולבת 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 255.00 60.00 יח' גלאי עשן אופטי אנלוגי  למערכת ממוענת כולל יחידת כתובת 1.8.6.0010

לא לחישוב !!! 255.00 10.00 יח' לחצן אזעקת אש למערכת ממוענת. 1.8.6.0020

לא לחישוב !!! 255.00 2.00 יח' לחצן הפעלת כיבוי אש למערכת ממוענת 1.8.6.0030

לא לחישוב !!! 212.50 5.00 יח' צופר אזעקת אש אור קולי עם נצנץ להתקנה פנימית למערכת ממוענת. 1.8.6.0040

לא לחישוב !!! 297.50 10.00 יח' צופר אזעקת אש אור קולי עם נצנץ להתקנה חיצונית למערכת ממוענת. 1.8.6.0050

לא לחישוב !!! 119.00 5.00 יח' נורית סימון לגלאי עשן או חום שאינה כלולה בסעיף מערכת כיבוי
בלוחות

1.8.6.0060

לא לחישוב !!! 10,200.00 קומפלט1.00  כתובות508מרכזית גילוי אש כתובתית אנלוגית ארבעה כרטיסים ( ל
גילוי וכרטיסי כיבוי) כמפור במפרט הטכני על כל מרכיביו לרבות חייגן

אוטומטי תכנות, התקנה, הפעלה וכל חומרי העזר קומפלט, לרבות הכנות
עתידיות. המערכת תהיה משולבת עם מערכת כריזה לפי דרישות התקן

1.8.6.0070

לא לחישוב !!! 2,210.00 קומפלט1.00 ) למרכזית גילוי אש, כולל סימוןREMOTEלוח התראות חיצוני נפרד (
 כולל כל העבודותRESET ו ALARM OFFהאזורים ואפשרות לבצוע 

וחומרי העזר הדרושים להתקנה והפעלהקומפלט+ חיווט

1.8.6.0080

לא לחישוב !!! 297.50 5.00 יח' יחידת כתובת להפעלה/הפסקה של מערכות שונות כגון מ.א, פתחי עשן,
מדפי אש, מעליות מנעולים מגנטים בדלתות וכד'+ חיווט.

1.8.6.0090

לא לחישוב !!! 170.00 3.00 יח' יחידת כתובת להפעלת כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל 1.8.6.0100

לא לחישוב !!! 3,400.00 קומפלט2.00 מערכת כיבוי אש בגז ללוח חשמל להפעלה אוטמטית בזמן שריפה
 צנרתFM - 200 3KGממערכת גילוי אש קיימת כולל מיכל גז במשקל  

נחושת נחירי פיזור לכל תא בלוח החשמלכולל חיבור מושלם לכיבוי
ברכזת ג.א קיימת ושני גלאי אש מחוברים בהצלבה שיותקנו בחלק העליון

 של לוח החשמל ומנורות סימון מחוץ ללוח מחווטת ומופעלת קומפלט

1.8.6.0110
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,020.00 1.00 יח' טלפון כבאים לתקשורת דו סטרית כולל שפורפרת עם תקע פין לאיזורי

מחסה
1.8.6.0120

לא לחישוב !!! 2,890.00 קומפלט1.00 העברת כל מתקן גילוי אש לרבות כיבויים בבנין בדיקת מכון התקנים
(לפחות בדיקה אחת) כולל תאום הזמנת מכון התקנים, ליווי הבודק במשך

 כל זמן הבדיקות, כולל עזרהטכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/או חומרי
עזר שתידרש במידת הצורך למכון התקנים. המחיר כולל גם את  בצוע כל
הליקויים שידרשו לתיקון עד להשלמת המתקן לרבות כיבויי ם ע"י מכון

התקנים. המחיר כולל את התשלום למכון התקנים.

1.8.6.0130

לא לחישוב !!! 238.00 60.00 יח'  ושנאי קו  תקרתי או קירי דגם "חצי ירח" כולל גריל10W 6רמקול כריזה "
 פח מחורר בצבע לבן מותקן שקוע בתקרה כולל חיזוק לקונסטרוקצית
התקרה או מותקן על הקיר כולל חיווט על התקרה. כל הכבלים יהיו

100V/24Vחסיני אש אדומים עם צנרת אדומה כבה מאליו ומתאים למתח 
 חלק ג.1220מתאים לדרישות תקן כריזת חירום משולבת  

1.8.6.0140

לא לחישוב !!! 467.50 5.00 יח'  ס"מ להתקנה15X15 עם שנאי קו קומפקטי במידות 15Wשופר קול 
 של אטלס סאונדלייר" (יבואןVTFחיצונית שקועה בקיר כדוגמת 

 חלק ג.1220רמטל)מתאים לדרישות  תקן כריזת חירום משולבת  

1.8.6.0150

לא לחישוב !!! 1,530.00 קומפלט1.00  אזורי כריזת8עמדת הפעלת כריזה ראשית כמפורט במפרט הטכני עבור 
חירום לרבות מיקרופון ולוח הפעלה בהתאם למספר האזורים ועוד כריזת

חרום כללית כולל גם חיווטםקומפלט למרכזית הכריזה

1.8.6.0160

לא לחישוב !!! 10,200.00 קומפלט1.00  כמפורט במפרט הטכני, לרבות ערבל500W RMSמרכזית כריזה בהספק 
צליל, מערכת מצברי חרום, מטען, מצברים , פאנל התראת תקלות וכל

הציוד והאביזרים הדרושים להשלמתהמערכת הכל מותקן במסד סטנדרטי
 מקום שמור כולל גם חיבור30% בגובה המתאים לאביזרים ועוד 19"

המערכת והפעלתה קומפלט. המערכת תהיה משולבת עם רכזת גילוי אש
3 חלק 1220לפי דרישות התקן 

1.8.6.0170

לא לחישוב !!! 2,550.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמת של  מערכת צלצולים לרבות רישיון לתוכנה עם
 שנים מלאות, תכנות והדרכת עובדים, הכולל שעון5עדכון גרסה למשך 

, וכל הנדרש להתקנה מושלמת של השעון צלצוליםUSBשבת שבועי ונגן 
כדוגמת תוצרת חברת וויב מערכות בע"מ

1.8.6.0180

לא לחישוב !!! 297.50 12.00 יח'  להתקנה בתקרה/קיר מחוברת למערכת הכריזה24V 10Wמנורת נצנץ 
עבור הכוונה לחרשים בזמן כריזת חרום כולל חיווט

1.8.6.0190

לא לחישוב !!! 8.50 מ"א  של טלדור עבור עמדת הפעלתMSA-6229 גידים) 4כבל מסוכך שזור (
כריזה

1.8.6.0200

לא לחישוב !!! 1,020.00 קומפלט1.00  ניתן לשליפה תקני דוגמת המסופק ע"י "שמרד" מתאיםPTTמיקרפון 
לדרישת מכבי אש מותקן בקופסא פח עם חלון פרספקס שקוף  כולל

כבילה עד למגבר כריזה  .

1.8.6.0210

גילוי אש וכריזת חרום משולבת 8.6 סה"כ לתת פרק:

מערכת התראת רעידת אדמה 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 15,300.00 קומפלט1.00 מערכת התרעה בפני רעידת אדמה העומדת לפי דרישות משרד החינוך

המחיר כולל: אספקה והתקנה ע"י מתקין מורשה, תחזוקה שוטפת, שנה
אחריות, חיבור  בכבל מתאים למערכתהכריזה, מצבר פנימי הניתן

למחזור, חיווי תקלת מתח, צופר, ביצוע כל ההכנות אשר ידרשו לפי
תוכניות ומפרט טכני (כדוגמת חברת ביפר )

1.8.7.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מערכת התראת רעידת אדמה 8.7 סה"כ לתת פרק:

מערכת פתיחת חלונות עשן 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מערכת לפתיחת פתחים לשחרור עשן מתוצרת "מטלפרס בע"מ"טל' :

03-5537971 פקס: 03-5550348

יש להתאים אפיון המנוע והרכזת לחלון שנבחר(מבנה ,הספק חשמלי,
וכמות חלונות משפיעים על דגם המנוע והרכזת הנדרשים יש לציין

התאמה לדרישות ולהנחיות רשות הכבאות ולתקן ישראלי למערכות הגנה
3X2.5NHXH E90 וכיבוי אש) כולל חיווט מושלם ע"י כבל חסין אש 

FE180מיחידת פיקוד עד ליחידות קצה של המערכת 

37,740.00 1,258.00 קומפלט30.00  וולט לפתיחה וסגירה של24מנוע חשמלי לחלון עשן המופעל בזרם ישר 
פתחים לשחרור עשן כולל כל האביזרים והרכיבים להשתלבות המנוע

CDC-200/600 24VDCלהפעלת/סגירת הפתח  כדוגמת הדגם
A1EN-12101/2תקן אירופאי חדש - מותקן ומחובר כמפורט קומפלט 

קביעת מהלך המנוע יאפשר פתיחה מלאה של החלון על הדרישות
בתקנות, מאושר מותקןו מחובר כמפורט קומפלט.

1.8.8.0030

12,750.00 12,750.00 קומפלט1.00  מנועי חלונות עשן הכוללת40יחידות פיקוד ובקרה(רכזות) לפיקוד  על  
 שעות לפחות מנגנון בקרת טעינת הסוללות150מטען ומצברים למשך 

התרעה למצב פתח. כולל לחצניפתיחה, נורית חיווי למצב פתח לוח
 חברתD# H כדוגמת תוצרת EN-12101-9-10הבקרה יותאם לתקן ארופאי 

מטלפרס כולל אספקה התקנה וחיבור וכל חמרי העזר הדרושים קומפ לט

1.8.8.0040

595.00 595.00 קומפלט1.00  80לחצן  הפעלה אזורי לשעת חירום, הכולל נורת חיווי כדוגמת הדגם 
HE תוצרת -SIMON RWA,המסופק ע"י חברת מטלפרס  או שווה ערך 

מאושר מותקן ומחובר כמפורט קומפלט.

1.8.8.0050

395.40 13.18 30.00 מ"א  חסיני אש, קבועיםFE180 E90 NHXH 3X2.5כבלים חסיני אש מסוג 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות

חיבור בשני הקצוות (שאינו כלול במחיר נקודה)

1.8.8.0060

51,480.40 מערכת פתיחת חלונות עשן 8.8 סה"כ לתת פרק:

תא קבלים ללוח חשמל ראשי 8.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,700.00 1,700.00 1.00 יח'  דגםCIRCUTOR דרגות דוגמת 6בקר כופל הספק (כולל מד כופל הספק) 

"COMP.6עם תצוגת תפעול ובדיקת תקינות המדידה. משנה זרם עד "
630/5Aוהגנה עבורו 

1.8.9.0010

1,275.00 425.00 3.00 יח' DILK25-11 מתאים למיתוג קבלים כדוגמת 25KVARמגען תלת פאזי 
MOELLERתוצרת 

1.8.9.0020

297.50 297.50 1.00 יח' DILK20-11 מתאים למיתוג קבלים כדוגמת 15KVARמגען תלת פאזי 
MOELLERתוצרת 

1.8.9.0030

510.00 255.00 2.00 יח' DILK12-11 מתאים למיתוג קבלים כדוגמת 10KVARמגען תלת פאזי 
MOELLERתוצרת 

1.8.9.0040

212.50 212.50 1.00 יח' DILK12-11 מתאים למיתוג קבלים כדוגמת 5KVARמגען תלת פאזי 
MOELLERתוצרת 

1.8.9.0050
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,020.00 340.00 3.00 יח'  דל הפסדים עם נגדי פריקה אנטגרלים440V ,25KVARקבל תלת פאזי 

כולל הגנה מפני נגיעה מקרית
1.8.9.0060

229.50 229.50 1.00 יח' ,כנ"ל15KVARקבל כנ"ל אולם  1.8.9.0070

425.00 212.50 2.00 יח' ,כנ"ל10KVARקבל כנ"ל אולם  1.8.9.0080

170.00 170.00 1.00 יח' ,כנ"ל5KVARקבל כנ"ל אולם  1.8.9.0090

1,530.00 510.00 3.00 יח' NZMB1-A63 דגם 25KVARיחידת הגנה (מתנע)לקבל  1.8.9.0100

425.00 425.00 1.00 יח' NZMB1-A40 דגם 15KVARיחידת הגנה (מתנע)לקבל  1.8.9.0110

680.00 340.00 2.00 יח' PKZM0-25  דגם 10KVARיחידת הגנה (מתנע )לקבל  1.8.9.0120

255.00 255.00 1.00 יח' PKZM0-16  דגם 5KVARיחידת הגנה (מתנע )לקבל  1.8.9.0130

2,975.00 2,975.00 קומפלט1.00 מבנה לוח קבלים ראשי בנוי מתאים מודולריים מפח עם דלתות מפח
 ע"פ תכנית כולל4X250Aכמתואר במפרט הטכני לרבות פסי צבירה 

מהדקים לאפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה וחיבור קומפלט.
30%כולל את כל העבודות וחמרי העזר הדרושים להשלמת הלוח. (כולל 

מקום שמור) הלוח יותקן במבנה נפרד צמוד ללוח ראשי(מחיר מבנהלוח ק
ומפלט)

1.8.9.0140

11,704.50 תא קבלים ללוח חשמל ראשי 8.9 סה"כ לתת פרק:

אינטרקום חדרי מחסה 8.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! מערכת אינטרקום המיועדת להתקנה בחדרי מחסה.בכל חדר מחסה תותקן

מ'. כוללת לחצן קריאה גדול1.20  בגובה Handfreeיחידת אינטרקום 
Duplexלחירום כולל זיהוי בכתב ברייל.המערכת תאפשר דיבור דו-כיווני 

 ללא צורך בלחיצה על כפתור דיבור .בבניין תותקן עמדת שומר מרכזית
Displayדיגיטלית שולחנית כולל שפופרת דיבור. עמדת השומר בעלת צג  

 אשר יאפשר לראות מהיכן התקבלה הקריאה, במידה והתבצעו מספר
קריאות, ניתן יהיה לזהות בעמדת השומר את כל הקריאות ולחזור אליהן

 חיווטSimpleBusלפי הסדר בו בוצעו.מערכת האינטרקום עובדת בשיטת 
). המערכת תהייה תוצרת2x0.8 - גידים בלבד (2המערכת יתבצע ב 

Comelitהמיובאת ומשווקת ע"י חב' אגבר אלקטרוניה  

לא לחישוב !!! 4,080.00 קומפלט1.00 אספקה התקנה וחיבור של עמדת שומר דיגיטלית שולחנית כוללת
 לזיהוי עמדת הקריאה כוללת ספק כחDisplayשפופרת דיבור, כוללת צג 

1998A . דגם SimpleBus . המערכת עובדת בשיטת 1395ראשי דגם 
 המיובאת ומשווקת ע"י חב' אגבר אלקטרוניקה או ש"עComelitתוצרת 
מאושר

1.8.10.0020

לא לחישוב !!! 425.00 קומפלט4.00  בעלתSimpleBus למערכת Handfreeאספקה והתקנה של שלוחת דיבור 
Ledלחיץ קריאה חירום אחד גדול, כולל זיהוי בכתב ברייל, כולל נורית 

 המיובאת ומשווקת ע"י חב' אגברlitCome  תוצרת 6228Wלחיווי. דגם 
אלקטרוניקה.

1.8.10.0030
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 153.00 4.00 נקודה  מ"מ כבה מאליו20נקודת אינטרקום חדר מחסה הכוללת צינור בקוטר 

 ממ"ר חסין אש מהרכזת עד2X0.8מהתקנה סמויה בקיר  לרבות כבל 
נקודת הקצה ללא הגבלת אורך

1.8.10.0040

לא לחישוב !!! 1,105.00 1.00 יח' שרות ואחריות לשנה נוספת לאחר תום תקופת האחריות כולל תחזוקה
מונעת ותחזוקת שבר ע"פ המתואר במפרט הטכני.

1.8.10.0050

טרקום חדרי מחסה אינ 8.10 סה"כ לתת פרק:

מערכת בקרת כניסה(אינטרקום) 8.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! על הקבלן לקחת בהצעתו תיאום מול קב"ט הגזרה לפני התקנת המערכת,

לרבות אישור ציוד המערכת מולו

לא לחישוב !!! 1,700.00 1.00 יח' יחידת פנל כניסה באינטרקום כניסה בשער ביה"ס מותקנת בתוך כספת
מתכתית עם מנעול לפי דרישות עיריית ירושלים(מוגן מפני ונדליזם),

המערכת כוללת: פנל כניסה דיגיטלי אנטי ונדל ומוגנת מים. לוח מקשים
 צבעונית ברזולוציה גבוהה ועדשהCCD 1/2עם לחצן קריאה, מצלמת "

רחבת זוית, מקודד כניסה. תוצרת קומקס בלבד(הערה: ללא קוד ן).

1.8.11.0020

לא לחישוב !!! 935.00 3.00 יח' מתקן יחידה במזכירות ובביתן שומר כוללת אינטרקום שפופרת בצבע לבן
עם מוניטור צבעוני(משולב טלוויזיה), אפרקסת, צליל דיגיטלי(זמזם

המתריע בזמן פתיחת שער הגן), מגע עזר אשר מנת את מעגל הדיבור בעת
 הנחת האפרקסת על כנה, התקנה על הטיח, לחצן שחרור שער הכניסה

ביציאה מהגן, של חברת "קומקס" בלבד או מאושר עיריית ירושל ים

1.8.11.0030

לא לחישוב !!! 637.50 2.00 יח'  ק"ג של חברת "מולטי לוק", בשער 600מנעול אלקטרו מגנט במשקל 
הכניסה  הראשי (כולל  תיאום מקום בשער) מפסק  מתח למנעול

האלקטרו מגנט.

1.8.11.0040

לא לחישוב !!! 637.50 2.00 יח' מפסק מואר לניטרול המערכת בביתן שומר 1.8.11.0050

לא לחישוב !!! 850.00 קומפלט1.00 חווט מלא של כל מערכת אינטרקום לביה"ס כולל הכנת חיבור חשמל
בצורה מתאימה, חיבור והפעלת מערכת בצורה מושלמת

1.8.11.0060

לא לחישוב !!! 297.50 2.00 יח' קודן   יציאה מוגן מים  לפתיחת שער  עם השהייה מובנת, מותקן באזור
PIMAבקרבת שער היציאה תוצרת 

1.8.11.0070

לא לחישוב !!! 297.50 2.00 יח' שלט רחוק לפתיחת השער עבור בית הספר 1.8.11.0080

לא לחישוב !!! 850.00 קומפלט1.00  ס"מ עבוא פנל כניסה ראשי מותקן בסמוך30X40ארון מתכתי במידות 
לשער כניסה

1.8.11.0090

מערכת בקרת כניסה(אינטרקום) 8.11 סה"כ לתת פרק:

מנעולים חשמליים 8.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה והתקנה מושלמת



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 36עמוד: 29/10/2019

168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 374.00 1.00 יח' 1.8.12.0020 מותקן ומחווט במשקוףAC/DC וולט 24מנעול 

לא לחישוב !!! 170.00 1.00 יח' 1.8.12.0030 עבור מנעול לתנאי חוץAC/DC וולט 24תוספת למנעול 

לא לחישוב !!! 170.00 1.00 יח' תוספת  עבור מגע עזר לחיווי מצב פתוח/סגור 1.8.12.0040

לא לחישוב !!! 229.50 1.00 יח' מנעול דריכה/נטרול למערכות אזעקה 1.8.12.0050

לא לחישוב !!! 136.00 1.00 יח' לחצן פתיחת דלת מותקן ומחווט קומפלט 1.8.12.0060

לא לחישוב !!! 1,530.00 1.00 יח' 1.8.12.0070 ק"ג600מנעול אלקטרומגנטי כבד  

לא לחישוב !!! 340.00 1.00 יח' תוספת למנעול אלקטרו מגנטי עבור מנעול מוגן מים 1.8.12.0080

לא לחישוב !!! 10.20 150.00 מ"א חיווט למערכת מנעולים חשמליים בכבל מתאים .ע"פ ספק הציוד כולל
צנרת שרשורית מתאימה

1.8.12.0090

מנעולים חשמליים 8.12 סה"כ לתת פרק:

720,957.40 עבודות חשמל 8 סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח פנים 9.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
101,086.25 60.35 1,675.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים השכבה

השניה ללא סיד (שליכטה שחורה), לרבות עיבוד מקצועות (פינות)
וזוויתנים

1.9.11.0010

13,906.00 34.00 409.00 מ"ר 1.9.11.0020 מ"מ עם תוספת דבק אקרילי (לפי דרישה)8שכבת הרבצה בעובי 

114,992.25 טיח פנים 9.11 סה"כ לתת פרק:

טיח גבס וטיח לממ"ד 9.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,977.00 93.50 342.00 מ"ר  מ"מ, עם10" מאושר לממ"ד בעובי PL770  או PL130"טיח רב תכליתי 

 מ"מ5רשת סיבי זכוכית ו"שליכט באגר" בעובי עד 
1.9.13.0010

31,977.00 טיח גבס וטיח לממ"ד 9.13 סה"כ לתת פרק:

טיח חוץ 9.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,901.50 86.70 45.00 מ"ר טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח

מיישרת ושכבת שליכטה שחורה
1.9.21.0010

25,500.00 106.25 240.00 מ"ר טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח
מיישרת ושכבה עליונה בהתזה על בסיס צמנט לבן

1.9.21.0020

29,401.50 טיח חוץ 9.21 סה"כ לתת פרק:

176,370.75 עבודות טיח 9 סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ60/60הסעיף מתאים לריצוף 

216,733.00 177.65 1,220.00 מ"ר  ס"מ או33/33 במידות R10ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
 ש"ח/מ"ר60 ס"מ, מחיר יסוד 50/50

1.10.31.0020

14,656.55 36.55 401.00 מ"א 1.10.31.0030 ס"מ7,10שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 

5,743.45 198.05 29.00 מ"ר  ס"מ עובי30/30 במידות R11ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
 ש"ח/מ"ר80 מ"מ, מחיר יסוד 8 

1.10.31.0040

255.00 21.25 12.00 מ"ר ) -20%תוספת עבור ריצוף באלכסון (על הקבלן לספק תוספת פחת של כ-
עבודה בלבד

1.10.31.0050

106.25 21.25 5.00 מ"ר תוספת עבור דוגמאות בריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה (שילוב
 אריחים בגדלים שונים) - עבודה בלבד4 עד 3קבוע של 

1.10.31.0060

13,680.75 157.25 87.00 מ"ר  ש"מ למ"ר כתשתית למשטח ריקוד בחדר טכנולוגיה40ריצוף במחיר יסוד 
תנועה

1.10.31.0070

251,175.00 יט פורצלן וקרמיקה ריצוף באריחי גרנ 10.31 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות 10.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 מ"מ10/10 במידה  Uחיפוי הקירות בקרמיקה כולל סרגלי פינה וסרגלי 

על פי תוכניות האדריכל, בגוון עפ"י האדריכל וללא תשלום נוסף.

65,607.25 182.75 359.00 מ"ר  ס"מ,33/33חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 
 ש"ח/מ"ר60 ס"מ, מחיר יסוד 45/45 ס"מ, 30/45

1.10.50.0020

13,254.90 192.10 69.00 מ"ר  ס"מ,15/60חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 
 ש"ח/מ"ר60מחיר יסוד 

1.10.50.0030

743.75 106.25 7.00 יח'  ס"מ בכל  קיר  תא שרותים 40/40תוספת עבור אריח דקור במידות 
 ש"ח / יח לרבות כל החתוכים וההתאמות הנדרשות80במחיר יסוד 

1.10.50.0040
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

79,605.90 חיפוי קירות 10.50 סה"כ לתת פרק:

סימוני אזהרה בריצוף 10.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,854.00 731.00 34.00 יח'  ס"מ מפוליאוריטן,120/60נגיש- משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות 

6 חלק 1918לפי דרישה ת"י 
1.10.61.0010

24,854.00 י אזהרה בריצוף סימונ 10.61 סה"כ לתת פרק:

מדרגות אבן 10.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
130,602.50 297.50 439.00 מ"א  ס"מ  ( מדידה פעם אחת ) 5 ס"מ ושלח  עובי  3מדרגות אבן רום  עובי 

 ס"מ4לרבות פס מסותת  ברוחב 
1.10.80.0010

40,162.50 297.50 135.00 מ"ר ריצוף פודסטים באבן כדוגמת המדרגות 1.10.80.0020

27,455.00 72.25 380.00 מ"א פנל לנל 1.10.80.0030

198,220.00 מדרגות אבן 10.80 סה"כ לתת פרק:

553,854.90 עבודות ריצוף וחיפוי 10 סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

צבע פנים 11.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות הצבע כוללות מספר גוונים   לרבות במשולב עפ"י פרטי האדריכל

1,934.40 14.88 130.00 מ"ר סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על טיח פנים, בשלוש שכבות 1.11.11.0020

58,881.20 23.80 2,474.00 מ"ר צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, לרבות
 שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע

1.11.11.0030

60,815.60 צבע פנים 11.11 סה"כ לתת פרק:

צבע חוץ 11.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,550.00 25.50 100.00 מ"ר צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על בטון, לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר"

ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע
1.11.12.0010

3,519.00 78.20 45.00 מ"ר ", מרקם סלע עתיק פטרה,SP-2שליכט צבעוני מינרלי "דקוליין סיליקטי 
 ק"ג/מ"ר במריחה חד שכבתית, לרבות מריחת פריימר קוורץ4.0כמות של 

על גבי טיח

1.11.12.0020
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,069.00 צבע חוץ 11.12 סה"כ לתת פרק:

66,884.60 עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום  י 12 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל הדלתות יהיו עם מגיני אבצעות משני צידי המשקוף

עבודות אלומיניום 12.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,406.00 1,802.00 3.00 יח'  ס"מ עפ"י130/120חלון הזזה כע"כ דו כנפי וחלק תחתון קבוע במידות 

1פריט א-
1.12.1.0010

3,570.00 1,190.00 3.00 יח' 2 ס"מ עפ"י פריט א-100/100חלון הזזה כע"כ דו כנפי במידות  1.12.1.0020

28,560.00 2,380.00 12.00 יח' 3 ס"מ עפ"י פריט א-100/100חלון אטום גזים למרחב מוגן במידות  1.12.1.0030

4,828.00 4,828.00 1.00 יח'  ס"מ עפ"י פריט310/135חלון כע"כ תלת כנפי וחלק תחתון קבוע במידות 
4א-

1.12.1.0040

5,848.00 5,848.00 1.00 יח'  ס"מ עפ"י פריט300/170חלון כע"כ תלת כנפי וחלק תחתון קבוע במידות 
5א-

1.12.1.0050

18,700.00 18,700.00 1.00 יח' וטרינה פינתית הכוללת דלת דו כנפית עם מנגנון בהלה, חלונות קיפ  עם
מערכת שחרור עשן חשמלית ומערכת התראה, וחלקים קבועים וחיפוי פח

6 ס"מ עפ"י פריט א-142+73/594אלומיניום בין היחידות ,במידות 

1.12.1.0060

2,380.00 2,380.00 1.00 יח'  ס"מ עפ"י פריט120/170חלון כע"כ דו כנפי וחלק תחתון קבוע במידות 
7א-

1.12.1.0070

8,840.00 8,840.00 1.00 יח'  ס"מ עפ"י פריט450/170חלון כע"כ תלת כנפי וחלק תחתון קבוע במידות 
8א-

1.12.1.0080

6,120.00 6,120.00 1.00 יח'  ס"מ310/170חלון קיפ הכולל חלק תחתון קבוע וחלק עליו רפפה במידות 
9 עפ"י פריט א-

1.12.1.0090

6,324.00 6,324.00 1.00 יח'  ס"מ עפ"י פריט320/170חלון כע"כ תלת כנפי וחלק תחתון קבוע במידות 
11א-

1.12.1.0100

12,920.00 6,460.00 2.00 יח'  ס"מ עפ"י פריט330/170חלון כע"כ תלת כנפי וחלק תחתון קבוע במידות 
12א-

1.12.1.0110

6,120.00 6,120.00 1.00 יח'  ס"מ עפ"י פריט311/170חלון כע"כ תלת כנפי וחלק תחתון קבוע במידות 
13א-

1.12.1.0120

6,698.00 6,698.00 1.00 יח'  ס"מ עפ"י פריט340/170חלון כע"כ תלת כנפי וחלק תחתון קבוע במידות 
14א-

1.12.1.0130

10,268.00 10,268.00 1.00 יח'  זוגות חלונות כע"כ דו כנפיים וחלקים קבועים תחתונים במידות4
17 ס"מ עפ"י פריט א-522/170

1.12.1.0140
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,900.00 11,900.00 1.00 יח'  זוגות חלונות כע"כ דו כנפיים וחלקים קבועים תחתונים במידות4

18 ס"מ עפ"י פריט א-606/170
1.12.1.0150

1,972.00 1,972.00 1.00 יח'  ס"מ עפ"י100/170חלון הזזה כע"כ דו כנפי וחלק תחתון קבוע במידות 
20פריט א-

1.12.1.0160

8,772.00 8,772.00 1.00 יח'  זוגות חלונות כע"כ דו כנפיים וחלקים קבועים תחתונים במידות4
21 ס"מ עפ"י פריט א-560/135

1.12.1.0170

20,400.00 6,800.00 3.00 יח'  ס"מ עפ"י פריט345/170חלון כע"כ תלת כנפי וחלק תחתון קבוע במידות 
24א-

1.12.1.0180

8,092.00 8,092.00 1.00 יח'  ס"מ659/86 חלונות קיפ שחרור עשן חשמלי ומערכת התראה במידות 3
26עפ"י פריט א-

1.12.1.0190

2,720.00 2,720.00 1.00 יח' 27 ס"מ עפ"י פריט א-195/120חלון כע"כ דו כנפי במידות  1.12.1.0200

15,912.00 7,956.00 2.00 יח'  חלונות קיפ עם מערכת שחרור עשן חשמלית ומערכת התראה, וחלקים3
32 ס"מ עפ"י פריט א-330/170תחתונים קבועים במידות 

1.12.1.0210

7,956.00 7,956.00 1.00 יח' חלונות קיפ עם מערכת שחרור עשן חשמלית ומערכת התראה וחלון2
 ס"מ עפ"י פריט330/170פתיחה רגילה, וחלקים תחתונים קבועים במידות 

40 א-

1.12.1.0220

204,306.00 עבודות אלומיניום 12.1 סה"כ לתת פרק:

204,306.00 עבודות אלומיניום  י 12 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עבודות אבן 14.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
403,750.00 425.00 950.00 מ"ר חיפוי חזיתות המבנה בשיטה הרטובה באמצעות לוחות אבן כדוגמת

4 ש"ח/מ"ר, במידות שונות, בעובי מינימום 150הקיים, במחיר יסוד של 
ס"מ, בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל, לרבות שכבת הרבצה, רשת

פלדה מגולבנת, חוטים מנירוסטה, זוויתני פלדה מגולבנים וכו'. הכל
קומפלט לפי הפרטים בתוכניות. המדידה נטו לפי מ"ר הן בשטח ים

אופקיים, אנכיים, משופעים ומעוגלים, מישקים, שקעים, חיפוי עמודים
וקורות, חשפי פתחים, מזוזות, אדני חלונות, אבני פינה,בורטאגי'ם ,

אבנים שקועות, חריצים, אפי מים, שילוב סוגי אבן שונים, ציפוי מגן עליון
2378 וכו' לפי השטח הנראה לעין. הכל קומפלט נטו במ"ר וכמפורט בתקן 

 על כל חלקיו ובמפרט המיוחד.

1.14.1.0010

91,800.00 408.00 225.00 מ"א  ס"מ,5 ס"מ, עובי 45קופינג מאבן כדוגמת האבן בחזיתות, רוחב עד 
לרבות חריצים ואפי מים וכו'

1.14.1.0020

495,550.00 עבודות אבן 14.1 סה"כ לתת פרק:

495,550.00 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

מיזוג אויר 15 פרק:

מפוחים 15.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,720.00 2,720.00 1.00 יח' ILB-6-225) דגם INL INE DUCT FANמפוח יניקה צנטריפוגלי על הקו (

 כולל חיבורי חשמל וחיווט עדIP54כולל ווסת מהירות מוגן מים דרג 
ללוח הראשי בגג מפסקים, הגנות, מפסק מקומי ליד היחידה שעל הגג,

כולל צנרת חיווט הנדרשים,

1.15.20.0010

2,720.00 מפוחים 15.20 סה"כ לתת פרק:

מערכת מיזוג אויר 15.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 5,950.00 קומפלט6.00 18,000מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) לתפוקת קירור נומינלית 

 BTU/HR 4 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל. (מ-2.0 לרבות(
1.15.41.0010

לא לחישוב !!! 7,480.00 קומפלט19.00 )3 (מ-BTU/HR 23,000כנ"ל, אך מזגן לתפוקת קירור נומינלית  1.15.41.0020

לא לחישוב !!! 11,900.00 קומפלט3.00 )2 (מ-BTU/HR 32,000כנ"ל, אך מזגן לתפוקת קירור נומינלית  1.15.41.0030

לא לחישוב !!! 97.75 600.00 מ"א  צינורות2צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 
, צינור חשמל עם כבל רב גידי, הכל5/8, "3/8נחושת מבודדים בקטרים "
 מ"א הראשונים הכלולים המחיר התקנת2.0מאוגד יחדיו בשוול (מעל 

מזגן) לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו.

1.15.41.0040

לא לחישוב !!! 382.50 קומפלט28.00 תוספת עבור חיבור ההזנה למאייד דרך שקע שיותקן צמוד למאייד
העבודה כוללת אספקה והרכה של שקע תיקני, התקנה סמויה בקיר,

בהתאם לחוקי החשמל הרלוונטיים

1.15.41.0050

מערכת מיזוג אויר 15.41 סה"כ לתת פרק:

תעלות פח 15.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,230.00 80.75 40.00 מ"ר 1.15.61.0010 מ"מ0.8תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 

3,230.00 תעלות פח 15.61 סה"כ לתת פרק:

אביזרי פיזור אויר 15.65 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
311.95 1,559.75 0.20 מ"ר  מ"ר כולל רשת נגד0.1תריס נגד גשם צבוע בתנור בשטח של מעל 

ציפורים
1.15.65.0010

714.00 102.00 7.00 יח'  מ"ר מאלומיניום מאולגן0.09גריל ליניקת אויר קירי/תקרתי בגודל  עד 
כולל: חיבור לתעלה

1.15.65.0020

1,025.95 אביזרי פיזור אויר 15.65 סה"כ לתת פרק:

מערכות אוורור וסינון אויר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים 15.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Aתת כתב: פרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,005.00 15,002.50 קומפלט2.00 "" תוצרתFAH800/300מערכת אוורור וסינון אויר מסוג "תיבת נח" דגם "

-800 מק"ש אויר במצב סינון ו300"תעשיות בית אל" או ש"ע  המספקת 
- נפשות. המערכת כוללת: שסתום הדף50מק"ש במצב אוורור ומיועדת ל 

 בר) וכניסת אויר עם מסנן ראשוני, מסנן אב"כ, מפוח חשמלי, גיבוי3(
 בר ) לשחרור לחץ3ידני, תאורת חירום, מד כמות אויר ושסתום הדף (

ובקרת לחץ, התקנה המרחב מוגן תקני ובדיקת על-לחץ "תיבת נח"

1.15.70.0010

108,460.00 27,115.00 קומפלט4.00 600 כולל תו תקן, המספקת FAH1600/600כנ"ל, אך "תיבת נח" דגם 
- נפשות100- מק"ש במצב אוורור ומיועד ל1600מק"ש אויר במצב סינון ו

1.15.70.0020

ים ולמקלטים מוסדיים138,465.00 ון אויר למרחבים מוגנ מערכות אוורור וסינ 15.70 סה"כ לתת פרק:

145,440.95 מיזוג אויר 15 סה"כ לפרק:

תשתיות תקשורת והצטיידות 18 פרק:

כבלי תקשורת  מחשב ראשיים 18.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,240.00 10.20 1,200.00 מ"א , תואםS/STPכבל תקשורת (שאינו כלול במחיר נקודה או מקבץ)- מבנה 

,Mhz1000, נבדק ל- AWG23, ארבעה זוגות שזורים Cat-7aלסטנדרט 
, כולל10Gbps, תאימות לעבודה ב- POE, התאמה ל- HFFRמעטה 

התקנה, השחלה, סימון בשני הקצוות, וכולל אישור מעבדה חיצונית בלתי
. לא יבוצעוcat-7 ANSI 568b ENA/TIA תלויה לעמידה בדרישות התקן 

חיבורי הארכה בכבל, הכבל יהיה רציף לאורך התוואי משקע הקצה ועד
לוח הניתוב

1.18.1.0010

4,250.00 8.50 500.00 יח' ), נבדק ל-Stranded זוגות שזורים (4 עם AWG26כבל גישור גמיש 
MHz600 סטנדרט ,Cat-7a 45, מחברי-RJמסוככים בשני הקצוות, לרבות 

 ס"מ,50כיסוי, סימון אורך, ספרור רציףבשרוול מתכווץ בקצוות - אורך עד 
 צבע אפור

1.18.1.0020

16,490.00 כבלי תקשורת  מחשב ראשיים 18.1 סה"כ לתת פרק:

אביזרי קצה לנקודות תקשורת מחשב 18.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,125.00 42.50 קומפלט50.00 STP CONNECTING כולל CAT-6A (קיסטון) מסוכך מלא RJ-45מחבר 

HARDWARE בתקן ,EIA/TIA-568עם תו תקן של מעבדה חיצונית 
מוסמכת בלתי תלויה, להתקנה בקופסא או בלוח ניתוב מודולרי, לרבות

התקנה וחיווט

1.18.2.0010

1,062.50 21.25 קומפלט50.00  מ"מ להתקנת וחיבור עד שני מחברים80X80 עה"ט/תה"ט ABSקופסת 
RJ-45.בעמדת קצה עה"ט/תה"ט/בתעלה/בריהוט, גוון צבע לבן או קרם 

 מעלות, עומק מתאים45המחבר יותקן ישר או מוטה כלפי מטה בזוית של 
למניעת כיפוף חד של הכבל הנכנס למחבר, וכולל מיגרעת ללוחית סימון

בהדבקה

1.18.2.0020

637.50 12.75 קומפלט50.00  בקופסה הנ"ל או בקופסה מסוג אחרRJ-45 להתקנת מחבר ABSמתאם 
דומה שתסופק על ידי אחרים

1.18.2.0030

2,550.00 5.10 500.00 יח' Flukבדיקת תקינות שקע תקשורת מקצה לקצה ע"י מכשיר ייעודי כגון 
, כולל מסירת קובץ פלט מפורט שלCATxxמתאים לסטנדרט הנבדק 

תוצאות הבדיקה

1.18.2.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
850.00 1.70 קומפלט500.00 1.18.2.0050 צבעים מודבק בדבק מהיר2סימון שקע תקשורת בשלט פלסטי חרוט 

7,225.00 קודות תקשורת מחשב אביזרי קצה לנ 18.2 סה"כ לתת פרק:

מסדים תקשורת מחשב  ואביזרי זיווד 18.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: מחירי מסדים ואביזרי ציוד כוללים אספקה, התקנה, סידור וסימון

תו תקן בינלאומי לקו זה של המוצרים.

5,100.00 5,100.00 קומפלט1.00  מ"מ כולל מסילות800 מ"מ, עומק 750, רוחב 44uמסד תקשורת  בגובה  
 עם חורים19 או פסי "19) לציוד ברוחב "T-NUTמחורצות ניתנות להזזה (
, כולל רגליות פטריות קבועות, דפנות צד, דלתuלאומי כלוב, כולל סימון

קדמית מתכתית מחוררת , שתי דלתות אחוריות מחוררות , דלתות
 נקודות נע ילה.קיט חיבור4פריקות, נעילה ומפתח צילינדר ייחודי בעל 

, לרבות מאווררIEC529 לפי IP54  ,DIN41494לארוך שכן,  מותאם לתקן 
 מותקן בגג הארון, שילדת הארון עשויה  מפרופילCFM45בספיקה 

", דפנות הצדT הפרופילים  מחורצים בצורת "ANODIZEDאלומיניום 
יהיו פריקות ויכללו פינים פנימיים למניעת פירוק הדלתות ללא פתיחת

דלת קדמית. הארון יעבור טיפול נגד קורוזיהלנ

1.18.3.0020

5,100.00 5,100.00 קומפלט1.00 הצביעה. הארון יצבע בצבע אלקטרוסטטי בתנור.דלת הארון תאפשר
התקנה ימנית או שמאלית ע"פ הצורך. הארון יאפשר הכנסת כבלים עילית

 ותחתית. דלת הארון תכלול מנעול וסט מפתחו

1.18.3.0030

136.00 136.00 קומפלט1.00  גלגלים כולל מנגנון נעילה עם כושר4תוספת עבור אספקה והתקנת 
נשיאה מתאים למסד

1.18.3.0040

170.00 170.00 1.00 יח' 1.18.3.0050 כ"א, מוגנים ברשת ומתאימים למסד בו תותקן60CFM מאווררים 2מגירת 

12,750.00 1,275.00 10.00 יח' 600 מ"מ, עומק 700, רוחב U10מסד תקשורת להתקנה בתלייה - גובה 
 ניתנות להזזה, כולל דפנות צד פריקות19מ"מ, כולל מסילות אום כלוב "

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 לתלי ה על

 או אפורRAL-9011 קיר, צביעה בתנור בגוון שחור 

1.18.3.0060

4,080.00 340.00 קומפלט12.00 . הפס19אספקה והתקנת פס שקעי חשמל המיועד להתקנה במסגרת "
 ונורית סימון. לפס יהיהG מסוג 16A שקעי כח כולל מתג מאמ"ת 6יכלול 

 מ' ובקצהו תקע15 מארז מתכת וישא תו תקן. כולל כבל פנדל באורך עד 
 ושני שקעי חשמלCEE16A, מחוץ לארון יותקן שקע CEE16חשמלי מסוג 

לצורכי התקשוב

1.18.3.0070

1,428.00 119.00 12.00 יח' סט הארקה למסד תקשורת כולל כבל הארקה שזור וברגי חיבור ככל
 ממ"ר10שיידרש. כולל חיבור לפס הארקה של המבנה בכבל הארקה 

1.18.3.0080

1,428.00 20.40 קומפלט70.00 U1פנל סגירה "עיוור" בגובה  1.18.3.0090

442.00 22.10 קומפלט20.00 U2פנל סגירה "עיוור" בגובה  1.18.3.0100

918.00 76.50 12.00 יח' סט תעלות קדמיות ותעלות אחוריות לסידור כבלים בשני הצדדים בגובה
המסד

1.18.3.0110
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
714.00 59.50 קומפלט12.00 "C טבעות "5, מתכתי, כולל U1פנל תמיכה ומעבר למגשרים בגובה 

מתכתיות אנכיות המותקנות על גביו וצידם העליון פתוח מעט להכנסת
מגשר

1.18.3.0120

1,275.00 25.50 קומפלט50.00 , עם מברשת בחריץ המעבר ("פנלU1/2 או U1פנל מעבר למגשרים, 
שערות")

1.18.3.0130

5,440.00 136.00 40.00 יח'  שקעי קיסטון24) מודולרי +STP, כולל סיכוך (Cat-7a ,19לוח ניתוב "
45-RJמסוככים, כולל מגש לחיזוק הכבל, כולל אישור מעבדה חיצונית 

, כולל חיבור להארקה. צבע68EIA/TIA-5בלתי תלויה לעמידה בתקן 
שחור או אפור, כולל התקנה וחיבור של שקעים וכבלים, שילוט וסימון כל

 חרוטPVC מבואה ב- 

1.18.3.0140

510.00 12.75 קומפלט40.00  צבעים מודבק בדבק2סימון לוח ניתוב במסד בפס שילוט פלסטי חרוט 
מהיר

1.18.3.0150

39,491.00 מסדים תקשורת מחשב  ואביזרי זיווד 18.3 סה"כ לתת פרק:

ציוד ולוח ניתוב לחיבור טלפניה 18.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
259.25 259.25 קומפלט1.00  מ"מ עם ציפוי פורמייקה לבנה בצד אחד,18מס"ר - לוח עץ סנדוויץ 

 ס"מx 240 120במידות 
1.18.4.0010

297.50 29.75 קומפלט10.00  זוגות לרבות תושבת, התקנה במס"ר או במסד תקשורת10בלוק קרונה 
וסימון בשני הקצוות

1.18.4.0020

267.75 267.75 קומפלט1.00  זוגות לרבות תושבת, התקנה במס"ר או במסד100 בלוקי קרונה לסה"כ 10
 תקשורת וסימון בשני הקצוות

1.18.4.0030

510.00 17.00 30.00 יח' הפעלת שלוחות טלפון לרבות חיבור וגישור במס"ר, התקנת  מכשיר
הטלפון ובדיקתו

1.18.4.0040

395.25 395.25 קומפלט1.00 , כוללRJ-45 שקעים 50) כולל UTP,, ללא סיכוך (Cat-3 19לוח ניתוב "
לוח מודפס ובלוקי קרונה לחיבור זוגות שזורים, מגש לחיזוק הכבל, כולל

EIA/TIA-56אישור מעבדה לעמידה בתקן 

1.18.4.0050

1,729.75 ציוד ולוח ניתוב לחיבור טלפניה 18.4 סה"כ לתת פרק:

תשתית תקשורת אופטית 18.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,203.60 50.15 קומפלט24.00  לרבות מחזק מכניMulti-mode-OM3, לסיב LCמחבר אופטי בודד מסוג 

Splice לחיבור לכבל וחלק מגש ה- Pig Tail, Spliceלכבל, 
1.18.5.0010

775.20 32.30 קומפלט24.00 LC to עם מחברי Multi-mode, OM3 50/125גשר אופטי דו סיבי, 
LC/SC/MTRJחיזוק כבלר, סימון בשתי הקצוות, לרבות מסמכי בדיקת ,

OTDR ס"מ150 מצורפים - באורך עד 

1.18.5.0020

1,978.80 תשתית תקשורת אופטית 18.5 סה"כ לתת פרק:

מתגים ונקודות גישה 18.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,000.00 1,700.00 10.00 יח' Lifetime Warranty מנוהל אחריות HPE 1920S-24G-2SFP Switchמתג 

/שווה ערךHPבהתאם לתנאים של 
1.18.6.0010

44,625.00 2,975.00 15.00 יח'  מנוהל אחריותHPE 1920S-24G-PoE+ (370W)-2SFP Switchמתג מסוג 
Lifetime Warranty בהתאם לתנאים של HPשווה ערך/

1.18.6.0020

13,770.00 765.00 18.00 יח' 1.18.6.0030 כולל רישוי לבקרZoneFlex T310 Ruckusנקודת גישה אלחוטית מדגם 

75,395.00 מתגים ונקודות גישה 18.6 סה"כ לתת פרק:

142,309.55 תשתיות תקשורת והצטיידות 18 סה"כ לפרק:

עבודות מסגרות חרש וסיכוך 19 פרק:

עבודות מסגרות חרש וסיכוך 19.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
33,086.25 14,705.00 2.25 טון קונסטרוקצית פלדה במקומות שונים במבנה, עמודים, אגדים, קורות וכו'

מפרופילי פלדה שונים כמפורט בתוכניות וכפי שיידרש, לרבות כל
החיזוקים, החיבורים, הריתוכים, הברגים מכל הסוגים, פלטקות, קוצים

מרותכים, גילוון, וכו'. הכל קומפלט לפי פרטים בתוכניות.

1.19.1.0010

3,251.25 1,445.00 2.25 טון תוספת מחיר עבור צביעת הפלדה הנ"ל במערכת צבע מסוג סופר עמיד
של טמבור או ש"ע לרבות שכבת יסוד מתאימה לגילוון ושתי שכבות צבע

עליון.

1.19.1.0020

11,475.00 5,100.00 2.25 טון צבע מעכב אש לשעתיים לקונסטרוקצית הפלדה הנ"ל  לרבות שכבת יסוד
מתאימה לפלדה, כל השכבות כנידרש עד לקבלת עמידות האש הנידרשת,

גוון לבחירה וכל השכבות כנידרש על פי מיפרט יצרן הצבע. הכל
קומפלט.

1.19.1.0030

47,812.50 עבודות מסגרות חרש וסיכוך 19.1 סה"כ לתת פרק:

47,812.50 עבודות מסגרות חרש וסיכוך 19 סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

תקרות פריקות מאריחים מינרליים 22.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 131.75 769.00 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים דגם "ברוק" תוצרת חב'

"Celotex ,או ש"ע "NRC=0.9 ס"מ,61/61 ס"מ, 60/60, אריח במידות 
 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים15.9 ס"מ, בעובי 61/122 ס"מ, 60/120

 מ') וגמר זוויתן בעובי1.0הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 
 מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה ( מחיר יסוד1.2 

 ש''ח/מ''ר)31לאריחים 

1.22.21.0010

לא לחישוב !!! 140.25 251.00 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים דגם "דיון מקס" תוצרת חב'
'' Armstrong ,או ש"ע ''aw=0.9 ס"מ,61/61 ס"מ, 60/60, אריח במידות 

מ''מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים19 ס"מ, בעובי 60/120
 מ"מ1.2 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.0והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 

40ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יס וד לאריחים 
ש"ח/מ"ר)

1.22.21.0020

תקרות פריקות מאריחים מינרליים 22.21 סה"כ לתת פרק:

תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,120.00 204.00 30.00 מ"ר  מ"מ, לרבות0.75 ס"מ ובעובי 30, 40תקרת מגשי אלומיניום ברוחב 

 מ'), עד לביצוע מושלם1.0פרופילים נושאים ואלמנטי התליה (בגובה עד 
 מ"מ ליד הקירות1.2 של העבודה ופרופיל זוויתןבעובי 

1.22.22.0010

6,120.00 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 סה"כ לתת פרק:

תקרות גבס ופתחי שירות 22.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 163.20 97.00 מ"ר 1.0 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 12.7תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 

 מ' )
1.22.25.0010

תקרות גבס ופתחי שירות 22.25 סה"כ לתת פרק:

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 140.25 308.00 מ"א  מ"מ בין מפלסים שונים,12.7סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 

 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות60 ס"מ עד 40ברוחב פרוס מעל 
 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה0.1קונסטרוקציה (בגובה עד 

1.22.26.0010

לא לחישוב !!! 59.50 19.00 מ"א תוספת עבור סגירה אופקית ואנכית בקו מעוגל לסגירה חד צדדית 1.22.26.0020

כיות ואופקיות מגבס סגירות אנ 22.26 סה"כ לתת פרק:

תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס 22.28 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 51.00 193.00 מ"ר תוספת לתקרות אקוסטיות מינרליות מודולריות מצמר סלעים או

 ס"מ עבור חיזוק ע"י61/61-122 ס"מ או 60/60-120פיברגלס, במידות 
ס"מ למנשאים הראשיים. המנשאים60מתלים קשיחים שיחוברו במרחק כל 

 ס"מ זה מזה. המרחק בין61 הראשיים יותקנו במרחק שאינו גדול מ-
L+Z ס"מ. פרופילי הגמר (40המתלה הראשון לבין הקיר לא יהיה גדול מ-

 מ"מ, לפי דרישות פיקוד העורף,1.25) מאלומיניום בעובי מינימלי של 
4 חלק 5103ת''י 

1.22.28.0010

תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס 22.28 סה"כ לתת פרק:

מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות 22.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,836.00 קומפלט4.00  ס"מ150מערכת מחיצות לשרותים הכוללת יחידה אחת מחיצה ברוחב 

 ס"מ: המחיצות עשויות מלוחות100ויחידה אחת חזית התא ברוחב 
 מ''מ, אנטי12''פנוליק'' (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 

100 ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא ברוחב 
 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית ב צירי הדלת.60 ס''מ, לרבות דלת ברוחב 

 ס''מ מהרצפה עם פרזול202 ס''מ מהרצפה עד לגובה 15גובה המערכת 
מיציקת ניילון. מחיר המערכת כולל מחיצה אחת וחזית דלת

1.22.41.0010

לא לחישוב !!! 1,377.00 1.00 יח'  ס"מ עם60 ס''מ, לרבות דלת ברוחב 100חזית דלת לשרותים ברוחב 
מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת, עשויה לוחות ''פנוליק'' (טרספה)

 ס''מ15 מ''מ. גובה המערכת 12דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"עבעובי 
 ס''מ מהרצפה עם פרזול מנירוסטה202מהרצפה עד לגובה 

1.22.41.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 110.50 קומפלט5.00 תוספת מחיר לתא שירותים עבור רצועות מגני אצבעות מגומי קשיח

 מ"מ, המורכבות בשני צידי כנף הדלת ובצידי הניצבים הקבועים2בעובי 
הצמודים לכנף הדלת לכל הגובה,בגוון שחור

1.22.41.0030

מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות 22.41 סה"כ לתת פרק:

6,120.00 רכיבים מתועשים בבניין 22 סה"כ לפרק:

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23 פרק:

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.40הערה: סוג הבטון ב-

125,366.50 291.55 430.00 מ"א  ס"מ45כלונסאות בטון קטני קוטר-מיקרופיילים- קידוח ויציקה, בקוטר 
ובעומק כנדרש.

1.23.1.0020

24,939.00 4,156.50 6.00 טון , לזיון הכלונסאות.400מוטות פלדה רתיכים, עגולים ומצולעים, מסוג פ- 1.23.1.0030

150,305.50 סאות קדוחים ויצוקים באתר כלונ 23.1 סה"כ לתת פרק:

150,305.50 סאות קדוחים ויצוקים באתר כלונ 23 סה"כ לפרק:

עבודות פרוק הריסה ושונות 24 פרק:

עבודות פרוק והריסה 24.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי היחידה כוללים גם סילוק למקום שפך מאושר,על ידי הקבלן ועל

חשבונו,לרבות תשלום כל האגרות,שרוולים,מכולות,משאיות פינוי,אמצי
שינוע שונים  וכו'מחירי היחידה כוללים גם ביצוע כל ההגנות הנידרשות

על אלמנטים שלא להריסה לרבות פרוק וסילוק ההגנות בגמר העבודה.
פגיעה באלמנטים קיימים תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו .

30,387.50 55.25 550.00 מ"ר פרוק כל שכבות האיטום ובטון השיפועים מגגות קיימים עד לגילוי גג
הבטון הקונסטרוקטיבי לרבות הורדת האיטום מהרולקות,פרוק

סרגלים,ניקוי וכו'. המדידה בהיטל אופקי בין המעקות.

1.24.1.0020

16,762.00 115.60 145.00 מ"א חציבת שקעים במידות שונות בקירות קיימים כתושבת לתקרות/רצפות
בטון חדשות.

1.24.1.0030

10,200.00 51.00 200.00 מ"ר פרוק חיפוי אבן קיים בחזיתות המבנה, לרבות כל השכבות עד לקבלת קיר
 חזית נקייה.

1.24.1.0040

11,050.00 276.25 40.00 מ"ר  ס"מ, לרבות כל עבודות הניסור30÷20הריסת קירות בטון בעובי 
והשבירה כנדרש, קידוחי כוס כנדרש וכו'.

1.24.1.0050

31,875.00 1,062.50 30.00 מ"ק הריסת מעקות  בטון במידות שונות, לרבות כל עבודות הניסור והשבירה
כנדרש .

1.24.1.0060

100,274.50 עבודות פרוק והריסה 24.1 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

100,274.50 עבודות פרוק הריסה ושונות 24 סה"כ לפרק:

ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 פרק:

משטחי ריקוד 30.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 195.50 97.00 מ"ר 1.30.1.0010 מ"מ עמיד באש7משטח פוליאוריטן לריקוד בעובי 

לא לחישוב !!! 38.25 40.00 מ"א פנל לנ"ל 1.30.1.0020

משטחי ריקוד 30.1 סה"כ לתת פרק:

אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 187.00 2.00 יח'  ס"מ ממתכת מצופה כרום, להתקנה על כנף דלת תא60נגיש- ידית אחיזה 

3 חלק 1918שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 
1.30.11.0010

לא לחישוב !!! 493.00 2.00 יח'  ס"מ, ממתכת75/75 עד 60/60 קבוע, בגודל Lנגיש- מאחז יד בצורת 
מצופה כרום, ניקל אופלסטיק לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד

, מותקן מושלם3 חלק 1918האסלה, לפי תקן ישראלי 

1.30.11.0020

לא לחישוב !!! 705.50 2.00 יח'  ס"מ73-90נגיש- מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 
22  עם ציר מובנה מוגן היתפסות, עשויה ממתכת, צבועה/מצופה כרום, 

3 חלק 1918ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 

1.30.11.0030

לא לחישוב !!! 148.75 7.00 יח' 1.30.11.0040 ליטר ממתכת מצופה כרום, לרבות מכסה3פח אשפה עגול לנפח 

לא לחישוב !!! 323.00 3.00 יח'  ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה20פח אשפה עגול לנפח 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע,PS 840ומנגנון דוושת רגל, דגם "

מותקן מושלם

1.30.11.0050

לא לחישוב !!! 246.50 7.00 יח' 1.30.11.0060 (נירוסטה), מותקן מושלם304מחזיק נייר טואלט שלישייה, מפלב"ם 

לא לחישוב !!! 204.00 2.00 יח'  (נירוסטה) במידות304מתקן לנייר ניגוב ידיים בשיטת צץ-רץ מפלב"מ 
 ס"מ, לרבות מנגנון נעילה, מותקן מושלם38/28/10

1.30.11.0070

לא לחישוב !!! 70.55 6.00 יח' 1.30.11.0080 (נירוסטה), מותקן מושלם304קולב בודד מפלב"מ 

לא לחישוב !!! 227.80 2.00 יח'  ס"מ30נגיש- מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 
 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן304 ס"מ מפלב"מ 15ורוחב 

, מותקן מושלם3 חלק 1918ישראלי 

1.30.11.0090

לא לחישוב !!! 280.50 2.00 יח'  מ"מ או210/120/125מתקן לסבון מלבני (אופקי או אנכי) במידות 
 (נירוסטה), התקנה על הקיר, דגם304 ליטר מפלב"מ 1, נפח 120/210/125

"PB 6542" או "PB 6562דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע "

1.30.11.0100
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 229.50 7.00 יח' מברשת אסלה תלויה מיציקת ניילון, מותקן מושלם 1.30.11.0110

לא לחישוב !!! 357.00 5.00 מ"ר  מ"מ מודבקת ע"ג קיר עם פאזות מלוטשות בהיקף6מראת קריסטל בעובי 
המראה, לרבות תליה נסתרת בלתי מתנפצת

1.30.11.0120

לא לחישוב !!! 255.00 2.00 יח'  ס"מ),45/90נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 
 בלתי מתנפצת3 חלק 1918לפי תקן ישראלי 

1.30.11.0130

אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 סה"כ לתת פרק:

לוחות כתיבה 30.60 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,088.00 11.00 יח' 1.30.60.0010 ס"מ, מסגרת אלומיניום360/120לוח כיתה מחיק מגנטי במידות 

לוחות כתיבה 30.60 סה"כ לתת פרק:

ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 סה"כ לפרק:

מרחבים מוגנים ומקלטים 59 פרק:

מתקני תברואה 59.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
השרותים    כוללים במחיר היחידה וילון  אטום

3,740.00 467.50 8.00 יח' "THETFORD" תוצרת "Porta Potti 365שירותים כימיים ניידים דגם "
 ליטר15 ס"מ עם מיכל מים בנפח 41.4/38.3/42.7הולנד או ש"ע במידות 

 ליטר, מיועדים למרחבים מוגנים ומשווקים ע"י21ויחידת ספיגה בנפח 
"תעשיות בית-אל" עם אישור מכון התקנים הישראלי בהתאם לדרישות

פיקוד העורף

1.59.70.0020

3,740.00 מתקני תברואה 59.70 סה"כ לתת פרק:

3,740.00 ים ומקלטים מרחבים מוגנ 59 סה"כ לפרק:

5,703,835.70 )Aפרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה ( 1 סה"כ לתת כתב:
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עבודות עפר 1 פרק:

עבודות עפר 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
החפירה/חציבה בתוך המבנה הקיים,תבוצע בכלים זעירים/ בכל כלי

שידרש ובכל סוגי הקרקע לרבות סלע.

1,870.00 74.80 25.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד, יסודות עוברים, בור מעלית וראשי
כלונסאות במידות שונות. לרבות מילוי חוזר ממיטב העפר מהודק בשכבות

 ס"מ ו/או סילוק למקום שפך מאושר. המדידה נטו ללא מרחבי20÷15 של 
עבודה וללא שיפועי חפירה.

2.1.1.0020

9,520.00 47.60 200.00 מ"ק  מטר, לרבות מילוי3 מטר ועד 1חפירה ו/או חציבה בשטח לעומק מעל 
 ס"מ ו/או סילוק למקום20÷15חוזר ממיטב העפר מהודק בשכבות של 

שפך מאושר. המדידה נטו ללא מרחבי עבודה וללא שיפועי חפירה.

2.1.1.0030

11,390.00 עבודות עפר 1.1 סה"כ לתת פרק:

11,390.00 עבודות עפר 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. מחירי היחידה כוללים2 אלא אם צויין אחרת. 30. סוג הבטון ב-1הערות: 

.3.118 ביצוע כל הנידרש לקבלת דרגת חשיפת הבטון על פי תקן ישראלי  
 מחירי היחידה כוללים תמיכות זמניות לאלמנטים קיימים ככל שידרש

.מחירי היחידה כוללים ביצוע העבודה4לאורך כל תקופת הביצוע.
בשטחים מוגבלים,בתוך מבנה קיים לרבות נקיטת כל האמצעים לביצוע

העבודות.

1,105.00 44.20 25.00 מ"ר  ס"מ מתחת למרצפי בטון, קורות יסוד, ראשי5מצע בטון רזה בעובי 
כלונסאות, בצידי קורות יסוד היקפיות וכו'.

2.2.1.0020

4,590.00 918.00 5.00 מ"ק יסודות עוברים במידות שונות. 2.2.1.0030

3,570.00 1,190.00 3.00 מ"ק ראשי כלונסאות במידות שונות. 2.2.1.0040

1,657.50 165.75 10.00 מ"ר 2.2.1.0050 ס"מ.20מרצפי בטון בעובי 

1,606.50 229.50 7.00 מ"ר 2.2.1.0060 ס"מ.30מרצפי בטון בעובי 

12,750.00 1,275.00 10.00 מ"ק עמודי בטון במידות חתך שונות לרבות בליטות ומגרעות. 2.2.1.0070

39,525.00 1,317.50 30.00 מ"ק 2.2.1.0080 ס"מ.15קירות בטון בעובי 

40,111.50 1,215.50 33.00 מ"ק 2.2.1.0090 ס"מ.20קירות בטון בעובי 

7,973.00 1,139.00 7.00 מ"ק קורות בטון תחתונות במידות שונות לרבות בליטות ומגרעות. 2.2.1.0100
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)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,613.75 301.75 65.00 מ"ר 2.2.1.0110 ס"מ.25משטחי בניים למדרגות בעובי 

17,314.50 247.35 70.00 מ"ר 2.2.1.0120 ס"מ.15משטחים משופעים למדרגות בעובי 

13,744.50 65.45 210.00 מ"א 2.2.1.0130 ס"מ.28/16משולשי בטון למדרגות בחתך 

32,045.00 24.65 1,300.00 יח'  ס"מ ובאורך כנדרש, לחיבור בין בטון חדש לקיים, לרבות12קוצים בקוטר 
 ס"מ, ניקוי הקדח בלחץ אוויר, דבק אפוקסי וכו'. הכל15 קידוח לעומק 

קומפלט.

2.2.1.0140

3,060.00 102.00 30.00 מ"א  לרבות עטיפה בחצץ ובבד גיאוטכני ועבודות5צינור שרשורי בקוטר "
חפירה ומילוי.

2.2.1.0150

74,817.00 4,156.50 18.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים רתיכים ורשתות פלדה מרותכות, מסוג
, בקטרים ובאורכים שונים, לזיון הבטון.400פ-

2.2.1.0160

273,483.25 עבודות בטון יצוק באתר 2.1 סה"כ לתת פרק:

273,483.25 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות בנייה 4 פרק:

עבודות בנייה 4.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,937.50 127.50 125.00 מ"ר  ס"מ לרבות חגורות בטון10 חורים) בעובי 3מחיצות בלוקי בטון חלולים (

אופקיות, אנכיות, הקפיות, שטרבות, זיון החגורות, עיגון לקיים באמצעות
 קוצים וכו'.

2.4.1.0010

51,000.00 170.00 300.00 מ"ר  ס"מ לרבות חגורות בטון20 חורים) בעובי 4קירות בלוקי בטון חלולים (
אופקיות, אנכיות, הקפיות, שטרבות, זיון החגורות, עיגון לקיים באמצעות

 קוצים וכו'.

2.4.1.0020

66,937.50 עבודות בנייה 4.1 סה"כ לתת פרק:

66,937.50 עבודות בנייה 4 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

עבודות איטום 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,155.00 93.50 130.00 מ"ר  מ"מ, משופרות5איטום קירות ביריעות ביטומניות משוכללות בעובי 

 גרם ארג פוליאסטר למ"ר. לרבות רולקות250 בתוספת S.B.Sבפולימר 
 ס"מ בכל מקום שיידרש,איטום מעברי צנרת ,חיזוק היריעות6/6בטון 

לקירות בסרגל אלומיניום+סתימה במסטיק והדבקת פלטות הגנה
75/25 ס"מ באמצעות ביטומן מנושב 3 בעובי F-30מפוליסטירן מוקצף 

2.5.1.0010

416.50 59.50 7.00 מ"ר  מ"מ,5איטום רצפה וקורות יסוד ביריעות ביטומניות משוכללות בעובי 
 גרם ארג פוליאסטר למ"ר. לרבות250 בתוספת S.B.Sמשופרות בפולימר 

 ס"מ בכל מקום שיידרש, איטום מעברי צנרת. (המדידה6/6רולקות בטון 
בהיטל אופקי)

2.5.1.0020
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)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,144.00 108.80 130.00 מ"ר 2.5.1.0030 ס"מ, לרבות חומרי מליטה.7הגנה על בידוד קירות בלוקי בטון בעובי 

5,236.00 74.80 70.00 מ"ר איטום רצפת שטחים רטובים בציפוי ביטומני אלסטומרי מושבח בפולימר
 או אלסטופז לרבות הכנת התשתית,10מסוג אלסטופלקס או מסטיגום 

 ס"מ בכל מקום שיידרש, פריימר ביטומני מסוג פז יסוד6/6רולקות בטון 
 שכבות ציפוי2 גרם/מ"ר, 300או פריימר מסטיגום או ש"ע בכמות של 

 מ "מ, איטום2 ק"ג/מ"ר לקבלת ציפוי יבש בעובי של 3בכמות כוללת של 
מעברי צנרת,איטום קופסאות ביקורת וכל השכבות כנדרש, לרבות איטום

 ס"מ. הכל קומפלט לפי מפרט היצרן. (המדידה25על גבי הקירות לגובה 
בהיטל אופקי בין הקירות)

2.5.1.0040

13,464.00 74.80 180.00 מ"ר איטום קירות שטחים רטובים על גבס או על בטון או על טיח או על בלוק
מתחת לאריחי קרמיקה או גרניט פורצלן במערכת איטום מסוג מאסטר

WALLאו ש"ע המיוצר על ידי חברת פזקר במריחה או בהתזה, לרבות 
 גרם/מ"ר ושתי300 או ש"ע בכמות של WALLפריימר מסוג מאסטר 

 ק"ג/מ"ר לשכבה, לעובי כולל1.5-2 בכמות של WALLשכבות מאסטר 
 מ"מ לרבות הכנת התשתית, איטום מעברי צנרת, רולקות0.8(יבש ) של 

/ ס"מ בכל מקום שיידרש וכל השכבות כנדרש. הכל קומפלט לפי6/6בטון 
מפרט היצרן.

2.5.1.0050

13,685.00 59.50 230.00 מ"ר איטום קירות מתחת לציפוי אבן בחזיתות, בציפוי צמנטי פולימרי חד
4" או ש"ע, בכמות כוללת של 100רכיבי גמיש מסוג "טורוסיל פלקס 

ק"ג/מ"ר בשתי שכבות.

2.5.1.0060

7,820.00 34.00 230.00 מ"ר 2.5.1.0070 ס"מ.3בידוד מתחת לציפוי אבן בחזיתות בלוחות רונדופן בעובי 

66,920.50 עבודות איטום 5.1 סה"כ לתת פרק:

66,920.50 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

עבודות נגרות ומסגרות אומן 6 פרק:

עבודות נגרות 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,530.00 15.00 יח' 155/200+95-100/200 חלקים כוללת דלת במידות 2 הבנויה מHPLמחיצת 

1 ס"מ עפ"י פריט נ-
2.6.1.0010

לא לחישוב !!! 1,904.00 4.00 יח' 2 ס"מ לרבות פנל נירוסטה עפ"י פריט נ-95/210דלת חד כנפית במידות  2.6.1.0020

לא לחישוב !!! 2,040.00 9.00 יח' 3 ס"מ לרבות פנל נירוסטה עפ"י פריט נ-105/210דלת חד כנפית במידות  2.6.1.0030

לא לחישוב !!! 1,904.00 4.00 יח' 5 ס"מ לרבות פנל נירוסטה עפ"י פריט נ-95/210דלת חד כנפית במידות  2.6.1.0040

לא לחישוב !!! 1,904.00 1.00 יח'  ס"מ לרבות פנל נירוסטה100/210דלת חד כנפית לשירותי נכים במידות 
6עפ"י פריט נ-

2.6.1.0050

לא לחישוב !!! 850.00 3.00 יח' 7 ס"מ עפ"י פריט נ-60/210/40ארון כיתה במידות  2.6.1.0060

לא לחישוב !!! 1,190.00 1.00 יח'  ס"מ90/240ארון כיתה דו כנפי לרבות סגירת גבס עד התקרה במידות 
8(מידה ללא סגירה) עפ"י פריט נ-

2.6.1.0070
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)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,550.00 1.00 יח'  ס"מ לרבות פנל נירוסטה95/250דלת חד כנפית וחלון עליון קבוע במידות 

9 עפ"י פריט נ-
2.6.1.0080

לא לחישוב !!! 1,904.00 1.00 יח' 11 ס"מ לרבות פנל נירוסטה עפ"י פריט נ-90/210דלת חד כנפית במידות  2.6.1.0090

לא לחישוב !!! 102.00 2.30 מ"א 14מדף עפ"י פריט נ- 2.6.1.0100

לא לחישוב !!! 1,190.00 1.00 יח'  ס"מ (מידה137/240ארון דו כנפי לרבות סגירת גבס עד התקרה במידות 
15ללא סגירה) עפ"י פריט נ-

2.6.1.0110

לא לחישוב !!! 578.00 1.00 יח' 16 ס"מ עפ"י פריט נ-90/192ארון לגלגלון במידות  2.6.1.0120

לא לחישוב !!! 1,156.00 3.00 יח' 2.6.1.0130 ס"מ360+120לוח קיר כתיבה מגנטי באורך 

לא לחישוב !!! 81.60 1.00 יח' 2.6.1.0140 ס"מ120/ 120לוח מודעות במידות   

לא לחישוב !!! 136.00 1.00 יח' / ס"מ200 120לוח מודעות במידות  2.6.1.0150

לא לחישוב !!! 408.00 2.00 יח' 2.6.1.0160 ס"מ600 / 120לוח נעיצה במידות    

לא לחישוב !!! 272.00 1.00 יח' 2.6.1.0170 ס"מ400/ 120לוח נעיצה במידות  

לא לחישוב !!! 204.00 1.00 יח' 2.6.1.0180 ס"מ300/ 120לוח מודעות במידות    

לא לחישוב !!! 272.00 1.00 יח' 2.6.1.0190 ס"מ400/ 120לוח מודעות במידות   

לא לחישוב !!! 238.00 1.00 יח' 2.6.1.0200 ס"מ230/ 120לוח מודעות פינתי במידות   

לא לחישוב !!! 204.00 3.00 יח' 2.6.1.0210 ס"מ300/ 120לוח נעיצה במידות  

לא לחישוב !!! 148.75 190.00 מ"א 22סרגל    הגנה    עפ"י פרט נ- 2.6.1.0220

עבודות נגרות 6.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות מסגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 6,120.00 2.00 יח'  ס"מ לרבות זוג צהרים, סגירה אלקטרו240/210דלת אש דו כנפית במידות 

4 מגנטית ומנגנון בהלה עפ"י פריט מ-
2.6.2.0010

לא לחישוב !!! 340.00 1.00 יח' 23 ס"מ עפ"י פריט מ-130/25גריל לשחרור עשן במידות  2.6.2.0020
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)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 850.00 1.00 יח' 24 ס"מ  עפ"י פריט מ-125/150סורג במידות  2.6.2.0030

לא לחישוב !!! 1,904.00 2.00 יח' 26 ס"מ עפ"י פריט מ-170/240דלתות לארון מערכות במידות  2.6.2.0040

לא לחישוב !!! 1,904.00 1.00 יח' 36 ס"מ עפ"י פריט מ-105/210דלת חד כנפית במידות  2.6.2.0050

לא לחישוב !!! 1,700.00 1.00 יח' 35 ס"מ עפ"י פריט מ-135/260דלתות לארון מערכות במידות  2.6.2.0060

לא לחישוב !!! 3,230.00 1.00 יח' 125/210דלת אש חד כנפית לרבות צוהר וסגירה אלקרטומגנטית במידות 
ב40ס"מ עפ"י פריט 

2.6.2.0070

לא לחישוב !!! 2,720.00 1.00 יח' 43 ס"מ עפ"י פריט מ-240/240דלתות לארון מערכות במידות  2.6.2.0080

לא לחישוב !!! 119.00 2.00 מ"א 46מאחז יד עפ"י פריט מ- 2.6.2.0090

לא לחישוב !!! 119.00 26.00 מ"א 47מאחז יד עפ"י פריט מ- 2.6.2.0100

לא לחישוב !!! 3,060.00 1.00 יח' 57 ס"מ עפ"י פריט מ-95/210דלת אש חד כנפית במידות  2.6.2.0110

לא לחישוב !!! 2,278.00 12.00 יח' 61 ס"מ עפ"י פריט מ-318/107+50זוג סורגים במידות  2.6.2.0120

לא לחישוב !!! 4,590.00 1.00 יח' 62 ס"מ לרבות יחידה נפתחת עפ"י פריט מ-612/170סורג במידות  2.6.2.0130

לא לחישוב !!! 1,224.00 3.00 יח' 63 ס"מ עפ"י פריט מ-630/50סורג לחלון במידות  2.6.2.0140

לא לחישוב !!! 442.00 19.00 מ"א 65מעקה חצר אנגלית עפ"י פריט מ- 2.6.2.0150

לא לחישוב !!! 12,240.00 1.00 יח' 66 ס"מ עפ"י פריט מ-1800/65גריל לחצר אנגלית במידות  2.6.2.0160

לא לחישוב !!! 476.00 1.00 יח' 68 ס"מ עפ"י פריט מ-135/45גריל לשחרור עשן במידות  2.6.2.0170

לא לחישוב !!! 476.00 1.00 יח' 69 ס"מ עפ"י פריט מ-142/45גריל לשחרור עשן במידות  2.6.2.0180

עבודות מסגרות 6.2 סה"כ לתת פרק:

גרות ומסגרות אומן עבודות נ 6 סה"כ לפרק:

אינסטלציה סניטארית 7 פרק:

צינורות פלדה מגולוונים 7.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 55עמוד: 29/10/2019

168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
365.50 73.10 5.00 מ"א 1 1/4כנ"ל, אך צינורות קוטר ." 2.7.11.0010

1,224.00 61.20 20.00 מ"א  למים קרים וחמים מותקנים גלויים או40צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 
 ללא עטיפה.1/2 סמויים , מחוברים בהברגות לרבות ספחים קוטר "

2.7.11.0020

680.00 68.00 10.00 מ"א .3/4כנ"ל, אך צינורות קוטר " 2.7.11.0030

4,590.00 76.50 60.00 מ"א .1כנ"ל, אך צינורות קוטר " 2.7.11.0040

85.00 מ"א  למים קרים וחמים מותקנים גלויים או40צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 
 סמויים, מחוברים בהברגות, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת

, לרבות1/2 כדוגמת "אברות" או ש"ע. קוטר הצינור "APC GALשכבתי 
ספחים.

2.7.11.0050

1,445.00 144.50 10.00 מ"א 1 1/2כנ"ל, אך צינורות קוטר " 2.7.11.0060

9,792.00 163.20 60.00 מ"א 2כנ"ל, אך צינורות " 2.7.11.0070

8,840.00 221.00 40.00 מ"א  מחוברים בריתוך ו/או בהברגה ו/או במחברים3כנ"ל, אך צינורות קוטר "
" ללא ספחים.QUICK UPמהירים מסוג "

2.7.11.0080

26,936.50 צינורות פלדה מגולוונים 7.11 סה"כ לתת פרק:

צינורות פלסטיים 7.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,040.00 54.40 350.00 מ"א צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים גדוגמת

, מותקנים גלויים או סמויים עם צינור24 מ"מ, דרג 16"פקסגול" קוטר 
 מ"מ, לקבות ספחים.25מתעל קוטר 

2.7.12.0010

1,836.00 61.20 30.00 מ"א 2.7.12.0020 מ"מ.28 מ"מ, עם צינור מתעל קוטר 20כנ"ל, אך צינורות קוטר 

306.00 102.00 3.00 יח' מחלקים מפליז לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים מפוליאתילן מצולב
או פוליבוטילן לרבות פקקים, מותקן מושלם בתוך ארגז פיברגלס מתאים

 יציאות.3, 1 מ"מ תבריג "16המשולם בנפרד, קוטר 

2.7.12.0030

785.40 112.20 7.00 יח' 2.7.12.0040 יציאות.3, 1 מ"מ תבריג "16כנ"ל, אך מחלקים קוטר 

255.00 127.50 2.00 יח' 2.7.12.0050 יציאות.4, 1 מ"מ תבריג "16כנ"ל, אך מחלקים קוטר 

1,100.75 31.45 35.00 יח' 2.7.12.0060 מ"מ.16*1/2 מעל) מותקן מושלם "100-105מכלול לחיבור קיר מפליז (

153.00 51.00 3.00 יח' 2.7.12.0070 מ"מ20תוספת יציאה למחלק. היציאה בקוטר 
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)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,377.00 459.00 קומפלט3.00  מ"מ ומז"ח20 כולל אביזרים להתחברות לצנרת בקוטר 3/4ברז גן בקוטר "

 מיקום בחצר לפי דרישת המזמין3/4 ,ברז גן "3/4 בקוטר  "
2.7.12.0080

24,853.15 ורות פלסטיים צינ 7.12 סה"כ לתת פרק:

ברזים, שסתומים ומסננים 7.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
357.00 119.00 3.00 יח' , עשויים ברונזה ללא הרקורד המשולם בנפרד.3/4ברזים כדוריים קוטר " 2.7.21.0010

1,071.00 153.00 7.00 יח' .1כנ"ל, אך ברזים קוטר " 2.7.21.0020

544.00 272.00 2.00 יח' .2כנ"ל, אך ברזים קוטר " 2.7.21.0030

1,972.00 ברזים, שסתומים ומסננים 7.21 סה"כ לתת פרק:

ספחים מגולוונים 7.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
918.00 229.50 4.00 יח' .QUICK UP, חיבורים עם מחברים מהירים מסוג 3 קוטר "90זויות  2.7.23.0010

969.00 323.00 3.00 יח' , חיבורים בריתוך ובהברגה.3כנ"ל, אך טע קוטר " 2.7.23.0020

731.00 182.75 4.00 יח' , חיבורים בריתוך ובהברגה.3כנ"ל, אך מופות קוטר " 2.7.23.0030

1,530.00 510.00 3.00 יח' , חיבורים בריתוך ובהברגה.3כנ"ל, אך רקורדים רגילים קוטר " 2.7.23.0040

578.00 289.00 2.00 יח' , חיבורים בריתוך ובהברגה.3קשתות קוטר " 2.7.23.0050

4,726.00 ספחים מגולוונים 7.23 סה"כ לתת פרק:

צינורות 7.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,806.00 62.90 140.00 מ"א צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת "חוליות" או

 מ"מ, לרבות ספחים.40ש"ע, קוטר 
2.7.31.0010

7,573.50 68.85 110.00 מ"א , לרבות ספחים50כנ"ל, אך צינורות קוטר " 2.7.31.0020

23,205.00 110.50 210.00 מ"א ) דוגמת "חוליות"אוH.D.P.Eצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (.
 מ"מ, ללא110"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 

ספחים.

2.7.31.0030
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)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,508.50 121.55 70.00 מ"א ) דוגמת "חוליות"אוH.D.P.Eצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (.

"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים, לרבות תמיכות
 מ"מ, ללא ספחים.110וחיזוקים, קוטר 

2.7.31.0040

9,792.00 612.00 קומפלט16.00 PVCהכנה וחיבורים לניקוז מזגן כולל אספקה והרכבה של צנרת מסוג 
 מ"מ מהמזגן לעד ל"סיפון חי"40לבן בהדבקות (כולל אביזרים) בקוטר 

 מ' בקרבת המזגן כמפורט בתוכניות או לפי הנחיות המפקח15באורך עד 

2.7.31.0050

57,885.00 צינורות 7.31 סה"כ לתת פרק:

עטיפת בטון לצנרת 7.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,960.00 93.50 160.00 מ"א  ס"מ מסביב לצינורות מכל סוג, לרבות ברזל10עטיפת בטון מזוין בעובי 

).4מ"מ ("110 ק"ג/מ"ק) לצינורות קוטר 60הזיון (במשקל 
2.7.32.0010

14,960.00 עטיפת בטון לצנרת 7.32 סה"כ לתת פרק:

, ויציקת ברזלPVCספחים לצנרת פוליאתילן, פוליפרופילן,  7.33 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,502.50 72.25 90.00 יח' ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת

) דוגמת "חוליות" או "גבריט" אוH.D.P.Eפ.א. בצפיפות גבוהה (.
 מ"מ.110"מובילית" או ש"ע קוטר 

2.7.33.0010

761.60 95.20 8.00 יח' ) דוגמתH.D.P.Eמחבר (מופה) התפשטות לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (.
 מ"מ, לרבות כל האביזרים (בסיס110"חוליות" או "גבריט" או ש"ע קוטר 

 מ')1.0עם מופה, מתלה פיקס פוינט וצינור מקשר באורך עד 

2.7.33.0020

136.00 68.00 2.00 יח' .4כובעי אוורור קוטר " 2.7.33.0030

7,400.10 , ויציקת ברזלPVCספחים לצנרת פוליאתילן, פוליפרופילן,  7.33 סה"כ לתת פרק:

מחסומי רצפה, סיפונים למזגן ותעלות ניקוז 7.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,165.00 595.00 7.00 יח' ) עםH.D.P.E מ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (.200/110מחסומי רצפה 

מכסה פלסטיק.
2.7.34.0010

850.00 212.50 4.00 יח' 2.7.34.0020 עם טבעת ורשת מפליז.4/"2מחסומי רצפה מפוליפרופילן "

2,550.00 212.50 12.00 יח'  דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה4/"2קופסאות ביקורת מפוליפרופילן "
 פלסטיק.

2.7.34.0030

578.00 578.00 1.00 יח'  דוגמת "גבריט" או ש"ע עם טבעתHDPE מ"מ .110/110מחסומי רצפה 
ורשת פליז

2.7.34.0040

2,975.00 212.50 14.00 יח'  ושרוול פי.וי.סי. עם טבעתHDPE "4/"4קופסאות ביקורת נופלת מ 
ומכסה רשת מפליז

2.7.34.0050
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)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

11,118.00 ים למזגן ותעלות ניקוז מחסומי רצפה, סיפונ 7.34 סה"כ לתת פרק:

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 7.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
467.50 467.50 1.00 יח' מתקן לקיבוע קיר (מנשא) של אסלה תלויה דגם "מצדה" תוצרת "חרסה"

או ש"ע, לרבות אביזרי חיבור.
2.7.41.0010

28,177.50 1,878.50 15.00 יח' " אוS5 לוטם 384אסלות תלויות מחרס לבן סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "
ש"ע, ברקת גלוי ומיכל הדחה פלסטיק, לרבות מושב דגם "בקליט" ומנשא

 לקיבוע לקיר של אסלה.

2.7.41.0020

340.00 340.00 1.00 יח' מיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי עם סיפון, בוכנה,צינור הדחה כולל מתאם
 לחיבור בין מיכל הדחה גלוי לאסלה תלויה, ברז זויתי מצופה כרום

וצינורות מפלסטיק משוריין.

2.7.41.0030

2,244.00 2,244.00 קומפלט1.00 "נגיש"- אסלת נכים תלויה מחרס לבן סוג א' "ברקת נכים" או ש"ע באורך
 ס"מ עם מיכל הדחה גלוי (נמדד בנפרד) לרבות מושב46 ס"מ ובגובה 70

ומכסה דגם "פרסה" וכל החיזוקים.

2.7.41.0040

263.50 263.50 קומפלט1.00 הגבהה לאסלת נכים תוצרת "פרסליט" 2.7.41.0050

31,492.50 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 7.41 סה"כ לתת פרק:

כיורים וקערות 7.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
318.75 318.75 1.00 יח' " או ש"ע.51כיורי רחצה מחרס לבן סוג א' דוגמת "חרסה"דגם "פלמה  2.7.42.0010

5,100.00 425.00 12.00 יח' כיורי רחצה מחרס לבן מודבק מתחת למשטח אובלי סוג א' דגומת "חרסה"
 דגם "נופר" או ש"ע.

2.7.42.0020

1,045.50 522.75 2.00 יח' 2.7.42.0030 ס"מ, דגם "גל דור" או ש"ע.60/40קערות מטבח מחרס לבן סוג א' במידות 

170.00 85.00 2.00 יח'  עם יציאה למדיח/מכונת כביסה דוגמת2סיפון בקבוק כפול לכיור מטבח "
 "חוליות".

2.7.42.0040

1,020.00 127.50 8.00 יח' 2.7.42.0050 לכיור רחצה.11/4סיפון ניקל "

7,654.25 כיורים וקערות 7.42 סה"כ לתת פרק:

ברזים וסוללות 7.45 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
119.00 119.00 1.00 יח'  דוגמת "חמת" או ש"ע 300209 מק"ט 3/4ברז גן או כביסה מהקיר קוטר "

פיה קצרה קבועה וידית פעמונית, גימור כרום, מותקן מושלם.
2.7.45.0010

5,635.50 433.50 13.00 יח' סוללה לכיור להתקנה מהקיר סידרת "רותם" עם פיה קצרה דגם "חמת"
 או ש"ע גימור כרום עם כל חמומרי העזר900521מק"ט 

2.7.45.0020
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)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
442.00 442.00 1.00 יח' סוללה לכיור להתקנה מהקיר סידרת "רותם" עם פיה  ארוכה דגם "חמת"

 או ש"ע גימור כרום עם כל חמומרי העזר900520מק"ט 
2.7.45.0030

6,196.50 ברזים וסוללות 7.45 סה"כ לתת פרק:

ניקוז מי גשם 7.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
170.00 170.00 1.00 יח' 2.7.50.0010 ס"מ.30/45/10אגניות מבטון טרום מונחות על הקרקע במידות 

765.00 765.00 1.00 יח' 6/"4נקזים (קולטי מי גשם) לגגות ומגרפסות יציאה אנכית קוטר "
 לרבות גוףעם חיבור מהיא לצנרת ללא ברדס וברדסS-15"דלביט" סדרה 

 חוסם עלים..U.P.Pמסוג .

2.7.50.0020

1,657.50 110.50 15.00 מ"א ) דוגמת "חוליות"אוH.D.P.Eצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (.
 מ"מ, ללא110"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 

ספחים.

2.7.50.0030

144.50 72.25 2.00 יח' ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת
) דוגמת "חוליות" או "גבריט" אוH.D.P.Eפ.א. בצפיפות גבוהה (.

 מ"מ.110"מובילית" או ש"ע קוטר 

2.7.50.0040

2,737.00 ניקוז מי גשם 7.50 סה"כ לתת פרק:

ציוד לכיבוי אש 7.93 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,610.00 1,870.00 קומפלט3.00 עמדת כינוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד בנפרד),

 זרנוקיםבבקוטר2 עם מצמד שטורץ, 2המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה "
 עם ברז כדורי,2 מ' עם מצמדי שטורץ, מזנק סילון/ריסוס "15 ובאורך 2 "

 מ'.חיבור לקו המים,30 באורך 3/4לרבות  גלגלון עם צינור  גמיש קוטר "
מותקן מושלם.

2.7.93.0010

1,734.00 289.00 6.00 יח' 2.7.93.0020 ק"ג.6מטפי אבקה יבשה 

2,601.00 867.00 קומפלט3.00  ס"מ,120/80/30ארון לציוד כיבוי אש מפוברגלס עם דלת נועלת, במידות 
 ושני מטפי כיבוי, המשולמים3/4מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון "

בנפרד)

2.7.93.0030

76.50 25.50 3.00 יח'  ס"מ לזיהוי תוכנו של ציוד15/15-20 קשיח במידות P.V.Cשלטי סימון מ-.
.659קבוע, צינורות ואביזרים בהתאם לת"י 

2.7.93.0040

127.50 42.50 3.00 יח' 2.7.93.0050 ס"מ.20/30כנ"ל, אך שלטי סימון במידות 

10,149.00 ציוד לכיבוי אש 7.93 סה"כ לתת פרק:

)דודי מים חמים111( 7.94 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,487.50 2.00 יח'  ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריתן יצוק60דודי מים חמים 

לרבות כל האביזרים, שסתום אל חוזר ושסתום בטחון ותקופת אחריות של
 שנים.3 

2.7.94.0010

)דודי מים חמים111( 7.94 סה"כ לתת פרק:

עבודות לפי מפרט ראדון וניקוז יסודות 7.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל העבודות בפרק זה יבוצעו לפי "הנחיות ומפרט טכני למניעת גז ראדון
בבניה חדשה של עיריית ירושלים" מהדורה מעודכנת, המחירים כוללים

שימוש בחומרים לפי המפרט הנ"ל , בדיקה, תאום וקבלת ע"י מחלקה
לאיכות הסביבה

5,163.75 114.75 45.00 מ"א  כדוגמת "גבריט" או "מובילית" ללניקוז ראדון לפי ת"יHDPEצנורות 
גלוי מתחת לתקרות בתוך קירות  או בלוקים או בפירים או בתוך קירות

בטון כולל: אביזרים, עיני בקורת, שרוולים, חיצוב חריצים וסתימתם,
4קונזולים ווים לחיזוק בקוטר "

2.7.99.0020

37,638.00 104.55 360.00 מ"א 500 מ"מ,עטוף בשיכבת בד גיוטכני במשקל 80צנור שרשורי מחורר בקוטר 
 גרם/מ"ר לניקוז יסודות  כולל חפירה ועטיפת חצץ לפי הפרטים בתוכניות

2.7.99.0030

15,682.50 104.55 150.00 מ"א  מ"מ,עטוף בשיכבת בד גיוטכני במשקל125צנור שרשורי מחורר בקוטר 
 גרם/מ"ר לניקוז יסודות  כולל חפירה ועטיפת חצץ לפי הפרטים500

בתוכניות

2.7.99.0040

58,484.25 עבודות לפי מפרט ראדון וניקוז יסודות 7.99 סה"כ לתת פרק:

266,564.25 אינסטלציה סניטארית 7 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל 8 פרק:

נקודות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: כל הנקודות כוללות חציבות וקידוחים לצנרת החשמל במבנה

הקיים ככל שנדרש לביצוע הנקודה. כל שקעי החשמל יסופקו עם תריסי
הגנה פנימיים למניעת חישמול

40,800.00 136.00 300.00 נקודה נקודת מאור 2.8.1.0020

170.00 34.00 5.00 נקודה תוספת לנקודת מאור עבור מפסק מחליף נקודת מאור. 2.8.1.0030

510.00 34.00 15.00 יח'  ממ"ר לתאורה דו1.5תוספת לנקדת מאור עבור מוליך נוסף בחתך 
תכליתית

2.8.1.0040

4,080.00 102.00 40.00 נקודה נקודת מאור לתאורת חירום חד תכליתית 2.8.1.0050

1,020.00 102.00 10.00 נקודה 20 בצינור 3x1.5N2XYנקודת פיקוד בודדת לממסר צעד או למגענים בכבל 
24V מ"מ, סיום בלחצן מואר, לרבות לחצן מואר במתח 

2.8.1.0060
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,088.00 136.00 8.00 נקודה נקודת פיקוד שתי הדלקות   לממסרי צעד או סיום בשני לחצנים כנ"ל

 מ"מ20 בצינור 5x1.5N2XYלמגענים בכבל 
2.8.1.0070

306.00 153.00 2.00 נקודה 10x1.5N2XY הדלקות למאור לממסר צעד בכבל 4נקודת פיקוד עד  
 מ"מ, סיום בלחצנים כנ"ל32בצינור 

2.8.1.0080

5,440.00 136.00 40.00 נקודה 2.8.1.0090 סיום באביזר בודד גלוי או סמוי בקיר.16Aנקודת חיבור קיר 

9,180.00 153.00 60.00 נקודה  סיום באביזר משותף עם שני שקעים צמודים16Aנקודת חיבור קיר רגילה  
 16Aסמויים בקיר או גלויים עה"ט  

2.8.1.0100

1,020.00 170.00 6.00 נקודה 2.8.1.0110 סיום באביזר בודד גלוי או סמוי בקיר מוגן מים16Aנקודת חיבור קיר 

3,060.00 204.00 15.00 נקודה  סיום באביזר משותף עם שני שקעים צמודים16Aנקודת חיבור קיר רגילה  
 16A.סמויים בקיר או גלויים מוגני מים 

2.8.1.0120

340.00 170.00 2.00 נקודה N4 סיום באביזר ניסקו  16Aנקודת חיבור קיר חד פאזי  2.8.1.0130

1,309.00 187.00 7.00 נקודה N6 סיום באביזר ניסקו  16Aנקודת חיבור קיר חד פאזי   2.8.1.0140

212.50 212.50 1.00 נקודה 3x16A cee סיום בשקע 16Aנקודת חיבור קיר חד פאזית   2.8.1.0150

510.00 יח'  ממ"ר צינור כבה מאליו סיום5X2.5  כבל 3X16Aנקודת הזנה תלת פאזית  
 ו+ שני5X16A בקופסת שקעים מתועשת הכוללת:  שקע תלת פאזי 

 מקום עם מכסה שקוף והגנות12 כולל חלון 16Aשקעים ישראליים 
לשקעים . המחיר כולל :את קו ההזנה הראשי קופסה ,שקעים ,והתקנה

מושלמת של הקופסה כולל חיווט מלא של כל האביזרים בקופסה מאמ"ת
16A 3X 16, מאמ"תA 4 מ"א 30 וממסר הזליגהX40Aדוגמת, 

MA-532-2-110  של ע.ד.א פלסט או NPLניסקו 

2.8.1.0160

7,480.00 340.00 22.00 נקודה נקודת  מקבץ שקעים טיפוסית לחשמל ולתקשורת אופיס ניסקו הכוללת :
 מלאה,  נקודות הכנה למחשב צנרת16A שקעי חשמל כולל נקודת ח"ק 4

וחוט משיכה ,  נקודת טלפון מלאה, המחיר כולל קופסת "אופיס ניסקו"
להתקנה גלויה או סמויה.וכיסוי דמה לתקשורת

2.8.1.0170

7,650.00 510.00 15.00 נקודה נקודת מקבץ חשמל ותקשורת בעמדת מורה בכיתות מסוג "אופיס ניסקו"
או ש"ע הכוללת: שתי קופסאות נפרדות אחת לחשמל והשניה לתקשורת .

 שקעי חשמל  עם6 סיום ב-Y3x2.5N2X ע"י כבל16Aנקודת חיבור קיר 
2 מ"מ  25 צינורות בקוטר 2תריסי הגנה פנימיים,  הכנה  לתקשורת ע"י 

USBמפסקי גוויס דו קטביים מוארים לניתוק  שקעי חשמל , הכנה לשקעי 
, HDMI, AUX, VGA-כיסויי דמה לרבות צנרת וחיווט, אביזרי קצה2 ו 

לחשמל (ע"פ  פרט).

2.8.1.0180

1,700.00 נקודה מקבץ מולטימדיה לחדר ספורט וכדו  הכולל צנרת ,אביזרי קצה וכבילה
 , נקודתVGA ,  נקודת HDMI נקודת תקשורת מחשב,  נקודת 1מלאה  : 

רמקולים+ווסת שמע, המחיר כולל קופסת מקצועית מתועשת מתכתית עם
 חזית אלומניום אנודייז להתקנה סמויה בקיר דוגמת "קרמר אלקטרוניקה"

2.8.1.0190

3,060.00 102.00 30.00 נקודה  עם חוט משיכה  מהנקודה ועד25  צינור  wifiנקודת הכנה  למחשב או 
ארון ריכוז תקשורת בבית ספר.

2.8.1.0200
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)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,910.00 255.00 82.00 נקודה תוספת לנקודת הכנה לתקשורת עבור כבילה הכוללת: כבל מחשב מסוכך

CAT-7a GIGAמושחל בצינור (נקודת הכנה נמדד בנפרד) מארון המחשבים 
-RJ-45 7 CAT הקרוב ועד לנקודת הקצה. סיוםבקופסת "גוויס" עם שקע 

מסוכך, הכבל והשקע יהיו מסוג המאושר ע"י אנשי התקשורת של המזמין.
 וחיבור הכבל לל וח הניתובRIT הנקודה כוללת אביזר קצה לחיבור פנל 

ובדיקת הכבל בשתי הקצוות לפני חיבור סופי, אורך הנקודה המקסימלי
 מ"א25עד 

2.8.1.0210

476.00 119.00 4.00 נקודה ) בתוך צינור4X2X0.5 זוג (4נקודת טלפון רגילה: הכוללת כבל טלפונים 
 מ"מ מתיבת הטלפונים ראשית בבית הספר ועד לנקודת הקצה. סיום20

RJ11בקופסה תחה"ט עם בית תקע טלפון 

2.8.1.0220

1,700.00 850.00 קומפלט2.00  הדלקות  שונות4נקודת פאנל הדלקות ראשי לביה"ס  מ"א או מאור עם 
מלוחות חשמל שונים מותקן בקומת הכניסה כולל כבלי פיקוד

12X1.5N2XY מ"מ חיווט, שילוט כל מפסק וחיבור32  ממ"ר בצינור 
מושלם בפאנל סיום במפסקים מוארים שקועים בקיר כולל נעילת הפנל

במפתח.

2.8.1.0230

7,650.00 127.50 60.00 נקודה  מ"מ אדום20 מושחל בצינור 2X0.8נקודת גילוי אש הכוללת: כבל תקני 
כבה מאליו מרכזת ג"א עד יחידת הקצה (גלאי,מנורת סימון,לוח אתראות

משני ,לחצן,צופר אש, יחידת כתובת ג"א מכל סוג וכדו') או בין שתי
יחידות קצה סמוכות

2.8.1.0240

510.00 102.00 5.00 נקודה נקודת חיבור הארקה לאלמנטים מתכתיים ע"י מוליך נחושת חשוף שזור
 ממ"ר10

2.8.1.0250

255.00 127.50 2.00 נקודה נקודת חיבור הארקה לאלמנטים מתכתיים ע"י מוליך נחושת חשוף שזור
 ממ"ר16

2.8.1.0260

340.00 340.00 1.00 נקודה 3X1.5 N2XYנקודת לחצן הפסקת חרום צנרת חסינת אש וחיווט בכבל 
 או ש"עABBכולל לחצן תקני 

2.8.1.0270

1,190.00 119.00 10.00 נקודה  קואקסיאלי מתאים לחיבור לחברתT.Vנקודת טלויזיה  צנרת וכבל 
הכבלים, סיום באביזר קצה תקני

2.8.1.0280

4,080.00 102.00 40.00 נקודה  מ"מ אדום עד20 ממ"ר אדום  בצינור 2X0.8נקודת כריזת חרום כולל כבל 
לרמקול כולל חיבור וחיווט לרמקול

2.8.1.0290

561.00 187.00 3.00 נקודה נקודה לדוד מים חמים (בוילר) לרבות שעון שבת מכני וייסבורד מותקן
בקיר כולל מפסק דו קוטבי מואר

2.8.1.0300

374.00 187.00 2.00 נקודה  מ"מ ישיר25 בצינור 3x2.5N2XY כבל 1x16Aנקודת חיבור קיר חד פאזית 
 עםIP65 מוגן מים 2x16Aמלוח חשמל עבור מעבה מ"א, סיום במפסק פקט 

 סידור נעילה במצב פתוח

2.8.1.0310

1,062.50 212.50 5.00 נקודה  מ"מ ישיר25 בצינור 3x4N2XY כבל 1x20Aנקודת חיבור קיר חד פאזית 
 עםIP65 מוגן מים 2x25Aמלוח חשמל עבור מעבה מ"א, סיום במפסק פקט 

 סידור נעילה במצב פתוח

2.8.1.0320

340.00 נקודה  מ"מ ישיר63 בצינור 5x10N2XY בכבל 3X40Aנקודת חיבור תלת פאזית 
 קטבים4מלוח חשמל עבור יחידת מעבה מיזוג אוויר, סיום במפסק פקט  

 כולל אופציתנעילה במצב פתוח בלבד מותקן בסביבהIP65מוגן מים 
חיצונית

2.8.1.0330

170.00 יח'  מ"מ ישיר2.5 בצינור 5x2.5N2XY בכבל 3X16Aנקודת חיבור תלת פאזית 
 קטבים4מלוח חשמל עבור יחידת מעבה מיזוג אוויר, סיום במפסק פקט  

 כולל אופצית נעילה במצב פתוח בלבד מותקן בסביבהIP65מוגן מים 
חיצונית

2.8.1.0340
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)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,080.00 510.00 8.00 יח' נקודת  לאלקטרומגנט דלת כולל :כבילה וחווט מתאים כבה מאליו , צנרת

 ,יחידת אלקטרומגנט כפולה תקנית "זכר-נקבה" מותקנת בקיר ובדלת
2.8.1.0350

340.00 340.00 1.00 יח'  מ"מ ישיר40 בצינור 5x6N2XY בכבל 3X25Aנקודת חיבור תלת פאזית 
 קטבים4מלוח חשמל ראשי  עבור לוח חשמל מעלית, סיום במפסק פקט 

 כולל אופצית נעילה במצב סגור בלבד מותקן בסביבהIP65מוגן מים 
חיצונית

2.8.1.0360

340.00 170.00 2.00 נקודה נקודת תא פוטואלקטרי כולל תא פוטואלקטרי מוגן מים חיווט צנרת
וחיבור מלא, לרבות קופסה להתקנה שקועה בקיר אבן

2.8.1.0370

5,737.50 382.50 15.00 יח' נקודת "מזגנית"  לפיקוד ושליטה למזגן ללא שקע שקועה בקיר כדוגמת
 תוצרת אלקטרוזן (איש קשר שאול ברנר70222 מק"ט ERCדגם 

 ממ"ר4X1.5 מ"מ וכבל 20) הזנה למזגנית תבוצע ע"יצינור 054-6205585
ישירות ללוח חשמל כולל חיווט וחיבור מושלם, המזגנית תסופק עם

קופסת בטון מקורית מפח כולל מסגרת(מכיול לשעתיים פעולה)

2.8.1.0380

4,590.00 255.00 18.00 יח'  עם50 צינורות ?3נקודת הכנת לפנל שליטה  למקרן בתקרה הכוללת:  
חוטי משיכה מחלל תקרה ליד המקרן ועד הקופסה לפנל השליטה בקיר

(הפנל יתומחר בסעיף נפרד) הערה:מרחק מהמקרן לקיר הקרנה קדמי
 מטר5בכיתה עד 

2.8.1.0390

765.00 76.50 10.00 נקודה 2.8.1.0400 מ"מ וחוט משיכה (ללא כבילה)20נקודת הכנה למצלמת טמ"ס צנרת 

4,080.00 102.00 40.00 נקודה  מפנל שליטה בקיר או25) הכולל צינור ?A/Vנקודת רמקול (מערכת 
 ממ"ר שזור מתאים ךמערכת שמע, סיום בשקע2x1.0 עם כבל A/Vמריכוז 

רמקול גוויס תיקני

2.8.1.0410

4,250.00 212.50 20.00 נקודה  עמיד בשריפה3X2.5NHXHX-E90-FE180נקודות הזנה לחלון עשן- כבל 
 מ"מ כבה מאליו תקני25ע"פ דרישות התקן מושחל בצינור 

2.8.1.0420

170.00 170.00 1.00 נקודה  ממ"ר6X0.8נקודות  פיקוד ללחצן פתיחה למערכת חלונות עשן- כבל  
 מ"מ כבה מאליו תקני מ"מ  מהלחצן ועד הרכזת חלונות עשן20בצינור 

2.8.1.0430

150,186.50 נקודות 8.1 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! הערות ============================= כל גופי התאורה

 שנים אחריות לפחות. בעלי תקנים4 יסופקו עם אחריות LEDמבוססי 
.TM21 ו-LM-80 שעות עבודה לפי תקן 50,000ישראל (מת"י). אורך חיים 

,CCT=4000K.  גוון אור לבן טבעי IEC62471 ותקן פוטוביולוגי LM79תקן 
 כדוגמתחLVD לEMC, לרבות בדיקת TUV או CB דרייבר לג"ת לד בתקן 

 או ש"ע מאושר, לרבות עיגון כפול של ג"תLIFUD או MEANWELLברת 
לתקרת בטון ועפ"י המפרט הטכני.

לא לחישוב !!! 297.50 130.00 יח' BACKLIGHT LED ס"מ, בטכנולוגיית 60x60 במידות LEDג"ת מבוסס  
שקוע בתקרה אקוסטית. עשוי מפח מגולוון צבוע איפוקסי לבן. בהספק 

3800lm 36W דגם .LED BLMAXILI GHTתוצרת אורעד מתאים להתקנה  
בממ"מ

2.8.2.0020
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 297.50 15.00 יח'  נורות לד לזמן6ג"ת שלט יציאה חד תכליתי  מאלומניום מלוטש עם  

 בהתקנה  בתקרה  או על הקיר60% דקות ובעוצמת תאורה 90עבודה 
,אלקרטרוזןEL622LEDשילוט "יציאה" וסימון חץ אלקטרולייט דגם 

,PROFILE MAXI- LED או דגם מסדרת, XY-VEX"מתוצרת "אנלטק 
 השילוט יהיה חד צדדי2.22 חלק 20מאושרי מכון התקנים מתאימים לת.י 
או ד ו צדדי בהתאם למיקום ההתקנה.

2.8.2.0030

לא לחישוב !!! 297.50 40.00 יח' ג"ת חירום חד תכליתי לתאורת התמצאות מבוסס נורות לד בעלת תפוקה
 דקות. ללא התראות קוליות כלל כולל180 לומן וזמן הארה 170של 

, מבדק תקינות אינטגראליmAh3.6V2 200סוללה נטענת ניקל מטל 
,כדוגמת "כפתור " דגם2.22 חלק 20ואישור מכון התקנים הישראלי לתקן 

 אנלטק, או אXYLUX עם בדיקה עצמית בדיקה עצמית או סדרת 631-08
" להתקנה שקועה בקיר (או דגם דומה להתקנה1לקטרוזן דגם  "שירה 

גלויה עה"ט

2.8.2.0040

לא לחישוב !!! 255.00 100.00 יח'  מ"מ, בהספק200, בקוטר LEDגוף תאורה שקוע דקורטיבי בטכנולגית 
2300Lm ,25Wעשוי מאלומניום בציפוי אבקת פוליאסטר, הכולל צלעות .

.כולל דרייבר וספק כחIP54קרור לפיזור מקסימלי של החום.מוגן מים 
" תוצרת "אורעד מהנדסים" או ש"עMAXILIGHT DLD 825מתאים דגם "

2.8.2.0050

לא לחישוב !!! 170.00 5.00 יח'  מ"מ, בהספק150, בקוטר LEDגוף תאורה שקוע דקורטיבי בטכנולגית 
1470Lm ,18Wעשוי מאלומניום בציפוי אבקת פוליאסטר, הכולל צלעות .

.כולל דרייבר וספק כחIP54קרור לפיזור מקסימלי של החום.מוגן מים 
" תוצרת "אורעד מהנדסים" או ש"עMAXILIGHT DLD 616מתאים דגם "

2.8.2.0060

לא לחישוב !!! 340.00 40.00 יח'  עם כיסויIK10-IP65 עגול מותקן גלוי על הטיח מוגן מים 12Wג"ת לד  
 עגול" של אלקטרוזןSGפוליקרבונט אנטי ונדלי מחוזק בברגים כדוגמת "

או ש"ע

2.8.2.0070

לא לחישוב !!! 510.00 60.00 יח'  בתפוקה27W   להתקנה שקועה/מצוד תקרה בהספק של 30X120ג"ת לד 
חלון אחד" חברת געש או ש"ע3000 כדוגמת פנטאלד 2500LMאורית של 

מאושר

2.8.2.0080

לא לחישוב !!! 297.50 יח' 4000K לומן 40w, 3600 להתקנה שקועה בתקרה 30x120ג"ת לד במידות 
דגם פאנטלד געש

2.8.2.0090

לא לחישוב !!! 212.50 40.00 יח'  מותקן גלוי על הקיר או1600Lm 16W מ"מ, בהספק 285ג"ת  לד בקוטר 
על התקרה עם כיסוי פוליקרבונט אנטי ונדלי מחוזק בברגים דגם
"חרמונית רונלדו לד" של געש תאורה או ש"ע עם נתונים דומים

2.8.2.0100

לא לחישוב !!! 297.50 15.00 יח' , לתאורת פנים וחוץLEDג"ת קירי שקוע אסימטרי תאורה בטכנולוגיית 
. כדוגמת  "קירית לד" חברת געש או ש"ע80Lm 4W(שבילים) בהספק

מאושר

2.8.2.0110

לא לחישוב !!! 255.00 35.00 יח'  עם רפלקטור א- סימטרי שקוע בתקרה אקוסטית הגוף 24Wג"ת לד 
 ס"מ ולובר מט אופלי לתאורת לוח כיתה, דגם120 ס"מ באורך 16ברוחב 

פנטאלד שוטף קיר ולוח

2.8.2.0120

לא לחישוב !!! 1,020.00 יח' LIGHT STREME LED MINI דגם IP65,4400Lm 1x59Wג"ת להצפה לד 
עשוי מאלומיניום יצוק, תושבת פלדת אל חלד עם דגות הטייה. כיסוי

, יבואן: אלקטרוזןRZB" תוצרת 1716.1131.172זכוכית מחוסמת. דגם "

2.8.2.0130
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)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 510.00 2.00 יח'  צמוד קיר מסוגנן, המאפשר פיזורIP65גוף תאורה לד בעל דרגת אטימות 

אור חד-כיווני או דו-כיווני כלפי מעלה ומטה.להתקנה חיצונית על הקיר.
דגם  "מטרו דו כיווני" חברת געש או ש"ע מאושר

2.8.2.0140

לא לחישוב !!! 255.00 8.00 יח' ג"ת מוגן מים עם כיסוי מוגן מים עשוי מפויקרבונט וכיסוי אקרילי שקוף
IP54 2850 בהספקLm ,41wלהתקנה גלויה, דגם סיטי לייט פלוס 

2.8.2.0150

גופי תאורה 8.2 סה"כ לתת פרק:

אינסטלציה חשמלית 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
68.00 מ"א  ס"מ  110 בעומק 50חפירה/חציבה לכבלים  בקרקע או בסלע ברוחב 

בטרקטור או בעבודת ידיים כפי הנדרש  כולל ריפוד חול, סרט סימון,
כיסוי במצע והידוק, ביצוע מושלם ע"פ פרט חפירה בתכניות והחזרת

המצב או או בסלע או לקדמותו

2.8.3.0010

63.75 מ"א )6 מ"מ ("160צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר חיצוני 
 ממ"ר הכנה לחח"י .8כולל חבל משיכה בקוטר 

2.8.3.0020

76.50 מ"א  מ"מ עם חבל7.7 מ"מ עובי דופן 160 קוטר SN-32 קשיחים P.V.Cצינורות 
משיכה

2.8.3.0030

25.50 מ"א  מ"מ110שרוול לחצית כביש בחפירה מוכנה מצינור פי.וי.סי. קשיח קוטר 
 מ"מ כולל חבל משיכה, סימון בקצוות השרוול וסרט סימון3.5בעובי  דופן 

 תיקני.

2.8.3.0040

7,140.00 59.50 120.00 מ"א  ס"מ כולל30X8.5מגש רשת לכבלים(חשמל) מגולוון גלוון קר במידות 
 ממ"ר חשוף מותקן ומחוזק לתעלה במהדקים10מוליך הארקה נחושת  

 מטר המגש יותקן עלהקיר ו/או מתחת לתקרה בטון באמצעות2קנדיים כל 
 של לירד במרחקיםMFK קונזולות, מתלים וחזוקים תעשיתיים כדוגמת 

 מטר לפחות. מחיר מגש הרשת כולל את החיזוקים, הקונ זולות,1.5של כל 
 המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

2.8.3.0050

6,120.00 51.00 120.00 מ"א  ס"מ כולל20X8.5מגש רשת לכבלים(תקשורת) מגולוון גלוון קר במידות 
 ממ"ר חשוף מותקן ומחוזק לתעלה במהדקים10מוליך הארקה נחושת  

 מטר המגש יותקן על הקיר ו/או מתחת לתקרה בטון2קנדיים כל 
 של לירדMFKבאמצעות קונזולות, מתלים וחזוקים תעשיתיים כדוגמת 

 מטר לפחות. מחיר מגש הרשת כולל את החיזוקים, ה1.5במרחקים של כל 
 קונזולות, המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

2.8.3.0060

17.00 מ"א  מ"מ כולל75צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר חיצוני 
 ממ"ר.8חבל משיכה בקוטר 

2.8.3.0070

25.50 מ"א  מ"מ כולל110צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר חיצוני 
 ממ"ר.8 חבל משיכה בקוטר 

2.8.3.0080

13.60 מ"א  מ"מ כולל50צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר  חיצוני 
 ממ"ר.8 חבל משיכה בקוטר 

2.8.3.0090

17.00 מ"א  מ"מ כולל40צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר  חיצוני 
 ממ"ר.8 חבל משיכה בקוטר 

2.8.3.0100

13.60 מ"א  מ"מ כולל חבל63צינור שרשורי מחוזק דגם יק"ע דו שכבתי בקוטר חיצוני 
 ממ"ר.8 משיכה בקוטר 

2.8.3.0110



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 66עמוד: 29/10/2019

168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,700.00 17.00 100.00 מ"א  מתאים לדרישות בזק  כולל חבל משיכה13.5 מ"מ יק"ע 50צינור   בקוטר  

 ממ"ר מונח בחפירה ומחובר בשתי הקצוות.8 בקוטר 
2.8.3.0120

340.00 17.00 20.00 מ"א 2.8.3.0130 מ"מ כולל חוט משיכה מנילון.32צינור מריכף כבה מאליו בקוטר 

204.00 10.20 20.00 מ"א 2.8.3.0140 מ"מ כולל חוט משיכה מנילון.25צינור מריכף כבה מאליו בקוטר 

136.00 6.80 20.00 מ"א 2.8.3.0150 מ"מ כולל  חוט משיכה מנילון.20צינור כנ"ל אולם  

1,275.00 12.75 100.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי5x1.5N2XYכבל חשמל מנחושת 
קצוות חיבור מושלם, לרבות חיווט מלא בתוך הלוחות

2.8.3.0160

1,700.00 17.00 100.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי7x1.5N2XYכבל חשמל מנחושת 
קצוות חיבור מושלם, לרבות חיווט מלא בתוך הלוחות

2.8.3.0170

34.00 מ"א 2.8.3.0180 מושחל בצינור וחיבור מושלם בשתי הקצוות5X6 N2XYכבל 

4,250.00 42.50 100.00 מ"א 2.8.3.0190 ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי הקצוות5X10 N2XYכבל 

2,762.50 55.25 50.00 מ"א 2.8.3.0200 ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי הקצוות5X16 N2XYכבל 

5,950.00 59.50 100.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי4X25 N2XY  (XLPEכבל נחושת (
הקצוות

2.8.3.0210

102.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר4X240 NA2XY (XLPEכבל  אלומניום (
בשתי הקצוות (הזנה ראשית)

2.8.3.0220

18,700.00 187.00 100.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי הקצוות(הזנה4x120כבל נחושת 
ראשית)

2.8.3.0230

297.50 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי הקצוות(הזנה4x150כבל נחושת 
ראשית)

2.8.3.0240

127.50 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי4X95 N2XY  (XLPEכבל נחושת (
הקצוות

2.8.3.0250

13.60 מ"א כבל טלפון ראשי למבנה בית ספר " ג'ל " מתאים להתקנה חיצונית
(2X0.6)20 (עמוד בזק לפי תוכנית פיתוח) ממ"ר מנקודת התחברות בזק 

לארון טלפונים ראשי במבנה ביתספר

2.8.3.0260

10.20 מ"א כבל טלפון ראשי למבנה שומר מסוג " ג'ל " מתאים להתקנה חיצונית
(2X0.6)10ממ"ר מריכוז טלפונים במבנה לארון טלפונים במבנה שומר 

כולל התקנת  קרונה מתאימה ובסיסי חיבור במבנה שומר וחיבור הכבל
מושלם בשני הקצוות

2.8.3.0270

2,040.00 68.00 30.00 מ"א 120X60תעלה פלסטית מחומר כבה מאליו  בצבע קרם עם מכסה במידות 
IBOCOמ"מ עם מחיצת הפרדה להתקנה על הקיר  או בריהוט מתוצרת   

(ספק :ישראלוקס) מחיר התעלה כולל סופיות מקוריות ,הסתעפיות זויות
 ס"מ בין שני100ומחזיקי כבלים פנימיים מותקנים בתעלה במרחק של עד 

מחזיקים

2.8.3.0280
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)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,550.00 51.00 50.00 מ"א 60X60תעלה פלסטית מחומר כבה מאליו  בצבע קרם עם מכסה במידות 

IBOCOמ"מ עם מחיצת הפרדה להתקנה על הקיר  או בריהוט מתוצרת   
(ספק :ישראלוקס) מחיר התעלה כוללסופיות מקוריות הסתעפיות זויות

 ס"מ בין שני100ומחזיקי כבלים פנימיים מותקנים בתעלה במרחק של 
מחזיקים

2.8.3.0290

5,950.00 1,190.00 5.00 מ"ר איטום פתח לכבלי חשמל ותקשורת   למעבר אש ועשן במשך שעתיים
באמצעות חומר איטום אלסטומרי מאושר ע"י שרותי כבאות ירושלים

 של אבצום או ש"ע. המחיר לפי מטר מרובע של חתךFS 1900כדוגמת 
הפתח. לא תשולם תוספת בגין פתח העשוי מצינורות.

2.8.3.0300

680.00 יח'  במקלט או בממ"מ בחומר איטום מתאים למקלטים4איטום פתח בקוטר "
 ע"פ הנחיות פיקוד העורףBST ,MCTממ"מ דוגמת 

2.8.3.0310

510.00 יח' 2איטום פתח למקלט או ממ"מ כנ"ל אולם בקוטר " 2.8.3.0320

1,700.00 קומפלט העברת מתקן החשמל בכללותו בדיקת  חברת החשמל  כולל בצוע כל
ההכנות הדרושות כולל תאום וליווי הבודק במשך כל זמן הבדיקה, עזרה

טכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/אוחומרי עזר שתדרש במידת הצורך
לבודק. המחיר כולל גם את בצוע תיקון כל הליקויים שידרשו לתיקון עד
להשלמת המתקן לפי דרישות הבודק. אישור תקינות המתקן לאחר תיקו ן

הליקויים והגשת תכנית עדות(הבדיקה לחח"י תשולם ע"י המזמין)

2.8.3.0330

5,100.00 255.00 קומפלט20.00  ס"מ להעברת צינור40קידוח חור בקיר בטון או ברצפת בטון בעובי עד 
, כולל התקנת הצינור וביטונו (הצינור ישולם בנפרד) בחור3בקוטר עד "

שבוצע, השחלת כבלי חשמל/ תקשורת דרכו, איטום הצינור לאחר השחלת
 הכבלים ע"י חומר אטימה עמיד בפני חדירת מים, כולל ביצוע טיח, צבע

והחזרת המצב לקדמותו קומפלט

2.8.3.0340

2,380.00 קומפלט גומחת בטון מתועשת וצבועה בגוון שיקבע עם אדריכלית הנוף עבור פילר
 ס"מ40 ס"מ, עומק 220 ס"מ, גובה כולל 150 מונה חח"י  : רוחב פנים 

כולל  חפירה/חציבה, זיון, ביסוס בטון לפי סטנדרטים והנחיות של חברת
החשמל

2.8.3.0350

10,200.00 קומפלט  ס"מ כולל חלונית לצפיה במצב המפסק80x100ארון פוליאסטר במידות 
 ולשות לכניסת הכבליםISO וסליל הפסקה+ 3x630Aעם מנתק בעומס 

מחובר למבנה ביה"ס ע"פ הנחיות חברת חשמל והכבאות כולל הפרדה
 למערכת ג"א של ביה"סISOמבודדת לכבלים לרבות חיווט 

2.8.3.0360

12.75 מ"א  בארון מנתק ליד מערכת מניהISO זוג אדום לניתוק 4כבל ג"א תיקני 
 קשיח בצבע אדום ביחד עם הכבל הראשיP.V.C מ"מ 20ומושחל בצינור 

2.8.3.0370

1,020.00 יח'  ס"מ לרבות חפירה, התקנה,100 ס"מ ובעומק 80תא בקרה עגול בקוטר 
- טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ12.5תקרה, מכסה מתאים ל

בתחתית

2.8.3.0380

6,800.00 קומפלט פירוק מלא של מתקן החשמל הקיים בחדר חשמל לרבות  פירוק מערכת
PVקיימת והעתקתם למיקום אחר 

2.8.3.0390

65,917.50 אינסטלציה חשמלית 8.3 סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 לייצור לוחות61439הלוחות יבנו במפעל לוחות מאושר תקן ישראלי ת"י 

חשמל ובקרה . הלוחות יועברו לאישור  המתכנן לאחר תכנון במפעל
ולפני ביצוע בנייר  בשני עותקים. ויבוצעו רק לאחר אישור בכתב .
אחריות על מידות הלוח הינה של קבלן החשמל ויצרן הלוח. מחירי

הלוחות כוללים פירוק מושלם של הלוחות הקיימים לרבות קווים/מע
גלים ואביזרי קצה

4,250.00 יח'   כושר ניתוקmicroloig 2.3 עם הגנות אלקטרוניות 3x630Aמפסק זרם ח"א 
 36KA דגם NSX630Fתוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע 

2.8.4.0020

2,975.00 2,975.00 1.00 יח'  עם הגנות טרמיות ומגנטיות כושר3X315Aמפסק זרם חצי אוטומטי עד  
 תוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע.NSX400F דוגמת 36KAניתוק 

2.8.4.0030

7,140.00 2,380.00 3.00 יח'   כושר ניתוקmicroloig 2.3 עם הגנות אלקטרוניות 3x200Aמפסק זרם ח"א 
 25KA דגם NSX250Bתוצרת 

2.8.4.0040

1,445.00 יח'  עם הגנות טרמיות ומגנטיות כושר ניתוק3X160Aמפסק זרם חצי אוטומטי 
25KA דוגמת NSX160B.תוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע 

2.8.4.0050

2,295.00 765.00 3.00 יח'  עם הגנות טרמיות ומגנטיות כושר3X100Aמפסק זרם חצי אוטומטי עד 
 תוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע.NSX100B דוגמת 25KAניתוק 

2.8.4.0060

697.00 יח'  עם הגנות טרמיות ומגנטיות כושר3X63Aמפסק זרם חצי אוטומטי עד 
 תוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע.NSX100B דוגמת 25KAניתוק 

2.8.4.0070

255.00 255.00 1.00 יח' סליל הפסקה וניתוק למפסק ח"א 2.8.4.0080

1,912.50 25.50 75.00 יח' IEC898 תקן 10KA 20Aמאמ"ת חד  פאזי עד  2.8.4.0090

51.00 יח'  תקן10KA 20Aמאמ"ת חד  פאזי עם ניתוק אפס ונעילה במצב סגור  עד 
IEC898

2.8.4.0100

272.00 136.00 2.00 יח' IEC898 תקן 10KA 3X6Aמאמ"ת תלת פאזי  2.8.4.0110

272.00 136.00 2.00 יח' 2.8.4.0120 תקן כנ"ל.10KA ,3X32מאמ"ת תלת פאזי עד 

1,870.00 187.00 10.00 יח' 2.8.4.0130 תקן כנ"ל.10KA ,3X40Aמאמ"ת תלת פאזי 

242.25 יח' 2.8.4.0140 תקן כנ"ל.10KA ,3X63Aמאמ"ת תלת פאזי 

3,060.00 153.00 20.00 יח' 2.8.4.0150 עם מגע עזר לחיווי מתוצרת טלמכניק או ש"עAC5  3X20Aמגען  

306.00 153.00 2.00 יח' 2.8.4.0160 עם מגע עזר לחיווי מתוצרת טלמכניק או ש"עAC5  3X40Aמגען עד 

306.00 51.00 6.00 יח' 1-0-2 פיקוד שלושה מצבים 10Aמפסק בורר  2.8.4.0170

255.00 127.50 2.00 יח' THEBEN ,תוצרת top 611שעון שבת אלקטרוני כיתוב עברית דגם   2.8.4.0180
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
637.50 127.50 5.00 יח' 2.8.4.0190 דוגמת שניידר אלקטריק24V/220V 2X16Aממסר צעד 

1,402.50 280.50 5.00 יח' A  דגם 30mA 4X40Aממסר פחת עד  2.8.4.0200

229.50 229.50 1.00 יח' A  דגם 30mA 2X25Aממסר פחת עד  2.8.4.0210

425.00 212.50 2.00 יח' 2.8.4.0220 דוגמת שניידר אלקטריק75VA 240/24Vשנאי לפיקוד 

3,060.00 1,530.00 2.00 יח'  כולל משנה זרם עבורו עדELNET - LTמכשיר מדידה אלקטרוני דגם  
315/5A 3, הגנות טרמיות ומגנטיותX6Aוכולל פרוטוקול תקשורת לחיבור 

 לבקרת מבנה

2.8.4.0230

153.00 153.00 1.00 יח' 2.8.4.0240 כולל בסיס .220V עם כיסוי צבעוני  LEDסט שלוש מנורות סימון לפאזות 

425.00 יח'  (מצג בקרה) לניתוק מפסק ראשי ו /או מ"א בזמןISOיחידת פיקוד מסוג 
 מגעים יבשים  לפיקוד8אש עם 

2.8.4.0250

680.00 340.00 2.00 יח'  (מצג בקרה) לניתוק מפסק ראשי ו/או מ"א בזמןISOיחידת פיקוד מסוג 
 מגעים יבשים לפיקוד6אש עם 

2.8.4.0260

1,020.00 יח'  לשלוש פאזות  ואפס כדוגמת100KA 10/350מגן ברק ומתח יתר לזרם 
CLASS B DEHN-BLOCכולל נתיכים להגנה לפי הוראות יצרן ,

2.8.4.0270

2,720.00 מ"ר  עם פאנלים פנימיים ודלתות בנוי מתאים1#מבנה לוח חשמל ראשי 
מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ דרישות המפרט). כולל

, מהדקים, פסי אפס והארקה, חיווט, שילוט וכל4x630A פסי צבירה 
חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על המעגלים. מחיר

לפי שטח חזית במ"ר.

2.8.4.0280

9,945.00 2,210.00 4.50 מ"ר  עם פאנלים פנימיים ודלתות בנוי מתאים2#מבנה לוח חשמל משני 
מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ דרישות המפרט). כולל

, מהדקים, פסי אפס והארקה, חיווט, שילוט וכל4x200A פסי צבירה 
חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על המעגלים. מחיר

לפי שטח חזית במ"ר.

2.8.4.0290

9,945.00 2,210.00 4.50 מ"ר  עם פאנלים פנימיים ודלתות בנוי מתאים3#מבנה לוח חשמל משני 
מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ דרישות המפרט). כולל

, מהדקים, פסי אפס והארקה, חיווט, שילוט וכל4x200A פסי צבירה 
חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על המעגלים. מחיר

לפי שטח חזית במ"ר.

2.8.4.0300

9,945.00 2,210.00 4.50 מ"ר  עם פנלים פנימיים ודלתות בנוי מתאים4#מבנה לוח חשמל משני 
מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ דרישות המפרט). כולל

, מהדקים, פסי אפס והארקה, חיווט, שילוט וכל4x200A פסי צבירה 
חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על המעגלים. מחיר

לפי שטח חזית במ"ר.

2.8.4.0310

12,750.00 קומפלט  עם חלונותCI עשוי במבנה 4x25Aלוח חשמל למקלט במקום לוח קיים 
שקופים בחסית ע"פ דרישות חוק החשמל ופיקוד העורף, כולל ציוד פנימי

מאמ"תים, הגנות, פסי צבירה,פסי אספקה והארקה, ממסר פחת, נורות
, שילוט וכל הציוד הנדרש להשלמתו כולל התקנה24Vסימון, שנאי 

וחיבור קומפלט

2.8.4.0320
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,380.00 קומפלט  וכדו' ) עם פאנלים41#, 31#,21#מבנה לוחות חשמל משניים (דוגמת 

פנימיים ודלתות בנוי מתאים מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור
, מהדקים, פסי אפס4x80A (ע"פ דרישות המפרט). כולל פסי צבירה 

והארקה, חיווט, שילוט וכל חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה
וחיבור על המעגלים. מחיר קומפלט ללוח

2.8.4.0330

2,125.00 קומפלט  עם פאנלים פנימיים ודלתות בנוי מתאים22#מבנה לוח חשמל משני 
מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ דרישות המפרט). כולל

, מהדקים, פסי אפס והארקה, חיווט, שילוט וכל חומרי4x63A פסי צבירה 
העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על המעגלים. מחיר קומפלט

ללוח

2.8.4.0340

1,870.00 קומפלט ) עם פאנלים פנימיים32#, 42#,12#מבנה לוחות חשמל משניים (דוגמת 
ודלתות בנוי מתאים מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ

, מהדקים, פסי אפס והארקה,4x40Aדרישות המפרט). כולל פסי צבירה 
חיווט, שילוט וכל חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על

המעגלים. מחיר קומפלט ללוח

2.8.4.0350

1,530.00 קומפלט  מודול לרבות#48 לביתן שומר תוצרת הגר 4x25A 14מבנה לוח חשמל 
מהדקים לאפס, הארקה, חיווט, שילוט, התקנה וחיבור קומפלט

2.8.4.0360

57,341.00 לוחות חשמל 8.4 סה"כ לתת פרק:

מערכת הארקות 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
552.50 קומפלט  מ"מ לרבות כל ברגי40X4פס השואת פוטנציאלים ראשי  מנחושת 

החיבור, אומים, דיסקיות פליז, שילוט וכל חומרי העזר הדרושים להתקנה
 מקום שמור.30% . אורך הפס יתאים למספר המוליכים שיש לחבר ועוד 

2.8.5.0010

55.25 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות120*מוליך הארקה מבודד/חשוף  נחושת 
 מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

2.8.5.0020

34.00 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות70*מוליך הארקה מבודד/חשוף  נחושת 
מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

2.8.5.0030

29.75 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות50*מוליך הארקה מבודד/חשוף  נחושת 
מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

2.8.5.0040

25.50 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות35מוליך הארקה מבודד/חשוף  נחושת 
מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

2.8.5.0050

850.00 21.25 40.00 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות25מוליך הארקה מבודד/חשוף נחושת 
מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

2.8.5.0060

544.00 13.60 40.00 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות16מוליך הארקה מבודד/חשוף נחושת  
מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

2.8.5.0070

306.00 10.20 30.00 יח'  ממ"ר (כולל)10-35תוספת למחיר מוליך נחושת חשוף  ושזור בחתכים 
עבור מהדק קנדי וחיבורו לאלמנט מתכתי

2.8.5.0080

102.00 יח' חיבור מוליך הארקה לצנרת מתכתית באמצעות שלת הארקה כבדה
3מגולוונת עד "

2.8.5.0090

110.50 יח' 2.8.5.0100 מ"מ כולל חבקים20X2גשר הארקה לשעון מים מפס שטוח  מגולוון 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,100.00 קומפלט ביצוע מערכת הארקת מושלמת יסודות לבנין בית ספר ולתוספות לבנין

 לרבות טבעת גישר, יציאות4271בהתאם לתכנית הארקות ולקובץ תקנות 
חוץ, מעברי תפר, יציאה לפס השואת פוטנציאלים , יציאות להארקת לוח

חשמל ראשי. רתוך וחיבור לברזלי זיון ולמערכת הארקה קיימת

2.8.5.0110

1,700.00 מערכת הארקות 8.5 סה"כ לתת פרק:

גילוי אש וכריזת חרום משולבת 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,200.00 255.00 40.00 יח' גלאי עשן אופטי אנלוגי  למערכת ממוענת כולל יחידת כתובת 2.8.6.0010

1,275.00 255.00 5.00 יח' לחצן אזעקת אש למערכת ממוענת. 2.8.6.0020

255.00 255.00 1.00 יח' לחצן הפעלת כיבוי אש למערכת ממוענת 2.8.6.0030

1,062.50 212.50 5.00 יח' צופר אזעקת אש אור קולי עם נצנץ להתקנה פנימית למערכת ממוענת. 2.8.6.0040

2,975.00 297.50 10.00 יח' צופר אזעקת אש אור קולי עם נצנץ להתקנה חיצונית למערכת ממוענת. 2.8.6.0050

238.00 119.00 2.00 יח' נורית סימון לגלאי עשן או חום שאינה כלולה בסעיף מערכת כיבוי
בלוחות

2.8.6.0060

10,200.00 קומפלט  כתובות508מרכזית גילוי אש כתובתית אנלוגית ארבעה כרטיסים ( ל
גילוי וכרטיסי כיבוי) כמפור במפרט הטכני על כל מרכיביו לרבות חייגן

אוטומטי תכנות, התקנה, הפעלה וכל חומרי העזר קומפלט, לרבות הכנות
עתידיות. המערכת תהיה משולבת עם מערכת כריזה לפי דרישות התקן

2.8.6.0070

2,210.00 קומפלט ) למרכזית גילוי אש, כולל סימוןREMOTEלוח התראות חיצוני נפרד (
 כולל כל העבודותRESET ו ALARM OFFהאזורים ואפשרות לבצוע 

וחומרי העזר הדרושים להתקנה והפעלהקומפלט+ חיווט

2.8.6.0080

297.50 יח' יחידת כתובת להפעלה/הפסקה של מערכות שונות כגון מ.א, פתחי עשן,
מדפי אש, מעליות מנעולים מגנטים בדלתות וכד'+ חיווט.

2.8.6.0090

340.00 170.00 2.00 יח' יחידת כתובת להפעלת כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל 2.8.6.0100

3,400.00 3,400.00 קומפלט1.00 מערכת כיבוי אש בגז ללוח חשמל להפעלה אוטמטית בזמן שריפה
 צנרתFM - 200 3KGממערכת גילוי אש קיימת כולל מיכל גז במשקל  

נחושת נחירי פיזור לכל תא בלוח החשמלכולל חיבור מושלם לכיבוי
ברכזת ג.א קיימת ושני גלאי אש מחוברים בהצלבה שיותקנו בחלק העליון

 של לוח החשמל ומנורות סימון מחוץ ללוח מחווטת ומופעלת קומפלט

2.8.6.0110

1,020.00 1,020.00 1.00 יח' טלפון כבאים לתקשורת דו סטרית כולל שפורפרת עם תקע פין לאיזורי
מחסה

2.8.6.0120
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)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,890.00 קומפלט העברת כל מתקן גילוי אש לרבות כיבויים בבנין בדיקת מכון התקנים

(לפחות בדיקה אחת) כולל תאום הזמנת מכון התקנים, ליווי הבודק במשך
 כל זמן הבדיקות, כולל עזרהטכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/או חומרי

עזר שתידרש במידת הצורך למכון התקנים. המחיר כולל גם את  בצוע כל
הליקויים שידרשו לתיקון עד להשלמת המתקן לרבות כיבויי ם ע"י מכון

התקנים. המחיר כולל את התשלום למכון התקנים.

2.8.6.0130

9,520.00 238.00 40.00 יח'  ושנאי קו  תקרתי או קירי דגם "חצי ירח" כולל גריל10W 6רמקול כריזה "
 פח מחורר בצבע לבן מותקן שקוע בתקרה כולל חיזוק לקונסטרוקצית
התקרה או מותקן על הקיר כולל חיווט על התקרה. כל הכבלים יהיו

100V/24Vחסיני אש אדומים עם צנרת אדומה כבה מאליו ומתאים למתח 
 חלק ג.1220מתאים לדרישות תקן כריזת חירום משולבת  

2.8.6.0140

935.00 467.50 2.00 יח'  ס"מ להתקנה15X15 עם שנאי קו קומפקטי במידות 15Wשופר קול 
 של אטלס סאונדלייר" (יבואןVTFחיצונית שקועה בקיר כדוגמת 

 חלק ג.1220רמטל)מתאים לדרישות  תקן כריזת חירום משולבת  

2.8.6.0150

1,530.00 1,530.00 קומפלט1.00  אזורי כריזת8עמדת הפעלת כריזה ראשית כמפורט במפרט הטכני עבור 
חירום לרבות מיקרופון ולוח הפעלה בהתאם למספר האזורים ועוד כריזת

חרום כללית כולל גם חיווטםקומפלט למרכזית הכריזה

2.8.6.0160

10,200.00 קומפלט  כמפורט במפרט הטכני, לרבות ערבל500W RMSמרכזית כריזה בהספק 
צליל, מערכת מצברי חרום, מטען, מצברים , פאנל התראת תקלות וכל

הציוד והאביזרים הדרושים להשלמתהמערכת הכל מותקן במסד סטנדרטי
 מקום שמור כולל גם חיבור30% בגובה המתאים לאביזרים ועוד 19"

המערכת והפעלתה קומפלט. המערכת תהיה משולבת עם רכזת גילוי אש
3 חלק 1220לפי דרישות התקן 

2.8.6.0170

2,550.00 קומפלט אספקנה והתקנה מושלמת של  מערכת צלצולים לרבות רישיון לתוכנה עם
 שנים מלאות, תכנות והדרכת עובדים, הכולל שעון5 עדכון גרסה למשך 

, וכל הנדרש להתקנה מושלמת של השעון צלצוליםUSBשבת שבועי ונגן 
כדוגמת תוצרת חברת וויב מערכות בע"מ

2.8.6.0180

2,975.00 297.50 10.00 יח'  להתקנה בתקרה/קיר מחוברת למערכת הכריזה24V 10Wמנורת נצנץ 
עבור הכוונה לחרשים בזמן כריזת חרום כולל חיווט

2.8.6.0190

8.50 מ"א  של טלדור עבור עמדת הפעלתMSA-6229 גידים) 4כבל מסוכך שזור (
כריזה

2.8.6.0200

1,020.00 1,020.00 קומפלט1.00  ניתן לשליפה תקני דוגמת המסופק ע"י "שמרד" מתאיםPTTמיקרפון 
לדרישת מכבי אש מותקן בקופסא פח עם חלון פרספקס שקוף  כולל

כבילה עד למגבר כריזה

2.8.6.0210

36,745.50 גילוי אש וכריזת חרום משולבת 8.6 סה"כ לתת פרק:

מערכת התראת רעידת אדמה 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,300.00 קומפלט מערכת התרעה בפני רעידת אדמה העומדת לפי דרישות משרד החינוך

המחיר כולל: אספקה והתקנה ע"י מתקין מורשה, תחזוקה שוטפת, שנה
אחריות, חיבור  בכבל מתאים למערכתהכריזה, מצבר פנימי הניתן

למחזור, חיווי תקלת מתח, צופר, ביצוע כל ההכנות אשר ידרשו לפי
תוכניות ומפרט טכני (כדוגמת חברת ביפר )

2.8.7.0010

מערכת התראת רעידת אדמה 8.7 סה"כ לתת פרק:

מערכת פתיחת חלונות עשן 8.8 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! מערכת לפתיחת פתחים לשחרור עשן מתוצרת "מטלפרס בע"מ"טל' :

03-5537971 פקס: 03-5550348

לא לחישוב !!! יש להתאים אפיון המנוע והרכזת לחלון שנבחר(מבנה ,הספק חשמלי,
וכמות חלונות משפיעים על דגם המנוע והרכזת הנדרשים יש לציין

התאמה לדרישות ולהנחיות רשות הכבאות ולתקן ישראלי למערכות הגנה
3X2.5NHXH E90 וכיבוי אש) כולל חיווט מושלם ע"י כבל חסין אש 

FE180מיחידת פיקוד עד ליחידות קצה של המערכת 

לא לחישוב !!! 1,258.00 קומפלט20.00  וולט לפתיחה וסגירה של24מנוע חשמלי לחלון עשן המופעל בזרם ישר 
פתחים לשחרור עשן כולל כל האביזרים והרכיבים להשתלבות המנוע

CDC-200/600 24VDCלהפעלת/סגירת הפתח  כדוגמת הדגם
A1EN-12101/2תקן אירופאי חדש - מותקן ומחובר כמפורט קומפלט 

קביעת מהלך המנוע יאפשר פתיחה מלאה של החלון על הדרישות
בתקנות, מאושר מותקןו מחובר כמפורט קומפלט.

2.8.8.0030

לא לחישוב !!! 12,750.00 קומפלט  מנועי חלונות עשן הכוללת40יחידות פיקוד ובקרה(רכזות) לפיקוד  על  
 שעות לפחות מנגנון בקרת טעינת הסוללות150מטען ומצברים למשך 

התרעה למצב פתח. כולל לחצניפתיחה, נורית חיווי למצב פתח לוח
 חברתD# H כדוגמת תוצרת EN-12101-9-10הבקרה יותאם לתקן ארופאי 

מטלפרס כולל אספקה התקנה וחיבור וכל חמרי העזר הדרושים קומפ לט

2.8.8.0040

לא לחישוב !!! 595.00 קומפלט  80לחצן  הפעלה אזורי לשעת חירום, הכולל נורת חיווי כדוגמת הדגם 
HE תוצרת -SIMON RWA,המסופק ע"י חברת מטלפרס  או שווה ערך 

מאושר מותקן ומחובר כמפורט קומפלט.

2.8.8.0050

לא לחישוב !!! 13.18 30.00 מ"א  חסיני אש, קבועיםFE180 E90 NHXH 3X2.5כבלים חסיני אש מסוג 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות

חיבור בשני הקצוות (שאינו כלול במחיר נקודה)

2.8.8.0060

מערכת פתיחת חלונות עשן 8.8 סה"כ לתת פרק:

תא קבלים ללוח חשמל ראשי 8.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,700.00 יח'  דגםCIRCUTOR דרגות דוגמת 6בקר כופל הספק (כולל מד כופל הספק) 

"COMP.6עם תצוגת תפעול ובדיקת תקינות המדידה. משנה זרם עד "
630/5Aוהגנה עבורו 

2.8.9.0010

425.00 יח' DILK25-11 מתאים למיתוג קבלים כדוגמת 25KVARמגען תלת פאזי 
MOELLERתוצרת 

2.8.9.0020

297.50 יח' DILK20-11 מתאים למיתוג קבלים כדוגמת 15KVARמגען תלת פאזי 
MOELLERתוצרת 

2.8.9.0030

255.00 יח' DILK12-11 מתאים למיתוג קבלים כדוגמת 10KVARמגען תלת פאזי 
MOELLERתוצרת 

2.8.9.0040

212.50 יח' DILK12-11 מתאים למיתוג קבלים כדוגמת 5KVARמגען תלת פאזי 
MOELLERתוצרת 

2.8.9.0050

340.00 יח'  דל הפסדים עם נגדי פריקה אנטגרלים440V ,25KVARקבל תלת פאזי 
כולל הגנה מפני נגיעה מקרית

2.8.9.0060

229.50 יח' ,כנ"ל15KVARקבל כנ"ל אולם  2.8.9.0070
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
212.50 יח' ,כנ"ל10KVARקבל כנ"ל אולם  2.8.9.0080

170.00 יח' ,כנ"ל5KVARקבל כנ"ל אולם  2.8.9.0090

510.00 יח' NZMB1-A63 דגם 25KVARיחידת הגנה (מתנע)לקבל  2.8.9.0100

425.00 יח' NZMB1-A40 דגם 15KVARיחידת הגנה (מתנע)לקבל  2.8.9.0110

340.00 יח' PKZM0-25  דגם 10KVARיחידת הגנה (מתנע )לקבל  2.8.9.0120

255.00 יח' PKZM0-16  דגם 5KVARיחידת הגנה (מתנע )לקבל  2.8.9.0130

2,975.00 קומפלט מבנה לוח קבלים ראשי בנוי מתאים מודולריים מפח עם דלתות מפח
 ע"פ תכנית כולל4X250Aכמתואר במפרט הטכני לרבות פסי צבירה 

מהדקים לאפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה וחיבור קומפלט.
30%כולל את כל העבודות וחמרי העזר הדרושים להשלמת הלוח. (כולל 

מקום שמור) הלוח יותקן במבנה נפרד צמוד ללוח ראשי(מחיר מבנהלוח ק
ומפלט)

2.8.9.0140

תא קבלים ללוח חשמל ראשי 8.9 סה"כ לתת פרק:

אינטרקום חדרי מחסה 8.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מערכת אינטרקום המיועדת להתקנה בחדרי מחסה.בכל חדר מחסה תותקן

מ'. כוללת לחצן קריאה גדול1.20  בגובה Handfreeיחידת אינטרקום 
Duplexלחירום כולל זיהוי בכתב ברייל.המערכת תאפשר דיבור דו-כיווני 

 ללא צורך בלחיצה על כפתור דיבור .בבניין תותקן עמדת שומר מרכזית
Displayדיגיטלית שולחנית כולל שפופרת דיבור. עמדת השומר בעלת צג  

 אשר יאפשר לראות מהיכן התקבלה הקריאה, במידה והתבצעו מספר
קריאות, ניתן יהיה לזהות בעמדת השומר את כל הקריאות ולחזור אליהן

 חיווטSimpleBusלפי הסדר בו בוצעו.מערכת האינטרקום עובדת בשיטת 
). המערכת תהייה תוצרת2x0.8 - גידים בלבד (2המערכת יתבצע ב 

Comelitהמיובאת ומשווקת ע"י חב' אגבר אלקטרוניה  

4,080.00 קומפלט אספקה התקנה וחיבור של עמדת שומר דיגיטלית שולחנית כוללת
 לזיהוי עמדת הקריאה כוללת ספק כחDisplayשפופרת דיבור, כוללת צג 

1998A . דגם SimpleBus . המערכת עובדת בשיטת 1395ראשי דגם 
 המיובאת ומשווקת ע"י חב' אגבר אלקטרוניקה או ש"עComelitתוצרת 
מאושר

2.8.10.0020

425.00 קומפלט  בעלתSimpleBus למערכת Handfreeאספקה והתקנה של שלוחת דיבור 
Ledלחיץ קריאה חירום אחד גדול, כולל זיהוי בכתב ברייל, כולל נורית 

 המיובאת ומשווקת ע"י חב' אגברlitCome  תוצרת 6228Wלחיווי. דגם 
אלקטרוניקה.

2.8.10.0030

153.00 נקודה  מ"מ כבה מאליו20נקודת אינטרקום חדר מחסה הכוללת צינור בקוטר 
 ממ"ר חסין אש מהרכזת עד2X0.8מהתקנה סמויה בקיר  לרבות כבל 

נקודת הקצה ללא הגבלת אורך

2.8.10.0040

1,105.00 יח' שרות ואחריות לשנה נוספת לאחר תום תקופת האחריות כולל תחזוקה
מונעת ותחזוקת שבר ע"פ המתואר במפרט הטכני.

2.8.10.0050
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

טרקום חדרי מחסה אינ 8.10 סה"כ לתת פרק:

מערכת בקרת כניסה(אינטרקום) 8.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על הקבלן לקחת בהצעתו תיאום מול קב"ט הגזרה לפני התקנת המערכת,

לרבות אישור ציוד המערכת מולו

1,700.00 יח' יחידת פנל כניסה באינטרקום כניסה בשער ביה"ס מותקנת בתוך כספת
מתכתית עם מנעול לפי דרישות עיריית ירושלים(מוגן מפני ונדליזם),

המערכת כוללת: פנל כניסה דיגיטלי אנטי ונדל ומוגנת מים. לוח מקשים
 צבעונית ברזולוציה גבוהה ועדשהCCD 1/2עם לחצן קריאה, מצלמת "

רחבת זוית, מקודד כניסה. תוצרת קומקס בלבד(הערה: ללא קוד ן).

2.8.11.0020

935.00 יח' מתקן יחידה במזכירות ובביתן שומר כוללת אינטרקום שפופרת בצבע לבן
עם מוניטור צבעוני(משולב טלוויזיה), אפרקסת, צליל דיגיטלי(זמזם

המתריע בזמן פתיחת שער הגן), מגע עזר אשר מנת את מעגל הדיבור בעת
 הנחת האפרקסת על כנה, התקנה על הטיח, לחצן שחרור שער הכניסה

ביציאה מהגן, של חברת "קומקס" בלבד או מאושר עיריית ירושל ים

2.8.11.0030

637.50 יח'  ק"ג של חברת "מולטי לוק", בשער 600מנעול אלקטרו מגנט במשקל 
הכניסה  הראשי (כולל  תיאום מקום בשער) מפסק  מתח למנעול

האלקטרו מגנט.

2.8.11.0040

637.50 יח' מפסק מואר לניטרול המערכת בביתן שומר 2.8.11.0050

850.00 קומפלט חווט מלא של כל מערכת אינטרקום לביה"ס כולל הכנת חיבור חשמל
בצורה מתאימה, חיבור והפעלת מערכת בצורה מושלמת

2.8.11.0060

297.50 יח' קודן   יציאה מוגן מים  לפתיחת שער  עם השהייה מובנת, מותקן באזור
PIMAבקרבת שער היציאה תוצרת 

2.8.11.0070

297.50 יח' שלט רחוק לפתיחת השער עבור בית הספר 2.8.11.0080

850.00 850.00 קומפלט1.00  ס"מ עבוא פנל כניסה ראשי מותקן בסמוך30X40ארון מתכתי במידות 
לשער כניסה

2.8.11.0090

850.00 מערכת בקרת כניסה(אינטרקום) 8.11 סה"כ לתת פרק:

מנעולים חשמליים 8.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה והתקנה מושלמת

748.00 374.00 2.00 יח' 2.8.12.0020 מותקן ומחווט במשקוףAC/DC וולט 24מנעול 

340.00 170.00 2.00 יח' 2.8.12.0030 עבור מנעול לתנאי חוץAC/DC וולט 24תוספת למנעול 

340.00 170.00 2.00 יח' תוספת  עבור מגע עזר לחיווי מצב פתוח/סגור 2.8.12.0040
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
459.00 229.50 2.00 יח' מנעול דריכה/נטרול למערכות אזעקה 2.8.12.0050

272.00 136.00 2.00 יח' לחצן פתיחת דלת מותקן ומחווט קומפלט 2.8.12.0060

3,060.00 1,530.00 2.00 יח' 2.8.12.0070 ק"ג600מנעול אלקטרומגנטי כבד  

680.00 340.00 2.00 יח' תוספת למנעול אלקטרו מגנטי עבור מנעול מוגן מים 2.8.12.0080

1,530.00 10.20 150.00 מ"א חיווט למערכת מנעולים חשמליים בכבל מתאים .ע"פ ספק הציוד כולל
צנרת שרשורית מתאימה

2.8.12.0090

7,429.00 מנעולים חשמליים 8.12 סה"כ לתת פרק:

320,169.50 עבודות חשמל 8 סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח פנים 9.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
81,834.60 60.35 1,356.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים השכבה

השניה ללא סיד (שליכטה שחורה), לרבות עיבוד מקצועות (פינות)
וזוויתנים

2.9.11.0010

16,252.00 34.00 478.00 מ"ר 2.9.11.0020 מ"מ עם תוספת דבק אקרילי (לפי דרישה)8שכבת הרבצה בעובי 

98,086.60 טיח פנים 9.11 סה"כ לתת פרק:

98,086.60 עבודות טיח 9 סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

10.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
743.75 106.25 7.00 יח'  ס"מ בכל  קיר  תא שרותים 40/40תוספת עבור אריח דקור במידות 

 ש"ח / יח לרבות כל החתוכים וההתאמות הנדרשות80במחיר יסוד 
2.10.1.0010

743.75 10.1 סה"כ לתת פרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ60/60הסעיף מתאים לריצוף 

186,354.85 177.65 1,049.00 מ"ר  ס"מ או33/33 במידות R10ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
 ש"ח/מ"ר60 ס"מ, מחיר יסוד 50/50

2.10.31.0020
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,745.70 36.55 294.00 מ"א 2.10.31.0030 ס"מ7,10שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 

12,675.20 198.05 64.00 מ"ר  ס"מ עובי30/30 במידות R11ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
 ש"ח/מ"ר80 מ"מ, מחיר יסוד 8 

2.10.31.0040

106.25 21.25 5.00 מ"ר תוספת עבור דוגמאות בריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה (שילוב
 אריחים בגדלים שונים) - עבודה בלבד4 עד 3קבוע של 

2.10.31.0050

209,882.00 יט פורצלן וקרמיקה ריצוף באריחי גרנ 10.31 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות 10.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 מ"מ על10/10 במידה Uחיפוי הקירות בקרמיקה כולל סרגלי פינה וסרגלי 

 פי תוכניות האדריכל, בגוון עפ"י האדריכל וללא תשלום נוסף.

52,814.75 182.75 289.00 מ"ר  ס"מ,33/33חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 
 ש"ח/מ"ר60 ס"מ, מחיר יסוד 45/45 ס"מ, 30/45

2.10.50.0020

36,306.90 192.10 189.00 מ"ר  ס"מ,15/60חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 
 ש"ח/מ"ר60מחיר יסוד 

2.10.50.0030

1,062.50 106.25 10.00 יח'  ס"מ בכל קיר תא שרותים במחיר40/40תוספת עבור אריח דקור במידות 
 ש"ח / יח לרבות כל החתוכים וההתאמות הנדרשות80יסוד 

2.10.50.0040

90,184.15 חיפוי קירות 10.50 סה"כ לתת פרק:

סימוני אזהרה בריצוף 10.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,544.00 731.00 24.00 יח'  ס"מ מפוליאוריטן,120/60נגיש- משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות 

6 חלק 1918לפי דרישה ת"י 
2.10.61.0010

17,544.00 י אזהרה בריצוף סימונ 10.61 סה"כ לתת פרק:

318,353.90 עבודות ריצוף וחיפוי 10 סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות הצבע כוללות מספר גוונים   לרבות במשולב עפ"י פרטי האדריכל

צבע פנים 11.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,202.24 14.88 148.00 מ"ר סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על טיח פנים, בשלוש שכבות 2.11.11.0010

1,531.70 14.45 106.00 מ"ר סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על בטון, בשלוש שכבות 2.11.11.0020
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,460.00 23.80 1,700.00 מ"ר צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, לרבות

 שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע
2.11.11.0030

44,193.94 צבע פנים 11.11 סה"כ לתת פרק:

צבע חוץ 11.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,187.50 25.50 125.00 מ"ר צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על בטון, לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר"

ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע
2.11.12.0010

9,775.00 78.20 125.00 מ"ר ", מרקם סלע עתיק פטרה,SP-2שליכט צבעוני מינרלי "דקוליין סיליקטי 
 ק"ג/מ"ר במריחה חד שכבתית, לרבות מריחת פריימר קוורץ4.0כמות של 

על גבי טיח

2.11.12.0020

12,962.50 צבע חוץ 11.12 סה"כ לתת פרק:

57,156.44 עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום 12 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל הדלתות יהיו עם מגיני אבצעות משני צידי המשקוף

עבודות אלומיניום 12.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
43,520.00 5,440.00 8.00 יח' חלון כע"כ תלת כנפי וחלק תחתון קבוע , ויחידת חלונות קיפ במידות

10 ס"מ עפ"י פריט א-318/107+40
2.12.1.0010

2,176.00 2,176.00 1.00 יח' זוג חלונות קיפ עם מערכת שחרור עשן חשמלית ומערכת התראה וחלק
15 ס"מ עפ"י פריט א-125/150תחתון קבוע במידות 

2.12.1.0020

13,464.00 6,732.00 2.00 יח' חלון כע"כ תלת כנפי וחלק תחתון קבוע , ויחידת חלונות קיפ עם מערכת
 ס"מ עפ"י318/107+40שחרור עשן חשמלית ומערכת התראה ,במידות 

16פריט א-

2.12.1.0030

4,692.00 4,692.00 1.00 יח' דלת חד כנפית וחלון עליו קיפ שחרור עשן חשמלי ומערכת התראה, הכל
23 ס"מ לרבות מנגנון בהלה עפ"י פריט א-125/263במידות 

2.12.1.0040

7,616.00 3,808.00 2.00 יח' 25 ס"מ עפ"י פריט א-659/50 חלונות כע"כ דו כנפיים במידות 3 2.12.1.0050

18,768.00 6,256.00 3.00 יח' זוג חלונות הכוללים חלון הזזה דו כנפי כע"כ, חלק תחתון קבוע וחלק
28 ס"מ עפ"י פריט א-318/170עליון רפפה במידות 

2.12.1.0060

25,092.00 25,092.00 1.00 יח' וטרינה הכוללת חלונות קיפ עם מערכת שחרור עשן חשמלית ומערכת
התראה, וחלקים קבועים ודלת דו כנפית עם מנגנון בהלה, הכל במידות

31 ס"מ עפ"י פריט א-630/280

2.12.1.0070
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,480.00 3,740.00 2.00 יח' זוג חלונות קיפ עם מערכת שחרור עשן חשמלית ומערכת התראה, וחלקים

41 ס"מ עפ"י פריט א-155/170 תחתונים קבועים במידות 
2.12.1.0080

8,738.00 8,738.00 1.00 יח'  זוגות חלונות כע"כ דו כנפיים וחלקים קבועים תחתונים במידות4
44 ס"מ עפ"י פריט א-560/135

2.12.1.0090

765.00 765.00 1.00 יח' 38 ס"מ עפ"י פריט א-75/70חלון קיפ+מערכת שחרור עשן במידות  2.12.1.0100

1,530.00 765.00 2.00 יח' 46 ס"מ עפ"י פריט א-75/70חלון קיפ במידות  2.12.1.0110

133,841.00 עבודות אלומיניום 12.1 סה"כ לתת פרק:

133,841.00 עבודות אלומיניום 12 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עבודות אבן 14.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
97,750.00 425.00 230.00 מ"ר חיפוי חזיתות המבנה בשיטה הרטובה באמצעות לוחות אבן כדוגמת

4 ש"ח/מ"ר, במידות שונות, בעובי מינימום 150הקיים, במחיר יסוד של 
ס"מ, בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל, לרבות שכבת הרבצה, רשת

פלדה מגולבנת, חוטים מנירוסטה, זוויתני פלדה מגולבנים וכו'. הכל
קומפלט לפי הפרטים בתוכניות. המדידה נטו לפי מ"ר הן בשטח ים

אופקיים, אנכיים, משופעים ומעוגלים, מישקים, שקעים, חיפוי עמודים
וקורות, חשפי פתחים, מזוזות, אדני חלונות, אבני פינה,בורטאגי'ם ,

אבנים שקועות, חריצים, אפי מים, שילוב סוגי אבן שונים, ציפוי מגן עליון
2378 וכו' לפי השטח הנראה לעין. הכל קומפלט נטו במ"ר וכמפורט בתקן 

 על כל חלקיו ובמפרט המיוחד.

2.14.1.0010

97,750.00 עבודות אבן 14.1 סה"כ לתת פרק:

97,750.00 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

מיזוג אויר 15 פרק:

מפוחים 15.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,389.75 1,389.75 1.00 יח' 2.15.20.0010 חד כווני, מופעל יחד עם התאורה.12מפוח (וונטה) "

340.00 340.00 1.00 יח' תוספת עבור לוחיות וחיווט חשמלי למפוח (וונטה) 2.15.20.0020

72.25 יח' .4תוספת תריס אל חוזר למפוח (וונטה) " 2.15.20.0030

199.75 199.75 1.00 יח' .12כנ"ל, אך מפוח " 2.15.20.0040

8,160.00 2,720.00 3.00 יח' ILB-6-225) דגם INL INE DUCT FANמפוח יניקה צנטריפוגלי  על הקו (
 כולל חיבורי חשמל וחיווט עדIP54כולל ווסת מהירות מוגן מים דרג 

ללוח הראשי בגג מפסקים, הגנות, מפסק מקומי ליד היחידה שעל הגג,
כולל צנרת חיווט הנדרשים,

2.15.20.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,089.50 מפוחים 15.20 סה"כ לתת פרק:

מערכת מיזוג אויר 15.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,160.00 4,080.00 קומפלט2.00 9,000מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) לתפוקת קירור נומינלית 

BTU/HR 5 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל.(מ-2.0 לרבות(
2.15.41.0010

5,950.00 5,950.00 קומפלט1.00 )4 (מ-BTU/HR 18,000כנ"ל, אך מזגן לתפוקת קירור נומינלית  2.15.41.0020

44,880.00 7,480.00 קומפלט6.00 )3 (מ-BTU/HR 23,000כנ"ל, אך מזגן לתפוקת קירור נומינלית  2.15.41.0030

84,150.00 9,350.00 קומפלט9.00 )2 (מ-BTU/HR 26,000כנ"ל, אך מזגן לתפוקת קירור נומינלית  2.15.41.0040

41,055.00 97.75 420.00 מ"א  צינורות2צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 
, צינור חשמל עם כבל רב גידי, הכל5/8, "3/8נחושת מבודדים בקטרים "
 מ"א הראשונים הכלולים המחיר התקנת2.0מאוגד יחדיו בשוול (מעל 

מזגן) לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו.

2.15.41.0050

6,885.00 382.50 קומפלט18.00 תוספת עבור חיבור ההזנה למאייד דרך שקע שיותקן צמוד למאייד
העבודה כוללת אספקה והרכה של שקע תיקני, התקנה סמויה בקיר,

בהתאם לחוקי החשמל הרלוונטיים

2.15.41.0060

191,080.00 מערכת מיזוג אויר 15.41 סה"כ לתת פרק:

תעלות פח 15.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,460.00 80.75 80.00 מ"ר 2.15.61.0010 מ"מ0.8תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 

6,460.00 תעלות פח 15.61 סה"כ לתת פרק:

אביזרי פיזור אויר 15.65 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,247.80 1,559.75 0.80 מ"ר  מ"ר כולל רשת נגד0.1תריס נגד גשם צבוע בתנור בשטח של מעל 

ציפורים
2.15.65.0010

2,244.00 102.00 22.00 יח'  מ"ר מאלומיניום מאולגן0.09גריל ליניקת אויר קירי/תקרתי בגודל  עד 
כולל: חיבור לתעלה

2.15.65.0020

3,491.80 אביזרי פיזור אויר 15.65 סה"כ לתת פרק:

211,121.30 מיזוג אויר 15 סה"כ לפרק:

1מעלית נוסעים מס'  17 פרק:

1מעלית נוסעים מס'  17.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 195,500.00 קומפלט1.00 נוסעים, עומס Machin Room Less : 8מחיר למעלית נוסעים חשמליות  

מ', פיקוד מאסף מלא10.32תחנות, גובה הרמה כ-  4ק"ג, 630
"סימפלקסי", לרבות הציוד, הובלה, הרכבה, מכס, מיסים, אחריות, הכל

מוכן לשימוש כמתואר במפרט הטכני.

2.17.1.0010

לא לחישוב !!! 8,500.00 קומפלט1.00 מחיר שרות לשנת שרות ואחריות. 2.17.1.0020

1מעלית נוסעים מס'  17.1 סה"כ לתת פרק:

1מעלית נוסעים מס'  17 סה"כ לפרק:

עבודות מסגרות חרש וסיכוך 19 פרק:

עבודות מסגרות חרש וסיכוך 19.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,600.00 765.00 40.00 מ"ר ,2תכנון וביצוע טריבונות מפלדה מגולבנת + חיפוי עץ שקע/תקע בעובי "

 לרבות כל החיזוקים, החיבורים, פלטקות, ברגים, טיפול אימפרגנציה
לעץ, שטחים אופקיים ואנכיים וכו'. הכל קומפלט. (המדידה בהיטל

אופקי)

2.19.1.0010

30,600.00 עבודות מסגרות חרש וסיכוך 19.1 סה"כ לתת פרק:

30,600.00 עבודות מסגרות חרש וסיכוך 19 סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

תקרות פריקות מאריחים מינרליים 22.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,447.25 131.75 307.00 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים דגם "ברוק" תוצרת חב'

"Celotex ,או ש"ע "NRC=0.9 ס"מ,61/61 ס"מ, 60/60, אריח במידות 
 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים15.9 ס"מ, בעובי 61/122 ס"מ, 60/120

 מ') וגמר זוויתן בעובי1.0הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 
 מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה ( מחיר יסוד1.2 

 ש''ח/מ''ר)31לאריחים 

2.22.21.0010

76,576.50 140.25 546.00 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים דגם "דיון מקס" תוצרת חב'
'' Armstrong ,או ש"ע ''aw=0.9 ס"מ,61/61 ס"מ, 60/60, אריח במידות 

מ''מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים19 ס"מ, בעובי 60/120
 מ"מ1.2 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.0והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 

40ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יס וד לאריחים 
ש"ח/מ"ר)

2.22.21.0020

117,023.75 תקרות פריקות מאריחים מינרליים 22.21 סה"כ לתת פרק:

תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,852.00 204.00 63.00 מ"ר  מ"מ, לרבות0.75 ס"מ ובעובי 30, 40תקרת מגשי אלומיניום ברוחב 

 מ'), עד לביצוע מושלם1.0פרופילים נושאים ואלמנטי התליה (בגובה עד 
 מ"מ ליד הקירות1.2 של העבודה ופרופיל זוויתןבעובי 

2.22.22.0010

12,852.00 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 סה"כ לתת פרק:

תקרות גבס ופתחי שירות 22.25 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,646.40 163.20 102.00 מ"ר 1.0 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 12.7תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 

 מ' )
2.22.25.0010

12,852.00 306.00 42.00 מ"ר תקרה אקוסטית מלוחות גבס מחוררים בחירור רציף דגם ''קלינאו
 ס"מ (מחיר יסוד ללוח120/200, גודל הלוח aw=0.65אינבאו'' או ש"ע, 

 ש"ח/מ"ר)95גבס מחורר 

2.22.25.0020

29,498.40 תקרות גבס ופתחי שירות 22.25 סה"כ לתת פרק:

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
43,337.25 140.25 309.00 מ"א  מ"מ בין מפלסים שונים,12.7סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 

 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות60 ס"מ עד 40ברוחב פרוס מעל 
 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה0.1קונסטרוקציה (בגובה עד 

2.22.26.0010

1,130.50 59.50 19.00 מ"א תוספת עבור סגירה אופקית ואנכית בקו מעוגל לסגירה חד צדדית 2.22.26.0020

44,467.75 כיות ואופקיות מגבס סגירות אנ 22.26 סה"כ לתת פרק:

בידוד תקרות אקוסטיות 22.27 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,713.60 40.80 42.00 מ"ר 60 במשקל  של 2בידוד תקרות אקוסטיות ע"י מזרוני צמר סלעים בעובי "

ק"ג/מ"ק עטופים  ביריעות פוליאתילן עמידות נגד אש (פלא"ב)
2.22.27.0010

1,713.60 בידוד תקרות אקוסטיות 22.27 סה"כ לתת פרק:

מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות 22.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,704.00 1,836.00 קומפלט14.00  ס"מ150מערכת מחיצות לשרותים הכוללת יחידה אחת מחיצה ברוחב 

 ס"מ: המחיצות עשויות מלוחות100ויחידה אחת חזית התא ברוחב 
 מ''מ, אנטי12''פנוליק'' (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 

100 ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא ברוחב 
 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית ב צירי הדלת.60 ס''מ, לרבות דלת ברוחב 

 ס''מ מהרצפה עם פרזול202 ס''מ מהרצפה עד לגובה 15גובה המערכת 
מיציקת ניילון. מחיר המערכת כולל מחיצה אחת וחזית דלת

2.22.41.0010

1,377.00 1,377.00 1.00 יח'  ס"מ עם60 ס''מ, לרבות דלת ברוחב 100חזית דלת לשרותים ברוחב 
מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת, עשויה לוחות ''פנוליק'' (טרספה)

 ס''מ15 מ''מ. גובה המערכת 12דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"עבעובי 
 ס''מ מהרצפה עם פרזול מנירוסטה202מהרצפה עד לגובה 

2.22.41.0020

1,657.50 110.50 קומפלט15.00 תוספת מחיר לתא שירותים עבור רצועות מגני אצבעות מגומי קשיח
 מ"מ, המורכבות בשני צידי כנף הדלת ובצידי הניצבים הקבועים2בעובי 

הצמודים לכנף הדלת לכל הגובה,בגוון שחור

2.22.41.0030

28,738.50 מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות 22.41 סה"כ לתת פרק:

234,294.00 רכיבים מתועשים בבניין 22 סה"כ לפרק:

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23 פרק:
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כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
223,125.00 1,275.00 175.00 מ"א  ס"מ ובאורך20כלונסאות קטני קוטר - מיניפיילים- קידוח ויציקה, בקוטר 

 פעמים הנפח2, דייס צמנטי עד 3כנדרש, לרבות צינור פלדה בקוטר "
התיאורטי של הקדחים,ביצוע בשטחים מוגבלים וכו'.

2.23.1.0010

12,469.50 4,156.50 3.00 טון , לזיון הכלונסאות.400מוטות פלדה רתיכים, עגולים ומצולעים, מסוג פ- 2.23.1.0020

235,594.50 סאות קדוחים ויצוקים באתר כלונ 23.1 סה"כ לתת פרק:

235,594.50 סאות קדוחים ויצוקים באתר כלונ 23 סה"כ לפרק:

עבודות פרוק הריסה ושונות 24 פרק:

עבודות פרוק והריסה 24.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי היחידה כוללים גם סילוק למקום שפך מאושר,על ידי הקבלן ועל

חשבונו,לרבות תשלום כל האגרות,שרוולים,מכולות,משאיות פינוי,אמצי
שינוע שונים  וכו'מחירי היחידה כוללים גם ביצוע כל ההגנות הנידרשות

על אלמנטים שלא להריסה לרבות פרוק וסילוק ההגנות בגמר העבודה.
פגיעה באלמנטים קיימים תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו .

3,612.50 144.50 25.00 מ"ר הריסת מרצפי בטון קיימים בעוביים שונים ללא פגיעה בזיון, לרבות
בשטחים קטנים וברצועות, פריצת פתחים במידות שונות וכו'.

2.24.1.0020

4,930.00 246.50 20.00 מ"ר הריסת תקרת בטון קיימת בעוביים שונים ללא פגיעה בזיון, לרבות
בשטחים קטנים וברצועות, פריצת פתחים במידות שונות וכו'.

2.24.1.0030

6,936.00 115.60 60.00 מ"א חציבת שקעים במידות שונות בקירות קיימים כתושבת לתקרות/רצפות
בטון חדשות.

2.24.1.0040

10,200.00 51.00 200.00 מ"ר פרוק חיפוי אבן קיים בחזיתות המבנה, לרבות כל השכבות עד לקבלת קיר
 חזית נקיה.

2.24.1.0050

30,387.50 276.25 110.00 מ"ר  ס"מ, לרבות כל עבודות הניסור30÷20הריסת קירות בטון בעובי 
והשבירה כנדרש, קידוחי כוס כנדרש וכו'.

2.24.1.0060

5,737.50 382.50 15.00 מ"ר  ס"מ, לרבות כל40 ס"מ ועד 30הריסת קירות בטון בעובי העולה על 
עבודות הניסור והשבירה כנדרש, קידוחי כוס כנדרש וכו'.

2.24.1.0070

14,917.50 497.25 30.00 מ"ר  ס"מ, לרבות כל50 ס"מ ועד 40הריסת קירות בטון בעובי העולה על 
עבודות הניסור והשבירה כנדרש, קידוחי כוס כנדרש וכו'.

2.24.1.0080

12,325.00 246.50 50.00 מ"ר הריסת מערכת מדרגות בטון קיימת, לרבות משטח בטון משופע, משולשי
בטון, משטחי ביניים, חיפויים וציפויים, קורות עליונות ותחתונות, כל

עבודות הניסור והשבירה כנדרש וכו'. (המדידה בהיטל אופקי)

2.24.1.0090

12,750.00 255.00 50.00 מ"ר הריסת מערכת טריבונות בטון קיימות, לרבות משטח בטון משופע,
משולשי בטון, משטחי ביניים, חיפויים וציפויים, קורות עליונות

ותחתונות, כל עבודות הניסור והשבירה כנדרש וכו'. (המדידה בהיטל
אופקי)

2.24.1.0100
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,125.00 76.50 250.00 מ"ר  ס"מ לרבות הריסת חגורות ועמודונים,7-10הריסת מחיצות בניה בעובי 

פריצת פתחים ו/או הרחבת פתחים במידות שונות, הריסה בשטחים קטנים
וברצועות וכו'.

2.24.1.0110

11,220.00 93.50 120.00 מ"ר  ס"מ לרבות הריסת חגורות ועמודונים,15-20הריסת קירות בניה בעובי 
פריצת פתחים ו/או הרחבת במידות שונות, הריסה בשטחים קטנים

וברצועות וכו'.

2.24.1.0120

4,080.00 510.00 8.00 מ"ר  ס"מ, עבור30÷20פריצת פתחים במידות שונות בקירות בטון בעובי 
 פינות הפתח, כל עבודות4דלתות או חלונות, לרבות קידוחי כוס ב-

הניסור והשבירה כנדרש וכו'.

2.24.1.0130

5,440.00 680.00 8.00 מ"ר  ס"מ ועד30פריצת פתחים במידות שונות בקירות בטון בעובי העולה על 
 פינות הפתח, כל4 ס"מ, עבור דלתות או חלונות, לרבות קידוחי כוס ב-40

עבודות הניסור והשבירה כנדרש וכו'.

2.24.1.0140

4,250.00 850.00 5.00 מ"ר  ס"מ ועד40פריצת פתחים במידות שונות בקירות בטון בעובי העולה על 
 פינות הפתח, כל4 ס"מ, עבור דלתות או חלונות, לרבות קידוחי כוס ב-50

עבודות הניסור והשבירה כנדרש וכו'.

2.24.1.0150

1,700.00 212.50 8.00 מ"ר הריסת רמפת בטון קיימת בקומת קרקע, לרבות כל עבודות הניסור
והשבירה כנדרש. (המדידה בהיטל אופקי)

2.24.1.0160

147,611.00 עבודות פרוק והריסה 24.1 סה"כ לתת פרק:

147,611.00 עבודות פרוק הריסה ושונות 24 סה"כ לפרק:

ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 פרק:

אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
187.00 187.00 1.00 יח'  ס"מ ממתכת מצופה כרום, להתקנה על כנף דלת תא60נגיש- ידית אחיזה 

3 חלק 1918שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 
2.30.11.0010

493.00 493.00 1.00 יח'  ס"מ, ממתכת75/75 עד 60/60 קבוע, בגודל Lנגיש- מאחז יד בצורת 
מצופה כרום, ניקל אופלסטיק לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד

, מותקן מושלם3 חלק 1918האסלה, לפי תקן ישראלי 

2.30.11.0020

705.50 705.50 1.00 יח'  ס"מ73-90נגיש- מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 
22  עם ציר מובנה מוגן היתפסות, עשויה ממתכת, צבועה/מצופה כרום, 

3 חלק 1918ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 

2.30.11.0030

2,380.00 148.75 16.00 יח' 2.30.11.0040 ליטר ממתכת מצופה כרום, לרבות מכסה3פח אשפה עגול לנפח 

1,292.00 323.00 4.00 יח'  ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה20פח אשפה עגול לנפח 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע,PS 840ומנגנון דוושת רגל, דגם "

מותקן מושלם

2.30.11.0050

3,944.00 246.50 16.00 יח' 2.30.11.0060 (נירוסטה), מותקן מושלם304מחזיק נייר טואלט שלישייה, מפלב"ם 
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)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
816.00 204.00 4.00 יח'  (נירוסטה) במידות304מתקן לנייר ניגוב ידיים בשיטת צץ-רץ מפלב"מ 

 ס"מ, לרבות מנגנון נעילה, מותקן מושלם38/28/10
2.30.11.0070

1,128.80 70.55 16.00 יח' 2.30.11.0080 (נירוסטה), מותקן מושלם304קולב בודד מפלב"מ 

227.80 227.80 1.00 יח'  ס"מ30נגיש- מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 
 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן304 ס"מ מפלב"מ 15ורוחב 

, מותקן מושלם3 חלק 1918ישראלי 

2.30.11.0090

1,122.00 280.50 4.00 יח'  מ"מ או210/120/125מתקן לסבון מלבני (אופקי או אנכי) במידות 
 (נירוסטה), התקנה על הקיר, דגם304 ליטר מפלב"מ 1, נפח 120/210/125

"PB 6542" או "PB 6562דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע "

2.30.11.0100

3,672.00 229.50 16.00 יח' מברשת אסלה תלויה מיציקת ניילון, מותקן מושלם 2.30.11.0110

3,213.00 357.00 9.00 מ"ר  מ"מ מודבקת ע"ג קיר עם פאזות מלוטשות בהיקף6מראת קריסטל בעובי 
המראה, לרבות תליה נסתרת, בלתי מתנפצת

2.30.11.0120

255.00 255.00 1.00 יח'  ס"מ),45/90נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 
 בלתי מתנפצת3 חלק 1918לפי תקן ישראלי 

2.30.11.0130

19,436.10 אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 סה"כ לתת פרק:

לוחות כתיבה 30.60 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,352.00 1,088.00 4.00 יח' 2.30.60.0010 ס"מ, מסגרת אלומיניום360/120לוח כיתה מחיק מגנטי במידות 

4,352.00 לוחות כתיבה 30.60 סה"כ לתת פרק:

23,788.10 ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 סה"כ לפרק:

מערכות גילוי וכיבוי אש 34 פרק:

ספרינקלרים 34.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
639.20 79.90 8.00 יח'  , בועה,QUICK RESPONSE, ,RECESSED/PENDENTספרינקלר מסוג 

, טמפ' ההפעלהK=5.6," ,1/2 חלקים, נחיר 2 גימור כרום, לרבות רוזטה 
" או ש"ע.CENTRAL תוצרת "QR-GB מעלות צלסיוס, דגם 68,79,93

2.34.1.0010

54.40 6.80 8.00 יח' תוספת עבור גימור לבן ורוזטה לבנה. 2.34.1.0020

1,156.00 144.50 קומפלט8.00 2.34.1.0030 מ"מ.1000חיבור גמיש פלב"מ עם עיגון באורך עד 

1,849.60 ספרינקלרים 34.1 סה"כ לתת פרק:

צינורות 34.2 תת פרק:
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Bתת כתב: פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
423.30 70.55 6.00 מ"א  עם תפר גלויים או סמויים10צינורות פלדה שחורים צבועים סקדיול 

, לרבותQUICK UPבתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג 
1 1/2ספחים ומתלים, קוטר "

2.34.2.0010

1,904.00 95.20 20.00 מ"א , לרבות חיבורים מהירים,  לא כולל ספחים.3כנ"ל, אך צינורות קוטר " 2.34.2.0020

2,327.30 צינורות 34.2 סה"כ לתת פרק:

ספחים ואביזרים 34.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
442.00 110.50 4.00 יח'  מכני),Tספחים מפלדה שחורה צבועה (זוויות, התסעפויות, מעברי קוטר, 

.3, לצינורות קוטר "QUICK UPלא כולל מחבר קל מסוג 
2.34.3.0010

629.00 629.00 1.00 יח' 3 מותקן על צנרת קוטר "24VDC UL/FM (FLOW SWITCHמפסק זרימה (
" או ש"ע.POTTER תוצרת " VSR-Fכדוגמת דגם 

2.34.3.0020

1,249.50 1,249.50 1.00 יח'  BFV-G(W כדוגמת דגם (3 עשוי ברזל יציקה קוטר "UL/FMמגוף פרפר 
" או ש"עCENTRALתוצרת "

2.34.3.0030

1,105.00 1,105.00 1.00 יח' , כדוגמת3 עשוי ברזל יציקה, קוטר "UL/FM SWINGשסתום על חוזר דגם 
" או ש"ע.VIKING תוצרת "G-1 דגם 

2.34.3.0040

833.00 833.00 1.00 יח' 11/2) קוטר "FEST an DRAIN) UL/FMברז בדיקה וניקוז עם חלונית 
" או ש"ע.AGF תוצרת "1000כדוגמת דגם 

2.34.3.0050

323.00 323.00 1.00 יח'  לרבות ברז ניתוק כדוגמת תוצרת11/4 קוטר "UL/FMפורק לחץ 
"GRINNELL.או ש"ע "

2.34.3.0060

476.00 238.00 2.00 יח' " תוצרתUA כדוגמת "UL/FM מאושר 300PSI, עד 3 1/2מד לחץ קוטר "
"RELIABLEאו ש"ע לרבות אביזרי חיבור, ברז תלת דרכי ומופת יציאה "
 מהצינור הראשי.1/4"

2.34.3.0070

5,057.50 ספחים ואביזרים 34.3 סה"כ לתת פרק:

9,234.40 מערכות גילוי וכיבוי אש 34 סה"כ לפרק:

2,602,896.24 פרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים ( 2 סה"כ לתת כתב:
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)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. מחירי היחידה כוללים2 אלא אם צויין אחרת. 30. סוג הבטון ב-1הערות: 

.3.118 ביצוע כל הנידרש לקבלת דרגת חשיפת הבטון על פי תקן ישראלי  
 מחירי היחידה כוללים תמיכות זמניות לאלמנטים קיימים ככל שידרש

.מחירי היחידה כוללים ביצוע העבודה4לאורך כל תקופת הביצוע.
בשטחים מוגבלים,בתוך מבנה קיים לרבות נקיטת כל האמצעים לביצוע

העבודות.

2,431.00 44.20 55.00 מ"ר  ס"מ מתחת למרצפי בטון, קורות יסוד, ראשי5מצע בטון רזה בעובי 
כלונסאות, בצידי קורות יסוד היקפיות וכו'.

3.2.1.0020

374.00 6.80 55.00 מ"ר  מ"מ מתחת למרצפי בטון, פרושים0.3מצע יריעות פוליאתילן בעובי 
 ס"מ. המדידה נטו.20בחפיות של 

3.2.1.0030

2,290.75 41.65 55.00 מ"ר  ס"מ מתחת למרצפי בטון, קורות יסוד,20מצע ארגזי פוליביד בגובה 
ראשי כלונסאות וכו'.

3.2.1.0040

2,380.00 1,190.00 2.00 מ"ק ראשי כלונסאות במידות שונות. 3.2.1.0050

12,622.50 229.50 55.00 מ"ר 3.2.1.0060 ס"מ.30מרצפי בטון בעובי 

2,550.00 1,275.00 2.00 מ"ק עמודי בטון במידות חתך שונות לרבות בליטות ומגרעות. 3.2.1.0070

2,499.00 1,666.00 1.50 מ"ק עמודי בטון עגולים בקטרים שונים יצוקים בתבניות פלדה לקבלת פני
בטון חלק.

3.2.1.0080

21,802.50 1,147.50 19.00 מ"ק 3.2.1.0090 ס"מ.25קירות בטון בעובי 

36,465.00 1,105.00 33.00 מ"ק 3.2.1.0100 ס"מ.30קירות בטון בעובי 

5,695.00 1,139.00 5.00 מ"ק קורות בטון תחתונות במידות שונות לרבות בליטות ומגרעות. 3.2.1.0110

2,465.00 1,232.50 2.00 מ"ק קורות בטון עליונות ומעקות במידות שונות לרבות בליטות ומגרעות. 3.2.1.0120

31,696.50 288.15 110.00 מ"ר 3.2.1.0130 ס"מ.25תקרות או גגות בטון בעובי 

40,188.00 334.90 120.00 מ"ר 3.2.1.0140 ס"מ.30תקרות או גגות בטון בעובי 

2,465.00 24.65 100.00 יח'  ס"מ ובאורך כנדרש, לחיבור בין בטון חדש לקיים, לרבות12קוצים בקוטר 
 ס"מ, ניקוי הקדח בלחץ אוויר, דבק אפוקסי וכו'. הכל15 קידוח לעומק 

קומפלט.

3.2.1.0150

70,660.50 4,156.50 17.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים רתיכים ורשתות פלדה מרותכות, מסוג
, בקטרים ובאורכים שונים, לזיון הבטון.400פ-

3.2.1.0160

236,584.75 עבודות בטון יצוק באתר 2.1 סה"כ לתת פרק:
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)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

236,584.75 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות בנייה 4 פרק:

עבודות בנייה 4.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,900.00 119.00 100.00 מ"ר  ס"מ לרבות חגורות בטון7 חורים) בעובי 3מחיצות בלוקי בטון חלולים (

אופקיות, אנכיות, הקפיות, שטרבות, זיון החגורות, עיגון לקיים באמצעות
 קוצים וכו'.

3.4.1.0010

21,675.00 127.50 170.00 מ"ר  ס"מ לרבות חגורות בטון10 חורים) בעובי 3מחיצות בלוקי בטון חלולים (
אופקיות, אנכיות, הקפיות, שטרבות, זיון החגורות, עיגון לקיים באמצעות

 קוצים וכו'.

3.4.1.0020

22,100.00 170.00 130.00 מ"ר  ס"מ לרבות חגורות בטון20 חורים) בעובי 4קירות בלוקי בטון חלולים (
אופקיות, אנכיות, הקפיות, שטרבות, זיון החגורות, עיגון לקיים באמצעות

 קוצים וכו'.

3.4.1.0030

55,675.00 עבודות בנייה 4.1 סה"כ לתת פרק:

55,675.00 עבודות בנייה 4 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

עבודות איטום 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,610.00 93.50 60.00 מ"ר  מ"מ, משופרות5איטום קירות ביריעות ביטומניות משוכללות בעובי 

 גרם ארג פוליאסטר למ"ר. לרבות רולקות250 בתוספת S.B.Sבפולימר 
 ס"מ בכל מקום שיידרש,איטום מעברי צנרת ,חיזוק היריעות6/6בטון 

לקירות בסרגל אלומיניום+סתימה במסטיק והדבקת פלטות הגנה
75/25 ס"מ באמצעות ביטומן מנושב 3 בעובי F-30מפוליסטירן מוקצף 

3.5.1.0010

3,272.50 59.50 55.00 מ"ר  מ"מ,5איטום רצפה וקורות יסוד ביריעות ביטומניות משוכללות בעובי 
 גרם ארג פוליאסטר למ"ר. לרבות250 בתוספת S.B.Sמשופרות בפולימר 

 ס"מ בכל מקום שיידרש, איטום מעברי צנרת. (המדידה6/6רולקות בטון 
בהיטל אופקי)

3.5.1.0020

6,528.00 108.80 60.00 מ"ר 3.5.1.0030 ס"מ, לרבות חומרי מליטה.7הגנה על בידוד קירות בלוקי בטון בעובי 

748.00 74.80 10.00 מ"ר איטום רצפת שטחים רטובים בציפוי ביטומני אלסטומרי מושבח בפולימר
 או אלסטופז לרבות הכנת התשתית,10מסוג אלסטופלקס או מסטיגום 

 ס"מ בכל מקום שיידרש, פריימר ביטומני מסוג פז יסוד6/6רולקות בטון 
 שכבות ציפוי2 גרם/מ"ר, 300או פריימר מסטיגום או ש"ע בכמות של 

 מ "מ, איטום2 ק"ג/מ"ר לקבלת ציפוי יבש בעובי של 3בכמות כוללת של 
מעברי צנרת,איטום קופסאות ביקורת וכל השכבות כנדרש, לרבות איטום

 ס"מ. הכל קומפלט לפי מפרט היצרן. (המדידה25על גבי הקירות לגובה 
בהיטל אופקי בין הקירות)

3.5.1.0040

3,366.00 74.80 45.00 מ"ר איטום קירות שטחים רטובים על גבס או על בטון או על טיח או על בלוק
מתחת לאריחי קרמיקה או גרניט פורצלן במערכת איטום מסוג מאסטר

WALLאו ש"ע המיוצר על ידי חברת פזקר במריחה או בהתזה, לרבות 
 גרם/מ"ר ושתי300 או ש"ע בכמות של WALLפריימר מסוג מאסטר 

 ק"ג/מ"ר לשכבה, לעובי כולל1.5-2 בכמות של WALLשכבות מאסטר 
 מ"מ לרבות הכנת התשתית, איטום מעברי צנרת, רולקות0.8(יבש ) של 

/ ס"מ בכל מקום שיידרש וכל השכבות כנדרש. הכל קומפלט לפי6/6בטון 
מפרט היצרן.

3.5.1.0050
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,212.00 74.80 190.00 מ"ר איטום קירות מתחת לציפוי אבן בחזיתות, בציפוי צמנטי פולימרי חד

4" או ש"ע, בכמות כוללת של 100רכיבי גמיש מסוג "טורוסיל פלקס 
ק"ג/מ"ר בשתי שכבות.

3.5.1.0060

6,460.00 34.00 190.00 מ"ר 3.5.1.0070 ס"מ.3בידוד מתחת לציפוי אבן בחזיתות בלוחות רונדופן בעובי 

18,487.50 123.25 150.00 מ"ר איטום קירות בציפוי ביטומני אלסטומרי מסוג חד רכיבי "מסטיגום" או
4.5 שכבות בכמות כוללת 3" או ש"ע ב-412"אלסטופז" או "ספירגום 

 מסוג "פז דריין" אוH.D.P.E מ"מ, והגנה ע"י יריעת 2ק"ג/מ"ר בעובי 
 מ"מ,לרבות פרוק איטום קיים,הכנת0.5" או ש"ע בעובי T- 15"ביטודריין 

 ס"מ.( קירות מקלט3התשתית,הגנה על האיטום בלוחות קלקר בעובי 
קיים)

3.5.1.0080

58,684.00 עבודות איטום 5.1 סה"כ לתת פרק:

58,684.00 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

עבודות נגרות ומסגרות אומן 6 פרק:

עבודות נגרות 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,424.00 1,904.00 6.00 יח' 2 ס"מ לרבות פנל נירוסטה עפ"י פריט נ-95/210דלת חד כנפית במידות  3.6.1.0010

14,280.00 2,040.00 7.00 יח' 3 ס"מ לרבות פנל נירוסטה עפ"י פריט נ-105/210דלת חד כנפית במידות  3.6.1.0020

1,904.00 1,904.00 1.00 יח'  ס"מ לרבות פנל נירוסטה100/210דלת חד כנפית לשירותי נכים במידות 
6עפ"י פריט נ-

3.6.1.0030

6,800.00 850.00 8.00 יח' 7 ס"מ עפ"י פריט נ-60/210/40ארון כיתה במידות  3.6.1.0040

1,190.00 1,190.00 1.00 יח'  ס"מ90/240ארון כיתה דו כנפי לרבות סגירת גבס עד התקרה במידות 
8(מידה ללא סגירה) עפ"י פריט נ-

3.6.1.0050

1,904.00 1,904.00 1.00 מ"ר 12 ס"מ לרבות פנל נירוסטה עפ"י פריט נ-80/210דלת חד כנפית במידות  3.6.1.0060

136.00 136.00 1.00 מ"א 13דלפק עפ"י פריט נ- 3.6.1.0070

204.00 102.00 2.00 מ"א 14מדף עפ"י פריט נ- 3.6.1.0080

10,404.00 1,156.00 9.00 יח' 3.6.1.0090 ס"מ360+120 / 120לוח קיר כתיבה מגנטי במידות   

163.20 81.60 2.00 יח' 3.6.1.0100 ס"מ120/ 120לוח מודעות במידות  

3,264.00 408.00 8.00 יח' 3.6.1.0110 ס"מ600/ 120לוח נעיצה במידות   
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
272.00 272.00 1.00 יח' 3.6.1.0120 ס"מ400/ 120לוח נעיצה במידות   

204.00 204.00 1.00 יח' 3.6.1.0130 ס"מ300/ 120לוח נעיצה במידות    

1,496.00 748.00 2.00 יח' / ס"מ300 120לוח קיר כתיבה מגנטי במידות  3.6.1.0140

136.00 136.00 1.00 יח' 3.6.1.0150 ס"מ200/ 120לוח נעיצה במידות    

340.00 340.00 1.00 יח' 3.6.1.0160 ס"מ500 / 120לוח נעיצה באורך  

9,945.00 153.00 65.00 מ"א 4 ס"מ   עפ"י פריט  נ-60מדף   עץ ברוחב  3.6.1.0170

8,925.00 148.75 60.00 מ"א 22סרגל    הגנה    עפ"י פרט נ- 3.6.1.0180

72,991.20 עבודות נגרות 6.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות מסגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,200.00 2,550.00 4.00 יח' 22 ס"מ לרבות יחידה נפתחת עפ"י פריט מ-340/170סורג במידות  3.6.2.0010

1,904.00 1,904.00 1.00 יח' 36 ס"מ עפ"י פריט מ-105/210דלת חד כנפית במידות  3.6.2.0020

8,160.00 4,080.00 2.00 יח' 48 ס"מ לרבות יחידה נפתחת עפ"י פריט מ-680/125סורג במידות  3.6.2.0030

4,080.00 1,020.00 4.00 יח' א49 ס"מ לרבות יחידה נפתחת עפ"י פריט מ-90/170סורג במידות  3.6.2.0040

3,264.00 1,632.00 2.00 יח' 50 ס"מ  עפ"י פריט מ-220/170סורג במידות  3.6.2.0050

3,332.00 1,666.00 2.00 יח' 51 ס"מ  עפ"י פריט מ-300/125סורג במידות  3.6.2.0060

9,520.00 9,520.00 1.00 יח' 54 ס"מ עפ"י פריט מ-1400/80מסגרת  וסבכה לחצר אנגלית במידות  3.6.2.0070

2,720.00 2,720.00 1.00 יח' 55 ס"מ עפ"י פריט מ-750/40מסגרת  וסבכה לחצר אנגלית במידות  3.6.2.0080

4,760.00 2,380.00 2.00 יח' 59 ס"מ עפ"י פריט מ-100/200דלת מקלט במידות  3.6.2.0090

26,928.00 2,244.00 12.00 יח' 60 ס"מ עפ"י פריט מ-75/70חלון מקלט במידות  3.6.2.0100
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,480.00 2,040.00 12.00 יח' 61 ס"מ עפ"י פריט מ-318/107+40סורג לחלון במידות  3.6.2.0110

13,702.00 442.00 31.00 מ"א 65מעקה חצר אנגלית עפ"י פריט מ- 3.6.2.0120

1,700.00 1,700.00 1.00 יח' 67 ס"מ עפ"י פריט מ-568/45גריל שחרור עשן במידות  3.6.2.0130

17,000.00 17,000.00 1.00 יח' 66גריל לחצר אנגלית    עפ"י מ 3.6.2.0140

131,750.00 עבודות מסגרות 6.2 סה"כ לתת פרק:

204,741.20 גרות ומסגרות אומן עבודות נ 6 סה"כ לפרק:

אינסטלציה סניטארית 7 פרק:

ספרינקלרים 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,196.00 79.90 40.00 יח'  , בועה,QUICK RESPONSE, ,RECESSED/PENDENTספרינקלר מסוג 

, טמפ' ההפעלהK=5.6," ,1/2 חלקים, נחיר 2 גימור כרום, לרבות רוזטה 
" או ש"ע.CENTRAL תוצרת "QR-GB מעלות צלסיוס, דגם 68,79,93

3.7.1.0010

146.20 73.10 2.00 יח'  , בועה,QUICK RESPONSE, ,RECESSED SIDEWALLספרינקלר מסוג 
, טמפ' ההפעלהK=5.6," ,1/2 חלקים, נחיר 2 גימור כרום, לרבות רוזטה 

" או ש"ע.CENTRAL תוצרת "QR-GB מעלות צלסיוס, דגם 68,79,93

3.7.1.0020

272.00 6.80 40.00 יח' תוספת עבור גימור לבן ורוזטה לבנה. 3.7.1.0030

4,335.00 144.50 קומפלט30.00 3.7.1.0040 מ"מ.1000חיבור גמיש פלב"מ עם עיגון באורך עד 

629.00 157.25 קומפלט4.00 3.7.1.0050 מ"מ.1200כנ"ל, אך באורך עד 

8,578.20 ספרינקלרים 7.1 סה"כ לתת פרק:

צינורות פלדה מגולוונים 7.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,060.00 76.50 40.00 מ"א  למים קרים וחמים מותקנים גלויים או40צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 

 ללא עטיפה.1 סמויים , מחוברים בהברגות לרבות ספחים קוטר "
3.7.11.0010

3,060.00 צינורות פלדה מגולוונים 7.11 סה"כ לתת פרק:

צינורות פלסטיים 7.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,264.00 54.40 60.00 מ"א צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים גדוגמת

, מותקנים גלויים או סמויים עם צינור24 מ"מ, דרג 16"פקסגול" קוטר 
 מ"מ, לקבות ספחים.25מתעל קוטר 

3.7.12.0010

7,344.00 61.20 120.00 מ"א 3.7.12.0020 מ"מ.28 מ"מ, עם צינור מתעל קוטר 20כנ"ל, אך צינורות קוטר 

224.40 112.20 2.00 יח' מחלקים מפליז לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים מפוליאתילן מצולב
או פוליבוטילן לרבות פקקים, מותקן מושלם בתוך ארגז פיברגלס מתאים

 יציאות.3, 1 מ"מ תבריג "16המשולם בנפרד, קוטר 

3.7.12.0030

188.70 31.45 6.00 יח' 3.7.12.0040 מ"מ.16*1/2 מעל) מותקן מושלם "100-105מכלול לחיבור קיר מפליז (

51.00 51.00 1.00 יח' 3.7.12.0050 מ"מ20תוספת יציאה למחלק. היציאה בקוטר 

459.00 459.00 קומפלט1.00  מ"מ ומז"ח20 כולל אביזרים להתחברות לצנרת בקוטר 3/4ברז גן בקוטר "
 מיקום בחצר לפי דרישת המזמין3/4 ,ברז גן "3/4 בקוטר  "

3.7.12.0060

11,531.10 ורות פלסטיים צינ 7.12 סה"כ לתת פרק:

ברזים, שסתומים ומסננים 7.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
306.00 153.00 2.00 יח' , עשויים ברונזה ללא הרקורד המשולם בנפרד.1ברזים כדוריים קוטר " 3.7.21.0010

306.00 ברזים, שסתומים ומסננים 7.21 סה"כ לתת פרק:

צינורות 7.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,887.00 62.90 30.00 מ"א צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת "חוליות" או

 מ"מ, לרבות ספחים.40ש"ע, קוטר 
3.7.31.0010

3,442.50 68.85 50.00 מ"א , לרבות ספחים50כנ"ל, אך צינורות קוטר " 3.7.31.0020

3,867.50 110.50 35.00 מ"א ) דוגמת "חוליות"אוH.D.P.Eצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (.
 מ"מ, ללא110"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 

ספחים.

3.7.31.0030

1,215.50 121.55 10.00 מ"א ) דוגמת "חוליות"אוH.D.P.Eצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (.
"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים, לרבות תמיכות

 מ"מ, ללא ספחים.110וחיזוקים, קוטר 

3.7.31.0040

8,568.00 612.00 קומפלט14.00 PVCהכנה וחיבורים לניקוז מזגן כולל אספקה והרכבה של צנרת מסוג 
 מ"מ מהמזגן לעד ל"סיפון חי"40לבן בהדבקות (כולל אביזרים) בקוטר 

 מ' בקרבת המזגן כמפורט בתוכניות או לפי הנחיות המפקח15באורך עד 

3.7.31.0050

18,980.50 צינורות 7.31 סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 93עמוד: 29/10/2019

168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

עטיפת בטון לצנרת 7.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,870.00 93.50 20.00 מ"א  ס"מ מסביב לצינורות מכל סוג, לרבות ברזל10עטיפת בטון מזוין בעובי 

).4 מ"מ ("110 ק"ג/מ"ק) לצינורות קוטר 60הזיון (במשקל 
3.7.32.0010

1,870.00 עטיפת בטון לצנרת 7.32 סה"כ לתת פרק:

, ויציקת ברזלPVCספחים לצנרת פוליאתילן, פוליפרופילן,  7.33 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
867.00 72.25 12.00 יח' ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת

) דוגמת "חוליות" או "גבריט" אוH.D.P.Eפ.א. בצפיפות גבוהה (.
 מ"מ.110"מובילית" או ש"ע קוטר 

3.7.33.0010

68.00 68.00 1.00 יח' .4כובעי אוורור קוטר " 3.7.33.0020

935.00 , ויציקת ברזלPVCספחים לצנרת פוליאתילן, פוליפרופילן,  7.33 סה"כ לתת פרק:

מחסומי רצפה, סיפונים למזגן ותעלות ניקוז 7.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
212.50 212.50 1.00 יח' 3.7.34.0010 עם טבעת ורשת מפליז.4/"2מחסומי רצפה מפוליפרופילן "

637.50 212.50 3.00 יח'  דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה4/"2קופסאות ביקורת מפוליפרופילן "
 פלסטיק.

3.7.34.0020

637.50 212.50 3.00 יח'  ושרוול פי.וי.סי. עם טבעתHDPE "4/"4קופסאות ביקורת נופלת מ 
ומכסה רשת מפליז

3.7.34.0030

1,487.50 ים למזגן ותעלות ניקוז מחסומי רצפה, סיפונ 7.34 סה"כ לתת פרק:

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 7.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
467.50 467.50 1.00 יח' מתקן לקיבוע קיר (מנשא) של אסלה תלויה דגם "מצדה" תוצרת "חרסה"

או ש"ע, לרבות אביזרי חיבור.
3.7.41.0010

1,878.50 1,878.50 1.00 יח' " אוS5 לוטם 384אסלות תלויות מחרס לבן סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "
ש"ע, ברקת גלוי ומיכל הדחה פלסטיק, לרבות מושב דגם "בקליט" ומנשא

 לקיבוע לקיר של אסלה.

3.7.41.0020

340.00 340.00 1.00 יח' מיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי עם סיפון, בוכנה,צינור הדחה כולל מתאם
 לחיבור בין מיכל הדחה גלוי לאסלה תלויה, ברז זויתי מצופה כרום

וצינורות מפלסטיק משוריין.

3.7.41.0030

2,244.00 2,244.00 קומפלט1.00 "נגיש"- אסלת נכים תלויה מחרס לבן סוג א' "ברקת נכים" או ש"ע באורך
 ס"מ עם מיכל הדחה גלוי (נמדד בנפרד) לרבות מושב46 ס"מ ובגובה 70

ומכסה דגם "פרסה" וכל החיזוקים.

3.7.41.0040

263.50 263.50 קומפלט1.00 הגבהה לאסלת נכים תוצרת "פרסליט" 3.7.41.0050
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,193.50 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 7.41 סה"כ לתת פרק:

כיורים וקערות 7.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
956.25 318.75 3.00 יח' " או ש"ע.51כיורי רחצה מחרס לבן סוג א' דוגמת "חרסה"דגם "פלמה  3.7.42.0010

382.50 127.50 3.00 יח' 3.7.42.0020 לכיור רחצה.11/4סיפון ניקל "

1,338.75 כיורים וקערות 7.42 סה"כ לתת פרק:

ברזים וסוללות 7.45 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,300.50 433.50 3.00 יח' סוללה לכיור להתקנה מהקיר סידרת "רותם" עם פיה קצרה דגם "חמת"

 או ש"ע גימור כרום עם כל חמומרי העזר900521מק"ט 
3.7.45.0010

1,300.50 ברזים וסוללות 7.45 סה"כ לתת פרק:

ניקוז מי גשם 7.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
340.00 170.00 2.00 יח' 3.7.50.0010 ס"מ.30/45/10אגניות מבטון טרום מונחות על הקרקע במידות 

1,445.00 722.50 2.00 יח' 6/"4נקזים (קולטי מי גשם) לגגות ומגרפסות יציאה אנכית קוטר "
 לרבות גוףעם חיבור מהיא לצנרת ללא ברדס ברדסS-15"דלביט" סדרה 

 חוסם עלים..U.P.Pמסוג .

3.7.50.0020

3,315.00 110.50 30.00 מ"א ) דוגמת "חוליות"אוH.D.P.Eצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (.
 מ"מ, ללא110"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 

ספחים.

3.7.50.0030

433.50 72.25 6.00 יח' ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת
) דוגמת "חוליות" או "גבריט" אוH.D.P.Eפ.א. בצפיפות גבוהה (.

 מ"מ.110"מובילית" או ש"ע קוטר 

3.7.50.0040

5,533.50 ניקוז מי גשם 7.50 סה"כ לתת פרק:

עבודות לפי מפרט ראדון וניקוז יסודות 7.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל העבודות בפרק זה יבוצעו לפי "הנחיות ומפרט טכני למניעת גז ראדון
בבניה חדשה של עיריית ירושלים" מהדורה מעודכנת, המחירים כוללים

שימוש בחומרים לפי המפרט הנ"ל , בדיקה, תאום וקבלת ע"י מחלקה
לאיכות הסביבה

1,721.25 114.75 15.00 מ"א  כדוגמת "גבריט" או "מובילית" ללניקוז ראדון לפי ת"יHDPEצנורות 
גלוי מתחת לתקרות בתוך קירות  או בלוקים או בפירים או בתוך קירות

בטון כולל: אביזרים, עיני בקורת, שרוולים, חיצוב חריצים וסתימתם,
4קונזולים ווים לחיזוק בקוטר "

3.7.99.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 95עמוד: 29/10/2019

168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,546.00 104.55 120.00 מ"א 500 מ"מ,עטוף בשיכבת בד גיוטכני במשקל 80צנור שרשורי מחורר בקוטר 

 גרם/מ"ר לניקוז יסודות  כולל חפירה ועטיפת חצץ לפי הפרטים בתוכניות
3.7.99.0030

14,267.25 עבודות לפי מפרט ראדון וניקוז יסודות 7.99 סה"כ לתת פרק:

74,381.80 אינסטלציה סניטארית 7 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל 8 פרק:

נקודות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: כל הנקודות כוללות חציבות וקידוחים לצנרת החשמל במבנה

הקיים ככל שנדרש לביצוע הנקודה. כל שקעי החשמל יסופקו עם תריסי
הגנה פנימיים למניעת חישמול

57,120.00 136.00 420.00 נקודה נקודת מאור 3.8.1.0020

680.00 34.00 20.00 נקודה תוספת לנקודת מאור עבור מפסק מחליף נקודת מאור. 3.8.1.0030

408.00 34.00 12.00 יח'  ממ"ר לתאורה דו1.5תוספת לנקדת מאור עבור מוליך נוסף בחתך 
תכליתית

3.8.1.0040

6,120.00 102.00 60.00 נקודה נקודת מאור לתאורת חירום חד תכליתית 3.8.1.0050

204.00 102.00 2.00 נקודה 20 בצינור 3x1.5N2XYנקודת פיקוד בודדת לממסר צעד או למגענים בכבל 
24V מ"מ, סיום בלחצן מואר, לרבות לחצן מואר במתח 

3.8.1.0060

1,088.00 136.00 8.00 נקודה נקודת פיקוד שתי הדלקות   לממסרי צעד או סיום בשני לחצנים כנ"ל
 מ"מ20 בצינור 5x1.5N2XYלמגענים בכבל 

3.8.1.0070

306.00 153.00 2.00 נקודה 10x1.5N2XY הדלקות למאור לממסר צעד בכבל 4נקודת פיקוד עד  
 מ"מ, סיום בלחצנים כנ"ל32בצינור 

3.8.1.0080

8,160.00 136.00 60.00 נקודה 3.8.1.0090 סיום באביזר בודד גלוי או סמוי בקיר.16Aנקודת חיבור קיר 

18,360.00 153.00 120.00 נקודה  סיום באביזר משותף עם שני שקעים צמודים16Aנקודת חיבור קיר רגילה  
 16Aסמויים בקיר או גלויים עה"ט  

3.8.1.0100

2,550.00 170.00 15.00 נקודה 3.8.1.0110 סיום באביזר בודד גלוי או סמוי בקיר מוגן מים16Aנקודת חיבור קיר 

3,060.00 204.00 15.00 נקודה  סיום באביזר משותף עם שני שקעים צמודים16Aנקודת חיבור קיר רגילה  
 16A.סמויים בקיר או גלויים מוגני מים 

3.8.1.0120

510.00 170.00 3.00 נקודה N4 סיום באביזר ניסקו  16Aנקודת חיבור קיר חד פאזי  3.8.1.0130

374.00 187.00 2.00 נקודה N6 סיום באביזר ניסקו  16Aנקודת חיבור קיר חד פאזי   3.8.1.0140
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
212.50 נקודה 3x16A cee סיום בשקע 16Aנקודת חיבור קיר חד פאזית   3.8.1.0150

510.00 יח'  ממ"ר צינור כבה מאליו סיום5X2.5  כבל 3X16Aנקודת הזנה תלת פאזית  
 ו+ שני5X16A בקופסת שקעים מתועשת הכוללת:  שקע תלת פאזי 

 מקום עם מכסה שקוף והגנות12 כולל חלון 16Aשקעים ישראליים 
לשקעים . המחיר כולל :את קו ההזנה הראשי קופסה ,שקעים ,והתקנה

מושלמת של הקופסה כולל חיווט מלא של כל האביזרים בקופסה מאמ"ת
16A 3X 16, מאמ"תA 4 מ"א 30 וממסר הזליגהX40Aדוגמת, 

MA-532-2-110  של ע.ד.א פלסט או NPLניסקו 

3.8.1.0160

6,120.00 340.00 18.00 נקודה נקודת  מקבץ שקעים טיפוסית לחשמל ולתקשורת אופיס ניסקו הכוללת :
 מלאה,  נקודות הכנה למחשב צנרת16A שקעי חשמל כולל נקודת ח"ק 4

וחוט משיכה ,  נקודת טלפון מלאה, המחיר כולל קופסת "אופיס ניסקו"
להתקנה גלויה או סמויה.וכיסוי דמה לתקשורת

3.8.1.0170

7,650.00 510.00 15.00 נקודה נקודת מקבץ חשמל ותקשורת בעמדת מורה בכיתות מסוג "אופיס ניסקו"
או ש"ע הכוללת: שתי קופסאות נפרדות אחת לחשמל והשניה לתקשורת .

 שקעי חשמל  עם6 סיום ב-Y3x2.5N2X ע"י כבל16Aנקודת חיבור קיר 
2 מ"מ  25 צינורות בקוטר 2תריסי הגנה פנימיים,  הכנה  לתקשורת ע"י 

USBמפסקי גוויס דו קטביים מוארים לניתוק  שקעי חשמל , הכנה לשקעי 
, HDMI, AUX, VGA-כיסויי דמה לרבות צנרת וחיווט, אביזרי קצה2 ו 

לחשמל (ע"פ  פרט).

3.8.1.0180

8,500.00 1,700.00 5.00 נקודה מקבץ מולטימדיה לחדר ספורט וכדו  הכולל צנרת ,אביזרי קצה וכבילה
 , נקודתVGA ,  נקודת HDMI נקודת תקשורת מחשב,  נקודת 1מלאה  : 

רמקולים+ווסת שמע, המחיר כולל קופסת מקצועית מתועשת מתכתית עם
 חזית אלומניום אנודייז להתקנה סמויה בקיר דוגמת "קרמר אלקטרוניקה"

3.8.1.0190

5,100.00 102.00 50.00 נקודה  עם חוט משיכה  מהנקודה ועד25  צינור  wifiנקודת הכנה  למחשב או 
ארון ריכוז תקשורת בבית ספר.

3.8.1.0200

19,125.00 255.00 75.00 נקודה תוספת לנקודת הכנה לתקשורת עבור כבילה הכוללת: כבל מחשב מסוכך
CAT-7a GIGAמושחל בצינור (נקודת הכנה נמדד בנפרד) מארון המחשבים 

-RJ-45 7 CAT הקרוב ועד לנקודת הקצה. סיוםבקופסת "גוויס" עם שקע 
מסוכך, הכבל והשקע יהיו מסוג המאושר ע"י אנשי התקשורת של המזמין.

 וחיבור הכבל לל וח הניתובRIT הנקודה כוללת אביזר קצה לחיבור פנל 
ובדיקת הכבל בשתי הקצוות לפני חיבור סופי, אורך הנקודה המקסימלי

 מ"א25עד 

3.8.1.0210

476.00 119.00 4.00 נקודה ) בתוך צינור4X2X0.5 זוג (4נקודת טלפון רגילה: הכוללת כבל טלפונים 
 מ"מ מתיבת הטלפונים ראשית בבית הספר ועד לנקודת הקצה. סיום20

RJ11בקופסה תחה"ט עם בית תקע טלפון 

3.8.1.0220

850.00 קומפלט  הדלקות  שונות4נקודת פאנל הדלקות ראשי לביה"ס  מ"א או מאור עם 
מלוחות חשמל שונים מותקן בקומת הכניסה כולל כבלי פיקוד

12X1.5N2XY מ"מ חיווט, שילוט כל מפסק וחיבור32  ממ"ר בצינור 
מושלם בפאנל סיום במפסקים מוארים שקועים בקיר כולל נעילת הפנל

במפתח.

3.8.1.0230

8,287.50 127.50 65.00 נקודה  מ"מ אדום20 מושחל בצינור 2X0.8נקודת גילוי אש הכוללת: כבל תקני 
כבה מאליו מרכזת ג"א עד יחידת הקצה (גלאי,מנורת סימון,לוח אתראות

משני ,לחצן,צופר אש, יחידת כתובת ג"א מכל סוג וכדו') או בין שתי
יחידות קצה סמוכות

3.8.1.0240

1,020.00 102.00 10.00 נקודה נקודת חיבור הארקה לאלמנטים מתכתיים ע"י מוליך נחושת חשוף שזור
 ממ"ר10

3.8.1.0250
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
637.50 127.50 5.00 נקודה נקודת חיבור הארקה לאלמנטים מתכתיים ע"י מוליך נחושת חשוף שזור

 ממ"ר16
3.8.1.0260

340.00 נקודה 3X1.5 N2XYנקודת לחצן הפסקת חרום צנרת חסינת אש וחיווט בכבל 
 או ש"עABBכולל לחצן תקני 

3.8.1.0270

1,785.00 119.00 15.00 נקודה  קואקסיאלי מתאים לחיבור לחברתT.Vנקודת טלויזיה  צנרת וכבל 
הכבלים, סיום באביזר קצה תקני

3.8.1.0280

5,100.00 102.00 50.00 נקודה  מ"מ אדום עד20 ממ"ר אדום  בצינור 2X0.8נקודת כריזת חרום כולל כבל 
לרמקול כולל חיבור וחיווט לרמקול

3.8.1.0290

187.00 187.00 1.00 נקודה נקודה לדוד מים חמים (בוילר) לרבות שעון שבת מכני וייסבורד מותקן
בקיר כולל מפסק דו קוטבי מואר

3.8.1.0300

374.00 187.00 2.00 נקודה  מ"מ ישיר25 בצינור 3x2.5N2XY כבל 1x16Aנקודת חיבור קיר חד פאזית 
 עםIP65 מוגן מים 2x16Aמלוח חשמל עבור מעבה מ"א, סיום במפסק פקט 

 סידור נעילה במצב פתוח

3.8.1.0310

2,550.00 212.50 12.00 נקודה  מ"מ ישיר25 בצינור 3x4N2XY כבל 1x20Aנקודת חיבור קיר חד פאזית 
 עםIP65 מוגן מים 2x25Aמלוח חשמל עבור מעבה מ"א, סיום במפסק פקט 

 סידור נעילה במצב פתוח

3.8.1.0320

340.00 נקודה  מ"מ ישיר63 בצינור 5x10N2XY בכבל 3X40Aנקודת חיבור תלת פאזית 
 קטבים4מלוח חשמל עבור יחידת מעבה מיזוג אוויר, סיום במפסק פקט  

 כולל אופציתנעילה במצב פתוח בלבד מותקן בסביבהIP65מוגן מים 
חיצונית

3.8.1.0330

850.00 170.00 5.00 יח'  מ"מ ישיר2.5 בצינור 5x2.5N2XY בכבל 3X16Aנקודת חיבור תלת פאזית 
 קטבים4מלוח חשמל עבור יחידת מעבה מיזוג אוויר, סיום במפסק פקט  

 כולל אופצית נעילה במצב פתוח בלבד מותקן בסביבהIP65מוגן מים 
חיצונית

3.8.1.0340

510.00 יח' נקודת  לאלקטרומגנט דלת כולל :כבילה וחווט מתאים כבה מאליו , צנרת
 ,יחידת אלקטרומגנט כפולה תקנית "זכר-נקבה" מותקנת בקיר ובדלת

3.8.1.0350

340.00 יח'  מ"מ ישיר40 בצינור 5x6N2XY בכבל 3X25Aנקודת חיבור תלת פאזית 
 קטבים4מלוח חשמל ראשי  עבור לוח חשמל מעלית, סיום במפסק פקט 

 כולל אופצית נעילה במצב סגור בלבד מותקן בסביבהIP65מוגן מים 
חיצונית

3.8.1.0360

170.00 נקודה נקודת תא פוטואלקטרי כולל תא פוטואלקטרי מוגן מים חיווט צנרת
וחיבור מלא, לרבות קופסה להתקנה שקועה בקיר אבן

3.8.1.0370

7,650.00 382.50 20.00 יח' נקודת "מזגנית"  לפיקוד ושליטה למזגן ללא שקע שקועה בקיר כדוגמת
 תוצרת אלקטרוזן (איש קשר שאול ברנר70222 מק"ט ERCדגם 

 ממ"ר4X1.5 מ"מ וכבל 20) הזנה למזגנית תבוצע ע"יצינור 054-6205585
ישירות ללוח חשמל כולל חיווט וחיבור מושלם, המזגנית תסופק עם

קופסת בטון מקורית מפח כולל מסגרת(מכיול לשעתיים פעולה)

3.8.1.0380

3,825.00 255.00 15.00 יח'  עם50 צינורות ?3נקודת הכנת לפנל שליטה  למקרן בתקרה הכוללת:  
חוטי משיכה מחלל תקרה ליד המקרן ועד הקופסה לפנל השליטה בקיר

(הפנל יתומחר בסעיף נפרד) הערה:מרחק מהמקרן לקיר הקרנה קדמי
 מטר5בכיתה עד 

3.8.1.0390

76.50 נקודה 3.8.1.0400 מ"מ וחוט משיכה (ללא כבילה)20נקודת הכנה למצלמת טמ"ס צנרת 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,570.00 102.00 35.00 נקודה  מפנל שליטה בקיר או25) הכולל צינור ?A/Vנקודת רמקול (מערכת 

 ממ"ר שזור מתאים ךמערכת שמע, סיום בשקע2x1.0 עם כבל A/Vמריכוז 
רמקול גוויס תיקני

3.8.1.0410

3,187.50 212.50 15.00 נקודה  עמיד בשריפה3X2.5NHXHX-E90-FE180נקודות הזנה לחלון עשן- כבל 
 מ"מ כבה מאליו תקני25ע"פ דרישות התקן מושחל בצינור 

3.8.1.0420

170.00 נקודה  ממ"ר6X0.8נקודות  פיקוד ללחצן פתיחה למערכת חלונות עשן- כבל  
 מ"מ כבה מאליו תקני מ"מ  מהלחצן ועד הרכזת חלונות עשן20בצינור 

3.8.1.0430

184,934.50 נקודות 8.1 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערות ============================= כל גופי התאורה

 שנים אחריות לפחות. בעלי תקנים4 יסופקו עם אחריות LEDמבוססי 
.TM21 ו-LM-80 שעות עבודה לפי תקן 50,000ישראל (מת"י). אורך חיים 

,CCT=4000K.  גוון אור לבן טבעי IEC62471 ותקן פוטוביולוגי LM79תקן 
 כדוגמתחLVD לEMC, לרבות בדיקת TUV או CB דרייבר לג"ת לד בתקן 

 או ש"ע מאושר, לרבות עיגון כפול של ג"תLIFUD או MEANWELLברת 
לתקרת בטון ועפ"י המפרט הטכני.

83,300.00 297.50 280.00 יח' BACKLIGHT LED ס"מ, בטכנולוגיית 60x60 במידות LEDג"ת מבוסס  
שקוע בתקרה אקוסטית. עשוי מפח מגולוון צבוע איפוקסי לבן. בהספק 

3800lm 36W דגם .LED BLMAXILI GHTתוצרת אורעד מתאים להתקנה  
בממ"מ

3.8.2.0020

3,570.00 297.50 12.00 יח'  נורות לד לזמן6ג"ת שלט יציאה חד תכליתי  מאלומניום מלוטש עם  
 בהתקנה  בתקרה  או על הקיר60% דקות ובעוצמת תאורה 90עבודה 

,אלקרטרוזןEL622LEDשילוט "יציאה" וסימון חץ אלקטרולייט דגם 
,PROFILE MAXI- LED או דגם מסדרת, XY-VEX"מתוצרת "אנלטק 

 השילוט יהיה חד צדדי2.22 חלק 20מאושרי מכון התקנים מתאימים לת.י 
או ד ו צדדי בהתאם למיקום ההתקנה.

3.8.2.0030

13,387.50 297.50 45.00 יח' ג"ת חירום חד תכליתי לתאורת התמצאות מבוסס נורות לד בעלת תפוקה
 דקות. ללא התראות קוליות כלל כולל180 לומן וזמן הארה 170של 

, מבדק תקינות אינטגראליmAh3.6V2 200סוללה נטענת ניקל מטל 
,כדוגמת "כפתור " דגם2.22 חלק 20ואישור מכון התקנים הישראלי לתקן 

 אנלטק, או אXYLUX עם בדיקה עצמית בדיקה עצמית או סדרת 631-08
" להתקנה שקועה בקיר (או דגם דומה להתקנה1לקטרוזן דגם  "שירה 

גלויה עה"ט

3.8.2.0040

11,475.00 255.00 45.00 יח'  מ"מ, בהספק200, בקוטר LEDגוף תאורה שקוע דקורטיבי בטכנולגית 
2300Lm ,25Wעשוי מאלומניום בציפוי אבקת פוליאסטר, הכולל צלעות .

.כולל דרייבר וספק כחIP54קרור לפיזור מקסימלי של החום.מוגן מים 
" תוצרת "אורעד מהנדסים" או ש"עMAXILIGHT DLD 825מתאים דגם "

3.8.2.0050

850.00 170.00 5.00 יח'  מ"מ, בהספק150, בקוטר LEDגוף תאורה שקוע דקורטיבי בטכנולגית 
1470Lm ,18Wעשוי מאלומניום בציפוי אבקת פוליאסטר, הכולל צלעות .

.כולל דרייבר וספק כחIP54קרור לפיזור מקסימלי של החום.מוגן מים 
" תוצרת "אורעד מהנדסים" או ש"עMAXILIGHT DLD 616מתאים דגם "

3.8.2.0060
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)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,400.00 340.00 10.00 יח'  עם כיסויIK10-IP65 עגול מותקן גלוי על הטיח מוגן מים 12Wג"ת לד  

 עגול" של אלקטרוזןSGפוליקרבונט אנטי ונדלי מחוזק בברגים כדוגמת "
או ש"ע

3.8.2.0070

2,550.00 510.00 5.00 יח'  בתפוקה27W   להתקנה שקועה/מצוד תקרה בהספק של 30X120ג"ת לד 
חלון אחד" חברת געש או ש"ע3000 כדוגמת פנטאלד 2500LMאורית של 

מאושר

3.8.2.0080

297.50 יח' 4000K לומן 40w, 3600 להתקנה שקועה בתקרה 30x120ג"ת לד במידות 
דגם פאנטלד געש

3.8.2.0090

425.00 212.50 2.00 יח'  מותקן גלוי על הקיר או1600Lm 16W מ"מ, בהספק 285ג"ת  לד בקוטר 
על התקרה עם כיסוי פוליקרבונט אנטי ונדלי מחוזק בברגים דגם
"חרמונית רונלדו לד" של געש תאורה או ש"ע עם נתונים דומים

3.8.2.0100

297.50 יח' , לתאורת פנים וחוץLEDג"ת קירי שקוע אסימטרי תאורה בטכנולוגיית 
. כדוגמת  "קירית לד" חברת געש או ש"ע80Lm 4W(שבילים) בהספק

מאושר

3.8.2.0110

6,375.00 255.00 25.00 יח'  עם רפלקטור א- סימטרי שקוע בתקרה אקוסטית הגוף 24Wג"ת לד 
 ס"מ ולובר מט אופלי לתאורת לוח כיתה, דגם120 ס"מ באורך 16ברוחב 

פנטאלד שוטף קיר ולוח

3.8.2.0120

1,020.00 יח' LIGHT STREME LED MINI דגם IP65,4400Lm 1x59Wג"ת להצפה לד 
עשוי מאלומיניום יצוק, תושבת פלדת אל חלד עם דגות הטייה. כיסוי

, יבואן: אלקטרוזןRZB" תוצרת 1716.1131.172זכוכית מחוסמת. דגם "

3.8.2.0130

510.00 יח'  צמוד קיר מסוגנן, המאפשר פיזורIP65גוף תאורה לד בעל דרגת אטימות 
אור חד-כיווני או דו-כיווני כלפי מעלה ומטה.להתקנה חיצונית על הקיר.

דגם  "מטרו דו כיווני" חברת געש או ש"ע מאושר

3.8.2.0140

1,275.00 255.00 5.00 יח' ג"ת מוגן מים עם כיסוי מוגן מים עשוי מפויקרבונט וכיסוי אקרילי שקוף
IP54 2850 בהספקLm ,41wלהתקנה גלויה, דגם סיטי לייט פלוס 

3.8.2.0150

126,607.50 גופי תאורה 8.2 סה"כ לתת פרק:

אינסטלציה חשמלית 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
68.00 מ"א  ס"מ  110 בעומק 50חפירה/חציבה לכבלים  בקרקע או בסלע ברוחב 

בטרקטור או בעבודת ידיים כפי הנדרש  כולל ריפוד חול, סרט סימון,
כיסוי במצע והידוק, ביצוע מושלם ע"פ פרט חפירה בתכניות והחזרת

המצב או או בסלע או לקדמותו

3.8.3.0010

63.75 מ"א )6 מ"מ ("160צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר חיצוני 
 ממ"ר הכנה לחח"י .8כולל חבל משיכה בקוטר 

3.8.3.0020

76.50 מ"א  מ"מ עם חבל7.7 מ"מ עובי דופן 160 קוטר SN-32 קשיחים P.V.Cצינורות 
משיכה

3.8.3.0030
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)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25.50 מ"א  מ"מ110שרוול לחצית כביש בחפירה מוכנה מצינור פי.וי.סי. קשיח קוטר 

 מ"מ כולל חבל משיכה, סימון בקצוות השרוול וסרט סימון3.5בעובי  דופן 
 תיקני.

3.8.3.0040

5,950.00 59.50 100.00 מ"א  ס"מ כולל30X8.5מגש רשת לכבלים(חשמל) מגולוון גלוון קר במידות 
 ממ"ר חשוף מותקן ומחוזק לתעלה במהדקים10מוליך הארקה נחושת  

 מטר המגש יותקן עלהקיר ו/או מתחת לתקרה בטון באמצעות2קנדיים כל 
 של לירד במרחקיםMFK קונזולות, מתלים וחזוקים תעשיתיים כדוגמת 

 מטר לפחות. מחיר מגש הרשת כולל את החיזוקים, הקונ זולות,1.5של כל 
 המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

3.8.3.0050

5,100.00 51.00 100.00 מ"א  ס"מ כולל20X8.5מגש רשת לכבלים(תקשורת) מגולוון גלוון קר במידות 
 ממ"ר חשוף מותקן ומחוזק לתעלה במהדקים10מוליך הארקה נחושת  

 מטר המגש יותקן על הקיר ו/או מתחת לתקרה בטון2קנדיים כל 
 של לירדMFKבאמצעות קונזולות, מתלים וחזוקים תעשיתיים כדוגמת 

 מטר לפחות. מחיר מגש הרשת כולל את החיזוקים, ה1.5במרחקים של כל 
 קונזולות, המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

3.8.3.0060

17.00 מ"א  מ"מ כולל75צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר חיצוני 
 ממ"ר.8חבל משיכה בקוטר 

3.8.3.0070

25.50 מ"א  מ"מ כולל110צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר חיצוני 
 ממ"ר.8 חבל משיכה בקוטר 

3.8.3.0080

13.60 מ"א  מ"מ כולל50צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר  חיצוני 
 ממ"ר.8 חבל משיכה בקוטר 

3.8.3.0090

17.00 מ"א  מ"מ כולל40צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר  חיצוני 
 ממ"ר.8 חבל משיכה בקוטר 

3.8.3.0100

13.60 מ"א  מ"מ כולל חבל63צינור שרשורי מחוזק דגם יק"ע דו שכבתי בקוטר חיצוני 
 ממ"ר.8 משיכה בקוטר 

3.8.3.0110

17.00 מ"א  מתאים לדרישות בזק  כולל חבל משיכה13.5 מ"מ יק"ע 50צינור   בקוטר  
 ממ"ר מונח בחפירה ומחובר בשתי הקצוות.8 בקוטר 

3.8.3.0120

1,700.00 17.00 100.00 מ"א 3.8.3.0130 מ"מ כולל חוט משיכה מנילון.32צינור מריכף כבה מאליו בקוטר 

1,530.00 10.20 150.00 מ"א 3.8.3.0140 מ"מ כולל חוט משיכה מנילון.25צינור מריכף כבה מאליו בקוטר 

680.00 6.80 100.00 מ"א 3.8.3.0150 מ"מ כולל  חוט משיכה מנילון.20צינור כנ"ל אולם  

1,275.00 12.75 100.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי5x1.5N2XYכבל חשמל מנחושת 
קצוות חיבור מושלם, לרבות חיווט מלא בתוך הלוחות

3.8.3.0160

1,700.00 17.00 100.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי7x1.5N2XYכבל חשמל מנחושת 
קצוות חיבור מושלם, לרבות חיווט מלא בתוך הלוחות

3.8.3.0170

34.00 מ"א 3.8.3.0180 מושחל בצינור וחיבור מושלם בשתי הקצוות5X6 N2XYכבל 

42.50 מ"א 3.8.3.0190 ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי הקצוות5X10 N2XYכבל 
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
55.25 מ"א 3.8.3.0200 ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי הקצוות5X16 N2XYכבל 

59.50 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי4X25 N2XY  (XLPEכבל נחושת (
הקצוות

3.8.3.0210

102.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר4X240 NA2XY (XLPEכבל  אלומניום (
בשתי הקצוות (הזנה ראשית)

3.8.3.0220

187.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי הקצוות(הזנה4x120כבל נחושת 
ראשית)

3.8.3.0230

297.50 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי הקצוות(הזנה4x150כבל נחושת 
ראשית)

3.8.3.0240

127.50 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי4X95+70 N2XY  (XLPEכבל נחושת (
הקצוות

3.8.3.0250

13.60 מ"א כבל טלפון ראשי למבנה בית ספר " ג'ל " מתאים להתקנה חיצונית
(2X0.6)20 (עמוד בזק לפי תוכנית פיתוח) ממ"ר מנקודת התחברות בזק 

לארון טלפונים ראשי במבנה ביתספר

3.8.3.0260

10.20 מ"א כבל טלפון ראשי למבנה שומר מסוג " ג'ל " מתאים להתקנה חיצונית
(2X0.6)10ממ"ר מריכוז טלפונים במבנה לארון טלפונים במבנה שומר 

כולל התקנת  קרונה מתאימה ובסיסי חיבור במבנה שומר וחיבור הכבל
מושלם בשני הקצוות

3.8.3.0270

68.00 מ"א 120X60תעלה פלסטית מחומר כבה מאליו  בצבע קרם עם מכסה במידות 
IBOCOמ"מ עם מחיצת הפרדה להתקנה על הקיר  או בריהוט מתוצרת   

(ספק :ישראלוקס) מחיר התעלה כולל סופיות מקוריות ,הסתעפיות זויות
 ס"מ בין שני100ומחזיקי כבלים פנימיים מותקנים בתעלה במרחק של עד 

מחזיקים

3.8.3.0280

51.00 מ"א 60X60תעלה פלסטית מחומר כבה מאליו  בצבע קרם עם מכסה במידות 
IBOCOמ"מ עם מחיצת הפרדה להתקנה על הקיר  או בריהוט מתוצרת   

(ספק :ישראלוקס) מחיר התעלה כוללסופיות מקוריות הסתעפיות זויות
 ס"מ בין שני100ומחזיקי כבלים פנימיים מותקנים בתעלה במרחק של 

מחזיקים

3.8.3.0290

1,190.00 מ"ר איטום פתח לכבלי חשמל ותקשורת   למעבר אש ועשן במשך שעתיים
באמצעות חומר איטום אלסטומרי מאושר ע"י שרותי כבאות ירושלים

 של אבצום או ש"ע. המחיר לפי מטר מרובע של חתךFS 1900כדוגמת 
הפתח. לא תשולם תוספת בגין פתח העשוי מצינורות.

3.8.3.0300

1,360.00 680.00 2.00 יח'  במקלט או בממ"מ בחומר איטום מתאים למקלטים4איטום פתח בקוטר "
 ע"פ הנחיות פיקוד העורףBST ,MCTממ"מ דוגמת 

3.8.3.0310

1,020.00 510.00 2.00 יח' 2איטום פתח למקלט או ממ"מ כנ"ל אולם בקוטר " 3.8.3.0320

1,700.00 קומפלט העברת מתקן החשמל בכללותו בדיקת  חברת החשמל  כולל בצוע כל
ההכנות הדרושות כולל תאום וליווי הבודק במשך כל זמן הבדיקה, עזרה

טכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/אוחומרי עזר שתדרש במידת הצורך
לבודק. המחיר כולל גם את בצוע תיקון כל הליקויים שידרשו לתיקון עד
להשלמת המתקן לפי דרישות הבודק. אישור תקינות המתקן לאחר תיקו ן

הליקויים והגשת תכנית עדות(הבדיקה לחח"י תשולם ע"י המזמין)

3.8.3.0330
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,825.00 255.00 קומפלט15.00  ס"מ להעברת צינור40קידוח חור בקיר בטון או ברצפת בטון בעובי עד 

, כולל התקנת הצינור וביטונו (הצינור ישולם בנפרד) בחור3בקוטר עד "
שבוצע, השחלת כבלי חשמל/ תקשורת דרכו, איטום הצינור לאחר השחלת
 הכבלים ע"י חומר אטימה עמיד בפני חדירת מים, כולל ביצוע טיח, צבע

והחזרת המצב לקדמותו קומפלט

3.8.3.0340

2,380.00 קומפלט גומחת בטון מתועשת וצבועה בגוון שיקבע עם אדריכלית הנוף עבור פילר
 ס"מ40 ס"מ, עומק 220 ס"מ, גובה כולל 150 מונה חח"י  : רוחב פנים 

כולל  חפירה/חציבה, זיון, ביסוס בטון לפי סטנדרטים והנחיות של חברת
החשמל

3.8.3.0350

10,200.00 קומפלט  ס"מ כולל חלונית לצפיה במצב המפסק80x100ארון פוליאסטר במידות 
 ולשות לכניסת הכבליםISO וסליל הפסקה+ 3x630Aעם מנתק בעומס 

מחובר למבנה ביה"ס ע"פ הנחיות חברת חשמל והכבאות כולל הפרדה
 למערכת ג"א של ביה"סISOמבודדת לכבלים לרבות חיווט 

3.8.3.0360

12.75 מ"א  בארון מנתק ליד מערכת מניהISO זוג אדום לניתוק 4כבל ג"א תיקני 
 קשיח בצבע אדום ביחד עם הכבל הראשיP.V.C מ"מ 20ומושחל בצינור 

3.8.3.0370

1,020.00 יח'  ס"מ לרבות חפירה, התקנה,100 ס"מ ובעומק 80תא בקרה עגול בקוטר 
- טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ12.5תקרה, מכסה מתאים ל

בתחתית

3.8.3.0380

6,800.00 קומפלט פירוק מלא של מתקן החשמל הקיים בחדר חשמל לרבות  פירוק מערכת
PVקיימת והעתקתם למיקום אחר 

3.8.3.0390

24,140.00 אינסטלציה חשמלית 8.3 סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 לייצור לוחות61439הלוחות יבנו במפעל לוחות מאושר תקן ישראלי ת"י 

חשמל ובקרה . הלוחות יועברו לאישור  המתכנן לאחר תכנון במפעל
ולפני ביצוע בנייר  בשני עותקים. ויבוצעו רק לאחר אישור בכתב .
אחריות על מידות הלוח הינה של קבלן החשמל ויצרן הלוח. מחירי

הלוחות כוללים פירוק מושלם של הלוחות הקיימים לרבות קווים/מע
גלים ואביזרי קצה

4,250.00 יח'   כושר ניתוקmicroloig 2.3 עם הגנות אלקטרוניות 3x630Aמפסק זרם ח"א 
 36KA דגם NSX630Fתוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע 

3.8.4.0020

2,975.00 יח'  עם הגנות טרמיות ומגנטיות כושר3X315Aמפסק זרם חצי אוטומטי עד  
 תוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע.NSX400F דוגמת 36KAניתוק 

3.8.4.0030

2,380.00 יח'   כושר ניתוקmicroloig 2.3 עם הגנות אלקטרוניות 3x200Aמפסק זרם ח"א 
 25KA דגם NSX250Bתוצרת 

3.8.4.0040

1,445.00 יח'  עם הגנות טרמיות ומגנטיות כושר ניתוק3X160Aמפסק זרם חצי אוטומטי 
25KA דוגמת NSX160B.תוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע 

3.8.4.0050

1,530.00 765.00 2.00 יח'  עם הגנות טרמיות ומגנטיות כושר3X100Aמפסק זרם חצי אוטומטי עד 
 תוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע.NSX100B דוגמת 25KAניתוק 

3.8.4.0060

697.00 יח'  עם הגנות טרמיות ומגנטיות כושר3X63Aמפסק זרם חצי אוטומטי עד 
 תוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע.NSX100B דוגמת 25KAניתוק 

3.8.4.0070
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)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
255.00 255.00 1.00 יח' סליל הפסקה וניתוק למפסק ח"א 3.8.4.0080

4,080.00 25.50 160.00 יח' IEC898 תקן 10KA 20Aמאמ"ת חד  פאזי עד  3.8.4.0090

51.00 יח'  תקן10KA 20Aמאמ"ת חד  פאזי עם ניתוק אפס ונעילה במצב סגור  עד 
IEC898

3.8.4.0100

1,088.00 136.00 8.00 יח' IEC898 תקן 10KA 3X6Aמאמ"ת תלת פאזי  3.8.4.0110

2,720.00 136.00 20.00 יח' 3.8.4.0120 תקן כנ"ל.10KA ,3X32מאמ"ת תלת פאזי עד 

4,675.00 187.00 25.00 יח' 3.8.4.0130 תקן כנ"ל.10KA ,3X40Aמאמ"ת תלת פאזי 

242.25 יח' 3.8.4.0140 תקן כנ"ל.10KA ,3X63Aמאמ"ת תלת פאזי 

5,355.00 153.00 35.00 יח' 3.8.4.0150 עם מגע עזר לחיווי מתוצרת טלמכניק או ש"עAC5  3X20Aמגען  

1,530.00 153.00 10.00 יח' 3.8.4.0160 עם מגע עזר לחיווי מתוצרת טלמכניק או ש"עAC5  3X40Aמגען עד 

1,785.00 51.00 35.00 יח' 1-0-2 פיקוד שלושה מצבים 10Aמפסק בורר  3.8.4.0170

1,912.50 127.50 15.00 יח' THEBEN ,תוצרת top 611שעון שבת אלקטרוני כיתוב עברית דגם   3.8.4.0180

637.50 127.50 5.00 יח' 3.8.4.0190 דוגמת שניידר אלקטריק24V/220V 2X16Aממסר צעד 

5,610.00 280.50 20.00 יח' A  דגם 30mA 4X40Aממסר פחת עד  3.8.4.0200

229.50 229.50 1.00 יח' A  דגם 30mA 2X25Aממסר פחת עד  3.8.4.0210

212.50 212.50 1.00 יח' 3.8.4.0220 דוגמת שניידר אלקטריק75VA 240/24Vשנאי לפיקוד 

1,530.00 1,530.00 1.00 יח'  כולל משנה זרם עבורו עדELNET - LTמכשיר מדידה אלקטרוני דגם  
315/5A 3, הגנות טרמיות ומגנטיותX6Aוכולל פרוטוקול תקשורת לחיבור 

 לבקרת מבנה

3.8.4.0230

612.00 153.00 4.00 יח' 3.8.4.0240 כולל בסיס .220V עם כיסוי צבעוני  LEDסט שלוש מנורות סימון לפאזות 

425.00 יח'  (מצג בקרה) לניתוק מפסק ראשי ו /או מ"א בזמןISOיחידת פיקוד מסוג 
 מגעים יבשים  לפיקוד8אש עם 

3.8.4.0250
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)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,720.00 340.00 8.00 יח'  (מצג בקרה) לניתוק מפסק ראשי ו/או מ"א בזמןISOיחידת פיקוד מסוג 

 מגעים יבשים לפיקוד6אש עם 
3.8.4.0260

1,020.00 יח'  לשלוש פאזות  ואפס כדוגמת100KA 10/350מגן ברק ומתח יתר לזרם 
CLASS B DEHN-BLOCכולל נתיכים להגנה לפי הוראות יצרן ,

3.8.4.0270

2,720.00 מ"ר  עם פאנלים פנימיים ודלתות בנוי מתאים1#מבנה לוח חשמל ראשי 
מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ דרישות המפרט). כולל

, מהדקים, פסי אפס והארקה, חיווט, שילוט וכל4x630A פסי צבירה 
חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על המעגלים. מחיר

לפי שטח חזית במ"ר.

3.8.4.0280

2,210.00 מ"ר  עם פאנלים פנימיים ודלתות בנוי מתאים2#מבנה לוח חשמל משני 
מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ דרישות המפרט). כולל

, מהדקים, פסי אפס והארקה, חיווט, שילוט וכל4x200A פסי צבירה 
חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על המעגלים. מחיר

לפי שטח חזית במ"ר.

3.8.4.0290

2,210.00 מ"ר  עם פאנלים פנימיים ודלתות בנוי מתאים3#מבנה לוח חשמל משני 
מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ דרישות המפרט). כולל

, מהדקים, פסי אפס והארקה, חיווט, שילוט וכל4x200A פסי צבירה 
חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על המעגלים. מחיר

לפי שטח חזית במ"ר.

3.8.4.0300

2,210.00 מ"ר  עם פנלים פנימיים ודלתות בנוי מתאים4#מבנה לוח חשמל משני 
מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ דרישות המפרט). כולל

, מהדקים, פסי אפס והארקה, חיווט, שילוט וכל4x200A פסי צבירה 
חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על המעגלים. מחיר

לפי שטח חזית במ"ר.

3.8.4.0310

12,750.00 12,750.00 קומפלט1.00  עם חלונותCI עשוי במבנה 4x25Aלוח חשמל למקלט במקום לוח קיים 
שקופים בחסית ע"פ דרישות חוק החשמל ופיקוד העורף, כולל ציוד פנימי

מאמ"תים, הגנות, פסי צבירה,פסי אספקה והארקה, ממסר פחת, נורות
, שילוט וכל הציוד הנדרש להשלמתו כולל התקנה24Vסימון, שנאי 

וחיבור קומפלט

3.8.4.0320

2,380.00 2,380.00 קומפלט1.00  וכדו' ) עם פאנלים41#, 31#,21#מבנה לוחות חשמל משניים (דוגמת 
פנימיים ודלתות בנוי מתאים מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור

, מהדקים, פסי אפס4x80A (ע"פ דרישות המפרט). כולל פסי צבירה 
והארקה, חיווט, שילוט וכל חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה

וחיבור על המעגלים. מחיר קומפלט ללוח

3.8.4.0330

2,125.00 קומפלט  עם פאנלים פנימיים ודלתות בנוי מתאים22#מבנה לוח חשמל משני 
מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ דרישות המפרט). כולל

, מהדקים, פסי אפס והארקה, חיווט, שילוט וכל חומרי4x63A פסי צבירה 
העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על המעגלים. מחיר קומפלט

ללוח

3.8.4.0340

1,870.00 1,870.00 קומפלט1.00 ) עם פאנלים פנימיים32#, 42#,12#מבנה לוחות חשמל משניים (דוגמת 
ודלתות בנוי מתאים מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ

, מהדקים, פסי אפס והארקה,4x40Aדרישות המפרט). כולל פסי צבירה 
חיווט, שילוט וכל חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על

המעגלים. מחיר קומפלט ללוח

3.8.4.0350

1,530.00 קומפלט  מודול לרבות#48 לביתן שומר תוצרת הגר 4x25A 14מבנה לוח חשמל 
מהדקים לאפס, הארקה, חיווט, שילוט, התקנה וחיבור קומפלט

3.8.4.0360
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

53,482.00 לוחות חשמל 8.4 סה"כ לתת פרק:

מערכת הארקות 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
552.50 קומפלט  מ"מ לרבות כל ברגי40X4פס השואת פוטנציאלים ראשי  מנחושת 

החיבור, אומים, דיסקיות פליז, שילוט וכל חומרי העזר הדרושים להתקנה
 מקום שמור.30% . אורך הפס יתאים למספר המוליכים שיש לחבר ועוד 

3.8.5.0010

55.25 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות120*מוליך הארקה מבודד/חשוף  נחושת 
 מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

3.8.5.0020

1,020.00 34.00 30.00 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות70*מוליך הארקה מבודד/חשוף  נחושת 
מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

3.8.5.0030

29.75 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות50*מוליך הארקה מבודד/חשוף  נחושת 
מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

3.8.5.0040

25.50 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות35מוליך הארקה מבודד/חשוף  נחושת 
מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

3.8.5.0050

637.50 21.25 30.00 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות25מוליך הארקה מבודד/חשוף נחושת 
מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

3.8.5.0060

408.00 13.60 30.00 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות16מוליך הארקה מבודד/חשוף נחושת  
מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

3.8.5.0070

204.00 10.20 20.00 יח'  ממ"ר (כולל)10-35תוספת למחיר מוליך נחושת חשוף  ושזור בחתכים 
עבור מהדק קנדי וחיבורו לאלמנט מתכתי

3.8.5.0080

510.00 102.00 5.00 יח' חיבור מוליך הארקה לצנרת מתכתית באמצעות שלת הארקה כבדה
3מגולוונת עד "

3.8.5.0090

110.50 יח' 3.8.5.0100 מ"מ כולל חבקים20X2גשר הארקה לשעון מים מפס שטוח  מגולוון 

5,100.00 קומפלט ביצוע מערכת הארקת מושלמת יסודות לבנין בית ספר ולתוספות לבנין
 לרבות טבעת גישר, יציאות4271בהתאם לתכנית הארקות ולקובץ תקנות 

חוץ, מעברי תפר, יציאה לפס השואת פוטנציאלים , יציאות להארקת לוח
חשמל ראשי. רתוך וחיבור לברזלי זיון ולמערכת הארקה קיימת

3.8.5.0110

2,779.50 מערכת הארקות 8.5 סה"כ לתת פרק:

גילוי אש וכריזת חרום משולבת 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,300.00 255.00 60.00 יח' גלאי עשן אופטי אנלוגי  למערכת ממוענת כולל יחידת כתובת 3.8.6.0010

1,275.00 255.00 5.00 יח' לחצן אזעקת אש למערכת ממוענת. 3.8.6.0020

255.00 יח' לחצן הפעלת כיבוי אש למערכת ממוענת 3.8.6.0030
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
425.00 212.50 2.00 יח' צופר אזעקת אש אור קולי עם נצנץ להתקנה פנימית למערכת ממוענת. 3.8.6.0040

297.50 יח' צופר אזעקת אש אור קולי עם נצנץ להתקנה חיצונית למערכת ממוענת. 3.8.6.0050

238.00 119.00 2.00 יח' נורית סימון לגלאי עשן או חום שאינה כלולה בסעיף מערכת כיבוי
בלוחות

3.8.6.0060

10,200.00 קומפלט  כתובות508מרכזית גילוי אש כתובתית אנלוגית ארבעה כרטיסים ( ל
גילוי וכרטיסי כיבוי) כמפור במפרט הטכני על כל מרכיביו לרבות חייגן

אוטומטי תכנות, התקנה, הפעלה וכל חומרי העזר קומפלט, לרבות הכנות
עתידיות. המערכת תהיה משולבת עם מערכת כריזה לפי דרישות התקן

3.8.6.0070

2,210.00 קומפלט ) למרכזית גילוי אש, כולל סימוןREMOTEלוח התראות חיצוני נפרד (
 כולל כל העבודותRESET ו ALARM OFFהאזורים ואפשרות לבצוע 

וחומרי העזר הדרושים להתקנה והפעלהקומפלט+ חיווט

3.8.6.0080

297.50 יח' יחידת כתובת להפעלה/הפסקה של מערכות שונות כגון מ.א, פתחי עשן,
מדפי אש, מעליות מנעולים מגנטים בדלתות וכד'+ חיווט.

3.8.6.0090

340.00 170.00 2.00 יח' יחידת כתובת להפעלת כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל 3.8.6.0100

6,800.00 3,400.00 קומפלט2.00 מערכת כיבוי אש בגז ללוח חשמל להפעלה אוטמטית בזמן שריפה
 צנרתFM - 200 3KGממערכת גילוי אש קיימת כולל מיכל גז במשקל  

נחושת נחירי פיזור לכל תא בלוח החשמלכולל חיבור מושלם לכיבוי
ברכזת ג.א קיימת ושני גלאי אש מחוברים בהצלבה שיותקנו בחלק העליון

 של לוח החשמל ומנורות סימון מחוץ ללוח מחווטת ומופעלת קומפלט

3.8.6.0110

1,020.00 יח' טלפון כבאים לתקשורת דו סטרית כולל שפורפרת עם תקע פין לאיזורי
מחסה

3.8.6.0120

2,890.00 קומפלט העברת כל מתקן גילוי אש לרבות כיבויים בבנין בדיקת מכון התקנים
(לפחות בדיקה אחת) כולל תאום הזמנת מכון התקנים, ליווי הבודק במשך

 כל זמן הבדיקות, כולל עזרהטכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/או חומרי
עזר שתידרש במידת הצורך למכון התקנים. המחיר כולל גם את  בצוע כל
הליקויים שידרשו לתיקון עד להשלמת המתקן לרבות כיבויי ם ע"י מכון

התקנים. המחיר כולל את התשלום למכון התקנים.

3.8.6.0130

14,280.00 238.00 60.00 יח'  ושנאי קו  תקרתי או קירי דגם "חצי ירח" כולל גריל10W 6רמקול כריזה "
 פח מחורר בצבע לבן מותקן שקוע בתקרה כולל חיזוק לקונסטרוקצית
התקרה או מותקן על הקיר כולל חיווט על התקרה. כל הכבלים יהיו

100V/24Vחסיני אש אדומים עם צנרת אדומה כבה מאליו ומתאים למתח 
 חלק ג.1220מתאים לדרישות תקן כריזת חירום משולבת  

3.8.6.0140

467.50 יח'  ס"מ להתקנה15X15 עם שנאי קו קומפקטי במידות 15Wשופר קול 
 של אטלס סאונדלייר" (יבואןVTFחיצונית שקועה בקיר כדוגמת 

 חלק ג.1220רמטל)מתאים לדרישות  תקן כריזת חירום משולבת  

3.8.6.0150

1,530.00 קומפלט  אזורי כריזת8עמדת הפעלת כריזה ראשית כמפורט במפרט הטכני עבור 
חירום לרבות מיקרופון ולוח הפעלה בהתאם למספר האזורים ועוד כריזת

חרום כללית כולל גם חיווטםקומפלט למרכזית הכריזה

3.8.6.0160
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,200.00 קומפלט  כמפורט במפרט הטכני, לרבות ערבל500W RMSמרכזית כריזה בהספק 

צליל, מערכת מצברי חרום, מטען, מצברים , פאנל התראת תקלות וכל
הציוד והאביזרים הדרושים להשלמתהמערכת הכל מותקן במסד סטנדרטי

 מקום שמור כולל גם חיבור30% בגובה המתאים לאביזרים ועוד 19"
המערכת והפעלתה קומפלט. המערכת תהיה משולבת עם רכזת גילוי אש

3 חלק 1220לפי דרישות התקן 

3.8.6.0170

2,550.00 קומפלט אספקנה והתקנה מושלמת של  מערכת צלצולים לרבות רישיון לתוכנה עם
 שנים מלאות, תכנות והדרכת עובדים, הכולל שעון5 עדכון גרסה למשך 

, וכל הנדרש להתקנה מושלמת של השעון צלצוליםUSBשבת שבועי ונגן 
כדוגמת תוצרת חברת וויב מערכות בע"מ

3.8.6.0180

1,487.50 297.50 5.00 יח'  להתקנה בתקרה/קיר מחוברת למערכת הכריזה24V 10Wמנורת נצנץ 
עבור הכוונה לחרשים בזמן כריזת חרום כולל חיווט

3.8.6.0190

8.50 מ"א  של טלדור עבור עמדת הפעלתMSA-6229 גידים) 4כבל מסוכך שזור (
כריזה

3.8.6.0200

40,145.50 גילוי אש וכריזת חרום משולבת 8.6 סה"כ לתת פרק:

מערכת התראת רעידת אדמה 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,300.00 קומפלט מערכת התרעה בפני רעידת אדמה העומדת לפי דרישות משרד החינוך

המחיר כולל: אספקה והתקנה ע"י מתקין מורשה, תחזוקה שוטפת, שנה
אחריות, חיבור  בכבל מתאים למערכתהכריזה, מצבר פנימי הניתן

למחזור, חיווי תקלת מתח, צופר, ביצוע כל ההכנות אשר ידרשו לפי
תוכניות ומפרט טכני (כדוגמת חברת ביפר )

3.8.7.0010

מערכת התראת רעידת אדמה 8.7 סה"כ לתת פרק:

מערכת פתיחת חלונות עשן 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מערכת לפתיחת פתחים לשחרור עשן מתוצרת "מטלפרס בע"מ"טל' :

03-5537971 פקס: 03-5550348

יש להתאים אפיון המנוע והרכזת לחלון שנבחר(מבנה ,הספק חשמלי,
וכמות חלונות משפיעים על דגם המנוע והרכזת הנדרשים יש לציין

התאמה לדרישות ולהנחיות רשות הכבאות ולתקן ישראלי למערכות הגנה
3X2.5NHXH E90 וכיבוי אש) כולל חיווט מושלם ע"י כבל חסין אש 

FE180מיחידת פיקוד עד ליחידות קצה של המערכת 

18,870.00 1,258.00 קומפלט15.00  וולט לפתיחה וסגירה של24מנוע חשמלי לחלון עשן המופעל בזרם ישר 
פתחים לשחרור עשן כולל כל האביזרים והרכיבים להשתלבות המנוע

CDC-200/600 24VDCלהפעלת/סגירת הפתח  כדוגמת הדגם
A1EN-12101/2תקן אירופאי חדש - מותקן ומחובר כמפורט קומפלט 

קביעת מהלך המנוע יאפשר פתיחה מלאה של החלון על הדרישות
בתקנות, מאושר מותקןו מחובר כמפורט קומפלט.

3.8.8.0030

12,750.00 קומפלט  מנועי חלונות עשן הכוללת40יחידות פיקוד ובקרה(רכזות) לפיקוד  על  
 שעות לפחות מנגנון בקרת טעינת הסוללות150מטען ומצברים למשך 

התרעה למצב פתח. כולל לחצניפתיחה, נורית חיווי למצב פתח לוח
 חברתD# H כדוגמת תוצרת EN-12101-9-10הבקרה יותאם לתקן ארופאי 

מטלפרס כולל אספקה התקנה וחיבור וכל חמרי העזר הדרושים קומפ לט

3.8.8.0040
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
595.00 595.00 קומפלט1.00  80לחצן  הפעלה אזורי לשעת חירום, הכולל נורת חיווי כדוגמת הדגם 

HE תוצרת -SIMON RWA,המסופק ע"י חברת מטלפרס  או שווה ערך 
מאושר מותקן ומחובר כמפורט קומפלט.

3.8.8.0050

263.60 13.18 20.00 מ"א  חסיני אש, קבועיםFE180 E90 NHXH 3X2.5כבלים חסיני אש מסוג 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות

חיבור בשני הקצוות (שאינו כלול במחיר נקודה)

3.8.8.0060

19,728.60 מערכת פתיחת חלונות עשן 8.8 סה"כ לתת פרק:

תא קבלים ללוח חשמל ראשי 8.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,700.00 יח'  דגםCIRCUTOR דרגות דוגמת 6בקר כופל הספק (כולל מד כופל הספק) 

"COMP.6עם תצוגת תפעול ובדיקת תקינות המדידה. משנה זרם עד "
630/5Aוהגנה עבורו 

3.8.9.0010

425.00 יח' DILK25-11 מתאים למיתוג קבלים כדוגמת 25KVARמגען תלת פאזי 
MOELLERתוצרת 

3.8.9.0020

297.50 יח' DILK20-11 מתאים למיתוג קבלים כדוגמת 15KVARמגען תלת פאזי 
MOELLERתוצרת 

3.8.9.0030

255.00 יח' DILK12-11 מתאים למיתוג קבלים כדוגמת 10KVARמגען תלת פאזי 
MOELLERתוצרת 

3.8.9.0040

212.50 יח' DILK12-11 מתאים למיתוג קבלים כדוגמת 5KVARמגען תלת פאזי 
MOELLERתוצרת 

3.8.9.0050

340.00 יח'  דל הפסדים עם נגדי פריקה אנטגרלים440V ,25KVARקבל תלת פאזי 
כולל הגנה מפני נגיעה מקרית

3.8.9.0060

229.50 יח' ,כנ"ל15KVARקבל כנ"ל אולם  3.8.9.0070

212.50 יח' ,כנ"ל10KVARקבל כנ"ל אולם  3.8.9.0080

170.00 יח' ,כנ"ל5KVARקבל כנ"ל אולם  3.8.9.0090

510.00 יח' NZMB1-A63 דגם 25KVARיחידת הגנה (מתנע)לקבל  3.8.9.0100

425.00 יח' NZMB1-A40 דגם 15KVARיחידת הגנה (מתנע)לקבל  3.8.9.0110

340.00 יח' PKZM0-25  דגם 10KVARיחידת הגנה (מתנע )לקבל  3.8.9.0120

255.00 יח' PKZM0-16  דגם 5KVARיחידת הגנה (מתנע )לקבל  3.8.9.0130
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,975.00 קומפלט מבנה לוח קבלים ראשי בנוי מתאים מודולריים מפח עם דלתות מפח

 ע"פ תכנית כולל4X250Aכמתואר במפרט הטכני לרבות פסי צבירה 
מהדקים לאפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה וחיבור קומפלט.

30%כולל את כל העבודות וחמרי העזר הדרושים להשלמת הלוח. (כולל 
מקום שמור) הלוח יותקן במבנה נפרד צמוד ללוח ראשי(מחיר מבנהלוח ק

ומפלט)

3.8.9.0140

תא קבלים ללוח חשמל ראשי 8.9 סה"כ לתת פרק:

אינטרקום חדרי מחסה 8.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מערכת אינטרקום המיועדת להתקנה בחדרי מחסה.בכל חדר מחסה תותקן

מ'. כוללת לחצן קריאה גדול1.20  בגובה Handfreeיחידת אינטרקום 
Duplexלחירום כולל זיהוי בכתב ברייל.המערכת תאפשר דיבור דו-כיווני 

 ללא צורך בלחיצה על כפתור דיבור .בבניין תותקן עמדת שומר מרכזית
Displayדיגיטלית שולחנית כולל שפופרת דיבור. עמדת השומר בעלת צג  

 אשר יאפשר לראות מהיכן התקבלה הקריאה, במידה והתבצעו מספר
קריאות, ניתן יהיה לזהות בעמדת השומר את כל הקריאות ולחזור אליהן

 חיווטSimpleBusלפי הסדר בו בוצעו.מערכת האינטרקום עובדת בשיטת 
). המערכת תהייה תוצרת2x0.8 - גידים בלבד (2המערכת יתבצע ב 

Comelitהמיובאת ומשווקת ע"י חב' אגבר אלקטרוניה  

4,080.00 קומפלט אספקה התקנה וחיבור של עמדת שומר דיגיטלית שולחנית כוללת
 לזיהוי עמדת הקריאה כוללת ספק כחDisplayשפופרת דיבור, כוללת צג 

1998A . דגם SimpleBus . המערכת עובדת בשיטת 1395ראשי דגם 
 המיובאת ומשווקת ע"י חב' אגבר אלקטרוניקה או ש"עComelitתוצרת 
מאושר

3.8.10.0020

425.00 425.00 קומפלט1.00  בעלתSimpleBus למערכת Handfreeאספקה והתקנה של שלוחת דיבור 
Ledלחיץ קריאה חירום אחד גדול, כולל זיהוי בכתב ברייל, כולל נורית 

 המיובאת ומשווקת ע"י חב' אגברlitCome  תוצרת 6228Wלחיווי. דגם 
אלקטרוניקה.

3.8.10.0030

153.00 153.00 1.00 נקודה  מ"מ כבה מאליו20נקודת אינטרקום חדר מחסה הכוללת צינור בקוטר 
 ממ"ר חסין אש מהרכזת עד2X0.8מהתקנה סמויה בקיר  לרבות כבל 

נקודת הקצה ללא הגבלת אורך

3.8.10.0040

1,105.00 יח' שרות ואחריות לשנה נוספת לאחר תום תקופת האחריות כולל תחזוקה
מונעת ותחזוקת שבר ע"פ המתואר במפרט הטכני.

3.8.10.0050

578.00 טרקום חדרי מחסה אינ 8.10 סה"כ לתת פרק:

מערכת בקרת כניסה(אינטרקום) 8.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על הקבלן לקחת בהצעתו תיאום מול קב"ט הגזרה לפני התקנת המערכת,

לרבות אישור ציוד המערכת מולו

1,700.00 יח' יחידת פנל כניסה באינטרקום כניסה בשער ביה"ס מותקנת בתוך כספת
מתכתית עם מנעול לפי דרישות עיריית ירושלים(מוגן מפני ונדליזם),

המערכת כוללת: פנל כניסה דיגיטלי אנטי ונדל ומוגנת מים. לוח מקשים
 צבעונית ברזולוציה גבוהה ועדשהCCD 1/2עם לחצן קריאה, מצלמת "

רחבת זוית, מקודד כניסה. תוצרת קומקס בלבד(הערה: ללא קוד ן).

3.8.11.0020
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
935.00 יח' מתקן יחידה במזכירות ובביתן שומר כוללת אינטרקום שפופרת בצבע לבן

עם מוניטור צבעוני(משולב טלוויזיה), אפרקסת, צליל דיגיטלי(זמזם
המתריע בזמן פתיחת שער הגן), מגע עזר אשר מנת את מעגל הדיבור בעת

 הנחת האפרקסת על כנה, התקנה על הטיח, לחצן שחרור שער הכניסה
ביציאה מהגן, של חברת "קומקס" בלבד או מאושר עיריית ירושל ים

3.8.11.0030

637.50 יח'  ק"ג של חברת "מולטי לוק", בשער 600מנעול אלקטרו מגנט במשקל 
הכניסה  הראשי (כולל  תיאום מקום בשער) מפסק  מתח למנעול

האלקטרו מגנט.

3.8.11.0040

637.50 יח' מפסק מואר לניטרול המערכת בביתן שומר 3.8.11.0050

850.00 קומפלט חווט מלא של כל מערכת אינטרקום לביה"ס כולל הכנת חיבור חשמל
בצורה מתאימה, חיבור והפעלת מערכת בצורה מושלמת

3.8.11.0060

297.50 יח' קודן   יציאה מוגן מים  לפתיחת שער  עם השהייה מובנת, מותקן באזור
PIMAבקרבת שער היציאה תוצרת 

3.8.11.0070

297.50 יח' שלט רחוק לפתיחת השער עבור בית הספר 3.8.11.0080

850.00 קומפלט  ס"מ עבוא פנל כניסה ראשי מותקן בסמוך30X40ארון מתכתי במידות 
לשער כניסה

3.8.11.0090

מערכת בקרת כניסה(אינטרקום) 8.11 סה"כ לתת פרק:

מנעולים חשמליים 8.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה והתקנה מושלמת

374.00 יח' 3.8.12.0020 מותקן ומחווט במשקוףAC/DC וולט 24מנעול 

170.00 יח' 3.8.12.0030 עבור מנעול לתנאי חוץAC/DC וולט 24תוספת למנעול 

170.00 יח' תוספת  עבור מגע עזר לחיווי מצב פתוח/סגור 3.8.12.0040

229.50 יח' מנעול דריכה/נטרול למערכות אזעקה 3.8.12.0050

136.00 יח' לחצן פתיחת דלת מותקן ומחווט קומפלט 3.8.12.0060

1,530.00 יח' 3.8.12.0070 ק"ג600מנעול אלקטרומגנטי כבד  

340.00 יח' תוספת למנעול אלקטרו מגנטי עבור מנעול מוגן מים 3.8.12.0080
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10.20 מ"א חיווט למערכת מנעולים חשמליים בכבל מתאים .ע"פ ספק הציוד כולל

צנרת שרשורית מתאימה
3.8.12.0090

מנעולים חשמליים 8.12 סה"כ לתת פרק:

452,395.60 עבודות חשמל 8 סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח פנים 9.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
103,620.95 60.35 1,717.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים השכבה

השניה ללא סיד (שליכטה שחורה), לרבות עיבוד מקצועות (פינות)
וזוויתנים

3.9.11.0010

6,460.00 34.00 190.00 מ"ר 3.9.11.0020 מ"מ עם תוספת דבק אקרילי (לפי דרישה)8שכבת הרבצה בעובי 

110,080.95 טיח פנים 9.11 סה"כ לתת פרק:

110,080.95 עבודות טיח 9 סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ60/60הסעיף מתאים לריצוף 

186,532.50 177.65 1,050.00 מ"ר  ס"מ או33/33 במידות R10ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
 ש"ח/מ"ר60 ס"מ, מחיר יסוד 50/50

3.10.31.0020

19,919.75 36.55 545.00 מ"א 3.10.31.0030 ס"מ7,10שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 

1,782.45 198.05 9.00 מ"ר  ס"מ עובי30/30 במידות R11ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
 ש"ח/מ"ר80 מ"מ, מחיר יסוד 8 

3.10.31.0040

208,234.70 יט פורצלן וקרמיקה ריצוף באריחי גרנ 10.31 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות 10.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 מ"מ על10/10 במידה Uחיפוי הקירות בקרמיקה כולל סרגלי פינה וסרגלי 

 פי תוכניות האדריכל, בגוון עפ"י האדריכל וללא תשלום נוסף.

26,498.75 182.75 145.00 מ"ר  ס"מ,33/33חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 
 ש"ח/מ"ר60 ס"מ, מחיר יסוד 45/45 ס"מ, 30/45

3.10.50.0020

8,644.50 192.10 45.00 מ"ר  ס"מ,15/60חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 
 ש"ח/מ"ר60מחיר יסוד 

3.10.50.0030
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

35,143.25 חיפוי קירות 10.50 סה"כ לתת פרק:

243,377.95 עבודות ריצוף וחיפוי 10 סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

צבע פנים 11.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות הצבע כוללות מספר גוונים   לרבות במשולב עפ"י פרטי האדריכל

55,335.00 23.80 2,325.00 מ"ר צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, לרבות
 שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע

3.11.11.0020

55,335.00 צבע פנים 11.11 סה"כ לתת פרק:

55,335.00 עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום 12 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל הדלתות יהיו עם מגיני אבצעות משני צידי המשקוף

עבודות אלומיניום 12.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
65,280.00 5,440.00 12.00 יח' חלון כע"כ תלת כנפי וחלק תחתון קבוע , ויחידת חלונות קיפ במידות

10 ס"מ עפ"י פריט א-318/107+40
3.12.1.0010

20,094.00 6,698.00 3.00 יח'  ס"מ עפ"י פריט340/170חלון כע"כ תלת כנפי וחלק תחתון קבוע במידות 
14א-

3.12.1.0020

2,448.00 612.00 4.00 יח' 75/70חלון קיפ עם מערכת שחרור עשן חשמלית ומערכת התראה, במידות 
19 ס"מ עפ"י פריט א-

3.12.1.0030

5,372.00 5,372.00 1.00 יח'  חלונות קיפ עם מערכת שחרור עשן חשמלית ומערכת התראה, וחלקים3
30 ס"מ עפ"י פריט א-300/125תחתונים קבועים במידות 

3.12.1.0040

4,794.00 1,598.00 3.00 יח' חלון קיפ עם מערכת שחרור עשן חשמלית ומערכת התראה במידות
33 ס"מ עפ"י פריט א-160/70

3.12.1.0050

18,496.00 9,248.00 2.00 יח'  זוגות חלונות כע"כ דו כנפיים וחלקים קבועים תחתונים במידות4
34 ס"מ עפ"י פריט א-640/125

3.12.1.0060

7,072.00 1,768.00 4.00 יח'  ס"מ עפ"י פריט90/170חלון כע"כ דו כנפי וחלק קבוע תחתון במידות 
35א-

3.12.1.0070

4,352.00 4,352.00 1.00 יח'  ס"מ עפ"י פריט220/170חלון כע"כ דו כנפי וחלק קבוע תחתון במידות 
36א-

3.12.1.0080



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 113עמוד: 29/10/2019

168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,598.00 1,598.00 1.00 יח' חלון קיפ עם מערכת שחרור עשן חשמלית ומערכת התראה במידות

37 ס"מ עפ"י פריט א-160/70
3.12.1.0090

1,700.00 1,700.00 1.00 יח' 43 ס"מ עפ"י פריט א-170/105 נתיבים   במידות 3חלון   הזזה   3.12.1.0100

5,695.00 5,695.00 1.00 יח' 29 ס"מ עפ"י פריט א-220/170חלון קבוע הזזה וקיפ במידות  3.12.1.0110

5,695.00 5,695.00 1.00 יח' 45 ס"מ עפ"י פריט א-220/170חלון קבוע הזזה וקיפ במידות  3.12.1.0120

6,120.00 765.00 8.00 יח' 47 ס"מ עפ"י פריט א-75/70חלון קיפ למקלט במידות  3.12.1.0130

3,825.00 1,275.00 3.00 יח' 48 ס"מ עפ"י פריט א-160/70חלון קיפ במידות  3.12.1.0140

5,100.00 5,100.00 1.00 יח' 49 ס"מ עפ"י פריט א-300/125חלון קיפ וחלקים קבועים במידות  3.12.1.0150

157,641.00 עבודות אלומיניום 12.1 סה"כ לתת פרק:

157,641.00 עבודות אלומיניום 12 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עבודות אבן 14.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
80,750.00 425.00 190.00 מ"ר חיפוי חזיתות המבנה בשיטה הרטובה באמצעות לוחות אבן כדוגמת

4 ש"ח/מ"ר, במידות שונות, בעובי מינימום 150הקיים, במחיר יסוד של 
ס"מ, בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל, לרבות שכבת הרבצה, רשת

פלדה מגולבנת, חוטים מנירוסטה, זוויתני פלדה מגולבנים וכו'. הכל
קומפלט לפי הפרטים בתוכניות. המדידה נטו לפי מ"ר הן בשטח ים

אופקיים, אנכיים, משופעים ומעוגלים, מישקים, שקעים, חיפוי עמודים
וקורות, חשפי פתחים, מזוזות, אדני חלונות, אבני פינה,בורטאגי'ם ,

אבנים שקועות, חריצים, אפי מים, שילוב סוגי אבן שונים, ציפוי מגן עליון
2378 וכו' לפי השטח הנראה לעין. הכל קומפלט נטו במ"ר וכמפורט בתקן 

 על כל חלקיו ובמפרט המיוחד.

3.14.1.0010

80,750.00 עבודות אבן 14.1 סה"כ לתת פרק:

80,750.00 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

מיזוג אויר 15 פרק:

מפוחים 15.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,105.00 552.50 2.00 יח' 3.15.20.0010 חד כווני, מופעל יחד עם התאורה.4מפוח (וונטה) "

680.00 340.00 2.00 יח' תוספת עבור לוחיות וחיווט חשמלי למפוח (וונטה) 3.15.20.0020

144.50 72.25 2.00 יח' .4תוספת תריס אל חוזר למפוח (וונטה) " 3.15.20.0030
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
637.50 יח' IN-LINE. 3.15.20.0040 דגם 4מפוח (וונטה) צנטרפוגלי קווי "

765.00 765.00 1.00 יח' .6כנ"ל, אך מפוח " 3.15.20.0050

2,694.50 מפוחים 15.20 סה"כ לתת פרק:

מערכת מיזוג אויר 15.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,080.00 4,080.00 קומפלט1.00 9,000מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) לתפוקת קירור נומינלית 

BTU/HR 5 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל.(מ-2.0 לרבות(
3.15.41.0010

23,800.00 5,950.00 קומפלט4.00 )4 (מ-BTU/HR 18,000כנ"ל, אך מזגן לתפוקת קירור נומינלית  3.15.41.0020

22,440.00 7,480.00 קומפלט3.00 )3 (מ-BTU/HR 23,000כנ"ל, אך מזגן לתפוקת קירור נומינלית  3.15.41.0030

56,100.00 9,350.00 קומפלט6.00 )2 (מ-BTU/HR 26,000כנ"ל, אך מזגן לתפוקת קירור נומינלית  3.15.41.0040

33,235.00 97.75 340.00 מ"א  צינורות2צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 
, צינור חשמל עם כבל רב גידי, הכל5/8, "3/8נחושת מבודדים בקטרים "
 מ"א הראשונים הכלולים המחיר התקנת2.0מאוגד יחדיו בשוול (מעל 

מזגן) לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו.

3.15.41.0050

5,355.00 382.50 קומפלט14.00 תוספת עבור חיבור ההזנה למאייד דרך שקע שיותקן צמוד למאייד
העבודה כוללת אספקה והרכה של שקע תיקני, התקנה סמויה בקיר,

בהתאם לחוקי החשמל הרלוונטיים

3.15.41.0060

145,010.00 מערכת מיזוג אויר 15.41 סה"כ לתת פרק:

147,704.50 מיזוג אויר 15 סה"כ לפרק:

עבודות מסגרות חרש וסיכוך 19 פרק:

עבודות מסגרות חרש וסיכוך 19.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
38,250.00 765.00 50.00 מ"ר ,2תכנון וביצוע טריבונות מפלדה מגולבנת + חיפוי עץ שקע/תקע בעובי "

 לרבות כל החיזוקים, החיבורים, פלטקות, ברגים, טיפול אימפרגנציה
לעץ, שטחים אופקיים ואנכיים וכו'. הכל קומפלט. (המדידה בהיטל

אופקי)

3.19.1.0010

38,250.00 עבודות מסגרות חרש וסיכוך 19.1 סה"כ לתת פרק:

38,250.00 עבודות מסגרות חרש וסיכוך 19 סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

תקרות פריקות מאריחים מינרליים 22.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
108,035.00 131.75 820.00 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים דגם "ברוק" תוצרת חב'

"Celotex ,או ש"ע "NRC=0.9 ס"מ,61/61 ס"מ, 60/60, אריח במידות 
 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים15.9 ס"מ, בעובי 61/122 ס"מ, 60/120

 מ') וגמר זוויתן בעובי1.0הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 
 מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה ( מחיר יסוד1.2 

 ש''ח/מ''ר)31לאריחים 

3.22.21.0010

15,848.25 140.25 113.00 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים דגם "דיון מקס" תוצרת חב'
'' Armstrong ,או ש"ע ''aw=0.9 ס"מ,61/61 ס"מ, 60/60, אריח במידות 

מ''מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים19 ס"מ, בעובי 60/120
 מ"מ1.2 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.0והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 

40ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יס וד לאריחים 
ש"ח/מ"ר)

3.22.21.0020

123,883.25 תקרות פריקות מאריחים מינרליים 22.21 סה"כ לתת פרק:

תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,836.00 204.00 9.00 מ"ר  מ"מ, לרבות0.75 ס"מ ובעובי 30, 40תקרת מגשי אלומיניום ברוחב 

 מ'), עד לביצוע מושלם1.0פרופילים נושאים ואלמנטי התליה (בגובה עד 
 מ"מ ליד הקירות1.2 של העבודה ופרופיל זוויתןבעובי 

3.22.22.0010

5,312.50 212.50 25.00 מ"ר  מ"מ,0.75 ס"מ ובעובי 30, 40תקרת מגשי אלומיניום מחוררים ברוחב 
 מ'), עד לביצוע1.0לרבות פרופילים נושאים ואלמנטי התליה (בגובה עד 

 מ"מ ליד הקירות1.2מושלם של העבודה ופרופילזוויתן בעובי 

3.22.22.0020

7,148.50 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 סה"כ לתת פרק:

תקרות גבס ופתחי שירות 22.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,854.40 163.20 42.00 מ"ר 1.0 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 12.7תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 

 מ' )
3.22.25.0010

3,060.00 306.00 10.00 מ"ר תקרה אקוסטית מלוחות גבס מחוררים בחירור רציף דגם ''קלינאו
 ס"מ (מחיר יסוד ללוח120/200, גודל הלוח aw=0.65אינבאו'' או ש"ע, 

 ש"ח/מ"ר)95גבס מחורר 

3.22.25.0020

9,914.40 תקרות גבס ופתחי שירות 22.25 סה"כ לתת פרק:

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,305.50 140.25 102.00 מ"א  מ"מ בין מפלסים שונים,12.7סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 

 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות60 ס"מ עד 40ברוחב פרוס מעל 
 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה0.1קונסטרוקציה (בגובה עד 

3.22.26.0010

14,305.50 כיות ואופקיות מגבס סגירות אנ 22.26 סה"כ לתת פרק:

בידוד תקרות אקוסטיות 22.27 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,428.00 40.80 35.00 מ"ר 60 במשקל  של 2בידוד תקרות אקוסטיות ע"י מזרוני צמר סלעים בעובי "

ק"ג/מ"ק עטופים  ביריעות פוליאתילן עמידות נגד אש (פלא"ב)
3.22.27.0010

1,428.00 בידוד תקרות אקוסטיות 22.27 סה"כ לתת פרק:

156,679.65 רכיבים מתועשים בבניין 22 סה"כ לפרק:

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23 פרק:

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.40הערה: סוג הבטון ב-

23,324.00 291.55 80.00 מ"א  ס"מ45כלונסאות בטון קטני קוטר-מיקרופיילים- קידוח ויציקה, בקוטר 
ובעומק כנדרש.

3.23.1.0020

5,403.45 4,156.50 1.30 טון , לזיון הכלונסאות.400מוטות פלדה רתיכים, עגולים ומצולעים, מסוג פ- 3.23.1.0030

28,727.45 סאות קדוחים ויצוקים באתר כלונ 23.1 סה"כ לתת פרק:

28,727.45 סאות קדוחים ויצוקים באתר כלונ 23 סה"כ לפרק:

עבודות פרוק הריסה ושונות 24 פרק:

עבודות פרוק והריסה 24.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי היחידה כוללים גם סילוק למקום שפך מאושר,על ידי הקבלן ועל

חשבונו,לרבות תשלום כל האגרות,שרוולים,מכולות,משאיות פינוי,אמצי
שינוע שונים  וכו'מחירי היחידה כוללים גם ביצוע כל ההגנות הנידרשות

על אלמנטים שלא להריסה לרבות פרוק וסילוק ההגנות בגמר העבודה.
פגיעה באלמנטים קיימים תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו .

4,046.00 115.60 35.00 מ"א חציבת שקעים במידות שונות בקירות קיימים כתושבת לתקרות/רצפות
בטון חדשות.

3.24.1.0020

4,335.00 51.00 85.00 מ"ר פרוק חיפוי אבן קיים בחזיתות המבנה, לרבות כל השכבות עד לקבלת קיר
 חזית נקיה.

3.24.1.0030

27,625.00 276.25 100.00 מ"ר  ס"מ, לרבות כל עבודות הניסור30÷20הריסת קירות בטון בעובי 
והשבירה כנדרש, קידוחי כוס כנדרש וכו'.

3.24.1.0040

13,770.00 76.50 180.00 מ"ר  ס"מ לרבות הריסת חגורות ועמודונים,7-10הריסת מחיצות בניה בעובי 
פריצת פתחים ו/או הרחבת פתחים במידות שונות, הריסה בשטחים קטנים

וברצועות וכו'.

3.24.1.0050

8,415.00 93.50 90.00 מ"ר  ס"מ לרבות הריסת חגורות ועמודונים,15-20הריסת קירות בניה בעובי 
פריצת פתחים ו/או הרחבת במידות שונות, הריסה בשטחים קטנים

וברצועות וכו'.

3.24.1.0060



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 117עמוד: 29/10/2019

168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,300.00 850.00 18.00 מ"ר  ס"מ ועד40פריצת פתחים במידות שונות בקירות בטון בעובי העולה על 

 פינות הפתח, כל4 ס"מ, עבור דלתות או חלונות, לרבות קידוחי כוס ב-50
עבודות הניסור והשבירה כנדרש וכו'.

3.24.1.0070

73,491.00 עבודות פרוק והריסה 24.1 סה"כ לתת פרק:

73,491.00 עבודות פרוק הריסה ושונות 24 סה"כ לפרק:

ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 פרק:

אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
187.00 187.00 1.00 יח'  ס"מ ממתכת מצופה כרום, להתקנה על כנף דלת תא60נגיש- ידית אחיזה 

3 חלק 1918שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 
3.30.11.0010

493.00 493.00 1.00 יח'  ס"מ, ממתכת75/75 עד 60/60 קבוע, בגודל Lנגיש- מאחז יד בצורת 
מצופה כרום, ניקל אופלסטיק לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד

, מותקן מושלם3 חלק 1918האסלה, לפי תקן ישראלי 

3.30.11.0020

705.50 705.50 1.00 יח'  ס"מ73-90נגיש- מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 
22  עם ציר מובנה מוגן היתפסות, עשויה ממתכת, צבועה/מצופה כרום, 

3 חלק 1918ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 

3.30.11.0030

446.25 148.75 3.00 יח' 3.30.11.0040 ליטר ממתכת מצופה כרום, לרבות מכסה3פח אשפה עגול לנפח 

969.00 323.00 3.00 יח'  ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה20פח אשפה עגול לנפח 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע,PS 840ומנגנון דוושת רגל, דגם "

מותקן מושלם

3.30.11.0050

739.50 246.50 3.00 יח' 3.30.11.0060 (נירוסטה), מותקן מושלם304מחזיק נייר טואלט שלישייה, מפלב"ם 

816.00 204.00 4.00 יח'  (נירוסטה) במידות304מתקן לנייר ניגוב ידיים בשיטת צץ-רץ מפלב"מ 
 ס"מ, לרבות מנגנון נעילה, מותקן מושלם38/28/10

3.30.11.0070

211.65 70.55 3.00 יח' 3.30.11.0080 (נירוסטה), מותקן מושלם304קולב בודד מפלב"מ 

227.80 227.80 1.00 יח'  ס"מ30נגיש- מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 
 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן304 ס"מ מפלב"מ 15ורוחב 

, מותקן מושלם3 חלק 1918ישראלי 

3.30.11.0090

1,122.00 280.50 4.00 יח'  מ"מ או210/120/125מתקן לסבון מלבני (אופקי או אנכי) במידות 
 (נירוסטה), התקנה על הקיר, דגם304 ליטר מפלב"מ 1, נפח 120/210/125

"PB 6542" או "PB 6562דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע "

3.30.11.0100

688.50 229.50 3.00 יח' מברשת אסלה תלויה מיציקת ניילון, מותקן מושלם 3.30.11.0110

1,428.00 357.00 4.00 מ"ר  מ"מ מודבקת ע"ג קיר עם פאזות מלוטשות בהיקף6מראת קריסטל בעובי 
המראה, לרבות תליה נסתרת

3.30.11.0120
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
255.00 255.00 1.00 יח'  ס"מ),45/90נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 

3 חלק 1918לפי תקן ישראלי 
3.30.11.0130

8,289.20 אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 סה"כ לתת פרק:

לוחות כתיבה 30.60 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,440.00 1,088.00 5.00 יח' 3.30.60.0010 ס"מ, מסגרת אלומיניום360/120לוח כיתה מחיק מגנטי במידות 

5,440.00 לוחות כתיבה 30.60 סה"כ לתת פרק:

13,729.20 ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 סה"כ לפרק:

מערכות גילוי וכיבוי אש 34 פרק:

ספרינקלרים 34.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,397.00 79.90 30.00 יח'  , בועה,QUICK RESPONSE, ,RECESSED/PENDENTספרינקלר מסוג 

, טמפ' ההפעלהK=5.6," ,1/2 חלקים, נחיר 2 גימור כרום, לרבות רוזטה 
" או ש"ע.CENTRAL תוצרת "QR-GB מעלות צלסיוס, דגם 68,79,93

3.34.1.0010

204.00 6.80 30.00 יח' תוספת עבור גימור לבן ורוזטה לבנה. 3.34.1.0020

3,612.50 144.50 קומפלט25.00 3.34.1.0030 מ"מ.1000חיבור גמיש פלב"מ עם עיגון באורך עד 

786.25 157.25 קומפלט5.00 3.34.1.0040 מ"מ.1200כנ"ל, אך באורך עד 

6,999.75 ספרינקלרים 34.1 סה"כ לתת פרק:

צינורות 34.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,116.50 70.55 30.00 מ"א  עם תפר גלויים או סמויים10צינורות פלדה שחורים צבועים סקדיול 

, לרבותQUICK UPבתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג 
1 1/2ספחים ומתלים, קוטר "

3.34.2.0010

1,785.00 89.25 20.00 מ"א 2כנ"ל, אך צינורות קוטר " 3.34.2.0020

1,428.00 95.20 15.00 מ"א , לרבות חיבורים מהירים,  לא כולל ספחים.3כנ"ל, אך צינורות קוטר " 3.34.2.0030

5,329.50 צינורות 34.2 סה"כ לתת פרק:

ספחים ואביזרים 34.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Cתת כתב: תוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
663.00 110.50 6.00 יח'  מכני),Tספחים מפלדה שחורה צבועה (זוויות, התסעפויות, מעברי קוטר, 

.3, לצינורות קוטר "QUICK UPלא כולל מחבר קל מסוג 
3.34.3.0010

833.00 833.00 1.00 יח' 11/2) קוטר "FEST an DRAIN) UL/FMברז בדיקה וניקוז עם חלונית 
" או ש"ע.AGF תוצרת "1000כדוגמת דגם 

3.34.3.0020

1,496.00 ספחים ואביזרים 34.3 סה"כ לתת פרק:

13,825.25 מערכות גילוי וכיבוי אש 34 סה"כ לפרק:

2,202,054.30 יה חדשה ושיפוץ (  )Cתוספות של העמותה: בנ 3 סה"כ לתת כתב:
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Dתת כתב: אודיטוריום (

עבודות עפר 1 פרק:

עבודות עפר 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
החפירה/חציבה בתוך המבנה הקיים,תבוצע בכלים זעירים/ בכל כלי

שידרש ובכל סוגי הקרקע לרבות סלע.

149.60 74.80 2.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד, יסודות עוברים, בור מעלית וראשי
כלונסאות במידות שונות. לרבות מילוי חוזר ממיטב העפר מהודק בשכבות

 ס"מ ו/או סילוק למקום שפך מאושר. המדידה נטו ללא מרחבי20÷15 של 
עבודה וללא שיפועי חפירה.

4.1.1.0020

149.60 עבודות עפר 1.1 סה"כ לתת פרק:

149.60 עבודות עפר 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. מחירי היחידה כוללים2 אלא אם צויין אחרת. 30. סוג הבטון ב-1הערות: 

.3.118 ביצוע כל הנידרש לקבלת דרגת חשיפת הבטון על פי תקן ישראלי  
 מחירי היחידה כוללים תמיכות זמניות לאלמנטים קיימים ככל שידרש

.מחירי היחידה כוללים ביצוע העבודה4לאורך כל תקופת הביצוע.
בשטחים מוגבלים,בתוך מבנה קיים לרבות נקיטת כל האמצעים לביצוע

העבודות.

2,380.00 1,190.00 2.00 מ"ק ראשי כלונסאות במידות שונות. 4.2.1.0020

11,662.00 1,666.00 7.00 מ"ק עמודי בטון עגולים בקטרים שונים יצוקים בתבניות פלדה לקבלת פני
בטון חלק.

4.2.1.0030

76,576.50 1,215.50 63.00 מ"ק 4.2.1.0040 ס"מ.20קירות בטון בעובי 

12,622.50 1,147.50 11.00 מ"ר 4.2.1.0050 ס"מ.25תקרות או גגות בטון בעובי 

41,905.00 24.65 1,700.00 יח'  ס"מ ובאורך כנדרש, לחיבור בין בטון חדש לקיים, לרבות12קוצים בקוטר 
 ס"מ, ניקוי הקדח בלחץ אוויר, דבק אפוקסי וכו'. הכל15 קידוח לעומק 

קומפלט.

4.2.1.0060

17,136.00 47.60 360.00 מ"ר  ס"מ ע"ג תקרת בטון קיימת, לרבות6יציקה משלימה "טופינג" בעובי של 
ניקוי התקרה הקיימת.

4.2.1.0070

41,565.00 4,156.50 10.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים רתיכים ורשתות פלדה מרותכות, מסוג
, בקטרים ובאורכים שונים, לזיון הבטון.400פ-

4.2.1.0080

203,847.00 עבודות בטון יצוק באתר 2.1 סה"כ לתת פרק:

203,847.00 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות בנייה 4 פרק:

עבודות בנייה 4.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Dתת כתב: אודיטוריום (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,750.00 119.00 250.00 מ"ר  ס"מ לרבות חגורות בטון7 חורים) בעובי 3מחיצות בלוקי בטון חלולים (

אופקיות, אנכיות, הקפיות, שטרבות, זיון החגורות, עיגון לקיים באמצעות
 קוצים וכו'.

4.4.1.0010

6,375.00 127.50 50.00 מ"ר  ס"מ לרבות חגורות בטון10 חורים) בעובי 3מחיצות בלוקי בטון חלולים (
אופקיות, אנכיות, הקפיות, שטרבות, זיון החגורות, עיגון לקיים באמצעות

 קוצים וכו'.

4.4.1.0020

14,450.00 170.00 85.00 מ"ר  ס"מ לרבות חגורות בטון20 חורים) בעובי 4קירות בלוקי בטון חלולים (
אופקיות, אנכיות, הקפיות, שטרבות, זיון החגורות, עיגון לקיים באמצעות

 קוצים וכו'.

4.4.1.0030

50,575.00 עבודות בנייה 4.1 סה"כ לתת פרק:

50,575.00 עבודות בנייה 4 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

עבודות איטום 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,205.00 59.50 390.00 מ"ר איטום קירות מתחת לציפוי אבן בחזיתות, בציפוי צמנטי פולימרי חד

4" או ש"ע, בכמות כוללת של 100רכיבי גמיש מסוג "טורוסיל פלקס 
ק"ג/מ"ר בשתי שכבות.

4.5.1.0010

13,260.00 34.00 390.00 מ"ר 4.5.1.0020 ס"מ.3בידוד מתחת לציפוי אבן בחזיתות בלוחות רונדופן בעובי 

5,355.00 59.50 90.00 מ"ר  בשתי107 או סיקהטופסיל FX-100איטום פנים מאגר מים בטורוסיל 
 ק"ג/מ"ר, לרבות הכנת התשתית, רולקות4שכבות בכמות כללית של 

בטון,איטום מעברי צנרת וכל השכבות כנדרש. הכל קומפלט לפי מפרט
היצרן.

4.5.1.0030

41,820.00 עבודות איטום 5.1 סה"כ לתת פרק:

41,820.00 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

עבודות נגרות ומסגרות אומן 6 פרק:

עבודות נגרות 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,040.00 2,040.00 1.00 יח' 3 ס"מ לרבות פנל נירוסטה עפ"י פריט נ-105/210דלת חד כנפית במידות  4.6.1.0010

2,040.00 עבודות נגרות 6.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות מסגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,964.00 2,482.00 2.00 יח' 20 ס"מ לרבות יחידה נפתחת עפ"י פריט מ-330/170סורג במידות  4.6.2.0010
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Dתת כתב: אודיטוריום (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,496.00 1,496.00 1.00 יח' 29 ס"מ  עפ"י פריט מ-200/170סורג במידות  4.6.2.0020

2,244.00 2,244.00 1.00 יח' 32 ס"מ  עפ"י פריט מ-300/170סורג במידות  4.6.2.0030

612.00 612.00 1.00 יח' 42 ס"מ עפ"י פריט 120/70חלון רפפה במידות  4.6.2.0040

612.00 612.00 1.00 יח' 44 ס"מ עפ"י פריט מ-80/80דלת חד כנפית במידות  4.6.2.0050

2,244.00 2,244.00 1.00 יח' 45 ס"מ עפ"י פריט מ-105/210דלת אש חד כנפית במידות  4.6.2.0060

4,080.00 4,080.00 1.00 יח'  ס"מ לרבות מנגנון בהלה וצהר עפ"י125/210דלת אש חד כנפית במידות 
ב52פריט 

4.6.2.0070

2,108.00 2,108.00 1.00 יח' 56 ס"מ לרבות יחידה נפתחת עפ"י פריט מ-680/170סורג במידות  4.6.2.0080

442.00 442.00 1.00 מ"א 58מעקה עפ"י פריט מ- 4.6.2.0090

18,802.00 עבודות מסגרות 6.2 סה"כ לתת פרק:

20,842.00 גרות ומסגרות אומן עבודות נ 6 סה"כ לפרק:

אינסטלציה 7 פרק:

צינורות 7.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,762.50 110.50 25.00 מ"א ) דוגמת "חוליות"אוH.D.P.Eצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (.

 מ"מ, ללא110"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 
ספחים.

4.7.31.0010

2,762.50 צינורות 7.31 סה"כ לתת פרק:

עטיפת בטון לצנרת 7.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,402.50 93.50 15.00 מ"א  ס"מ מסביב לצינורות מכל סוג, לרבות ברזל10עטיפת בטון מזוין בעובי 

).4 מ"מ ("110 ק"ג/מ"ק) לצינורות קוטר 60הזיון (במשקל 
4.7.32.0010

1,402.50 עטיפת בטון לצנרת 7.32 סה"כ לתת פרק:

, ויציקת ברזלPVCספחים לצנרת פוליאתילן, פוליפרופילן,  7.33 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
722.50 72.25 10.00 יח' ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת

) דוגמת "חוליות" או "גבריט" אוH.D.P.Eפ.א. בצפיפות גבוהה (.
 מ"מ.110"מובילית" או ש"ע קוטר 

4.7.33.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

722.50 , ויציקת ברזלPVCספחים לצנרת פוליאתילן, פוליפרופילן,  7.33 סה"כ לתת פרק:

מחסומי רצפה, סיפונים למזגן ותעלות ניקוז 7.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
595.00 595.00 1.00 יח' ) עםH.D.P.E מ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (.200/110מחסומי רצפה 

מכסה פלסטיק.
4.7.34.0010

1,275.00 212.50 6.00 יח'  ושרוול פי.וי.סי. עם טבעתHDPE "2/"4קופסאות ביקורת נופלת מ 
ומכסה רשת מפליז

4.7.34.0020

1,870.00 ים למזגן ותעלות ניקוז מחסומי רצפה, סיפונ 7.34 סה"כ לתת פרק:

כיורים וקערות 7.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
816.00 408.00 2.00 יח' כיור רחצה רחצה מחרס לבן אובלי סוג א' מודבק מתחת למשטח דוגמת

חרסה דגם "מיני נופר" או ש"ע.
4.7.42.0010

255.00 127.50 2.00 יח' 4.7.42.0020 לכיור רחצה.1 1/4סיפון ניקל "

1,071.00 כיורים וקערות 7.42 סה"כ לתת פרק:

ברזים וסוללות 7.45 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
867.00 433.50 2.00 יח' סוללה לכיור להתקנה מהקיר סידרת "רותם" עם פיה קצרה דגם "חמת"

 או ש"ע גימור כרום עם כל חמומרי העזר900521מק"ט 
4.7.45.0010

867.00 ברזים וסוללות 7.45 סה"כ לתת פרק:

99תת פרק  7.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,300.00 15,300.00 קומפלט1.00 מערכת שאיבה למי ביוב הכוללת: קומפלט של שתי משאבות כל משאבה

 ,תושבת2KW מ"מ,65 מ' מים, מעבר חופשי  6 מק"ש כנגד 4בתפוקה של 
תחתונה, מסילות הרמה, חיבורים מהירים לחיבור המשאבה והצנרת

 מ', שרשרת הרמה מפלב"ם, חיבור חשמל, מצופי הפעלה1.5באורך עד 
 חיבור ללוח ח316) המצופים תלוים על מוט פלב"ם 24Vניתוק ואזעקה (

שמל הכולל פיקוד על תקלה והפעלת המשאבה ברצף ( לפי דרישת
המצוף) וחיווט חשמלי בין הלוח למשאבה הכנת לוח ורשימת משאבות

 תלתDLV" דגם WARALOלאישור המהנדס המשאבה תהיה מתוצרת "
פאזי או ש"ע מאושר

4.7.99.0010

9,435.00 314.50 30.00 מ"א "2000אספקה והרכבה של צינור סניקה למשאבות ביוב פוליבטילן "גלרון 
 בחיבור אוגני פליז לתושבת המשאבה, ספחים ואביזרים מיצור מראש

 מ"מ110המחיר לפי מ"א ללא אביזרים קוטר צינור 

4.7.99.0020

3,145.00 314.50 10.00 יח' אביזרים לצנרת הנ"ל 4.7.99.0030

27,880.00 99תת פרק  7.99 סה"כ לתת פרק:
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

36,575.50 אינסטלציה 7 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל 8 פרק:

נקודות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: כל הנקודות כוללות חציבות וקידוחים לצנרת החשמל במבנה

הקיים ככל שנדרש לביצוע הנקודה. כל שקעי החשמל יסופקו עם תריסי
הגנה פנימיים למניעת חישמול

12,240.00 136.00 90.00 נקודה נקודת מאור 4.8.1.0020

340.00 34.00 10.00 נקודה תוספת לנקודת מאור עבור מפסק מחליף נקודת מאור. 4.8.1.0030

272.00 34.00 8.00 יח'  ממ"ר לתאורה דו1.5תוספת לנקדת מאור עבור מוליך נוסף בחתך 
תכליתית

4.8.1.0040

3,060.00 102.00 30.00 נקודה נקודת מאור לתאורת חירום חד תכליתית 4.8.1.0050

204.00 102.00 2.00 נקודה 20 בצינור 3x1.5N2XYנקודת פיקוד בודדת לממסר צעד או למגענים בכבל 
24V מ"מ, סיום בלחצן מואר, לרבות לחצן מואר במתח 

4.8.1.0060

1,088.00 136.00 8.00 נקודה נקודת פיקוד שתי הדלקות   לממסרי צעד או סיום בשני לחצנים כנ"ל
 מ"מ20 בצינור 5x1.5N2XYלמגענים בכבל 

4.8.1.0070

306.00 153.00 2.00 נקודה 10x1.5N2XY הדלקות למאור לממסר צעד בכבל 4נקודת פיקוד עד  
 מ"מ, סיום בלחצנים כנ"ל32בצינור 

4.8.1.0080

2,720.00 136.00 20.00 נקודה 4.8.1.0090 סיום באביזר בודד גלוי או סמוי בקיר.16Aנקודת חיבור קיר 

5,355.00 153.00 35.00 נקודה  סיום באביזר משותף עם שני שקעים צמודים16Aנקודת חיבור קיר רגילה  
 16Aסמויים בקיר או גלויים עה"ט  

4.8.1.0100

680.00 170.00 4.00 נקודה 4.8.1.0110 סיום באביזר בודד גלוי או סמוי בקיר מוגן מים16Aנקודת חיבור קיר 

1,020.00 204.00 5.00 נקודה  סיום באביזר משותף עם שני שקעים צמודים16Aנקודת חיבור קיר רגילה  
 16A.סמויים בקיר או גלויים מוגני מים 

4.8.1.0120

340.00 170.00 2.00 נקודה N4 סיום באביזר ניסקו  16Aנקודת חיבור קיר חד פאזי  4.8.1.0130

374.00 187.00 2.00 נקודה N6 סיום באביזר ניסקו  16Aנקודת חיבור קיר חד פאזי   4.8.1.0140

212.50 נקודה 3x16A cee סיום בשקע 16Aנקודת חיבור קיר חד פאזית   4.8.1.0150
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Dתת כתב: אודיטוריום (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
510.00 510.00 1.00 יח'  ממ"ר צינור כבה מאליו סיום5X2.5  כבל 3X16Aנקודת הזנה תלת פאזית  

 ו+ שני5X16A בקופסת שקעים מתועשת הכוללת:  שקע תלת פאזי 
 מקום עם מכסה שקוף והגנות12 כולל חלון 16Aשקעים ישראליים 

לשקעים . המחיר כולל :את קו ההזנה הראשי קופסה ,שקעים ,והתקנה
מושלמת של הקופסה כולל חיווט מלא של כל האביזרים בקופסה מאמ"ת

16A 3X 16, מאמ"תA 4 מ"א 30 וממסר הזליגהX40Aדוגמת, 
MA-532-2-110  של ע.ד.א פלסט או NPLניסקו 

4.8.1.0160

340.00 נקודה נקודת  מקבץ שקעים טיפוסית לחשמל ולתקשורת אופיס ניסקו הכוללת :
 מלאה,  נקודות הכנה למחשב צנרת16A שקעי חשמל כולל נקודת ח"ק 4

וחוט משיכה ,  נקודת טלפון מלאה, המחיר כולל קופסת "אופיס ניסקו"
להתקנה גלויה או סמויה.וכיסוי דמה לתקשורת

4.8.1.0170

2,040.00 510.00 4.00 נקודה נקודת מקבץ חשמל ותקשורת בעמדת מורה בכיתות מסוג "אופיס ניסקו"
או ש"ע הכוללת: שתי קופסאות נפרדות אחת לחשמל והשניה לתקשורת .

 שקעי חשמל  עם6 סיום ב-Y3x2.5N2X ע"י כבל16Aנקודת חיבור קיר 
2 מ"מ  25 צינורות בקוטר 2תריסי הגנה פנימיים,  הכנה  לתקשורת ע"י 

USBמפסקי גוויס דו קטביים מוארים לניתוק  שקעי חשמל , הכנה לשקעי 
, HDMI, AUX, VGA-כיסויי דמה לרבות צנרת וחיווט, אביזרי קצה2 ו 

לחשמל (ע"פ  פרט).

4.8.1.0180

3,400.00 1,700.00 2.00 נקודה מקבץ מולטימדיה לחדר ספורט וכדו  הכולל צנרת ,אביזרי קצה וכבילה
 , נקודתVGA ,  נקודת HDMI נקודת תקשורת מחשב,  נקודת 1מלאה  : 

רמקולים+ווסת שמע, המחיר כולל קופסת מקצועית מתועשת מתכתית עם
 חזית אלומניום אנודייז להתקנה סמויה בקיר דוגמת "קרמר אלקטרוניקה"

4.8.1.0190

1,530.00 102.00 15.00 נקודה  עם חוט משיכה  מהנקודה ועד25  צינור  wifiנקודת הכנה  למחשב או 
ארון ריכוז תקשורת בבית ספר.

4.8.1.0200

6,120.00 255.00 24.00 נקודה תוספת לנקודת הכנה לתקשורת עבור כבילה הכוללת: כבל מחשב מסוכך
CAT-7a GIGAמושחל בצינור (נקודת הכנה נמדד בנפרד) מארון המחשבים 

-RJ-45 7 CAT הקרוב ועד לנקודת הקצה. סיוםבקופסת "גוויס" עם שקע 
מסוכך, הכבל והשקע יהיו מסוג המאושר ע"י אנשי התקשורת של המזמין.

 וחיבור הכבל לל וח הניתובRIT הנקודה כוללת אביזר קצה לחיבור פנל 
ובדיקת הכבל בשתי הקצוות לפני חיבור סופי, אורך הנקודה המקסימלי

 מ"א25עד 

4.8.1.0210

119.00 נקודה ) בתוך צינור4X2X0.5 זוג (4נקודת טלפון רגילה: הכוללת כבל טלפונים 
 מ"מ מתיבת הטלפונים ראשית בבית הספר ועד לנקודת הקצה. סיום20

RJ11בקופסה תחה"ט עם בית תקע טלפון 

4.8.1.0220

850.00 קומפלט  הדלקות  שונות4נקודת פאנל הדלקות ראשי לביה"ס  מ"א או מאור עם 
מלוחות חשמל שונים מותקן בקומת הכניסה כולל כבלי פיקוד

12X1.5N2XY מ"מ חיווט, שילוט כל מפסק וחיבור32  ממ"ר בצינור 
מושלם בפאנל סיום במפסקים מוארים שקועים בקיר כולל נעילת הפנל

במפתח.

4.8.1.0230

3,187.50 127.50 25.00 נקודה  מ"מ אדום20 מושחל בצינור 2X0.8נקודת גילוי אש הכוללת: כבל תקני 
כבה מאליו מרכזת ג"א עד יחידת הקצה (גלאי,מנורת סימון,לוח אתראות

משני ,לחצן,צופר אש, יחידת כתובת ג"א מכל סוג וכדו') או בין שתי
יחידות קצה סמוכות

4.8.1.0240

1,020.00 102.00 10.00 נקודה נקודת חיבור הארקה לאלמנטים מתכתיים ע"י מוליך נחושת חשוף שזור
 ממ"ר10

4.8.1.0250

637.50 127.50 5.00 נקודה נקודת חיבור הארקה לאלמנטים מתכתיים ע"י מוליך נחושת חשוף שזור
 ממ"ר16

4.8.1.0260
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
340.00 נקודה 3X1.5 N2XYנקודת לחצן הפסקת חרום צנרת חסינת אש וחיווט בכבל 

 או ש"עABBכולל לחצן תקני 
4.8.1.0270

595.00 119.00 5.00 נקודה  קואקסיאלי מתאים לחיבור לחברתT.Vנקודת טלויזיה  צנרת וכבל 
הכבלים, סיום באביזר קצה תקני

4.8.1.0280

2,040.00 102.00 20.00 נקודה  מ"מ אדום עד20 ממ"ר אדום  בצינור 2X0.8נקודת כריזת חרום כולל כבל 
לרמקול כולל חיבור וחיווט לרמקול

4.8.1.0290

187.00 187.00 1.00 נקודה נקודה לדוד מים חמים (בוילר) לרבות שעון שבת מכני וייסבורד מותקן
בקיר כולל מפסק דו קוטבי מואר

4.8.1.0300

374.00 187.00 2.00 נקודה  מ"מ ישיר25 בצינור 3x2.5N2XY כבל 1x16Aנקודת חיבור קיר חד פאזית 
 עםIP65 מוגן מים 2x16Aמלוח חשמל עבור מעבה מ"א, סיום במפסק פקט 

 סידור נעילה במצב פתוח

4.8.1.0310

212.50 נקודה  מ"מ ישיר25 בצינור 3x4N2XY כבל 1x20Aנקודת חיבור קיר חד פאזית 
 עםIP65 מוגן מים 2x25Aמלוח חשמל עבור מעבה מ"א, סיום במפסק פקט 

 סידור נעילה במצב פתוח

4.8.1.0320

1,700.00 340.00 5.00 נקודה  מ"מ ישיר63 בצינור 5x10N2XY בכבל 3X40Aנקודת חיבור תלת פאזית 
 קטבים4מלוח חשמל עבור יחידת מעבה מיזוג אוויר, סיום במפסק פקט  

 כולל אופציתנעילה במצב פתוח בלבד מותקן בסביבהIP65מוגן מים 
חיצונית

4.8.1.0330

510.00 170.00 3.00 יח'  מ"מ ישיר2.5 בצינור 5x2.5N2XY בכבל 3X16Aנקודת חיבור תלת פאזית 
 קטבים4מלוח חשמל עבור יחידת מעבה מיזוג אוויר, סיום במפסק פקט  

 כולל אופצית נעילה במצב פתוח בלבד מותקן בסביבהIP65מוגן מים 
חיצונית

4.8.1.0340

510.00 יח' נקודת  לאלקטרומגנט דלת כולל :כבילה וחווט מתאים כבה מאליו , צנרת
 ,יחידת אלקטרומגנט כפולה תקנית "זכר-נקבה" מותקנת בקיר ובדלת

4.8.1.0350

340.00 יח'  מ"מ ישיר40 בצינור 5x6N2XY בכבל 3X25Aנקודת חיבור תלת פאזית 
 קטבים4מלוח חשמל ראשי  עבור לוח חשמל מעלית, סיום במפסק פקט 

 כולל אופצית נעילה במצב סגור בלבד מותקן בסביבהIP65מוגן מים 
חיצונית

4.8.1.0360

170.00 נקודה נקודת תא פוטואלקטרי כולל תא פוטואלקטרי מוגן מים חיווט צנרת
וחיבור מלא, לרבות קופסה להתקנה שקועה בקיר אבן

4.8.1.0370

1,530.00 382.50 4.00 יח' נקודת "מזגנית"  לפיקוד ושליטה למזגן ללא שקע שקועה בקיר כדוגמת
 תוצרת אלקטרוזן (איש קשר שאול ברנר70222 מק"ט ERCדגם 

 ממ"ר4X1.5 מ"מ וכבל 20) הזנה למזגנית תבוצע ע"יצינור 054-6205585
ישירות ללוח חשמל כולל חיווט וחיבור מושלם, המזגנית תסופק עם

קופסת בטון מקורית מפח כולל מסגרת(מכיול לשעתיים פעולה)

4.8.1.0380

510.00 255.00 2.00 יח'  עם50 צינורות ?3נקודת הכנת לפנל שליטה  למקרן בתקרה הכוללת:  
חוטי משיכה מחלל תקרה ליד המקרן ועד הקופסה לפנל השליטה בקיר

(הפנל יתומחר בסעיף נפרד) הערה:מרחק מהמקרן לקיר הקרנה קדמי
 מטר5בכיתה עד 

4.8.1.0390

382.50 76.50 5.00 נקודה 4.8.1.0400 מ"מ וחוט משיכה (ללא כבילה)20נקודת הכנה למצלמת טמ"ס צנרת 
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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)Dתת כתב: אודיטוריום (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,020.00 102.00 10.00 נקודה  מפנל שליטה בקיר או25) הכולל צינור ?A/Vנקודת רמקול (מערכת 

 ממ"ר שזור מתאים ךמערכת שמע, סיום בשקע2x1.0 עם כבל A/Vמריכוז 
רמקול גוויס תיקני

4.8.1.0410

2,125.00 212.50 10.00 נקודה  עמיד בשריפה3X2.5NHXHX-E90-FE180נקודות הזנה לחלון עשן- כבל 
 מ"מ כבה מאליו תקני25ע"פ דרישות התקן מושחל בצינור 

4.8.1.0420

170.00 נקודה  ממ"ר6X0.8נקודות  פיקוד ללחצן פתיחה למערכת חלונות עשן- כבל  
 מ"מ כבה מאליו תקני מ"מ  מהלחצן ועד הרכזת חלונות עשן20בצינור 

4.8.1.0430

57,417.50 נקודות 8.1 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערות ============================= כל גופי התאורה

 שנים אחריות לפחות. בעלי תקנים4 יסופקו עם אחריות LEDמבוססי 
.TM21 ו-LM-80 שעות עבודה לפי תקן 50,000ישראל (מת"י). אורך חיים 

,CCT=4000K.  גוון אור לבן טבעי IEC62471 ותקן פוטוביולוגי LM79תקן 
 כדוגמתחLVD לEMC, לרבות בדיקת TUV או CB דרייבר לג"ת לד בתקן 

 או ש"ע מאושר, לרבות עיגון כפול של ג"תLIFUD או MEANWELLברת 
לתקרת בטון ועפ"י המפרט הטכני.

4,462.50 297.50 15.00 יח' BACKLIGHT LED ס"מ, בטכנולוגיית 60x60 במידות LEDג"ת מבוסס  
שקוע בתקרה אקוסטית. עשוי מפח מגולוון צבוע איפוקסי לבן. בהספק 

3800lm 36W דגם .LED BLMAXILI GHTתוצרת אורעד מתאים להתקנה  
בממ"מ

4.8.2.0020

2,975.00 297.50 10.00 יח'  נורות לד לזמן6ג"ת שלט יציאה חד תכליתי  מאלומניום מלוטש עם  
 בהתקנה  בתקרה  או על הקיר60% דקות ובעוצמת תאורה 90עבודה 

,אלקרטרוזןEL622LEDשילוט "יציאה" וסימון חץ אלקטרולייט דגם 
,PROFILE MAXI- LED או דגם מסדרת, XY-VEX"מתוצרת "אנלטק 

 השילוט יהיה חד צדדי2.22 חלק 20מאושרי מכון התקנים מתאימים לת.י 
או ד ו צדדי בהתאם למיקום ההתקנה.

4.8.2.0030

7,437.50 297.50 25.00 יח' ג"ת חירום חד תכליתי לתאורת התמצאות מבוסס נורות לד בעלת תפוקה
 דקות. ללא התראות קוליות כלל כולל180 לומן וזמן הארה 170של 

, מבדק תקינות אינטגראליmAh3.6V2 200סוללה נטענת ניקל מטל 
,כדוגמת "כפתור " דגם2.22 חלק 20ואישור מכון התקנים הישראלי לתקן 

 אנלטק, או אXYLUX עם בדיקה עצמית בדיקה עצמית או סדרת 631-08
" להתקנה שקועה בקיר (או דגם דומה להתקנה1לקטרוזן דגם  "שירה 

גלויה עה"ט

4.8.2.0040

5,100.00 255.00 20.00 יח'  מ"מ, בהספק200, בקוטר LEDגוף תאורה שקוע דקורטיבי בטכנולגית 
2300Lm ,25Wעשוי מאלומניום בציפוי אבקת פוליאסטר, הכולל צלעות .

.כולל דרייבר וספק כחIP54קרור לפיזור מקסימלי של החום.מוגן מים 
" תוצרת "אורעד מהנדסים" או ש"עMAXILIGHT DLD 825מתאים דגם "

4.8.2.0050

850.00 170.00 5.00 יח'  מ"מ, בהספק150, בקוטר LEDגוף תאורה שקוע דקורטיבי בטכנולגית 
1470Lm ,18Wעשוי מאלומניום בציפוי אבקת פוליאסטר, הכולל צלעות .

.כולל דרייבר וספק כחIP54קרור לפיזור מקסימלי של החום.מוגן מים 
" תוצרת "אורעד מהנדסים" או ש"עMAXILIGHT DLD 616מתאים דגם "

4.8.2.0060
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Dתת כתב: אודיטוריום (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,700.00 340.00 5.00 יח'  עם כיסויIK10-IP65 עגול מותקן גלוי על הטיח מוגן מים 12Wג"ת לד  

 עגול" של אלקטרוזןSGפוליקרבונט אנטי ונדלי מחוזק בברגים כדוגמת "
או ש"ע

4.8.2.0070

2,550.00 510.00 5.00 יח'  בתפוקה27W   להתקנה שקועה/מצוד תקרה בהספק של 30X120ג"ת לד 
חלון אחד" חברת געש או ש"ע3000 כדוגמת פנטאלד 2500LMאורית של 

מאושר

4.8.2.0080

20,825.00 297.50 70.00 יח' 4000K לומן 40w, 3600 להתקנה שקועה בתקרה 30x120ג"ת לד במידות 
דגם פאנטלד געש

4.8.2.0090

425.00 212.50 2.00 יח'  מותקן גלוי על הקיר או1600Lm 16W מ"מ, בהספק 285ג"ת  לד בקוטר 
על התקרה עם כיסוי פוליקרבונט אנטי ונדלי מחוזק בברגים דגם
"חרמונית רונלדו לד" של געש תאורה או ש"ע עם נתונים דומים

4.8.2.0100

297.50 יח' , לתאורת פנים וחוץLEDג"ת קירי שקוע אסימטרי תאורה בטכנולוגיית 
. כדוגמת  "קירית לד" חברת געש או ש"ע80Lm 4W(שבילים) בהספק

מאושר

4.8.2.0110

255.00 יח'  עם רפלקטור א- סימטרי שקוע בתקרה אקוסטית הגוף 24Wג"ת לד 
 ס"מ ולובר מט אופלי לתאורת לוח כיתה, דגם120 ס"מ באורך 16ברוחב 

פנטאלד שוטף קיר ולוח

4.8.2.0120

1,020.00 יח' LIGHT STREME LED MINI דגם IP65,4400Lm 1x59Wג"ת להצפה לד 
עשוי מאלומיניום יצוק, תושבת פלדת אל חלד עם דגות הטייה. כיסוי

, יבואן: אלקטרוזןRZB" תוצרת 1716.1131.172זכוכית מחוסמת. דגם "

4.8.2.0130

510.00 יח'  צמוד קיר מסוגנן, המאפשר פיזורIP65גוף תאורה לד בעל דרגת אטימות 
אור חד-כיווני או דו-כיווני כלפי מעלה ומטה.להתקנה חיצונית על הקיר.

דגם  "מטרו דו כיווני" חברת געש או ש"ע מאושר

4.8.2.0140

1,275.00 255.00 5.00 יח' ג"ת מוגן מים עם כיסוי מוגן מים עשוי מפויקרבונט וכיסוי אקרילי שקוף
IP54 2850 בהספקLm ,41wלהתקנה גלויה, דגם סיטי לייט פלוס 

4.8.2.0150

47,600.00 גופי תאורה 8.2 סה"כ לתת פרק:

אינסטלציה חשמלית 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
68.00 מ"א  ס"מ  110 בעומק 50חפירה/חציבה לכבלים  בקרקע או בסלע ברוחב 

בטרקטור או בעבודת ידיים כפי הנדרש  כולל ריפוד חול, סרט סימון,
כיסוי במצע והידוק, ביצוע מושלם ע"פ פרט חפירה בתכניות והחזרת

המצב או או בסלע או לקדמותו

4.8.3.0010

63.75 מ"א )6 מ"מ ("160צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר חיצוני 
 ממ"ר הכנה לחח"י .8כולל חבל משיכה בקוטר 

4.8.3.0020

76.50 מ"א  מ"מ עם חבל7.7 מ"מ עובי דופן 160 קוטר SN-32 קשיחים P.V.Cצינורות 
משיכה

4.8.3.0030
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Dתת כתב: אודיטוריום (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25.50 מ"א  מ"מ110שרוול לחצית כביש בחפירה מוכנה מצינור פי.וי.סי. קשיח קוטר 

 מ"מ כולל חבל משיכה, סימון בקצוות השרוול וסרט סימון3.5בעובי  דופן 
 תיקני.

4.8.3.0040

5,950.00 59.50 100.00 מ"א  ס"מ כולל30X8.5מגש רשת לכבלים(חשמל) מגולוון גלוון קר במידות 
 ממ"ר חשוף מותקן ומחוזק לתעלה במהדקים10מוליך הארקה נחושת  

 מטר המגש יותקן עלהקיר ו/או מתחת לתקרה בטון באמצעות2קנדיים כל 
 של לירד במרחקיםMFK קונזולות, מתלים וחזוקים תעשיתיים כדוגמת 

 מטר לפחות. מחיר מגש הרשת כולל את החיזוקים, הקונ זולות,1.5של כל 
 המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

4.8.3.0050

5,100.00 51.00 100.00 מ"א  ס"מ כולל20X8.5מגש רשת לכבלים(תקשורת) מגולוון גלוון קר במידות 
 ממ"ר חשוף מותקן ומחוזק לתעלה במהדקים10מוליך הארקה נחושת  

 מטר המגש יותקן על הקיר ו/או מתחת לתקרה בטון2קנדיים כל 
 של לירדMFKבאמצעות קונזולות, מתלים וחזוקים תעשיתיים כדוגמת 

 מטר לפחות. מחיר מגש הרשת כולל את החיזוקים, ה1.5במרחקים של כל 
 קונזולות, המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

4.8.3.0060

17.00 מ"א  מ"מ כולל75צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר חיצוני 
 ממ"ר.8חבל משיכה בקוטר 

4.8.3.0070

25.50 מ"א  מ"מ כולל110צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר חיצוני 
 ממ"ר.8 חבל משיכה בקוטר 

4.8.3.0080

13.60 מ"א  מ"מ כולל50צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר  חיצוני 
 ממ"ר.8 חבל משיכה בקוטר 

4.8.3.0090

17.00 מ"א  מ"מ כולל40צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר  חיצוני 
 ממ"ר.8 חבל משיכה בקוטר 

4.8.3.0100

13.60 מ"א  מ"מ כולל חבל63צינור שרשורי מחוזק דגם יק"ע דו שכבתי בקוטר חיצוני 
 ממ"ר.8 משיכה בקוטר 

4.8.3.0110

17.00 מ"א  מתאים לדרישות בזק  כולל חבל משיכה13.5 מ"מ יק"ע 50צינור   בקוטר  
 ממ"ר מונח בחפירה ומחובר בשתי הקצוות.8 בקוטר 

4.8.3.0120

340.00 17.00 20.00 מ"א 4.8.3.0130 מ"מ כולל חוט משיכה מנילון.32צינור מריכף כבה מאליו בקוטר 

408.00 10.20 40.00 מ"א 4.8.3.0140 מ"מ כולל חוט משיכה מנילון.25צינור מריכף כבה מאליו בקוטר 

272.00 6.80 40.00 מ"א 4.8.3.0150 מ"מ כולל  חוט משיכה מנילון.20צינור כנ"ל אולם  

255.00 12.75 20.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי5x1.5N2XYכבל חשמל מנחושת 
קצוות חיבור מושלם, לרבות חיווט מלא בתוך הלוחות

4.8.3.0160

340.00 17.00 20.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי7x1.5N2XYכבל חשמל מנחושת 
קצוות חיבור מושלם, לרבות חיווט מלא בתוך הלוחות

4.8.3.0170

34.00 מ"א 4.8.3.0180 מושחל בצינור וחיבור מושלם בשתי הקצוות5X6 N2XYכבל 

42.50 מ"א 4.8.3.0190 ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי הקצוות5X10 N2XYכבל 
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Dתת כתב: אודיטוריום (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
55.25 מ"א 4.8.3.0200 ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי הקצוות5X16 N2XYכבל 

2,975.00 59.50 50.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי4X25 N2XY  (XLPEכבל נחושת (
הקצוות

4.8.3.0210

102.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר4X240 NA2XY (XLPEכבל  אלומניום (
בשתי הקצוות (הזנה ראשית)

4.8.3.0220

187.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי הקצוות(הזנה4x120כבל נחושת 
ראשית)

4.8.3.0230

297.50 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי הקצוות(הזנה4x150כבל נחושת 
ראשית)

4.8.3.0240

127.50 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי4X95+70 N2XY  (XLPEכבל נחושת (
הקצוות

4.8.3.0250

13.60 מ"א כבל טלפון ראשי למבנה בית ספר " ג'ל " מתאים להתקנה חיצונית
(2X0.6)20 (עמוד בזק לפי תוכנית פיתוח) ממ"ר מנקודת התחברות בזק 

לארון טלפונים ראשי במבנה ביתספר

4.8.3.0260

10.20 מ"א כבל טלפון ראשי למבנה שומר מסוג " ג'ל " מתאים להתקנה חיצונית
(2X0.6)10ממ"ר מריכוז טלפונים במבנה לארון טלפונים במבנה שומר 

כולל התקנת  קרונה מתאימה ובסיסי חיבור במבנה שומר וחיבור הכבל
מושלם בשני הקצוות

4.8.3.0270

68.00 מ"א 120X60תעלה פלסטית מחומר כבה מאליו  בצבע קרם עם מכסה במידות 
IBOCOמ"מ עם מחיצת הפרדה להתקנה על הקיר  או בריהוט מתוצרת   

(ספק :ישראלוקס) מחיר התעלה כולל סופיות מקוריות ,הסתעפיות זויות
 ס"מ בין שני100ומחזיקי כבלים פנימיים מותקנים בתעלה במרחק של עד 

מחזיקים

4.8.3.0280

51.00 מ"א 60X60תעלה פלסטית מחומר כבה מאליו  בצבע קרם עם מכסה במידות 
IBOCOמ"מ עם מחיצת הפרדה להתקנה על הקיר  או בריהוט מתוצרת   

(ספק :ישראלוקס) מחיר התעלה כוללסופיות מקוריות הסתעפיות זויות
 ס"מ בין שני100ומחזיקי כבלים פנימיים מותקנים בתעלה במרחק של 

מחזיקים

4.8.3.0290

1,190.00 מ"ר איטום פתח לכבלי חשמל ותקשורת   למעבר אש ועשן במשך שעתיים
באמצעות חומר איטום אלסטומרי מאושר ע"י שרותי כבאות ירושלים

 של אבצום או ש"ע. המחיר לפי מטר מרובע של חתךFS 1900כדוגמת 
הפתח. לא תשולם תוספת בגין פתח העשוי מצינורות.

4.8.3.0300

680.00 יח'  במקלט או בממ"מ בחומר איטום מתאים למקלטים4איטום פתח בקוטר "
 ע"פ הנחיות פיקוד העורףBST ,MCTממ"מ דוגמת 

4.8.3.0310

510.00 יח' 2איטום פתח למקלט או ממ"מ כנ"ל אולם בקוטר " 4.8.3.0320

1,700.00 קומפלט העברת מתקן החשמל בכללותו בדיקת  חברת החשמל  כולל בצוע כל
ההכנות הדרושות כולל תאום וליווי הבודק במשך כל זמן הבדיקה, עזרה

טכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/אוחומרי עזר שתדרש במידת הצורך
לבודק. המחיר כולל גם את בצוע תיקון כל הליקויים שידרשו לתיקון עד
להשלמת המתקן לפי דרישות הבודק. אישור תקינות המתקן לאחר תיקו ן

הליקויים והגשת תכנית עדות(הבדיקה לחח"י תשולם ע"י המזמין)

4.8.3.0330
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Dתת כתב: אודיטוריום (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
510.00 255.00 קומפלט2.00  ס"מ להעברת צינור40קידוח חור בקיר בטון או ברצפת בטון בעובי עד 

, כולל התקנת הצינור וביטונו (הצינור ישולם בנפרד) בחור3בקוטר עד "
שבוצע, השחלת כבלי חשמל/ תקשורת דרכו, איטום הצינור לאחר השחלת
 הכבלים ע"י חומר אטימה עמיד בפני חדירת מים, כולל ביצוע טיח, צבע

והחזרת המצב לקדמותו קומפלט

4.8.3.0340

2,380.00 קומפלט גומחת בטון מתועשת וצבועה בגוון שיקבע עם אדריכלית הנוף עבור פילר
 ס"מ40 ס"מ, עומק 220 ס"מ, גובה כולל 150 מונה חח"י  : רוחב פנים 

כולל  חפירה/חציבה, זיון, ביסוס בטון לפי סטנדרטים והנחיות של חברת
החשמל

4.8.3.0350

10,200.00 קומפלט  ס"מ כולל חלונית לצפיה במצב המפסק80x100ארון פוליאסטר במידות 
 ולשות לכניסת הכבליםISO וסליל הפסקה+ 3x630Aעם מנתק בעומס 

מחובר למבנה ביה"ס ע"פ הנחיות חברת חשמל והכבאות כולל הפרדה
 למערכת ג"א של ביה"סISOמבודדת לכבלים לרבות חיווט 

4.8.3.0360

12.75 מ"א  בארון מנתק ליד מערכת מניהISO זוג אדום לניתוק 4כבל ג"א תיקני 
 קשיח בצבע אדום ביחד עם הכבל הראשיP.V.C מ"מ 20ומושחל בצינור 

4.8.3.0370

1,020.00 יח'  ס"מ לרבות חפירה, התקנה,100 ס"מ ובעומק 80תא בקרה עגול בקוטר 
- טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ12.5תקרה, מכסה מתאים ל

בתחתית

4.8.3.0380

6,800.00 קומפלט פירוק מלא של מתקן החשמל הקיים בחדר חשמל לרבות  פירוק מערכת
PVקיימת והעתקתם למיקום אחר 

4.8.3.0390

16,150.00 אינסטלציה חשמלית 8.3 סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 לייצור לוחות61439הלוחות יבנו במפעל לוחות מאושר תקן ישראלי ת"י 

חשמל ובקרה . הלוחות יועברו לאישור  המתכנן לאחר תכנון במפעל
ולפני ביצוע בנייר  בשני עותקים. ויבוצעו רק לאחר אישור בכתב .
אחריות על מידות הלוח הינה של קבלן החשמל ויצרן הלוח. מחירי

הלוחות כוללים פירוק מושלם של הלוחות הקיימים לרבות קווים/מע
גלים ואביזרי קצה

4,250.00 יח'   כושר ניתוקmicroloig 2.3 עם הגנות אלקטרוניות 3x630Aמפסק זרם ח"א 
 36KA דגם NSX630Fתוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע 

4.8.4.0020

2,975.00 יח'  עם הגנות טרמיות ומגנטיות כושר3X315Aמפסק זרם חצי אוטומטי עד  
 תוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע.NSX400F דוגמת 36KAניתוק 

4.8.4.0030

2,380.00 יח'   כושר ניתוקmicroloig 2.3 עם הגנות אלקטרוניות 3x200Aמפסק זרם ח"א 
 25KA דגם NSX250Bתוצרת 

4.8.4.0040

1,445.00 יח'  עם הגנות טרמיות ומגנטיות כושר ניתוק3X160Aמפסק זרם חצי אוטומטי 
25KA דוגמת NSX160B.תוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע 

4.8.4.0050

765.00 765.00 1.00 יח'  עם הגנות טרמיות ומגנטיות כושר3X100Aמפסק זרם חצי אוטומטי עד 
 תוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע.NSX100B דוגמת 25KAניתוק 

4.8.4.0060

697.00 יח'  עם הגנות טרמיות ומגנטיות כושר3X63Aמפסק זרם חצי אוטומטי עד 
 תוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע.NSX100B דוגמת 25KAניתוק 

4.8.4.0070



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 132עמוד: 29/10/2019

168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Dתת כתב: אודיטוריום (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
255.00 יח' סליל הפסקה וניתוק למפסק ח"א 4.8.4.0080

382.50 25.50 15.00 יח' IEC898 תקן 10KA 20Aמאמ"ת חד  פאזי עד  4.8.4.0090

51.00 יח'  תקן10KA 20Aמאמ"ת חד  פאזי עם ניתוק אפס ונעילה במצב סגור  עד 
IEC898

4.8.4.0100

272.00 136.00 2.00 יח' IEC898 תקן 10KA 3X6Aמאמ"ת תלת פאזי  4.8.4.0110

272.00 136.00 2.00 יח' 4.8.4.0120 תקן כנ"ל.10KA ,3X32מאמ"ת תלת פאזי עד 

748.00 187.00 4.00 יח' 4.8.4.0130 תקן כנ"ל.10KA ,3X40Aמאמ"ת תלת פאזי 

242.25 יח' 4.8.4.0140 תקן כנ"ל.10KA ,3X63Aמאמ"ת תלת פאזי 

1,530.00 153.00 10.00 יח' 4.8.4.0150 עם מגע עזר לחיווי מתוצרת טלמכניק או ש"עAC5  3X20Aמגען  

306.00 153.00 2.00 יח' 4.8.4.0160 עם מגע עזר לחיווי מתוצרת טלמכניק או ש"עAC5  3X40Aמגען עד 

255.00 51.00 5.00 יח' 1-0-2 פיקוד שלושה מצבים 10Aמפסק בורר  4.8.4.0170

255.00 127.50 2.00 יח' THEBEN ,תוצרת top 611שעון שבת אלקטרוני כיתוב עברית דגם   4.8.4.0180

637.50 127.50 5.00 יח' 4.8.4.0190 דוגמת שניידר אלקטריק24V/220V 2X16Aממסר צעד 

561.00 280.50 2.00 יח' A  דגם 30mA 4X40Aממסר פחת עד  4.8.4.0200

229.50 יח' A  דגם 30mA 2X25Aממסר פחת עד  4.8.4.0210

212.50 212.50 1.00 יח' 4.8.4.0220 דוגמת שניידר אלקטריק75VA 240/24Vשנאי לפיקוד 

1,530.00 יח'  כולל משנה זרם עבורו עדELNET - LTמכשיר מדידה אלקטרוני דגם  
315/5A 3, הגנות טרמיות ומגנטיותX6Aוכולל פרוטוקול תקשורת לחיבור 

 לבקרת מבנה

4.8.4.0230

153.00 153.00 1.00 יח' 4.8.4.0240 כולל בסיס .220V עם כיסוי צבעוני  LEDסט שלוש מנורות סימון לפאזות 

425.00 יח'  (מצג בקרה) לניתוק מפסק ראשי ו /או מ"א בזמןISOיחידת פיקוד מסוג 
 מגעים יבשים  לפיקוד8אש עם 

4.8.4.0250
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Dתת כתב: אודיטוריום (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
680.00 340.00 2.00 יח'  (מצג בקרה) לניתוק מפסק ראשי ו/או מ"א בזמןISOיחידת פיקוד מסוג 

 מגעים יבשים לפיקוד6אש עם 
4.8.4.0260

1,020.00 יח'  לשלוש פאזות  ואפס כדוגמת100KA 10/350מגן ברק ומתח יתר לזרם 
CLASS B DEHN-BLOCכולל נתיכים להגנה לפי הוראות יצרן ,

4.8.4.0270

2,720.00 מ"ר  עם פאנלים פנימיים ודלתות בנוי מתאים1#מבנה לוח חשמל ראשי 
מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ דרישות המפרט). כולל

, מהדקים, פסי אפס והארקה, חיווט, שילוט וכל4x630A פסי צבירה 
חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על המעגלים. מחיר

לפי שטח חזית במ"ר.

4.8.4.0280

2,210.00 מ"ר  עם פאנלים פנימיים ודלתות בנוי מתאים2#מבנה לוח חשמל משני 
מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ דרישות המפרט). כולל

, מהדקים, פסי אפס והארקה, חיווט, שילוט וכל4x200A פסי צבירה 
חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על המעגלים. מחיר

לפי שטח חזית במ"ר.

4.8.4.0290

2,210.00 מ"ר  עם פאנלים פנימיים ודלתות בנוי מתאים3#מבנה לוח חשמל משני 
מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ דרישות המפרט). כולל

, מהדקים, פסי אפס והארקה, חיווט, שילוט וכל4x200A פסי צבירה 
חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על המעגלים. מחיר

לפי שטח חזית במ"ר.

4.8.4.0300

2,210.00 מ"ר  עם פנלים פנימיים ודלתות בנוי מתאים4#מבנה לוח חשמל משני 
מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ דרישות המפרט). כולל

, מהדקים, פסי אפס והארקה, חיווט, שילוט וכל4x200A פסי צבירה 
חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על המעגלים. מחיר

לפי שטח חזית במ"ר.

4.8.4.0310

12,750.00 קומפלט  עם חלונותCI עשוי במבנה 4x25Aלוח חשמל למקלט במקום לוח קיים 
שקופים בחסית ע"פ דרישות חוק החשמל ופיקוד העורף, כולל ציוד פנימי

מאמ"תים, הגנות, פסי צבירה,פסי אספקה והארקה, ממסר פחת, נורות
, שילוט וכל הציוד הנדרש להשלמתו כולל התקנה24Vסימון, שנאי 

וחיבור קומפלט

4.8.4.0320

2,380.00 2,380.00 קומפלט1.00  וכדו' ) עם פאנלים41#, 31#,21#מבנה לוחות חשמל משניים (דוגמת 
פנימיים ודלתות בנוי מתאים מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור

, מהדקים, פסי אפס4x80A (ע"פ דרישות המפרט). כולל פסי צבירה 
והארקה, חיווט, שילוט וכל חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה

וחיבור על המעגלים. מחיר קומפלט ללוח

4.8.4.0330

2,125.00 קומפלט  עם פאנלים פנימיים ודלתות בנוי מתאים22#מבנה לוח חשמל משני 
מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ דרישות המפרט). כולל

, מהדקים, פסי אפס והארקה, חיווט, שילוט וכל חומרי4x63A פסי צבירה 
העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על המעגלים. מחיר קומפלט

ללוח

4.8.4.0340

1,870.00 קומפלט ) עם פאנלים פנימיים32#, 42#,12#מבנה לוחות חשמל משניים (דוגמת 
ודלתות בנוי מתאים מודולרית מפח קדופריט מגולוון צבוע התנור (ע"פ

, מהדקים, פסי אפס והארקה,4x40Aדרישות המפרט). כולל פסי צבירה 
חיווט, שילוט וכל חומרי העזר הדרושים כולל הובלה, התקנה וחיבור על

המעגלים. מחיר קומפלט ללוח

4.8.4.0350

1,530.00 קומפלט  מודול לרבות#48 לביתן שומר תוצרת הגר 4x25A 14מבנה לוח חשמל 
מהדקים לאפס, הארקה, חיווט, שילוט, התקנה וחיבור קומפלט

4.8.4.0360
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Dתת כתב: אודיטוריום (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,409.50 לוחות חשמל 8.4 סה"כ לתת פרק:

מערכת הארקות 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
552.50 קומפלט  מ"מ לרבות כל ברגי40X4פס השואת פוטנציאלים ראשי  מנחושת 

החיבור, אומים, דיסקיות פליז, שילוט וכל חומרי העזר הדרושים להתקנה
 מקום שמור.30% . אורך הפס יתאים למספר המוליכים שיש לחבר ועוד 

4.8.5.0010

55.25 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות120*מוליך הארקה מבודד/חשוף  נחושת 
 מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

4.8.5.0020

34.00 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות70*מוליך הארקה מבודד/חשוף  נחושת 
מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

4.8.5.0030

29.75 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות50*מוליך הארקה מבודד/חשוף  נחושת 
מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

4.8.5.0040

25.50 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות35מוליך הארקה מבודד/חשוף  נחושת 
מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

4.8.5.0050

21.25 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות25מוליך הארקה מבודד/חשוף נחושת 
מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

4.8.5.0060

13.60 מ"א  ממ"ר לרבות חיבור בשתי קצוות16מוליך הארקה מבודד/חשוף נחושת  
מושחלים בתוך צינור או מונחים על מגש כבלים או סולמות

4.8.5.0070

204.00 10.20 20.00 יח'  ממ"ר (כולל)10-35תוספת למחיר מוליך נחושת חשוף  ושזור בחתכים 
עבור מהדק קנדי וחיבורו לאלמנט מתכתי

4.8.5.0080

102.00 יח' חיבור מוליך הארקה לצנרת מתכתית באמצעות שלת הארקה כבדה
3מגולוונת עד "

4.8.5.0090

110.50 יח' 4.8.5.0100 מ"מ כולל חבקים20X2גשר הארקה לשעון מים מפס שטוח  מגולוון 

5,100.00 קומפלט ביצוע מערכת הארקת מושלמת יסודות לבנין בית ספר ולתוספות לבנין
 לרבות טבעת גישר, יציאות4271בהתאם לתכנית הארקות ולקובץ תקנות 

חוץ, מעברי תפר, יציאה לפס השואת פוטנציאלים , יציאות להארקת לוח
חשמל ראשי. רתוך וחיבור לברזלי זיון ולמערכת הארקה קיימת

4.8.5.0110

204.00 מערכת הארקות 8.5 סה"כ לתת פרק:

גילוי אש וכריזת חרום משולבת 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,650.00 255.00 30.00 יח' גלאי עשן אופטי אנלוגי  למערכת ממוענת כולל יחידת כתובת 4.8.6.0010

1,275.00 255.00 5.00 יח' לחצן אזעקת אש למערכת ממוענת. 4.8.6.0020

425.00 212.50 2.00 יח' צופר אזעקת אש אור קולי עם נצנץ להתקנה פנימית למערכת ממוענת. 4.8.6.0040
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Dתת כתב: אודיטוריום (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
297.50 יח' צופר אזעקת אש אור קולי עם נצנץ להתקנה חיצונית למערכת ממוענת. 4.8.6.0050

238.00 119.00 2.00 יח' נורית סימון לגלאי עשן או חום שאינה כלולה בסעיף מערכת כיבוי
בלוחות

4.8.6.0060

10,200.00 קומפלט  כתובות508מרכזית גילוי אש כתובתית אנלוגית ארבעה כרטיסים ( ל
גילוי וכרטיסי כיבוי) כמפור במפרט הטכני על כל מרכיביו לרבות חייגן

אוטומטי תכנות, התקנה, הפעלה וכל חומרי העזר קומפלט, לרבות הכנות
עתידיות. המערכת תהיה משולבת עם מערכת כריזה לפי דרישות התקן

4.8.6.0070

2,210.00 קומפלט ) למרכזית גילוי אש, כולל סימוןREMOTEלוח התראות חיצוני נפרד (
 כולל כל העבודותRESET ו ALARM OFFהאזורים ואפשרות לבצוע 

וחומרי העזר הדרושים להתקנה והפעלהקומפלט+ חיווט

4.8.6.0080

297.50 יח' יחידת כתובת להפעלה/הפסקה של מערכות שונות כגון מ.א, פתחי עשן,
מדפי אש, מעליות מנעולים מגנטים בדלתות וכד'+ חיווט.

4.8.6.0090

170.00 170.00 1.00 יח' יחידת כתובת להפעלת כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל 4.8.6.0100

3,400.00 3,400.00 קומפלט1.00 מערכת כיבוי אש בגז ללוח חשמל להפעלה אוטמטית בזמן שריפה
 צנרתFM - 200 3KGממערכת גילוי אש קיימת כולל מיכל גז במשקל  

נחושת נחירי פיזור לכל תא בלוח החשמלכולל חיבור מושלם לכיבוי
ברכזת ג.א קיימת ושני גלאי אש מחוברים בהצלבה שיותקנו בחלק העליון

 של לוח החשמל ומנורות סימון מחוץ ללוח מחווטת ומופעלת קומפלט

4.8.6.0110

1,020.00 יח' טלפון כבאים לתקשורת דו סטרית כולל שפורפרת עם תקע פין לאיזורי
מחסה

4.8.6.0120

2,890.00 קומפלט העברת כל מתקן גילוי אש לרבות כיבויים בבנין בדיקת מכון התקנים
(לפחות בדיקה אחת) כולל תאום הזמנת מכון התקנים, ליווי הבודק במשך

 כל זמן הבדיקות, כולל עזרהטכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/או חומרי
עזר שתידרש במידת הצורך למכון התקנים. המחיר כולל גם את  בצוע כל
הליקויים שידרשו לתיקון עד להשלמת המתקן לרבות כיבויי ם ע"י מכון

התקנים. המחיר כולל את התשלום למכון התקנים.

4.8.6.0130

7,140.00 238.00 30.00 יח'  ושנאי קו  תקרתי או קירי דגם "חצי ירח" כולל גריל10W 6רמקול כריזה "
 פח מחורר בצבע לבן מותקן שקוע בתקרה כולל חיזוק לקונסטרוקצית
התקרה או מותקן על הקיר כולל חיווט על התקרה. כל הכבלים יהיו

100V/24Vחסיני אש אדומים עם צנרת אדומה כבה מאליו ומתאים למתח 
 חלק ג.1220מתאים לדרישות תקן כריזת חירום משולבת  

4.8.6.0140

467.50 יח'  ס"מ להתקנה15X15 עם שנאי קו קומפקטי במידות 15Wשופר קול 
 של אטלס סאונדלייר" (יבואןVTFחיצונית שקועה בקיר כדוגמת 

 חלק ג.1220רמטל)מתאים לדרישות  תקן כריזת חירום משולבת  

4.8.6.0150

1,530.00 קומפלט  אזורי כריזת8עמדת הפעלת כריזה ראשית כמפורט במפרט הטכני עבור 
חירום לרבות מיקרופון ולוח הפעלה בהתאם למספר האזורים ועוד כריזת

חרום כללית כולל גם חיווטםקומפלט למרכזית הכריזה

4.8.6.0160

10,200.00 קומפלט  כמפורט במפרט הטכני, לרבות ערבל500W RMSמרכזית כריזה בהספק 
צליל, מערכת מצברי חרום, מטען, מצברים , פאנל התראת תקלות וכל

הציוד והאביזרים הדרושים להשלמתהמערכת הכל מותקן במסד סטנדרטי
 מקום שמור כולל גם חיבור30% בגובה המתאים לאביזרים ועוד 19"

המערכת והפעלתה קומפלט. המערכת תהיה משולבת עם רכזת גילוי אש
3 חלק 1220לפי דרישות התקן 

4.8.6.0170
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Dתת כתב: אודיטוריום (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,550.00 קומפלט אספקנה והתקנה מושלמת של  מערכת צלצולים לרבות רישיון לתוכנה עם

 שנים מלאות, תכנות והדרכת עובדים, הכולל שעון5 עדכון גרסה למשך 
, וכל הנדרש להתקנה מושלמת של השעון צלצוליםUSBשבת שבועי ונגן 

כדוגמת תוצרת חברת וויב מערכות בע"מ

4.8.6.0180

1,487.50 297.50 5.00 יח'  להתקנה בתקרה/קיר מחוברת למערכת הכריזה24V 10Wמנורת נצנץ 
עבור הכוונה לחרשים בזמן כריזת חרום כולל חיווט

4.8.6.0190

8.50 מ"א  של טלדור עבור עמדת הפעלתMSA-6229 גידים) 4כבל מסוכך שזור (
כריזה

4.8.6.0200

255.00 יח' לחצן הפעלת כיבוי אש למערכת ממוענת 4.8.6.0210

21,785.50 גילוי אש וכריזת חרום משולבת 8.6 סה"כ לתת פרק:

מערכת התראת רעידת אדמה 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,300.00 קומפלט מערכת התרעה בפני רעידת אדמה העומדת לפי דרישות משרד החינוך

המחיר כולל: אספקה והתקנה ע"י מתקין מורשה, תחזוקה שוטפת, שנה
אחריות, חיבור  בכבל מתאים למערכתהכריזה, מצבר פנימי הניתן

למחזור, חיווי תקלת מתח, צופר, ביצוע כל ההכנות אשר ידרשו לפי
תוכניות ומפרט טכני (כדוגמת חברת ביפר )

4.8.7.0010

מערכת התראת רעידת אדמה 8.7 סה"כ לתת פרק:

מערכת פתיחת חלונות עשן 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מערכת לפתיחת פתחים לשחרור עשן מתוצרת "מטלפרס בע"מ"טל' :

03-5537971 פקס: 03-5550348

יש להתאים אפיון המנוע והרכזת לחלון שנבחר(מבנה ,הספק חשמלי,
וכמות חלונות משפיעים על דגם המנוע והרכזת הנדרשים יש לציין

התאמה לדרישות ולהנחיות רשות הכבאות ולתקן ישראלי למערכות הגנה
3X2.5NHXH E90 וכיבוי אש) כולל חיווט מושלם ע"י כבל חסין אש 

FE180מיחידת פיקוד עד ליחידות קצה של המערכת 

12,580.00 1,258.00 קומפלט10.00  וולט לפתיחה וסגירה של24מנוע חשמלי לחלון עשן המופעל בזרם ישר 
פתחים לשחרור עשן כולל כל האביזרים והרכיבים להשתלבות המנוע

CDC-200/600 24VDCלהפעלת/סגירת הפתח  כדוגמת הדגם
A1EN-12101/2תקן אירופאי חדש - מותקן ומחובר כמפורט קומפלט 

קביעת מהלך המנוע יאפשר פתיחה מלאה של החלון על הדרישות
בתקנות, מאושר מותקןו מחובר כמפורט קומפלט.

4.8.8.0030

12,750.00 קומפלט  מנועי חלונות עשן הכוללת40יחידות פיקוד ובקרה(רכזות) לפיקוד  על  
 שעות לפחות מנגנון בקרת טעינת הסוללות150מטען ומצברים למשך 

התרעה למצב פתח. כולל לחצניפתיחה, נורית חיווי למצב פתח לוח
 חברתD# H כדוגמת תוצרת EN-12101-9-10הבקרה יותאם לתקן ארופאי 

מטלפרס כולל אספקה התקנה וחיבור וכל חמרי העזר הדרושים קומפ לט

4.8.8.0040

595.00 קומפלט  80לחצן  הפעלה אזורי לשעת חירום, הכולל נורת חיווי כדוגמת הדגם 
HE תוצרת -SIMON RWA,המסופק ע"י חברת מטלפרס  או שווה ערך 

מאושר מותקן ומחובר כמפורט קומפלט.

4.8.8.0050
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Dתת כתב: אודיטוריום (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
263.60 13.18 20.00 מ"א  חסיני אש, קבועיםFE180 E90 NHXH 3X2.5כבלים חסיני אש מסוג 

למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות
חיבור בשני הקצוות (שאינו כלול במחיר נקודה)

4.8.8.0060

12,843.60 מערכת פתיחת חלונות עשן 8.8 סה"כ לתת פרק:

תא קבלים ללוח חשמל ראשי 8.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,700.00 יח'  דגםCIRCUTOR דרגות דוגמת 6בקר כופל הספק (כולל מד כופל הספק) 

"COMP.6עם תצוגת תפעול ובדיקת תקינות המדידה. משנה זרם עד "
630/5Aוהגנה עבורו 

4.8.9.0010

425.00 יח' DILK25-11 מתאים למיתוג קבלים כדוגמת 25KVARמגען תלת פאזי 
MOELLERתוצרת 

4.8.9.0020

297.50 יח' DILK20-11 מתאים למיתוג קבלים כדוגמת 15KVARמגען תלת פאזי 
MOELLERתוצרת 

4.8.9.0030

255.00 יח' DILK12-11 מתאים למיתוג קבלים כדוגמת 10KVARמגען תלת פאזי 
MOELLERתוצרת 

4.8.9.0040

212.50 יח' DILK12-11 מתאים למיתוג קבלים כדוגמת 5KVARמגען תלת פאזי 
MOELLERתוצרת 

4.8.9.0050

340.00 יח'  דל הפסדים עם נגדי פריקה אנטגרלים440V ,25KVARקבל תלת פאזי 
כולל הגנה מפני נגיעה מקרית

4.8.9.0060

229.50 יח' ,כנ"ל15KVARקבל כנ"ל אולם  4.8.9.0070

212.50 יח' ,כנ"ל10KVARקבל כנ"ל אולם  4.8.9.0080

170.00 יח' ,כנ"ל5KVARקבל כנ"ל אולם  4.8.9.0090

510.00 יח' NZMB1-A63 דגם 25KVARיחידת הגנה (מתנע)לקבל  4.8.9.0100

425.00 יח' NZMB1-A40 דגם 15KVARיחידת הגנה (מתנע)לקבל  4.8.9.0110

340.00 יח' PKZM0-25  דגם 10KVARיחידת הגנה (מתנע )לקבל  4.8.9.0120

255.00 יח' PKZM0-16  דגם 5KVARיחידת הגנה (מתנע )לקבל  4.8.9.0130

2,975.00 קומפלט מבנה לוח קבלים ראשי בנוי מתאים מודולריים מפח עם דלתות מפח
 ע"פ תכנית כולל4X250Aכמתואר במפרט הטכני לרבות פסי צבירה 

מהדקים לאפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה וחיבור קומפלט.
30%כולל את כל העבודות וחמרי העזר הדרושים להשלמת הלוח. (כולל 

מקום שמור) הלוח יותקן במבנה נפרד צמוד ללוח ראשי(מחיר מבנהלוח ק
ומפלט)

4.8.9.0140
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

)Dתת כתב: אודיטוריום (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

תא קבלים ללוח חשמל ראשי 8.9 סה"כ לתת פרק:

אינטרקום חדרי מחסה 8.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מערכת אינטרקום המיועדת להתקנה בחדרי מחסה.בכל חדר מחסה תותקן

מ'. כוללת לחצן קריאה גדול1.20  בגובה Handfreeיחידת אינטרקום 
Duplexלחירום כולל זיהוי בכתב ברייל.המערכת תאפשר דיבור דו-כיווני 

 ללא צורך בלחיצה על כפתור דיבור .בבניין תותקן עמדת שומר מרכזית
Displayדיגיטלית שולחנית כולל שפופרת דיבור. עמדת השומר בעלת צג  

 אשר יאפשר לראות מהיכן התקבלה הקריאה, במידה והתבצעו מספר
קריאות, ניתן יהיה לזהות בעמדת השומר את כל הקריאות ולחזור אליהן

 חיווטSimpleBusלפי הסדר בו בוצעו.מערכת האינטרקום עובדת בשיטת 
). המערכת תהייה תוצרת2x0.8 - גידים בלבד (2המערכת יתבצע ב 

Comelitהמיובאת ומשווקת ע"י חב' אגבר אלקטרוניה  

4,080.00 קומפלט אספקה התקנה וחיבור של עמדת שומר דיגיטלית שולחנית כוללת
 לזיהוי עמדת הקריאה כוללת ספק כחDisplayשפופרת דיבור, כוללת צג 

1998A . דגם SimpleBus . המערכת עובדת בשיטת 1395ראשי דגם 
 המיובאת ומשווקת ע"י חב' אגבר אלקטרוניקה או ש"עComelitתוצרת 
מאושר

4.8.10.0020

425.00 קומפלט  בעלתSimpleBus למערכת Handfreeאספקה והתקנה של שלוחת דיבור 
Ledלחיץ קריאה חירום אחד גדול, כולל זיהוי בכתב ברייל, כולל נורית 

 המיובאת ומשווקת ע"י חב' אגברlitCome  תוצרת 6228Wלחיווי. דגם 
אלקטרוניקה.

4.8.10.0030

153.00 נקודה  מ"מ כבה מאליו20נקודת אינטרקום חדר מחסה הכוללת צינור בקוטר 
 ממ"ר חסין אש מהרכזת עד2X0.8מהתקנה סמויה בקיר  לרבות כבל 

נקודת הקצה ללא הגבלת אורך

4.8.10.0040

1,105.00 יח' שרות ואחריות לשנה נוספת לאחר תום תקופת האחריות כולל תחזוקה
מונעת ותחזוקת שבר ע"פ המתואר במפרט הטכני.

4.8.10.0050

טרקום חדרי מחסה אינ 8.10 סה"כ לתת פרק:

מערכת בקרת כניסה(אינטרקום) 8.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על הקבלן לקחת בהצעתו תיאום מול קב"ט הגזרה לפני התקנת המערכת,

לרבות אישור ציוד המערכת מולו

1,700.00 יח' יחידת פנל כניסה באינטרקום כניסה בשער ביה"ס מותקנת בתוך כספת
מתכתית עם מנעול לפי דרישות עיריית ירושלים(מוגן מפני ונדליזם),

המערכת כוללת: פנל כניסה דיגיטלי אנטי ונדל ומוגנת מים. לוח מקשים
 צבעונית ברזולוציה גבוהה ועדשהCCD 1/2עם לחצן קריאה, מצלמת "

רחבת זוית, מקודד כניסה. תוצרת קומקס בלבד(הערה: ללא קוד ן).

4.8.11.0020

935.00 יח' מתקן יחידה במזכירות ובביתן שומר כוללת אינטרקום שפופרת בצבע לבן
עם מוניטור צבעוני(משולב טלוויזיה), אפרקסת, צליל דיגיטלי(זמזם

המתריע בזמן פתיחת שער הגן), מגע עזר אשר מנת את מעגל הדיבור בעת
 הנחת האפרקסת על כנה, התקנה על הטיח, לחצן שחרור שער הכניסה

ביציאה מהגן, של חברת "קומקס" בלבד או מאושר עיריית ירושל ים

4.8.11.0030

637.50 יח'  ק"ג של חברת "מולטי לוק", בשער 600מנעול אלקטרו מגנט במשקל 
הכניסה  הראשי (כולל  תיאום מקום בשער) מפסק  מתח למנעול

האלקטרו מגנט.

4.8.11.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
637.50 יח' מפסק מואר לניטרול המערכת בביתן שומר 4.8.11.0050

850.00 קומפלט חווט מלא של כל מערכת אינטרקום לביה"ס כולל הכנת חיבור חשמל
בצורה מתאימה, חיבור והפעלת מערכת בצורה מושלמת

4.8.11.0060

297.50 יח' קודן   יציאה מוגן מים  לפתיחת שער  עם השהייה מובנת, מותקן באזור
PIMAבקרבת שער היציאה תוצרת 

4.8.11.0070

297.50 יח' שלט רחוק לפתיחת השער עבור בית הספר 4.8.11.0080

850.00 קומפלט  ס"מ עבוא פנל כניסה ראשי מותקן בסמוך30X40ארון מתכתי במידות 
לשער כניסה

4.8.11.0090

מערכת בקרת כניסה(אינטרקום) 8.11 סה"כ לתת פרק:

מנעולים חשמליים 8.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה והתקנה מושלמת

374.00 יח' 4.8.12.0020 מותקן ומחווט במשקוףAC/DC וולט 24מנעול 

170.00 יח' 4.8.12.0030 עבור מנעול לתנאי חוץAC/DC וולט 24תוספת למנעול 

170.00 יח' תוספת  עבור מגע עזר לחיווי מצב פתוח/סגור 4.8.12.0040

229.50 יח' מנעול דריכה/נטרול למערכות אזעקה 4.8.12.0050

136.00 יח' לחצן פתיחת דלת מותקן ומחווט קומפלט 4.8.12.0060

1,530.00 יח' 4.8.12.0070 ק"ג600מנעול אלקטרומגנטי כבד  

340.00 יח' תוספת למנעול אלקטרו מגנטי עבור מנעול מוגן מים 4.8.12.0080

10.20 מ"א חיווט למערכת מנעולים חשמליים בכבל מתאים .ע"פ ספק הציוד כולל
צנרת שרשורית מתאימה

4.8.12.0090

מנעולים חשמליים 8.12 סה"כ לתת פרק:

165,410.10 עבודות חשמל 8 סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח פנים 9.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
46,288.45 60.35 767.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים השכבה

השניה ללא סיד (שליכטה שחורה), לרבות עיבוד מקצועות (פינות)
וזוויתנים

4.9.11.0010

46,288.45 טיח פנים 9.11 סה"כ לתת פרק:

46,288.45 עבודות טיח 9 סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ60/60הסעיף מתאים לריצוף 

43,282.00 227.80 190.00 מ"ר 4.10.31.0020 ש"ח/מ"ר100 ס"מ, מחיר יסוד 80/80ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 

8,349.55 177.65 47.00 מ"ר  ס"מ או33/33 במידות R10ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
 ש"ח/מ"ר60 ס"מ, מחיר יסוד 50/50

4.10.31.0030

10,965.00 36.55 300.00 מ"א 4.10.31.0040 ס"מ7,10שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 

3,961.00 198.05 20.00 מ"ר  ס"מ עובי30/30 במידות R11ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
 ש"ח/מ"ר80 מ"מ, מחיר יסוד 8 

4.10.31.0050

66,557.55 יט פורצלן וקרמיקה ריצוף באריחי גרנ 10.31 סה"כ לתת פרק:

66,557.55 עבודות ריצוף וחיפוי 10 סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

צבע פנים 11.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות הצבע כוללות מספר גוונים   לרבות במשולב עפ"י פרטי האדריכל

595.20 14.88 40.00 מ"ר סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על טיח פנים, בשלוש שכבות 4.11.11.0020

18,540.20 23.80 779.00 מ"ר צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, לרבות
 שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע

4.11.11.0030

19,135.40 צבע פנים 11.11 סה"כ לתת פרק:

19,135.40 עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום 12 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל הדלתות יהיו עם מגיני אבצעות משני צידי המשקוף

עבודות אלומיניום 12.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,916.00 5,916.00 1.00 יח'  ס"מ עפ"י פריט300/170חלון כע"כ תלת כנפי וחלק תחתון קבוע במידות 

22א-
4.12.1.0010

15,912.00 7,956.00 2.00 יח'  חלונות קיפ עם מערכת שחרור עשן חשמלית ומערכת התראה, וחלקים3
32 ס"מ עפ"י פריט א-330/170תחתונים קבועים במידות 

4.12.1.0020

15,504.00 15,504.00 1.00 יח'  חלונות קיפ עם מערכת שחרור עשן חשמלית ומערכת התראה, וחלקים4
39 ס"מ עפ"י פריט א-640/170תחתונים קבועים במידות 

4.12.1.0030

3,944.00 3,944.00 1.00 יח'  ס"מ עפ"י200/170חלון הזזה כע"כ דו כנפי וחלק תחתון קבוע במידות 
42פריט א-

4.12.1.0040

41,276.00 עבודות אלומיניום 12.1 סה"כ לתת פרק:

41,276.00 עבודות אלומיניום 12 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עבודות אבן 14.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
165,750.00 425.00 390.00 מ"ר חיפוי חזיתות המבנה בשיטה הרטובה באמצעות לוחות אבן כדוגמת

4 ש"ח/מ"ר, במידות שונות, בעובי מינימום 150הקיים, במחיר יסוד של 
ס"מ, בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל, לרבות שכבת הרבצה, רשת

פלדה מגולבנת, חוטים מנירוסטה, זוויתני פלדה מגולבנים וכו'. הכל
קומפלט לפי הפרטים בתוכניות. המדידה נטו לפי מ"ר הן בשטח ים

אופקיים, אנכיים, משופעים ומעוגלים, מישקים, שקעים, חיפוי עמודים
וקורות, חשפי פתחים, מזוזות, אדני חלונות, אבני פינה,בורטאגי'ם ,

אבנים שקועות, חריצים, אפי מים, שילוב סוגי אבן שונים, ציפוי מגן עליון
2378 וכו' לפי השטח הנראה לעין. הכל קומפלט נטו במ"ר וכמפורט בתקן 

 על כל חלקיו ובמפרט המיוחד.

4.14.1.0010

26,520.00 408.00 65.00 מ"א  ס"מ,5 ס"מ, עובי 45קופינג מאבן כדוגמת האבן בחזיתות, רוחב עד 
לרבות חריצים ואפי מים וכו'

4.14.1.0020

192,270.00 עבודות אבן 14.1 סה"כ לתת פרק:

192,270.00 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

מיזוג אויר 15 פרק:

VRFמערכות  15.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
76,840.00 38,420.00 2.00 יח'  לרבות הנפה לגג, חיבוריBTU/HR 120,000מעבה לתפוקת קירור של 

צנרת, תקשורת וחשמל.
4.15.42.0010

129,200.00 64,600.00 2.00 יח' 192,000BTU/HRכנ"ל, אך מעבה לתפוקת קירור של  4.15.42.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,262.50 225.25 50.00 מ"א  צינורות נחושת, מולחמות תוך הזרמת חנקן2 הכוללת VRFאלומת צנרת 

 מ"מ, כל ספחי הצנרת הנדרשים וכבל תקשורת.13ומבודדות ארמופלקס 
4.15.42.0030

68,000.00 34,000.00 קומפלט2.00 ), מפוצלת הכוללת י ט " א 1א.ה. של יחידת מיזוג אויר עצמאית (מ-
, וצנרת גז1.75 אויר צח למפל לחץ "CFM 10,000 20%בספיקה של  

מחברת בין היחידה למעבה כולל שסתומים וכל הנדרש לתפוקת קירור של
 423,000 BTU/HRהיחידה תותאם ותתוכנן ע"י יבואן המעבה התכנון 

,ס וללת2יתאים לעבודה בתנאי חוץ עם תא מאייד מבודד בבידוד בעובי "
 שתותקןFPM- 500 שורות עומק למהירות אויר מקסימלית של 6קירור בת 

3 מ"מ כולל בידוד היחידה תכלול 1.25 ע"ג בריכת נירוסטה בעובי 
 שעות100,000 תוצרת שבח מאוזנים עם מיסבים ל-18מפוחים בקוטר "

עבודה שיותקנו על בולמי רעידות בתוך היחידה,  היחידה תסופק עם: תא
, כולל300FPMקסימלית של 3סינון עם מסננים למהירות 

4.15.42.0040

קומפלט  מ"ר כולל חיבור1.2חיבור ללוח הפעלה מרחוק דמפר חשמלי בשטח עד 
ללוח הפעלה מרחוק  

4.15.42.0050

7,140.00 7,140.00 קומפלט1.00 לוחות הפעלה כולל בקר ומפסק קרוב-רחוק למערכת אספקת אויר  תריסי
אוויר צח ולמערכת אוורור כולל התחברות למערכת יחידות מארז קיימות

 יחידות)2(

4.15.42.0060

292,442.50 VRFמערכות  15.42 סה"כ לתת פרק:

תעלות פח 15.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,690.00 80.75 120.00 מ"ר 4.15.61.0010 מ"מ0.8תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 

13,192.00 82.45 160.00 מ"ר 4.15.61.0020 ס"מ0.9כנ"ל, אך תעלות בעובי פח 

10,404.00 86.70 120.00 מ"ר 4.15.61.0030 ס"מ1.0כנ"ל, אך תעלות בעובי פח 

1,224.00 15.30 80.00 מ"ר תוספת עבור עטיפת תעלות פח חיצוניות עם ציפוי דקסט 4.15.61.0040

34,510.00 תעלות פח 15.61 סה"כ לתת פרק:

אביזרי פיזור אויר 15.65 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,462.50 1,275.00 3.50 מ"ר  צבוע בתנור בשטחHBמפזר אויר תקרתי בדומה לתוצרת "מטלפרס" 

 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר.0.085עדגדול מ 
4.15.65.0010

3,910.00 977.50 4.00 מ"ר 4.15.65.0020 מ"ר שבכות0.085שבכות אויר חוזר, צבע בתנור, בשטח גדול מ-

779.88 1,559.75 0.50 מ"ר  מ"ר כולל רשת נגד0.1תריס נגד גשם צבוע בתנור בשטח של גדול מ-
 מ"ר0.1ציפורים גדול מ- 

4.15.65.0030

816.00 102.00 8.00 יח'  מ"ר מאלומיניום מאולגן0.09גריל ליניקת אויר קירי/תקרתי בגודל  עד 
כולל: חיבור לתעלה

4.15.65.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,968.38 אביזרי פיזור אויר 15.65 סה"כ לתת פרק:

בידוד טרמי אקוסטי לתעלות 15.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,960.00 46.75 320.00 מ"ר בדוד טרמי אקוסטי פנימי לתעלות אוויר עשוי מסיבי זכוכית

1מצופיםנאופרן בעובי "
4.15.80.0010

6,256.00 78.20 80.00 מ"ר 2כנ"ל אך בעוב " 4.15.80.0020

21,216.00 בידוד טרמי אקוסטי לתעלות 15.80 סה"כ לתת פרק:

358,136.88 מיזוג אויר 15 סה"כ לפרק:

עבודות מסגרות חרש וסיכוך 19 פרק:

עבודות מסגרות חרש וסיכוך 19.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
320,620.00 13,940.00 23.00 טון קונסטרוקצית פלדה במקומות שונים במבנה, עמודים, אגדים, קורות וכו'

מפרופילי פלדה שונים כמפורט בתוכניות וכפי שיידרש, לרבות כל
החיזוקים, החיבורים, הריתוכים, הברגים מכל הסוגים, פלטקות, קוצים

מרותכים, גילוון, וכו'. הכל קומפלט לפי פרטים בתוכניות.

4.19.1.0010

64,515.00 2,805.00 23.00 טון טיפול  מעכב אש לשעתיים לקונסטרוקצית הפלדה הנ"ל באמצעות התזה
צמנטית, לרבות שכבת יסוד מתאימה לפלדה, כל השכבות כנידרש עד

לקבלת עמידות האש הנידרשת וכל השכבות כנידרש על פי מיפרט היצרן.
הכל קומפלט.

4.19.1.0020

157,760.00 272.00 580.00 מ"ר  מ"מ,עמיד לאש לשעתיים, עם100סיכוך הגג בפנל פח מבודד בעובי 
 ק"ג/מ"ק, הפחים מגולוונים120מילוי צמר סלעים חסין אש במשקל 

, לרבות כל החיזוקים, החיבורים,P.V.D.Fוצבועים בתנור, גמר 
האיטומים, הפלשונגים וכו' וכל חומרי העזר למיניהם, הכל קומפלט לפי
פרטים בתכניות ולפי פרטי ומפרטי היצרן (המדידה נטו ללא חפיפות ל פי

היטל אופקי).

4.19.1.0030

7,854.00 280.50 28.00 מ"א  מ"מ, מגולוון וצבוע  בתנור, לרבות2מזחלה למי גשם מפח בעובי 
קונסטרוקציית נשיאה וכל החיבורים, שרוולים לצינורות מי גשם,

החיזוקים, הפלשונגים מפח מגולבן וצבוע קונסטרוקצית נשיאה וכו' וכל
חומרי העזר למיניהם, הכל קומפלט לפי פרט.

4.19.1.0040

164,475.00 765.00 215.00 מ"ר ,2תכנון וביצוע טריבונות מפלדה מגולבנת + חיפוי עץ שקע/תקע בעובי "
 לרבות כל החיזוקים, החיבורים, פלטקות, ברגים, טיפול אימפרגנציה

לעץ, שטחים אופקיים ואנכיים וכו'. הכל קומפלט. (המדידה בהיטל
אופקי)

4.19.1.0050

715,224.00 עבודות מסגרות חרש וסיכוך 19.1 סה"כ לתת פרק:

715,224.00 עבודות מסגרות חרש וסיכוך 19 סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

תקרות פריקות מאריחים מינרליים 22.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
131.75 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים דגם "ברוק" תוצרת חב'

"Celotex ,או ש"ע "NRC=0.65 ס"מ,61/61 ס"מ, 60/60, אריח במידות 
 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים15.9 ס"מ, בעובי 61/122 ס"מ, 60/120

 מ') וגמר זוויתן בעובי1.0הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 
 מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה( מחיר יסוד1.2 

 ש''ח/מ''ר)31לאריחים 

4.22.21.0010

140.25 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים דגם "דיון מקס" תוצרת חב'
'' Armstrong ,או ש"ע ''aw=0.65 ס"מ,61/61 ס"מ, 60/60, אריח במידות 

מ''מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים19 ס"מ, בעובי 60/120
 מ"מ1.2 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.0והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 

40ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיריס וד לאריחים 
ש"ח/מ"ר)

4.22.21.0020

תקרות פריקות מאריחים מינרליים 22.21 סה"כ לתת פרק:

תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
204.00 מ"ר  מ"מ, לרבות0.75 ס"מ ובעובי 30, 40תקרת מגשי אלומיניום ברוחב 

 מ'), עד לביצוע מושלם1.0פרופילים נושאים ואלמנטי התליה (בגובה עד 
 מ"מ ליד הקירות1.2 של העבודה ופרופיל זוויתןבעובי 

4.22.22.0010

212.50 מ"ר  מ"מ,0.75 ס"מ ובעובי 30, 40תקרת מגשי אלומיניום מחוררים ברוחב 
 מ'), עד לביצוע1.0לרבות פרופילים נושאים ואלמנטי התליה (בגובה עד 

 מ"מ ליד הקירות1.2מושלם של העבודה ופרופילזוויתן בעובי 

4.22.22.0020

תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 סה"כ לתת פרק:

תקרות גבס ופתחי שירות 22.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
652.80 163.20 4.00 מ"ר 1.0 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 12.7תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 

 מ' )
4.22.25.0010

121,091.00 289.00 419.00 מ"ר תקרה אקוסטית מלוחות גבס מחוררים בחירור עגול רציף עם בד אקוסטי
 אוGapless- R 6/18" aw=0.55בגב הלוחות (גוון שחור או לבן) דוגמת "

"Gapless -R.C 12/25" aw=0.85או בחירור רנדומלי דוגמת 
"Gapless-R.C8/15/20" aw=0.55 ס"מ,120/240 או ש"ע, גודל הלוח 

 מ"מ. המחיר כולל התקנה סמויה על גבי קונסטרוקצית מסי לות12.5עובי 
 וזקפים מפרופילי פח מגולוון, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד

 ש''ח/מ''ר)90 ללוח גבס מחורר 

4.22.25.0020

121,743.80 תקרות גבס ופתחי שירות 22.25 סה"כ לתת פרק:

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,122.00 140.25 8.00 מ"א  מ"מ בין מפלסים שונים,12.7סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 

 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות60 ס"מ עד 40ברוחב פרוס מעל 
 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה0.1קונסטרוקציה (בגובה עד 

4.22.26.0010

1,122.00 כיות ואופקיות מגבס סגירות אנ 22.26 סה"כ לתת פרק:

בידוד תקרות אקוסטיות 22.27 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40.80 מ"ר 60 במשקל  של 2בידוד תקרות אקוסטיות ע"י מזרוני צמר סלעים בעובי "

ק"ג/מ"ק עטופים  ביריעות פוליאתילן עמידות נגד אש (פלא"ב)
4.22.27.0010

בידוד תקרות אקוסטיות 22.27 סה"כ לתת פרק:

122,865.80 רכיבים מתועשים בבניין 22 סה"כ לפרק:

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23 פרק:

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.40הערה: סוג הבטון ב-

23,324.00 291.55 80.00 מ"א  ס"מ45כלונסאות בטון קטני קוטר-מיקרופיילים- קידוח ויציקה, בקוטר 
ובעומק כנדרש.

4.23.1.0020

5,195.63 4,156.50 1.25 טון , לזיון הכלונסאות.400מוטות פלדה רתיכים, עגולים ומצולעים, מסוג פ- 4.23.1.0030

28,519.63 סאות קדוחים ויצוקים באתר כלונ 23.1 סה"כ לתת פרק:

28,519.63 סאות קדוחים ויצוקים באתר כלונ 23 סה"כ לפרק:

עבודות פרוק הריסה ושונות 24 פרק:

עבודות פרוק והריסה 24.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי היחידה כוללים גם סילוק למקום שפך מאושר,על ידי הקבלן ועל

חשבונו,לרבות תשלום כל האגרות,שרוולים,מכולות,משאיות פינוי,אמצי
שינוע שונים  וכו'מחירי היחידה כוללים גם ביצוע כל ההגנות הנידרשות

על אלמנטים שלא להריסה לרבות פרוק וסילוק ההגנות בגמר העבודה.
פגיעה באלמנטים קיימים תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו .

19,890.00 55.25 360.00 מ"ר פרוק כל שכבות האיטום ובטון השיפועים מגגות קיימים עד לגילוי גג
הבטון הקונסטרוקטיבי לרבות הורדת האיטום מהרולקות,פרוק

סרגלים,ניקוי וכו'. המדידה בהיטל אופקי בין המעקות.

4.24.1.0020

21,250.00 1,062.50 20.00 מ"ק הריסת מעקות  בטון במידות שונות, לרבות כל עבודות הניסור והשבירה
כנדרש .

4.24.1.0030

41,140.00 עבודות פרוק והריסה 24.1 סה"כ לתת פרק:

41,140.00 עבודות פרוק הריסה ושונות 24 סה"כ לפרק:

מערכות גילוי וכיבוי אש 34 פרק:

ספרינקלרים 34.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,196.00 79.90 40.00 יח'  , בועה,QUICK RESPONSE, ,RECESSED/PENDENTספרינקלר מסוג 

, טמפ' ההפעלהK=5.6," ,1/2 חלקים, נחיר 2 גימור כרום, לרבות רוזטה 
" או ש"ע.CENTRAL תוצרת "QR-GB מעלות צלסיוס, דגם 68,79,93

4.34.1.0010

146.20 73.10 2.00 יח'  , בועה,QUICK RESPONSE, ,RECESSED SIDEWALLספרינקלר מסוג 
, טמפ' ההפעלהK=5.6," ,1/2 חלקים, נחיר 2 גימור כרום, לרבות רוזטה 

" או ש"ע.CENTRAL תוצרת "QR-GB מעלות צלסיוס, דגם 68,79,93

4.34.1.0020

272.00 6.80 40.00 יח' תוספת עבור גימור לבן ורוזטה לבנה. 4.34.1.0030

4,335.00 144.50 קומפלט30.00 4.34.1.0040 מ"מ.1000חיבור גמיש פלב"מ עם עיגון באורך עד 

629.00 157.25 קומפלט4.00 4.34.1.0050 מ"מ.1200כנ"ל, אך באורך עד 

8,578.20 ספרינקלרים 34.1 סה"כ לתת פרק:

צינורות 34.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,233.00 70.55 60.00 מ"א  עם תפר גלויים או סמויים10צינורות פלדה שחורים צבועים סקדיול 

, לרבותQUICK UPבתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג 
1 1/2ספחים ומתלים, קוטר "

4.34.2.0010

2,231.25 89.25 25.00 מ"א 2כנ"ל, אך צינורות קוטר " 4.34.2.0020

6,664.00 95.20 70.00 מ"א , לרבות חיבורים מהירים,  לא כולל ספחים.3כנ"ל, אך צינורות קוטר " 4.34.2.0030

4,335.00 144.50 30.00 מ"א 4כנ"ל, אך צינורות קוטר " 4.34.2.0040

17,463.25 צינורות 34.2 סה"כ לתת פרק:

ספחים ואביזרים 34.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,210.00 110.50 20.00 יח'  מכני),Tספחים מפלדה שחורה צבועה (זוויות, התסעפויות, מעברי קוטר, 

.3, לצינורות קוטר "QUICK UPלא כולל מחבר קל מסוג 
4.34.3.0010

1,785.00 119.00 15.00 יח' .4כנ"ל, אך ספחים קוטר " 4.34.3.0020

6,264.50 6,264.50 1.00 יח'  לרבות תא3 למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "UL/FMברז אזעקה 
, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים2בילום, שני מנומטרים , ברז ניקוז "

"CENTRALושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת "
 או ש"ע.

4.34.3.0030

629.00 629.00 1.00 יח' 3 מותקן על צנרת קוטר "24VDC UL/FM (FLOW SWITCHמפסק זרימה (
" או ש"ע.POTTER תוצרת " VSR-Fכדוגמת דגם 

4.34.3.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,249.50 1,249.50 1.00 יח'  BFV-G(W כדוגמת דגם (3 עשוי ברזל יציקה קוטר "UL/FMמגוף פרפר 

" או ש"עCENTRALתוצרת "
4.34.3.0050

1,496.00 1,496.00 1.00 יח' 4כנ"ל,א ך מגוף קוטר " 4.34.3.0060

833.00 יח'  כדוגמת תוצרת "אליאום" או1 קוטר "UL/FMמגוף כדורי עם מפסק מצב 
ש"ע.

4.34.3.0070

1,088.00 1,088.00 1.00 יח' .1 1/2כנ"ל, אך מגוף קוטר " 4.34.3.0080

1,385.50 1,385.50 1.00 יח' .2כנ"ל, אך מגוף קוטר " 4.34.3.0090

501.50 501.50 1.00 יח'  כדוגמת2שסתום אל חוזר עשוי ברונזה, מוחזר קפיץ, טיפוס שקט, קוטר "
" או ש"ע.CENTRAL תוצרת "Y-TYPE F18דגם 

4.34.3.0100

1,105.00 1,105.00 1.00 יח' , כדוגמת3 עשוי ברזל יציקה, קוטר "UL/FM SWINGשסתום על חוזר דגם 
" או ש"ע.VIKING תוצרת "G-1 דגם 

4.34.3.0110

1,258.00 1,258.00 1.00 יח' .4כנ"ל, אך שסתום קוטר " 4.34.3.0120

833.00 833.00 1.00 יח' 11/2) קוטר "FEST an DRAIN) UL/FMברז בדיקה וניקוז עם חלונית 
" או ש"ע.AGF תוצרת "1000כדוגמת דגם 

4.34.3.0130

323.00 323.00 1.00 יח'  לרבות ברז ניתוק כדוגמת תוצרת1/4 קוטר "UL/FMפורק לחץ 
"GRINNELL.או ש"ע "

4.34.3.0140

2,125.00 2,125.00 1.00 יח' 2*3 עם חיבור כפול "UL/FMברז הסנקה למערכת ספרינקלרים מאושר 
 לרבות שני מצמדי שטורץ, שלט עם חריטה,4(אביזר התחברות) על זקף "

AUTOMATIC תוצרת "A-95/96מכסים ושרשרת, קומפלט כדוגמת דגם 
SPRINKLERSאו ש"ע "

4.34.3.0150

357.00 יח' - ספרינקלרים רזרביים.6ארון ל 4.34.3.0160

408.00 408.00 1.00 יח' - ספרינקלרים12כנ"ל, אך ארון ל 4.34.3.0170

476.00 238.00 2.00 יח' " תוצרתUA כדוגמת "UL/FM מאושר 300PSI, עד 3 1/2מד לחץ קוטר "
"RELIABLEאו ש"ע לרבות אביזרי חיבור, ברז תלת דרכי ומופת יציאה "
 מהצינור הראשי.1/4"

4.34.3.0180

23,137.00 ספחים ואביזרים 34.3 סה"כ לתת פרק:

חדר מכונות 34.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
130,900.00 130,900.00 קומפלט1.00 מערכת שאיבה כוללת: משאבת כיבוי אש חשמלית עם מנוע דיזל בספיקה

 כולל לוחPATTERSON 70 PSI תוצרת  כנגד לחץ של GPM 400 של 
400),מנוע דיזל, מיכל יומי CONTROLLERחשמל בקרה התנעה, (

, מדי לחץ,2ליטר,צנרת מקשרת בין המיכל למשאבה, ברז שחרור לחץ "
שסתום שחרור אויר, צנרת נחושת ואביזרים לחיבור ללוח בקרה וכל

האביזרים הנלווים ספיקה בהתאם לטבלות ציוד הכל קומלט בהתאם
לתקן

4.34.99.0010
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)Dתת כתב: אודיטוריום (

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,442.50 229.50 15.00 מ"א 4צנור פליטה למשאבת דיזל בקוטר " 4.34.99.0020

9,180.00 9,180.00 קומפלט1.00 10GPM ולספיקה של PSI 70 ללחץ של JOCKEY PUMPכנ"ל אך  4.34.99.0030

11,900.00 11,900.00 1.00 יח' הרכבה של כל ציוד חדר המשאבות כולל הרכבת הציוד המפורט לעיל
וכולל אספקה והרכבה של צנרת מחברת בין כל הציוד וכולל אספקה

והרכבה של כל אביזרים הנלווים (בנוסף לפריטים העיקריים הרשומים
NFPAבסעיפים נפרדים לעיל) הדרושים לפי תקן 

4.34.99.0040

10,200.00 10,200.00 קומפלט1.00 מערכת חשמל קומפלט לחדר משאבות כולל צנרת וחיווט בין כל חלקי
המערכת וציוד, אביזרי עזר להשלמת המערכת (בנוסף לפריטים העיקריים

NFPA13 ותקן NFPA 20 הרשומים בסעיפים נפרדים לעיל) לפי תקן 

4.34.99.0050

22,100.00 22,100.00 קומפלט1.00 טיפול באישור מכון התקנים כולל הכנה והגשה של כל המסמכים
הדרושים הזמנת בדיקות, עדכון תכניות, בדיקות חוזרות עד לקבלת אישור

 סופי של הרשויות (תשלום לפרק זה מותנה בביצוע סעיף זה)

4.34.99.0060

187,722.50 חדר מכונות 34.99 סה"כ לתת פרק:

236,900.95 מערכות גילוי וכיבוי אש 34 סה"כ לפרק:

2,387,533.85 )Dאודיטוריום ( 4 סה"כ לתת כתב:
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עבודות עפר 1 פרק:

חפירה ו/או חציבה 1.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
37,468.00 49.30 760.00 מ"ק  מ' לכמות מעל1חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 

 מ"ק500 מ"ק ועד 100 
5.1.30.0010

37,468.00 חפירה ו/או חציבה 1.30 סה"כ לתת פרק:

מילוי מובא, מצעים והידוק 1.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,743.00 5.10 930.00 מ"ר הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים 5.1.50.0010

4,743.00 מילוי מובא, מצעים והידוק 1.50 סה"כ לתת פרק:

42,211.00 עבודות עפר 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

מרצפי בטון 2.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,652.00 165.75 16.00 מ"ר ) יצוקים על מצע או על הקרקע2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30מרצפי בטון ב-

 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)-ביתן אשפה20בעובי 
5.2.50.0010

2,652.00 מרצפי בטון 2.50 סה"כ לתת פרק:

2,652.00 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

מעקות פלדה 6.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,562.50 382.50 25.00 מ"א  מ', המאחז1.20מעקה פלדה, אופקי או משופע (למהלך מדרגות), בגובה 

 מ'1.5 מ"מ, העמודים במרחק עד 50/25/2מפרופיל מלבני חלול במידות 
 מ"מ. בתחתית המעקה פרופיל שטוח. למאחז ולפרופיל50/50/2מפרופיל  

 ס"מ. המעקה מגולוון10 מ"מ כל 10 השטוח מרותכים מוטות ברזל קוטר 
וצבוע, מעוגן בבטון בגובה לפי התקן

5.6.52.0010

9,562.50 מעקות פלדה 6.52 סה"כ לתת פרק:

9,562.50 גרות אומן ומסגרות פלדה נ 6 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל ותקשורת בפיתוח למבנה 8 פרק:

תשתיות לתאורת חוץ- צנרת, כבילה, חפירות עמודים, פנסים 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,550.00 127.50 20.00 נקודה 32 מותקנת בצינור בקוטר 5X2.5N2XYנקודת מאור תלת פאזית ע"י כבל 

מ"מ עבור ג"ת השקועים בקרקע וחיבורם ללוח חשמל (הערה: קו
ההזנהמלוח חשמל לפנס הראשון ימדד לפי כבל וצינור)

5.8.1.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,375.00 25.50 250.00 מ"א  מ"מ בחפירה מוכנה75צינור שרשורי דו שכבתי כדוגמת  "קוברה" קוטר 

כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני.
5.8.1.0020

5,610.00 17.00 330.00 מ"א  מ"מ בחפירה מוכנה50צינור שרשורי דו שכבתי כדוגמת  "קוברה" קוטר 
כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני.

5.8.1.0030

17,000.00 85.00 200.00 מ"א  ס"מ עומק40חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים בקרקע/בסלע ברוחב 
 ס"מ בכלים או בידיים לפי תוכנית110

5.8.1.0040

850.00 8.50 100.00 מ"א  ממ"ר5x1.5 בחתך N2XYכבל נחושת  לפיקוד שער חשמלי וכדו' מסוג 
מושחל בצינור ומחובר בשתי הקצוות

5.8.1.0050

2,550.00 12.75 200.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור בתוך עמוד תאורה לחיבור בין5X2.5 N2XYכבל 
מגש הכבלים לפנס או בין נקודות וחיבור מושלם בשתי הקצוות

5.8.1.0060

5,100.00 34.00 150.00 מ"א   ממ"ר (הזנה למבנה שומר+למנוע בשער + מלוח חשמל5x6 N2XYכבל 
עד לנקודת מאור ראשונה)

5.8.1.0070

5,312.50 21.25 250.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור בין עמודי5x10 בחתך N2XYכבל נחושת מסוג 
התאורה ומחובר בשתי הקצוות .

5.8.1.0080

7,225.00 28.90 250.00 מ"א  ממ"ר מותקן ישירות בקרקע במקביל35מוליך נחושת שזור גלוי להארקה 
לצינורות כולל חדירה לעמודים וחיבור מושלם בעמוד .

5.8.1.0090

2,295.00 765.00 קומפלט3.00  ס"מ כולל60X60X80 במידות 300 מ' מבטון ב- 4יסוד בטון לעמוד תאורה 
 מ' פס ברזל מגולוון4חפירת הבור, כולל ברגי יסוד מתאימים לעמוד 

שישמש להארקה מרותך לברגי היסוד ביצוע היסוד וצנרת לתאורת חוץ
הכל עפ"י הפרט יסוד בתכנית והחזרת המצב לקדמותו

5.8.1.0100

15,300.00 1,530.00 קומפלט10.00  ס"מ כולל80x80x120 במידות 300 מ' מבטון ב-6יסוד בטון לעמוד תאורה  
6 ס"מ לפחות מתאימים לעמוד x125"1.25 חפירת הבור, כולל ברגי יסוד 

מ', פס הארקה מרותך ע"פ פרט בתכנית ביצוע היסוד וצנרת לתאורת חוץ
בכל, ע"פ הפרט בתכנית והחזרת המצב לקדמותו

5.8.1.0110

4,590.00 1,530.00 קומפלט3.00  מטר מפרופיל4אספקה והרכבה של עמוד תאורה מפלדה מגולוון בגובה 
 ס"מ או כפי שיקבע בביצוע ע"פ סטנדרט המקובל בעיריה15X15ריבועי 

כולל צביעה מקצועית בתנור אובאבקה אלקטרוסטטית (דוגמת צביעה של
2 מסוכם ע"י המזמין והמתכנן ,שטוצר "RAL חברת "אפוקל") בגוון 

 ס"מ בראש העמוד עבור זרוע פתח ציוד, פס הארקה מנחו שת  15בגובה 
 דוגמת עמודי812,פלטת יסוד,בסיס פלדה מגולוון עומד בדרישות ת"י 

"אורות געש" או "הנדסת חשמל"

5.8.1.0120

18,700.00 1,870.00 10.00 יח'  מטר6אספקה והרכבה של עמוד תאורה מפלדה מגולוון כנ"ל, אך בגובה 
 מטר4וכן עם יציאה נוספת "שטוצר" לפנס בגובה 

5.8.1.0130

5,100.00 2,550.00 2.00 יח'  עם39W מטר לד 4אספקת והרכבת פנס רבועי לתאורת חוץ מותקן בגובה 
 מיציקת אלומניום עםIP66 לפחות מוגן מים 5220LMתפוקת אור של 

 ספק געש6000זכוכית שטוחה מחוסמת, כדוגמת דגם פולריס לד דגם  
תאורה או ש"ע מאושר

5.8.1.0140

32,640.00 2,720.00 12.00 יח'  עם תפוקת69W מטר לד 6אספקת והרכבת פנס תאורת חוץ מותקן בגובה 
 מיציקת אלומניום עם זכוכיתIP66 לפחות מוגן מים 9570LMאור של 

 ספק געש תאורה או12000שטוחה מחוסמת, כדוגמת דגם פולריס לד דגם  
 ש"ע מאושר

5.8.1.0150

6,120.00 2,040.00 3.00 יח' אספקה והרכבה של פנס תאורת חוץ קוני דקורטיבי מותקן על עמוד
 מטר עשוי מיציקת אלומיניום צבוע באבקת פוליאסטר4/6תאורה 

  תוצרתCONE LED,דגם IP66 , 50Wאלקטרוסטטית בתנור בהספק 
אורעד או ש"ע מאושר מראש

5.8.1.0160
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,442.50 382.50 9.00 יח' אספקה והתקנת מגש אביזרים מתועש לעמוד תאורה מפוליקרבונט (לא

פח) כבה מאליו כולל כל האביזרים עפ"י הפרט בתכניות מתוצרת "מגלן"
קיבוץ כפר מנחם עבור  פנס תאורה אחד מותקן בתוך פתח ציוד בעמוד

תאורה

5.8.1.0170

2,720.00 680.00 4.00 יח' אספקה והתקנת מגש אביזרים מתועש לעמוד תאורה מפוליקרבונט (לא
פח) כבה מאליו כולל כל האביזרים עפ"י הפרט בתכניות מתוצרת "מגלן"

קיבוץ כפר מנחם עבור  שני פנסי תאורה אחד מותקן בתוך פתח ציוד
בעמוד תאורה

5.8.1.0180

51,000.00 2,550.00 20.00 יח' 3720Lm. 1.2 ליניארי שקוע בקרקע עם זכוכית מחוסמת,  LED-34Wג"ת 
SABER דוגמת IK10 ,IP67 מעלות, מוגן מים 46 , זווית 4000Kמ' אורך, 

LED יצרן Unilampספק שטייניץ לידר 

5.8.1.0190

5,100.00 1,020.00 קומפלט5.00 זרקור הצפה לתאורת מבנה או לתאורת חצר פתוח מותקן על גבי עמוד
תאורה או ע"ג מבנה, כולל זרוע ריבועית או זרוע "ח" ניתנת לכיוונון,

יציקת אלומיניות צבוע בתנור בצבע שחור/ לבן לפי בחירת אדריכל,
, זווית הארה של הפנס תקבע לאחר ניסוי16,318Lm , 150Wהספק  

תאורה, המחיר כולל התקנה וחיבור מושלם עד להפעלה מלאה.

5.8.1.0200

6,120.00 1,530.00 4.00 יח'  ס"מ כולל מכסה ברזל80שוחת מעבר עגולה מבטון לכבלי חשמל קוטר 
 טון וחפירת הבור עבורה, הידוק ודיפון2.5למדרכה 

5.8.1.0210

2,550.00 850.00 קומפלט3.00  מ' מפלדה מצופה1.5שוחת הארקה הכוללת: אלקטרודת הארקה באורך 
 מ"מ כולל החדרתה אנכית לקרקע, מופות, ראשי12.5נחושת בקוטר 

 ס"מ עם מכסה ומילוי חצץ וכולל שלט60קידוח ושוחת ביקורת בקוטר 
"הארקה לא לפרק" קומפלט

5.8.1.0220

5,525.00 425.00 13.00 יח' טבעת הגנה ("צלחת") לכיסוי ברגי יסוד של עמוד תאורת חוץ מולבשת
ע"ג עמוד תאורה וצביעה בגוון העמוד

5.8.1.0230

3,825.00 255.00 קומפלט15.00 תוספת לעמוד תאורה עבור צביעה בחלק הטמון באדמה בצבע הגנה
למניעת קורוזיה

5.8.1.0240

25,500.00 1,020.00 25.00 יח'  ממ"ר דוגמת5x16שרוול כפפה מתכווץ מותקן על כבל חשמל בחתך עד 
 בכניסה וביציאה מעמודי התאורה ובחיבור למרכזית3mשרוול מתוצרת 

מאור

5.8.1.0250

1,275.00 1,275.00 1.00 יח' העברת בדיקת בודק חשמל למתקן תאורה והחשמל שבוצע בפיתוח כולל
עמודי תאורה, כבלי הזנה למערכת הארקה, תיקון הליקויים עד לקבלת

)AS-MADEאישור תקינות המתקן כולל הגשת תכניות עדות (

5.8.1.0260

1,700.00 1,700.00 קומפלט1.00 בדיקת עמוד תאורה קיים + מרכזיה מאור ירושלים קיימת עפ"י סטנדרט
מחלקת המאור בעירית ירושלים לרבות בדיקת תקינות מערכת התאורה

והעומס בקו המאור מהמרכזיה לעמוד, התאמת הציוד לחתך הכבל
ולאפשרות חיבור תאורת החניה לעמוד, הבדיקה תבוצע ע"י בודק חשמל
מוסמך מאושר מחלקת המאור עיריית ירושלים כולל דו"ח בכתב המאשר

התח ברות לעמוד

5.8.1.0270

680.00 680.00 קומפלט1.00 התחברות חשמלית ומכנית לעמוד תאורה קיים לרבות קידוח ביסוד בטון
קיים ע"פ הנדרש, התחברות למהדקים בעמוד לרבות החלפתם בחדשים

ע"פ הצורך

5.8.1.0280

680.00 680.00 קומפלט1.00 החלפת מגש ציוד בעמוד תאורה קיים כולל שיפור הארקה קיימת ע"פ
הצורך עד להתאמתו להזנת תאורת חניון חדשה של בי"ס פלך

5.8.1.0290

רת, כבילה, חפירות עמודים, פנסים247,435.00 תשתיות לתאורת חוץ- צנ 8.1 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

247,435.00 עבודות חשמל ותקשורת בפיתוח למבנה 8 סה"כ לפרק:

ריצוף וחיפוי 10 פרק:

ריצוף 10.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,481.60 217.60 16.00 מ"ר  ס"מ עובי20/20 במידות R12ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 

 ש"ח/מ"ר.(ביתן אשפה)90 מ"מ, מחיר יסוד 12 
5.10.31.0010

3,481.60 ריצוף 10.31 סה"כ לתת פרק:

חיפוי 10.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,970.00 174.25 40.00 מ"ר  ס"מ,20/20חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמי;קה במידות 

 ש"ח/מ"ר.(ביתן אשפה)45מחיר יסוד 
5.10.50.0010

6,970.00 חיפוי 10.50 סה"כ לתת פרק:

10,451.60 ריצוף וחיפוי 10 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עבודות אבן 14.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
172,125.00 425.00 405.00 מ"ר חיפוי קירות,ספסלים,טריבונות וכו' בשיטה הרטובה באמצעות לוחות אבן

 ס"מ,4 ש"ח/מ"ר, במידות שונות, בעובי מינימום 150 , במחיר יסוד של 
בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל, לרבות שכבת הרבצה, רשת פלדה

 מגולבנת, חוטים מנירוסטה, זוויתני פלדה מגולבנים וכו'. הכל קומפלט
לפי הפרטים בתוכניות. המדידה נטו לפי מ"ר הן בש טחים אופקיים,

אנכיים, משופעים ומעוגלים, מישקים, שקעים, חיפוי עמודים וקורות,
חשפי פתחים, מזוזות, אדני חלונות, אבני פינה,בורטאגי'ם , אבנים

שקועות, חריצים, אפי מים, שילוב סוגי אבן שונים, ציפוי מגן עליון וכו'
 על2378לפי השטח הנראה לעין. הכל קומפלט נטו במ"ר וכמפורט בתקן 

כל חלקיו ובמפרט המיוחד

5.14.1.0010

87,720.00 408.00 215.00 מ"א  ס"מ,5 ס"מ, עובי 45קופינג מאבן כדוגמת האבן בחזיתות, רוחב עד 
לרבות חריצים ואפי מים וכו'

5.14.1.0020

259,845.00 עבודות אבן 14.1 סה"כ לתת פרק:

259,845.00 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

טריבונות 40.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,450.00 1,572.50 20.00 מ"ק טריבונות ישיבה מבטון ,גמר בטון אדריכלי לרבות ביסוס,טפסנות

אבודה,זיון וכו',לפי פרטים בתוכניות אדריכלות וקונסטרוקציה.
5.40.52.0010

4,590.00 306.00 15.00 מ"ק תוספת לטריבונות ישיבה, עבור ביצוע בקו עגול 5.40.52.0020

36,040.00 טריבונות 40.52 סה"כ לתת פרק:
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ריצוף באבנים משתלבות 40.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
81,090.00 90.10 900.00 מ"ר  ס"מ או10/20 ס"מ, מלבניות במידות 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 ס"מ (לא כולל מצע), גוון5 ס"מ, לרבות חול 20/20רבועיות במידות 
צבעוני - על בסיס מלט אפור

5.40.53.0010

8,330.00 297.50 28.00 מ"א  ס"מ מחורץ נגד החלקה בגוון35/17מדרגות טרומיות מבטון בחתך עד 
 משופע, מצע מהודק וזיון הבטון. מדרגות30צבעוני, לרבות משטח בטון ב-

ש"ח/מ"א110 טרומיות במחיר יסוד 

5.40.53.0020

4,207.50 382.50 11.00 מ"א מדרגות כנ"ל אך התקנה בצורה מעוגלת. 5.40.53.0030

93,627.50 ריצוף באבנים משתלבות 40.53 סה"כ לתת פרק:

אבני שפה וגן, אבני תיחום 40.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,718.75 148.75 25.00 מ"א  ס"מ, לרבות יסוד30/25/50אבן שפה רחבה ישרה או משופעת במידות 

ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור
5.40.54.0010

13,209.00 62.90 210.00 מ"א  ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני -10/20/100אבן גן במידות 
על בסיס מלט אפור.(כולל אבני שפה לשבילים ואבני שפה לעצים-ראה

-P(01 בתוכנית 4,5,6,10פרטים 

5.40.54.0020

16,927.75 י שפה וגן, אבני תיחום אבנ 40.54 סה"כ לתת פרק:

קירות 40.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,940.25 60.35 115.00 מ"ק 5.40.61.0010 מ'2חפירה ו/או חציבה עבור יסוד עובר לקיר תומך, בעומק עד 

50,388.00 1,326.00 38.00 מ"ק  מ'. המחיר1 ס"מ ורוחב עד 20 לקיר תומך, בעובי 30יסוד עובר מבטון ב-
 ק"ג למ"ק)60כולל זיון (לפי 

5.40.61.0020

89,250.00 1,487.50 60.00 מ"ק 2 ס"מ ובגובה עד 20 גלוי מצד אחד, בעובי 30קיר תומך מבטון מזויין ב-
 ק"ג60מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי 

 למ"ק)

5.40.61.0030

8,330.00 85.00 98.00 מ"ק  ק"ג60 עבור זיון בכמות מעל ל - 40.061.0051-0101תוספת לסעיפים 
 ק"ג למ"ק80למ"ק ועד 

5.40.61.0040

154,908.25 קירות 40.61 סה"כ לתת פרק:

עבודות שונות 40.90 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,700.00 1,700.00 קומפלט1.00 העתקת פינת זיכרון קיימת לרבות פרוק וקביעה מחדש. 5.40.90.0010

3,612.50 212.50 17.00 מ"א 5.40.90.0020 בחדר אשפה לרבות גילוון וצבע.2מגן קיר מצינור פלדה בקוטר "
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,275.00 1,275.00 קומפלט1.00  ס"מ ליד ביתן אשפה לרבות פירוק250העתקת שער + גדר קיימים ברוחב 

וקביעה מחדש.
5.40.90.0030

2,550.00 2,550.00 קומפלט1.00 העתק ביתן שומר  לרבות פירוק וקביעה מחדש. 5.40.90.0040

6,375.00 255.00 25.00 מ"א  ס"מ לפי פרט האדריכל,לרבות גילוון וצבע110גדר מסגרות בגובה 
בתנור.

5.40.90.0050

5,100.00 425.00 12.00 יח' עצים לשימור-עפי מפרט מיוחד  כולל-  גדר הגנה, גיזומים, שילוט,
השקייה

5.40.90.0060

51,000.00 4,250.00 12.00 יח' עצים לטיפול אורטופדי הערכה-עפי מפרט מיוחד  אורטופדיה, כבילות
לטיפול חד פעמי

5.40.90.0070

71,612.50 עבודות שונות 40.90 סה"כ לתת פרק:

373,116.00 פיתוח נופי 40 סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

עיבוד הקרקע ואדמת גינון 41.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,220.00 56.10 200.00 מ"ק אדמה מתאימה לגינון, לרבות פיזור בשטח (כמות גדולה) 5.41.11.0010

11,220.00 עיבוד הקרקע ואדמת גינון 41.11 סה"כ לתת פרק:

נטיעת שתילים 41.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,278.00 2.98 1,100.00 יח' 5.41.20.0010 ליטר)1נטיעת שתילים עונתיים (קטן מ-

10,518.75 12.75 825.00 יח' 5.41.20.0020 ליטר)1 (3נטיעת שתילים גודל מס' 

4,675.00 21.25 220.00 יח' 5.41.20.0030 ליטר)1 (3ערערים ממיכל מס' 

18,471.75 טיעת שתילים נ 41.20 סה"כ לתת פרק:

דשא 41.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
198.90 7.65 26.00 מ"ר הכנת שטח למדשאה , לרבות קומפוסט, דישון ויישור סופי 5.41.30.0010

663.00 25.50 26.00 מ"ר 5.41.30.0020 יום30מרבדי דשא, מזן אל טורו או פספלום נדני לרבות טיפול 

861.90 דשא 41.30 סה"כ לתת פרק:
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ארון לראש מערכת 41.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
320.45 320.45 1.00 יח' ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט

 מ"מ, לרבות מסגרת מתכת175X500X400בלומגארד" או ש"ע, במידות 
ליציקת בטון, נעילת פרפר, ידית ומנעול

5.41.40.0010

320.45 ארון לראש מערכת 41.40 סה"כ לתת פרק:

מחשב השקייה 41.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,496.00 1,496.00 1.00 יח' 24מחשב השקיה דגם "גלקון מודולרי דישון" תוצרת "גלקון" או ש"ע, עד 

תחנות דישון
5.41.50.0010

1,496.00 מחשב השקייה 41.50 סה"כ לתת פרק:

שלוחת טפטוף 41.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,100.00 8.50 600.00 מ"א  מ"מ, טפטפת כל17שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע, 

 ס"מ20-30
5.41.80.0010

5,100.00 שלוחת טפטוף 41.80 סה"כ לתת פרק:

ראש מערכת 41.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,205.00 6,205.00 1.00 יח'  עבור טפטוף ועבור המטרה (בשלוחות נפרדות),1ראש מערכת קוטר "

מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן,
יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה,

2 מ"ש, מקטין לחץ, 120 מ"ש, מסנן 50מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 
רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו

בנפרד)

5.41.99.0010

6,205.00 ראש מערכת 41.99 סה"כ לתת פרק:

43,675.10 גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

ריהוט חוץ 42 פרק:

ספסלים, שולחנות וביתנים 42.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,844.00 2,346.00 14.00 יח'  ס"מ63/170נגיש" - ספסל עם מסעד יד דגם "גל ים" או ש"ע, במידות 

 ס"מ, מסעדי היד יצוקים יחד עם רגלי הספסל ועשויים מיצקת77וגובה 
ברזל. מושב הספסל והמשענת עשויים מלוחות עץ צבועים

5.42.20.0010

10,098.00 2,524.50 4.00 יח'  ס"מ, במשקל41 ס"מ, בגובה 160ספסל מבטון אדריכלי מוחלק, באורך 
 תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע , בטון1474 ק"ג, דגם "חלוקים" מק"ט 655

13פרט P-01גמר אפור,ראה תוכנית 

5.42.20.0020

9,027.00 3,009.00 3.00 יח'  ס"מ, במשקל41 ס"מ, בגובה 220ספסל מבטון אדריכלי מוחלק, באורך 
 תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע , בטון1475 ק"ג, דגם "חלוקים" מק"ט 1440

13פרט P-01 גמר אפור,ראה תוכנית 

5.42.20.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,475.00 3,825.00 3.00 יח'  ס"מ, במשקל41 ס"מ, בגובה 250ספסל מבטון אדריכלי מוחלק, באורך 

 תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע , בטון1476 ק"ג, דגם "חלוקים" מק"ט 1690
13פרט P-01 גמר אפור,ראה תוכנית 

5.42.20.0040

63,444.00 ספסלים, שולחנות וביתנים 42.20 סה"כ לתת פרק:

אשפתונים 42.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,228.00 1,028.50 8.00 יח'  ס"מ, לרבות מכסה60 ס"מ, גובה 40אשפתון עגול מעץ ובטון, קוטר 

 ליטר, דגם "תמר" תוצרת "שחם40נירוסטה ומיכל מפח מגולוון בנפח 
אריכא" או ש"ע

5.42.41.0010

8,228.00 אשפתונים 42.41 סה"כ לתת פרק:

ברזיות 42.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,416.00 3,604.00 4.00 יח' 65/40נגיש- ברזיה נגישה לנכים מבטון טרום בגמר חלק/מסותת, במידות 

 גבהים מוגנים אנטי ואנדלים,2 ברזי לחיצה ב-2 ס"מ, עם 90ס"מ ובגובה 
,תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע, בגוון אפור, לרבות2611דגם "עלה" מק"ט 

 ביסוס ושוחת ניקוז

5.42.42.0010

14,416.00 ברזיות 42.42 סה"כ לתת פרק:

. 42.63 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,724.00 9,724.00 1.00 יח' "Urbanix", תוצרת "Ubx-91מתקן חתירה, דגם " 5.42.63.0010

8,500.00 8,500.00 1.00 יח' "Urbanix", תוצרת "Ubx-14מתקן מקבילים כפול, דגם " 5.42.63.0020

9,724.00 9,724.00 1.00 יח' "Urbanix", תוצרת "Ubx-90מתקן פרפר יחיד הפוך, דגם " 5.42.63.0030

9,724.00 9,724.00 1.00 יח' "Urbanix", תוצרת "UBX-98מתקן פושט ברכיים, דגם " 5.42.63.0040

37,672.00 . 42.63 סה"כ לתת פרק:

. 42.65 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,115.00 289.00 35.00 מ"ר משטח בטיחותי למתקני משחקים לילדים או למתקני כושר דגם "סמרט

" תוצרת "דשא עוז" או ש"ע המורכב משתי שכבות. שכבהSoftפליי 
 מ' לפי1.10תחתונה מפלטות ממוחזרות בעובי המתאים לגובה נפילה עד 

 ס"מ בצפיפות של2 וציפוי עליון של מרבדי דשא סינטטי בגובה 1498ת"י 
 גוונים שונים לפחות מסו ג7 תפרים למ"ר וב - 35,000מינימום 

"מולטיספייס" או ש"ע, לרבות פיזור חול סיליקט שיוחדר לתוך סיבי
הדשא ואחריות מלאה לחמש שנים על המוצר. (יבוצע ע"ג תשתית חול,

שומשומית, חצץ, אספלט, בטון או אדמה מהודקת + חול שישולמו בנפרד).
 מ"ר70 המחיר למשטח של עד 

5.42.65.0010
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,115.00 . 42.65 סה"כ לתת פרק:

. 42.67 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,540.00 229.50 120.00 מ"ר סככת צל מלבנית מרשת מסוג "נפתח נסגר", ע"י קיפולה במשיכה עם

 מ"מ, עוביRHS 100X100כבל, לרבות קונסטרוקצית עמודי פלדה מסוג 
 מ' בין העמודים, מעוגנים6-7 מ', במרחק של 8 מ"מ ובגובה עד 2.9דופן 

בקרקע בפינות הסככה. הרשת עשויה מחוט פוליאתילן בצפיפות גבוהה,
,U.V-%, עמידה בפני 98%91האריג אינו נרקב ודוחה עובש, הצללה 

, דוגמת "סככות5093הרשת עשויה מחומרים מעכבי בעירה לפי ת"י 
ראשון" או ש"ע. הרשת מאושרת ע"י משרד החינוך, משרד הבריאות
וכיבוי אש להתקנה בסביבה של ילדים ובוגרים. המחיר הינו לסככה

 מ"ר30בשטח מעל ל-

5.42.67.0010

27,540.00 . 42.67 סה"כ לתת פרק:

161,415.00 ריהוט חוץ 42 סה"כ לפרק:

גידור 44 פרק:

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 44.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,320.50 331.50 7.00 מ"א  מ' עשויה מפרופילים ניצבים1.6גדר דגם "ערן משופר" או ש"ע בגובה 

 מ"מ,40/60/2 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 99 מ"מ במרווח של 25/25/1.5
 מ', לרבות יסודות בטון בודדים3.0 מ"מ כל 2/60/60 ועמודים מפרופיל 

5.44.12.0010

45,135.00 382.50 118.00 מ"א  מ' עשויה2.0גדר דגם "ציון" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה 
 מ"מ, שני פרופילים99 מ"מ במרווח של 25/25/1.5מפרופילים ניצבים 

 מ', לרבות3.0 מ"מ כל 60/60/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל 40/60/2אופקיים 
יסודות בטון בודדים

5.44.12.0020

47,455.50 גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 44.12 סה"כ לתת פרק:

שערים 44.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,570.00 3,570.00 1.00 יח'  ס"מ,260/200שער דו-כנפי מגולוון דגם "ציון" או "חנית" או ש"ע במידות 

"/3/4 2.2 מ"מ, ניצבים מצינורות קוטר 60/40/2.2 מסגרת מפרופיל 
 או פרופיל2/"2.6 מ"מ, לרבות עמודים מצינור קוטר 99במרווח של 
 ס"מ ופרזול80/80/80 מ"מ מבוטנים ליסודות בטון במידות 100/100/4

5.44.31.0010

2,975.00 2,975.00 1.00 יח'  ס"מ,200/200שער דו-כנפי מגולוון דגם "ציון" או "חנית" או ש"ע במידות 
"/3/4 2.2 מ"מ, ניצבים מצינורות קוטר 60/40/2.2 מסגרת מפרופיל 

 או פרופיל2/"2.6 מ"מ, לרבות עמודים מצינור קוטר 99במרווח של 
 ס"מ ופרזול80/80/80 מ"מ מבוטנים ליסודות בטון במידות 100/100/4

5.44.31.0020

6,545.00 שערים 44.31 סה"כ לתת פרק:

54,000.50 גידור 44 סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.10 תת פרק:
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
544.00 272.00 2.00 יח'  מ' מעל פני הקרקע הינו מעל1.0כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 

 מ' (כופר ע"ח המזמין)6.0 ס"מ וגובהם עד 60 ס"מ ועד 40 
5.51.10.0010

838.05 1.11 755.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר 5.51.10.0020

5,100.00 10.20 500.00 מ"ר 5.51.10.0030 ס"מ8פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 

2,040.00 13.60 150.00 מ"א פירוק אבני שפה ופנויין 5.51.10.0040

2,528.75 14.45 175.00 מ"ר פירוק ריצוף אבנים משתלבות 5.51.10.0050

956.25 38.25 25.00 מ"א פירוק מעקות הולכה או הפרדה להולכי רגל, לרבות מילוי בור היסוד 5.51.10.0060

2,040.00 34.00 60.00 מ"א 5.51.10.0070 מ'2פירוק גדר מפרופילי פלדה או רשתות פלדה מרותכות, בגובה עד 

1,275.00 51.00 25.00 מ"א פירוק מדרגות בטון ו/או גרנוליט 5.51.10.0080

2,720.00 68.00 40.00 מ"א 1.5 ס"מ ובגובה עד 35פירוק קיר גדר עם ציפוי אבן בעובי כולל של עד 
מ', לרבות פירוק הביסוס

5.51.10.0090

170.00 170.00 1.00 יח' פירוק ספסלי גן עם בסיס יצקת ברזל 5.51.10.0100

18,212.05 עבודות הכנה ופירוק 51.10 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתיות 51.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
52,381.25 123.25 425.00 מ"ק מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת.

 מ"ק500המחיר הינו לכמות של עד 
5.51.30.0010

52,381.25 מצעים ותשתיות 51.30 סה"כ לתת פרק:

70,593.30 סלילת כבישים ורחבות 51 סה"כ לפרק:

תשתיות חיצוניות 57 פרק:

צינורות פלדה 57.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,080.00 136.00 30.00 מ"א צינורות פלדה עם ציפוי חוץ פוליאתילן שחול תלת שכבתי ועטיפה

 מ"מ וציפוי פנים19 או ש"ע, בעובי APC-3חיצונית בטון דחוס דוגמת 
 מ' עם עטיפת חול, קוטר1.25מלט צמנט, מונחים בקרקע בעומק עד 

 מ"מ3.65, עובי דופן 2הצינור "

5.57.11.0010

10,710.00 178.50 60.00 מ"א 5/32, עובי דופן "3כנ"ל, אך צינורות פלדה קוטר " 5.57.11.0020
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,595.00 195.50 90.00 מ"א 5/32, עובי דופן "4כנ"ל, אך צינורות פלדה קוטר " 5.57.11.0030

3,026.00 151.30 20.00 מ"א  למים קרים וחמים מותקנים גלויים או40צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 
 סמויים, מחוברים בהברגות, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת

, לרבות11/2 כדוגמת "אברות" או ש"ע. קוטר הצינור "APC GALשכבתי 
ספחים.

5.57.11.0040

11,220.00 93.50 120.00 מ"א צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים גדוגמת
, מותקנים גלויים או סמויים עם צינור24 מ"מ, דרג 25"פקסגול" קוטר 

 מ"מ, לקבות ספחים.40מתעל קוטר 

5.57.11.0050

46,631.00 צינורות פלדה 57.11 סה"כ לתת פרק:

חיבור קווי מים 57.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,649.00 1,649.00 1.00 יח'  לקו קיים מצינור פלדה קוטר3]חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "

, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים4"
 באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל

הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת
במצב לקדמותו.

5.57.14.0010

680.00 קומפלט  ומגוף כדורי שגיב מעבר מלא2הכנה לראש מערכת כולל שטוצר בקוטר "
2בקוטר "

5.57.14.0020

595.00 595.00 קומפלט1.00 1 1/2כנ"ל אך בקוטר " 5.57.14.0030

1,530.00 382.50 קומפלט4.00 5.57.14.0040 וחיבור הברזיה1הכנה לברזיה כולל מגוף כדורי שגיב מעבר מלא בקוטר "

3,774.00 חיבור קווי מים 57.14 סה"כ לתת פרק:

מגופים "גמל" מים 57.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
935.00 935.00 1.00 יח' 11 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ  ניילון 2מגוף טריז רחב קוטר "

 אטמ' , לרבות אוגנים נגדיים וברגים16(רילסן) ללחץ עבודה של 
5.57.21.0010

5,168.00 1,292.00 4.00 יח' 3כנ"ל, אך מגוף קוטר " 5.57.21.0020

1,555.50 1,555.50 1.00 יח' 4כנ"ל, אך מגוף קוטר " 5.57.21.0030

1,275.00 יח' 90 זויות 4 מ' 5, לרבות קטעי צנרת באורך עד 2"גמל" עילי קוטר "
מעלות, ריתוכם וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים)

לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם

5.57.21.0040

1,700.00 1,700.00 1.00 יח' .3כנ"ל, אך "גמל" קוטר " 5.57.21.0050
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168/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס לבנות פלך

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,358.50 מגופים "גמל" מים 57.21 סה"כ לתת פרק:

שסתומים ומסננים 57.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,907.00 2,907.00 1.00 יח'  עשוי ברזל יציקה עם פתח עליון וציר3שסתום אל חוזר למים קוטר "

 אטמ', עם12מוארך/בולט זרוע למשקולת משקולת  ללחץ עבודה של 
ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים וברגי עיגון

5.57.22.0010

5,406.00 5,406.00 1.00 יח' "RP40 עשוי ברזל יציקה דגם "3שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "
 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים12או ש"ע ללחץ עבודה של 

נגדיים וברגי עיגון ובדיקה למז"ח

5.57.22.0020

408.00 408.00 קומפלט1.00 ברז שובר ואקום להתקנה במתקן האשפה 5.57.22.0030

807.50 807.50 1.00 יח' " או ש"עV251 עשוי ברזל יציקה דגם "3מסנן/מלכודת אבנים קוטר "
 אטמ', עם ציפוי16דה של 3 עב304ללחץ מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 

 לרב,רילסןות אוגנים נגדיים וברגי עיגון ובדיקה למז"ח

5.57.22.0040

9,528.50 שסתומים ומסננים 57.22 סה"כ לתת פרק:

אוגנים 57.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
374.00 93.50 4.00 יח' , בריתוך/הברגה, לרבות ברגים ואטמים2אוגן על צינור פלדה קוטר " 5.57.23.0010

2,346.00 195.50 12.00 יח' , בריתוך, לרבות ברגים ואטמים3אוגן על צינור פלדה קוטר " 5.57.23.0020

544.00 272.00 2.00 יח' , בריתוך, לרבות ברגים ואטמים4אוגן על צינור פלדה קוטר " 5.57.23.0030

3,264.00 אוגנים 57.23 סה"כ לתת פרק:

ברזי כיבוי אש 57.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,700.00 1,700.00 קומפלט1.00 , מחובר בהברגה או ע"י3ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "

3/4, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וברז גן "3אוגן, לרבות זקף קוטר "
וחיבור לקו מים (כוללברזי בדיקה)

5.57.26.0010

4,845.00 2,422.50 קומפלט2.00 4 ומאוגן, הזקף קוטר "2*3כנ"ל, אך ברז כיבוי אש כפול קוטר " 5.57.26.0020

6,545.00 ברזי כיבוי אש 57.26 סה"כ לתת פרק:

57.32 ופוליאתילןp.v.cצינורות  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
)צינורות884 (מיוצר לפי ת"י SN-8צינורות פי.וי.סי עבה לביוב מסוג 

)884 (מיוצר לפי ת"י SN-8פי.וי.סי עבה לביוב מסוג 

11,475.00 127.50 90.00 מ"א 1.25 מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 160 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
מטר.

5.57.32.0020

11,475.00 57.32 ופוליאתילןp.v.cצינורות  סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות וברזיות 57.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,432.00 6,358.00 קומפלט4.00 75ברזיה מבטון טרום בגמר חלק/גרנלוליט, עם שוקת מוזיאקה בקוטר 

 ברזי לחצן מוגנים אנטי ונדלי, דגם "גביש" או4 ס"מ, עם 80ס"מ בגובה 
ש"ע בגוון אפור, תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע מאושר, לרבות בסיס עם

בריכת מובנת לניקוז כוללת

5.57.42.0010

3,825.00 765.00 קומפלט5.00 התחברות לת.ב. קיים כולל עיבוד תחתית מחדש הרשויות פתיחת כביש
וסגירתו בהתאם להנחיות הרשויות

5.57.42.0020

1,955.00 977.50 קומפלט2.00 התאמת מכסה תא ביוב קיים לגובה הפיתוח המתוכנן כולל החלפת תקרה
 והחזרת המצב לקדמותו

5.57.42.0030

31,212.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות וברזיות 57.42 סה"כ לתת פרק:

שוחות ומפלים 57.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,038.00 1,759.50 4.00 יח' 60 בקוטר פנימי 658שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות מבטון ת.י. 

 טון), שלבי דריכה,B1255)12.5 ס"מ ממין 50ס"מ עם מכסה ב.ב. קוטר 
 מ'.0.8ובעומק עד 

5.57.62.0010

12,750.00 2,550.00 5.00 יח' 1.25 ס"מ עם תקרה בינונית בעומק עד 80כנ"ל, אך שוחות בקוטר פנימי 
מ'.

5.57.62.0020

1,785.00 892.50 2.00 יח' תוספת עבור שוחות כנ"ל אך המותקנות על קו קיים. 5.57.62.0030

3,570.00 1,190.00 קומפלט3.00 תוספת עבור החלפת תא קיים לתא חדש (התא החדש ישולם בנפרד) כולל
 איתור התחברויות וחיבורם מחדש

5.57.62.0040

25,143.00 שוחות ומפלים 57.62 סה"כ לתת פרק:

146,931.00 תשתיות חיצוניות 57 סה"כ לפרק:

1,421,888.00 עבודות פיתוח 5 סה"כ לתת כתב:



29/10/2019 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
162עמוד: 

168/2019מכרז מספר :

בי"ס לבנות פלך

נריה הנדסה מנהל פרוייקט: 14,318,208.09 אומדן (ללא מע"מ):

ביס עיס לבנות פלך 1814 פרוייקט:

בצוע 2

ריכוז למכרז

)Aפרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה ( 1 תת כתב:

סה"כ נושא

43,443.50 עבודות עפר 1.1.1 תת פרק:

43,443.50עבודות עפר 1.1 סה"כ לפרק:

2,143,740.80 עבודות בטון יצוק באתר 1.2.1 תת פרק:

2,143,740.80עבודות בטון יצוק באתר 1.2 סה"כ לפרק:

127,925.00 עבודות בנייה 1.4.1 תת פרק:

127,925.00עבודות בנייה 1.4 סה"כ לפרק:

291,716.60 עבודות איטום 1.5.1 תת פרק:

291,716.60עבודות איטום 1.5 סה"כ לפרק:

153,200.60 עבודות נגרות 1.6.1 תת פרק:

עבודות מסגרות 1.6.2 תת פרק:

153,200.60עבודות נגרות ומסגרות אומן 1.6 סה"כ לפרק:

31,858.00 צינורות פלדה מגולוונים 1.7.11 תת פרק:

12,722.80 צינורות פלסטיים 1.7.12 תת פרק:

1,976.25 ברזים, שסתומים ומסננים 1.7.21 תת פרק:

4,471.00 ספחים מגולוונים 1.7.23 תת פרק:

42,993.00 צינורות 1.7.31 תת פרק:

1,402.50 עטיפת בטון לצנרת 1.7.32 תת פרק:

1,636.25 , ויציקת ברזלPVCספחים לצנרת פוליאתילן, פוליפרופילן,  1.7.33 תת פרק:

9,350.00 מחסומי רצפה, סיפונים למזגן ותעלות ניקוז 1.7.34 תת פרק:

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 1.7.41 תת פרק:

כיורים וקערות 1.7.42 תת פרק:

ברזים וסוללות 1.7.45 תת פרק:

7,964.50 ניקוז מי גשם 1.7.50 תת פרק:

6,468.50 מיכלי מים 1.7.80 תת פרק:

ציוד לכיבוי אש 1.7.93 תת פרק:

9,039.75 עבודות לפי מפרט ראדון וניקוז יסודות 1.7.99 תת פרק:

129,882.55אינסטלציה סניטארית 1.7 סה"כ לפרק:

204,425.00 נקודות 1.8.1 תת פרק:

גופי תאורה 1.8.2 תת פרק:

320,594.50 אינסטלציה חשמלית 1.8.3 תת פרק:

119,391.00 לוחות חשמל 1.8.4 תת פרק:

13,362.00 מערכת הארקות 1.8.5 תת פרק:

גילוי אש וכריזת חרום משולבת 1.8.6 תת פרק:

מערכת התראת רעידת אדמה 1.8.7 תת פרק:

51,480.40 מערכת פתיחת חלונות עשן 1.8.8 תת פרק:

11,704.50 תא קבלים ללוח חשמל ראשי 1.8.9 תת פרק:

אינטרקום חדרי מחסה 1.8.10 תת פרק:

מערכת בקרת כניסה(אינטרקום) 1.8.11 תת פרק:



סה"כ נושא

מנעולים חשמליים 1.8.12 תת פרק:

720,957.40עבודות חשמל 1.8 סה"כ לפרק:

114,992.25 טיח פנים 1.9.11 תת פרק:

31,977.00 טיח גבס וטיח לממ"ד 1.9.13 תת פרק:

29,401.50 טיח חוץ 1.9.21 תת פרק:

176,370.75עבודות טיח 1.9 סה"כ לפרק:

251,175.00 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 1.10.31 תת פרק:

79,605.90 חיפוי קירות 1.10.50 תת פרק:

24,854.00 סימוני אזהרה בריצוף 1.10.61 תת פרק:

198,220.00 מדרגות אבן 1.10.80 תת פרק:

553,854.90עבודות ריצוף וחיפוי 1.10 סה"כ לפרק:

60,815.60 צבע פנים 1.11.11 תת פרק:

6,069.00 צבע חוץ 1.11.12 תת פרק:

66,884.60עבודות צביעה 1.11 סה"כ לפרק:

204,306.00 עבודות אלומיניום 1.12.1 תת פרק:

204,306.00עבודות אלומיניום  י 1.12 סה"כ לפרק:

495,550.00 עבודות אבן 1.14.1 תת פרק:

495,550.00עבודות אבן 1.14 סה"כ לפרק:

2,720.00 מפוחים 1.15.20 תת פרק:

מערכת מיזוג אויר 1.15.41 תת פרק:

3,230.00 תעלות פח 1.15.61 תת פרק:

1,025.95 אביזרי פיזור אויר 1.15.65 תת פרק:

138,465.00 מערכות אוורור וסינון אויר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים 1.15.70 תת פרק:

145,440.95מיזוג אויר 1.15 סה"כ לפרק:

16,490.00 כבלי תקשורת  מחשב ראשיים 1.18.1 תת פרק:

7,225.00 אביזרי קצה לנקודות תקשורת מחשב 1.18.2 תת פרק:

39,491.00 מסדים תקשורת מחשב  ואביזרי זיווד 1.18.3 תת פרק:

1,729.75 ציוד ולוח ניתוב לחיבור טלפניה 1.18.4 תת פרק:

1,978.80 תשתית תקשורת אופטית 1.18.5 תת פרק:

75,395.00 מתגים ונקודות גישה 1.18.6 תת פרק:

142,309.55תשתיות תקשורת והצטיידות 1.18 סה"כ לפרק:

47,812.50 עבודות מסגרות חרש וסיכוך 1.19.1 תת פרק:

47,812.50עבודות מסגרות חרש וסיכוך 1.19 סה"כ לפרק:

תקרות פריקות מאריחים מינרליים 1.22.21 תת פרק:

6,120.00 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 1.22.22 תת פרק:

תקרות גבס ופתחי שירות 1.22.25 תת פרק:

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 1.22.26 תת פרק:

תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס 1.22.28 תת פרק:

מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות 1.22.41 תת פרק:

6,120.00רכיבים מתועשים בבניין 1.22 סה"כ לפרק:

150,305.50 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 1.23.1 תת פרק:

150,305.50כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 1.23 סה"כ לפרק:

100,274.50 עבודות פרוק והריסה 1.24.1 תת פרק:

100,274.50עבודות פרוק הריסה ושונות 1.24 סה"כ לפרק:

משטחי ריקוד 1.30.1 תת פרק:

אביזרים במקלחת ובשירותים 1.30.11 תת פרק:

לוחות כתיבה 1.30.60 תת פרק:

ריהוט וציוד מורכב בבנין 1.30 סה"כ לפרק:

3,740.00 מתקני תברואה 1.59.70 תת פרק:

3,740.00מרחבים מוגנים ומקלטים 1.59 סה"כ לפרק:

)Aפרוגרמת  משרד החינוך / בניה חדשה (סה"כ לתת כתב: 15,703,835.70

)Bפרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים ( 2 תת כתב:

סה"כ נושא

11,390.00 עבודות עפר 2.1.1 תת פרק:

11,390.00עבודות עפר 2.1 סה"כ לפרק:

273,483.25 עבודות בטון יצוק באתר 2.2.1 תת פרק:



סה"כ נושא

273,483.25עבודות בטון יצוק באתר 2.2 סה"כ לפרק:

66,937.50 עבודות בנייה 2.4.1 תת פרק:

66,937.50עבודות בנייה 2.4 סה"כ לפרק:

66,920.50 עבודות איטום 2.5.1 תת פרק:

66,920.50עבודות איטום 2.5 סה"כ לפרק:

עבודות נגרות 2.6.1 תת פרק:

עבודות מסגרות 2.6.2 תת פרק:

עבודות נגרות ומסגרות אומן 2.6 סה"כ לפרק:

26,936.50 צינורות פלדה מגולוונים 2.7.11 תת פרק:

24,853.15 צינורות פלסטיים 2.7.12 תת פרק:

1,972.00 ברזים, שסתומים ומסננים 2.7.21 תת פרק:

4,726.00 ספחים מגולוונים 2.7.23 תת פרק:

57,885.00 צינורות 2.7.31 תת פרק:

14,960.00 עטיפת בטון לצנרת 2.7.32 תת פרק:

7,400.10 , ויציקת ברזלPVCספחים לצנרת פוליאתילן, פוליפרופילן,  2.7.33 תת פרק:

11,118.00 מחסומי רצפה, סיפונים למזגן ותעלות ניקוז 2.7.34 תת פרק:

31,492.50 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 2.7.41 תת פרק:

7,654.25 כיורים וקערות 2.7.42 תת פרק:

6,196.50 ברזים וסוללות 2.7.45 תת פרק:

2,737.00 ניקוז מי גשם 2.7.50 תת פרק:

10,149.00 ציוד לכיבוי אש 2.7.93 תת פרק:

)דודי מים חמים111( 2.7.94 תת פרק:

58,484.25 עבודות לפי מפרט ראדון וניקוז יסודות 2.7.99 תת פרק:

266,564.25אינסטלציה סניטארית 2.7 סה"כ לפרק:

150,186.50 נקודות 2.8.1 תת פרק:

גופי תאורה 2.8.2 תת פרק:

65,917.50 אינסטלציה חשמלית 2.8.3 תת פרק:

57,341.00 לוחות חשמל 2.8.4 תת פרק:

1,700.00 מערכת הארקות 2.8.5 תת פרק:

36,745.50 גילוי אש וכריזת חרום משולבת 2.8.6 תת פרק:

מערכת התראת רעידת אדמה 2.8.7 תת פרק:

מערכת פתיחת חלונות עשן 2.8.8 תת פרק:

תא קבלים ללוח חשמל ראשי 2.8.9 תת פרק:

אינטרקום חדרי מחסה 2.8.10 תת פרק:

850.00 מערכת בקרת כניסה(אינטרקום) 2.8.11 תת פרק:

7,429.00 מנעולים חשמליים 2.8.12 תת פרק:

320,169.50עבודות חשמל 2.8 סה"כ לפרק:

98,086.60 טיח פנים 2.9.11 תת פרק:

98,086.60עבודות טיח 2.9 סה"כ לפרק:

743.75 2.10.1 תת פרק:

209,882.00 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 2.10.31 תת פרק:

90,184.15 חיפוי קירות 2.10.50 תת פרק:

17,544.00 סימוני אזהרה בריצוף 2.10.61 תת פרק:

318,353.90עבודות ריצוף וחיפוי 2.10 סה"כ לפרק:

44,193.94 צבע פנים 2.11.11 תת פרק:

12,962.50 צבע חוץ 2.11.12 תת פרק:

57,156.44עבודות צביעה 2.11 סה"כ לפרק:

133,841.00 עבודות אלומיניום 2.12.1 תת פרק:

133,841.00עבודות אלומיניום 2.12 סה"כ לפרק:

97,750.00 עבודות אבן 2.14.1 תת פרק:

97,750.00עבודות אבן 2.14 סה"כ לפרק:

10,089.50 מפוחים 2.15.20 תת פרק:

191,080.00 מערכת מיזוג אויר 2.15.41 תת פרק:

6,460.00 תעלות פח 2.15.61 תת פרק:

3,491.80 אביזרי פיזור אויר 2.15.65 תת פרק:

211,121.30מיזוג אויר 2.15 סה"כ לפרק:

1מעלית נוסעים מס'  2.17.1 תת פרק:



סה"כ נושא

1מעלית נוסעים מס'  2.17 סה"כ לפרק:

30,600.00 עבודות מסגרות חרש וסיכוך 2.19.1 תת פרק:

30,600.00עבודות מסגרות חרש וסיכוך 2.19 סה"כ לפרק:

117,023.75 תקרות פריקות מאריחים מינרליים 2.22.21 תת פרק:

12,852.00 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 2.22.22 תת פרק:

29,498.40 תקרות גבס ופתחי שירות 2.22.25 תת פרק:

44,467.75 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 2.22.26 תת פרק:

1,713.60 בידוד תקרות אקוסטיות 2.22.27 תת פרק:

28,738.50 מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות 2.22.41 תת פרק:

234,294.00רכיבים מתועשים בבניין 2.22 סה"כ לפרק:

235,594.50 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 2.23.1 תת פרק:

235,594.50כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 2.23 סה"כ לפרק:

147,611.00 עבודות פרוק והריסה 2.24.1 תת פרק:

147,611.00עבודות פרוק הריסה ושונות 2.24 סה"כ לפרק:

19,436.10 אביזרים במקלחת ובשירותים 2.30.11 תת פרק:

4,352.00 לוחות כתיבה 2.30.60 תת פרק:

23,788.10ריהוט וציוד מורכב בבנין 2.30 סה"כ לפרק:

1,849.60 ספרינקלרים 2.34.1 תת פרק:

2,327.30 צינורות 2.34.2 תת פרק:

5,057.50 ספחים ואביזרים 2.34.3 תת פרק:

9,234.40מערכות גילוי וכיבוי אש 2.34 סה"כ לפרק:

)Bפרוגרמת משרד החינוך שינויים בתחום בנין קיים (סה"כ לתת כתב: 22,602,896.24

)Cתוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ (  3 תת כתב:

סה"כ נושא

236,584.75 עבודות בטון יצוק באתר 3.2.1 תת פרק:

236,584.75עבודות בטון יצוק באתר 3.2 סה"כ לפרק:

55,675.00 עבודות בנייה 3.4.1 תת פרק:

55,675.00עבודות בנייה 3.4 סה"כ לפרק:

58,684.00 עבודות איטום 3.5.1 תת פרק:

58,684.00עבודות איטום 3.5 סה"כ לפרק:

72,991.20 עבודות נגרות 3.6.1 תת פרק:

131,750.00 עבודות מסגרות 3.6.2 תת פרק:

204,741.20עבודות נגרות ומסגרות אומן 3.6 סה"כ לפרק:

8,578.20 ספרינקלרים 3.7.1 תת פרק:

3,060.00 צינורות פלדה מגולוונים 3.7.11 תת פרק:

11,531.10 צינורות פלסטיים 3.7.12 תת פרק:

306.00 ברזים, שסתומים ומסננים 3.7.21 תת פרק:

18,980.50 צינורות 3.7.31 תת פרק:

1,870.00 עטיפת בטון לצנרת 3.7.32 תת פרק:

935.00 , ויציקת ברזלPVCספחים לצנרת פוליאתילן, פוליפרופילן,  3.7.33 תת פרק:

1,487.50 מחסומי רצפה, סיפונים למזגן ותעלות ניקוז 3.7.34 תת פרק:

5,193.50 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 3.7.41 תת פרק:

1,338.75 כיורים וקערות 3.7.42 תת פרק:

1,300.50 ברזים וסוללות 3.7.45 תת פרק:

5,533.50 ניקוז מי גשם 3.7.50 תת פרק:

14,267.25 עבודות לפי מפרט ראדון וניקוז יסודות 3.7.99 תת פרק:

74,381.80אינסטלציה סניטארית 3.7 סה"כ לפרק:

184,934.50 נקודות 3.8.1 תת פרק:

126,607.50 גופי תאורה 3.8.2 תת פרק:

24,140.00 אינסטלציה חשמלית 3.8.3 תת פרק:

53,482.00 לוחות חשמל 3.8.4 תת פרק:

2,779.50 מערכת הארקות 3.8.5 תת פרק:

40,145.50 גילוי אש וכריזת חרום משולבת 3.8.6 תת פרק:

מערכת התראת רעידת אדמה 3.8.7 תת פרק:

19,728.60 מערכת פתיחת חלונות עשן 3.8.8 תת פרק:

תא קבלים ללוח חשמל ראשי 3.8.9 תת פרק:



סה"כ נושא

578.00 אינטרקום חדרי מחסה 3.8.10 תת פרק:

מערכת בקרת כניסה(אינטרקום) 3.8.11 תת פרק:

מנעולים חשמליים 3.8.12 תת פרק:

452,395.60עבודות חשמל 3.8 סה"כ לפרק:

110,080.95 טיח פנים 3.9.11 תת פרק:

110,080.95עבודות טיח 3.9 סה"כ לפרק:

208,234.70 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 3.10.31 תת פרק:

35,143.25 חיפוי קירות 3.10.50 תת פרק:

243,377.95עבודות ריצוף וחיפוי 3.10 סה"כ לפרק:

55,335.00 צבע פנים 3.11.11 תת פרק:

55,335.00עבודות צביעה 3.11 סה"כ לפרק:

157,641.00 עבודות אלומיניום 3.12.1 תת פרק:

157,641.00עבודות אלומיניום 3.12 סה"כ לפרק:

80,750.00 עבודות אבן 3.14.1 תת פרק:

80,750.00עבודות אבן 3.14 סה"כ לפרק:

2,694.50 מפוחים 3.15.20 תת פרק:

145,010.00 מערכת מיזוג אויר 3.15.41 תת פרק:

147,704.50מיזוג אויר 3.15 סה"כ לפרק:

38,250.00 עבודות מסגרות חרש וסיכוך 3.19.1 תת פרק:

38,250.00עבודות מסגרות חרש וסיכוך 3.19 סה"כ לפרק:

123,883.25 תקרות פריקות מאריחים מינרליים 3.22.21 תת פרק:

7,148.50 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 3.22.22 תת פרק:

9,914.40 תקרות גבס ופתחי שירות 3.22.25 תת פרק:

14,305.50 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 3.22.26 תת פרק:

1,428.00 בידוד תקרות אקוסטיות 3.22.27 תת פרק:

156,679.65רכיבים מתועשים בבניין 3.22 סה"כ לפרק:

28,727.45 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 3.23.1 תת פרק:

28,727.45כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 3.23 סה"כ לפרק:

73,491.00 עבודות פרוק והריסה 3.24.1 תת פרק:

73,491.00עבודות פרוק הריסה ושונות 3.24 סה"כ לפרק:

8,289.20 אביזרים במקלחת ובשירותים 3.30.11 תת פרק:

5,440.00 לוחות כתיבה 3.30.60 תת פרק:

13,729.20ריהוט וציוד מורכב בבנין 3.30 סה"כ לפרק:

6,999.75 ספרינקלרים 3.34.1 תת פרק:

5,329.50 צינורות 3.34.2 תת פרק:

1,496.00 ספחים ואביזרים 3.34.3 תת פרק:

13,825.25מערכות גילוי וכיבוי אש 3.34 סה"כ לפרק:

)Cתוספות של העמותה: בניה חדשה ושיפוץ ( סה"כ לתת כתב: 32,202,054.30

)Dאודיטוריום ( 4 תת כתב:

סה"כ נושא

149.60 עבודות עפר 4.1.1 תת פרק:

149.60עבודות עפר 4.1 סה"כ לפרק:

203,847.00 עבודות בטון יצוק באתר 4.2.1 תת פרק:

203,847.00עבודות בטון יצוק באתר 4.2 סה"כ לפרק:

50,575.00 עבודות בנייה 4.4.1 תת פרק:

50,575.00עבודות בנייה 4.4 סה"כ לפרק:

41,820.00 עבודות איטום 4.5.1 תת פרק:

41,820.00עבודות איטום 4.5 סה"כ לפרק:

2,040.00 עבודות נגרות 4.6.1 תת פרק:

18,802.00 עבודות מסגרות 4.6.2 תת פרק:

20,842.00עבודות נגרות ומסגרות אומן 4.6 סה"כ לפרק:

2,762.50 צינורות 4.7.31 תת פרק:

1,402.50 עטיפת בטון לצנרת 4.7.32 תת פרק:

722.50 , ויציקת ברזלPVCספחים לצנרת פוליאתילן, פוליפרופילן,  4.7.33 תת פרק:

1,870.00 מחסומי רצפה, סיפונים למזגן ותעלות ניקוז 4.7.34 תת פרק:

1,071.00 כיורים וקערות 4.7.42 תת פרק:



סה"כ נושא

867.00 ברזים וסוללות 4.7.45 תת פרק:

27,880.00 99תת פרק  4.7.99 תת פרק:

36,575.50אינסטלציה 4.7 סה"כ לפרק:

57,417.50 נקודות 4.8.1 תת פרק:

47,600.00 גופי תאורה 4.8.2 תת פרק:

16,150.00 אינסטלציה חשמלית 4.8.3 תת פרק:

9,409.50 לוחות חשמל 4.8.4 תת פרק:

204.00 מערכת הארקות 4.8.5 תת פרק:

21,785.50 גילוי אש וכריזת חרום משולבת 4.8.6 תת פרק:

מערכת התראת רעידת אדמה 4.8.7 תת פרק:

12,843.60 מערכת פתיחת חלונות עשן 4.8.8 תת פרק:

תא קבלים ללוח חשמל ראשי 4.8.9 תת פרק:

אינטרקום חדרי מחסה 4.8.10 תת פרק:

מערכת בקרת כניסה(אינטרקום) 4.8.11 תת פרק:

מנעולים חשמליים 4.8.12 תת פרק:

165,410.10עבודות חשמל 4.8 סה"כ לפרק:

46,288.45 טיח פנים 4.9.11 תת פרק:

46,288.45עבודות טיח 4.9 סה"כ לפרק:

66,557.55 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 4.10.31 תת פרק:

66,557.55עבודות ריצוף וחיפוי 4.10 סה"כ לפרק:

19,135.40 צבע פנים 4.11.11 תת פרק:

19,135.40עבודות צביעה 4.11 סה"כ לפרק:

41,276.00 עבודות אלומיניום 4.12.1 תת פרק:

41,276.00עבודות אלומיניום 4.12 סה"כ לפרק:

192,270.00 עבודות אבן 4.14.1 תת פרק:

192,270.00עבודות אבן 4.14 סה"כ לפרק:

292,442.50 VRFמערכות  4.15.42 תת פרק:

34,510.00 תעלות פח 4.15.61 תת פרק:

9,968.38 אביזרי פיזור אויר 4.15.65 תת פרק:

21,216.00 בידוד טרמי אקוסטי לתעלות 4.15.80 תת פרק:

358,136.88מיזוג אויר 4.15 סה"כ לפרק:

715,224.00 עבודות מסגרות חרש וסיכוך 4.19.1 תת פרק:

715,224.00עבודות מסגרות חרש וסיכוך 4.19 סה"כ לפרק:

תקרות פריקות מאריחים מינרליים 4.22.21 תת פרק:

תקרות אלומיניום ופח מגולוון 4.22.22 תת פרק:

121,743.80 תקרות גבס ופתחי שירות 4.22.25 תת פרק:

1,122.00 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 4.22.26 תת פרק:

בידוד תקרות אקוסטיות 4.22.27 תת פרק:

122,865.80רכיבים מתועשים בבניין 4.22 סה"כ לפרק:

28,519.63 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 4.23.1 תת פרק:

28,519.63כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 4.23 סה"כ לפרק:

41,140.00 עבודות פרוק והריסה 4.24.1 תת פרק:

41,140.00עבודות פרוק הריסה ושונות 4.24 סה"כ לפרק:

8,578.20 ספרינקלרים 4.34.1 תת פרק:

17,463.25 צינורות 4.34.2 תת פרק:

23,137.00 ספחים ואביזרים 4.34.3 תת פרק:

187,722.50 חדר מכונות 4.34.99 תת פרק:

236,900.95מערכות גילוי וכיבוי אש 4.34 סה"כ לפרק:

)Dאודיטוריום (סה"כ לתת כתב: 42,387,533.85

עבודות פיתוח 5 תת כתב:

סה"כ נושא

37,468.00 חפירה ו/או חציבה 5.1.30 תת פרק:

4,743.00 מילוי מובא, מצעים והידוק 5.1.50 תת פרק:

42,211.00עבודות עפר 5.1 סה"כ לפרק:

2,652.00 מרצפי בטון 5.2.50 תת פרק:

2,652.00עבודות בטון יצוק באתר 5.2 סה"כ לפרק:



סה"כ נושא

9,562.50 מעקות פלדה 5.6.52 תת פרק:

9,562.50נגרות אומן ומסגרות פלדה 5.6 סה"כ לפרק:

247,435.00 תשתיות לתאורת חוץ- צנרת, כבילה, חפירות עמודים, פנסים 5.8.1 תת פרק:

247,435.00עבודות חשמל ותקשורת בפיתוח למבנה 5.8 סה"כ לפרק:

3,481.60 ריצוף 5.10.31 תת פרק:

6,970.00 חיפוי 5.10.50 תת פרק:

10,451.60ריצוף וחיפוי 5.10 סה"כ לפרק:

259,845.00 עבודות אבן 5.14.1 תת פרק:

259,845.00עבודות אבן 5.14 סה"כ לפרק:

36,040.00 טריבונות 5.40.52 תת פרק:

93,627.50 ריצוף באבנים משתלבות 5.40.53 תת פרק:

16,927.75 אבני שפה וגן, אבני תיחום 5.40.54 תת פרק:

154,908.25 קירות 5.40.61 תת פרק:

71,612.50 עבודות שונות 5.40.90 תת פרק:

373,116.00פיתוח נופי 5.40 סה"כ לפרק:

11,220.00 עיבוד הקרקע ואדמת גינון 5.41.11 תת פרק:

18,471.75 נטיעת שתילים 5.41.20 תת פרק:

861.90 דשא 5.41.30 תת פרק:

320.45 ארון לראש מערכת 5.41.40 תת פרק:

1,496.00 מחשב השקייה 5.41.50 תת פרק:

5,100.00 שלוחת טפטוף 5.41.80 תת פרק:

6,205.00 ראש מערכת 5.41.99 תת פרק:

43,675.10גינון והשקיה 5.41 סה"כ לפרק:

63,444.00 ספסלים, שולחנות וביתנים 5.42.20 תת פרק:

8,228.00 אשפתונים 5.42.41 תת פרק:

14,416.00 ברזיות 5.42.42 תת פרק:

37,672.00 . 5.42.63 תת פרק:

10,115.00 . 5.42.65 תת פרק:

27,540.00 . 5.42.67 תת פרק:

161,415.00ריהוט חוץ 5.42 סה"כ לפרק:

47,455.50 גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 5.44.12 תת פרק:

6,545.00 שערים 5.44.31 תת פרק:

54,000.50גידור 5.44 סה"כ לפרק:

18,212.05 עבודות הכנה ופירוק 5.51.10 תת פרק:

52,381.25 מצעים ותשתיות 5.51.30 תת פרק:

70,593.30סלילת כבישים ורחבות 5.51 סה"כ לפרק:

46,631.00 צינורות פלדה 5.57.11 תת פרק:

3,774.00 חיבור קווי מים 5.57.14 תת פרק:

9,358.50 מגופים "גמל" מים 5.57.21 תת פרק:

9,528.50 שסתומים ומסננים 5.57.22 תת פרק:

3,264.00 אוגנים 5.57.23 תת פרק:

6,545.00 ברזי כיבוי אש 5.57.26 תת פרק:

11,475.00 5.57.32 ופוליאתילןp.v.cצינורות  תת פרק:

31,212.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות וברזיות 5.57.42 תת פרק:

25,143.00 שוחות ומפלים 5.57.62 תת פרק:

146,931.00תשתיות חיצוניות 5.57 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוחסה"כ לתת כתב: 51,421,888.00

14,318,208.09סה"כ לכל כתב הכמויות:

% הנחה:

14,318,208.09 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:


