
20/05/2021 מוריה חברה לפיתוח ירושלים
1עמוד: 

49/2019מכרז מספר :

 - מכרז קבלן ראשי - מעון וגן203

יוסי ויסלר מנהל פרוייקט: 10,167,277.58 אומדן (ללא מע"מ):

203מעון יום גילה  4203 פרוייקט:

ריכוז למכרז

בינוי מעונות 1 תת כתב:

סה"כ נושא

6,723.00 קורות ומעקות 1.2.71 תת פרק:

5,751.90 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 1.2.85 תת פרק:

12,474.90עבודות בטון יצוק באתר 1.2 סה"כ לפרק:

22,742.00 בניה בבלוקי בטון 1.4.10 תת פרק:

22,742.00עבודות בניה 1.4 סה"כ לפרק:

39,925.49 איטום ביריעיות ביטומניות משוכללות 1.5.13 תת פרק:

8,113.25 איטום רצפות חדרים רטובים 1.5.28 תת פרק:

22,801.76 איטום קירות בציפוי צמנטי הידראולי 1.5.35 תת פרק:

13,412.80 בידוד תרמי ואקוסטי 1.5.70 תת פרק:

84,253.30עבודות איטום 1.5 סה"כ לפרק:

45,952.95 עבודות נגרות 1.6.1 תת פרק:

65,558.25 עבודות מסגרות 1.6.2 תת פרק:

6,474.00 ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים 1.6.20 תת פרק:

3,311.70 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה ועץ 1.6.55 תת פרק:

121,296.90עבודות נגרות ומסגרות 1.6 סה"כ לפרק:

41,321.55 מעון יום - כלים ואביזרי מים 1.7.1 תת פרק:

55,485.50 מעון יום - אספקת מים קרים וחמים בבנין 1.7.2 תת פרק:

3,610.50 מעון יום - ניקוזי מ"א 1.7.3 תת פרק:

33,880.60 מעון יום - מערכת סילוק שפכים בבנין 1.7.4 תת פרק:

7,719.00 מעון יום - דוודי שמש 1.7.5 תת פרק:

4,855.50 מעון יום - ציוד כבוי אש 1.7.6 תת פרק:

1,892.40 מעון יום - ניקוז מי גשם 1.7.7 תת פרק:

57,170.40 מעון יום - מערכת סילוק גז ראדון וניקוז יסודות 1.7.8 תת פרק:

6,225.00 משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחי "קוריאן" 1.7.46 תת פרק:

5,214.06 עמדות וציוד לכבוי אש בתוך הבניין 1.7.47 תת פרק:

217,374.51מתקני תברואה 1.7 סה"כ לפרק:

59,028.77 נקודות 1.8.1 תת פרק:

8,953.75 אינסטלציה חשמלית 1.8.2 תת פרק:

51,700.70 גופי תאורה 1.8.3 תת פרק:

32,357.55 לוחות חשמל 1.8.4 תת פרק:

2,365.32 הארקות 1.8.5 תת פרק:

17,280.60 מערכת גילוי אש 1.8.6 תת פרק:

9,569.90 מערכת אינטרקום 1.8.7 תת פרק:

181,256.59עבודות חשמל 1.8 סה"כ לפרק:



סה"כ נושא

62,744.68 טיח פנים 1.9.11 תת פרק:

11,960.30 טיח גבס וטיח לממ"ד 1.9.13 תת פרק:

29,621.04 טיח חוץ 1.9.21 תת פרק:

104,326.02עבודות טיח 1.9 סה"כ לפרק:

106,163.64 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 1.10.31 תת פרק:

54,960.11 חיפוי קירות 1.10.50 תת פרק:

1,427.60 סימוני אזהרה בריצוף 1.10.61 תת פרק:

788.50 תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 1.10.62 תת פרק:

163,339.85עבודות ריצוף וחיפוי 1.10 סה"כ לפרק:

25,444.48 צבע פנים 1.11.11 תת פרק:

24,118.14 צבע חוץ 1.11.12 תת פרק:

49,562.62עבודות צביעה 1.11 סה"כ לפרק:

43,090.96 1.12.11 מסלולים2 אגפים ב-2חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של  תת פרק:

2,905.00 חלון ציר צד 1.12.14 תת פרק:

1,640.08 חלון קיפ וחלון קבוע 1.12.16 תת פרק:

14,790.60 זכוכית וציפויי חלונות 1.12.17 תת פרק:

62,426.64עבודות אלומיניום 1.12 סה"כ לפרק:

133,970.30 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 1.14.50 תת פרק:

1,859.20 עיבוד פתחים בקירות מחופים 1.14.60 תת פרק:

19,720.80 תוספת למחירי החיפויים בקירות 1.14.70 תת פרק:

60,216.50 עיבוד פתחים בקירות מחופים בהרכבה יבשה 1.14.71 תת פרק:

215,766.80עבודות אבן 1.14 סה"כ לפרק:

72,542.00 מעון יום - ציוד ראשי 1.15.1 תת פרק:

45,031.65 מעון יום - תעלות, בידוד, מפזרים ואביזרים 1.15.2 תת פרק:

10,126.00 מעון יום - מפוחי אורור 1.15.3 תת פרק:

33,307.90 מעון יום - מערכות אורור וסינון אב"כ 1.15.4 תת פרק:

161,007.55מערכות מזוג אויר 1.15 סה"כ לפרק:

35,816.16 סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים 1.19.30 תת פרק:

35,816.16מסגרות חרש 1.19 סה"כ לפרק:

26,804.85 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 1.22.11 תת פרק:

16,637.35 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 1.22.22 תת פרק:

62,905.70 תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 1.22.23 תת פרק:

15,657.12 תקרות גבס ופתחי שירות 1.22.25 תת פרק:

11,105.40 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 1.22.26 תת פרק:

1,992.00 תוספת לתקרות אקוסטיות 1.22.28 תת פרק:

11,752.80 מחיצות לשירותים ומקלחות 1.22.41 תת פרק:

146,855.22רכיבים מתועשים בבניין 1.22 סה"כ לפרק:

17,037.41 אביזרים במקלחת ובשירותים 1.30.11 תת פרק:

17,037.41ריהוט וציוד מורכב בבנין 1.30 סה"כ לפרק:

66,400.00 ציוד מטבח 1.31.1 תת פרק:

66,400.00ציוד מטבחים ציבוריים 1.31 סה"כ לפרק:

בינוי מעונותסה"כ לתת כתב: 11,661,936.47

בינוי גני ילדים 2 תת כתב:

סה"כ נושא

6,723.00 קורות ומעקות 2.2.71 תת פרק:

95,544.62 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.2.85 תת פרק:

102,267.62עבודות בטון יצוק באתר 2.2 סה"כ לפרק:

11,171.80 בניה בבלוקי בטון 2.4.10 תת פרק:

11,171.80עבודות בניה 2.4 סה"כ לפרק:

92,911.03 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 2.5.13 תת פרק:

2,398.70 איטום רצפות חדרים רטובים 2.5.28 תת פרק:

17,947.92 איטום קירות בציפוי צמנטי הידראולי 2.5.35 תת פרק:



סה"כ נושא

53,468.60 בידוד תרמי ואקוסטי 2.5.70 תת פרק:

166,726.25עבודות איטום 2.5 סה"כ לפרק:

20,044.50 עבודות נגרות 2.6.1 תת פרק:

73,161.40 עבודות מסגרות 2.6.2 תת פרק:

29,133.00 ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים 2.6.20 תת פרק:

3,137.40 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה ועץ 2.6.55 תת פרק:

125,476.30עבודות נגרות ומסגרות 2.6 סה"כ לפרק:

52,924.95 גן ילדים - כלים ואביזרי מים 2.7.11 תת פרק:

48,496.07 גן ילדים - אספקת מים קרים וחמים בבנין 2.7.12 תת פרק:

3,610.50 גן ילדים - ניקוזי מ"א 2.7.13 תת פרק:

22,775.20 גן ילדים - מערכת סילוק שפכים בבנין 2.7.14 תת פרק:

7,221.00 גן ילדים - דוודי שמש 2.7.15 תת פרק:

4,855.50 גן ילדים - ציוד כבוי אש 2.7.16 תת פרק:

11,454.00 גן ילדים - ניקוז מי גשם 2.7.17 תת פרק:

8,715.00 משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחי "קוריאן" 2.7.46 תת פרק:

5,214.06 עמדות וציוד לכבוי אש בתוך הבניין 2.7.47 תת פרק:

165,266.28מתקני תברואה 2.7 סה"כ לפרק:

38,139.33 נקודות 2.8.1 תת פרק:

8,232.90 אינסטלציה חשמלית 2.8.2 תת פרק:

34,528.00 גופי תאורה 2.8.3 תת פרק:

16,031.45 לוחות חשמל 2.8.4 תת פרק:

1,702.33 הארקות 2.8.5 תת פרק:

6,955.40 מערכת גילוי אש 2.8.6 תת פרק:

6,681.50 מערכת אינטרקום 2.8.7 תת פרק:

112,270.91עבודות חשמל 2.8 סה"כ לפרק:

18,591.17 טיח פנים 2.9.11 תת פרק:

18,351.30 טיח גבס וטיח לממ"ד 2.9.13 תת פרק:

57,842.70 טיח חוץ 2.9.21 תת פרק:

94,785.17עבודות טיח 2.9 סה"כ לפרק:

75,840.42 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 2.10.31 תת פרק:

29,265.80 חיפוי קירות 2.10.50 תת פרק:

713.80 סימוני אזהרה בריצוף 2.10.61 תת פרק:

1,120.50 תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 2.10.62 תת פרק:

106,940.52עבודות ריצוף וחיפוי 2.10 סה"כ לפרק:

16,945.28 צבע פנים 2.11.11 תת פרק:

46,936.50 צבע חוץ 2.11.12 תת פרק:

63,881.78עבודות צביעה 2.11 סה"כ לפרק:

48,094.22 2.12.11 מסלולים2 אגפים ב-2חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של  תת פרק:

8,715.00 חלון ציר צד 2.12.14 תת פרק:

11,653.20 זכוכית וציפויי חלונות 2.12.15 תת פרק:

68,462.42עבודות אלומיניום 2.12 סה"כ לפרק:

140,884.20 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 2.14.30 תת פרק:

106,179.41 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 2.14.50 תת פרק:

15,537.60 תוספת למחירי החיפויים בקירות 2.14.70 תת פרק:

45,069.00 עיבוד פתחים בקירות מחופים בהרכבה יבשה 2.14.71 תת פרק:

307,670.21עבודות אבן 2.14 סה"כ לפרק:

71,712.00 מעון יום - ציוד ראשי 2.15.1 תת פרק:

59,262.00 גן ילדים - ציוד ראשי 2.15.10 תת פרק:

9,545.00 גן ילדים - תעלות, בידוד, מפזרים ואביזרים 2.15.11 תת פרק:

2,988.00 גן ילדים - מפוחי אורור 2.15.12 תת פרק:

55,427.40 גן ילדים - מערכות אורור וסינון אב"כ 2.15.13 תת פרק:

198,934.40מערכות מזוג אויר 2.15 סה"כ לפרק:

27,336.05 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 2.22.11 תת פרק:

5,274.65 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 2.22.22 תת פרק:



סה"כ נושא

55,867.30 תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 2.22.23 תת פרק:

16,453.92 תקרות גבס ופתחי שירות 2.22.25 תת פרק:

14,707.60 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 2.22.26 תת פרק:

2,440.20 תוספת לתקרות אקוסטיות 2.22.28 תת פרק:

9,794.00 מחיצות לשירותים ומקלחות 2.22.41 תת פרק:

131,873.72רכיבים מתועשים בבניין 2.22 סה"כ לפרק:

25,109.99 אביזרים במקלחת ובשירותים 2.30.11 תת פרק:

25,109.99ריהוט וציוד מורכב בבנין 2.30 סה"כ לפרק:

281.65 עיבוד האדמה ואדמת גינון 2.41.11 תת פרק:

281.65גינון והשקיה 2.41 סה"כ לפרק:

בינוי גני ילדיםסה"כ לתת כתב: 21,681,119.02

פיתוח מעונות 3 תת כתב:

סה"כ נושא

4,286.12 מצעים 3.2.11 תת פרק:

1,845.09 מרצפים ורצפות 3.2.50 תת פרק:

2,506.60 חגורות 3.2.72 תת פרק:

683.92 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 3.2.85 תת פרק:

4,058.70 פלדת זיון 3.2.99 תת פרק:

13,380.43עבודות בטון יצוק באתר 3.2 סה"כ לפרק:

634.95 איטום רצפות חדרים רטובים - חדר אשפה 3.5.28 תת פרק:

634.95עבודות איטום 3.5 סה"כ לפרק:

10,841.46 עבודות מסגרות 3.6.2 תת פרק:

10,841.46עבודות נגרות ומסגרות 3.6 סה"כ לפרק:

8,032.74 נקודות 3.8.1 תת פרק:

13,880.09 אינסטלציה חשמלית 3.8.2 תת פרק:

8,051.00 גופי תאורה 3.8.3 תת פרק:

1,942.20 הארקות 3.8.5 תת פרק:

522.90 מערכת גילוי אש 3.8.6 תת פרק:

32,428.93עבודות חשמל 3.8 סה"כ לפרק:

1,237.53 טיח פנים 3.9.11 תת פרק:

1,237.53עבודות טיח 3.9 סה"כ לפרק:

3,747.45 חיפוי קירות 3.10.50 תת פרק:

3,747.45עבודות ריצוף וחיפוי 3.10 סה"כ לפרק:

54,282.00 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 3.14.30 תת פרק:

347,606.49 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 3.14.50 תת פרק:

71,172.50 תוספות למחירי החיפויים בקירות 3.14.70 תת פרק:

17,720.50 ריצוף משטחי אבן 3.14.80 תת פרק:

490,781.49עבודות אבן 3.14 סה"כ לפרק:

16,762.68 ריצוף באבנים משתלבות 3.40.53 תת פרק:

5,587.56 אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים 3.40.54 תת פרק:

22,350.24פיתוח נופי 3.40 סה"כ לפרק:

3,154.00 נטיעה 3.41.20 תת פרק:

85,905.00 דשא סינטטי 3.41.30 תת פרק:

7,360.20 צנרת השקיה 3.41.70 תת פרק:

119.52 שלוחות טפטוף 3.41.80 תת פרק:

9,379.00 ראשי מערכת 3.41.99 תת פרק:

105,917.72גינון והשקיה 3.41 סה"כ לפרק:

51,418.50 מתקני חוץ סטנדרטיים 3.42.61 תת פרק:

9,660.00 סככות הצללה 3.42.67 תת פרק:

61,078.50ריהוט חוץ 3.42 סה"כ לפרק:

57,104.00 גדרות פלדה 3.44.12 תת פרק:

7,702.40 גדרות מרשתות מרותכות 3.44.13 תת פרק:



סה"כ נושא

3,344.90 מעקות הולכה והפרדה להולכי רגל 3.44.21 תת פרק:

3,984.00 שערים מפרופילי פלדה 3.44.31 תת פרק:

11,503.80 שערים מרשתות מרותכות 3.44.32 תת פרק:

83,639.10עבודות גידור 3.44 סה"כ לפרק:

11,661.50 עבודות הכנה ופירוק 3.51.10 תת פרק:

17,932.15 מצעים ותשתיות 3.51.30 תת פרק:

488.04 עבודות אספלט 3.51.40 תת פרק:

7,815.28 תמרור ושילוט - תוכנית בטיחות 3.51.80 תת פרק:

2,319.85 תמרור ושילוט 3.51.81 תת פרק:

1,631.77 צביעה וסימון דרכים 3.51.82 תת פרק:

41,848.59סלילת כבישים ורחבות 3.51 סה"כ לפרק:

33,634.09 אספקת מים מחוץ למבנה 3.57.1 תת פרק:

75,787.30 מערכת ביוב וסילוק שפכים בגבולות מגרש 3.57.2 תת פרק:

109,421.39מתקני תברואה 3.57 סה"כ לפרק:

פיתוח מעונותסה"כ לתת כתב: 3977,307.78

פיתוח גני ילדים 4 תת כתב:

סה"כ נושא

2,616.16 מצעים 4.2.11 תת פרק:

582.66 מרצפים ורצפות 4.2.50 תת פרק:

1,253.30 חגורות 4.2.72 תת פרק:

4,058.70 פלדת זיון 4.2.99 תת פרק:

8,510.82עבודות בטון יצוק באתר 4.2 סה"כ לפרק:

3,939.18 עבודות מסגרות 4.6.2 תת פרק:

3,939.18עבודות נגרות ומסגרות 4.6 סה"כ לפרק:

6,586.05 נקודות 4.8.1 תת פרק:

11,931.83 אינסטלציה חשמלית 4.8.2 תת פרק:

7,885.00 גופי תאורה 4.8.3 תת פרק:

1,702.33 הארקות 4.8.5 תת פרק:

589.30 מערכת גילוי אש 4.8.6 תת פרק:

28,694.51עבודות חשמל 4.8 סה"כ לפרק:

42,828.00 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 4.14.30 תת פרק:

253,695.31 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 4.14.50 תת פרק:

56,025.00 תוספות למחירי החיפויים בקירות 4.14.70 תת פרק:

14,176.40 ריצוף משטחי אבן 4.14.80 תת פרק:

366,724.71עבודות אבן 4.14 סה"כ לפרק:

51,134.64 ריצוף באבנים משתלבות 4.40.53 תת פרק:

4,345.88 אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים 4.40.54 תת פרק:

55,480.52פיתוח נופי 4.40 סה"כ לפרק:

697.20 עיבוד הקרקע ואדמת גינון 4.41.11 תת פרק:

697.20גינון והשקיה 4.41 סה"כ לפרק:

39,283.90 מתקני חוץ סטנדרטיים 4.42.61 תת פרק:

32,076.00 משטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה 4.42.65 תת פרק:

35,420.00 סככות הצללה 4.42.67 תת פרק:

106,779.90ריהוט חוץ 4.42 סה"כ לפרק:

7,702.40 גדרות מרשתות מרותכות 4.44.13 תת פרק:

1,992.00 שערים מפרופילי פלדה 4.44.31 תת פרק:

9,203.04 שערים מרשתות מרותכות 4.44.32 תת פרק:

18,897.44גידור ומעקות 4.44 סה"כ לפרק:

592.50 עבודות הכנה ופירוק 4.51.10 תת פרק:

13,599.55 מצעים ותשתיות 4.51.30 תת פרק:

14,192.05סלילת כבישים ורחבות 4.51 סה"כ לפרק:

פיתוח גני ילדיםסה"כ לתת כתב: 4603,916.33



חפירה ודיפון 5 תת כתב:

סה"כ נושא

7,862.00 עבודות הכנה ופרוק 5.1.1 תת פרק:

987,907.50 חפירה ו/או חציבה 5.1.2 תת פרק:

26,975.00 מילוי מובא, מצעים והידוק 5.1.3 תת פרק:

1,022,744.50עבודות עפר 5.1 סה"כ לפרק:

209,782.50 קורות 5.2.6 תת פרק:

163,966.50 יציקות ביניים ושונות 5.2.8 תת פרק:

181,770.00 פלדת זיון 5.2.9 תת פרק:

555,519.00עבודות בטון יצוק באתר 5.2 סה"כ לפרק:

14,449.60 אינסטלציה חשמלית 5.8.2 תת פרק:

3,527.50 גופי תאורה 5.8.3 תת פרק:

7,835.20 הארקות 5.8.4 תת פרק:

25,812.30עבודות חשמל 5.8 סה"כ לפרק:

חפוי אבן 5.14.1 תת פרק:

עבודות אבן 5.14 סה"כ לפרק:

482,943.80 כלונסאות בטון קטני קוטר לדיפון 5.23.2 תת פרק:

211,484.00 פלדת זיון 5.23.3 תת פרק:

694,427.80כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 5.23 סה"כ לפרק:

19,920.00 פירוק והריסה 5.24.1 תת פרק:

19,920.00עבודות הריסה ופרוקים 5.24 סה"כ לפרק:

254,457.25 עוגני קרקע קבועים 5.26.3 תת פרק:

254,457.25עוגני קרקע 5.26 סה"כ לפרק:

חפירה ודיפוןסה"כ לתת כתב: 52,572,880.85

שלד מבנה 6 תת כתב:

סה"כ נושא

4,855.50 חפירה ו/או חציבה 6.1.1 תת פרק:

24,485.00 מילוי מובא, מצעים והידוק 6.1.2 תת פרק:

29,340.50עבודות עפר 6.1 סה"כ לפרק:

55,350.70 מצעים 6.2.1 תת פרק:

60,888.80 יסודות וראשי כלונס 6.2.2 תת פרק:

43,682.90 קורות יסוד וקירות מסד 6.2.3 תת פרק:

160,804.20 מרצפים 6.2.4 תת פרק:

271,864.84 קירות ועמודים 6.2.5 תת פרק:

112,730.60 קורות מעקות וחגורות 6.2.6 תת פרק:

320,662.20 תקרות וגגות 6.2.7 תת פרק:

6,474.00 יציקות ביניים ושונות 6.2.8 תת פרק:

524,643.00 פלדת זיון 6.2.9 תת פרק:

1,557,101.24עבודות בטון יצוק באתר 6.2 סה"כ לפרק:

31,374.00 איטום קורות יסוד 6.5.2 תת פרק:

15,189.00 איטום רצפת מבנה 6.5.3 תת פרק:

50,837.50 אטום רצפת מרתף 6.5.5 תת פרק:

35,980.50 איטום קירות מרתף 6.5.6 תת פרק:

133,381.00עבודות איטום 6.5 סה"כ לפרק:

435,376.50 כלונסאות בטון בקדיחה יבשה 6.23.2 תת פרק:

158,613.00 פלדת זיון 6.23.3 תת פרק:

593,989.50כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 6.23 סה"כ לפרק:

שלד מבנהסה"כ לתת כתב: 62,313,812.24

שלד בפיתוח 7 תת כתב:

סה"כ נושא

13,284.15 חפירה ו/או חציבה 7.1.1 תת פרק:

43,915.30 מילוי מובא, מצעים והידוק 7.1.2 תת פרק:



סה"כ נושא

57,199.45עבודות עפר 7.1 סה"כ לפרק:

5,956.08 מצעים 7.2.1 תת פרק:

38,561.80 יסודות 7.2.2 תת פרק:

101,592.00 קירות 7.2.5 תת פרק:

17,688.96 שונות 7.2.8 תת פרק:

77,273.00 פלדת זיון 7.2.9 תת פרק:

241,071.84עבודות בטון יצוק באתר 7.2 סה"כ לפרק:

36,453.60 איטום קירות פיתוח 7.5.1 תת פרק:

36,453.60עבודות איטום 7.5 סה"כ לפרק:

13,446.00 כלונסאות בטון קטני קוטר 7.23.1 תת פרק:

8,134.00 פלדת זיון 7.23.2 תת פרק:

21,580.00כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 7.23 סה"כ לפרק:

שלד בפיתוחסה"כ לתת כתב: 7356,304.89

10,167,277.58סה"כ לכל כתב הכמויות:

% הנחה:

10,167,277.58 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:
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תת כתב: בינוי מעונות

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

קורות ומעקות 2.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,723.00 1,344.60 5.00 מ"ק  ס"מ, עבור סכר10 בחתך מלבני ברוחב 30קורות עליונות ומעקות בטון ב-

סמוי
1.2.71.0010

6,723.00 קורות ומעקות 2.71 סה"כ לתת פרק:

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
622.50 41.50 15.00 מ"ר 1.2.85.0010 ס"מ מעל לבטון שיפועים (הנמדד בנפרד) -לגגון4"מדה" בעובי 

3,029.50 41.50 73.00 מ"ר 1.2.85.0020 ס"מ מעל לאיטום בחדרים רטובים4"מדה" בעובי 

2,099.90 18.26 115.00 מ"א  (איטום הרולקה נמדד1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 
בנפרד)

1.2.85.0030

5,751.90 ג ובטון שיפועים לגגות בטון טופינ 2.85 סה"כ לתת פרק:

12,474.90 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות בניה 4 פרק:

בניה בבלוקי בטון 4.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,969.20 107.90 148.00 מ"ר 1.4.10.0010 ס"מ10מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 

6,772.80 132.80 51.00 מ"ר 1.4.10.0020 ס"מ20 חורים בעובי 4קירות בלוקי בטון חלולים 

22,742.00 יה בבלוקי בטון בנ 4.10 סה"כ לתת פרק:

22,742.00 עבודות בניה 4 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

איטום ביריעיות ביטומניות משוכללות 5.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,382.40 45.65 96.00 מ"א  שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות2איטום רולקות ב-

 מ"מ, עם שריון לבד5, בעובי APPאלסטומריות מושבחות בפולימר 
 ס"מ עם ציפוי חול ורצועות30פוליאסטר. רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 

 ס"מ עם ציפוי אגרגט. לרבות פריימר ביטומני45חיפוי עליונות ברוחב 
" אוB-2000" או "ספיר פריימר GS-474" או "פריימר 101מסוג "פריימר 

 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת300ש"ע בכמות 
החיפוי

1.5.13.0010
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49/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: בינוי מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,629.44 27.39 96.00 מ"א קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באזור הרולקות באמצעות

פרופיל אלומיניום תיקני לרבות מילוי המרווח העליון שבין הפרופיל
" או921והמעקה ע"י חומר אטימה אלסטו מרי פוליאוריתני מסוג "וולקם 

" או18" או ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 230"ספירטאן 
" או "איזיגום" או ש"ע244"אלסטיק 

1.5.13.0020

32,913.65 85.49 385.00 מ"ר  שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות2איטום גגות שטוחים ב-
3, שכבה ראשונה יריעת עזר אלסטומרית בעובי SBSמושבחות בפולימר 

 מ"מ מסוג5 חול" או ש"ע ושכבה שניה בעובי 3Fמ"מ מסוג "פלסטוגום 
 לבן" או5R לבן" או ישראנובה 5R" או "ביטומגום 5R"פוליפז 

 מ"מ, עם שריון לבד פוליאסטר וצ5" או ש"ע בעובי 5R SBS"ספירפלקס 
יפוי עליון מאגרגט. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית

והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחתונה, לרבות
" או "ספירGS-474" א ו "פריימר 101פריימר ביטומני מסוג "פריימר 

 גר'/מ"ר300" או ש"ע בכמות B-2000פריימר 

1.5.13.0030

39,925.49 יות משוכללות איטום ביריעיות ביטומנ 5.13 סה"כ לתת פרק:

איטום רצפות חדרים רטובים 5.28 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,113.25 70.55 115.00 מ"ר איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים מושבחים

" או10בפולימרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום 
" או ש"ע , לרבות פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד"1"נאפופלקס פרופי טק 

300" או ש"ע בכמות 1000 או "פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 
 ק"ג/מ"ר לקבלת ציפוי יבש3 שכבות ציפוי בכמות כוללת של 2גר'/מ"ר, 

 מ"מ2בעובי של 

1.5.28.0010

8,113.25 איטום רצפות חדרים רטובים 5.28 סה"כ לתת פרק:

איטום קירות בציפוי צמנטי הידראולי 5.35 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,801.76 56.44 404.00 מ"ר איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי חד רכיבי גמיש מסוג "טורוסיל פלקס

 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות4" או ש"ע, בכמות כוללת של 100 
1.5.35.0010

22,801.76 איטום קירות בציפוי צמנטי הידראולי 5.35 סה"כ לתת פרק:

בידוד תרמי ואקוסטי 5.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,412.80 33.20 404.00 מ"ר בידוד תרמי לגגות וקירות חיצוניים ע"י לוחות פוליסטירן משוחל

 ס"מ ובעובי60X125פומבורד (קל-קר דחוס), עמידים למים ולחות במידות 
 ס"מ3

1.5.70.0010

13,412.80 בידוד תרמי ואקוסטי 5.70 סה"כ לתת פרק:

84,253.30 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

עבודות נגרות ומסגרות 6 פרק:

עבודות נגרות 6.1 תת פרק:
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תת כתב: בינוי מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,515.05 3,515.05 1.00 יח'  -דלת עץ חד כנפית לפתיחה רגילה לשרותי נכים במידותN-02טיפוס 

 ס"מ כולל מוט אופקי תקני למשיכה ומחזיר שמן. מבוסס על100/210
,06.049.0220, 06.010.0360 06 .010.0537מחירון "דקל" סעיפים, ,

06.049.0337 ,06.031.1200 ,06.049.0301 30.011.0540= 
 ש"ח/יח'4235 = 2550+90+360+190+420+155+470

1.6.1.0010

8,926.65 2,975.55 3.00 יח'  ס"מ110/210 -דלת עץ חד כנפית לפתיחה רגילה במידות N-03טיפוס 
 ס"מ. מבוסס על מחירון "דקל" סעיפים,50/80כולל צוהר מזוגג במידות 

,06.010.0537 06.010.0360, ,06.049.0870 06.031.1200 ,06.049.0301
 ש"ח/יח'3585 = 2550+90+190+155+470+130 = 30.011.0337

1.6.1.0020

18,500.70 3,083.45 6.00 יח'  ס"מ90/210 -דלת עץ חד כנפית לפתיחה רגילה במידות N-04טיפוס 
06.010.0535ומחזיר שמן. מבוסס על מחירון "דקל" סעיפים, ,

06.010.0360 ,06.049.0220 ,049.0337 .,06 06.031.1200 06.049.0301= 
 ש"ח/יח'3715 = 2450+90+360+190+155+470

1.6.1.0030

8,677.65 2,892.55 3.00 יח'  ס"מ עם צוהר90/210- דלת חד כנפית לפתיחה רגילה במידות N-05טיפוס 
 ס"מ. מבוסס על מחירון "דקל" סעיפים,50/80 מזוגג במידות 

,06.010.0535 06.010.0360 ,0870 .,06.049 06.049.0337 ,06.031.1200
 ש"ח/יח'3485 = 2450+90+130+190+155+470 = 06.049.0301

1.6.1.0040

6,332.90 3,166.45 2.00 יח'  ס"מ. מבוסס על100/200 -דלת עץ חד כנפית לממ"מ במידות N-07טיפוס 
,06.049.0220, 06.010.0360 06.010.0537מחירון "דקל" סעיפים, ,

06.049.0337 ,06.031.1200 01 06.049.03= 
 ש"ח/יח'3815 = 2550+90+360+190+155+470

1.6.1.0050

45,952.95 עבודות נגרות 6.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות מסגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,664.44 14,664.44 קומפלט1.00  ס"מ, כולל288/300 - מערכת כניסה ראשית מזוגגת במידות M-01טיפוס 

דלת ושדות קבועים בזיגוג טריפלקס, המערכת מגולוונת וצבועה כולל
 =06.49.0301 12.061.0015מחזיר שמן. שווה ערך לסעיף ,

2.1*3/2*2.88*8360 + 235*2 = 17668

1.6.2.0010

6,400.00 3,200.00 2.00 יח'  לפי תקן100/200 - דלת הדף מוסדית למרחב מוגן במידות M-03טיפוס-
59.040.0024פקע"ר. מבוסס על מחירון "דקל" סעיף מס' 

1.6.2.0020

2,888.40 481.40 6.00 יח'  עם לפי תקן פיקוד העורף. מבוסס8 - צינור אוויר מגולוון "M-04טיפוס 
59.050.0500על מחירון "דקל" סעיף מס' 

1.6.2.0030

730.40 365.20 2.00 יח'  לפי תקן פיקוד העורף. מבוסס על4 - צינור אוויר מגולוון "M-05טיפוס 
59.050.0510מחירון "דקל" סעיף מס' 

1.6.2.0040

3,154.00 3,154.00 1.00 יח'  - חלון מרחב מוגן מוסדי "דור חדש" לפי תקן פיקוד העורף.M-06טיפוס 
 מ"מ. צבע בתנור24 ס"מ, עובי פלטה 110/100נגרר לתוך כיס במידות 

59.040.0320לבחירת האדריכל. מבוסס ע ל מחירון "דקל" סעיף מס' 

1.6.2.0050

11,329.50 3,776.50 3.00 יח'  ס"מ מזוגגת מגולוונת110/236 - דלת פח חד כנפית במידות M-07טיפוס 
וצבועה כולל מחזיר שמן. שווה ערך לסעיף מחירון "דקל" מס',

 ש"ח4550 = 4080 470 = +06.049.0301 12.061.0200

1.6.2.0060



מוריה חברה לפיתוח ירושלים 11עמוד: 20/05/2021

49/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m - מכרז קבלן ראשי - מעון וגן203

תת כתב: בינוי מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,299.10 2,299.10 1.00 יח'  ס"מ עם רפפות קבועות120/236 - דלת פח חד כנפית במידות M-08טיפוס 

מגולוונת וצבועה כולל מחזיר שמן. מבוסס על מחירון "דקל" מס',
 ש"ח2770 = 2300+47 0 = 06.049.0301 06.031.0018

1.6.2.0070

19,505.00 415.00 47.00 מ"ר  - סורג ברזל מגולוון וצבוע במידות שונות. מבוסס על מחירוןM-10טיפוס 
06.051.0010"דקל" סעיף מס' 

1.6.2.0080

2,404.51 2,404.51 1.00 יח'  ס"מ כדוגמת דגם219/210 - ארונות מפח דו כנפי במידות M-15.1טיפוס 
06.031.0510 של רינגלר או ש"ע. מבוסס על מחירון "דקל" מס' 2504-2

 ש"ח/מ"ר630לפי 

1.6.2.0090

1,647.55 1,647.55 1.00 יח'  ס"מ כדוגמת דגם150/210 - ארונות מפח דו כנפי במידות M-15.2טיפוס 
06.031.0510 של רינגלר או ש"ע. מבוסס על מחירון "דקל" מס' 2504-2

 ש"ח/מ"ר630לפי 

1.6.2.0100

535.35 178.45 3.00 יח'  ס"מ. מבוסס על מחירון50 - מאחז יד אופקי מנירוסטה באורך M-18טיפוס 
30.011.3126 "דקל" סעיף מס' 

1.6.2.0110

65,558.25 עבודות מסגרות 6.2 סה"כ לתת פרק:

ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים 6.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,474.00 2,158.00 קומפלט3.00  ס"מ + ארון עליון150/60/90 -ארון מטבחון תחתון במידות N-08טיפוס 

 מצופהMDF ס"מ מלוח סנדוויץ בגמר מלמין, חזיתות 150/35/60במידות 
 קשה לבחירתPVCפורמייקה "טאפ" סוג וגוו ן לבחירת האדריכל, קנט 

האדריכל צוקל אלומיניום או עץ מצופה פורמייקה לבחירת האדריכל.
 =0 6.020.0110 06.020.0010מבוסס על מחירון "דקל" סעיפים, 

 ש"ח/קומפלט3900) = 2600+2600(1.5/2.00

1.6.20.0010

6,474.00 ות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים ארונ 6.20 סה"כ לתת פרק:

מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה ועץ 6.55 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,311.70 174.30 19.00 מ"א  - מאחז יד בחדר מדרגות מצינור פלדה מגולוון וצבוע בתנור,M-23טיפוס 

 לרבות חיזוקים לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור1 1/4בקוטר "
1.6.55.0010

3,311.70 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה ועץ 6.55 סה"כ לתת פרק:

121,296.90 גרות ומסגרות עבודות נ 6 סה"כ לפרק:

מתקני תברואה 7 פרק:

מעון יום - כלים ואביזרי מים 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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49/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m - מכרז קבלן ראשי - מעון וגן203

תת כתב: בינוי מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,155.20 1,859.20 6.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של אסלת ילדים בית כסא מחרס לבן טיפוס

"תלוי" תוצרת "חמת" דגם "רון קידס" עם מיכל הדחה גלוי "ברקת" של
ליפסקי או שווה ערך, עם מתקן תל יה חרושתי. תלית אסלה, מכסה, וכל

°90הנדרש להרכבה והפעלה מושלמת. חיבור למערכת הביוב בעזרת קשת 
"- (מיוחדת) או עם שרוול מתאים לצינור היוצא מהקיר וכל ית ר4 

)07.041.0087הנדרש.(סעיף דקל 

1.7.1.0010

481.40 481.40 1.00 יח' מתקן ריתום (לקיבוע לקיר) למונובלוק תלוי תוצרת "פלסאון" או שוו"ע,
)07.041.0190לרבות אביזרי חיבור לאסלה (סעיף דקל 

1.7.1.0020

1,967.10 1,967.10 1.00 יח' הספקה והתקנה של אסלת בית כסא מחרס לבן טיפוס "תלוי" תוצרת
 או שווה ערך, עם מיכל הדחה גלוי399"חמת" דגם "ברקת" מס. מק"ט 

ולחצן הפעלה. מיועדת לנכים, הרכבת מתקן, תלית אסלה, מכסה כבד,
וכל הנדרש להרכבה והפעלה מושלמת. כולל מושב תואם לנכים. (סעיף

)07.041.0081דקל 

1.7.1.0030

1,494.00 1,494.00 1.00 יח'  ס"מ90/40/25אספקה והתקנה של כיור לרחיצת תינוקות מפלב"מ בגודל 
 ותליה. הכל קומפלט להרכבה2לרבות סיפון מפוליפרופילן בקוטר "

מושלמת, כולל עיגונים נדרשים.

1.7.1.0040

5,511.20 688.90 8.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של כיור מטבח/רחצה אחד חרסה, דגם כיור
 או שווה ערך, וכל יתר הנדרש לפי המפרט507 מק"ט 50/40תחתון 

)07.042.0311והתוכניות. (סעיף דקל 

1.7.1.0050

311.25 311.25 1.00 יח' " או שווה51הספקה והתקנה של כיור רחצה תוצרת "חרסה" דגם "פלמה 
 ותליה. הכל קומפלט1.25ערך, לרבות סיפון מפוליפרופילן בקוטר "

.07.042(0031להרכבה מושלמת. (סעיף דקל 

1.7.1.0060

1,792.80 896.40 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כולל חיבור לצנרת המים של סוללת עירבוב
302563למ"ק+מ"ח, תוצרת "חמת" להתקנה מהמשטח, דגם "אלפא" מק"ט 

 מ"מ) חיבור למים200 או שווה ערך, (פיה ארוכה ומסתובב ת באורך 
, פרלטור חסכם0.5/"10באמצעות ברזי "שגיב" או "איקון" זויתיים 

)07.045.0175) וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 1-676(

1.7.1.0070

763.60 763.60 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של סוללת עירבוב לשירותי נכים
 או שווה ערך עם פיה קצרה301441תוצרת "חמת" דגם "מיקסמת" מק"ט 

 מ"מ, ידית מרפק , חיבור למים באמצעות ברזי "שגיב"130קבועה באורך 
) כמפורט וכנדרש.1-676, פרלטור חסכם (0.5/"10או "איקון" זויתיים 

)07.045.0398(סעיף דקל 

1.7.1.0080

4,780.80 796.80 6.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כולל חיבור לצנרת המים של סוללת עירבוב
למ"ק+מ"ח, תוצרת "חמת" להתקנה מהמשטח, דגם "אוורסט" מק"ט

 (פיה בינונית קבועה) חיבור למי ם באמצעות ברזי "שגיב" או302843
) וכל יתר הנדרש. (סעיף1-676, פרלטור חסכם (0.5/"10"איקון" זויתיים 

)07.045.0127דקל 

1.7.1.0090

4,316.00 1,079.00 4.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של סוללת עירבוב לכיורי מטבח
 או שווה ערך, פיה ארוכה2063תוצרת "טכנולאב" דגם "אירופה" מק"ט 

 מ"מ, ידית מ רפק, מחומר פלסט מרוכב, חיבור220ומסתובבת באורך 
, פרלטור חסכם0.5/"10למים באמצעות ברזי "שגיב" או "איקון" זויתיים 

) כמפורט וכנדרש.1-676(

1.7.1.0100
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49/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: בינוי מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,963.10 987.70 3.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מערכת ג' דרך למקלחת תוצרת "חמת" דגם

) או שווה ערך, ערכה למקלחת תוצרת "חמת" דגם302570"אוורסט" (
 מצבים, מוט, מ זלף מתנקה, צינור גמיש קוני ספירלה3 "קראולה" 8-6060

 בין7/8 מ"מ וסבוניה. חיבור בצינור נחושת בקוטר "150קבועה באורך 
מערכת ג' דרך ובין נקודת מים קבועה לרבות כל יתר דרישו ת המפרט

)07.045.0205והתוכניות. (סעיף דקל 

1.7.1.0110

2,614.50 871.50 3.00 יח'  או שווה ערך, מצופה401אספקה והתקנה מושלמים של אגנית חרסה דגם 
 ס"מ, כולל כל האביזרים, כמפורט וכנדרש.80X80 אמייל לבן במידות 

)07.043.0515(סעיף דקל 

1.7.1.0120

182.60 45.65 4.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של ברז בודד מהקיר עבור מים קרים
.1/2או רכים וכל יתר הנדרש, של "ניל" או "יועם", כולל "בית", קוטר "

)07.021.0130(סעיף דקל 

1.7.1.0130

1,411.00 1,411.00 1.00 יח' אספקת והתקנה מושלמת של ברזייה לאספקת מי שתייה קרים "מי קר"
.LPH30לתליה על הקיר תוצרת " מי שגיב" דגם 

1.7.1.0140

1,452.50 1,452.50 קומפלט1.00 200אספקה והתקנה מושלמים של מיכל מים עגול מפולאיתילן לנפח 
ליטר, לרבות מעמד מתכת, ברז, מכסה למילוי, וכל יתר הנדרש לממ"מ

)07.080.0020עומד בדרישות הג"א כמפורט וכנדרש . (סעיף דקל 

1.7.1.0150

124.50 124.50 1.00 יח' . (סעיף0.75אספקה והתקנה מושלמים של ברז למילוי מיכלים בקוטר "
)07.045.0030דקל 

1.7.1.0160

41,321.55 מעון יום - כלים ואביזרי מים 7.1 סה"כ לתת פרק:

מעון יום - אספקת מים קרים וחמים בבנין 7.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
433.26 72.21 6.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים חמים לשימוש או

לכיבוי אש. בחללי תקרות מונמכות, במילוי, בחריצים ומעברים בקירות,
לרבות ביצוע החריצים והמעברי ם, הקידוחים והחציבות בקירות/ רצפות

/תקרות, כל שרוולי המעבר, ההגנה על הצנרת, תמיכות תליות, צביעה
 תו ספת באורך40סימון וכל יתר הנדרש. הצנרת מפלדה מגולבנת סקדיול 

 בחיבורי הברגה כמפורט וכנדרש.1עבור ספחים ואביזרים. קוטר הצנרת "
)07.011.0030(סעיף דקל 

1.7.2.0010

343.62 57.27 6.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים חמים לשימוש
 כנ"ל, כולל ספחים ואביזרים ללא תוספת ועל40מפלדה מגולבנת סקדיול 

 כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל0.75 פי האורך בלבד, אך קוטר הצנרת " 
07.011.0020(

1.7.2.0020

10,624.00 132.80 80.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים חמים לשימוש או
לכיבוי אש. בחללי תקרות מונמכות, במילוי, בחריצים ומעברים בקירות,
לרבות ביצוע החריצים והמעברי ם, הקידוחים והחציבות בקירות/ רצפות

/תקרות, כל שרוולי המעבר, ההגנה על הצנרת, תמיכות תליות, צביעה
) לל א תוספתS.D.R.11) 15סימון וכל יתר הנדרש. צנרת פקסגול דרג 

 מ"מ בחיבורי הברגה63באורך עבור ספחים ואביזרים. קוטר הצנרת 
)07.012.0210כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 

1.7.2.0030
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תת כתב: בינוי מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,614.50 87.15 30.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים חמים לשימוש או

לכיבוי אש. בחללי תקרות מונמכות, במילוי, בחריצים ומעברים בקירות,
לרבות ביצוע החריצים והמעברי ם, הקידוחים והחציבות בקירות/ רצפות

/תקרות, כל שרוולי המעבר, ההגנה על הצנרת, תמיכות תליות, צביעה
) לל א תוספתS.D.R.11) 15סימון וכל יתר הנדרש. צנרת פקסגול דרג 

 מ"מ בחיבורי הברגה50באורך עבור ספחים ואביזרים. קוטר הצנרת 
)07.012.0412כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 

1.7.2.0040

1,577.00 78.85 20.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים חמים לשימוש
 כנ"ל, כולל ספחים ואביזרים ללא תוספת ועל פי האורך15פקסגול דרג 

 מ"מ כמפו רט וכנדרש. (סעיף דקל40בלבד, אך קוטר הצנרת 
07.012.0211(

1.7.2.0050

3,950.80 56.44 70.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים חמים לשימוש
 כנ"ל, כולל ספחים ואביזרים ללא תוספת ועל פי האורך24פקסגול דרג 

 מ"מ בתוך מתעל כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל25בלבד, אך קוטר הצנרת 
07.012.0110(

1.7.2.0060

2,241.00 37.35 60.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של בידוד טרמי לצנרת מ"ח ואביזריה במבנה,
כולל אוכפי עץ אוכפי פח בין אוכפי העץ והתליות, הבידוד בתרמילי גומי

 ספוגי תוצרת "ענביד" עם עטיפת שכבת מגן עשויה שתי שכבות של
מחסום אדים "אקרילפז סופר" עם תחבושות גזה עבה וצבע עליון אמייל

 או1סינטטי בשתי שכבות בגוון שינתן ע"י המזמין, עבור צנרת בק וטר "
. כולל ספחים ואביזרים ללא0.75 הבידוד בעובי דופן של "0.75בקוטר "

תוספת. סימון ושילוט הצנרת לכל אורכה וכל יתר דרישות המפרט הטכני
והתוכניות.

1.7.2.0070

522.90 87.15 6.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מחלקי פליז למ"ק/מ"ח, בנישות או ארונות,
 כולל קיבוע המחלקים לקירות עם תפסים מיוחדים, המחלקים מיציקת

), ברז סגירה ראשי16 יציאות (ה סתעפות פקסגול 4 עם 1פליז בקוטר "
 של "שגיב" בלבד מעבר מלא, חיבור לצנרת וכל יתר דרישות1בקוטר "

)07.012.0640המפרט והתוכניות. (סעיף דקל 

1.7.2.0080

522.90 74.70 7.00 יח'  יציאות חיבור לצנרת וכל יתר דרישות3אספקה והתקנה כנ"ל אך עם 
)07.012.0632המפרט והתוכניות. (סעיף דקל 

1.7.2.0090

132.80 66.40 2.00 יח'  יציאות חיבור לצנרת וכל יתר דרישות2אספקה והתקנה כנ"ל אך עם 
)07.012.0630המפרט והתוכניות. (סעיף דקל 

1.7.2.0100

1,826.00 456.50 4.00 יח' , במידות ג/ר/ע94202028אספקה והתקנה של ארון מחלקים גדול, מק"ט 
 נקודות, כולל מכסה מתאים וכל יתר הנדרש. (סעיף16, עד 16/86.3/65

)07.012.0683דקל 

1.7.2.0110

28,220.00 56.44 500.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת "פקסגול" לאספקת מים קרים או
25 מותקנת בתוך מתעלים בקוטר 24 מ"מ ובדרג 16חמים, קוטר הצנרת 

מ"מ, כולל "בתים" בקירות לאביזרים , הגנת המתעל ברצפה, ההתקנה
תתבצע לפי הוראות יצרן לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות, המחיר

)07.012.0110לפי האורך בלבד. (סעיף דקל 

1.7.2.0120

1,195.20 149.40 8.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז ניתוק כדורי למ"ק/מ"ח מעבר מלא,
 כמפורט וכנדרש.1מתוברג, תוצרת "שגיב" עם רקורד לפירוק, הקוטר "

)07.021.0420(סעיף דקל 

1.7.2.0130
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49/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: בינוי מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
531.20 265.60 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז ניתוק כדורי למ"ק/מ"ח מעבר מלא,

 כמפורט וכנדרש.2מתוברג, תוצרת "שגיב" עם רקורד לפירוק, הקוטר "
)07.021.0450(סעיף דקל 

1.7.2.0140

401.72 200.86 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז ניתוק כדורי למ"ק/מ"ח מעבר מלא,
 כמפורט וכנדרש.1.5מתוברג, תוצרת "שגיב" עם רקורד לפירוק, הקוטר "

)07.021.0440(סעיף דקל 

1.7.2.0150

348.60 116.20 3.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז ניתוק כדורי למ"ק/מ"ח מעבר מלא,
 כמפורט וכנדרש.0.75מתוברג, תוצרת "שגיב" עם רקורד לפירוק, הקוטר "

)07.021.0410 (סעיף דקל 

1.7.2.0160

55,485.50 מעון יום - אספקת מים קרים וחמים בבנין 7.2 סה"כ לתת פרק:

מעון יום - ניקוזי מ"א 7.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,618.50 53.95 30.00 מ"א 6אספקה והתקנה מושלמים, של צנרת ניקוז מאיידים, פוליפרופילן דרג 

בהדבקות תליות רציפות לתקרה ושיפוע יורד לכיוון הניקוז. הקטע
9 ס"מ לפחות) יבודד בתרמילי "ענביד" בעובי 80הראשון ליד כל מאייד (

 מ"מ לכל מאייד.25מ"מ. הקוטר 

1.7.3.0010

1,992.00 66.40 30.00 מ"א 32אספקה והתקנה מושלמים, של צנרת ניקוז מאיידים, כנ"ל אך בקוטר 
מ"מ.

1.7.3.0020

3,610.50 מעון יום - ניקוזי מ"א 7.3 סה"כ לתת פרק:

מעון יום - מערכת סילוק שפכים בבנין 7.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,790.00 107.90 100.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת ביוב, סילוק שפכים או ניקוז בתחום

המבנה, גלויה, סמויה, בחריצים, בקירות, בחלל תיקרות או ברצפה
במילוי. כולל חפירה/חציבה/קידו ח במקדח יהלום, תליה תחת תקרת

+בטוןHDPEהבטון, או תחת רצפת בטון בכל עומק נדרש. הצנרת עשוי 
. הP.V.Cעם אביזרים מקוריים תוצרת "גבריט" או ש"ע של פלסים או 

 מ"מ והתוספת עבור ספחים ואביזרים לרבות יתר דרישות110קוטר 
)07.031.0430המפרט והתוכניות. (סעיף דקל 

1.7.4.0010

3,253.60 81.34 40.00 מ"א  מ"מ כולל50 בקוטר HDPEאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של צנרת 
ספחים ואביזרים ללא תוספת לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות.

)07.031.0400(סעיף דקל 

1.7.4.0020

2,988.00 74.70 40.00 מ"א  מ"מ כולל40 בקוטר HDPEאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של צנרת 
ספחים ואביזרים ללא תוספת לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות.

)07.031.0395(סעיף דקל 

1.7.4.0030

2,241.00 37.35 60.00 מ"א  מ"מ כולל32 בקוטר HDPEאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של צנרת 
ספחים ואביזרים ללא תוספת לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות.

1.7.4.0040
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תת כתב: בינוי מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,411.00 70.55 20.00 יח'  מ"מ. (סעיף110 בקוטר HDPEאספקה והתקנה שח ספחים שונים לצנרת 

)07.033.0040דקל 
1.7.4.0050

5,229.00 747.00 7.00 יח'  כולל8/"4אספקה והתקנה מושלמים של מחסום רצפה מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה/רשת מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת

המסגרת והמכסה האפוקסי בגווןשינתן ע"י המזמין, התאמה לריצוף חיבור
)07.034.0040 לצנרת וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

1.7.4.0060

1,245.00 207.50 6.00 יח'  כולל4/"2אספקה והתקנה מושלמים של מחסום רצפה מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה/רשת מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת

המסגרת והמכסה האפוקסי בגווןשינתן ע"י המזמין, התאמה לריצוף חיבור
)07.034.0200 לצנרת וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

1.7.4.0070

1,743.00 249.00 7.00 יח'  כולל4/"4אספקה והתקנה מושלמים של מחסום רצפה מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה/רשת מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת

המסגרת והמכסה האפוקסי בגווןשינתן ע"י המזמין, התאמה לריצוף חיבור
1 לצנרת וכל יתר הנדרש. 

1.7.4.0080

4,565.00 207.50 22.00 יח'  כולל4/"2אספקה והתקנה מושלמים של קופסאת ביקורת מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת המסגרת
והמכסה האפוקסי בגוון שינתן ע"י המזמין, התאמה לריצוף חיבור לצנרת

)07.034.0400וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

1.7.4.0090

415.00 207.50 2.00 יח'  כולל4/"2אספקה והתקנה מושלמים של מחסום תופי מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת המסגרת
והמכסה האפוקסי בגוון שינתן ע"י המזמין, התאמה לריצוף חיבור לצנרת

)07.034.0300וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

1.7.4.0100

33,880.60 מעון יום - מערכת סילוק שפכים בבנין 7.4 סה"כ לתת פרק:

מעון יום - דוודי שמש 7.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,719.00 2,573.00 3.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים, של מערכת חימום מים לשימוש באמצעות

 ליטר, מעמדים, כל הצנרת120אנרגיית שמש, פרופיל נמוך, נפח המיכל 
וחיבוריה, מיכל התפשטות סגור, וכ ל הנדרש בת"י ובמפרט המיוחד, מע'

בקרת טמפרטורה, משאבת סחרור, ברז "משגיחום" טרמוסטטי להגבלת
 צלזיוס תוצרת "שגיב", להתקנה על°55טמפ. אספקת מים שלא תעלה על 

 מחלק המים החמים וכל יתר הנדרש. המערכת תוצרת "כרומגן" או שו"ע
)07.112.0010של "אורן". (סעיף דקל 

1.7.5.0010

7,719.00 מעון יום - דוודי שמש 7.5 סה"כ לתת פרק:

מעון יום - ציוד כבוי אש 7.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,701.50 1,701.50 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים של עמדת כיבוי אש פנימי בארון מתכת במידות

 30X80X120ס"מ המשולם בנפרד, צבוע עם סימון בולט "אש". כולל ברז 
0.75 עם חיבור סיבובי מהיר (שטורץ), גלגילון כיבוי בקוטר "2שריפה "
 אטמוספרות לפחות), תוף6 מטר (צינור תקני עמיד בלחץ 30ובאורך 

גלגילון, ברז הפתיחה מהירה (כדורי) מעב ר מלא עם ידית ארוכה של
 מ"מ. שני8"שגיב". מזנק דו שימושי ריסוס/ סילון עם ברז תלת מצבי ופיה 

 מטר כ"א עם מצמדים סיבובבים בקצ וות,15 ובאורך 2 זרנוקי בד בקוטר "
. כל הציוד יהיה2 מזנק דו שימושי ריסוס/סילון וברז תלת מצבי בקוטר "

עם תו תקן ומאושר ע"י שרותי הכבאות ברשות המקומית כמפורט וכנדרש
)07.010.0012(סעיף דקל 

1.7.6.0010
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תת כתב: בינוי מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
564.40 282.20 2.00 יח'  ק"ג,6אספקה והתקנה מושלמים של מטפי כיבוי אש אבקה יבשה 

)07.100.0050לאספקה עם ארונות כיבוי האש. (סעיף דקל 
1.7.6.0030

1,145.40 572.70 קומפלט2.00  מטר30 ובאורך 0.75אספקה והתקנה מושלמים של גלגילון כיבוי בקוטר "
 אטמוספרות לפחות), תוף גלגילון, ברז הפתיחה6(צינור תקני עמיד בלחץ 

 מהירה (כדורי) מעבר מ לא עם ידית ארוכה של "שגיב". מזנק דו שימושי
 מ"מ. כל הציוד יהיה עם תו תקן8ריסוס/ סילון עם ברז תלת מצבי ופיה 

ומאושר ע"י שירותי הכבאות ברשות המקומית כמ פורט וכנדרש. (סעיף
)07.100.0310דקל 

1.7.6.0040

979.40 489.70 2.00 יח'  להתקנה80/80/30אספקה והתקנה מושלמים של ארון פיברגלס במידות 
)07.100.0200על הקיר עבור גלגלון. (סעיף דקל 

1.7.6.0050

464.80 464.80 1.00 יח'  להתקנה על120/80/30אספקה והתקנה מושלמים של ארון מתכת במידות 
)07.200.0230 הקיר ציוד כיבוי אש. (סעיף דקל 

1.7.6.0060

4,855.50 מעון יום - ציוד כבוי אש 7.6 סה"כ לתת פרק:

מעון יום - ניקוז מי גשם 7.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
647.40 107.90 6.00 מ"א  מ"מ עשוי110אספקה והתקנה מושלמים של צנרת ניקוז מי גשם בקוטר 

, חיבור לגשמות,1 חלק 4476 לפי ת"י HDPEפוליאטילן בצפיפות גבוהה 
)07.031.0430לרבות ספחים ואביזרים כמפור ט וכנדרש. (סעיף דקל 

1.7.7.0010

1,245.00 622.50 2.00 יח'  בעליDALLMERאספקה והתקנה של נקז גג מפוליפרופילן קשיח תוצרת 
" יציאה אופקית דגם "רינו",S-10 DALLBIT 6"X4 4דופן כפולה, דגם "

 "דלביט" + מאריך עליון832160בשיטת הניקוז הכפולה מס' קטל וגי -
+ ברגי פלב"ם))2 מ"מ X150150 (3-510099לריצוף + רשת (מספר קטלוגי 

 ) חיבו רמתאם3-495822+ תושב משפר ניקוז תחתון (מס' קטלוגי 
4.7 בעובי BR-2 . צווארון ביטומני מסוג H.D.P.Eא-אקצנטרי שקע תקע מ-

 מ"מ המולחם לגוף הנקז כולל חיזוק טבעת מפלב"ם420 מ"מ ובקוטר 
)07.050.0100רחבה סביב פתח הקולטן . (סעיף דקל 

1.7.7.0020

1,892.40 מעון יום - ניקוז מי גשם 7.7 סה"כ לתת פרק:

מעון יום - מערכת סילוק גז ראדון וניקוז יסודות 7.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,880.00 166.00 180.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צינור איסוף וסילוק גז ראדון, וכל יתר

הפרטים עפ"י מפרט עירית י-ם, בשיפוע עולה לצנור האנכי. הצנור של
"פלעד" עם עטיפת ארג גיאוטכנ י וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל

05.081.0020(

1.7.8.0010

597.60 149.40 4.00 יח'  לחבור צנרת סילוק ראדון בקוטרTאספקה והתקנה מושלמים, של אביזרי 
)05.081.9999 מ"מ, ועפ"י מפרט העיריה. (סעיף דקל חריג 110

1.7.8.0020

4,316.00 107.90 40.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים, של צנור מאסף אנכי לסילוק גז ראדון, ועד
" אוAPC-3 עטוף מבחוץ בשכבת מגן "5/32מעל לגג המבנה, פלדה "

)57.011.0100 מ"מ. (סעיף דק ל 110"טריו", הקוטר 

1.7.8.0030

2,357.20 589.30 4.00 יח' כובע עליון על צנור סילוק ראדון אנכי, לפי מפרט עירית ירושלים. הקוטר
)05.081.9999 מ"מ. (סעיף דקל חריג 110 

1.7.8.0040
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תת כתב: בינוי מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,869.00 107.90 110.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנור לניקוז יסודות, שרשורי מחורר עטוף

בארג גיאוטכני בלתי ארוג, כל שכבות ה"פילטר" מתחת ומעל לצנור לפי
הנדרש במפרט לרבות גודל הא בנים וסדר הנחתם, החפירה, יישור הקטע

 מ"מ המחיר על פי160בשיפוע וכל יתר הנדרש. הצנור של "פלעד" בקוטר 
 האורך בלבד כולל את כל האמור לעיל וכנדרש. (סעיף דק ל חריג

51.062.0100(

1.7.8.0050

4,980.00 2,490.00 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של תא בקורת לניקוז יסודות, תחתית חלקה
 ס"מ והעומק עד80ומכסה רשת. חבורים לצנרת נכנסת ויוצאת. הקוטר 

(57.041.0010 ס"מ. (סעיף דקל 125

1.7.8.0060

2,091.60 1,045.80 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מפל לניקוז, מצנורות פי.וי.סי. קשיח, כולל
 מעלות, קוטר45 ושתי קשתות Tכל האביזרים למפל חיצוני, הסתעפות 

)57.046.0050 ס"מ. (סעיף דקל 03 0 וגובה המפל עד 4הצנרת "

1.7.8.0070

1,079.00 1,079.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מכסה ב.ב. ריבועי דגם כרמל במידות
)57.043.0760 (סעיף דקל B125 ס"מ 60X60אבנים משתלבות 

1.7.8.0080

57,170.40 יקוז יסודות מעון יום - מערכת סילוק גז ראדון ונ 7.8 סה"כ לתת פרק:

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחי "קוריאן" 7.46 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,225.00 1,245.00 5.00 מ"ר ,Viento" 2003T, 2141T) דגם 4משטח קוורץ של "אבן קיסר" (קבוצה 

3100T, 4030T, 4350T ס"מ, לרבות עיבוד65 ס"מ וברוחב עד 2" בעובי 
קנט ישר בעובי המשטח עם פאז ה עדינה, עיבוד פתחים לכיור במידות

 ס"מ בהתקנה תחתונה, לכיור סטנדרט ולברז "פרח" (ברז מהשיש)40/60

1.7.46.0010

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחי "קוריאן"6,225.00 7.46 סה"כ לתת פרק:

עמדות וציוד לכבוי אש בתוך הבניין 7.47 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,344.60 224.10 6.00 יח' 1.7.47.0010 ק"ג6מטפי אבקה יבשה 

3,535.80 589.30 קומפלט6.00  מ', מותקן30 ובאורך 3/4גלגלון עם צינור גמיש פלסטי או גומי בקוטר "
, ברז3/4על תוף עם זרוע מסתובבת, לרבות מזנק סילון/ריסוס קוטר "

2206 וחיבור הצינור לקו המים, לפי ת"י 1כדורי "

1.7.47.0020

84.66 14.11 6.00 יח' 1.7.47.0030 ס"מ10/20 ס"מ או 15/20מדבקות סימון כיבוי אש, פולטי אור במידות, 

249.00 41.50 6.00 יח'  ס"מ לזיהוי תוכנו של ציוד20/30 קשיח במידות P.V.Cשלטי סימון מ-
659קבוע, צינורות ואביזרים בהתאם לת"י 

1.7.47.0040

5,214.06 עמדות וציוד לכבוי אש בתוך הבניין 7.47 סה"כ לתת פרק:

217,374.51 מתקני תברואה 7 סה"כ לפרק:
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תת כתב: בינוי מעונות

עבודות חשמל 8 פרק:

נקודות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 עם תריס פנימי אספקה.BEאביזרים "ניסקו" סדרה 

23,281.50 155.21 150.00 נקודה נקודת מאור 1.8.1.0020

8,540.70 122.01 70.00 נקודה נקודת חיבור קיר 1.8.1.0030

581.00 581.00 1.00 נקודה 1.8.1.0040 מודול6נקודת מקבץ שקעים חשמל ותקשורת בעמדת עבודה 

365.20 182.60 2.00 נקודה CEE-16Aנקודת חיבור קיר לשקע  1.8.1.0050

2,241.00 149.40 15.00 נקודה נקודת חיבור קיר ליחידת מיזוג 1.8.1.0060

1,344.60 89.64 15.00 נקודה נקודת טרמוסטט ליחידת מיזוג 1.8.1.0070

937.90 187.58 5.00 נקודה נקודת חיבור קיר תלת פאזית 1.8.1.0080

806.76 268.92 3.00 נקודה נקודת לדוד מים חמים 1.8.1.0090

1,195.20 132.80 9.00 נקודה נקודת וונטה 1.8.1.0100

639.93 213.31 3.00 נקודה נקודת תנור חימום 1.8.1.0110

332.00 166.00 2.00 נקודה נקודת פיקוד ראשית למאור/מ"א 1.8.1.0120

747.00 124.50 6.00 נקודה נקודת טלפון 1.8.1.0130

1,344.60 224.10 6.00 נקודה נקודת מחשב 1.8.1.0140

1,635.10 163.51 10.00 נקודה 1.8.1.0150 (טל"כ)T.Vנקודת 

1,701.50 68.06 25.00 נקודה נקודת הכנה למערכת מתח נמוך מאוד (אודיו וידאו, אנטרקום, מנעול
חשמלי ,מצלמות,בטחון וכו')

1.8.1.0160
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תת כתב: בינוי מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,545.68 164.34 52.00 נקודה נקודת גילוי אש 1.8.1.0180

2,280.84 380.14 6.00 נקודה נקודת לחצן חירום 1.8.1.0190

1,494.00 74.70 20.00 נקודה 1.8.1.0210 ממ"ר10/16נקודת חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת חשוף ושזור 

124.50 20.75 6.00 יח'  ממ"ר לתאורה דו1.5תוספת למחיר נקודת מאור עבור מוליך נוסף בחתך 
תכליתית.

1.8.1.0220

474.76 18.26 26.00 יח' תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור בית תקע צמוד נוסף 1.8.1.0230

99.60 49.80 2.00 יח' תוספת למחיר נקודת מאור עבור מפסק חילוף 1.8.1.0240

315.40 15.77 20.00 יח' תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור בית תקע מוגן מים 1.8.1.0250

59,028.77 נקודות 8.1 סה"כ לתת פרק:

אינסטלציה חשמלית 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה:כל הסולמות והתעלות כוללים במחירם את החומרים והעבודה

הנדרשים לצורך חיבורם למוליך הארקה.

2,058.40 51.46 40.00 מ"א  ס"מ כדוגמת חברת מולק20X8.5תעלת רשת לכבלים, מגולוונת, במידות 
לפידות, מותקנת על הקיר ו/או מתחת לתקרה באמצעות מתלים

תעשייתים. מחיר התעלה כולל את החיבור ים, המתלים וכל העבודה
וחומרי העזר הדרושים.

1.8.2.0020

1,693.20 42.33 40.00 מ"א 1.8.2.0030 ס"מ10X8תעלת רשת לכבלים כנ"ל אולם במידות 

75.00 1.25 60.00 מ"א 1.8.2.0090 מ"מ שאינו כלול במחיר הנקודה25צינור מריכף כנ"ל אולם 

257.40 12.87 20.00 מ"א 1.8.2.0110 ממ"ר.5X10 N2XYכבל חשמל מנחושת 

79.70 7.97 10.00 מ"א 1.8.2.0120 ממ"ר5X6 N2XYכבל חשמל מנחושת 

403.50 13.45 30.00 מ"א 1.8.2.0130 ממ"ר.10X1.5 NYYכבל פיקוד 

298.80 14.94 20.00 מ"א  בסטנדרט בזק, חיבור לארון בזק ולתיבת20X(2X0.5 זוג (20כבל טלפון 
טלפונים בבניין

1.8.2.0140
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תת כתב: בינוי מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
207.50 207.50 1.00 מ"א 1.8.2.0150 זוג כולל בסיסי מתכת מותקנים ומחווטים20מהדקים קורונה לכבל 

120.35 120.35 1.00 מ"ר 1.8.2.0160 מ"מ מצופה פורמיקה18לוח עץ סנדביץ 

149.40 74.70 2.00 יח'  ס"מ) מותקנת על הקיר כוללת גם פלטת עבודה בגב25X18) D3 CIקופסה 
 התיבה (עבור הסתעפות גילוי אש , כריזה וטלוויזיה)

1.8.2.0170

99.60 33.20 3.00 יח'  של "גוויס" או ש"ע באישור המתכנןIP65קופסת חיבורים אטומת מים 
 ס"מ.10X10במידות 

1.8.2.0180

232.40 11.62 20.00 מ"א 1.8.2.0190 מאושר ע"י חברת הכבלים/ לווין מותקןRG11כבל טל"כ 

41.50 41.50 1.00 יח' מפצל חיבורים לכבל טלוויזיה 1.8.2.0200

996.00 498.00 2.00 יח'  ס"מ מפוליאסטר של40X40X20ארון תקשורת בזק/טל"כ/מחשבים במידות 
 חברת אורלייט

1.8.2.0210

622.50 622.50 1.00 יח'  הכוללCAT 6אספקה התקנה ובדיקה של לוח ניתוב (סוויצ') לקווי מחשב 
 העבודה תכלול התקנת הלוח בארון כולל פס סימוןRJ45שקעי 12 

השקעים בלוח הניתוב כולל עבודה מושלמת של מערכת מחשבים במעון .

1.8.2.0220

124.50 124.50 1.00 יח'  מודול) תחה"ט.8קופסת ריכוז כבילה מאמצעי מולטימדיה מודולרית (
כדוגמת גוויס

1.8.2.0230

1,494.00 1,494.00 קומפלט1.00 העברת מתקן החשמל בכללותו בדיקת בודק מוסמך/חברת החשמל כולל
בצוע כל ההכנות הדרושות כולל תאום הזמנת ותשלום לבודק, ליווי

הבודק במשך כל זמן הבדיקה, עזרה טכ נית שכרוכה בשעות עבודה ו/או
חומרי עזר שתדרש במידת הצורך לבודק. המחיר כולל גם את בצוע תיקון

כל הליקויים שידרשו לתיקון עד להשלמת המתקן לפי דרישות הבודק .

1.8.2.0240

8,953.75 סטלציה חשמלית אינ 8.2 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 אלא אם3000°K. גוון הנורות 1הערות כלליות ----------------------------- 

. כל גופי תאורת לד יהיו בעלי נורות עם אורך2רשום אחרת בתוכנית 
 שעות עבודה, דריבר אינטגרלי (אלא אם צויין050,0 0חיים לפחות של 

. מחיר3 בעלי תקן כמפורט במפרט הטכני CREE ,PHILIPSאחרת) כגון: 
ג"ת כולל אספקה, הובלה, התקנה, ציוד הדלקה, נורות וחיבור לחשמל של

. כל4 ג"ת. כל גופי תאורת לד יהיו בעלי דרייברים תוצרת אירופאית 
. כלIPS 5 PHIL או T5- OSRAMהנורות הפלורסצנטיות יהיו נורות דגם 

.OSRAMהמשנקים לנורות פלורסצנטיות יהיו אלקטרוניים בלבד תוצרת 
 נורות.2בגופים עם יותר מנורה אחת יהיה משנק משותף מקסימום ל-

-----------------------------

2,158.00 215.80 10.00 יח'  מוגן מים להתקנה צמוד תקרה/קיר דוגמת פרימה לד של36Wג"ת לד 
ארכה

1.8.3.0020
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תת כתב: בינוי מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,157.00 385.95 60.00 יח' backlight או לד 4X14W T5ג"ת פלורסצנטי עם כיסוי פרזמטי עם נורות 

40W 60 ריבועיX60ס"מ להתקנה שקועה בתקרה עם לובר פרבולי מט 
דוגמת פטלייט של געש

1.8.3.0030

6,308.00 315.40 20.00 יח'  שקוע בתקרה מונמכת עם מפזר3000K 27Wג"ת לד עגול עם נורה 
אלומיניום מלוטש וכיסוי זכוכית מחוסמת מוגן מים דגם מילד-קומפורט

 של געש166קוטר 

1.8.3.0040

3,784.80 315.40 12.00 יח'  שקוע בתקרה מונמכת עם מפזר3000K 20Wג"ת לד עגול עם נורה 
אלומיניום מלוטש וכיסוי זכוכית מחוסמת מוגן מים דגם מילד-קומפורט

 של געש166קוטר 

1.8.3.0050

3,984.00 265.60 15.00 יח'  שקוע בתקרה מונמכת עם כיסוי3000K 18Wג"ת לד עגול עם נורה 
זכוכית "חלבי" מוגן מים כדוגמת דקולד של געש

1.8.3.0060

2,523.20 315.40 8.00 יח' 1.8.3.0070 דגם תבור לד של געש17Wג"ת עגול כיסוי פלסטי מוגן מים עם נורות לד 

6,274.80 348.60 18.00 יח'  שקוע/צמוד תקרה כולל ממיר וסוללה חירום3Wג"ת חרום כפתור לד 
 דקות דוגמת שירה של אלקטרוזן.90לזמן עבודה 

1.8.3.0080

3,510.90 390.10 9.00 יח'  דקות כולל ממיר90 לזמן עבודה LED 15Eג"ת חרום דו תכליתי עם נורת 
 בהתקנה שקועה בתקרה/גלויה על הקיר/60%וסוללה ובעוצמת תאורה 

מתחת לתקרה עם שילוט מפרספקס שקוף וחרוט "יציאה" וסימון חץ
" של אלקטרוזןPX LEDכדוגמת "

1.8.3.0090

51,700.70 גופי תאורה 8.3 סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,494.00 1,494.00 1.00 יח'  עם הגנה טרמית ומגנטית מתכוונן כושר3X160Aמפסק חצי אוטומטי 

 כולל סליל הפסקה מרחוק25KAניתוק 
1.8.4.0010

116.20 116.20 1.00 יח' 10Aמגע עזר למפסק חצי אוטומטי חד פאזי  1.8.4.0020

232.40 232.40 1.00 יח' 10KA כושר ניתוק 3X50Aמאמ"ת תלת פאזי  1.8.4.0030

290.50 290.50 1.00 יח' 10KA כושר ניתוק 3X63Aמאמ"ת תלת פאזי  1.8.4.0040

1,195.20 199.20 6.00 יח' 10KA כושר ניתוק 3X40Aמאמ"ת תלת פאזי עד  1.8.4.0050

1,867.50 207.50 9.00 יח' 10KA כושר ניתוק 3X25Aמאמ"ת תלת פאזי עד  1.8.4.0060

99.60 99.60 1.00 יח' 10KA 2X6Aמאמ"ת דו קטבי עד  1.8.4.0070
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
796.80 99.60 8.00 יח' 10KA 2X10Aמאמ"ת דו קטבי עד  1.8.4.0080

199.20 99.60 2.00 יח' 10KA 10A+Nמאמ"ת דו קטבי עד  1.8.4.0090

3,174.75 37.35 85.00 יח' 10KA כושר ניתוק 20Aמאמ"ת חד פאזי עד  1.8.4.0100

871.50 290.50 3.00 יח' A מיליאמפר דגם 4X63A 30ממסר פחת  1.8.4.0110

1,369.50 273.90 5.00 יח' A מיליאמפר דגם 4X40A 30ממסר פחת  1.8.4.0120

464.80 232.40 2.00 יח' A מיליאמפר דגם 2X40A 30ממסר פחת  1.8.4.0130

199.20 199.20 1.00 יח' A מיליאמפר דגם 2X16A 10ממסר פחת  1.8.4.0140

1,245.00 207.50 6.00 יח' 1.8.4.0150 כולל מגע עזרAC1 3X40Aמגען תלת פאזי 

207.50 207.50 1.00 יח' 1.8.4.0160 כולל מגע עזרAC1 3X25Aמגען תלת פאזי 

298.80 149.40 2.00 יח' 1.8.4.0180 עבור בקר כופל הספק/מכשיר מדידה160/5Aמשנה זרם 

290.50 290.50 1.00 יח' 1.8.4.0190 שעות.24שעון מכני לפיקוד עם תכנית יומי-שבועי עם רזרבה 

398.40 99.60 4.00 יח' 1.8.4.0200 מגענים .240V 2ממסר פיקוד 

199.20 99.60 2.00 יח' 1.8.4.0210 מגענים .24V 2ממסר פיקוד 

896.40 99.60 9.00 יח' 1-0-2 מצבים 3 בורר 10Aמפסק פיקוד  1.8.4.0220

996.00 124.50 8.00 יח' T.Cסליל הפסק מרחוק  1.8.4.0230

1,826.00 1,826.00 1.00 יח'  של ישומי בקרה למדידה/בקרELNET-PFCמכשיר מדידה אלקטרוני דגם 
קבלים

1.8.4.0240

124.50 124.50 1.00 יח' 50VA 230/24Vשנאי חד פאזי  1.8.4.0250
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,494.00 1,494.00 1.00 יח'  לשלוש פאזות ואפס100KA לזרם קצר עד TYPE 1+2מגן ברק ומתח יתר 

. נתיך הגנה מובנה. חלוןDEHN תוצרת Dehn guard DB 3 255Hדוגמת 
נפרד לכל פאזה ואפס

1.8.4.0260

664.00 664.00 1.00 יח'  התראות ממערכת גילוי אש לפיקוד סלילי8ממשק הפעלות לחיבור עד 
 של מצג בקרהISO 556B-4הפסקה וניתוקי חרום דוגמת 

1.8.4.0270

6,640.00 3,320.00 2.00 מ"ר  בנוי מפח ומתאים מודולריים כולל גם3X100Aמבנה לוח חשמל ראשי 
פסי צבירה, מהדקים לאפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה

וחיבור קומפלט.כולל תא תקשורת מתח ת ללוח כולל את כל העבודות
והחמרים הדרושים להשלמת הלוח.

1.8.4.0280

2,490.00 2,490.00 1.00 מ"ר  בנוי מפח תלוי מפח ומתאים מודולריים3X50Aמבנה לוח חשמל מטבח 
כולל גם פסי צבירה, מהדקים לאפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה,

התקנה וחיבור קומפלט. כולל את כל העבודות והחמרים הדרושים
להשלמת הלוח.

1.8.4.0290

913.00 456.50 2.00 יח' 1.8.4.0300 עבור מיתוג קבליםAC-6B 10KVARמגען תלת פאזי 

373.50 373.50 1.00 יח' 1.8.4.0310 עבור מיתוג קבליםAC-6B 5KVARמגען תלת פאזי 

332.00 332.00 1.00 יח' 1.8.4.0320 עבור מיתוג קבליםAC-6B 2.5KVARמגען תלת פאזי 

298.80 149.40 2.00 יח' 1.8.4.0330 דל הפסדים עם נגדי פריקה אנטגרלים10KVARקבל תלת פאזי 

149.40 149.40 1.00 יח' 1.8.4.0340 דל הפסדים עם נגדי פריקה אנטגרלים5KVARקבל תלת פאזי 

149.40 149.40 1.00 יח' 1.8.4.0350 דל הפסדים עם נגדי פריקה אנטגרלים2.5KVARקבל תלת פאזי 

32,357.55 לוחות חשמל 8.4 סה"כ לתת פרק:

הארקות 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
227.42 227.42 קומפלט1.00  מ"מ לרבות כל ברגי40X4פס השוואת פוטנציאלים מנחושת בחתך 

החיבור, אומים, דיסקיות פליז, שילוט וכל חומרי העזר הדרושים להתקנה
 מקום שמור.20% . אורך הפס יתאים למספר המולי כים שיש לחבר ועוד 

1.8.5.0010

474.50 7.30 65.00 מ"א 1.8.5.0020 ממ"ר10מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 

169.40 8.47 20.00 מ"א 1.8.5.0030 ממ"ר16מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 

249.00 20.75 12.00 מ"א 1.8.5.0040 ממ"ר16 בחתך P.V.Cמוליך הארקה מנחושת עם בידוד 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
996.00 24.90 40.00 מ"א 1.8.5.0050 ממ"ר35 בחתך P.V.Cמוליך הארקה מנחושת עם בידוד 

249.00 9.96 25.00 יח'  ממ"ר (כולל)10-35תוספת למחיר מוליך נחושת חשוף ושזור בחתכים 
עבור מהדק קנדי וחיבורו לאלמנט מתכתי (תעלות כבלים, מגשים, וכו')

1.8.5.0060

2,365.32 הארקות 8.5 סה"כ לתת פרק:

מערכת גילוי אש 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,872.40 298.80 23.00 יח' גלאי עשן אופטי אנלוגי למערכת ממוענת 1.8.6.0010

99.60 99.60 1.00 יח' נורית סימון לגלאי עשן 1.8.6.0020

1,743.00 290.50 6.00 יח' לחצן אזעקת אש למערכת ממוענת 1.8.6.0030

1,975.40 282.20 7.00 יח' צופר אזעקת אש פנימי עם נצנץ בצבע לבן למערכת ממוענת להתקנה
גלויה על הקיר/תקרה

1.8.6.0040

365.20 365.20 1.00 יח' 1.8.6.0060 בלוח חשמלT.Cיחידת כתובת להפעלת/הפסקת ממסר הפסקה מרחוק 

6,225.00 6,225.00 קומפלט1.00  כתובות מותקנת בבניין כמפורט127מרכזיית גילוי אש כתובתית אנלוגית 
 במפרט הטכני על כל מרכיביו לרבות חייגן אוטומטי, כולל התקנה,
הפעלה, תכנות וכל העבודות ח ומרי העזר הדרושים קומפלט.דוגמת

ADR-3000של טלפייר 

1.8.6.0080

17,280.60 מערכת גילוי אש 8.6 סה"כ לתת פרק:

מערכת אינטרקום 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,826.00 1,826.00 קומפלט1.00 פנל אינטרקום טלויזיה ראשי בכניסה לגנים מוגנת מים כולל אספקה

comelitוהתקנה כמפורט במפרט הטכני קומפלט של חברת 
1.8.7.0010

4,150.00 830.00 קומפלט5.00 יחידת פנל שליטה פנימית בגנים, מטבח ובמשרד המנהלת,כולל מסך
טלוויזיה במעגל סגור, כולל אספקה והתקנה כמפורט במפרט הטכני

1.8.7.0030

1,568.70 522.90 3.00 יח' מנעול חשמלי לדלת ו/או שער חיצוני 1.8.7.0040

365.20 182.60 2.00 יח' לחצן פתיחת דלת עבור שחרור מנעול מגנטי/חשמלי כולל אספקה והתקנה
 וכל חומרי העזר הדרושים קומפלט

1.8.7.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,660.00 1,660.00 קומפלט1.00 התקנה, אספקה, חווט והפעלה מושלמת של מערכת אנטרקום טלויזיה

כמפורט במפרט הטכני כולל כבלים,מחברים,מפצלים,ספקי כח,בקר, וכל
האביזרים וחומרי העזר הדרושים לה שלמת המערכת קומפלט

1.8.7.0070

9,569.90 מערכת אינטרקום 8.7 סה"כ לתת פרק:

181,256.59 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
41,954.01 68.89 609.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות

עיבוד מקצועות (פינות) וזויתנים
1.9.11.0010

13,778.00 68.89 200.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות
T6עיבוד מקצועות (פינות) וזויתנים, על תקרות ראה סימון 

1.9.11.0020

7,012.67 58.93 119.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים השכבה
השניה ללא סיד (שליכטה שחורה), לרבות עיבוד מקצועות (פינות)

וזוויתנים

1.9.11.0030

62,744.68 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
11,960.30 91.30 131.00 מ"ר  מ"מ, עם רשת10" מאושר לממ"ד בעובי PL770 או PL130טיח רב תכליתי 

 מ"מ5 סיבי זכוכית ו"שליכט באגר" בעובי עד 
1.9.13.0010

11,960.30 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
28,276.44 84.66 334.00 מ"ר טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח

מיישרת ושכבת שליכטה שחורה
1.9.21.0010

1,344.60 112.05 12.00 מ"ר טיח חוץ על עמודים עגולים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת
ושכבת שליכטה שחורה

1.9.21.0020

29,621.04 טיח חוץ 9.21 סה"כ לתת פרק:

104,326.02 עבודות טיח 9 סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
76,769.19 198.37 387.00 מ"ר  ס"מ מבריק, מחיר60/60ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 

 ש"ח/מ"ר80יסוד 
1.10.31.0010

12,160.33 40.67 299.00 מ"א 1.10.31.0020 ס"מ10 7שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה ,

7,155.43 193.39 37.00 מ"ר 8 במידות שונות בעובי R11ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
 ש"ח/מ"ר80 ברשימות), מחיר יסוד R4, 5Rמ"מ (טיפוס 

1.10.31.0030

358.56 39.84 9.00 מ"א 1.10.31.0040 ס"מ10 7 בגובה ,1Rשיפולים תואמים את הריצוף מטפוס 

7,538.06 198.37 38.00 מ"ר  ס"מ עובי30/30 במידות R12ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
 ש"ח/מ"ר, למטבח85 מ"מ, מחיר יסוד 12 

1.10.31.0050

2,182.07 198.37 11.00 מ"ר  ס"מ עובי30/30 במידות R12ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
 ש"ח/מ"ר, בחדר אשפה85 מ"מ, מחיר יסוד 12 

1.10.31.0060

106,163.64 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
17,015.83 205.01 83.00 מ"ר  ס"מ,20/20חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 

 ש"ח/מ"ר, במטבח בישול80מחיר יסוד 
1.10.50.0010

37,117.60 178.45 208.00 מ"ר  ס"מ,33/33חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 
 ש"ח/מ"ר, בחדרי שירותים ומעל60 ס"מ, מחיר יסוד 45/45 ס"מ, 30/45

שיש

1.10.50.0020

826.68 9.96 83.00 מ"ר תוספת למחיר החיפוי, עבור מוסף אטימה לאזורים רטובים מבוצע
בשכבת הטיח, מתחת לחיפוי הקשיח

1.10.50.0030

54,960.11 חיפוי קירות 10.50 סה"כ לתת פרק:

סימוני אזהרה בריצוף 10.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,427.60 713.80 2.00 יח'  ס"מ מבטון120/60"נגיש" - משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות 

6 חלק 1918פולימרי מגורען, לפי דרישה ת"י 
1.10.61.0010

1,427.60 י אזהרה בריצוף סימונ 10.61 סה"כ לתת פרק:

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 10.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
788.50 41.50 19.00 מ"א 1.10.62.0020 מ"מ10פינות גמר מאלומיניום לקרמיקה בעובי 
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תת כתב: בינוי מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

788.50 תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 10.62 סה"כ לתת פרק:

163,339.85 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
25,444.48 26.56 958.00 מ"ר " או ש"ע על טיח פנים או גבס, לרבות שכבת צבע2000צבע "סופרקריל 

" או ש"ע2000יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל 
1.11.11.0010

25,444.48 צבע פנים 11.11 סה"כ לתת פרק:

צבע חוץ 11.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,118.14 72.21 334.00 מ"ר שליכט אקרילי צבעוני במרקם עדין על טיח חוץ ופנים, על טיח (הנמדד

2.0בנפרד), לרבות שכבת יסוד לשליכט ושליכט אקרילי בכמות של 
ק"ג/מ"ר

1.11.12.0010

24,118.14 צבע חוץ 11.12 סה"כ לתת פרק:

49,562.62 עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום 12 פרק:

12.11 מסלולים2 אגפים ב-2חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,603.80 1,720.76 5.00 יח'  שדות, שדה2 ס"מ מחולק ל-60/114 - פתח מזוגג במידות AL-02טיפוס 

 של קליל או ש"ע5500עליון כנף נפתחת ושדה תחתון קבוע הכל מפרופיל 
, בחלק הקבוע זיגוג חלבי צבע6+12+4 כולל מלבן סמוי, הזיגוג ב ידודית 

 מגורען קלוי בתנור בגוון לבחירת האדריכל. מבוסס על מחירון "דקל"
 ש"ח/יח'2073.20 = 1904 + 169.20 = 12.016.0650 12.016.0300סעיף, 

1.12.11.0010

3,131.42 1,565.71 2.00 יח'  שדות, שדה2 ס"מ מחולק ל-100/116 - פתח מזוגג במידות AL-02.aטיפוס 
 של קליל או ש"ע5500עליון כנף נפתחת ושדה תחתון קבוע הכל מפרופיל 

, בחלק6+12+4 כולל מלבן סמוי ורשת ע "ג החלון, הזיגוג בידודית 
הקבוע זיגוג חלבי צבע מגורען קלוי בתנור בגוון לבחירת האדריכל.

 +282 = 1 2.016.0650 12.011.0210מבוסס על מחירון "דקל" סעיף, 
 ש"ח/יח'1886.40 = 1604.40

1.12.11.0020

8,632.00 2,158.00 4.00 יח'  ס"מ100/178 - פתח מחולק לשני שדות מזוגגים במידות AL-03טיפוס 
השדה העליון נפתח כנף על כנף והשדה תחתון קבוע הכל מפרופיל

, צבע6+12+4של קליל או ש"ע כולל מלבן סמו י הזיגוג בידודית 7500
מגורען קלוי בתנור בגוון לבחירת האדריכל. מבוסס על מחירון "דקל"

12.016.0650 12.011.0210סעיף, 

1.12.11.0030
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49/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m - מכרז קבלן ראשי - מעון וגן203

תת כתב: בינוי מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,972.60 5,486.30 2.00 יח'  ס"מ מחולק לשני שדות, האחד210/178 פתח מזוגג במידות AL-04טיפוס 

.7500נפתח כנף על כנף והשני קבוע .הכול מפרופילי אלומניום קליל 
 פיר זול, גמר בהתאם לרשימות ובאישור המזמין.4+12+6הזיגוג בידודית 

12.016.0660 12.011.0210מבוסס על מחירון "דקל" סעיף, 

1.12.11.0040

2,745.64 2,745.64 1.00 יח'  ס"מ240/178 - פתח מחולק לשני שדות מזוגגים במידות AL-19טיפוס 
7500השדה העליון נפתח כנף על כנף והשדה תחתון קבוע הכל מפרופיל 

, צבע מגורען6+12+4של קליל או ש"ע כולל מלבן סמ וי הזיגוג בידודית 
קלוי בתנור בגוון לבחירת האדריכל. מבוסס על מחירון "דקל" סעיף,

12.011.0210 12.016.0660

1.12.11.0050

3,805.55 3,805.55 1.00 יח'  שדות, שדה2 ס"מ מחולק ל-245/178 - פתח מזוגג במידות AL-20טיפוס 
 של קליל או ש"ע7500לפתיחה כנף על כנף ושדה קבוע, הכל מפרופיל 

, צבע מגורען קלוי בתנור בגוון12+4 6כולל מלבן סמוי הזיגוג בידו דית +
12.011.0210לבחירת האדריכל. מבוסס על מחירון "דקל" סעיף, 

12.016.0660

1.12.11.0060

5,199.95 5,199.95 1.00 יח'  שדות, שדה ב'7 ס"מ מחולק ל-350/178 - פתח מזוגג במידות AL-22טיפוס 
7500 נפתח ע"ג שדות א' וג', השדות א, ג, ד, ה, ו קבועים, הכל מפרופיל 

, צבע12+4 6 של קליל או ש"ע כו לל מלבן סמוי הזיגוג בידודית +
מגורען קלוי בתנור בגוון לבחירת האדריכל. מבוסס על מחירון "דקל"

12.016.0660 12.011.0510סעיף, 

1.12.11.0070

43,090.96 גרר אגף על אגף (הזזה) של  12.11 מסלולים2 אגפים ב-2חלון נ סה"כ לתת פרק:

חלון ציר צד 12.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,905.00 2,905.00 1.00 יח'  - אספקה והתקנה של חלון דריי קיפ אטום לגזים למרחבAL-07טיפוס 

 ס"מ החלון יהיה מאושר ע"י פקע"ר וישא תו תקן.100/110מוגן במידות 
היצרן והמתקין יהיה מאושר ע"י פקע"ר

1.12.14.0010

2,905.00 חלון ציר צד 12.14 סה"כ לתת פרק:

חלון קיפ וחלון קבוע 12.16 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
923.79 923.79 1.00 יח'  ס"מ. מבוסס על מחירון "דקל"200/105 - חלון קבוע במידות AL-08טיפוס 

 ש"ח/יח'1113 = 12.016.0670סעיף 
1.12.16.0010

716.29 716.29 1.00 יח'  ס"מ. מבוסס על מחירון "דקל"100/125 - חלון קבוע במידות AL-21טיפוס 
12.016.0660סעיף 

1.12.16.0020

1,640.08 חלון קיפ וחלון קבוע 12.16 סה"כ לתת פרק:

זכוכית וציפויי חלונות 12.17 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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49/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m - מכרז קבלן ראשי - מעון וגן203

תת כתב: בינוי מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,790.60 224.10 66.00 מ"ר  במקוםP.V.B 1.52 מ"מ (טריפלקס) עם 5+4תוספת עבור זכוכית ביטחון 

 מ"מ שקופה4זכוכית 
1.12.17.0010

14,790.60 זכוכית וציפויי חלונות 12.17 סה"כ לתת פרק:

62,426.64 עבודות אלומיניום 12 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
123,006.00 323.70 380.00 מ"ר  ס"מ, לרבות5חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "טלטיש" בעובי 

 ס"מ. העבודה9יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 
 קידוחים בכל אבן, חי בור בחוט "נירוסטה" אל רשת מאחורי4כוללת 

). מחיר יסוד14.050.0400-0410האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 
 ש"ח/מ"ר120 לאבן 

1.14.50.0010

5,361.80 14.11 380.00 מ"ר ס"מ, לרבות עיגונה10/10 מ"מ כל 4.8רשת פלדה מגולוונת בקוטר  1.14.50.0020

5,602.50 622.50 9.00 מ"ר  ס"מ - מתחת לחלונות עפ"י2.5חיפוי קירות עם לוח גרניט צרובה בעובי 
01B, 5C, 18Aגליון חזיתות, ראה פרט 

1.14.50.0030

133,970.30 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.50 סה"כ לתת פרק:

עיבוד פתחים בקירות מחופים 14.60 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,859.20 265.60 7.00 מ"א  ס"מ, בלוחות אבן37 ס"מ ועד 15חיפוי חשפי פתחים/מזוזות ברוחב מעל 

 ס"מ6בעיבוד "טלטיש", בעובי 
1.14.60.0010

1,859.20 עיבוד פתחים בקירות מחופים 14.60 סה"כ לתת פרק:

תוספת למחירי החיפויים בקירות 14.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,720.80 149.40 132.00 מ"א  מ"מ לעיגון לוחות החיפוי, לרבות120/120/10זויתן מגולוון במידות 

חיזוק עם דיבלים
1.14.70.0010

19,720.80 תוספת למחירי החיפויים בקירות 14.70 סה"כ לתת פרק:

עיבוד פתחים בקירות מחופים בהרכבה יבשה 14.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
47,932.50 456.50 105.00 מ"א 4 בעובי G684חיפוי חשפי פתחים/ מזוזות עם לוח גרניט צרובה שחורה 

 ס"מ, הביצוע כולל ברגי עיגון מנירוסטה בהתאם להנחיות37ס"מ ברוחב 
01A01המתכנן ובהתאם לפרטים. ראה פרט 

1.14.71.0010
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49/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m - מכרז קבלן ראשי - מעון וגן203

תת כתב: בינוי מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,134.00 406.70 20.00 מ"א G684חיפוי עמודון בטון בין פתחי חלונות עם לוח גרניט צרובה שחורה 

 ס"מ,186 ס"מ בצדדים ובגובה 37 ס"מ בחזית ו- 23 ס"מ וברוחב 4בעובי 
הביצוע כולל ברגי עיגון מנירוסטה בהתאם להנחיות המתכנן ובהתאם

02לפרטים. ראה פרט 

1.14.71.0020

4,150.00 415.00 10.00 מ"א 01B לאבן בחלונות -לפי פרט G684חיבור בין גרניט צרובה שחורה  1.14.71.0030

60,216.50 עיבוד פתחים בקירות מחופים בהרכבה יבשה 14.71 סה"כ לתת פרק:

215,766.80 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

מערכות מזוג אויר 15 פרק:

מעון יום - ציוד ראשי 15.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אספקה והתקנה מושלמים של מזגן מפוצל חיבור וחיווט מושלמים לרבות

 מטר כלול במחיר, ניקוז, חשמל2אספקה והתקנה של צנרת גז מבודדת עד 
 ופיקוד בין יחידת פנים לי חידת חוץ, צנרת מנחושת בהלחמות כסף

", הצנרת תבודדL" או "Kבמוטות ישרים או צנרת רכה, הצנרת מדגם "
 מ"מ, הבידוד יה יה רציף19בגומי ספוגי "ארמופלקס" בעובי דופן של 

 מצופיםN.Y.Yמודבק ומושלם ללא פגעים. צנרת החשמל תהיה מכבלי 
P.V.Cועמידים בטמפרטורת מגע גבוהות מותקנים בתוך מתעלים 

מתאימים,

33,200.00 6,640.00 5.00 יח' המשך מסעיף קודם: מנתק ביטחון ליד המעבה וליד היחידה הפנימית,
צנרת הגז החשמל והפיקוד בתוך הבניין תותקן בתוך תעלת רשת ומחוץ
לבנין בתוך תעלת פח מגולבן צבו עה מראש בלבן, ע"פ הפרט המופיע

בתוכניות. העבודה כוללת סימון נקודות הניקוז, סימון נקודת הזנת
- פד" של "Wהחשמל. מעמד ליחידה החיצונית בולמי רעידות "סופר-

מייסון", קידוח בקיר/תקרה להעברת הצנרת. המזגן תוצרת "אלקטרה"
" או שווה ערך. שלט רחוק350 אינוורטר PLATINUMדגם "אלקטרה +

וטרמוסטט. המחיר כולל מיסים מכל סו ג שהוא לרבות יתר הנדרש
)15.041.0055ללהתקנה והפעלה מושלמים כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 

1.15.1.0020

21,248.00 5,312.00 4.00 יח' PLATINUMאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל אל של דגם "אלקטרה +
)15.041.0054" או שווה ערך. (סעיף דקל 230אינוורטר 

1.15.1.0030

7,304.00 3,652.00 2.00 יח' PLATINUMאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל אל של דגם "אלקטרה +
)15.041.0052" או שווה ערך. (סעיף דקל 145אינוורטר 

1.15.1.0040

10,790.00 83.00 130.00 מ"א  המטרים הכלולים לכל יחידה. (סעיף דקל2צנרת גז חשמל נוספת - מלבד 
15.041.0110(

1.15.1.0050

72,542.00 מעון יום - ציוד ראשי 15.1 סה"כ לתת פרק:

מעון יום - תעלות, בידוד, מפזרים ואביזרים 15.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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49/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: בינוי מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,885.00 7,885.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כולל תליה לתקרת הבטון של מנדף מעל עמדת

) טיפוס077-3500825הבישול/צליה. המנדף כמיוצר ע"י חב' "אס-אר-טק" (
 AIR-JET מ"מ בריתוך מלא וליטוש1.25 או שווה ערך, מבנה פלב"מ 

. כולל טכנולוגיית סילוני לכידה להפחתת כמויות1001/6בהתאם לתקן 
, גופ י תאורהNSF ו- ULאוויר ביניקה, מסנני שמן מפלב"ם בעלי תקן 

מסוג ספוט (לד), שוקת ואגנית לניקוז וכל יתר מרכיבי המנדף. מידות
 ס"מ, עבור צלייה/בישול. כמות האויר ביניקה של100X90X60(hהמנדף (

), וכל יתר דרישות המפרט. (סעיף דקלfm6 00cממק"ש (1020
15.120.0070(

1.15.2.0010

4,150.00 4,150.00 1.00 יח' אספקה והתקנה חיבור, וחיווט מושלמים של מערכת כיבוי אש אוטומטית
למנדף מעל עמדת הבישול/צליה, המערכת תפעל בו זמנית על שטחי

העבודה ובמנדף. המערכת מיועדת לפ עולה אוטומטית ולפעולה ידנית.
עם הפעלתה המערכת תנתק את מקורות האנרגיה לאזור האש (גז, חשמל

וכו'), באחריות קבלן המטבח / קבלן כללי / קבלן מ"נ / גלוי אש.
, ראש הפעלה פנאומטי, תחנת הפעלהPCL300המערכת תכלול מיכל 

ידנית, מתזים בפתח תעלת היניקה, מתזים לחלל המסננים, שני מתזים על
מכשירי הבישול, שני גלאי חום, צנ רת וחיווט והתקנה מושלמים ומגע

יבש לחיבור לרכזת גילוי אש.המערכת תהיה בעלת תקן ישראלי ובאישור
FPA96 ו-U.L.300מכון התקנים ושירותי הכבאות המקומיים, תקן 

1.15.2.0020

יח' . המערכת תחובר לרכזת מערכתNFPA-17A ו-Nהמשך מסעיף קודם - 
הניתוקים והתראות. המערכת כדוגמת המשווק ע"י "אלפיין סיסטמס מיגון

 אש בע"מ" וכל יתר דרישות המפרט והתוכניות כמפורט וכ נדרש.

1.15.2.0030

4,980.00 249.00 20.00 מ"ר  מ"מ בחיבורי ריתוך,2אספקה והתקנה של תעלות פח שחור בעובי 
למנדפים לרבות תליות, חיזוקי שוליים וכל יתר דרישות המפרט

)15.061.0260והתוכניות. (סעיף דקל 

1.15.2.0050

14,940.00 747.00 20.00 מ"ר אספקה והתקנה של בידוד קרמי בשתי שכבות לתעלות הוצאת
)15.062.0160עשן/מנדפים. (סעיף דקל 

1.15.2.0060

3,668.60 215.80 17.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מוצא קוני עגול מתעלה מלבנית כולל מדף
 כמשווק ע"י "לימורKE דגם ATCויסות ידני עגול מפלסטיק תוצרת 

טכנולוגיות בע"מ" עם ציר כפול ו תומך נגדי, עבור תעלה גמישה, כולל
איטום מושלם ב"דק- קאסט" וכל יתר הנדרש.מידות הקונוס, עגול או

 כמפורט6 כולל ווסת כמויות, עבור גמיש בקוטר "8/"6אליפטי, בקוטר "
וכנדרש.

1.15.2.0070

1,826.00 45.65 40.00 מ"א " דגםDECאספקה והתקנה מושלמים של תעלות גמישות לאוורור תוצרת "
 ISODEC25" או ש"ע של ATCO" כולל תמיכות במרחקים6", הקוטר 

הנדרשים וצורת התמיכה עם סרט ריפוד , חיבור למוצא עגול או למפזר
עם סרטי הידוק מפלב"ם בלבד.כמפורט וכנדרש במפרטים ובתכניות.

)15.064.0100(סעיף דקל 

1.15.2.0080

1,494.00 99.60 15.00 יח' " דגםTROXאספקה והתקנה מושלמים של מפזר תיקרתי תוצרת "
LVS-160.

1.15.2.0090

1,523.05 1,523.05 1.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים, של שבכת יניקה/פליטה, נגד גשם, עם רשת
נגד צפורים, חבור לפתח הפליטה, איטום וכל הנדרש. השבכה תוצרת

"טרוקס" או "יעד" כמפורט. המחיר ע פ"י השטח נטו בלבד, מידות על פי
)15.065.0210מ"ר) (סעיף דקל 0.085התכנית. (מינימום 

1.15.2.0100

2,241.00 74.70 30.00 מ"א  לרבות אביזרים איטום4 לאוורור בקוטר "PVCאספקה והתקנה של צנרת 
כל החיבורים וכל יתר הנדרש.

1.15.2.0110
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,324.00 116.20 20.00 מ"א  לרבות אביזרים איטום6 לאוורור בקוטר "PVCאספקה והתקנה של צנרת 

כל החיבורים וכל יתר הנדרש.
1.15.2.0120

45,031.65 מעון יום - תעלות, בידוד, מפזרים ואביזרים 15.2 סה"כ לתת פרק:

מעון יום - מפוחי אורור 15.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,079.00 539.50 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים, של מפוח אורור, צנטריפוגלי, להתקנה מעל

לחלון, מנתק בטחון וכל יתר הנדרש. המפוח כמתואר בטבלת הציוד, מפוח
 כמש וור ע"י "א.ר הפצה ושיווק". (מפוחיםEB-250" דגם S&P תוצרת "
F-8, F-9 15.020.0110). (סעיף דקל(

1.15.3.0010

2,490.00 622.50 4.00 יח' S&P TD250/100 SILENTאספקה והתקנה מושלמים של מפוח אוורור, 
 בין מוצא4בלבד, (משווק ע"י א.ר הפצה ושיווק) לקוטר צינור של "
,F-5, F-7, F-10המפוח. איטום כל החיבורים וכל ית ר הנדרש. (מפוחים 

F-12 15.020.0142). (סעיף דקל(

1.15.3.0020

1,992.00 996.00 2.00 יח' S&Pאספקה והתקנה מושלמים של מפוח אוורור סדנת צילום, 
TD800/200 SILENTבלבד, (משווק ע"י א.ר הפצה ושיווק), להפעלה עם 

 בין מוצא ה מפוח.איטום כל החיבורים וכל8התאורה. לקוטר צינור של "
)15.020.0144). (סעיף דקל F-6, F-11יתר הנדרש. (מפוחים 

1.15.3.0030

4,565.00 4,565.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מפוח אוורור למנדף מטבח, כדוגמת "שגיא"
 רגל"ד.600 או שווה ערך מסוג "צנטרפוגלי" לספיקה של SBC-250 דגם 
)15.020.0150, כמפורט בטבלאות הציוד. (סעיף דקל F-13מפוח 

1.15.3.0040

10,126.00 מעון יום - מפוחי אורור 15.3 סה"כ לתת פרק:

מעון יום - מערכות אורור וסינון אב"כ 15.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,759.60 439.90 4.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של צינור/שרוול הג"א תיקני עשוי פלדה עם

חיבורי אוגנים (כולל אוגנים) בחיבורי ריתוך, ניקוי חול לאחר גמר הייצור
 וגילוון כל השרוול באמ בטיית אבץ חם, צביעה בצבע יסוד בשתי שכבות

 ס"מ בהתאם לעובי60-80 ובצבע עליון בשתי שכבות. השרוול באורך 
 מותקן בצורה מאוזנת בקיר קיים. כולל קידוח במקדח8הקיר ובקוטר "

"יהלום" במידה הנדרשת ביטון השרוול איטום וכל יתר הנדרש לפי תקנות
)59.050.0500 הג"א. (סעיף דקל 

1.15.4.0010

26,477.00 26,477.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה חיבור וחיווט מושלמים של מערכות אורור וסינון אב"כ
 (גרסה ימנית) תוצרת תעשיות "ביתFA1600/600מסידרת "תיבת נח" דגם 

אל" עבור מקלטים ומרחבים מ וגנים, היחידה תהיה בעלת תו תקן
 בר) עם מסנן3ישראלי. המערכת כוללת: שסתום הדף לכניסת אויר (

), מפוח עם הנע חHF 600 C), מסנן אב"כ ראשי (ESVF1603ראשוני (
). חיבור המערכת לשרוולים, למערכות החשמל וכלLH1600/600שמלי (

)15.070.0060יתר הנדרש. (סעיף דקל 

1.15.4.0020

3,112.50 1,037.50 3.00 יח' אספקה והתקנה חיבור וחיווט מושלמים של שסתום הדף ושחרור לחץ עם
, תוצרת תעשיות "בית אל" עבור מקלטיםA 803-LA600מפוח, דגם 

ומרחבים מוגנים, היחידה תהיה בעלת תו תקן ישראלי כמפורט וכנדרש.
)15.070.0420(סעיף דקל 

1.15.4.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,958.80 489.70 4.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של צינור/שרוול הג"א תיקני עשוי פלדה עם

חיבורי אוגנים (כולל אוגנים) בחיבורי ריתוך, ניקוי חול לאחר גמר הייצור
 וגילוון כל השרוול באמ בטיית אבץ חם, צביעה בצבע יסוד בשתי שכבות

 ס"מ בהתאם לעובי40-50 ובצבע עליון בשתי שכבות. השרוול באורך 
 עבור מעבר צנרת מזוג אויר מותקן בצו רה מאוזנת בקיר4הקיר ובקוטר "

קיים. כולל קידוח במקדח "יהלום" במידה הנדרשת (בקיר קיים) ביטון
השרוול, איטום מוחלט של מעבר צנרת מזוג האויר המבודדת כבלי

 (עבור מרחבים מוגניםBSTהחשמל והפיקוד במע רכת איטום מודולרית 
כמשווק ע"י אור- יון סחר) וכל יתר הנדרש לפי תקנות הג"א. (סעיף דקל

59.042.0120(

1.15.4.0040

33,307.90 מעון יום - מערכות אורור וסינון אב"כ 15.4 סה"כ לתת פרק:

161,007.55 מערכות מזוג אויר 15 סה"כ לפרק:

מסגרות חרש 19 פרק:

סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים 19.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,816.16 617.52 58.00 מ"א  מיקרון וצבוע בתנור לגגונים80 מ"מ מגולוון 2 חיפוי פח M-26טיפוס 

 =3/1.25*310 19.030.0070 ס"מ, לפי סעיף דקל 300ברוחב פריסה של 
 ש"ח/מ"א744

1.19.30.0010

35,816.16 סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים 19.30 סה"כ לתת פרק:

35,816.16 מסגרות חרש 19 סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 22.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,107.65 112.05 233.00 מ"ר  מ"מ. החיפוי כולל: לוח50חיפוי פנים לקירות בלוח גבס בעובי כולל של 

 מ"מ, קונסטרוקציה מפרופילי אומגה מחוזקת לקיר, הכל12.7גבס בעובי 
עד גמר מושלם מוכן לצ ביעה (בידוד אקוסטי נמדד בנפרד)

1.22.11.0010

697.20 8.30 84.00 מ"ר תוספת עבור לוח גבס עמיד מים (ירוק) או חסין אש (ורוד) במקום לוח גבס
 רגיל - (בצד אחד)

1.22.11.0020

26,804.85 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 22.11 סה"כ לתת פרק:

תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,570.20 170.15 68.00 מ"ר 30תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים לא מחוררים, ברוחב 

 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי0.8ס"מ ובעובי 
 מ"מ ליד הקירות, לרבות1.2 מ') וגמ ר זויתן בעובי 1.0התליה (בגובה עד 

T2 פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש). ראה סימון 

1.22.22.0010



מוריה חברה לפיתוח ירושלים 35עמוד: 20/05/2021

49/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m - מכרז קבלן ראשי - מעון וגן203

תת כתב: בינוי מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,067.15 153.55 33.00 מ"ר  מ"מ מחוררים חירור רגיל וצבועים0.5תקרת מגשי פח מגולוון בעובי 

 ס"מ61/61 או 60/60בלבן, דגם "דרופ-אין" או ש"ע חצי שקועים במידות 
 מ"מ. המחיר כולל את0.2לרבות בידוד עם גיזה אקו סטית בעובי 

 מ') וגמר זוויתן1.0הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה (בגובה עד 
T3 מ"מ ליד הקירות. ראה סימון 1.2בעובי 

1.22.22.0020

16,637.35 יום ופח מגולוון תקרות אלומינ 22.22 סה"כ לתת פרק:

תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 22.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
62,905.70 219.95 286.00 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים חצי שקועים דגם "קורל"

,, אריח במידותNRC (aw=0.90)=0.90" או ש"ע Rockfonתוצרת חב' ''
. המחיר100% מ"מ, עמידות בלחות 20 ס"מ, בעובי 61/61 ס"מ או 60/60

1.0כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 
'' מאלומיניום סביב הקירות, עד לביצוע מושלם שלLמ') ופרופילי גמר ''

 ש"ח/מ"ר)90העבודה (מחיר יסוד לאריחים 

1.22.23.0010

62,905.70 תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 22.23 סה"כ לתת פרק:

תקרות גבס ופתחי שירות 22.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,693.12 159.36 42.00 מ"ר 1.0 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 12.7תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 

T8 מ' ). ראה סימון 
1.22.25.0010

8,964.00 1,120.50 8.00 יח' " או ש"עAפתח שירות נסתר דוגמת "אורבונד" מסוג "אלוטופ" דגם "
 ס"מ100/100במידות 

1.22.25.0020

15,657.12 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
1,859.20 116.20 16.00 מ"א  ס"מ צד אחד30 מ"מ בגובה 12.7סגירה אנכית (סינר) מלוחות גבס בעובי 

בלבד, בין שתי תקרות גבס במפלסים שונים, לרבות קונסטרוקציה (בגובה
 מ' ) הכל עד גמ ר מושלם מוכן לצביעה1.0עד 

1.22.26.0010

7,254.20 315.40 23.00 מ"ר  מ"מ בין מפלסים שונים,12.7סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 
 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות40 ס"מ עד 20ברוחב פרוס מעל  

 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה0.1קונסטרוקציה (בגובה עד 
(המדידה בפריסה במ"ר)

1.22.26.0020

1,992.00 166.00 12.00 מ"א  מ"מ בחתך "ח" לכיסוי צנרת אופקית ו/או12.7סגירה מלוחות גבס בעובי 
 מ"מ, לרבות12.7אנכית מלוחות גבס עמיד מים (ירוק) בעובי 

100קונסטרוקציה הכל עד גמר מושלם מ וכן לצביעה, בפריסה ברוחב עד 
ס"מ

1.22.26.0030

11,105.40 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 סה"כ לתת פרק:

תוספת לתקרות אקוסטיות 22.28 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,992.00 49.80 40.00 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.60מתלים קשיחים שיחוברו במרחק כל 

 ס"מ זה מזה. המרחק61המנשאים הראשיים יותקנו במרחק שאינו גדול מ-
Z ס"מ. פרופילי הגמר (40בין המתלה הראשון לבין הקיר לא יהיה גדול מ-

 +L מ"מ, לפי דרישות פיקוד העורף,1.25) מאלומיניום בעובי מינימלי של 
T5. ראה סימון 4 חלק 5103 ת''י 

1.22.28.0010

1,992.00 תוספת לתקרות אקוסטיות 22.28 סה"כ לתת פרק:

מחיצות לשירותים ומקלחות 22.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,752.80 1,958.80 קומפלט6.00  - מערכת מחיצות לשרותים הכוללת יחידה אחת מחיצהM-20טיפוס 

 ס"מ: המחיצות100 ס"מ ויחידה אחת חזית התא ברוחב 150ברוחב 
עשויות מלוחות ''פנוליק'' (טרספה) דוג מת "פנל פרוייקטים" או ש"ע

 מ''מ, אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות.12בעובי 
 ס"מ עם מנגנון סגירה60 ס''מ, לרבות דלת ברוחב 100חזית התא ברוחב 

 ס''מ202 ס''מ מהרצפה עד לגובה 15עצמית בצירי הדלת. גובה המערכת 
מהרצפה עם פרזול מנירוסטה. מחיר המערכת כולל מחיצה אחת וחזית

דלת

1.22.41.0010

11,752.80 מחיצות לשירותים ומקלחות 22.41 סה"כ לתת פרק:

146,855.22 רכיבים מתועשים בבניין 22 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
906.36 129.48 7.00 יח' מחזיק נייר מפואר ממתכת מצופה כרום 1.30.11.0010

2,071.68 159.36 13.00 יח'  ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה ומנגנון5פח אשפה עגול לנפח 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"עPS820 דוושת רגל, דגם "

1.30.11.0020

630.80 315.40 2.00 יח'  ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה20פח אשפה עגול לנפח 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"עPS 840ומנגנון דוושת רגל, דגם "

1.30.11.0030

1,261.60 315.40 4.00 יח'  מ"מ,276/386/98 (נירוסטה) במידות 304מתקן לנייר ניגוב ידיים מפלב"מ 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"עPB 251 דגם "

1.30.11.0040

222.44 222.44 1.00 יח'  ס"מ30"נגיש" - מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 
 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן304 ס"מ מפלב"מ 15ורוחב 

3 חלק 1918ישראלי 

1.30.11.0050

1,953.82 177.62 11.00 יח' 1.1-1.2 (נירוסטה) התקנה על הקיר, נפח 304מתקן לסבון נוזלי מפלב"מ 
ליטר

1.30.11.0060

383.46 127.82 3.00 יח' ,4 (נירוסטה) על שיש או כיור, אורך פיה "304מתקן לסבון נוזלי מפלב"מ 
 ליטר1נפח 

1.30.11.0070
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49/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m - מכרז קבלן ראשי - מעון וגן203

תת כתב: בינוי מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,132.95 161.85 7.00 יח' 1.30.11.0080 (נירוסטה)304מברשת אסלה תלויה מפלב"מ 

1,693.20 1,693.20 1.00 יח' מייבש ידיים חשמלי אוטומטי עם חיישן הפעלה פוטואלקטרי, כיסוי
PB ס"מ, גוון סאטן, דגם "27.6/24.5/21 (נירוסטה), במידות 304מפלב"מ 

" דוגמת "פנל פרוייקטי ם" או ש"ע, המחיר לא כולל נקודת חשמל9400

1.30.11.0090

232.40 232.40 1.00 יח'  ס"מ ממתכת בציפוי ניילון להתקנה על כנף דלת60"נגיש" - ידית אחיזה 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, לפיPS 560תא שירותי נכים, דגםדגם "

3 חלק1918 תקן ישראלי 

1.30.11.0100

564.40 564.40 1.00 יח'  ס"מ, ממתכת בציפוי ניילון60/60 קבוע, בגודל L"נגיש" - מאחז יד בצורת 
" דוגמת "פנלPS 570 לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, דגם "

3 חלק 1918 פרוייקטים" או ש"ע, לפי תקן ישראלי 

1.30.11.0110

224.10 224.10 1.00 יח'  קשיח, לרבות מכסהABS ליטר מפלסטיק 23פח אשפה מלבני לנפח 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"עPM742W-4מתנדנד, דגם "

1.30.11.0120

4,316.00 1,079.00 4.00 מ"ר  דוגמתPP 470 ס"מ מק"ט 60/67מראה קבועה מיציקת ניילון במידות 
"פנל פרויקטים" או ש"ע

1.30.11.0130

1,444.20 1,444.20 קומפלט1.00  ס"מ75-95"נגיש" - מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה, באורך 
 ס"מ מחובר75-85 (נירוסטה) מותקן על רגל חיזוק בגובה 304מפלב"מ 

 ניוטון כוח22" דוגמת "פ נל פרוייקטים" או ש"ע, PS 880לרצפה, דגם "
 קבועL ובנוסף מאחז יד בצורת 3 חלק 1918הרמה, לפי תקן ישראלי 

31מפלב"מ 

1.30.11.0140

17,037.41 אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 סה"כ לתת פרק:

17,037.41 ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 סה"כ לפרק:

ציוד מטבחים ציבוריים 31 פרק:

ציוד מטבח 31.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,980.00 1,660.00 3.00 יח' 1.31.1.0020 - כוננית מדפים2פריט 

4,150.00 4,150.00 1.00 יח' 1.31.1.0030 - מרכך מים3פריט 

1,328.00 1,328.00 1.00 יח' 1.31.1.0050 - תעלת רצפה5פריט 

3,320.00 3,320.00 1.00 יח' 1.31.1.0060 - שולחן עם כיור6פריט 

830.00 830.00 1.00 יח' 1.31.1.0070 - מדף עליון כפול7פריט 
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49/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m - מכרז קבלן ראשי - מעון וגן203

תת כתב: בינוי מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,826.00 913.00 2.00 יח' 1.31.1.0080 - כיסויי נירוסטה לקיר נמוך8פריט 

3,984.00 3,984.00 1.00 יח' 1.31.1.0090 כיורים2 - שולחן עם 9פריט 

1,328.00 1,328.00 1.00 יח' 1.31.1.0100 - תעלת רצפה10פריט 

5,810.00 5,810.00 1.00 יח' "HDPE - משקוף נירוסטה כולל דלת "11פריט  1.31.1.0110

415.00 415.00 1.00 יח' 1.31.1.0120 - מחיצת נירוסטה12פריט 

2,075.00 2,075.00 1.00 יח' 1.31.1.0130 - מדף עליון מצינורות13פריט 

6,225.00 2,075.00 3.00 יח' 1.31.1.0150 - עגלת כלים16פריט 

1,162.00 1,162.00 1.00 יח' 1.31.1.0160 - כיור נטילת ידיים17פריט 

2,905.00 2,905.00 1.00 יח' 1.31.1.0170 - שולחן עבודה מנירוסטה18פריט 

913.00 913.00 1.00 יח' 1.31.1.0180 - כיסויי נירוסטה לקיר נמוך19פריט 

3,320.00 3,320.00 1.00 יח' 1.31.1.0200 - כיפת אדים21פריט 

2,905.00 2,905.00 1.00 יח' 1.31.1.0220 - שולחן עבודה מנירוסטה23פריט 

498.00 498.00 1.00 יח' 1.31.1.0230 - מדף עליון למיקרוגל24פריט 

913.00 913.00 1.00 יח' 1.31.1.0250 - כיסויי נירוסטה לקיר נמוך26פריט 

830.00 830.00 1.00 יח' 1.31.1.0270 - מדף עליון כפול29פריט 

3,320.00 3,320.00 1.00 יח' 1.31.1.0280 - מערכת כיבויי אש אוטומטית30פריט 

1,162.00 1,162.00 1.00 יח' 1.31.1.0290 - תעלת רצפה31פריט 
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49/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m - מכרז קבלן ראשי - מעון וגן203

תת כתב: בינוי מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,320.00 3,320.00 1.00 יח' 1.31.1.0300 - שולחן עם כיור32פריט 

1,328.00 1,328.00 1.00 יח' 1.31.1.0310 - תעלת רצפה33פריט 

498.00 249.00 2.00 יח' 1.31.1.0320 - פינת נירוסטה34פריט 

7,055.00 7,055.00 1.00 יח' +4 - מקרר ירקות 35פריט  1.31.1.0330

66,400.00 ציוד מטבח 31.1 סה"כ לתת פרק:

66,400.00 ציוד מטבחים ציבוריים 31 סה"כ לפרק:

1,661,936.47 בינוי מעונות 1 סה"כ לתת כתב:
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49/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m - מכרז קבלן ראשי - מעון וגן203

תת כתב: בינוי גני ילדים

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

קורות ומעקות 2.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,723.00 1,344.60 5.00 מ"ק  ס"מ, עבור סכר10 בחתך מלבני ברוחב 30קורות עליונות ומעקות בטון ב-

סמוי
2.2.71.0010

6,723.00 קורות ומעקות 2.71 סה"כ לתת פרק:

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,133.00 41.50 702.00 מ"ר 2.2.85.0010 ס"מ מעל לבטון שיפועים (הנמדד בנפרד) - לגג בטון4"מדה" בעובי 

1,411.00 41.50 34.00 מ"ר 2.2.85.0020 ס"מ מעל לאיטום בחדרים רטובים4"מדה" בעובי 

1,314.72 18.26 72.00 מ"א  (איטום הרולקה נמדד1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 
בנפרד)

2.2.85.0030

1,402.70 21.58 65.00 מ"א  (איטום הרולקה1:3 ס"מ מטיט צמנט 10x10רולקות משולשות במידות 
נמדד בנפרד)

2.2.85.0040

62,283.20 556.10 112.00 מ"ק  ק"ג/מ"ק חוזק650שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 
) - לגג10 

2.2.85.0050

95,544.62 ג ובטון שיפועים לגגות בטון טופינ 2.85 סה"כ לתת פרק:

102,267.62 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות בניה 4 פרק:

בניה בבלוקי בטון 4.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,892.40 99.60 19.00 מ"ר 2.4.10.0010 ס"מ7מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 

7,553.00 107.90 70.00 מ"ר 2.4.10.0020 ס"מ10מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 

1,726.40 132.80 13.00 מ"ר 2.4.10.0030 ס"מ20 חורים בעובי 4קירות בלוקי בטון חלולים 

11,171.80 יה בבלוקי בטון בנ 4.10 סה"כ לתת פרק:

11,171.80 עבודות בניה 4 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 5.13 תת פרק:
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49/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m - מכרז קבלן ראשי - מעון וגן203

תת כתב: בינוי גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,249.75 45.65 115.00 מ"א  שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות2איטום רולקות ב-

 מ"מ, עם שריון לבד5, בעובי APPאלסטומריות מושבחות בפולימר 
 ס"מ עם ציפוי חול ורצועות30פוליאסטר. רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 

 ס"מ עם ציפוי אגרגט. לרבות פריימר ביטומני45חיפוי עליונות ברוחב 
" אוB-2000" או "ספיר פריימר GS-474" או "פריימר 101מסוג "פריימר 

 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת300ש"ע בכמות 
החיפוי

2.5.13.0010

2,245.98 27.39 82.00 מ"א קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באזור הרולקות באמצעות
פרופיל אלומיניום תיקני לרבות מילוי המרווח העליון שבין הפרופיל

" או921והמעקה ע"י חומר אטימה אלסטו מרי פוליאוריתני מסוג "וולקם 
" או18" או ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 230"ספירטאן 
" או "איזיגום" או ש"ע244"אלסטיק 

2.5.13.0020

76,257.08 85.49 892.00 מ"ר  שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות2איטום גגות שטוחים ב-
3, שכבה ראשונה יריעת עזר אלסטומרית בעובי SBSמושבחות בפולימר 

 מ"מ מסוג5 חול" או ש"ע ושכבה שניה בעובי 3Fמ"מ מסוג "פלסטוגום 
 לבן" או5R לבן" או ישראנובה 5R" או "ביטומגום 5R"פוליפז 

 מ"מ, עם שריון לבד פוליאסטר וצ5" או ש"ע בעובי 5R SBS"ספירפלקס 
יפוי עליון מאגרגט. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית

והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחתונה, לרבות
" או "ספירGS-474" א ו "פריימר 101פריימר ביטומני מסוג "פריימר 

 גר'/מ"ר300" או ש"ע בכמות B-2000פריימר 

2.5.13.0030

9,158.22 7.47 1,226.00 מ"ר 2.5.13.0040 ס"מ5שכבת הגנה מחצץ סוסום בעובי 

92,911.03 יות משוכללות איטום גגות ביריעות ביטומנ 5.13 סה"כ לתת פרק:

איטום רצפות חדרים רטובים 5.28 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,398.70 70.55 34.00 מ"ר איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים מושבחים

" או10בפולימרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום 
" או ש"ע , לרבות פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד"1"נאפופלקס פרופי טק 

300" או ש"ע בכמות 1000 או "פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 
 ק"ג/מ"ר לקבלת ציפוי יבש3 שכבות ציפוי בכמות כוללת של 2גר'/מ"ר, 

 מ"מ2בעובי של 

2.5.28.0010

2,398.70 איטום רצפות חדרים רטובים 5.28 סה"כ לתת פרק:

איטום קירות בציפוי צמנטי הידראולי 5.35 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,947.92 56.44 318.00 מ"ר איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי חד רכיבי גמיש מסוג "טורוסיל פלקס

 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות4" או ש"ע, בכמות כוללת של 100 
2.5.35.0010

17,947.92 איטום קירות בציפוי צמנטי הידראולי 5.35 סה"כ לתת פרק:

בידוד תרמי ואקוסטי 5.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
42,911.00 39.01 1,100.00 מ"ר F-30בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג החם" ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף 

 ס"מ5בעובי 
2.5.70.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,557.60 33.20 318.00 מ"ר בידוד תרמי לגגות וקירות חיצוניים ע"י לוחות פוליסטירן משוחל

 ס"מ ובעובי60X125פומבורד (קל-קר דחוס), עמידים למים ולחות במידות 
 ס"מ3

2.5.70.0020

53,468.60 בידוד תרמי ואקוסטי 5.70 סה"כ לתת פרק:

166,726.25 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

עבודות נגרות ומסגרות 6 פרק:

עבודות נגרות 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,545.15 3,515.05 3.00 יח'  -דלת עץ חד כנפית לפתיחה רגילה לשרותי נכים במידותN-02טיפוס 

 ס"מ כולל מוט אופקי תקני למשיכה ומחזיר שמן. מבוסס על100/210
,06.049.0220, 06.010.0360 06 .010.0537מחירון "דקל" סעיפים, ,

06.049.0337 ,06.031.1200 ,06.049.0301 30.011.0540= 
 ש"ח/יח'4235 = 2550+90+360+190+420+155+470

2.6.1.0010

9,499.35 3,166.45 3.00 יח'  ס"מ. מבוסס על100/200 -דלת עץ חד כנפית לממ"מ במידות N-07טיפוס 
,06.049.0220, 06.010.0360 06.010.0537מחירון "דקל" סעיפים, ,

06.049.0337 ,06.031.1200 01 06.049.03= 
 ש"ח/יח'3815 = 2550+90+360+190+155+470

2.6.1.0020

20,044.50 עבודות נגרות 6.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות מסגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,600.00 3,200.00 3.00 יח'  לפי תקן100/200 - דלת הדף מוסדית למרחב מוגן במידות M-03טיפוס-

59.040.0024פקע"ר. מבוסס על מחירון "דקל" סעיף מס' 
2.6.2.0010

4,332.60 481.40 9.00 יח'  עם לפי תקן פיקוד העורף. מבוסס8 - צינור אוויר מגולוון "M-04טיפוס 
59.050.0500על מחירון "דקל" סעיף מס' 

2.6.2.0020

1,095.60 365.20 3.00 יח'  לפי תקן פיקוד העורף. מבוסס על4 - צינור אוויר מגולוון "M-05טיפוס 
59.050.0510מחירון "דקל" סעיף מס' 

2.6.2.0030

9,462.00 3,154.00 3.00 יח'  - חלון מרחב מוגן מוסדי "דור חדש" לפי תקן פיקוד העורף.M-06טיפוס 
 מ"מ. צבע בתנור24 ס"מ, עובי פלטה 110/100נגרר לתוך כיס במידות 

59.040.0320לבחירת האדריכל. מבוסס ע ל מחירון "דקל" סעיף מס' 

2.6.2.0040

11,329.50 3,776.50 3.00 יח'  ס"מ מזוגגת מגולוונת110/236 - דלת פח חד כנפית במידות M-07טיפוס 
וצבועה כולל מחזיר שמן. שווה ערך לסעיף מחירון "דקל" מס',

 ש"ח4550 = 4080 470 = +06.049.0301 12.061.0200

2.6.2.0050

15,355.00 415.00 37.00 מ"ר  - סורג ברזל מגולוון וצבוע במידות שונות. מבוסס על מחירוןM-10טיפוס 
06.051.0010"דקל" סעיף מס' 

2.6.2.0060
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,986.70 7,328.90 3.00 יח'  ס"מ הכולל שדה קבוע ושדה170/236 - פתח מזוגג במידות M-27טיפוס 

 ס"מ מזוגגת מגולוונת וצבועה כולל120/236דלת פח חד כנפית במידות 
12.061.0015מחזיר שמן. שווה ערך לסעיף מחירון "דקל" מס', 

 ש"ח8830 = 8360+470 = 06.049.0301

2.6.2.0070

73,161.40 עבודות מסגרות 6.2 סה"כ לתת פרק:

ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים 6.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,133.00 9,711.00 קומפלט3.00 )300+160/(60/90 -ארון מטבחון תחתון(גבוה ונמוך) במידות N-10טיפוס 

 ס"מ מלוח סנדוויץ בגמר מלמין, חזיתות250/30/70ס"מ ועליון במידות 
MDF מצופה פורמייקה "ט אפ" סוג וגוון לבחירת האדריכל, קנט PVC

קשה לבחירת האדריכל צוקל אלומיניום או עץ מצופה פורמייקה לבחירת
06.020.0195 ,06.020.0020האדריכל. מבוסס על מחירון "דקל" סעיף, ,

11700 =קומפ' 06.020.0211 06.020.0110

2.6.20.0010

29,133.00 ות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים ארונ 6.20 סה"כ לתת פרק:

מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה ועץ 6.55 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,137.40 174.30 18.00 מ"א  - מאחז יד בחדר מדרגות מצינור פלדה מגולוון וצבוע בתנור,M-23טיפוס 

 לרבות חיזוקים לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור1 1/4בקוטר "
2.6.55.0010

3,137.40 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה ועץ 6.55 סה"כ לתת פרק:

125,476.30 גרות ומסגרות עבודות נ 6 סה"כ לפרק:

מתקני תברואה 7 פרק:

גן ילדים - כלים ואביזרי מים 7.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,561.60 1,593.60 6.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של אסלה תלויה מחרס לבן תוצרת "פלסאון"

דגם "לוטוס" עם מעמד/מסגרת פלדה מקורי ויציב וכל בירגי החיבור
וההידוק, האומים וכו' מקוריים הנ דרשים, מצופים ניקל-כרום באיכות

וברמת גימור מעולים (עיגון האסלה יעשה בברגים מתאימים בלבד), עם
מיכל הדחה דו כמותי גלוי לאסלה תלויה להתקנה צמוד אסלה או תלוי

גבוה דגם "נובה" או שווה ערך מאושר כולל צינור שטיפה, ברז מילוי
פנימי ומוצא לביוב, כיסויים לברגים וכו'. מושב פלסטי כבד ומלא תוצרת

 או ש"ע של "כתר" בגוון ובמידותCOMFORT"פלסאון" דגם דורופ לסט 
"-4 °90תואמות עם צירי פלב"ם. חיבור למערכת הביוב בעזרת קשת 

(מיוחדת) או עם שרוול מתאים לצינור היוצא מהקיר ו

2.7.11.0010

יח' )07.041.0075המשך מסעיף קודם כל יתר הנדרש.(סעיף דקל  2.7.11.0020

4,332.60 481.40 9.00 יח' מתקן ריתום (לקיבוע לקיר) למונובלוק תלוי תוצרת "פלסאון" או שוו"ע,
)07.041.0190לרבות אביזרי חיבור לאסלה (סעיף דקל 

2.7.11.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,901.30 1,967.10 3.00 יח' הספקה והתקנה של אסלת בית כסא מחרס לבן טיפוס "תלוי" תוצרת

 או שווה ערך, עם מיכל הדחה גלוי399"חמת" דגם "ברקת" מס. מק"ט 
ולחצן הפעלה. מיועדת לנכים, הרכבת מתקן, תלית אסלה, מכסה כבד,

וכל הנדרש להרכבה והפעלה מושלמת. כולל מושב תואם לנכים. (סעיף
)07.041.0081דקל 

2.7.11.0040

2,066.70 688.90 3.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של כיור מטבח אחד חרסה, דגם כיור תחתון
 או שווה ערך, וכל יתר הנדרש לפי המפרט והתוכניות.507 מק"ט 50/40

)07.042.0311(סעיף דקל 

2.7.11.0050

1,718.10 572.70 3.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של כיור מטבח אחד חרסה, דגם כיור תחתון
 או שווה ערך, וכל יתר הנדרש לפי המפרט והתוכניות.507 מק"ט 60/40

)07.042.0300(סעיף דקל 

2.7.11.0060

933.75 311.25 3.00 יח' " או שווה51הספקה והתקנה של כיור רחצה תוצרת "חרסה" דגם "פלמה 
 ותליה. הכל קומפלט1.25ערך, לרבות סיפון מפוליפרופילן בקוטר "

.07.042(0031להרכבה מושלמת. (סעיף דקל 

2.7.11.0070

4,332.60 481.40 9.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של כיור רחצה תוצרת "חרסה" דגם
 מפוליפורפילן, להתקנה1.25, עם סיפון "160"מיני נופר" (אובלי) מק"ט 

תחת משטח עם ברגים לפי דר ישת המזמין וכל יתר הנדרש לפי המפרט
)07.042.0120והתוכניות. (סעיף דקל 

2.7.11.0080

5,378.40 896.40 6.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כולל חיבור לצנרת המים של סוללת עירבוב
302563למ"ק+מ"ח, תוצרת "חמת" להתקנה מהמשטח, דגם "אלפא" מק"ט 

 מ"מ) חיבור למים200 או שווה ערך, (פיה ארוכה ומסתובב ת באורך 
, פרלטור חסכם0.5/"10באמצעות ברזי "שגיב" או "איקון" זויתיים 

)07.045.0175) וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 1-676(

2.7.11.0090

2,290.80 763.60 3.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של סוללת עירבוב לשירותי נכים
 או שווה ערך עם פיה קצרה301441תוצרת "חמת" דגם "מיקסמת" מק"ט 

 מ"מ, ידית מרפק , חיבור למים באמצעות ברזי "שגיב"130קבועה באורך 
) כמפורט וכנדרש.1-676, פרלטור חסכם (0.5/"10או "איקון" זויתיים 

)07.045.0398(סעיף דקל 

2.7.11.0100

7,171.20 796.80 9.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כולל חיבור לצנרת המים של סוללת עירבוב
למ"ק+מ"ח, תוצרת "חמת" להתקנה מהמשטח, דגם "אוורסט" מק"ט

 (פיה בינונית קבועה) חיבור למי ם באמצעות ברזי "שגיב" או302843
) וכל יתר הנדרש. (סעיף1-676, פרלטור חסכם (0.5/"10"איקון" זויתיים 

)07.045.0127דקל 

2.7.11.0110

273.90 45.65 6.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של ברז בודד מהקיר עבור מים קרים
.1/2או רכים וכל יתר הנדרש, של "ניל" או "יועם", כולל "בית", קוטר "

)07.021.0130(סעיף דקל 

2.7.11.0120

4,233.00 1,411.00 3.00 יח' אספקת והתקנה מושלמת של ברזייה לאספקת מי שתייה קרים "מי קר"
.LPH30לתליה על הקיר תוצרת " מי שגיב" דגם 

2.7.11.0130

4,357.50 1,452.50 קומפלט3.00 200אספקה והתקנה מושלמים של מיכל מים עגול מפולאיתילן לנפח 
ליטר, לרבות מעמד מתכת, ברז, מכסה למילוי, וכל יתר הנדרש לממ"מ

)07.080.0020עומד בדרישות הג"א כמפורט וכנדרש . (סעיף דקל 

2.7.11.0140
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
373.50 124.50 3.00 יח' . (סעיף0.75אספקה והתקנה מושלמים של ברז למילוי מיכלים בקוטר "

)07.045.0030דקל 
2.7.11.0150

52,924.95 גן ילדים - כלים ואביזרי מים 7.11 סה"כ לתת פרק:

גן ילדים - אספקת מים קרים וחמים בבנין 7.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
361.05 72.21 5.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים חמים לשימוש או

לכיבוי אש. בחללי תקרות מונמכות, במילוי, בחריצים ומעברים בקירות,
לרבות ביצוע החריצים והמעברי ם, הקידוחים והחציבות בקירות/ רצפות

/תקרות, כל שרוולי המעבר, ההגנה על הצנרת, תמיכות תליות, צביעה
 תו ספת באורך40סימון וכל יתר הנדרש. הצנרת מפלדה מגולבנת סקדיול 

 בחיבורי הברגה כמפורט וכנדרש.1עבור ספחים ואביזרים. קוטר הצנרת "
)07.011.0030(סעיף דקל 

2.7.12.0010

286.35 57.27 5.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים חמים לשימוש
 כנ"ל, כולל ספחים ואביזרים ללא תוספת ועל40מפלדה מגולבנת סקדיול 

 כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל0.75 פי האורך בלבד, אך קוטר הצנרת " 
07.011.0020(

2.7.12.0020

10,624.00 132.80 80.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים חמים לשימוש או
לכיבוי אש. בחללי תקרות מונמכות, במילוי, בחריצים ומעברים בקירות,
לרבות ביצוע החריצים והמעברי ם, הקידוחים והחציבות בקירות/ רצפות

/תקרות, כל שרוולי המעבר, ההגנה על הצנרת, תמיכות תליות, צביעה
) לל א תוספתS.D.R.11) 15סימון וכל יתר הנדרש. צנרת פקסגול דרג 

 מ"מ בחיבורי הברגה63באורך עבור ספחים ואביזרים. קוטר הצנרת 
)07.012.0210כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 

2.7.12.0030

2,614.50 87.15 30.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים חמים לשימוש או
לכיבוי אש. בחללי תקרות מונמכות, במילוי, בחריצים ומעברים בקירות,
לרבות ביצוע החריצים והמעברי ם, הקידוחים והחציבות בקירות/ רצפות

/תקרות, כל שרוולי המעבר, ההגנה על הצנרת, תמיכות תליות, צביעה
) לל א תוספתS.D.R.11) 15סימון וכל יתר הנדרש. צנרת פקסגול דרג 

 מ"מ בחיבורי הברגה50באורך עבור ספחים ואביזרים. קוטר הצנרת 
)07.012.0412כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 

2.7.12.0040

2,365.50 78.85 30.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים חמים לשימוש
 כנ"ל, כולל ספחים ואביזרים ללא תוספת ועל פי האורך15פקסגול דרג 

 מ"מ כמפו רט וכנדרש. (סעיף דקל40בלבד, אך קוטר הצנרת 
07.012.0211(

2.7.12.0050

846.60 56.44 15.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים חמים לשימוש
 כנ"ל, כולל ספחים ואביזרים ללא תוספת ועל פי האורך24פקסגול דרג 

 מ"מ בתוך מתעל כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל25בלבד, אך קוטר הצנרת 
07.012.0110(

2.7.12.0060

1,120.50 37.35 30.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של בידוד טרמי לצנרת מ"ח ואביזריה במבנה,
כולל אוכפי עץ אוכפי פח בין אוכפי העץ והתליות, הבידוד בתרמילי גומי

 ספוגי תוצרת "ענביד" עם עטיפת שכבת מגן עשויה שתי שכבות של
מחסום אדים "אקרילפז סופר" עם תחבושות גזה עבה וצבע עליון אמייל

 או1סינטטי בשתי שכבות בגוון שינתן ע"י המזמין, עבור צנרת בק וטר "
. כולל ספחים ואביזרים ללא0.75 הבידוד בעובי דופן של "0.75בקוטר "

תוספת. סימון ושילוט הצנרת לכל אורכה וכל יתר דרישות המפרט הטכני
והתוכניות.

2.7.12.0070
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
261.45 87.15 3.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מחלקי פליז למ"ק/מ"ח, בנישות או ארונות,

 כולל קיבוע המחלקים לקירות עם תפסים מיוחדים, המחלקים מיציקת
), ברז סגירה ראשי16 יציאות (ה סתעפות פקסגול 4 עם 1פליז בקוטר "

 של "שגיב" בלבד מעבר מלא, חיבור לצנרת וכל יתר דרישות1בקוטר "
)07.012.0640המפרט והתוכניות. (סעיף דקל 

2.7.12.0080

672.30 74.70 9.00 יח'  יציאות חיבור לצנרת וכל יתר דרישות3אספקה והתקנה כנ"ל אך עם 
)07.012.0632המפרט והתוכניות. (סעיף דקל 

2.7.12.0090

398.40 66.40 6.00 יח'  יציאות חיבור לצנרת וכל יתר דרישות2אספקה והתקנה כנ"ל אך עם 
)07.012.0630המפרט והתוכניות. (סעיף דקל 

2.7.12.0100

1,369.50 456.50 3.00 יח' , במידות ג/ר/ע94202028אספקה והתקנה של ארון מחלקים גדול, מק"ט 
 נקודות, כולל מכסה מתאים וכל יתר הנדרש. (סעיף16, עד 16/86.3/65

)07.012.0683דקל 

2.7.12.0110

25,398.00 56.44 450.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת "פקסגול" לאספקת מים קרים או
25 מותקנת בתוך מתעלים בקוטר 24 מ"מ ובדרג 16חמים, קוטר הצנרת 

מ"מ, כולל "בתים" בקירות לאביזרים , הגנת המתעל ברצפה, ההתקנה
תתבצע לפי הוראות יצרן לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות, המחיר

)07.012.0110לפי האורך בלבד. (סעיף דקל 

2.7.12.0120

896.40 149.40 6.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז ניתוק כדורי למ"ק/מ"ח מעבר מלא,
 כמפורט וכנדרש.1מתוברג, תוצרת "שגיב" עם רקורד לפירוק, הקוטר "

)07.021.0420(סעיף דקל 

2.7.12.0130

531.20 265.60 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז ניתוק כדורי למ"ק/מ"ח מעבר מלא,
 כמפורט וכנדרש.2מתוברג, תוצרת "שגיב" עם רקורד לפירוק, הקוטר "

)07.021.0450(סעיף דקל 

2.7.12.0140

401.72 200.86 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז ניתוק כדורי למ"ק/מ"ח מעבר מלא,
 כמפורט וכנדרש.1.5מתוברג, תוצרת "שגיב" עם רקורד לפירוק, הקוטר "

)07.021.0440(סעיף דקל 

2.7.12.0150

348.60 116.20 3.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז ניתוק כדורי למ"ק/מ"ח מעבר מלא,
 כמפורט וכנדרש.0.75מתוברג, תוצרת "שגיב" עם רקורד לפירוק, הקוטר "

)07.021.0410 (סעיף דקל 

2.7.12.0160

48,496.07 גן ילדים - אספקת מים קרים וחמים בבנין 7.12 סה"כ לתת פרק:

גן ילדים - ניקוזי מ"א 7.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,618.50 53.95 30.00 מ"א 6אספקה והתקנה מושלמים, של צנרת ניקוז מאיידים, פוליפרופילן דרג 

בהדבקות תליות רציפות לתקרה ושיפוע יורד לכיוון הניקוז. הקטע
9 ס"מ לפחות) יבודד בתרמילי "ענביד" בעובי 80הראשון ליד כל מאייד (

 מ"מ לכל מאייד.25מ"מ. הקוטר 

2.7.13.0010

1,992.00 66.40 30.00 מ"א 32אספקה והתקנה מושלמים, של צנרת ניקוז מאיידים, כנ"ל אך בקוטר 
מ"מ.

2.7.13.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,610.50 גן ילדים - ניקוזי מ"א 7.13 סה"כ לתת פרק:

גן ילדים - מערכת סילוק שפכים בבנין 7.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,316.00 107.90 40.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת ביוב, סילוק שפכים או ניקוז בתחום

המבנה, גלויה, סמויה, בחריצים, בקירות, בחלל תיקרות או ברצפה
במילוי. כולל חפירה/חציבה/קידו ח במקדח יהלום, תליה תחת תקרת

+בטוןHDPEהבטון, או תחת רצפת בטון בכל עומק נדרש. הצנרת עשוי 
. הP.V.Cעם אביזרים מקוריים תוצרת "גבריט" או ש"ע של פלסים או 

 מ"מ והתוספת עבור ספחים ואביזרים לרבות יתר דרישות110קוטר 
)07.031.0430המפרט והתוכניות. (סעיף דקל 

2.7.14.0010

3,253.60 81.34 40.00 מ"א  מ"מ כולל50 בקוטר HDPEאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של צנרת 
ספחים ואביזרים ללא תוספת לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות.

)07.031.0400(סעיף דקל 

2.7.14.0020

2,988.00 74.70 40.00 מ"א  מ"מ כולל40 בקוטר HDPEאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של צנרת 
ספחים ואביזרים ללא תוספת לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות.

)07.031.0395(סעיף דקל 

2.7.14.0030

2,241.00 37.35 60.00 מ"א  מ"מ כולל32 בקוטר HDPEאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של צנרת 
ספחים ואביזרים ללא תוספת לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות.

2.7.14.0040

846.60 70.55 12.00 יח'  מ"מ. (סעיף110 בקוטר HDPEאספקה והתקנה שח ספחים שונים לצנרת 
)07.033.0040דקל 

2.7.14.0050

2,241.00 747.00 3.00 יח'  כולל8/"4אספקה והתקנה מושלמים של מחסום רצפה מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה/רשת מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת

המסגרת והמכסה האפוקסי בגווןשינתן ע"י המזמין, התאמה לריצוף חיבור
)07.034.0040 לצנרת וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

2.7.14.0060

1,245.00 207.50 6.00 יח'  כולל4/"2אספקה והתקנה מושלמים של מחסום רצפה מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה/רשת מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת

המסגרת והמכסה האפוקסי בגווןשינתן ע"י המזמין, התאמה לריצוף חיבור
)07.034.0200 לצנרת וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

2.7.14.0070

249.00 249.00 1.00 יח'  כולל4/"4אספקה והתקנה מושלמים של מחסום רצפה מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה/רשת מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת

המסגרת והמכסה האפוקסי בגווןשינתן ע"י המזמין, התאמה לריצוף חיבור
1 לצנרת וכל יתר הנדרש. 

2.7.14.0080

4,772.50 207.50 23.00 יח'  כולל4/"2אספקה והתקנה מושלמים של קופסאת ביקורת מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת המסגרת
והמכסה האפוקסי בגוון שינתן ע"י המזמין, התאמה לריצוף חיבור לצנרת

)07.034.0400וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

2.7.14.0090

622.50 207.50 3.00 יח'  כולל4/"2אספקה והתקנה מושלמים של מחסום תופי מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת המסגרת
והמכסה האפוקסי בגוון שינתן ע"י המזמין, התאמה לריצוף חיבור לצנרת

)07.034.0300וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

2.7.14.0100

22,775.20 גן ילדים - מערכת סילוק שפכים בבנין 7.14 סה"כ לתת פרק:
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גן ילדים - דוודי שמש 7.15 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,221.00 2,407.00 3.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים, של מערכת חימום מים לשימוש באמצעות

 ליטר, מעמדים, כל הצנרת80אנרגיית שמש, פרופיל נמוך, נפח המיכל 
וחיבוריה, מיכל התפשטות סגור, וכל הנדרש בת"י ובמפרט המיוחד, מע'

בקרת טמפרטורה, משאבת סחרור, ברז "משגיחום" טרמוסטטי להגבלת
 צלזיוס תוצרת "שגיב", להתקנה על°55טמפ. אספקת מים שלא תעלה על 

 מחלק המים החמים וכל יתר הנדרש. המערכת תוצרת "כרומגן" או שו"ע
של "אורן".

2.7.15.0010

7,221.00 גן ילדים - דוודי שמש 7.15 סה"כ לתת פרק:

גן ילדים - ציוד כבוי אש 7.16 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,701.50 1,701.50 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים של עמדת כיבוי אש פנימי בארון מתכת במידות

 30X80X120ס"מ המשולם בנפרד, צבוע עם סימון בולט "אש". כולל ברז 
0.75 עם חיבור סיבובי מהיר (שטורץ), גלגילון כיבוי בקוטר "2שריפה "
 אטמוספרות לפחות), תוף6 מטר (צינור תקני עמיד בלחץ 30ובאורך 

גלגילון, ברז הפתיחה מהירה (כדורי) מעב ר מלא עם ידית ארוכה של
 מ"מ. שני8"שגיב". מזנק דו שימושי ריסוס/ סילון עם ברז תלת מצבי ופיה 

 מטר כ"א עם מצמדים סיבובבים בקצ וות,15 ובאורך 2 זרנוקי בד בקוטר "
. כל הציוד יהיה2 מזנק דו שימושי ריסוס/סילון וברז תלת מצבי בקוטר "

עם תו תקן ומאושר ע"י שירותי הכבאות ברשות המקומית כמפורט
)07.010.0012וכנדרש. (סעיף דקל 

2.7.16.0010

564.40 282.20 2.00 יח'  ק"ג,6אספקה והתקנה מושלמים של מטפי כיבוי אש אבקה יבשה 
)07.100.0050לאספקה עם ארונות כיבוי האש. (סעיף דקל 

2.7.16.0030

1,145.40 572.70 קומפלט2.00  מטר30 ובאורך 0.75אספקה והתקנה מושלמים של גלגילון כיבוי בקוטר "
 אטמוספרות לפחות), תוף גלגילון, ברז הפתיחה6(צינור תקני עמיד בלחץ 

 מהירה (כדורי) מעבר מ לא עם ידית ארוכה של "שגיב". מזנק דו שימושי
 מ"מ. כל הציוד יהיה עם תו תקן8ריסוס/ סילון עם ברז תלת מצבי ופיה 

ומאושר ע"י שירותי הכבאות ברשות המקומית כמ פורט וכנדרש. (סעיף
)07.100.0310דקל 

2.7.16.0040

979.40 489.70 2.00 יח'  להתקנה80/80/30אספקה והתקנה מושלמים של ארון פיברגלס במידות 
)07.100.0200על הקיר עבור גלגלון. (סעיף דקל 

2.7.16.0050

464.80 464.80 1.00 יח'  להתקנה על120/80/30אספקה והתקנה מושלמים של ארון מתכת במידות 
)07.200.0230 הקיר ציוד כיבוי אש. (סעיף דקל 

2.7.16.0060

4,855.50 גן ילדים - ציוד כבוי אש 7.16 סה"כ לתת פרק:

גן ילדים - ניקוז מי גשם 7.17 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,474.00 107.90 60.00 מ"א  מ"מ עשוי110אספקה והתקנה מושלמים של צנרת ניקוז מי גשם בקוטר 

, חיבור לגשמות,1 חלק 4476 לפי ת"י HDPEפוליאטילן בצפיפות גבוהה 
)07.031.0430לרבות ספחים ואביזרים כמפור ט וכנדרש. (סעיף דקל 

2.7.17.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,980.00 622.50 8.00 יח'  בעליDALLMERאספקה והתקנה של נקז גג מפוליפרופילן קשיח תוצרת 

" יציאה אופקית דגם "רינו",S-10 DALLBIT 6"X4 4דופן כפולה, דגם "
 "דלביט" + מאריך עליון832160בשיטת הניקוז הכפולה מס' קטל וגי -

+ ברגי פלב"ם))2 מ"מ X150150 (3-510099לריצוף + רשת (מספר קטלוגי 
 ) חיבו רמתאם3-495822+ תושב משפר ניקוז תחתון (מס' קטלוגי 

4.7 בעובי BR-2 . צווארון ביטומני מסוג H.D.P.Eא-אקצנטרי שקע תקע מ-
 מ"מ המולחם לגוף הנקז כולל חיזוק טבעת מפלב"ם420 מ"מ ובקוטר 

)07.050.0100רחבה סביב פתח הקולטן . (סעיף דקל 

2.7.17.0020

11,454.00 גן ילדים - ניקוז מי גשם 7.17 סה"כ לתת פרק:

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחי "קוריאן" 7.46 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,715.00 1,245.00 7.00 מ"ר ,Viento" 2003T, 2141T) דגם 4משטח קוורץ של "אבן קיסר" (קבוצה 

3100T, 4030T, 4350T ס"מ, לרבות עיבוד65 ס"מ וברוחב עד 2" בעובי 
קנט ישר בעובי המשטח עם פאז ה עדינה, עיבוד פתחים לכיור במידות

 ס"מ בהתקנה תחתונה, לכיור סטנדרט ולברז "פרח" (ברז מהשיש)40/60

2.7.46.0010

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחי "קוריאן"8,715.00 7.46 סה"כ לתת פרק:

עמדות וציוד לכבוי אש בתוך הבניין 7.47 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,344.60 224.10 6.00 יח' 2.7.47.0010 ק"ג6מטפי אבקה יבשה 

3,535.80 589.30 קומפלט6.00  מ', מותקן30 ובאורך 3/4גלגלון עם צינור גמיש פלסטי או גומי בקוטר "
, ברז3/4על תוף עם זרוע מסתובבת, לרבות מזנק סילון/ריסוס קוטר "

2206 וחיבור הצינור לקו המים, לפי ת"י 1כדורי "

2.7.47.0020

84.66 14.11 6.00 יח' 2.7.47.0030 ס"מ10/20 ס"מ או 15/20מדבקות סימון כיבוי אש, פולטי אור במידות, 

249.00 41.50 6.00 יח'  ס"מ לזיהוי תוכנו של ציוד20/30 קשיח במידות P.V.Cשלטי סימון מ-
659קבוע, צינורות ואביזרים בהתאם לת"י 

2.7.47.0040

5,214.06 עמדות וציוד לכבוי אש בתוך הבניין 7.47 סה"כ לתת פרק:

165,266.28 מתקני תברואה 7 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל 8 פרק:

נקודות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 עם תריס פנימי אספקה.BEאביזרים "ניסקו" סדרה 

13,968.90 155.21 90.00 נקודה נקודת מאור 2.8.1.0020
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תת כתב: בינוי גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,880.40 122.01 40.00 נקודה נקודת חיבור קיר 2.8.1.0030

1,743.00 581.00 3.00 נקודה 2.8.1.0040 מודול6נקודת מקבץ שקעים חשמל ותקשורת בעמדת עבודה 

1,792.80 149.40 12.00 נקודה נקודת חיבור קיר ליחידת מיזוג 2.8.1.0060

1,075.68 89.64 12.00 נקודה נקודת טרמוסטט ליחידת מיזוג 2.8.1.0070

806.76 268.92 3.00 נקודה נקודת לדוד מים חמים 2.8.1.0090

398.40 132.80 3.00 נקודה נקודת וונטה 2.8.1.0100

639.93 213.31 3.00 נקודה נקודת תנור חימום 2.8.1.0110

166.00 166.00 1.00 נקודה נקודת פיקוד ראשית למאור/מ"א 2.8.1.0120

373.50 124.50 3.00 נקודה נקודת טלפון 2.8.1.0130

672.30 224.10 3.00 נקודה נקודת מחשב 2.8.1.0140

490.53 163.51 3.00 נקודה 2.8.1.0150 (טל"כ)T.Vנקודת 

1,701.50 68.06 25.00 נקודה נקודת הכנה למערכת מתח נמוך מאוד (אודיו וידאו, אנטרקום, מנעול
חשמלי ,מצלמות,בטחון וכו')

2.8.1.0160

147.74 147.74 1.00 נקודה נקודת פעמון לדלת כניסה 2.8.1.0170

4,930.20 164.34 30.00 נקודה נקודת גילוי אש 2.8.1.0180

2,280.84 380.14 6.00 נקודה נקודת לחצן חירום 2.8.1.0190

265.60 265.60 1.00 נקודה נקודת תא פוטואלקטרי 2.8.1.0200

1,120.50 74.70 15.00 נקודה 2.8.1.0210 ממ"ר10/16נקודת חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת חשוף ושזור 
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49/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: בינוי גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
124.50 20.75 6.00 יח'  ממ"ר לתאורה דו1.5תוספת למחיר נקודת מאור עבור מוליך נוסף בחתך 

תכליתית.
2.8.1.0220

273.90 18.26 15.00 יח' תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור בית תקע צמוד נוסף 2.8.1.0230

49.80 49.80 1.00 יח' תוספת למחיר נקודת מאור עבור מפסק חילוף 2.8.1.0240

236.55 15.77 15.00 יח' תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור בית תקע מוגן מים 2.8.1.0250

38,139.33 נקודות 8.1 סה"כ לתת פרק:

אינסטלציה חשמלית 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה:כל הסולמות והתעלות כוללים במחירם את החומרים והעבודה

הנדרשים לצורך חיבורם למוליך הארקה.

1,494.00 49.80 30.00 מ"א  ס"מ לתקשורת או/ו60 ס"מ וברוחב 80חפירה\חציבה של תעלה בעומק 
חשמל כולל ריפוד חול,סרט סימון כיסוי והידוק.

2.8.2.0030

1,543.80 51.46 30.00 מ"א  ס"מ כדוגמת חברת מולק20X8.5תעלת רשת לכבלים, מגולוונת, במידות 
לפידות, מותקנת על הקיר ו/או מתחת לתקרה באמצעות מתלים

תעשייתים. מחיר התעלה כולל את החיבור ים, המתלים וכל העבודה
וחומרי העזר הדרושים.

2.8.2.0040

1,269.90 42.33 30.00 מ"א 2.8.2.0050 ס"מ10X8תעלת רשת לכבלים כנ"ל אולם במידות 

39.85 7.97 5.00 מ"א 2.8.2.0140 ממ"ר5X6 N2XYכבל חשמל מנחושת 

154.50 5.15 30.00 מ"א 2.8.2.0150 ממ"ר.10X1.5 NYYכבל פיקוד 

224.10 14.94 15.00 מ"א  בסטנדרט בזק, חיבור לארון בזק ולתיבת20X(2X0.5 זוג (20כבל טלפון 
טלפונים בבניין

2.8.2.0160

207.50 207.50 1.00 מ"א 2.8.2.0170 זוג כולל בסיסי מתכת מותקנים ומחווטים20מהדקים קורונה לכבל 

120.35 120.35 1.00 מ"ר 2.8.2.0180 מ"מ מצופה פורמיקה18לוח עץ סנדביץ 

74.70 74.70 1.00 יח'  ס"מ) מותקנת על הקיר כוללת גם פלטת עבודה בגב25X18) D3 CIקופסה 
 התיבה (עבור הסתעפות גילוי אש , כריזה וטלוויזיה)

2.8.2.0190

33.20 33.20 1.00 יח'  של "גוויס" או ש"ע באישור המתכנןIP65קופסת חיבורים אטומת מים 
 ס"מ.10X10במידות 

2.8.2.0200
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תת כתב: בינוי גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
290.50 11.62 25.00 מ"א 2.8.2.0210 מאושר ע"י חברת הכבלים/ לווין מותקןRG11כבל טל"כ 

41.50 41.50 1.00 יח' מפצל חיבורים לכבל טלוויזיה 2.8.2.0220

498.00 498.00 1.00 יח'  ס"מ מפוליאסטר של40X40X20ארון תקשורת בזק/טל"כ/מחשבים במידות 
 חברת אורלייט

2.8.2.0230

622.50 622.50 1.00 יח'  הכוללCAT 6אספקה התקנה ובדיקה של לוח ניתוב (סוויצ') לקווי מחשב 
 העבודה תכלול התקנת הלוח בארון כולל פס סימוןRJ45שקעי 12 

השקעים בלוח הניתוב כולל עבודה מושלמת של מערכת מחשבים במעון .

2.8.2.0240

124.50 124.50 1.00 יח'  מודול) תחה"ט.8קופסת ריכוז כבילה מאמצעי מולטימדיה מודולרית (
כדוגמת גוויס

2.8.2.0250

1,494.00 1,494.00 קומפלט1.00 העברת מתקן החשמל בכללותו בדיקת בודק מוסמך/חברת החשמל כולל
בצוע כל ההכנות הדרושות כולל תאום הזמנת ותשלום לבודק, ליווי

הבודק במשך כל זמן הבדיקה, עזרה טכ נית שכרוכה בשעות עבודה ו/או
חומרי עזר שתדרש במידת הצורך לבודק. המחיר כולל גם את בצוע תיקון

כל הליקויים שידרשו לתיקון עד להשלמת המתקן לפי דרישות הבודק .

2.8.2.0260

8,232.90 סטלציה חשמלית אינ 8.2 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 אלא אם3000°K. גוון הנורות 1הערות כלליות ----------------------------- 

. כל גופי תאורת לד יהיו בעלי נורות עם אורך2רשום אחרת בתוכנית 
 שעות עבודה, דריבר אינטגרלי (אלא אם צויין050,0 0חיים לפחות של 

. מחיר3 בעלי תקן כמפורט במפרט הטכני CREE ,PHILIPSאחרת) כגון: 
ג"ת כולל אספקה, הובלה, התקנה, ציוד הדלקה, נורות וחיבור לחשמל של

. כל4 ג"ת. כל גופי תאורת לד יהיו בעלי דרייברים תוצרת אירופאית 
. כלIPS 5 PHIL או T5- OSRAMהנורות הפלורסצנטיות יהיו נורות דגם 

.OSRAMהמשנקים לנורות פלורסצנטיות יהיו אלקטרוניים בלבד תוצרת 
 נורות.2בגופים עם יותר מנורה אחת יהיה משנק משותף מקסימום ל-

-----------------------------

962.80 240.70 4.00 יח'  מוגן מים להתקנה צמוד תקרה/קיר דוגמת פרימה לד של40Wג"ת לד 
ארכה

2.8.3.0020

863.20 215.80 4.00 יח'  מוגן מים להתקנה צמוד תקרה/קיר דוגמת פרימה לד של36Wג"ת לד 
ארכה

2.8.3.0030

15,438.00 385.95 40.00 יח' backlight או לד 4X14W T5ג"ת פלורסצנטי עם כיסוי פרזמטי עם נורות 
40W 60 ריבועיX60ס"מ להתקנה שקועה בתקרה עם לובר פרבולי מט 

דוגמת פטלייט של געש

2.8.3.0040

4,731.00 315.40 15.00 יח'  שקוע בתקרה מונמכת עם מפזר3000K 27Wג"ת לד עגול עם נורה 
אלומיניום מלוטש וכיסוי זכוכית מחוסמת מוגן מים דגם מילד-קומפורט

 של געש166קוטר 

2.8.3.0050
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תת כתב: בינוי גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,731.00 315.40 15.00 יח'  שקוע בתקרה מונמכת עם מפזר3000K 20Wג"ת לד עגול עם נורה 

אלומיניום מלוטש וכיסוי זכוכית מחוסמת מוגן מים דגם מילד-קומפורט
 של געש166קוטר 

2.8.3.0060

2,124.80 265.60 8.00 יח'  שקוע בתקרה מונמכת עם כיסוי3000K 18Wג"ת לד עגול עם נורה 
זכוכית "חלבי" מוגן מים כדוגמת דקולד של געש

2.8.3.0070

630.80 315.40 2.00 יח'  שקוע בתקרה מונמכת עם מפזר3000K 13Wג"ת לד עגול עם נורה 
אלומיניום מלוטש וכיסוי זכוכית מחוסמת מוגן מים דגם מילד-קומפורט

 של געש166קוטר 

2.8.3.0080

3,486.00 348.60 10.00 יח'  שקוע/צמוד תקרה כולל ממיר וסוללה חירום3Wג"ת חרום כפתור לד 
 דקות דוגמת שירה של אלקטרוזן.90לזמן עבודה 

2.8.3.0130

1,560.40 390.10 4.00 יח'  דקות כולל ממיר90 לזמן עבודה LED 15Eג"ת חרום דו תכליתי עם נורת 
 בהתקנה שקועה בתקרה/גלויה על הקיר/60%וסוללה ובעוצמת תאורה 

מתחת לתקרה עם שילוט מפרספקס שקוף וחרוט "יציאה" וסימון חץ
" של אלקטרוזןPX LEDכדוגמת "

2.8.3.0140

34,528.00 גופי תאורה 8.3 סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
116.20 116.20 1.00 יח' 10Aמגע עזר למפסק חצי אוטומטי חד פאזי  2.8.4.0010

232.40 232.40 1.00 יח' 10KA כושר ניתוק 3X50Aמאמ"ת תלת פאזי  2.8.4.0020

290.50 290.50 1.00 יח' 10KA כושר ניתוק 3X63Aמאמ"ת תלת פאזי  2.8.4.0030

597.60 199.20 3.00 יח' 10KA כושר ניתוק 3X40Aמאמ"ת תלת פאזי עד  2.8.4.0040

1,037.50 207.50 5.00 יח' 10KA כושר ניתוק 3X25Aמאמ"ת תלת פאזי עד  2.8.4.0050

99.60 99.60 1.00 יח' 10KA 2X6Aמאמ"ת דו קטבי עד  2.8.4.0060

498.00 99.60 5.00 יח' 10KA 2X10Aמאמ"ת דו קטבי עד  2.8.4.0070

99.60 99.60 1.00 יח' 10KA 10A+Nמאמ"ת דו קטבי עד  2.8.4.0080

1,755.45 37.35 47.00 יח' 10KA כושר ניתוק 20Aמאמ"ת חד פאזי עד  2.8.4.0090
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
290.50 290.50 1.00 יח' A מיליאמפר דגם 4X63A 30ממסר פחת  2.8.4.0100

821.70 273.90 3.00 יח' A מיליאמפר דגם 4X40A 30ממסר פחת  2.8.4.0110

232.40 232.40 1.00 יח' A מיליאמפר דגם 2X40A 30ממסר פחת  2.8.4.0120

199.20 199.20 1.00 יח' A מיליאמפר דגם 2X16A 10ממסר פחת  2.8.4.0130

622.50 207.50 3.00 יח' 2.8.4.0140 כולל מגע עזרAC1 3X40Aמגען תלת פאזי 

207.50 207.50 1.00 יח' 2.8.4.0150 כולל מגע עזרAC1 3X25Aמגען תלת פאזי 

149.40 149.40 1.00 יח' 2.8.4.0170 עבור בקר כופל הספק/מכשיר מדידה160/5Aמשנה זרם 

290.50 290.50 1.00 יח' 2.8.4.0180 שעות.24שעון מכני לפיקוד עם תכנית יומי-שבועי עם רזרבה 

298.80 99.60 3.00 יח' 2.8.4.0190 מגענים .240V 2ממסר פיקוד 

99.60 99.60 1.00 יח' 2.8.4.0200 מגענים .24V 2ממסר פיקוד 

498.00 99.60 5.00 יח' 1-0-2 מצבים 3 בורר 10Aמפסק פיקוד  2.8.4.0210

498.00 124.50 4.00 יח' T.Cסליל הפסק מרחוק  2.8.4.0220

124.50 124.50 1.00 יח' 50VA 230/24Vשנאי חד פאזי  2.8.4.0240

1,494.00 1,494.00 1.00 יח'  לשלוש פאזות ואפס100KA לזרם קצר עד TYPE 1+2מגן ברק ומתח יתר 
. נתיך הגנה מובנה. חלוןDEHN תוצרת Dehn guard DB 3 255Hדוגמת 

נפרד לכל פאזה ואפס

2.8.4.0250

664.00 664.00 1.00 יח'  התראות ממערכת גילוי אש לפיקוד סלילי8ממשק הפעלות לחיבור עד 
 של מצג בקרהISO 556B-4הפסקה וניתוקי חרום דוגמת 

2.8.4.0260

3,320.00 3,320.00 1.00 מ"ר  בנוי מפח ומתאים3X63Aמבנה לוח חשמל ראשי קומה ראשונה 
מודולריים כולל גם פסי צבירה, מהדקים לאפס והארקה, חיווט, שילוט,

הובלה, התקנה וחיבור קומפלט.כולל תא תקשורת מתחת ללוח כולל את
כל העבודות והחמרים הדרושים להשלמת הלוח.

2.8.4.0270
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,494.00 1,494.00 קומפלט1.00  ס"מ64X47X33 במידות FGIארון מפוליאסטר משוריין מוגן מים דגם ענבר 

 כולל חורים ואנטיגרונים לכניסת הכבלים/צנרת, כולל דלת מפח עם
מנעול, כולל התקנת הארון בת א המעבר על הקיר (ללא סוקל)

2.8.4.0280

16,031.45 לוחות חשמל 8.4 סה"כ לתת פרק:

הארקות 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
227.42 227.42 קומפלט1.00  מ"מ לרבות כל ברגי40X4פס השוואת פוטנציאלים מנחושת בחתך 

החיבור, אומים, דיסקיות פליז, שילוט וכל חומרי העזר הדרושים להתקנה
 מקום שמור.20% . אורך הפס יתאים למספר המולי כים שיש לחבר ועוד 

2.8.5.0010

262.80 7.30 36.00 מ"א 2.8.5.0020 ממ"ר10מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 

304.92 8.47 36.00 מ"א 2.8.5.0030 ממ"ר16מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 

145.25 20.75 7.00 מ"א 2.8.5.0040 ממ"ר16 בחתך P.V.Cמוליך הארקה מנחושת עם בידוד 

622.50 24.90 25.00 מ"א 2.8.5.0050 ממ"ר35 בחתך P.V.Cמוליך הארקה מנחושת עם בידוד 

139.44 9.96 14.00 יח'  ממ"ר (כולל)10-35תוספת למחיר מוליך נחושת חשוף ושזור בחתכים 
עבור מהדק קנדי וחיבורו לאלמנט מתכתי (תעלות כבלים, מגשים, וכו')

2.8.5.0060

1,702.33 הארקות 8.5 סה"כ לתת פרק:

מערכת גילוי אש 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,482.00 298.80 15.00 יח' גלאי עשן אופטי אנלוגי למערכת ממוענת 2.8.6.0010

99.60 99.60 1.00 יח' נורית סימון לגלאי עשן 2.8.6.0020

1,162.00 290.50 4.00 יח' לחצן אזעקת אש למערכת ממוענת 2.8.6.0030

846.60 282.20 3.00 יח' צופר אזעקת אש פנימי עם נצנץ בצבע לבן למערכת ממוענת להתקנה
גלויה על הקיר/תקרה

2.8.6.0040

365.20 365.20 1.00 יח' 2.8.6.0060 בלוח חשמלT.Cיחידת כתובת להפעלת/הפסקת ממסר הפסקה מרחוק 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,955.40 מערכת גילוי אש 8.6 סה"כ לתת פרק:

מערכת אינטרקום 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,826.00 1,826.00 קומפלט1.00 פנל אינטרקום טלויזיה ראשי בכניסה לגנים מוגנת מים כולל אספקה

comelitוהתקנה כמפורט במפרט הטכני קומפלט של חברת 
2.8.7.0010

2,490.00 830.00 קומפלט3.00 יחידת פנל שליטה פנימית בגנים,כולל מסך טלוויזיה במעגל סגור, כולל
אספקה והתקנה כמפורט במפרט הטכני

2.8.7.0020

522.90 522.90 1.00 יח' מנעול חשמלי לדלת ו/או שער חיצוני 2.8.7.0030

182.60 182.60 1.00 יח' לחצן פתיחת דלת עבור שחרור מנעול מגנטי/חשמלי כולל אספקה והתקנה
 וכל חומרי העזר הדרושים קומפלט

2.8.7.0040

1,660.00 1,660.00 קומפלט1.00 התקנה, אספקה, חווט והפעלה מושלמת של מערכת אנטרקום טלויזיה
כמפורט במפרט הטכני כולל כבלים,מחברים,מפצלים,ספקי כח,בקר, וכל

האביזרים וחומרי העזר הדרושים לה שלמת המערכת קומפלט

2.8.7.0060

6,681.50 מערכת אינטרקום 8.7 סה"כ לתת פרק:

112,270.91 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
9,782.38 68.89 142.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות

עיבוד מקצועות (פינות) וזויתנים
2.9.11.0010

4,271.18 68.89 62.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות
T6עיבוד מקצועות (פינות) וזויתנים, על תקרות ראה סימון 

2.9.11.0020

4,537.61 58.93 77.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים השכבה
השניה ללא סיד (שליכטה שחורה), לרבות עיבוד מקצועות (פינות)

וזוויתנים

2.9.11.0030

18,591.17 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
18,351.30 91.30 201.00 מ"ר  מ"מ, עם רשת10" מאושר לממ"ד בעובי PL770 או PL130טיח רב תכליתי 

 מ"מ5 סיבי זכוכית ו"שליכט באגר" בעובי עד 
2.9.13.0010

18,351.30 טיח גבס וטיח לממ"ד 9.13 סה"כ לתת פרק:
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טיח חוץ 9.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
56,722.20 84.66 670.00 מ"ר טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח

מיישרת ושכבת שליכטה שחורה
2.9.21.0010

1,120.50 112.05 10.00 מ"ר טיח חוץ על עמודים עגולים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת
ושכבת שליכטה שחורה

2.9.21.0020

57,842.70 טיח חוץ 9.21 סה"כ לתת פרק:

94,785.17 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
61,097.96 198.37 308.00 מ"ר  ס"מ מבריק, מחיר60/60ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 

 ש"ח/מ"ר80יסוד 
2.10.31.0010

7,808.64 40.67 192.00 מ"א 2.10.31.0020 ס"מ10 7שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה ,

6,575.26 193.39 34.00 מ"ר 8 במידות שונות בעובי R11ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
 ש"ח/מ"ר80 ברשימות), מחיר יסוד R4, 5Rמ"מ (טיפוס 

2.10.31.0030

358.56 39.84 9.00 מ"א 2.10.31.0040 ס"מ10 7 בגובה ,1Rשיפולים תואמים את הריצוף מטפוס 

75,840.42 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
29,265.80 178.45 164.00 מ"ר  ס"מ,33/33חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 

 ש"ח/מ"ר, בחדרי שירותים ומעל60 ס"מ, מחיר יסוד 45/45 ס"מ, 30/45
שיש

2.10.50.0010

29,265.80 חיפוי קירות 10.50 סה"כ לתת פרק:

סימוני אזהרה בריצוף 10.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
713.80 713.80 1.00 יח'  ס"מ מבטון120/60"נגיש" - משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות 

6 חלק 1918פולימרי מגורען, לפי דרישה ת"י 
2.10.61.0010

713.80 י אזהרה בריצוף סימונ 10.61 סה"כ לתת פרק:

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 10.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,120.50 41.50 27.00 מ"א 2.10.62.0010 מ"מ10פינות גמר מאלומיניום לקרמיקה בעובי 

1,120.50 תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 10.62 סה"כ לתת פרק:

106,940.52 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
16,945.28 26.56 638.00 מ"ר " או ש"ע על טיח פנים או גבס, לרבות שכבת צבע2000צבע "סופרקריל 

" או ש"ע2000יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל 
2.11.11.0010

16,945.28 צבע פנים 11.11 סה"כ לתת פרק:

צבע חוץ 11.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
46,936.50 72.21 650.00 מ"ר שליכט אקרילי צבעוני במרקם עדין על טיח חוץ ופנים, על טיח (הנמדד

2.0בנפרד), לרבות שכבת יסוד לשליכט ושליכט אקרילי בכמות של 
ק"ג/מ"ר

2.11.12.0010

46,936.50 צבע חוץ 11.12 סה"כ לתת פרק:

63,881.78 עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום 12 פרק:

12.11 מסלולים2 אגפים ב-2חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,486.84 1,720.76 9.00 יח'  שדות, שדה2 ס"מ מחולק ל-60/114 - פתח מזוגג במידות AL-02טיפוס 

 של קליל או ש"ע5500עליון כנף נפתחת ושדה תחתון קבוע הכל מפרופיל 
, בחלק הקבוע זיגוג חלבי צבע6+12+4 כולל מלבן סמוי, הזיגוג ב ידודית 

 מגורען קלוי בתנור בגוון לבחירת האדריכל. מבוסס על מחירון "דקל"
 ש"ח/יח'2073.20 = 1904 + 169.20 = 12.016.0650 12.016.0300סעיף, 

2.12.11.0010

12,948.00 2,158.00 6.00 יח'  ס"מ100/178 - פתח מחולק לשני שדות מזוגגים במידות AL-03טיפוס 
השדה העליון נפתח כנף על כנף והשדה תחתון קבוע הכל מפרופיל

, צבע6+12+4של קליל או ש"ע כולל מלבן סמו י הזיגוג בידודית 7500
מגורען קלוי בתנור בגוון לבחירת האדריכל. מבוסס על מחירון "דקל"

12.016.0650 12.011.0210סעיף, 

2.12.11.0020

10,399.90 5,199.95 2.00 יח'  שדות, שדה ב'7 ס"מ מחולק ל-350/178- פתח מזוגג במידות AL-10טיפוס 
7500נפתח ע"ג שדות א' וג', השדות א, ג, ד, ה, ו קבועים, הכל מפרופיל 

, צבע מגורען12+4 6של קליל או ש"ע כול ל מלבן סמוי הזיגוג בידודית +
 קלוי בתנור בגוון לבחירת האדריכל. מבוסס על מחירון "דקל" סעיף,

12.011.0510 12.016.0660

2.12.11.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,059.53 4,059.53 1.00 יח'  שדות ב' נפתח5 ס"מ מחולק ל 265/178- פתח מזוגג במידות AL-09טיפוס 

 של קליל או ש"ע מבוסס על מחירון7500א', ג קבועים.הכל מפרופיל 
4891= = 2254.3+2637.3 12.016.0660 12.011.0210"דקל" סעיף, 

ש"ח/יח'

2.12.11.0040

5,199.95 5,199.95 1.00 יח'  שדות, שדה ב'7 ס"מ מחולק ל-350/178- פתח מזוגג במידות AL-10טיפוס 
7500נפתח ע"ג שדות א' וג', השדות א, ג, ד, ה, ו קבועים, הכל מפרופיל 

, צבע מגורען12+4 6של קליל או ש"ע כול ל מלבן סמוי הזיגוג בידודית +
 קלוי בתנור בגוון לבחירת האדריכל. מבוסס על מחירון "דקל" סעיף,

12.011.0510 12.016.0660

2.12.11.0050

48,094.22 גרר אגף על אגף (הזזה) של  12.11 מסלולים2 אגפים ב-2חלון נ סה"כ לתת פרק:

חלון ציר צד 12.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,715.00 2,905.00 3.00 יח'  - אספקה והתקנה של חלון אטום לגזים למרחב מוגן במידותAL-07טיפוס 

 ס"מ החלון יהיה מאושר ע"י פקע"ר וישא תו תקן. היצרן100/110
והמתקין יהיה מאושר ע"י פקע"ר

2.12.14.0010

8,715.00 חלון ציר צד 12.14 סה"כ לתת פרק:

זכוכית וציפויי חלונות 12.15 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,653.20 224.10 52.00 מ"ר  במקוםP.V.B 1.52 מ"מ (טריפלקס) עם 5+4תוספת עבור זכוכית ביטחון 

 מ"מ שקופה4זכוכית 
2.12.15.0010

11,653.20 זכוכית וציפויי חלונות 12.15 סה"כ לתת פרק:

68,462.42 עבודות אלומיניום 12 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
44,471.40 315.40 141.00 מ"א  ס"מ במחיר יסוד5 ס"מ ובעובי עד 35נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב עד 

 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן110לאבן 
2.14.30.0010

96,412.80 398.40 242.00 מ"א  ס"מ5 ס"מ ובעובי עד 40 ס"מ ועד 35נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב מעל 
 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן140במחיר יסוד לאבן 

2.14.30.0020

140,884.20 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
97,433.70 323.70 301.00 מ"ר  ס"מ, לרבות5חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "טלטיש" בעובי 

 ס"מ. העבודה9יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 
 קידוחים בכל אבן, חי בור בחוט "נירוסטה" אל רשת מאחורי4כוללת 

). מחיר יסוד14.050.0400-0410האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 
 ש"ח/מ"ר120 לאבן 

2.14.50.0010

4,388.21 14.11 311.00 מ"ר 2.14.50.0020 ס"מ, לרבות עיגונה10/10 מ"מ כל 4.8רשת פלדה מגולוונת בקוטר 

4,357.50 622.50 7.00 מ"ר  ס"מ - מתחת לחלונות עפ"י2.5חיפוי קירות עם לוח גרניט צרובה בעובי 
01B, 5C, 18Aגליון חזיתות, ראה פרט 

2.14.50.0030

106,179.41 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.50 סה"כ לתת פרק:

תוספת למחירי החיפויים בקירות 14.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,537.60 149.40 104.00 מ"א  מ"מ לעיגון לוחות החיפוי, לרבות120/120/10זויתן מגולוון במידות 

חיזוק עם דיבלים
2.14.70.0010

15,537.60 תוספת למחירי החיפויים בקירות 14.70 סה"כ לתת פרק:

עיבוד פתחים בקירות מחופים בהרכבה יבשה 14.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
43,824.00 456.50 96.00 מ"א 4 בעובי G684חיפוי חשפי פתחים/ מזוזות עם לוח גרניט צרובה שחורה 

 ס"מ, הביצוע כולל ברגי עיגון מנירוסטה בהתאם להנחיות37ס"מ ברוחב 
01A01המתכנן ובהתאם לפרטים. ראה פרט 

2.14.71.0010

1,245.00 415.00 3.00 מ"א 01B לאבן בחלונות -לפי פרט G684חיבור בין גרניט צרובה שחורה  2.14.71.0020

45,069.00 עיבוד פתחים בקירות מחופים בהרכבה יבשה 14.71 סה"כ לתת פרק:

307,670.21 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

מערכות מזוג אויר 15 פרק:

מעון יום - ציוד ראשי 15.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אספקה והתקנה מושלמים של מזגן מפוצל חיבור וחיווט מושלמים לרבות

 מטר כלול במחיר, ניקוז, חשמל2אספקה והתקנה של צנרת גז מבודדת עד 
 ופיקוד בין יחידת פנים לי חידת חוץ, צנרת מנחושת בהלחמות כסף

", הצנרת תבודדL" או "Kבמוטות ישרים או צנרת רכה, הצנרת מדגם "
 מ"מ, הבידוד יה יה רציף19בגומי ספוגי "ארמופלקס" בעובי דופן של 

 מצופיםN.Y.Yמודבק ומושלם ללא פגעים. צנרת החשמל תהיה מכבלי 
P.V.Cועמידים בטמפרטורת מגע גבוהות מותקנים בתוך מתעלים 

מתאימים,
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49/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: בינוי גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
33,200.00 6,640.00 5.00 יח' המשך מסעיף קודם: מנתק ביטחון ליד המעבה וליד היחידה הפנימית,

צנרת הגז החשמל והפיקוד בתוך הבניין תותקן בתוך תעלת רשת ומחוץ
לבנין בתוך תעלת פח מגולבן צבו עה מראש בלבן, ע"פ הפרט המופיע

בתוכניות. העבודה כוללת סימון נקודות הניקוז, סימון נקודת הזנת
- פד" של "Wהחשמל. מעמד ליחידה החיצונית בולמי רעידות "סופר-

מייסון", קידוח בקיר/תקרה להעברת הצנרת. המזגן תוצרת "אלקטרה"
" או שווה ערך. שלט רחוק350 אינוורטר PLATINUMדגם "אלקטרה +

וטרמוסטט. המחיר כולל מיסים מכל סו ג שהוא לרבות יתר הנדרש
)15.041.0055ללהתקנה והפעלה מושלמים כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 

2.15.1.0020

21,248.00 5,312.00 4.00 יח' PLATINUMאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל אל של דגם "אלקטרה +
)15.041.0054" או שווה ערך. (סעיף דקל 230אינוורטר 

2.15.1.0030

7,304.00 3,652.00 2.00 יח' PLATINUMאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל אל של דגם "אלקטרה +
)15.041.0052" או שווה ערך. (סעיף דקל 145אינוורטר 

2.15.1.0040

9,960.00 83.00 120.00 מ"א  המטרים הכלולים לכל יחידה. (סעיף דקל2צנרת גז חשמל נוספת - מלבד 
15.041.0110(

2.15.1.0050

71,712.00 מעון יום - ציוד ראשי 15.1 סה"כ לתת פרק:

גן ילדים - ציוד ראשי 15.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אספקה והתקנה מושלמים של מזגן מפוצל חיבור וחיווט מושלמים לרבות

 מטר כלול במחיר, ניקוז, חשמל2אספקה והתקנה של צנרת גז מבודדת עד 
 ופיקוד בין יחידת פנים לי חידת חוץ, צנרת מנחושת בהלחמות כסף

", הצנרת תבודדL" או "Kבמוטות ישרים או צנרת רכה, הצנרת מדגם "
 מ"מ, הבידוד יה יה רציף19בגומי ספוגי "ארמופלקס" בעובי דופן של 

 מצופיםN.Y.Yמודבק ומושלם ללא פגעים. צנרת החשמל תהיה מכבלי 
P.V.Cועמידים בטמפרטורת מגע גבוהות מותקנים בתוך מתעלים 

מתאימים,

19,920.00 6,640.00 3.00 יח' המשך מסעיף קודם: מנתק ביטחון ליד המעבה וליד היחידה הפנימית,
צנרת הגז החשמל והפיקוד בתוך הבניין תותקן בתוך תעלת רשת ומחוץ
לבנין בתוך תעלת פח מגולבן צבו עה מראש בלבן, ע"פ הפרט המופיע

בתוכניות. העבודה כוללת סימון נקודות הניקוז, סימון נקודת הזנת
- פד" של "Wהחשמל. מעמד ליחידה החיצונית בולמי רעידות "סופר-

מייסון", קידוח בקיר/תקרה להעברת הצנרת. המזגן תוצרת "אלקטרה"
" או שווה ערך. שלט רחוק350 אינוורטר PLATINUMדגם "אלקטרה +

וטרמוסטט. המחיר כולל מיסים מכל סו ג שהוא לרבות יתר הנדרש
)15.041.0055ללהתקנה והפעלה מושלמים כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 

2.15.10.0020

31,872.00 5,312.00 6.00 יח' PLATINUMאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל אל של דגם "אלקטרה +
)15.041.0054" או שווה ערך. (סעיף דקל 230אינוורטר 

2.15.10.0030

7,470.00 83.00 90.00 מ"א  המטרים הכלולים לכל יחידה. (סעיף דקל2צנרת גז חשמל נוספת - מלבד 
15.041.0110(

2.15.10.0040

59,262.00 גן ילדים - ציוד ראשי 15.10 סה"כ לתת פרק:

גן ילדים - תעלות, בידוד, מפזרים ואביזרים 15.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,805.40 215.80 13.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מוצא קוני עגול מתעלה מלבנית כולל מדף

 כמשווק ע"י "לימורKE דגם ATCויסות ידני עגול מפלסטיק תוצרת 
טכנולוגיות בע"מ" עם ציר כפול ו תומך נגדי, עבור תעלה גמישה, כולל

איטום מושלם ב"דק- קאסט" וכל יתר הנדרש.מידות הקונוס, עגול או
 כמפורט6 כולל ווסת כמויות, עבור גמיש בקוטר "8/"6אליפטי, בקוטר "

וכנדרש.

2.15.11.0010

1,597.75 45.65 35.00 מ"א " דגםDECאספקה והתקנה מושלמים של תעלות גמישות לאוורור תוצרת "
 ISODEC25" או ש"ע של ATCO" כולל תמיכות במרחקים6", הקוטר 

הנדרשים וצורת התמיכה עם סרט ריפוד , חיבור למוצא עגול או למפזר
עם סרטי הידוק מפלב"ם בלבד.כמפורט וכנדרש במפרטים ובתכניות.

)15.064.0100(סעיף דקל 

2.15.11.0020

1,294.80 99.60 13.00 יח' " דגםTROXאספקה והתקנה מושלמים של מפזר תיקרתי תוצרת "
LVS-160.

2.15.11.0030

1,523.05 1,523.05 1.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים, של שבכת יניקה/פליטה, נגד גשם, עם רשת
נגד צפורים, חבור לפתח הפליטה, איטום וכל הנדרש. השבכה תוצרת

"טרוקס" או "יעד" כמפורט. המחיר ע פ"י השטח נטו בלבד, מידות על פי
)15.065.0210מ"ר) (סעיף דקל 0.085התכנית. (מינימום 

2.15.11.0040

2,324.00 116.20 20.00 מ"א  לרבות אביזרים איטום6 לאוורור בקוטר "PVCאספקה והתקנה של צנרת 
כל החיבורים וכל יתר הנדרש.

2.15.11.0050

9,545.00 גן ילדים - תעלות, בידוד, מפזרים ואביזרים 15.11 סה"כ לתת פרק:

גן ילדים - מפוחי אורור 15.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,988.00 996.00 3.00 יח' S&Pאספקה והתקנה מושלמים של מפוח אוורור סדנת צילום, 

TD800/200 SILENTבלבד, (משווק ע"י א.ר הפצה ושיווק), להפעלה עם 
 בין מוצא ה מפוח.איטום כל החיבורים וכל8התאורה. לקוטר צינור של "

)15.020.0144). (סעיף דקל F-1, F-2, F-3יתר הנדרש. (מפוחים 

2.15.12.0010

2,988.00 גן ילדים - מפוחי אורור 15.12 סה"כ לתת פרק:

גן ילדים - מערכות אורור וסינון אב"כ 15.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,959.10 439.90 9.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של צינור/שרוול הג"א תיקני עשוי פלדה עם

חיבורי אוגנים (כולל אוגנים) בחיבורי ריתוך, ניקוי חול לאחר גמר הייצור
 וגילוון כל השרוול באמ בטיית אבץ חם, צביעה בצבע יסוד בשתי שכבות

 ס"מ בהתאם לעובי60-80 ובצבע עליון בשתי שכבות. השרוול באורך 
 מותקן בצורה מאוזנת בקיר קיים. כולל קידוח במקדח8הקיר ובקוטר "

"יהלום" במידה הנדרשת ביטון השרוול איטום וכל יתר הנדרש לפי תקנות
)59.050.0500 הג"א. (סעיף דקל 

2.15.13.0010

43,948.50 14,649.50 קומפלט3.00 אספקה והתקנה חיבור וחיווט מושלמים של מערכות אורור וסינון אב"כ
 תוצרת תעשיות "בית אל" עבורFA800/300מסידרת "תיבת נח" דגם 

מקלטים ומרחבים מוגנים, היחידהת היה בעלת תו תקן ישראלי. המערכת
ESVF בר) עם מסנן ראשוני (3כוללת: שסתום הדף לכניסת אויר (

0LH8), מפוח עם הנע חשמלי (HF 300 E), מסנן אב"כ ראשי (803/483
). חיבור המערכת לשרוולים, למערכות החשמל וכל יתר הנדרש.00/30

)15.070.0050(סעיף דקל 

2.15.13.0020
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תת כתב: בינוי גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,112.50 1,037.50 3.00 יח' אספקה והתקנה חיבור וחיווט מושלמים של שסתום הדף ושחרור לחץ עם

, תוצרת תעשיות "בית אל" עבור מקלטיםA 803-LA600מפוח, דגם 
ומרחבים מוגנים, היחידה תהיה בעלת תו תקן ישראלי כמפורט וכנדרש.

)15.070.0420(סעיף דקל 

2.15.13.0030

4,407.30 489.70 9.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של צינור/שרוול הג"א תיקני עשוי פלדה עם
חיבורי אוגנים (כולל אוגנים) בחיבורי ריתוך, ניקוי חול לאחר גמר הייצור
 וגילוון כל השרוול באמ בטיית אבץ חם, צביעה בצבע יסוד בשתי שכבות

 ס"מ בהתאם לעובי40-50 ובצבע עליון בשתי שכבות. השרוול באורך 
 עבור מעבר צנרת מזוג אויר מותקן בצו רה מאוזנת בקיר4הקיר ובקוטר "

קיים. כולל קידוח במקדח "יהלום" במידה הנדרשת (בקיר קיים) ביטון
השרוול, איטום מוחלט של מעבר צנרת מזוג האויר המבודדת כבלי

 (עבור מרחבים מוגניםBSTהחשמל והפיקוד במע רכת איטום מודולרית 
כמשווק ע"י אור- יון סחר) וכל יתר הנדרש לפי תקנות הג"א. (סעיף דקל

59.042.0120(

2.15.13.0040

55,427.40 גן ילדים - מערכות אורור וסינון אב"כ 15.13 סה"כ לתת פרק:

198,934.40 מערכות מזוג אויר 15 סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 22.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,004.05 112.05 241.00 מ"ר  מ"מ. החיפוי כולל: לוח50חיפוי פנים לקירות בלוח גבס בעובי כולל של 

 מ"מ, קונסטרוקציה מפרופילי אומגה מחוזקת לקיר, הכל12.7גבס בעובי 
עד גמר מושלם מוכן לצביעה (בידוד אקוסטי נמדד בנפרד)

2.22.11.0010

332.00 8.30 40.00 מ"ר תוספת עבור לוח גבס עמיד מים (ירוק) או חסין אש (ורוד) במקום לוח גבס
 רגיל - (בצד אחד)

2.22.11.0020

27,336.05 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 22.11 סה"כ לתת פרק:

תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,274.65 170.15 31.00 מ"ר 30תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים לא מחוררים, ברוחב 

 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי0.8ס"מ ובעובי 
 מ"מ ליד הקירות, לרבות1.2 מ') וגמ ר זויתן בעובי 1.0התליה (בגובה עד 

T2 פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש). ראה סימון 

2.22.22.0010

5,274.65 יום ופח מגולוון תקרות אלומינ 22.22 סה"כ לתת פרק:

תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 22.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
55,867.30 219.95 254.00 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים חצי שקועים דגם "קורל"

,, אריח במידותNRC (aw=0.90)=0.90" או ש"ע Rockfonתוצרת חב' ''
. המחיר100% מ"מ, עמידות בלחות 20 ס"מ, בעובי 61/61 ס"מ או 60/60

1.0כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 
'' מאלומיניום סביב הקירות, עד לביצוע מושלם שלLמ') ופרופילי גמר ''

 ש"ח/מ"ר)90העבודה (מחיר יסוד לאריחים 

2.22.23.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

55,867.30 תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 22.23 סה"כ לתת פרק:

תקרות גבס ופתחי שירות 22.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,489.92 159.36 47.00 מ"ר 1.0 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 12.7תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 

T8 מ' ). ראה סימון 
2.22.25.0010

8,964.00 1,120.50 8.00 יח' " או ש"עAפתח שירות נסתר דוגמת "אורבונד" מסוג "אלוטופ" דגם "
 ס"מ100/100במידות 

2.22.25.0020

16,453.92 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
2,440.20 116.20 21.00 מ"א  ס"מ צד אחד30 מ"מ בגובה 12.7סגירה אנכית (סינר) מלוחות גבס בעובי 

בלבד, בין שתי תקרות גבס במפלסים שונים, לרבות קונסטרוקציה (בגובה
 מ' ) הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה1.0עד 

2.22.26.0010

6,623.40 315.40 21.00 מ"ר  מ"מ בין מפלסים שונים,12.7סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 
 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות40 ס"מ עד 20ברוחב פרוס מעל  

 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה0.1קונסטרוקציה (בגובה עד 
(המדידה בפריסה במ"ר)

2.22.26.0020

5,644.00 166.00 34.00 מ"א  מ"מ בחתך "ח" לכיסוי צנרת אופקית ו/או12.7סגירה מלוחות גבס בעובי 
 מ"מ, לרבות12.7אנכית מלוחות גבס עמיד מים (ירוק) בעובי 

100קונסטרוקציה הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה, בפריסה ברוחב עד 
ס"מ

2.22.26.0030

14,707.60 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 סה"כ לתת פרק:

תוספת לתקרות אקוסטיות 22.28 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,440.20 49.80 49.00 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.60מתלים קשיחים שיחוברו במרחק כל 

 ס"מ זה מזה. המרחק61המנשאים הראשיים יותקנו במרחק שאינו גדול מ-
Z ס"מ. פרופילי הגמר (40בין המתלה הראשון לבין הקיר לא יהיה גדול מ-

 +L מ"מ, לפי דרישות פיקוד העורף,1.25) מאלומיניום בעובי מינימלי של 
T5. ראה סימון 4 חלק 5103 ת''י 

2.22.28.0010

2,440.20 תוספת לתקרות אקוסטיות 22.28 סה"כ לתת פרק:

מחיצות לשירותים ומקלחות 22.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,794.00 1,958.80 קומפלט5.00  - מערכת מחיצות לשרותים הכוללת יחידה אחת מחיצהM-20טיפוס 

 ס"מ: המחיצות100 ס"מ ויחידה אחת חזית התא ברוחב 150ברוחב 
עשויות מלוחות ''פנוליק'' (טרספה) דוג מת "פנל פרוייקטים" או ש"ע

 מ''מ, אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות.12בעובי 
 ס"מ עם מנגנון סגירה60 ס''מ, לרבות דלת ברוחב 100חזית התא ברוחב 

 ס''מ202 ס''מ מהרצפה עד לגובה 15עצמית בצירי הדלת. גובה המערכת 
מהרצפה עם פרזול מנירוסטה. מחיר המערכת כולל מחיצה אחת וחזית

דלת

2.22.41.0010

9,794.00 מחיצות לשירותים ומקלחות 22.41 סה"כ לתת פרק:

131,873.72 רכיבים מתועשים בבניין 22 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
1,165.32 129.48 9.00 יח' מחזיק נייר מפואר ממתכת מצופה כרום 2.30.11.0010

2,390.40 159.36 15.00 יח'  ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה ומנגנון5פח אשפה עגול לנפח 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"עPS820 דוושת רגל, דגם "

2.30.11.0020

630.80 315.40 2.00 יח'  ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה20פח אשפה עגול לנפח 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"עPS 840ומנגנון דוושת רגל, דגם "

2.30.11.0030

946.20 315.40 3.00 יח'  מ"מ,276/386/98 (נירוסטה) במידות 304מתקן לנייר ניגוב ידיים מפלב"מ 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"עPB 251 דגם "

2.30.11.0040

667.32 222.44 3.00 יח'  ס"מ30"נגיש" - מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 
 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן304 ס"מ מפלב"מ 15ורוחב 

3 חלק 1918ישראלי 

2.30.11.0050

2,131.44 177.62 12.00 יח' 1.1-1.2 (נירוסטה) התקנה על הקיר, נפח 304מתקן לסבון נוזלי מפלב"מ 
ליטר

2.30.11.0060

383.46 127.82 3.00 יח' ,4 (נירוסטה) על שיש או כיור, אורך פיה "304מתקן לסבון נוזלי מפלב"מ 
 ליטר1נפח 

2.30.11.0070

1,456.65 161.85 9.00 יח' 2.30.11.0080 (נירוסטה)304מברשת אסלה תלויה מפלב"מ 

1,693.20 1,693.20 1.00 יח' מייבש ידיים חשמלי אוטומטי עם חיישן הפעלה פוטואלקטרי, כיסוי
PB ס"מ, גוון סאטן, דגם "27.6/24.5/21 (נירוסטה), במידות 304מפלב"מ 

" דוגמת "פנל פרוייקטי ם" או ש"ע, המחיר לא כולל נקודת חשמל9400

2.30.11.0090

697.20 232.40 3.00 יח'  ס"מ ממתכת בציפוי ניילון להתקנה על כנף דלת60"נגיש" - ידית אחיזה 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, לפיPS 560תא שירותי נכים, דגםדגם "

3 חלק1918 תקן ישראלי 

2.30.11.0100
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,693.20 564.40 3.00 יח'  ס"מ, ממתכת בציפוי ניילון60/60 קבוע, בגודל L"נגיש" - מאחז יד בצורת 

" דוגמת "פנלPS 570 לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, דגם "
3 חלק 1918 פרוייקטים" או ש"ע, לפי תקן ישראלי 

2.30.11.0110

448.20 224.10 2.00 יח'  קשיח, לרבות מכסהABS ליטר מפלסטיק 23פח אשפה מלבני לנפח 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"עPM742W-4מתנדנד, דגם "

2.30.11.0120

6,474.00 1,079.00 6.00 מ"ר  דוגמתPP 470 ס"מ מק"ט 60/67מראה קבועה מיציקת ניילון במידות 
"פנל פרויקטים" או ש"ע

2.30.11.0130

4,332.60 1,444.20 קומפלט3.00  ס"מ75-95"נגיש" - מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה, באורך 
 ס"מ מחובר75-85 (נירוסטה) מותקן על רגל חיזוק בגובה 304מפלב"מ 

 ניוטון כוח22" דוגמת "פ נל פרוייקטים" או ש"ע, PS 880לרצפה, דגם "
 קבועL ובנוסף מאחז יד בצורת 3 חלק 1918הרמה, לפי תקן ישראלי 

31מפלב"מ 

2.30.11.0140

25,109.99 אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 סה"כ לתת פרק:

25,109.99 ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

עיבוד האדמה ואדמת גינון 41.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
62.53 4.81 13.00 מ"ר  ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה בכלים20עיבוד הקרקע לעומק 

מכניים ויישור גנני סופי, באדמות קלות ובינוניות, בחלקה אשר שטחה עד
 מ"ר250 

2.41.11.0010

219.12 54.78 4.00 מ"ק אדמה מתאימה לגינון, לרבות פיזור בשטח (כמות גדולה) 2.41.11.0020

281.65 עיבוד האדמה ואדמת גינון 41.11 סה"כ לתת פרק:

281.65 גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

1,681,119.02 בינוי גני ילדים 2 סה"כ לתת כתב:
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עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

מצעים 2.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
820.04 43.16 19.00 מ"ר 3.2.11.0010 ס"מ מתחת למרצפים5מצע בטון רזה בעובי 

3,466.08 6.64 522.00 מ"ר 3.2.11.0020 מ"מ מתחת לרצפת בטון0.3מצע יריעות פוליאטילן בעובי 

4,286.12 מצעים 2.11 סה"כ לתת פרק:

מרצפים ורצפות 2.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,845.09 97.11 19.00 מ"ר  ס"מ (המצע נמדד9 יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 30מרצפי בטון ב-

86 בנפרד), בגמר חספוס עדין סביב ארגזי החול, ראה פרט 
3.2.50.0010

1,845.09 מרצפים ורצפות 2.50 סה"כ לתת פרק:

חגורות 2.72 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,506.60 1,253.30 2.00 מ"ק  ס"מ, ראה פרט15/44 יצוקות בהיקף ארגז חול בחתך 30חגורות בטון ב-

86
3.2.72.0010

2,506.60 חגורות 2.72 סה"כ לתת פרק:

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
373.50 41.50 9.00 מ"ר 3.2.85.0010 ס"מ מעל לאיטום בחדר אשפה4"מדה" בעובי 

310.42 18.26 17.00 מ"א  (איטום הרולקה נמדד1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 
בנפרד)

3.2.85.0020

683.92 ג ובטון שיפועים לגגות בטון טופינ 2.85 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,058.70 4,058.70 1.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 3.2.99.0010

4,058.70 פלדת זיון 2.99 סה"כ לתת פרק:

13,380.43 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:
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איטום רצפות חדרים רטובים - חדר אשפה 5.28 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
634.95 70.55 9.00 מ"ר איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים מושבחים

" או10בפולימרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום 
" או ש"ע , לרבות פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד"1"נאפופלקס פרופי טק 

300" או ש"ע בכמות 1000 או "פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 
 ק"ג/מ"ר לקבלת ציפוי יבש3 שכבות ציפוי בכמות כוללת של 2גר'/מ"ר, 

 מ"מ - חדר אשפה2בעובי של 

3.5.28.0010

634.95 איטום רצפות חדרים רטובים - חדר אשפה 5.28 סה"כ לתת פרק:

634.95 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

עבודות נגרות ומסגרות 6 פרק:

עבודות מסגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,324.68 441.56 קומפלט3.00  - אספקה והתקנה של ארון כיבוי אש תקני מפח עם דלתM-17טיפוס 

07.100.0220 ס"מ, מבוסס על סעיף דקל 90/90ננעלת במידות 
3.6.2.0010

6,100.50 6,100.50 קומפלט1.00  מ"מ במסגרת זויתן בחתך2 - דלתות רפפה מפח בעובי M-19.3טיפוס 
 מ"מ2 ס"מ מפח בעובי 150/400 מ"מ לארון מוני מים במידות 45/45

 מ"מ למ תקן אשפה. מבוסס על מחירון "דקל"45/45במסגרת זויתן בחתך 
 ש"ח/מ"ר1225 לפי 06.031.0060סעיף מס' 

3.6.2.0020

3,416.28 3,416.28 קומפלט1.00  מ"מ במסגרת זויתן בחתך2 - דלתות רפפה מפח בעובי M-19.5טיפוס 
 מ"מ2 ס"מ מפח בעובי 160/210 מ"מ לארון מוני מים במידות 45/45

 מ"מ למ תקן אשפה. מבוסס על מחירון "דקל"45/45במסגרת זויתן בחתך 
 ש"ח/מ"ר1225 לפי 06.031.0060סעיף מס' 

3.6.2.0030

10,841.46 עבודות מסגרות 6.2 סה"כ לתת פרק:

10,841.46 גרות ומסגרות עבודות נ 6 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל 8 פרק:

נקודות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 עם תריס פנימי אספקה.BEאביזרים "ניסקו" סדרה 

3,104.20 155.21 20.00 נקודה נקודת מאור 3.8.1.0020

1,098.09 122.01 9.00 נקודה נקודת חיבור קיר 3.8.1.0030

1,020.90 68.06 15.00 נקודה נקודת הכנה למערכת מתח נמוך מאוד (אודיו וידאו, אנטרקום, מנעול
חשמלי ,מצלמות,בטחון וכו')

3.8.1.0160

147.74 147.74 1.00 נקודה נקודת פעמון לדלת כניסה 3.8.1.0170
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
760.28 380.14 2.00 נקודה נקודת לחצן חירום 3.8.1.0190

265.60 265.60 1.00 נקודה נקודת תא פוטואלקטרי 3.8.1.0200

1,494.00 74.70 20.00 נקודה 3.8.1.0210 ממ"ר10/16נקודת חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת חשוף ושזור 

141.93 15.77 9.00 יח' תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור בית תקע מוגן מים 3.8.1.0250

8,032.74 נקודות 8.1 סה"כ לתת פרק:

אינסטלציה חשמלית 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה:כל הסולמות והתעלות כוללים במחירם את החומרים והעבודה

הנדרשים לצורך חיבורם למוליך הארקה.

2,739.00 45.65 60.00 מ"א 3.8.2.0040 מ"מ4 כולל חבל משיכה 4 מחוזק דרג 4 בקוטר "PVCצינור 

1,162.00 58.10 20.00 מ"א 3.8.2.0050 כולל חבל משיכה4צינור פלסטי שרשורי מחוזק דגם "קוברה" בקוטר "

332.00 33.20 10.00 מ"א 3.8.2.0060 כולל חבל משיכה2צינור פלסטי שרשורי מחוזק דגם "קוברה בקוטר "

1,195.20 19.92 60.00 מ"א 3.8.2.0070 מ"מ תקני של בזק כולל חבל משיכה50 13.5צינור יק.ע 

199.20 9.96 20.00 מ"א 3.8.2.0080 מ"מ כבה מאליו כולל חוט משיכה40צינור כפיף מריכף 

2,324.00 58.10 40.00 מ"א 3.8.2.0100 ממ"ר.4X25 N2XYכבל חשמל מנחושת 

124.50 12.45 10.00 מ"א 3.8.2.0110 ממ"ר5X6 N2XYכבל חשמל מנחושת 

398.40 9.96 40.00 מ"א 3.8.2.0120 ממ"ר.10X1.5 NYYכבל פיקוד 

560.25 12.45 45.00 מ"א  בסטנדרט בזק, חיבור לארון בזק ולתיבת20X(2X0.5 זוג (20כבל טלפון 
טלפונים בבניין

3.8.2.0130

207.50 207.50 1.00 מ"א 3.8.2.0140 זוג כולל בסיסי מתכת מותקנים ומחווטים20מהדקים קורונה לכבל 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
83.00 83.00 1.00 מ"ר 3.8.2.0150 מ"מ מצופה פורמיקה18לוח עץ סנדביץ 

132.80 66.40 2.00 יח'  ס"מ) מותקנת על הקיר כוללת גם פלטת עבודה בגב25X18) D3 CIקופסה 
 התיבה (עבור הסתעפות גילוי אש , כריזה וטלוויזיה)

3.8.2.0160

99.60 33.20 3.00 יח'  של "גוויס" או ש"ע באישור המתכנןIP65קופסת חיבורים אטומת מים 
 ס"מ.10X10במידות 

3.8.2.0170

371.84 11.62 32.00 מ"א 3.8.2.0180 מאושר ע"י חברת הכבלים/ לווין מותקןRG11כבל טל"כ 

41.50 41.50 1.00 יח' מפצל חיבורים לכבל טלוויזיה 3.8.2.0190

1,958.80 979.40 2.00 יח'  ס"מ מפוליאסטר של40X40X20ארון תקשורת בזק/טל"כ/מחשבים במידות 
 חברת אורלייט

3.8.2.0200

1,826.00 1,826.00 1.00 יח'  הכוללCAT 6אספקה התקנה ובדיקה של לוח ניתוב (סוויצ') לקווי מחשב 
 העבודה תכלול התקנת הלוח בארון כולל פס סימוןRJ45שקעי 12 

השקעים בלוח הניתוב כולל עבודה מושלמת של מערכת מחשבים במעון .

3.8.2.0210

124.50 124.50 1.00 יח'  מודול) תחה"ט.8קופסת ריכוז כבילה מאמצעי מולטימדיה מודולרית (
כדוגמת גוויס

3.8.2.0220

1,245.00 קומפלט העברת מתקן החשמל בכללותו בדיקת בודק מוסמך/חברת החשמל כולל
בצוע כל ההכנות הדרושות כולל תאום הזמנת ותשלום לבודק, ליווי

הבודק במשך כל זמן הבדיקה, עזרה טכ נית שכרוכה בשעות עבודה ו/או
חומרי עזר שתדרש במידת הצורך לבודק. המחיר כולל גם את בצוע תיקון

כל הליקויים שידרשו לתיקון עד להשלמת המתקן לפי דרישות הבודק .

3.8.2.0230

13,880.09 סטלציה חשמלית אינ 8.2 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 אלא אם3000°K. גוון הנורות 1הערות כלליות ----------------------------- 

. כל גופי תאורת לד יהיו בעלי נורות עם אורך2רשום אחרת בתוכנית 
 שעות עבודה, דריבר אינטגרלי (אלא אם צויין050,0 0חיים לפחות של 

. מחיר3 בעלי תקן כמפורט במפרט הטכני CREE ,PHILIPSאחרת) כגון: 
ג"ת כולל אספקה, הובלה, התקנה, ציוד הדלקה, נורות וחיבור לחשמל של

. כל4 ג"ת. כל גופי תאורת לד יהיו בעלי דרייברים תוצרת אירופאית 
. כלIPS 5 PHIL או T5- OSRAMהנורות הפלורסצנטיות יהיו נורות דגם 

.OSRAMהמשנקים לנורות פלורסצנטיות יהיו אלקטרוניים בלבד תוצרת 
 נורות.2בגופים עם יותר מנורה אחת יהיה משנק משותף מקסימום ל-

-----------------------------

4,731.00 315.40 15.00 יח' 3.8.3.0070 דגם תבור לד של געש17Wג"ת עגול כיסוי פלסטי מוגן מים עם נורות לד 

3,320.00 332.00 10.00 יח' 3.8.3.0090 דגם סטאר לד של געש26Wג"ת חוץ עם נורות לד 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,051.00 גופי תאורה 8.3 סה"כ לתת פרק:

הארקות 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
298.80 14.94 20.00 מ"א 3.8.5.0010 ממ"ר10מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 

298.80 14.94 20.00 מ"א 3.8.5.0020 ממ"ר16מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 

415.00 20.75 20.00 מ"א 3.8.5.0030 ממ"ר16 בחתך P.V.Cמוליך הארקה מנחושת עם בידוד 

830.00 41.50 20.00 מ"א 3.8.5.0040 ממ"ר35 בחתך P.V.Cמוליך הארקה מנחושת עם בידוד 

99.60 9.96 10.00 יח'  ממ"ר (כולל)10-35תוספת למחיר מוליך נחושת חשוף ושזור בחתכים 
עבור מהדק קנדי וחיבורו לאלמנט מתכתי (תעלות כבלים, מגשים, וכו')

3.8.5.0050

1,942.20 הארקות 8.5 סה"כ לתת פרק:

מערכת גילוי אש 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
149.40 149.40 1.00 יח' לחצן אזעקת אש למערכת ממוענת 3.8.6.0030

373.50 373.50 1.00 יח' צופר אזעקת אש חיצוני מוגן מים עם נצנץ בצבע לבן למערכת ממוענת
להתקנה גלויה על הקיר/תקרה

3.8.6.0050

522.90 מערכת גילוי אש 8.6 סה"כ לתת פרק:

32,428.93 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
1,237.53 58.93 21.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים השכבה

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

3.9.11.0010

1,237.53 טיח פנים 9.11 סה"כ לתת פרק:

1,237.53 עבודות טיח 9 סה"כ לפרק:
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עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

חיפוי קירות 10.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,747.45 178.45 21.00 מ"ר  ס"מ,33/33חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 

 ש"ח/מ"ר, בחדר אשפה60 ס"מ, מחיר יסוד 45/45 ס"מ, 30/45
3.10.50.0010

3,747.45 חיפוי קירות 10.50 סה"כ לתת פרק:

3,747.45 עבודות ריצוף וחיפוי 10 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
54,282.00 498.00 109.00 מ"א  ס"מ10 ס"מ ובעובי 40 ס"מ ועד 35נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב מעל 

 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן220במחיר יסוד לאבן 
3.14.30.0010

54,282.00 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
333,087.30 323.70 1,029.00 מ"ר  ס"מ, לרבות5חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "טלטיש" בעובי 

 ס"מ. העבודה9יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 
 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט "נירוסטה" אל רשת מאחורי4כוללת 

). מחיר יסוד14.050.0400-0410האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 
 ש"ח/מ"ר120 לאבן 

3.14.50.0010

14,519.19 14.11 1,029.00 מ"ר 3.14.50.0020 ס"מ, לרבות עיגונה10/10 מ"מ כל 4.8רשת פלדה מגולוונת בקוטר 

347,606.49 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.50 סה"כ לתת פרק:

תוספות למחירי החיפויים בקירות 14.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
71,172.50 207.50 343.00 מ"א  מ"מ לעיגון לוחות החיפוי, לרבות120/120/10זויתן מגולוון במידות 

חיזוק עם דיבלים
3.14.70.0010

71,172.50 תוספות למחירי החיפויים בקירות 14.70 סה"כ לתת פרק:

ריצוף משטחי אבן 14.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,815.50 423.30 35.00 מ"א  ס"מ במחיר יסוד35/15מדרגות חוץ גושניות מאבן "ביר זית" במידות 

 ס"מ ורובה5 ש"ח/מ"א לרבות מילוי בחומר מליטה בעובי עד 180לאבן 
בין המשיקים. המדרגות מונחו ת על משטח בטון משופע שנמדד בנפרד.

85בעיבוד "מסמסם", ראה פרט 

3.14.80.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,905.00 83.00 35.00 מ"א נגיש- תוספת למדרגות אבן עבור עיבוד פס נגד החלקה לפי תקן נגישות

 ס"מ מקצה המדרגה3 ס"מ ובמרחק 3בקצה המדרגה ברוחב 
3.14.80.0020

17,720.50 ריצוף משטחי אבן 14.80 סה"כ לתת פרק:

490,781.49 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

ריצוף באבנים משתלבות 40.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,762.68 84.66 198.00 מ"ר  ס"מ או10/20 ס"מ, מלבניות במידות 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור5 ס"מ, לרבות חול 20/20רבועיות במידות 
3.40.53.0010

16,762.68 ים משתלבות ריצוף באבנ 40.53 סה"כ לתת פרק:

אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים 40.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,587.56 56.44 99.00 מ"א 3.40.54.0010 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור10/20/100אבן גן במידות 

5,587.56 י תיחום וסריג לעצים אבני שפה וגן, אבנ 40.54 סה"כ לתת פרק:

22,350.24 פיתוח נופי 40 סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

נטיעה 41.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בכל הסעיפים, העבודה כוללת החומרים והכלים הנדרשים לביצוע
העבודה, בהתאם למפרט המיוחד לביצוע עבודות הגינון והנטיעה

 ובהתאם לתקנים41ובהתאם למפרט הבין משרדי של משרד הביטחון -פרק 
 של משרד החקלאות.

2,490.00 622.50 4.00 יח'  צול4.5 - 3.5 מ', קוטר הגזע מ- 3.5אספקה ונטיעת עצים בוגרים גובה 
 ליטר קומפוסט מועשר לבור הנטיעה.20כולל 

3.41.20.0020

664.00 166.00 4.00 יח'  מ', אספקה1.2 מ' בעומק 2.0X2.0חפירת בור נטיעה מידות בור הנטיעה 
ומילוי בורות הנטיעה באדמת גן מקומית  מטיב מאושר ע"י מחלקת

הגננות.

3.41.20.0030

3,154.00 נטיעה 41.20 סה"כ לתת פרק:

דשא סינטטי 41.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
85,905.00 207.50 414.00 מ"ר דשא סינטטי דגם "פרפקט" דוגמת "דשא עוז" או ש"ע, בעל סיבים

 מ"מ40מפוצלים ומקורזלים מפוליפרופילן בארבעה גוונים, בגובה 
 תפר למ" ר), מראה טבעי, משטח תחתון19,000צפיפות סיבים מרבית (

לייטקס ופוליפרופילן, מותקן על מצע, בטון או ריצוף קיימים, מתאים
 נגד נז קיUVלגינות פרטיות ושטחי ציבור ללא דריכה מרובה, בעל מגן 

 שנות אחריות כנגד דהייה, מחיר5שמש, אינו דורש מילוי חול ותחזוקה, 
 מ"ר500 ש"ח/מ"ר. המחיר הינו לשטח עד 95יסוד 

3.41.30.0020

85,905.00 דשא סינטטי 41.30 סה"כ לתת פרק:

צנרת השקיה 41.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,035.60 8.63 120.00 מ"א  מ"מ, לרבות25 רך, קוטר 6צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 

אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי
נמדדים בנפרד)

3.41.70.0010

846.60 28.22 30.00 מ"א  מ"מ,63 קשיח, קוטר 10צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 
לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה

וכיסוי נמדדים בנפרד)

3.41.70.0020

5,478.00 45.65 120.00 מ"א  מ"מ, לרבות חפירה בעומק כיסוי75 קוטר 6שרוול מצינור פוליאתילן דרג 
 ס"מ והשחלת חוט ניילון70 עד 

3.41.70.0030

7,360.20 צנרת השקיה 41.70 סה"כ לתת פרק:

שלוחות טפטוף 41.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
119.52 29.88 4.00 יח'  טפטפות אינטגרליות10 מ"מ עם 16טבעת מצינור פוליאתילן קוטר 

 ס"מ, הטבעת מחוברת לצינור ההזנה ע"י30מתווסתות, במרווחים של 
מחבר פלסאון

3.41.80.0010

119.52 שלוחות טפטוף 41.80 סה"כ לתת פרק:

ראשי מערכת 41.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,059.00 6,059.00 1.00 יח'  בהתאם לתכנית כולל: אביזרים, מגופים ואביזרי1ראש מערכת בקוטר "

, מחשבון גלקון כולל כל ORN-432חיבור. המחיר כולל ארון אורלייט 
העבודות הדרושות להתקנת ראש מערכת וחיבורו למקור המים וכל

העבודות הנוספות להפעלה תקינה של המערכת. שו"ע

3.41.99.0010

3,320.00 3,320.00 1.00 יח'  או ש"ע לרבות גג נפתח,VI-2ארון הגנה לראש מערכת מסוג "ענבר" דגם 
מנעול וכל עבודות העפר הנדרשות

3.41.99.0020

9,379.00 ראשי מערכת 41.99 סה"כ לתת פרק:

105,917.72 גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:
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ריהוט חוץ 42 פרק:

מתקני חוץ סטנדרטיים 42.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,936.00 15,936.00 1.00 יח' מתקן משולב כדוגמת חברת גן גנית מסוג טוטו הקטר עם קרונות מק"ט

 או שו"ע2615342
3.42.61.0010

5,187.50 5,187.50 1.00 יח' מתקן משולב כדוגמת חברת גן גנית מסוג מנהרת זחילה דגם צפרדע מק"ט
 או שו"ע2615408

3.42.61.0020

9,960.00 9,960.00 1.00 יח' מתקן משולב כדוגמת חברת גן גנית מסוג תחושות דמבו הפילון מק"ט
 או שו"ע2615421

3.42.61.0030

18,301.50 6,100.50 3.00 יח'  מ' כולל קירוי כדוגמת גן גנית מק"ט2/2ארגז חול עם מסגרת עץ במידות 
 או שו"ע2615430

3.42.61.0040

2,033.50 406.70 5.00 מ"ק ) בארגזי חול לגני ילדים, מסופק1 חלק 1498מילוי חול תקני (לפי ת"י 
 טון לשק), לרבות הובלה ופיזור. המחיר לכמות הגדולה הינו1.1בשקים (

 מ"ק20עד 

3.42.61.0050

51,418.50 מתקני חוץ סטנדרטיים 42.61 סה"כ לתת פרק:

סככות הצללה 42.67 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,660.00 230.00 42.00 מ"ר סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה. הרשת עשויה מחוט

פוליאתילן בצפיפות גבוהה, האריג אינו נרקב ודוחה עובש, הצללה
, הרשת עשויה מחומרים מעכבי בעירה לפיU.V, עמידה בפני 98%-91%
, דגם "פגודה" דוגמת "סככות ראשון" או ש"ע, לרבות5093ת"י 

 מ'6-7 מ', במרחק של 8 ובגובה עד 4קונסטרוקצית עמודי פלדה בקוטר "
בין העמודים, מעוגנים בקרקע בפינות הסככה ותמיכת הרשת ע"י צינורות

 פלדה. הרשת מאושרת ע"י משרד החינוך, משרד הבריאות וכיבוי אש
להתקנה בסביבה של ילדים ובוגרים.

3.42.67.0010

9,660.00 סככות הצללה 42.67 סה"כ לתת פרק:

61,078.50 ריהוט חוץ 42 סה"כ לפרק:

עבודות גידור 44 פרק:

גדרות פלדה 44.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
57,104.00 356.90 160.00 מ"א 2.0 - גדר דגם "ציון" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה M-11טיפוס 

 מ"מ, שני99 מ"מ במרווח של 25/25/1.5מ' עשויה מפרופילים ניצבים 
3.0 מ"מ כל 60/60/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל 40 /60/2פרופילים אופקיים 

 מ', לרבות יסודות בטון בודדים

3.44.12.0010

57,104.00 גדרות פלדה 44.12 סה"כ לתת פרק:

גדרות מרשתות מרותכות 44.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,702.40 265.60 29.00 מ"א  - גדר רשת מרותכת דגם "מיטל" או "ניו ג'רסי" או "תחוםM-13טיפוס 

 מ"מ, פינות40/5 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 1.1חלקה" או ש"ע בגובה 
 מ"מ, עמודים50/150/5מרובעות או עגולות ורשת מר ותכת במשבצות 

2.14-2.16 מ"מ כל 2 ועובי 2 מ"מ או מצינור קוטר "50/50/2.2מפרופיל 
מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בט ון בודדים

3.44.13.0010

7,702.40 גדרות מרשתות מרותכות 44.13 סה"כ לתת פרק:

מעקות הולכה והפרדה להולכי רגל 44.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,344.90 257.30 13.00 מ"א 3.44.21.0010 ס"מ לפי מפרט עיריית ירושלים90מעקה בטיחות להולכי רגל בגובה 

3,344.90 מעקות הולכה והפרדה להולכי רגל 44.21 סה"כ לתת פרק:

שערים מפרופילי פלדה 44.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,984.00 1,992.00 2.00 יח'  - שער חד כנפי מגולוון דגם "ערן" או "צבר" או ש"ע במידותM-12טיפוס 

 מ"מ, ניצבים60/40/2.2 ס"מ, מסגרת הכנף מפרופיל 200/120-140
 מ"מ, לרבות משקוף99-100 מ"מ במרו וח של 25/25/1.5מפרופיל 
 ס"מ ובריח למנעול50/50/70, יסודות בטון במידות 60/60/2מפרופיל 

תלייה

3.44.31.0010

3,984.00 שערים מפרופילי פלדה 44.31 סה"כ לתת פרק:

שערים מרשתות מרותכות 44.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,503.80 2,300.76 5.00 יח'  - שער פשפש חד כנפי מגולוון דגם "נתיב" או ש"ע במידותM-14טיפוס 

50/150/5 ורשת מרותכת 1/"2.2 ס"מ מסגרת מצינורות קוטר "110/120
 לרבות מנעול2/"2.2מ"מ, לרבות עמודי שער מצינו ר מגולוון קוטר 

 ס"מ. על בסיס סעיף דקל50/50/70תלייה, בריח ויסודות בטון במידות 
44.032.0012

3.44.32.0010

11,503.80 שערים מרשתות מרותכות 44.32 סה"כ לתת פרק:

83,639.10 עבודות גידור 44 סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,730.00 3.82 1,500.00 מ"ר 3.51.10.0010 ס"מ20חישוף השטח בעובי עד 

782.10 1.58 495.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר 3.51.10.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
149.40 49.80 3.00 מ"ר פירוק אבני שפה והנחתן מחדש 3.51.10.0040

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 חישוף שטח הכולל בין היתר: פרוק ופינוי מסלעות וכל פרוק נדרש עד
להכנת השטח לביצוע המבנה ועבודות הפיתוח בגבולות הביצוע הנדרש.

באחריות הקבלן לערוך סיור בש טח טרם מתן הצעתו.

3.51.10.0050

11,661.50 עבודות הכנה ופירוק 51.10 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתיות 51.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,932.15 120.35 149.00 מ"ק מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת.

 מ"ק500המחיר הינו לכמות של עד 
3.51.30.0010

17,932.15 מצעים ותשתיות 51.30 סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 51.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
488.04 69.72 7.00 מ"ר ס''מ,4 ס''מ . לרבות: בטון אספלט בעובי 19=15+4מדרכה אספלט בעובי 

,PG 68-10 מ''מ, ביטומן 12.5מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 
ס''מ, ציפוי יסוד וצורת דרך15לרבות מצע סוג א' בעובי

3.51.40.0010

488.04 עבודות אספלט 51.40 סה"כ לתת פרק:

תמרור ושילוט - תוכנית בטיחות 51.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,735.00 1,245.00 3.00 מ"ר הובלה, הספקה, התקנה כולל ביסוס, עמודים ושלטים מסוג עירוני/ בין

 (דרגה רב עוצמה) לדרך עירונית / ביןH.I 2עירוני, זוהר מחזיר אור דרגה 
 מ"מ, לרבות מסגרת וחיבור. לביסוס2עירוני, מפח אלומניום בעובי 

העמודים ע"פ מפרט לעמודי שילוט ותמרורים ביסוסם ומקומם (מצורף).
יש להביא בחשבון שעל הקבלן לתכנן במפורט את השל טים ע"פ התכנון

המצורף למכרז זה.

3.51.80.0010

913.00 456.50 2.00 יח' מראות פנורמיות אקריליות לצמתים בעלי שדה ראיה מוגבל, תוצרת
3 ס"מ עם תושבת לעמוד קוטר ''50ארופאית, קוטר 

3.51.80.0020

942.88 117.86 8.00 יח' , ללא עמודE.Gתמרור זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה  3.51.80.0030

2,224.40 55.61 40.00 מ"א 3.51.80.0040 לתמרור עירוני, כולל יסוד ופקק בחלק העליון3עמוד מגולוון קוטר ''

7,815.28 תמרור ושילוט - תוכנית בטיחות 51.80 סה"כ לתת פרק:

תמרור ושילוט 51.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
707.16 117.86 6.00 יח' , ללא עמודE.Gתמרור זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה  3.51.81.0010

1,612.69 55.61 29.00 מ"א 3.51.81.0020 לתמרור עירוני, כולל יסוד ופקק בחלק העליון3עמוד מגולוון קוטר ''

2,319.85 תמרור ושילוט 51.81 סה"כ לתת פרק:

צביעה וסימון דרכים 51.82 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
235.71 2.91 81.00 מ"א 3.51.82.0010 ס"מ לבן מלא/מקווקו12צביעת קווים ברוחב 

129.48 21.58 6.00 מ"ר 3.51.82.0020 ס"מ)50ציבעת מעברי חציה (קווים ברוחב 

403.38 4.98 81.00 מ"א צביעת אבני שפה 3.51.82.0030

415.00 415.00 1.00 יח' 3.51.82.0040 ס"מ בצבע כבישים כחול300/560סימון חניית נכים במידות 

298.80 298.80 1.00 יח' 3.51.82.0050 ס"מ בצבע כבישים לבן300/560סימון מסגרת לבנה לחנית נכים במידות 

149.40 149.40 1.00 יח' צביעה בשבלונה של סמל חניית נכים על מקום חניית רכב נכים בצבע לבן
 ס"מ60/60 על רקע כחול במידות 

3.51.82.0060

1,631.77 צביעה וסימון דרכים 51.82 סה"כ לתת פרק:

41,848.59 סלילת כבישים ורחבות 51 סה"כ לפרק:

מתקני תברואה 57 פרק:

אספקת מים מחוץ למבנה 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,809.40 1,809.40 קומפלט1.00 6ביצוע מושלם של התחברות מקו מים עירוני קיים. הקו הקיים בקוטר "

.3 עם צפוי פנימי של בטון בקוטר "Tעשוי פלדה, וההסתעפות עם אביזר 
העבודה כוללת תיאום עם ה מזמין ו/או הרשות המקומית, חפירה לגלוי

הקו, מצע ומלוי בחול ים, הידוק בשכבות, תיקון האספלט והחזרת המצב
לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של ההסתעפות. העבו דה כמכלול.

)57.014.0030(סעיף דקל 

3.57.1.0010

2,075.00 2,075.00 קומפלט1.00 הכנה מושלמת בנישה חיצונית, או באופן גלוי על על יד קיר קיים, למונה
מים ראשי לבנין, על פי המרחקים והמידות שהקבלן יקבל לאחר שיתאם

3הנושא עם הרשות העירונית או עם המזמין. קוטר הצנרת הראשית "
 זויות צנרת פלדה עם צפוי פנימי של בטון4(פלדה). ההכנה כוללת כ-

 תוצ'3 דרסר מגולבן " 1 3, אוגנים מגולבנים בקוטר ", 3בקוטר "
4 1.5 הכנות (מופות) לפחות לאביזרי מדידה ואיורור בקוטר ", 4"קראוס", 

 ס"מ40X40X40- לעיגון הצנרת ותמיכות צנרת במידות 200 גושי בטון ב 
5 עם רגל פח מגולבן (2 בקוטר "40לפחות, תמיכו ת צנרת מצנור סקדיול 

 שכבות צבע2 מ"מ, צביעה (2 ס"מ) ואוכף מפח 15X15מ"מ עובי במידות 
יסוד וסופי) וכל יתר הנדרש. עבודה

3.57.1.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
קומפלט )57.014.0510והמשך מסעיף קודם - כמכלול. (סעיף דקל  3.57.1.0030

2,921.60 1,460.80 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מגוף ראשי לאספקת מים לבנין או מגוף
ברשת המים הראשית, מותקן בתא מגוף חיצוני או במכלול מונה המים,
ברז "טריז" קצר לפי דגמי "שמידי נג" עם צפוי פנימי של אמאיל (מיוצר
ע"י "רפאל") או ש"ע של "הכוכב", כולל אוגנים נגדיים מגולבנים וכל

)57.021.0110. (סעיף דקל 3הנדרש. הקוטר "

3.57.1.0040

788.50 788.50 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של מסנן אלכסוני על קו מים ראשי,
עם צפוי פנימי של אמאיל, כולל מגוף שטיפה כדורי. המסנן תוצרת

.3"א.ר.י." או "רפאל" או "הכוכב" , אוגנים נגדיים וכל הנדרש. הקוטר "
)57.022.1000(סעיף דקל 

3.57.1.0050

5,278.80 5,278.80 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מז"ח עם אזור לחץ מופחת, תיקני ומאושר,
תוצרת "קונבראקו" (משווק ע"י "א.ר.י." כפר חרוב") או ש"ע מאושר,

אוגנים נגדיים מגולבנים וכל הנדרש, והתקנה ע"י מתקין מורשה בלבד.
)57.022.0299. (סעיף דקל 3הקוטר "

3.57.1.0060

1,054.10 1,054.10 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז סגירה למי רשת, "פרפר" מגופר, מנגנון
, תוצרת "רפאל" או3 גיר, אוגנים נגדיים מגולבנים וכל הנדרש. הקוטר "

57.021.02(80"הכוכב". (סעיף דקל 

3.57.1.0070

448.20 149.40 3.00 יח' . (סעיף דקל1אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל של ברז "כדורי", הקוטר "
07.021.0410(

3.57.1.0080

305.44 38.18 8.00 יח' .1אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל של רקורד לברז "כדורי", הקוטר "
)07.023.0720(סעיף דקל 

3.57.1.0090

1,004.30 1,004.30 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל של מז"ח עם אזור לחץ מופחת, תיקני
ומאושר, תוצרת "קונבראקו" (משווק ע"י "א.ר.י." כפר חרוב") או ש"ע

מאושר, אוגנים נגדיים מגולבני ם וכל הנדרש, והתקנה ע"י מתקין מורשה
)07.021.0695. (ראש מע' גינון) (סעיף דקל 1בלבד. הקוטר "

3.57.1.0100

244.85 244.85 1.00 יח'  למי רשת. (סעיף דקל1אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל של אל חוזר "
07.021.0520(

3.57.1.0110

1,294.80 1,294.80 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז אוטומטי לשחרור אויר מקוי מים
, כולל2, בקוטר "D-050ראשיים. הברז תוצרת "א.ר.י." דגם "שלף ממוגן" 
)57.022.0100כל הנדרש וכמומלץ ע"י יצרן ה ברז. (סעיף דקל 

3.57.1.0120

2,365.50 2,365.50 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז שריפה כפול עם חבור מאוגן, כולל
מכסה הגנה, מחברי "שטורץ" וכל הנדרש, בצבע אשר יקבע ע"י הרשות

")X4"X3המקומית (מאמאיל אפוי בתנור). הב רז תוצרת "פומס" דגם מס' 
). על כל מוצא יותקן "סגר שטורץ" מקורי של היצרן, וכל יתר הנדרש3"9

וכמפורט. גובה התקנת ברז השריפה יקבע ע"יהמפקח ומיקומו הסופי
יסומן לפני הביצוע. המחיר כולל גם גוש בטון תת-קרקעי, מבטון מזוין

לייצוב הזקיף, על פי הפרטים בתכניות, לרבות החפירה/חציבה, הידוק,
)57.026.0031מלווי בחומר מצעים וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

3.57.1.0130
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
597.60 597.60 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של "מתקן שבירה" נגד הצפה לברזי

, כולל אוגנים נגדיים מגולבנים, עם214כבוי אש, תוצרת "פומס" דגם 
)57.026.0070. (סעיף דקל 4, וכל הנדרש. הקוטר "APCצפוי 

3.57.1.0140

11,620.00 166.00 70.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים ראשית, טמונה בקרקע
 ס"מ, כולל פתיחת אספלט בחיתוך, או פירוק מדרכות100בעומק של עד 

מרוצפות או אבני שפה וכו' לאורך תואי הצנור, חפירה וחציבה, מצע
 ס"מ, מלוי הידוק בשכבות וכל הנדרש,15ועטיפת חול דיונות בעובי 

תיקוני אספלט או ריצוף והחזרת המצב לקדמותו. צנרת פקסגול דרג
S.D.R 16.2 10 מ"מ והמחיר לפי האורך ותוספת75 הצנרת בקוטר קוטר 

באורך עבור אביזרים כמפורט.

3.57.1.0150

1,245.00 1,245.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של זקיף ואביזרים לראש מערכת השקייה כולל
 ברז סגירה, מסנן, ווסת לחץ עשויים פוליאטילן תוצרת "פלסים" או ש"ע,

 עמיד בקרינת שמש,1 קשיח "PVC. האביזרים יחובר ו לצינור 1הקוטר "
העולה מהקרקע (ומחובר לצנרת האספקה התת-קרקעית) עם גוש בטון

40X40X40.ס"מ תת-קרקעי לייצוב הזקיף. העבודה לסעיף זה כ מכלול 

3.57.1.0160

581.00 116.20 5.00 יח' . (סעיף דקל0.75אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל אך של ברז גן בקוטר "
07.045.0030(

3.57.1.0170

33,634.09 אספקת מים מחוץ למבנה 57.1 סה"כ לתת פרק:

מערכת ביוב וסילוק שפכים בגבולות מגרש 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,277.50 161.85 150.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צינורות פי.וי.סי. קשיח לביוב ותיעול תת

 בעלי עובי דופן "מעובה" בצבע884 (לפי תקן ישראל SN-8קרקעי חיצוני, 
 כתום), מונחים בקרקע, עם טבעות אטימה מותקנות בשקוע ועם כיסויים
מתאימים להגנה על טבעות האטימה. בשטחי גינון ופיתוח, תחת משטחי

בטון, כבישים וכנדרש. לרבות חפירה/חציבה, מצע חול ים (דיונות) בגובה
 ס"מ בצדדים ומעל. מילוי החפירה והידוק במכבש20 ס"מ לפחות, 15 

 מ"מ160מכני, מילוי והחזרת הפיתוח למצב הנדרש. הצנרת בקוטר 
 ס"מ, כמפורט וכנדרש במפרט ובתוכניות. (סעיף דקל275ובעומק עד 

57.032.0040(

3.57.2.0010

2,158.00 107.90 20.00 מ"א 110 לביוב כנ"ל אך בקוטר HDPEאספקה והתקנה מושלמים של צינורות 
)07.031.0430מ"מ. (סעיף דקל 

3.57.2.0020

4,233.00 4,233.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות
, לרבות דפנות הגליל, תקרות (שטוחות או שלושה חלקים658מבטון ת"י 

, רצפת תא יצוקהMBאו קונוס בהתאם לנדרש), מתוצרת "וולפמן" דגם 
 ס"מ על גבי מצע בטון רזה, אטימה בין החוליות20מבטון בעובי 

הטרומיות, בניית מזלגון (בנצי'ק), קדח בדופן התא לכניסת/יציאתצ נרת,
" כמשווק ע"יCS910אטמי חדירה בין צנרת פי.וי.סי. לתא בטון מסוג "

 ס"מ עם מכסה ב.ב. (בסעיף נפרד)100"וולפמן". התא בקוטר פנימי 
 ס"מ. כולל שלבי ירידה ברוחב כפול275 טון, ובעומק עד 8לעומס עד 

. כמפורט וכנדרש. כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל631בהתאם לת"י 
57.042.0050(

3.57.2.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,730.00 2,573.00 10.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות

, לרבות דפנות הגליל, תקרות (שטוחות או שלושה חלקים658מבטון ת"י 
, רצפת תא יצוקהMBאו קונוס בהתאם לנדרש), מתוצרת "וולפמן" דגם 

 ס"מ על גבי מצע בטון רזה, אטימה בין החוליות20מבטון בעובי 
הטרומיות, בניית מזלגון (בנצי'ק), קדח בדופן התא לכניסת/יציאתצ נרת,

" כמשווק ע"יCS910אטמי חדירה בין צנרת פי.וי.סי. לתא בטון מסוג "
 ס"מ עם מכסה ב.ב. (בסעיף נפרד) לעומס80"וולפמן". התא בקוטר פנימי 

 ס"מ. כולל שלבי ירידה ברוחב כפול בהתאם125 טון, ובעומק עד 8עד 
)57.042.0010. כמפורט וכנדרש. כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 631לת"י 

3.57.2.0040

1,045.80 1,045.80 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מפל, מצינורות פי.וי.סי. קשיח, כולל כל
 מעלות, קוטר45 ושתי קשתות Tהאביזרים למפל חיצוני, הסתעפות 

)57.046.0050 ס"מ. (סעיף דקל 300 וגובה המפל עד 4/"6הצנרת "

3.57.2.0050

11,869.00 1,079.00 11.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מכסה ב.ב. ריבועי דגם כרמל במידות
)57.043.0760 (סעיף דקל B125 ס"מ 60X60אבנים משתלבות 

3.57.2.0060

647.40 323.70 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מכסה לשוחת בקרה לניקוז עם רשת לעומס
)98.142.0900 ס"מ (סעיף דקל 50 טון עם נעילה בקוטר 25

3.57.2.0070

5,826.60 5,826.60 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים, של מפריד שומנים טמון בקרקע, כולל
 ס"מ, תקרת בטון מעל, חיבורו לצנרת250חפירה/חציבה לעומק של 

 ס"מ60נכנסת ויוצאת, תאי בקורת מעל לפתחים עם מכסי מדרכה בקוטר 
וכל יתר הנדרש וכמפורט, ועל פי הנחיות היצרן. המפריד תוצרת "רומולד"

5.0126 ליטר) וכל יתר הנדרש וכמפורט. (סעיף דקל NS2) 1200 דגם 
07.06(

3.57.2.0080

75,787.30 מערכת ביוב וסילוק שפכים בגבולות מגרש 57.2 סה"כ לתת פרק:

109,421.39 מתקני תברואה 57 סה"כ לפרק:

977,307.78 פיתוח מעונות 3 סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: פיתוח גני ילדים

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

מצעים 2.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,616.16 6.64 394.00 מ"ר 4.2.11.0020 מ"מ מתחת לרצפת בטון0.3מצע יריעות פוליאטילן בעובי 

2,616.16 מצעים 2.11 סה"כ לתת פרק:

מרצפים ורצפות 2.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
582.66 97.11 6.00 מ"ר  ס"מ (המצע10 יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 30מרצפי בטון ב-

נמדד בנפרד)
4.2.50.0010

582.66 מרצפים ורצפות 2.50 סה"כ לתת פרק:

חגורות 2.72 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,253.30 1,253.30 1.00 מ"ק  ס"מ, ראה פרט15/44 יצוקות בהיקף ארגז חול בחתך 30חגורות בטון ב-

86
4.2.72.0010

1,253.30 חגורות 2.72 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,058.70 4,058.70 1.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 4.2.99.0010

4,058.70 פלדת זיון 2.99 סה"כ לתת פרק:

8,510.82 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות נגרות ומסגרות 6 פרק:

עבודות מסגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,324.68 441.56 קומפלט3.00  - אספקה והתקנה של ארון כיבוי אש תקני מפח עם דלתM-17טיפוס 

07.100.0220 ס"מ, מבוסס על סעיף דקל 90/90ננעלת במידות 
4.6.2.0010

1,777.86 1,777.86 1.00 יח'  ס"מ כדוגמת דגם170/200 - ארונות מפח דו כנפי במידות M-15.2טיפוס 
06.031.0510 של רינגלר או ש"ע. מבוסס על מחירון "דקל" מס' 2504-2

 ש"ח/מ"ר630לפי 

4.6.2.0020

836.64 836.64 1.00 יח'  ס"מ כדוגמת דגם80/200 - ארונות מפח דו כנפי במידות M-15.4טיפוס 
06.031.0510 של רינגלר או ש"ע. מבוסס על מחירון "דקל" מס' 2504-2

 ש"ח/מ"ר630לפי 

4.6.2.0030
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תת כתב: פיתוח גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,939.18 עבודות מסגרות 6.2 סה"כ לתת פרק:

3,939.18 גרות ומסגרות עבודות נ 6 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל 8 פרק:

נקודות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 עם תריס פנימי אספקה.BEאביזרים "ניסקו" סדרה 

2,328.15 155.21 15.00 נקודה נקודת מאור 4.8.1.0020

1,098.09 122.01 9.00 נקודה נקודת חיבור קיר 4.8.1.0030

1,701.50 68.06 25.00 נקודה נקודת הכנה למערכת מתח נמוך מאוד (אודיו וידאו, אנטרקום, מנעול
חשמלי ,מצלמות,בטחון וכו')

4.8.1.0160

147.74 147.74 1.00 נקודה נקודת פעמון לדלת כניסה 4.8.1.0170

380.14 380.14 1.00 נקודה נקודת לחצן חירום 4.8.1.0190

265.60 265.60 1.00 נקודה נקודת תא פוטואלקטרי 4.8.1.0200

522.90 74.70 7.00 נקודה 4.8.1.0210 ממ"ר10/16נקודת חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת חשוף ושזור 

141.93 15.77 9.00 יח' תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור בית תקע מוגן מים 4.8.1.0250

6,586.05 נקודות 8.1 סה"כ לתת פרק:

אינסטלציה חשמלית 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה:כל הסולמות והתעלות כוללים במחירם את החומרים והעבודה

הנדרשים לצורך חיבורם למוליך הארקה.

2,158.00 1,079.00 קומפלט2.00  ס"מ. כולל חפירה,80 ס"מ ובעומק 80שוחת תקשורת/חשמל בקוטר 
 טון25איטום וכיסוי מושלם כולל מכסה בטון לעומס 

4.8.2.0020

2,490.00 49.80 50.00 מ"א  ס"מ לתקשורת או/ו60 ס"מ וברוחב 80חפירה\חציבה של תעלה בעומק 
חשמל כולל ריפוד חול,סרט סימון כיסוי והידוק.

4.8.2.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,909.00 38.18 50.00 מ"א 4.8.2.0060 מ"מ4 כולל חבל משיכה 4 מחוזק דרג 4 בקוטר "PVCצינור 

547.80 24.90 22.00 מ"א 4.8.2.0070 כולל חבל משיכה4צינור פלסטי שרשורי מחוזק דגם "קוברה" בקוטר "

179.28 9.96 18.00 מ"א 4.8.2.0080 כולל חבל משיכה2צינור פלסטי שרשורי מחוזק דגם "קוברה בקוטר "

149.40 4.98 30.00 מ"א 4.8.2.0090 מ"מ תקני של בזק כולל חבל משיכה50 13.5צינור יק.ע 

61.40 3.07 20.00 מ"א 4.8.2.0100 מ"מ כבה מאליו כולל חוט משיכה40צינור כפיף מריכף 

67.50 1.25 54.00 מ"א 4.8.2.0110 מ"מ שאינו כלול במחיר הנקודה25צינור מריכף כנ"ל אולם 

996.00 49.80 20.00 מ"א 4.8.2.0120 ממ"ר.4X25 N2XYכבל חשמל מנחושת 

283.14 12.87 22.00 מ"א 4.8.2.0130 ממ"ר.5X10 N2XYכבל חשמל מנחושת 

79.70 7.97 10.00 מ"א 4.8.2.0140 ממ"ר5X6 N2XYכבל חשמל מנחושת 

672.50 13.45 50.00 מ"א 4.8.2.0150 ממ"ר.10X1.5 NYYכבל פיקוד 

224.10 14.94 15.00 מ"א  בסטנדרט בזק, חיבור לארון בזק ולתיבת20X(2X0.5 זוג (20כבל טלפון 
טלפונים בבניין

4.8.2.0160

207.50 207.50 1.00 מ"א 4.8.2.0170 זוג כולל בסיסי מתכת מותקנים ומחווטים20מהדקים קורונה לכבל 

120.35 120.35 1.00 מ"ר 4.8.2.0180 מ"מ מצופה פורמיקה18לוח עץ סנדביץ 

224.10 74.70 3.00 יח'  ס"מ) מותקנת על הקיר כוללת גם פלטת עבודה בגב25X18) D3 CIקופסה 
 התיבה (עבור הסתעפות גילוי אש , כריזה וטלוויזיה)

4.8.2.0190

66.40 33.20 2.00 יח'  של "גוויס" או ש"ע באישור המתכנןIP65קופסת חיבורים אטומת מים 
 ס"מ.10X10במידות 

4.8.2.0200

209.16 11.62 18.00 מ"א 4.8.2.0210 מאושר ע"י חברת הכבלים/ לווין מותקןRG11כבל טל"כ 

41.50 41.50 1.00 יח' מפצל חיבורים לכבל טלוויזיה 4.8.2.0220
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תת כתב: פיתוח גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
498.00 498.00 1.00 יח'  ס"מ מפוליאסטר של40X40X20ארון תקשורת בזק/טל"כ/מחשבים במידות 

 חברת אורלייט
4.8.2.0230

622.50 622.50 1.00 יח'  הכוללCAT 6אספקה התקנה ובדיקה של לוח ניתוב (סוויצ') לקווי מחשב 
 העבודה תכלול התקנת הלוח בארון כולל פס סימוןRJ45שקעי 12 

השקעים בלוח הניתוב כולל עבודה מושלמת של מערכת מחשבים במעון .

4.8.2.0240

124.50 124.50 1.00 יח'  מודול) תחה"ט.8קופסת ריכוז כבילה מאמצעי מולטימדיה מודולרית (
כדוגמת גוויס

4.8.2.0250

11,931.83 סטלציה חשמלית אינ 8.2 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 אלא אם3000°K. גוון הנורות 1הערות כלליות ----------------------------- 

. כל גופי תאורת לד יהיו בעלי נורות עם אורך2רשום אחרת בתוכנית 
 שעות עבודה, דריבר אינטגרלי (אלא אם צויין050,0 0חיים לפחות של 

. מחיר3 בעלי תקן כמפורט במפרט הטכני CREE ,PHILIPSאחרת) כגון: 
ג"ת כולל אספקה, הובלה, התקנה, ציוד הדלקה, נורות וחיבור לחשמל של

. כל4 ג"ת. כל גופי תאורת לד יהיו בעלי דרייברים תוצרת אירופאית 
. כלIPS 5 PHIL או T5- OSRAMהנורות הפלורסצנטיות יהיו נורות דגם 

.OSRAMהמשנקים לנורות פלורסצנטיות יהיו אלקטרוניים בלבד תוצרת 
 נורות.2בגופים עם יותר מנורה אחת יהיה משנק משותף מקסימום ל-

-----------------------------

7,885.00 315.40 25.00 יח' 4.8.3.0090 דגם תבור לד של געש17Wג"ת עגול כיסוי פלסטי מוגן מים עם נורות לד 

7,885.00 גופי תאורה 8.3 סה"כ לתת פרק:

הארקות 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
227.42 227.42 קומפלט1.00  מ"מ לרבות כל ברגי40X4פס השוואת פוטנציאלים מנחושת בחתך 

החיבור, אומים, דיסקיות פליז, שילוט וכל חומרי העזר הדרושים להתקנה
 מקום שמור.20% . אורך הפס יתאים למספר המולי כים שיש לחבר ועוד 

4.8.5.0010

262.80 7.30 36.00 מ"א 4.8.5.0020 ממ"ר10מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 

304.92 8.47 36.00 מ"א 4.8.5.0030 ממ"ר16מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 

145.25 20.75 7.00 מ"א 4.8.5.0040 ממ"ר16 בחתך P.V.Cמוליך הארקה מנחושת עם בידוד 

622.50 24.90 25.00 מ"א 4.8.5.0050 ממ"ר35 בחתך P.V.Cמוליך הארקה מנחושת עם בידוד 



מוריה חברה לפיתוח ירושלים 86עמוד: 20/05/2021

49/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m - מכרז קבלן ראשי - מעון וגן203
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
139.44 9.96 14.00 יח'  ממ"ר (כולל)10-35תוספת למחיר מוליך נחושת חשוף ושזור בחתכים 

עבור מהדק קנדי וחיבורו לאלמנט מתכתי (תעלות כבלים, מגשים, וכו')
4.8.5.0060

1,702.33 הארקות 8.5 סה"כ לתת פרק:

מערכת גילוי אש 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
290.50 290.50 1.00 יח' לחצן אזעקת אש למערכת ממוענת 4.8.6.0030

298.80 298.80 1.00 יח' צופר אזעקת אש חיצוני מוגן מים עם נצנץ בצבע לבן למערכת ממוענת
להתקנה גלויה על הקיר/תקרה

4.8.6.0050

589.30 מערכת גילוי אש 8.6 סה"כ לתת פרק:

28,694.51 עבודות חשמל 8 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
42,828.00 498.00 86.00 מ"א  ס"מ10 ס"מ ובעובי 40 ס"מ ועד 35נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב מעל 

 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן220במחיר יסוד לאבן 
4.14.30.0010

42,828.00 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
243,098.70 323.70 751.00 מ"ר  ס"מ, לרבות5חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "טלטיש" בעובי 

 ס"מ. העבודה9יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 
 קידוחים בכל אבן, חי בור בחוט "נירוסטה" אל רשת מאחורי4כוללת 

). מחיר יסוד14.050.0400-0410האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 
 ש"ח/מ"ר120 לאבן 

4.14.50.0010

10,596.61 14.11 751.00 מ"ר 4.14.50.0020 ס"מ, לרבות עיגונה10/10 מ"מ כל 4.8רשת פלדה מגולוונת בקוטר 

253,695.31 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.50 סה"כ לתת פרק:

תוספות למחירי החיפויים בקירות 14.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
56,025.00 207.50 270.00 מ"א  מ"מ לעיגון לוחות החיפוי, לרבות120/120/10זויתן מגולוון במידות 

חיזוק עם דיבלים
4.14.70.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

56,025.00 תוספות למחירי החיפויים בקירות 14.70 סה"כ לתת פרק:

ריצוף משטחי אבן 14.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,852.40 423.30 28.00 מ"א  ס"מ במחיר יסוד35/15מדרגות חוץ גושניות מאבן "ביר זית" במידות 

 ס"מ ורובה5 ש"ח/מ"א לרבות מילוי בחומר מליטה בעובי עד 180לאבן 
בין המשיקים. המדרגות מונחו ת על משטח בטון משופע שנמדד בנפרד

4.14.80.0010

2,324.00 83.00 28.00 מ"א נגיש- תוספת למדרגות אבן עבור עיבוד פס נגד החלקה לפי תקן נגישות
 ס"מ מקצה המדרגה3 ס"מ ובמרחק 3בקצה המדרגה ברוחב 

4.14.80.0020

14,176.40 ריצוף משטחי אבן 14.80 סה"כ לתת פרק:

366,724.71 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

ריצוף באבנים משתלבות 40.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
51,134.64 84.66 604.00 מ"ר  ס"מ או10/20 ס"מ, מלבניות במידות 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור5 ס"מ, לרבות חול 20/20רבועיות במידות 
4.40.53.0010

51,134.64 ים משתלבות ריצוף באבנ 40.53 סה"כ לתת פרק:

אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים 40.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,345.88 56.44 77.00 מ"א 4.40.54.0010 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור10/20/100אבן גן במידות 

4,345.88 י תיחום וסריג לעצים אבני שפה וגן, אבנ 40.54 סה"כ לתת פרק:

55,480.52 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
697.20 174.30 4.00 מ"ק 4.41.11.0010 מ"ק לדונם25 מ"ר בכמות של כ- 250קומפוסט לשטחים שגודלם מעל 

697.20 עיבוד הקרקע ואדמת גינון 41.11 סה"כ לתת פרק:

697.20 גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:
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ריהוט חוץ 42 פרק:

מתקני חוץ סטנדרטיים 42.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,100.50 6,100.50 1.00 יח'  מ' כולל קירוי כדוגמת גן גנית מק"ט2/2ארגז חול עם מסגרת עץ במידות 

 או שו"ע2615430
4.42.61.0010

9,337.50 3,112.50 3.00 יח' 4.42.61.0020 או שו"ע2615186נדנדה מעץ כדוגמת חברת גן גנית מק"ט 

23,032.50 7,677.50 3.00 יח' מתקן משולב כדוגמת חברת גנית פארק מסוג מגלשה וחבית זחילה מק"ט
 או שו"ע2215

4.42.61.0030

813.40 406.70 2.00 מ"ק ) בארגזי חול לגני ילדים, מסופק1 חלק 1498מילוי חול תקני (לפי ת"י 
 טון לשק), לרבות הובלה ופיזור. המחיר לכמות הגדולה הינו1.1בשקים (

 מ"ק20עד 

4.42.61.0040

39,283.90 מתקני חוץ סטנדרטיים 42.61 סה"כ לתת פרק:

משטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה 42.65 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,076.00 243.00 132.00 מ"ר 38,000 בצפיפות של 1498נגיש- דשא בטיחותי למתקני משחק לפי ת"י 

תפרים למ"ר, דגם "פולי-גראס" תוצרת "פוליטן ספורט" או ש"ע, המורכב
 מ"מ עם מילוי חול20משתי שכבות: שכבה עליונה דשא סינטטי בגובה 

, בהתאם להוראות יצרןSBRסיליקט. שכבה תחתונה יציקת משטח גומי 
המתקנים וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים (יבוצע ע"ג

תשתית של מצעים מהודקים אספלט או בטון שישולמו בנפרד)

4.42.65.0010

י משחק, כושר ומסלולי ריצה32,076.00 משטחי בלימה למתקנ 42.65 סה"כ לתת פרק:

סככות הצללה 42.67 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,420.00 230.00 154.00 מ"ר  - סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה. הרשתM-29טיפוס 

עשויה מחוט פוליאתילן בצפיפות גבוהה, האריג אינו נרקב ודוחה עובש,
, הרשת עשויה מחומרים מעכביU.V, עמידה בפני 98%-91%הצללה 

, דגם "פגודה" דוגמת חב' "סככות ראשון" או ש"ע,5093בעירה לפי ת"י 
 מ', במרחק של8 ובגובה עד 4לרבות קונסטרוקצית עמודי פלדה בקוטר "

 מ' בין העמודים, מעוגנים בקרקע בפינות הסככה ותמיכת הרשת ע"י6-7
צינורות פלדה. הרשת מאושרת ע"י משרד החינוך, משרד הבריאות וכיבוי
אש להתקנה בסביבה של ילדים ובוגרים. המחיר הינו לסככה בשטח מעל

 מ"ר30ל-

4.42.67.0010

35,420.00 סככות הצללה 42.67 סה"כ לתת פרק:

106,779.90 ריהוט חוץ 42 סה"כ לפרק:

גידור ומעקות 44 פרק:

גדרות מרשתות מרותכות 44.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,702.40 265.60 29.00 מ"א  - גדר רשת מרותכת דגם "מיטל" או "ניו ג'רסי" או "תחוםM-13טיפוס 

 מ"מ, פינות40/5 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 1.1חלקה" או ש"ע בגובה 
 מ"מ, עמודים50/150/5מרובעות או עגולות ורשת מר ותכת במשבצות 

2.14-2.16 מ"מ כל 2 ועובי 2 מ"מ או מצינור קוטר "50/50/2.2מפרופיל 
מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בט ון בודדים

4.44.13.0010

7,702.40 גדרות מרשתות מרותכות 44.13 סה"כ לתת פרק:

שערים מפרופילי פלדה 44.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,992.00 1,992.00 1.00 יח'  - שער חד כנפי מגולוון דגם "ערן" או "צבר" או ש"ע במידותM-12טיפוס 

 מ"מ, ניצבים60/40/2.2 ס"מ, מסגרת הכנף מפרופיל 200/120-140
 מ"מ, לרבות משקוף99-100 מ"מ במרו וח של 25/25/1.5מפרופיל 
 ס"מ ובריח למנעול50/50/70, יסודות בטון במידות 60/60/2מפרופיל 

תלייה

4.44.31.0010

1,992.00 שערים מפרופילי פלדה 44.31 סה"כ לתת פרק:

שערים מרשתות מרותכות 44.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,203.04 2,300.76 4.00 יח'  - שער פשפש חד כנפי מגולוון דגם "נתיב" או ש"ע במידותM-14טיפוס 

50/150/5 ורשת מרותכת 1/"2.2 ס"מ מסגרת מצינורות קוטר "110/120
 לרבות מנעול2/"2.2מ"מ, לרבות עמודי שער מצינו ר מגולוון קוטר 

 ס"מ. על בסיס סעיף דקל50/50/70תלייה, בריח ויסודות בטון במידות 
44.032.0012

4.44.32.0010

9,203.04 שערים מרשתות מרותכות 44.32 סה"כ לתת פרק:

18,897.44 גידור ומעקות 44 סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
592.50 1.58 375.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר 4.51.10.0020

592.50 עבודות הכנה ופירוק 51.10 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתיות 51.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,599.55 120.35 113.00 מ"ק מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת.

 מ"ק500המחיר הינו לכמות של עד 
4.51.30.0010

13,599.55 מצעים ותשתיות 51.30 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

14,192.05 סלילת כבישים ורחבות 51 סה"כ לפרק:

603,916.33 פיתוח גני ילדים 4 סה"כ לתת כתב:
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עבודות עפר 1 פרק:

עבודות הכנה ופרוק 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,482.00 112.05 40.00 מ"א  עטוף בד גיאוטכני מפוליפרופילן כבוש6צינור שרשורי מחורר בקוטר "

 ס"מ לניקוז, כולל עבודות40/40 ג"ר/מ"ר ואגרגט שומשום 400במשקל 
עפר בגובה הצינור והמילוי.

5.1.1.0010

3,380.00 2.08 1,625.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 
צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

5.1.1.0020

7,862.00 עבודות הכנה ופרוק 1.1 סה"כ לתת פרק:

חפירה ו/או חציבה 1.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
987,907.50 62.25 15,870.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומקים הנדרשים ובתאום עם מועדי

דריכת העוגנים בקיר הדיפון. מודגש בזאת כי המחיר כולל גם את סילוק
הפסולת הקיימת באתר אל אתר שפיכה מאושר.

5.1.2.0010

987,907.50 חפירה ו/או חציבה 1.2 סה"כ לתת פרק:

מילוי מובא, מצעים והידוק 1.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,975.00 539.50 50.00 מ"ק 7 או שווה ערך מאושר,  שקיעה 1000 עם ערב כדוגמת ראובילד 20בטון ב-

 אינץ' למילוי מרווחי עבודה בין דפנות חפירה לקירות בטון, לשיחזור
סלע, למלוי חללים בסלע ובמקומות שונים בהתאם להנחיות המפקח.

המדידה לפי הנפח נטו ובהתאם לאישור המפקח בלבד.

5.1.3.0010

26,975.00 מילוי מובא, מצעים והידוק 1.3 סה"כ לתת פרק:

1,022,744.50 עבודות עפר 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

קורות 2.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
71,587.50 1,037.50 69.00 מ"ק  המקשרת מעל שורת כלונסאות הדיפון בחתכים40קורת ראש בטון ב-

כלשהם, לרבות סיתות פני הכלונס והכנתו ליציקה.
5.2.6.0010

138,195.00 1,245.00 111.00 מ"ק  בקורת בטון לעוגנים קבועים. העבודה כוללת את תלית הקורה40בטון ב-
אל הכלונסאות באמצעות עיגון קוצים (אשר ימדדו בנפרד), הבטחת שטח

המגע ע"י סיתות בכל כלונס, גמר של בטון חשוף בשני מישורים בחזית
הקורה בתבניות מלוחות לבידים ובטון מוחלק בפני הקורה. הכל בשלמות

כמתואר בפרטים.

5.2.6.0020

209,782.50 קורות 2.6 סה"כ לתת פרק:

יציקות ביניים ושונות 2.8 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
158,737.50 207.50 765.00 מ"ר  על קיר כלונסאות לרבות מילוי החלל שבין כלונסאות,30בטון מותז ב-

 ס"מ.15 ס"מ ועד 10יישור והברשת פני הבטון, שכבה בעובי מעל 
5.2.8.0010

5,229.00 124.50 42.00 מ"א  עטוף בד גיאוטכני6נקז אורכי כולל צינור שרשורי מחורר בקוטר "
 ס"מ40/40 ג"ר/מ"ר ואגרגט שומשום 400מפוליפרופילן כבוש במשקל 

לניקוז, כולל עבודות עפר בגובה הצינור והמילוי. המחיר כולל אספקת
 מ' כמתואר בתכניות.3 קשיח כל PVC" וצינור ניקוז מ- Tוהתקנת אביזרי "

5.2.8.0020

163,966.50 יציקות ביניים ושונות 2.8 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
142,345.00 4,067.00 35.00 טון  לזיון בטון לפי ת"י500Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 

, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466
5.2.9.0010

39,425.00 7,885.00 5.00 טון 500Wמוטות עיגון (מוטות מקשרים) ממוטות פלדה מצולעים מסוג פ- 
 מעוגנים לבטון קשוי באמצעות אפוקסי3/חלק4466לזיון בטון לפי ת"י 

בכל הקטרים והאורכים כמפורט בתכניות ובמפרט. קוטר הקדח המשמש
 מ"מ מקוטר מוט הזיון.2-3לעיגון יהיה גדול ב: 

5.2.9.0020

181,770.00 פלדת זיון 2.9 סה"כ לתת פרק:

555,519.00 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל 8 פרק:

אינסטלציה חשמלית 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה:כל הסולמות והתעלות כוללים במחירם את החומרים והעבודה

הנדרשים לצורך חיבורם למוליך הארקה.

2,639.40 1,319.70 קומפלט2.00  ס"מ. כולל חפירה,80 ס"מ ובעומק 80שוחת תקשורת/חשמל בקוטר 
 טון25איטום וכיסוי מושלם כולל מכסה בטון לעומס 

5.8.2.0020

1,494.00 49.80 30.00 מ"א  ס"מ לתקשורת או/ו60 ס"מ וברוחב 80חפירה\חציבה של תעלה בעומק 
חשמל כולל ריפוד חול,סרט סימון כיסוי והידוק.

5.8.2.0030

2,290.80 38.18 60.00 מ"א 5.8.2.0140 מ"מ4 כולל חבל משיכה 4 מחוזק דרג 4 בקוטר "PVCצינור 

996.00 24.90 40.00 מ"א 5.8.2.0150 כולל חבל משיכה4צינור פלסטי שרשורי מחוזק דגם "קוברה" בקוטר "

298.80 9.96 30.00 מ"א 5.8.2.0160 כולל חבל משיכה2צינור פלסטי שרשורי מחוזק דגם "קוברה בקוטר "
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
249.00 4.98 50.00 מ"א 5.8.2.0170 מ"מ תקני של בזק כולל חבל משיכה50 13.5צינור יק.ע 

153.50 3.07 50.00 מ"א 5.8.2.0180 מ"מ כבה מאליו כולל חוט משיכה40צינור כפיף מריכף 

25.00 1.25 20.00 מ"א 5.8.2.0190 מ"מ שאינו כלול במחיר הנקודה25צינור מריכף כנ"ל אולם 

1,494.00 49.80 30.00 מ"א 5.8.2.0200 ממ"ר.4X35 N2XYכבל חשמל מנחושת 

996.00 33.20 30.00 מ"א 5.8.2.0210 ממ"ר.5X25 N2XYכבל חשמל מנחושת 

7.97 מ"א 5.8.2.0220 ממ"ר5X6 N2XYכבל חשמל מנחושת 

269.00 13.45 20.00 מ"א 5.8.2.0230 ממ"ר.10X1.5 NYYכבל פיקוד 

298.80 14.94 20.00 מ"א  בסטנדרט בזק, חיבור לארון בזק ולתיבת20X(2X0.5 זוג (20כבל טלפון 
טלפונים בבניין

5.8.2.0240

207.50 207.50 1.00 מ"א 5.8.2.0250 זוג כולל בסיסי מתכת מותקנים ומחווטים20מהדקים קורונה לכבל 

240.70 120.35 2.00 מ"ר 5.8.2.0260 מ"מ מצופה פורמיקה18לוח עץ סנדביץ 

224.10 74.70 3.00 יח'  ס"מ) מותקנת על הקיר כוללת גם פלטת עבודה בגב25X18) D3 CIקופסה 
 התיבה (עבור הסתעפות גילוי אש , כריזה וטלוויזיה)

5.8.2.0270

166.00 33.20 5.00 יח'  של "גוויס" או ש"ע באישור המתכנןIP65קופסת חיבורים אטומת מים 
 ס"מ.10X10במידות 

5.8.2.0280

581.00 11.62 50.00 מ"א 5.8.2.0290 מאושר ע"י חברת הכבלים/ לווין מותקןRG11כבל טל"כ 

83.00 41.50 2.00 יח' מפצל חיבורים לכבל טלוויזיה 5.8.2.0300

498.00 498.00 1.00 יח'  ס"מ מפוליאסטר של40X40X20ארון תקשורת בזק/טל"כ/מחשבים במידות 
 חברת אורלייט

5.8.2.0310

1,245.00 1,245.00 קומפלט1.00 AUTOCAD) משורטטות במחשב בתכנת AS MADEהכנת תכניות עדות (
 עותקים של סט התכניות.3(גרסה עדכנית) הכוללת דיסקטים ו - 

5.8.2.0320

14,449.60 סטלציה חשמלית אינ 8.2 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.3 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 אלא אם3000°K. גוון הנורות 1הערות כלליות ----------------------------- 

. כל גופי תאורת לד יהיו בעלי נורות עם אורך2רשום אחרת בתוכנית 
 שעות עבודה, דריבר אינטגרלי (אלא אם צויין050,0 0חיים לפחות של 

. מחיר3 בעלי תקן כמפורט במפרט הטכני CREE ,PHILIPSאחרת) כגון: 
ג"ת כולל אספקה, הובלה, התקנה, ציוד הדלקה, נורות וחיבור לחשמל של

. כל4 ג"ת. כל גופי תאורת לד יהיו בעלי דרייברים תוצרת אירופאית 
. כלIPS 5 PHIL או T5- OSRAMהנורות הפלורסצנטיות יהיו נורות דגם 

.OSRAMהמשנקים לנורות פלורסצנטיות יהיו אלקטרוניים בלבד תוצרת 
 נורות.2בגופים עם יותר מנורה אחת יהיה משנק משותף מקסימום ל-

-----------------------------

3,154.00 315.40 10.00 יח' 5.8.3.0020 דגם תבור לד של געש17Wג"ת עגול כיסוי פלסטי מוגן מים עם נורות לד 

373.50 373.50 1.00 יח' ג"ת לתאורת חוץ להתקנה על קיר עשוי פוליקרבונט עם מכסה פלסטיק
 דגם תאורית של8Wלתאורת מספר בית עם פוטוצל אינטגרלי ונורת לד 

אלקטרוזן

5.8.3.0050

3,527.50 גופי תאורה 8.3 סה"כ לתת פרק:

הארקות 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,980.00 4,980.00 קומפלט1.00 מערכת הארקת יסודות למבנה קומפלט עפ"י תכנית בהתאם לתקנות

 . לרבות טבעת גישור מפס מגולוון, כולל ריתוכים4271הארקת יסודות 
לברזל הזיון של המבנה לפי תכנית, יציאות חוץ מגולוונות עם קופסת

הגנה, מעברי תפר, יציאה לפס השוואת פוטנציאלים בפס ברזל מגולוון,
פס השוואת פוטנציאלים וכל העבודות, הריתוכים וחומרי העזר ה דרושים

 להשלמת מערכת הארקת היסודות.

5.8.4.0010

664.00 332.00 קומפלט2.00  מ"מ לרבות כל ברגי40X4פס השוואת פוטנציאלים מנחושת בחתך 
החיבור, אומים, דיסקיות פליז, שילוט וכל חומרי העזר הדרושים להתקנה

 מקום שמור.20% . אורך הפס יתאים למספר המולי כים שיש לחבר ועוד 

5.8.4.0020

448.20 14.94 30.00 מ"א 5.8.4.0030 ממ"ר10מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 

298.80 14.94 20.00 מ"א 5.8.4.0040 ממ"ר16מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 

415.00 20.75 20.00 מ"א 5.8.4.0050 ממ"ר16 בחתך P.V.Cמוליך הארקה מנחושת עם בידוד 

830.00 41.50 20.00 מ"א 5.8.4.0060 ממ"ר35 בחתך P.V.Cמוליך הארקה מנחושת עם בידוד 

199.20 9.96 20.00 יח'  ממ"ר (כולל)10-35תוספת למחיר מוליך נחושת חשוף ושזור בחתכים 
עבור מהדק קנדי וחיבורו לאלמנט מתכתי (תעלות כבלים, מגשים, וכו')

5.8.4.0070

7,835.20 הארקות 8.4 סה"כ לתת פרק:

25,812.30 עבודות חשמל 8 סה"כ לפרק:
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עבודות אבן 14 פרק:

חפוי אבן 14.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ולמפרט הטכני2 וחלק 1 חלק 2378הקבלן מופנה ומחויב לתוכן ת"י 

.14המיוחד לפרק 

חפוי אבן 14.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23 פרק:

כלונסאות בטון קטני קוטר לדיפון 23.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
45,230.85 261.45 173.00 מ"א  קידוח ויציקה בקוטר40כלונסים "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון    ב- 

 מטר.12 ס"מ בעומק עד 45
5.23.2.0010

169,672.75 269.75 629.00 מ"א  קידוח ויציקה בקוטר40כלונסים "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון    ב- 
 מטר.16 מטר ועד 12 ס"מ בעומק מעל 45

5.23.2.0020

268,040.20 278.05 964.00 מ"א  קידוח ויציקה בקוטר40כלונסים "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון    ב- 
 מטר.20 מטר ועד 16 ס"מ בעומק מעל 45

5.23.2.0030

482,943.80 כלונסאות בטון קטני קוטר לדיפון 23.2 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 23.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
211,484.00 4,067.00 52.00 טון  לזיון בטון לפי ת"י500Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 

, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466
5.23.3.0010

211,484.00 פלדת זיון 23.3 סה"כ לתת פרק:

694,427.80 סאות קדוחים ויצוקים באתר כלונ 23 סה"כ לפרק:

עבודות הריסה ופרוקים 24 פרק:

פירוק והריסה 24.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,920.00 1,660.00 12.00 יח' פרוק והריסת כלונסאות בטון קיימים בגבול מגרש צפון מזרחי בהתאם

למתואר בתכנית. המחיר כולל פינוי וסילוק כל חומר/פסולת לאתר
שפיכה מאושר.

5.24.1.0010

19,920.00 פירוק והריסה 24.1 סה"כ לתת פרק:

19,920.00 עבודות הריסה ופרוקים 24 סה"כ לפרק:

עוגני קרקע 26 פרק:
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עוגני קרקע קבועים 26.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר היחידה כולל את כל החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע

העבודה לרבות התקנת שרוולים ביציקת קורת העיגון של העוגנים.

.26 ולמפרט הכללי בפרק 4.2 חלק 940הקבלן מופנה ומחויב לנאמר בת"י 

239,040.00 3,984.00 60.00 יח'  טון כמפורט. העוגן60 מ' לכוח עבודה עד 15עוגנים קבועים באורך עד 
).DIN) ST 80/105 מ"מ, לפחות, עשוי פלדה 32 בקוטר DYWIDAGממוט 

הכל בשלמות כמפורט.

5.26.3.0030

5,693.80 1,423.45 4.00 מ"ק תוספת לדייס במקרה של שימוש מעל פי שלוש מהנפח התאורטי. 5.26.3.0040

6,698.10 669.81 10.00 מ"ק 20דייס למילוי חללים בחוזק ב  5.26.3.0050

3,025.35 67.23 45.00 מ"א קידוח חוזר לאחר דיוס הקדח ומילוי החללים. 5.26.3.0060

254,457.25 עוגני קרקע קבועים 26.3 סה"כ לתת פרק:

254,457.25 עוגני קרקע 26 סה"כ לפרק:

2,572,880.85 חפירה ודיפון 5 סה"כ לתת כתב:
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עבודות עפר 1 פרק:

חפירה ו/או חציבה 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.01הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן המפרט הכללי והמפרט המיוחד בפרק 

4,855.50 74.70 65.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לשוחות לראשי כלונס בכל גודל שהוא ולכל עומק. 6.1.1.0020

4,855.50 חפירה ו/או חציבה 1.1 סה"כ לתת פרק:

מילוי מובא, מצעים והידוק 1.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,695.00 91.30 150.00 מ"ק מצע סוג א' כולל פיזור והידוק כמפורט, מתחת למרצפים, ובכל מקום

 ס"מ כ"א, לאחר הידוק,20עליו יורה המפקח, בשכבות בעובי של 
 מוד א.א.ש.טו.98%לצפיפות של 

6.1.2.0010

10,790.00 539.50 20.00 מ"ק 7 או שווה ערך מאושר,  שקיעה 1000 עם ערב כדוגמת ראובילד 20בטון ב-
 אינץ' למילוי מרווחי עבודה בין דפנות חפירה לקירות בטון, לשיחזור
סלע, למלוי חללים בסלע ובמקומות שונים בהתאם להנחיות המפקח.
המדידה לפי הנפח נטו ובהתאם לאישור המפקח בלבד. המחיר כולל

 מ'.1.0יציקה בשכבות של עד 

6.1.2.0020

24,485.00 מילוי מובא, מצעים והידוק 1.2 סה"כ לתת פרק:

29,340.50 עבודות עפר 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

מצעים 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,385.40 43.16 565.00 מ"ר 6.2.1.0010 ס"מ מתחת למרצפים.5מצע בטון רזה בעובי 

105.90 7.06 15.00 מ"ר 6.2.1.0020 מ"מ מתחת לרצפת בטון.0.3מצע יריעות פוליאטילן בעובי 

24,385.40 43.16 565.00 מ"ר 25מצע "ארגז חלול" של "פוליביד" או ש"ע מפוליסטירן מוקצף בגובה 
 ס"מ).20ס"מ מתחת למרצפים בקרקע תופחת (חלל תפיחה 

6.2.1.0030

6,474.00 43.16 150.00 מ"א 25מצע תעלות גזירה של "פוליביד" או ש"ע מפוליסטירן מוקצף בגובה 
 ס"מ.35ס"מ מתחת לקורות יסוד. רוחב הקורות עד 

6.2.1.0040

55,350.70 מצעים 2.1 סה"כ לתת פרק:

יסודות וראשי כלונס 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
60,888.80 1,087.30 56.00 מ"ק  אטום כנגד חדירת מים במידות שונות. היציקה40ראשי כלונסים בטון ב- 

בשוחות חצובות וכנגד דופן החציבה.
6.2.2.0010

60,888.80 יסודות וראשי כלונס 2.2 סה"כ לתת פרק:

קורות יסוד וקירות מסד 2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,082.00 1,054.10 20.00 מ"ק  אטומות כנגד חדירת מים כמפורט יצוקות עם40קורות יסוד תלויות ב-

הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע במידות רוחב שונות. המחיר כולל שן
השענה לאבן.

6.2.3.0010

11,595.10 1,054.10 11.00 מ"ק  אטומות כנגד חדירת מים כמפורט יצוקות עם40קורות יסוד תלויות ב-
הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע במידות רוחב שונות. המחיר כולל שן

השענה לאבן.

6.2.3.0020

7,843.50 1,120.50 7.00 מ"ק  אטומות כנגד חדירת מים כמפורט, על גבי40קורות יסוד בדלות תלויות ב-
 מצע או על הקרקע במידות רוחב שונות.

6.2.3.0030

3,162.30 1,054.10 3.00 מ"ק 6.2.3.0040 ס"מ.20 אטומות כנגד חדירת מים כמפורט ברוחב 40קירות מסד ב-

43,682.90 קורות יסוד וקירות מסד 2.3 סה"כ לתת פרק:

מרצפים 2.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,241.00 149.40 15.00 מ"ר  ס"מ בפלטות גישה לריסון15 יצוקים על מצע בעובי 30מרצפי בטון ב-

שקיעות ובכל מקום עליו יורה המפקח.
6.2.4.0010

126,160.00 265.60 475.00 מ"ר 6.2.4.0020 ס"מ.25 בעובי 40רצפות בטון תלויות ב-

32,403.20 265.60 122.00 מ"ר 6.2.4.0030 ס"מ.30 בעובי 40רצפות בטון תלויות ב-

160,804.20 מרצפים 2.4 סה"כ לתת פרק:

קירות ועמודים 2.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
100,454.90 1,103.90 91.00 מ"ק 6.2.5.0010 ס"מ.20 בעובי 40קירות בטון ב-

20,916.00 1,045.80 20.00 מ"ק 6.2.5.0020 ס"מ.25 בעובי 40קירות בטון ב-

119,511.70 1,004.30 119.00 מ"ק 6.2.5.0030 ס"מ.30 בעובי 40קירות בטון ב-
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,485.00 979.40 25.00 מ"ק 6.2.5.0040 ס"מ.35 בעובי 40קירות בטון ב-

463.14 1,494.00 0.31 מ"ק 6.2.5.0050 ס"מ20/30 בחתך 40עמודים בדלים בטון ב-

1,054.10 1,054.10 1.00 מ"ק 6.2.5.0060 ס"מ25/70 בחתך 40עמודים בדלים בטון ב-

4,980.00 1,660.00 3.00 מ"ק 6.2.5.0070 ס"מ40 בקוטר 40עמודים עגולים בטון ב-

271,864.84 קירות ועמודים 2.5 סה"כ לתת פרק:

קורות מעקות וחגורות 2.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,651.00 1,120.50 22.00 מ"ק  במידות חתך40קורות תחתונות תלויות יצוקות יחד עם התיקרה בטון ב-

שונות. גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה.
6.2.6.0010

43,699.50 1,120.50 39.00 מ"ק  במידות חתך שונות לרבות עיבוד בליטה40קורות עליונות בטון ב-
 ס"מ המשמש שקע לרולקה לאטום.5/20במידות 

6.2.6.0020

43,160.00 1,660.00 26.00 מ"ק  ס"מ לרבות עיבוד פתחים20 ברוחב 40מעקה במרפסת קומה א' בטון ב- 
בעיצוב אדריכלי.

6.2.6.0030

1,220.10 1,220.10 1.00 מ"ק 2 ס"מ עם שקע ברוחב 15 ברוחב 30מעקות מסביב לפתחים בגג בטון ב- 
ס"מ.

6.2.6.0040

112,730.60 קורות מעקות וחגורות 2.6 סה"כ לתת פרק:

תקרות וגגות 2.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
84,162.00 269.75 312.00 מ"ר 6.2.7.0010 ס"מ.30 בעובי 40תקרות או גגות בטון ב-

188,924.60 315.40 599.00 מ"ר 6.2.7.0020 ס"מ.35 בעובי 40תקרות או גגות בטון ב-

30,278.40 315.40 96.00 מ"ר 6.2.7.0030 ס"מ.40 בעובי 40תקרות או גגות בטון ב-

5,677.20 315.40 18.00 מ"ר 6.2.7.0040 ס"מ.55 בעובי 40תקרות או גגות בטון ב-

11,620.00 1,162.00 10.00 מ"ק 6.2.7.0050 בעובי משתנה.40גגוני בטון ב- 

320,662.20 תקרות וגגות 2.7 סה"כ לתת פרק:
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יציקות ביניים ושונות 2.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,474.00 99.60 65.00 מ"א  מ"מ "אולטראסיל" או20/10עצר כימי הידרופילי בהפסקות יציקה, בחתך 

 ש"ע.
6.2.8.0010

6,474.00 יציקות ביניים ושונות 2.8 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
524,643.00 4,067.00 129.00 טון  לזיון בטון לפי ת"י500Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 

, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466
6.2.9.0010

524,643.00 פלדת זיון 2.9 סה"כ לתת פרק:

1,557,101.24 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

איטום קורות יסוד 5.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,374.00 74.70 420.00 מ"ר  מ"מ + הגנת האיטום ע"י קלקר3הכנת השטח + איטום ביטומני בעובי 

 ס"מ.3בעובי 
6.5.2.0010

31,374.00 איטום קורות יסוד 5.2 סה"כ לתת פרק:

איטום רצפת מבנה 5.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,189.00 124.50 122.00 מ"ר  + חיבורים לשטחיםHDPEבטון רזה + יריעה להדבקה עצמית על בסיס 

אנכיים
6.5.3.0010

15,189.00 איטום רצפת מבנה 5.3 סה"כ לתת פרק:

אטום רצפת מרתף 5.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
במחירי סעיף האיטום נכללת הכנת המשטח וניקוי מאבק, לכלוך, אבנים

בולטות חוטי ברזל הכדומה, גירוד כל החומר הלא מודבק וסתימת כל
 נפח20% חול, מים ו"סיקה לטקס" או שו"ע (3 צמנט, 1החורים בתערובת 

המים).

50,837.50 103.75 490.00 מ"ר  שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות2איטום בטון רזה ב- 
 חול" או ש"ע5R, כדוגמת "פוליפז R מסוג S.B.Sמושבחות בפולימר 

 מ"מ, המולחמות לתשתית שצופתה תחילה בפריימר ביטומני5בעובי 
 ג"ר/מ"ר, ובהלחמה בחפיפה300" או שו"ע בכמות GS 474מסוג "פזקר 

 ס"מ. המחיר כולל את תלית מערכת האטום לרצפה הנושאת.10של 

6.5.5.0020

50,837.50 אטום רצפת מרתף 5.5 סה"כ לתת פרק:
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איטום קירות מרתף 5.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
במחירי סעיף האיטום נכללת הכנת המשטח וניקוי מאבק, לכלוך, אבנים

בולטות חוטי ברזל הכדומה, גירוד כל החומר הלא מודבק וסתימת כל
 נפח20% חול, מים ו"סיקה לטקס" או שו"ע (3 צמנט, 1החורים בתערובת 

המים).

35,980.50 124.50 289.00 מ"ר איטום קירות מרתף במערכת דו שכבתית של יריעות ביטומניות
 מ"מ, עם שיריון לבד5, בעובי S.B.Sאלסטומריות מושבחות בפולימר 

" אוGS 474 מ"מ. לרבות פרימר ביטומני מסוג "פזקר 4פוליאסטר בעובי 
 ג"ר/מ"ר, הלחמת שכבת היריעות התחתונה לתשתית300שו"ע בכמות 
 ס"מ, הלחמת השכבה העליונה לתחתונה והדבקת פלטות10בחפיפה של 

 ס"מ באמצעות ביטומן מנושב3 בעובי F-30הגנה מפוליסטירן מוקצף 
75/25.

6.5.6.0020

35,980.50 איטום קירות מרתף 5.6 סה"כ לתת פרק:

133,381.00 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23 פרק:

כלונסאות בטון בקדיחה יבשה 23.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
325,685.36 474.76 686.00 מ"א 60 קידוח ויציקה קוטר 30כלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב- 

 מ'12ס"מ בעומק עד 
6.23.2.0020

109,691.14 496.34 221.00 מ"א 6.23.2.0030 מ'16 מ' ועד 12כנ"ל בעומק מעל 

435,376.50 סאות בטון בקדיחה יבשה כלונ 23.2 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 23.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
158,613.00 4,067.00 39.00 טון  לזיון בטון לפי ת"י500Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 

, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466
6.23.3.0010

158,613.00 פלדת זיון 23.3 סה"כ לתת פרק:

593,989.50 סאות קדוחים ויצוקים באתר כלונ 23 סה"כ לפרק:

2,313,812.24 שלד מבנה 6 סה"כ לתת כתב:
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עבודות עפר 1 פרק:

חפירה ו/או חציבה 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.01הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן המפרט הכללי והמפרט המיוחד בפרק 

9,860.40 74.70 132.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לשוחות ליסודות עוברים בכל גודל שהוא ולכל עומק. 7.1.1.0020

3,423.75 228.25 15.00 יח' 7.1.1.0030 מ'.3קידוחי דריל בתחתית היסודות לגילוי חללים באורך עד 

13,284.15 חפירה ו/או חציבה 1.1 סה"כ לתת פרק:

מילוי מובא, מצעים והידוק 1.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
43,915.30 91.30 481.00 מ"ק מצע סוג א' כולל פיזור והידוק כמפורט, מתחת למרצפים, ובכל מקום

 ס"מ כ"א, לאחר הידוק,20עליו יורה המפקח, בשכבות בעובי של 
 מוד א.א.ש.טו.98%לצפיפות של 

7.1.2.0010

43,915.30 מילוי מובא, מצעים והידוק 1.2 סה"כ לתת פרק:

57,199.45 עבודות עפר 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

מצעים 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,956.08 43.16 138.00 מ"ר 7.2.1.0010 ס"מ מתחת ליסודות.5מצע בטון רזה בעובי 

5,956.08 מצעים 2.1 סה"כ לתת פרק:

יסודות 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
פוליסטירן מוקצף המשמש כחומר מילוי בתפרים ולהפרדה בין יציקות

ואיטום התפרים במסטיק על בסיס פוליאוריטן אפוקסי דו רכיבי, כלולים
במחירי הבטון ולא ימדדו בנפרד.

מוטות זיון המותקנים כמוטות מייתדים בתפרים יימדדו לתשלום יחד עם
המשקל הכולל של פלדת הזיון של כלל האלמנטים ללא תוספת מחיר

מיוחדת. שרוולי פלדה מגולוונים המותקנים ביציקה עבור הזיון המייתד
בתפרים לא ימדדו לתשלום בנפרד ומחירם כלול במחירי היחידה של 

אלמנטי הבטון השונים.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
38,561.80 838.30 46.00 מ"ק  אטום כנגד חדירת מים כמפורט בשטחי חתך40יסודות עוברים בטון ב-

שונים ובכל גובה שהוא. היציקה בשוחות חצובות וכנגד דופן החציבה.
7.2.2.0030

38,561.80 יסודות 2.2 סה"כ לתת פרק:

קירות 2.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
פוליסטירן מוקצף המשמש כחומר מילוי בתפרים ולהפרדה בין יציקות

ואיטום התפרים במסטיק על בסיס פוליאוריטן אפוקסי דו רכיבי, כלולים
במחירי הבטון ולא ימדדו בנפרד.

מוטות זיון מגולוונים המותקנים כמוטות מייתדים בתפרים יימדדו
לתשלום יחד עם המשקל הכולל של פלדת הזיון של כלל האלמנטים ללא

תוספת מחיר מיוחדת. שרוולי פלדה מגולוונים המותקנים ביציקה עבור
הזיון המייתד בתפרים לא ימדדו לתשלום בנפרד ומחירם כלול במחירי

היחידה של  אלמנטי הבטון השונים.

101,592.00 996.00 102.00 מ"ק 7.2.5.0030 אטום כנגד חדירת מים כמפורט.40קירות בטון ב-

101,592.00 קירות 2.5 סה"כ לתת פרק:

שונות 2.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
747.00 37.35 20.00 יח' נקזים בקירות תומכים. 7.2.8.0010

5,353.50 124.50 43.00 מ"א  עטוף בד גיאוטכני6נקז אורכי כולל צינור שרשורי מחורר בקוטר "
 ס"מ40/40 ג"ר/מ"ר ואגרגט שומשום 400מפוליפרופילן כבוש במשקל 

לניקוז, כולל עבודות עפר בגובה הצינור והמילוי. המחיר כולל אספקת
 מ' כמתואר בתכניות.3 קשיח כל PVC" וצינור ניקוז מ- Tוהתקנת אביזרי "

7.2.8.0020

771.90 257.30 3.00 מ"ר 7.2.8.0030 ס"מ במדרגות.20 בעובי 40משטחי ביניים ב-

6,395.15 278.05 23.00 מ"ר 7.2.8.0040 ס"מ.20 בעובי 30משטחים משופעים למדרגות בטון ב-

4,026.33 63.91 63.00 מ"א 7.2.8.0050 ס"מ.17/27 חתך המדרגה 30משולשי בטון למדרגות, ב-

395.08 1,162.00 0.34 מ"ק 7.2.8.0060 בעובי משתנה.30גגוני בטון ב- 

17,688.96 שונות 2.8 סה"כ לתת פרק:
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פלדת זיון 2.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
77,273.00 4,067.00 19.00 טון  לזיון בטון לפי ת"י500Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 

, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466
7.2.9.0010

77,273.00 פלדת זיון 2.9 סה"כ לתת פרק:

241,071.84 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

איטום קירות פיתוח 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
36,453.60 99.60 366.00 מ"ר  מ"מ + הגנת האיטום ע"י קלקר4הכנת השטח + איטום ביטומני בעובי 

 ס"מ3בעובי 
7.5.1.0010

36,453.60 איטום קירות פיתוח 5.1 סה"כ לתת פרק:

36,453.60 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23 פרק:

כלונסאות בטון קטני קוטר 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 לקידוח ויציקת23הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן המפרט הכללי בפרק 

כלונסאות.

13,446.00 186.75 72.00 מ"א 45 קידוח ויציקה בקוטר 40כלונסים "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב-
 מטר.12ס"מ ועומק עד 

7.23.1.0020

13,446.00 כלונסאות בטון קטני קוטר 23.1 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 23.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,134.00 4,067.00 2.00 טון  לזיון בטון לפי ת"י500Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 

, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466
7.23.2.0010

8,134.00 פלדת זיון 23.2 סה"כ לתת פרק:

21,580.00 סאות קדוחים ויצוקים באתר כלונ 23 סה"כ לפרק:

356,304.89 שלד בפיתוח 7 סה"כ לתת כתב:


