
04/07/2021 מוריה חברה לפיתוח ירושלים
1עמוד: 

112/2020מכרז מספר :

הקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

אריה חובב מנהל פרוייקט: 9,906,966.03 אומדן (ללא מע"מ):

מקווה טהרה נוף ציון 315 פרוייקט:

בצוע 20

ריכוז למכרז

מקווה טהרה 2 תת כתב:

סה"כ נושא

332,550.00 חפירה ו/או חציבה 2.1.30 תת פרק:

332,550.00עבודות עפר 2.1 סה"כ לפרק:

53,610.00 מצעים לעבודות בטון 2.2.11 תת פרק:

21,000.00 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 2.2.12 תת פרק:

32,640.00 קורות יסוד 2.2.41 תת פרק:

80,400.00 קירות מסד וקירות דיפון לכלונסאות 2.2.42 תת פרק:

105,080.00 מרצפים ורצפות 2.2.50 תת פרק:

220,000.00 קירות בטון 2.2.61 תת פרק:

21,000.00 עמודי בטון 2.2.62 תת פרק:

13,200.00 קורות ומעקות בטון 2.2.70 תת פרק:

85,200.00 קורות ומעקות בטון 2.2.71 תת פרק:

227,850.00 בורות טבילה, מאגר, אוצרות 2.2.77 תת פרק:

159,610.00 תקרות וגגות בטון מלא 2.2.81 תת פרק:

32,502.36 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.2.85 תת פרק:

48,750.00 בטון מותז 2.2.89 תת פרק:

25,270.00 בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעל 2.2.93 תת פרק:

480,000.00 פלדת זיון 2.2.97 תת פרק:

1,606,112.36עבודות בטון יצוק באתר 2.2 סה"כ לפרק:

69,000.00 פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"דים) 2.3.30 תת פרק:

69,000.00מוצרי בטון טרום ודרוך 2.3 סה"כ לפרק:

135,100.00 בניה בבלוקי בטון 2.4.10 תת פרק:

135,100.00עבודות בניה 2.4 סה"כ לפרק:

5,340.00 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 2.5.13 תת פרק:

99,471.70 איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות 2.5.23 תת פרק:

17,152.30 איטום רצפות חדרים רטובים 2.5.28 תת פרק:

32,400.00 איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים 2.5.32 תת פרק:

29,440.00 איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים 2.5.33 תת פרק:

84,836.00 איטום קירות ורצפות מבנים ביריעות ביטומניות משוכללות 2.5.34 תת פרק:

74,385.00 איטום קירות בציפוי צמנטי 2.5.35 תת פרק:

17,704.96 בידוד תרמי ואקוסטי 2.5.70 תת פרק:

12,890.10 מניעת חדירת גז ראדון למבנה, מחומרי בניה 2.5.82 תת פרק:

373,620.06עבודות איטום 2.5 סה"כ לפרק:

נגרות 2.6.1 תת פרק:

181,992.00 מסגרות 2.6.2 תת פרק:



סה"כ נושא

26,805.00 שיש 2.6.3 תת פרק:

12,190.00 2.6.11 תת פרק:

220,987.00נגרות ומסגרות 2.6 סה"כ לפרק:

160,560.00 אספקת מים חמים וקרים 2.7.1 תת פרק:

56,816.00 אביזרים למים קרים וחמים 2.7.2 תת פרק:

119,320.00 נקזים ואוורורים לדלוחין ושופכין 2.7.3 תת פרק:

96,860.00 קבועות תברואתיות ואביזריהן 2.7.4 תת פרק:

53,560.00 ניקוז מי גשם ראדון וניקוז יסודות 2.7.5 תת פרק:

43,530.00 מערכת ניקוז וקום 2.7.7 תת פרק:

16,980.00 2.7.11 תת פרק:

547,626.00אינסטלציה סניטארית 2.7 סה"כ לפרק:

60,800.00 נקודות 2.8.1 תת פרק:

133,715.00 אינסטלציה חשמלית 2.8.2 תת פרק:

254,372.00 לוחות חשמל 2.8.3 תת פרק:

12,202.50 הארקות 2.8.4 תת פרק:

2,150.00 טלפונים 2.8.5 תת פרק:

180,880.00 גופי תאורה 2.8.6 תת פרק:

18,150.00 אינטרקום 2.8.7 תת פרק:

662,269.50עבודות חשמל 2.8 סה"כ לפרק:

טיח פנים 2.9.11 תת פרק:

טיח גבס וטיח לממ"ד 2.9.13 תת פרק:

טיח חוץ 2.9.21 תת פרק:

עבודות טיח 2.9 סה"כ לפרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 2.10.31 תת פרק:

חיפוי קירות 2.10.50 תת פרק:

חיפוי וריצוף בורות טבילה 2.10.77 תת פרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 2.10 סה"כ לפרק:

11,459.52 צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס 2.11.11 תת פרק:

6,981.30 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס 2.11.12 תת פרק:

18,440.82עבודות צביעה 2.11 סה"כ לפרק:

91,194.00 דלתות 2.12.1 תת פרק:

22,670.00 חלונות 2.12.2 תת פרק:

34,300.00 12.3תת פרק  2.12.3 תת פרק:

148,164.00אלומיניום 2.12 סה"כ לפרק:

14,623.20 עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים 2.14.20 תת פרק:

7,656.00 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 2.14.30 תת פרק:

193,500.00 חיפוי קירות בלוחות אבן טבעית 2.14.50 תת פרק:

5,950.00 עיבוד פתחים בקירות מחופים 2.14.60 תת פרק:

1,500.00 תוספות למחירי החיפויים בקירות 2.14.70 תת פרק:

223,229.20עבודות אבן 2.14 סה"כ לפרק:

255,260.00 מערכת מיזוג אויר 2.15.1 תת פרק:

18,800.00 מערכות סינון ואוורור 2.15.6 תת פרק:

274,060.00מיזוג ואוורור 2.15 סה"כ לפרק:

232,320.00 ציוד 2.16.1 תת פרק:

52,400.00 גופי חימום 2.16.2 תת פרק:

101,490.00 צנרת ואביזרים 2.16.3 תת פרק:

10,540.00 בידוד 2.16.4 תת פרק:

396,750.00מערכות הסקה 2.16 סה"כ לפרק:

55,622.76 מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים 2.22.12 תת פרק:

48,000.00 תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון 2.22.22 תת פרק:

17,000.00 2.22.24  ועץP.V.Cתקרות תלויות מלוחות  תת פרק:

19,600.00 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 2.22.26 תת פרק:

140,222.76רכיבים מתועשים בבניין 2.22 סה"כ לפרק:

339,750.00 כלונסאות לביסוס מבנה 2.23.10 תת פרק:



סה"כ נושא

409,680.00 כלונסאות קיר דיפון 2.23.20 תת פרק:

96,000.00 פלדת זיון 2.23.99 תת פרק:

845,430.00כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 2.23 סה"כ לפרק:

29,404.00 ספרינקלרים - אינסטלציה 2.34.1 תת פרק:

18,100.00 צינורות - אינסטלציה 2.34.2 תת פרק:

25,090.00 ספחים ואביזרים - אינסטלציה 2.34.3 תת פרק:

57,140.00 גילוי וכיבוי אש - חשמל 2.34.4 תת פרק:

16,540.00 כריזה - חשמל 2.34.5 תת פרק:

146,274.00מערכות גילוי וכיבוי אש 2.34 סה"כ לפרק:

169,000.00 מערכת בקרת בלנית 2.35.1 תת פרק:

35,850.00 מערכת מצלמות מעגל סגור 2.35.2 תת פרק:

204,850.00מערכות בקרה ומצלמות 2.35 סה"כ לפרק:

20,570.00 ביוב חיצוני 2.57.1 תת פרק:

98,254.00 מים 2.57.2 תת פרק:

118,824.00ביוב וניקוז - מערכות חוץ 2.57 סה"כ לפרק:

מקווה טהרהסה"כ לתת כתב: 26,463,509.70

בית כנסת ואולם קידושין 3 תת כתב:

סה"כ נושא

279,158.10 קירות בטון 3.2.61 תת פרק:

5,776.00 עמודי בטון 3.2.62 תת פרק:

56,613.90 קורות ומעקות בטון 3.2.71 תת פרק:

12,581.50 חגורות בטון 3.2.72 תת פרק:

58,512.18 תקרות וגגות בטון מלא 3.2.81 תת פרק:

66,553.25 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 3.2.85 תת פרק:

2,021.00 בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעל 3.2.93 תת פרק:

197,232.00 פלדת זיון 3.2.94 תת פרק:

678,447.93עבודות בטון יצוק באתר 3.2 סה"כ לפרק:

198,098.30 פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"דים) 3.3.30 תת פרק:

198,098.30מוצרי בטון טרום ודרוך 3.3 סה"כ לפרק:

70,642.17 בניה בבלוקי בטון 3.4.10 תת פרק:

70,642.17עבודות בניה 3.4 סה"כ לפרק:

32,498.90 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 3.5.13 תת פרק:

4,549.60 איטום רצפות חדרים רטובים 3.5.28 תת פרק:

24,205.50 איטום קירות ורצפות מבנים ביריעות ביטומניות משוכללו 3.5.34 תת פרק:

33,560.10 איטום קירות בציפוי צמנטי 3.5.35 תת פרק:

16,678.88 בידוד תרמי ואקוסטי 3.5.70 תת פרק:

111,492.98עבודות איטום 3.5 סה"כ לפרק:

נגרות 3.6.1 תת פרק:

11,570.00 מסגרות 3.6.2 תת פרק:

3.6.11 תת פרק:

3.6.30 תת פרק:

3.6.40 תת פרק:

11,570.00נגרות ומסגרות 3.6 סה"כ לפרק:

צנורות מים חמים וקרים 3.7.1 תת פרק:

אביזרים לצנרת מים 3.7.2 תת פרק:

נקזים ואוורורים לדלוחין ושופכין 3.7.4 תת פרק:

קבועות תברואתיות ואביזריהן 3.7.5 תת פרק:

3.7.11 תת פרק:

אינסטלציה 3.7 סה"כ לפרק:

נקודות 3.8.1 תת פרק:

אינסטלציה חשמלית 3.8.2 תת פרק:

לוחות חשמל 3.8.3 תת פרק:



סה"כ נושא

הארקות 3.8.4 תת פרק:

טלפונים 3.8.5 תת פרק:

גופי תאורה 3.8.6 תת פרק:

עבודות חשמל 3.8 סה"כ לפרק:

טיח פנים 3.9.11 תת פרק:

טיח גבס וטיח לממ"ד 3.9.13 תת פרק:

עבודות טיח 3.9 סה"כ לפרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 3.10.31 תת פרק:

חיפוי קירות 3.10.50 תת פרק:

סימוני אזהרה בריצוף 3.10.61 תת פרק:

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 3.10.62 תת פרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 3.10 סה"כ לפרק:

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס 3.11.11 תת פרק:

עבודות צביעה 3.11 סה"כ לפרק:

חלונות 3.12.2 תת פרק:

4,617.00 חיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום 3.12.91 תת פרק:

4,617.00עבודות אלומיניום 3.12 סה"כ לפרק:

60,775.20 עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים 3.14.20 תת פרק:

8,889.60 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 3.14.30 תת פרק:

178,020.00 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 3.14.50 תת פרק:

6,569.50 עיבוד פתחים בקירות מחופים 3.14.60 תת פרק:

254,254.30עבודות אבן 3.14 סה"כ לפרק:

VRV/Fמערכת  3.15.1 תת פרק:

תעלות גרילים ואוורור 3.15.2 תת פרק:

ציוד סינון אויר 3.15.3 תת פרק:

מיזוג אויר 3.15 סה"כ לפרק:

מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים 3.22.12 תת פרק:

תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון 3.22.22 תת פרק:

תקרות תלויות פריקות, מאריחי פיברגלס 3.22.23 תת פרק:

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 3.22.26 תת פרק:

רכיבים מתועשים בבניין 3.22 סה"כ לפרק:

מערכת גילוי אש 3.34.1 תת פרק:

כריזה 3.34.2 תת פרק:

ספרינקלרים 3.34.3 תת פרק:

צינורות 3.34.4 תת פרק:

2,600.00 ספחים ואביזרים 3.34.5 תת פרק:

2,600.00מערכת גילוי אש משולבת כריזה 3.34 סה"כ לפרק:

מערכת מצלמות מעגל סגור 3.35.1 תת פרק:

מערכת מצלמות מעגל סגור 3.35 סה"כ לפרק:

בית כנסת ואולם קידושיןסה"כ לתת כתב: 31,331,722.68

(+)12.50בית כנסת במפלס  4 תת כתב:

סה"כ נושא

4,197.80 קורות יסוד 4.2.41 תת פרק:

132,761.50 קירות בטון 4.2.61 תת פרק:

3,936.00 עמודי בטון 4.2.62 תת פרק:

72,278.70 קורות ומעקות בטון 4.2.71 תת פרק:

9,298.40 חגורות בטון 4.2.72 תת פרק:

68,891.52 תקרות וגגות בטון מלא 4.2.81 תת פרק:

126,323.69 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 4.2.85 תת פרק:

2,472.50 בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעל 4.2.93 תת פרק:

6,099.00 בטון חשוף, קיטום פינות ומוספים לבטון 4.2.94 תת פרק:

137,280.00 פלדת זיון 4.2.95 תת פרק:



סה"כ נושא

563,539.11עבודות בטון יצוק באתר 4.2 סה"כ לפרק:

142,755.50 פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"דים) 4.3.30 תת פרק:

142,755.50מוצרי בטון טרום ודרוך 4.3 סה"כ לפרק:

62,455.66 בניה בבלוקי בטון 4.4.10 תת פרק:

62,455.66עבודות בניה 4.4 סה"כ לפרק:

86,867.66 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 4.5.13 תת פרק:

5,827.80 איטום רצפות חדרים רטובים 4.5.28 תת פרק:

43,870.40 איטום קירות בציפוי צמנטי 4.5.35 תת פרק:

11,096.76 בידוד תרמי ואקוסטי 4.5.70 תת פרק:

147,662.62עבודות איטום 4.5 סה"כ לפרק:

נגרות 4.6.1 תת פרק:

22,400.00 מסגרות 4.6.2 תת פרק:

4.6.11 תת פרק:

4.6.40 תת פרק:

22,400.00נגרות ומסגרות 4.6 סה"כ לפרק:

צנורות מים חמים וקרים 4.7.1 תת פרק:

640.00 אביזרים לצנרת מים 4.7.2 תת פרק:

נקזים ואוורורים לדלוחין ושופכין 4.7.4 תת פרק:

קבועות תברואתיות ואביזריהן 4.7.5 תת פרק:

ניקוז מי גשם 4.7.6 תת פרק:

640.00אינסטלציה 4.7 סה"כ לפרק:

נקודות 4.8.1 תת פרק:

אינסטלציה חשמלית 4.8.2 תת פרק:

לוחות חשמל 4.8.3 תת פרק:

הארקות 4.8.4 תת פרק:

טלפונים 4.8.5 תת פרק:

גופי תאורה 4.8.6 תת פרק:

עבודות חשמל 4.8 סה"כ לפרק:

טיח פנים 4.9.11 תת פרק:

טיח גבס וטיח לממ"ד 4.9.13 תת פרק:

טיח חוץ 4.9.21 תת פרק:

עבודות טיח 4.9 סה"כ לפרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 4.10.31 תת פרק:

חיפוי קירות 4.10.50 תת פרק:

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 4.10.51 תת פרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 4.10 סה"כ לפרק:

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס 4.11.11 תת פרק:

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס 4.11.12 תת פרק:

עבודות צביעה 4.11 סה"כ לפרק:

חלונות 4.12.2 תת פרק:

6,956.28 חיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום 4.12.91 תת פרק:

6,956.28עבודות אלומיניום 4.12 סה"כ לפרק:

49,384.80 עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים 4.14.20 תת פרק:

70,272.00 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 4.14.30 תת פרק:

225,470.50 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 4.14.50 תת פרק:

6,874.00 עיבוד פתחים בקירות מחופים 4.14.60 תת פרק:

352,001.30עבודות אבן 4.14 סה"כ לפרק:

VRV/Fמערכת  4.15.1 תת פרק:

תעלות גרילים ואוורור 4.15.2 תת פרק:

ציוד סינון אויר 4.15.3 תת פרק:

מיזוג אויר 4.15 סה"כ לפרק:

מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים 4.22.12 תת פרק:

תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון 4.22.22 תת פרק:

תקרות תלויות פריקות, מאריחי פיברגלס 4.22.23 תת פרק:



סה"כ נושא

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 4.22.26 תת פרק:

רכיבים מתועשים בבניין 4.22 סה"כ לפרק:

ספרינקלרים 4.34.1 תת פרק:

צינורות 4.34.2 תת פרק:

ספחים ואביזרים 4.34.3 תת פרק:

מערכות גילוי וכיבוי אש 4.34 סה"כ לפרק:

(+)12.50בית כנסת במפלס סה"כ לתת כתב: 41,298,410.47

אולם קידושין,חדר מדרגות וחדר משאבות 5 תת כתב:

סה"כ נושא

קורות ומעקות בטון 5.2.71 תת פרק:

חגורות בטון 5.2.72 תת פרק:

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 5.2.85 תת פרק:

16,889.95 משטחים ומשולשי מדרגות מבטון 5.2.92 תת פרק:

36,432.00 פלדת זיון 5.2.93 תת פרק:

53,321.95עבודות בטון יצוק באתר 5.2 סה"כ לפרק:

בניה בבלוקי בטון 5.4.10 תת פרק:

עבודות בניה 5.4 סה"כ לפרק:

איטום רצפות חדרים רטובים 5.5.28 תת פרק:

בידוד תרמי ואקוסטי 5.5.70 תת פרק:

עבודות איטום 5.5 סה"כ לפרק:

נגרות אולם קידושין 5.6.1 תת פרק:

מסגרות אולם קידושין 5.6.2 תת פרק:

נגרות חדר מדרגות 5.6.3 תת פרק:

מסגרות חדר מדרגות 5.6.4 תת פרק:

נגרות ומסגרות 5.6 סה"כ לפרק:

צנורות מים חמים וקרים 5.7.1 תת פרק:

אביזרים לצנרת מים 5.7.2 תת פרק:

נקזים ואוורורים לדלוחין ושופכין 5.7.4 תת פרק:

קבועות תברואתיות ואביזריהן 5.7.5 תת פרק:

אינסטלציה 5.7 סה"כ לפרק:

נקודות 5.8.1 תת פרק:

אינסטלציה חשמלית 5.8.2 תת פרק:

לוחות חשמל 5.8.3 תת פרק:

הארקות 5.8.4 תת פרק:

טלפונים 5.8.5 תת פרק:

גופי תאורה 5.8.6 תת פרק:

עבודות חשמל 5.8 סה"כ לפרק:

טיח פנים אולם קידושין 5.9.11 תת פרק:

טיח פנים חדר מדרגות 5.9.12 תת פרק:

עבודות טיח 5.9 סה"כ לפרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה - אולם 5.10.31 תת פרק:

חיפוי קירות - אולם 5.10.50 תת פרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה - חדר מדרגות 5.10.51 תת פרק:

ריצוף באריחי שיש - חדר מדרגות 5.10.52 תת פרק:

חיפוי קירות - חדר מדרגות 5.10.53 תת פרק:

סימון נגד החלקה בריצוף - חדר מדרגות 5.10.54 תת פרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 5.10 סה"כ לפרק:

צבע וסיוד פנים אולם 5.11.11 תת פרק:

צבע וסיוד פנים חדר מדרגות 5.11.12 תת פרק:

עבודות צביעה 5.11 סה"כ לפרק:

דלתות - אולם 5.12.1 תת פרק:

חלונות - אולם 5.12.2 תת פרק:



סה"כ נושא

חלונות - חדר מדרגות 5.12.3 תת פרק:

אלומיניום 5.12 סה"כ לפרק:

VRV/Fמערכת  5.15.1 תת פרק:

תעלות גרילים ואוורור 5.15.2 תת פרק:

מיזוג אויר 5.15 סה"כ לפרק:

הכנה למעלית 5.17.1 תת פרק:

מעלית 5.17.2 תת פרק:

מעליות 5.17 סה"כ לפרק:

מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים 5.22.12 תת פרק:

תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון 5.22.22 תת פרק:

תקרות תלויות פריקות, מאריחי פיברגלס 5.22.23 תת פרק:

תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות 5.22.25 תת פרק:

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 5.22.26 תת פרק:

רכיבים מתועשים בבניין 5.22 סה"כ לפרק:

מערכת גילוי אש 5.34.1 תת פרק:

כריזה 5.34.2 תת פרק:

ספרינקלרים 5.34.3 תת פרק:

צינורות 5.34.4 תת פרק:

ספחים ואביזרים 5.34.5 תת פרק:

ציוד כיבוי אוטומטי בחדר משאבות 5.34.6 תת פרק:

מערכת גילוי אש משולבת כריזה 5.34 סה"כ לפרק:

מערכת מצלמות מעגל סגור 5.35.1 תת פרק:

מערכת מצלמות מעגל סגור 5.35 סה"כ לפרק:

אולם קידושין,חדר מדרגות וחדר משאבותסה"כ לתת כתב: 553,321.95

עבודות פיתוח 6 תת כתב:

סה"כ נושא

110,000.00 חפירה ו/או חציבה 6.1.30 תת פרק:

52,500.00 מצעים 6.1.50 תת פרק:

162,500.00עבודות עפר 6.1 סה"כ לפרק:

38,967.24 מרצפי בטון 6.2.50 תת פרק:

11,449.20 מעקות בטון 6.2.71 תת פרק:

3,257.28 תקרת בטון 6.2.81 תת פרק:

2,002.00 משולשי מדרגות 6.2.92 תת פרק:

115,200.00 פלדת זיון 6.2.99 תת פרק:

170,875.72עבודות בטון יצוק באתר 6.2 סה"כ לפרק:

מסגרות 6.6.10 תת פרק:

מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק 6.6.55 תת פרק:

עבודות נגרות ומסגרות 6.6 סה"כ לפרק:

13,956.30 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 6.10.31 תת פרק:

2,762.50 משטח אזהרה 6.10.61 תת פרק:

16,718.80עבודות ריצוף וחיפוי 6.10 סה"כ לפרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 6.14.30 תת פרק:

חיפוי קירות בלוחות אבן 6.14.50 תת פרק:

ריצוף משטחים באבן ומדרגות אבן 6.14.80 תת פרק:

עבודות אבן 6.14 סה"כ לפרק:

42,613.75 ריצוף אבנים משתלבות 6.40.53 תת פרק:

10,915.28 אבני שפה 6.40.54 תת פרק:

128,619.58 קירות תומכים 6.40.61 תת פרק:

91,557.90 קירות כובד 6.40.70 תת פרק:

273,706.51עבודות פיתוח נופי 6.40 סה"כ לפרק:

27,451.20 מעבירי מים ותעלות 6.51.63 תת פרק:

680.00 תמרור ושילוט 6.51.81 תת פרק:



סה"כ נושא

855.00 צביעה וסימון דרכים 6.51.82 תת פרק:

28,986.20סלילת כבישים ורחבות 6.51 סה"כ לפרק:

72,000.00 מערכת מים 6.57.1 תת פרק:

16,380.00 מערכת ביוב 6.57.2 תת פרק:

1,260.00 6.57.32 ופוליאתילן לביוב ותיעולP.V.Cצינורות  תת פרק:

8,700.00 צינורות מבטון מזויין 6.57.51 תת פרק:

6,560.00 שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 6.57.62 תת פרק:

770.00 חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים 6.57.65 תת פרק:

1,544.00 פריצת כבישים ומדרכות 6.57.66 תת פרק:

107,214.00מערכות חיצוניות 6.57 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוחסה"כ לתת כתב: 6760,001.23

9,906,966.03סה"כ לכל כתב הכמויות:

% הנחה:

9,906,966.03 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:



מוריה חברה לפיתוח ירושלים 9עמוד: 04/07/2021

112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

תת כתב: כללי

כללי 0.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ההערות המופיעות בפרקים השונים במבנה, נכונים לכל המבנים בהתאמה

 לסעיפים הרלוונטיים

כללי 0.1 סה"כ לתת פרק:

כללי 1 סה"כ לתת כתב:



מוריה חברה לפיתוח ירושלים 10עמוד: 04/07/2021

112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

תת כתב: מקווה טהרה

עבודות עפר 1 פרק:

חפירה ו/או חציבה 1.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערות כלליות: הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן המפרט הכללי לעבודות

 המחירים כוללים: חפירה ו/או חציבה לכל עומק שיידרש.01בנין פרק 
מרווחי עבודה לא ישולמו בנפרד ומחירם כלול במחירי היחידה השונים.

מדידת כל עבודות העפר היא לפי מידות נטו שבתכניות. המחיר כולל
החזרת החומר החפור כמילוי באישור המפקח וסילוק יתרת החומר החפור
למקום שפך מאושר ע"י רשויות. מובהר בזאת כי תשלום אגרות השפיכה

באתרים מורשים יחול במלואו על הקבלן בלבד.על הקבלן להמציא אישור
 ממקום שפיכה מאושר על כמות השפיכה כפי שנדרש בהיתר הבניה.טרם

ביצוע עבודות החפירה, באחריות הקבלן לבדוק את נושא התשתיות
הקיימות עם המפקח. אין לבצע עבודות חפירה, בטרם בוצעו כל

בחישובי חפירות ליסודות עוברים , ליסודות בודדים, לקורות יסוד, לראשי
 כלונסאות , וכדומה לא יימדדו מרחבי עבודה. מרחבי עבודה ייקבעו ע"י

הקבלן באישור המפקח. נפח החפירות יחושב לפי מידות הבאות: רוחב 
לפי רוחב לוחות פוליסטירן מוקצף תחת  הקורות יסוד או  אלמנטים בטון

אחרים בתכניות קונסטרוקציה, עומק יחושב ממפלס י תחתית חפירה
כללית בשטח, המאושרים בתוכנית חפירה של מודד הקבלן ועד למפלס

התחתון של לוחות פוליסטירן או ארגזי פוליביד.  אורך יהיה  נטו בין
דפנות התעלות, כדי למנוע  מדידה  פעמיים חלקי  של שטחים של 

תעלות. בכל מקרה לא ישולמו  חלקי תעלה  שקדחו או  חפרו  קודם.

330,000.00 55.00 6,000.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח במבנה ובפיתוח בכל עומק שידרש
ובשלבים, לפי תוכנית חפירה מעודכנת ומאושרת על בסיס תכנית מדידה

מעודכנת (של הקבלן) לפי המלצות יועץ קרקע וקונסטרוקטור. העבודה
תבוצע בכלים מכניים ופנומטיים הכל בכיפוף לאישור המפקח, כולל
סילוק עודפי עפר ותשלומי אגרות שפיכה. כמו-כן המחיר כולל יישור
תחתית החפירה בדיוק המירבי, חפירת יתר תמולא ע"ח הקבלן בחומר

מאושר ע"י המהנדס ויועץ הקרקע עד למפלס הדרוש עם הידוק מבוקר.
בתוך המבנה מחיר כולל גמר החפירה בשיפוע לניקוז בתאום עם

קונסטרוקטור. כמו-כן המחיר כולל יישור בדיוק מירבי אחרי קידוחים
והכנת להרכבת ארגזי פוליביד.

2.1.30.0030

2,550.00 85.00 30.00 מ"ק  ס"מ בכל30חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד, קורות קשר וכד' ברוחב 
עומק נדרש - כולל ראשי כלונסאות במידות שונות

2.1.30.0040

332,550.00 חפירה ו/או חציבה 1.30 סה"כ לתת פרק:

332,550.00 עבודות עפר 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

מצעים לעבודות בטון 2.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אין לפרק תמיכות מתחת לקורות ולקירות הצומחים מתקרה,לפני תום

שבועיים מיציקת התקרה שמעל תקרה זו.

26,520.00 52.00 510.00 מ"ר 2.2.11.0020 ס"מ מתחת למרצפים5 בעובי 20מצע בטון רזה ב-

27,090.00 63.00 430.00 מ"ר מצע "ארגז חלול" כדוגמת "עין כרמל" או "פוליביד" או ש"ע מפוליסטירן
20 ס"מ מתחת למרצפים בקרקע תופחת (חלל תפיחה 25מוקצף בגובה 

ס"מ)

2.2.11.0030



מוריה חברה לפיתוח ירושלים 11עמוד: 04/07/2021

112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

53,610.00 מצעים לעבודות בטון 2.11 סה"כ לתת פרק:

יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 2.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,000.00 1,400.00 15.00 מ"ק ) במידות שונות2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30ראשי כלונסאות בטון ב- 2.2.12.0010

21,000.00 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 2.12 סה"כ לתת פרק:

קורות יסוד 2.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,400.00 1,200.00 2.00 מ"ק ) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות יסוד ב-

 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)20 או על הקרקע. רוחב הקורות 
2.2.41.0010

11,500.00 1,150.00 10.00 מ"ק ) יצוקות עם הרצפה, על גבי2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות יסוד בטון ב-
 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) -25 מצע או  על הקרקע.  רוחב הקורות 

פרורטה

2.2.41.0020

2,240.00 1,120.00 2.00 מ"ק ) יצוקות עם הרצפה, על גבי2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות יסוד בטון ב-
 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)30 מצע או  על הקרקע.  רוחב הקורות 

2.2.41.0030

16,500.00 1,100.00 15.00 מ"ק ) יצוקות עם הרצפה, על גבי2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות יסוד בטון ב-
 מצע או  על הקרקע.  רוחב הקורות בחתכים שונים (המצע נמדד בנפרד)

2.2.41.0040

32,640.00 קורות יסוד 2.41 סה"כ לתת פרק:

קירות מסד וקירות דיפון לכלונסאות 2.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
80,400.00 1,340.00 60.00 מ"ק ),2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קיר דיפון (יציקה כנגד כלונסאות) בבטון ב-

 ס"מ בכל גובה נדרש30 ס"מ ועד 20בעובי ממוצע (תיאורטי) מעל 
2.2.42.0010

80,400.00 קירות מסד וקירות דיפון לכלונסאות 2.42 סה"כ לתת פרק:

מרצפים ורצפות 2.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,600.00 200.00 18.00 מ"ר 2.2.50.0010 ס"מ.20) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30מרצפי בטון ב-

101,480.00 236.00 430.00 מ"ר 2.2.50.0020 ס"מ.25) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30מרצפי בטון ב-
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

105,080.00 מרצפים ורצפות 2.50 סה"כ לתת פרק:

קירות בטון 2.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
47,250.00 1,350.00 35.00 מ"ק 2.2.61.0010 ס"מ20) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

123,500.00 1,300.00 95.00 מ"ק 2.2.61.0020 ס"מ25) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

31,250.00 1,250.00 25.00 מ"ק 2.2.61.0030 ס"מ30) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

18,000.00 1,200.00 15.00 מ"ק 2.2.61.0040 ס"מ40) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

220,000.00 קירות בטון 2.61 סה"כ לתת פרק:

עמודי בטון 2.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,000.00 1,400.00 15.00 מ"ק ) בחתכים שונים2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30עמודים בדלים בטון ב- 2.2.62.0010

21,000.00 עמודי בטון 2.62 סה"כ לתת פרק:

קורות ומעקות בטון 2.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,200.00 1,320.00 10.00 מ"ק ) בחתך מלבני2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות עליונות ומעקות בטון ב-

 ס"מ30ברוחב 
2.2.70.0010

13,200.00 קורות ומעקות בטון 2.70 סה"כ לתת פרק:

קורות ומעקות בטון 2.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
85,200.00 1,420.00 60.00 מ"ק ) בחתך מלבני2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות תחתונות תלויות בטון ב-

בחתכים שונים (כולל השלמת קורות בין לוחות דרוכים).
2.2.71.0010

85,200.00 קורות ומעקות בטון 2.71 סה"כ לתת פרק:

בורות טבילה, מאגר, אוצרות 2.77 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,000.00 250.00 100.00 מ"ר 30מרצפי בטון עבור בורות טבילה ואוצרות (קופסא חיצונית) בעובי עד 

.30ס"מ יצוקים מבטון ב- 
2.2.77.0010
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
36,400.00 280.00 130.00 מ"ר מרצפי בטון עבור מאגרי מים (מקווה ומאגר מי כיבוי אש), בורות טבילה

ואוצרות (קופסא פנימית יצוקה בהינף אחד עם הקירות בתבנית תלויה,
 ס"מ יצוקים מבטון30ללא קשירה דרך התבניות (נמדד בנפרד)) בעובי עד 

.3 קריסטלי מסוג "דחוס" עבור משאבת מייקו דרגת חשיפה 30ב- 

2.2.77.0020

54,000.00 1,350.00 40.00 מ"ק 30קירות בטון עבור בורות טבילה ואוצרות (קופסא חיצונית) בעובי עד 
.30ס"מ יצוקים מבטון ב- 

2.2.77.0030

78,000.00 1,300.00 60.00 מ"ק קירות בטון עבור מאגרי מים ומאגר מי כיבוי אש, בורות טבילה ואוצרות
(קופסא פנימית יצוקה בהינף אחד עם הרצפה בתבנית תלויה, ללא קשירה

30 ס"מ יצוקים מבטון ב- 30 דרך התבניות (נמדדת בנפרד)) בעובי עד 
.3קריסטלי מסוג "דחוס" עבור משאבת מייקו דרגת חשיפה 

2.2.77.0040

10,200.00 340.00 30.00 מ"ר  ס"מ, מעל בורות זריעה והשקה20-25 עובי 30תקרת בטון מלאה ב-
במקוואות גברים, כלים ונשים

2.2.77.0050

15,000.00 750.00 20.00 מ"ק מילוי בטון בבורות טבילה עבור יצירת דירוג מדרגות ומילוי לצורך
 מסוג "סופר-על" הכולל סיבי פוליפוסטירן30השוואת גבהים מבטון ב- 

140 402 ,,340ומוסף טריקוזל. ראה חתכים 

2.2.77.0060

4,000.00 2,000.00 2.00 מ"ק תעלות המשכה מבטון למקוואות כולל ביצוע רולקות והטיות לצורך
 ס"מ. המדידה במ"ק10הזרמת מים בעובי 

2.2.77.0070

2,250.00 150.00 15.00 יח' 2קידוח והתקנת שרוולים בקירות בטון קוטר "? 2.2.77.0080

3,000.00 200.00 15.00 יח' 3קידוח והתקנת שרוולים בקירות בטון קוטר "? 2.2.77.0090

227,850.00 בורות טבילה, מאגר, אוצרות 2.77 סה"כ לתת פרק:

תקרות וגגות בטון מלא 2.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 # (אלא אם צוין אחרת20x@8זיון חלוקה מינימלי בתקרות יהיה 

בתוכניות)

144,690.00 318.00 455.00 מ"ר  ס"מ - במפלס25) עובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30תקרות או גגות בטון ב-
4.20(+)

2.2.81.0020

14,920.00 373.00 40.00 מ"ר  ס"מ - במפלס30) עובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30תקרות או גגות בטון ב-
4.20(+)

2.2.81.0030

159,610.00 תקרות וגגות בטון מלא 2.81 סה"כ לתת פרק:

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,400.00 940.00 10.00 מ"ק  ס"מ על גבי פלטות טרומיות5 בעובי מינמילי של 30בטון טופינג ב-

 ס"מ בין הפלטות30וקורות, לרבות השלמה ברצועות ברוחב עד 
2.2.85.0010

7,390.85 53.00 139.45 מ"ר  ס"מ מעל לבטון שיפועים (הנמדד בנפרד) בתוספת4"מדה" בעובי 
איזולקטקס

2.2.85.0020

431.42 53.00 8.14 מ"ר  ס"מ מעל לבטון שיפועים (הנמדד בנפרד) בתוספת4"מדה" בעובי 
איזולקטקס - חצר אנגלית

2.2.85.0030

645.54 53.00 12.18 מ"ר  ס"מ מעל לבטון שיפועים (הנמדד בנפרד) בתוספת4"מדה" בעובי 
איזולקטקס - באדניות

2.2.85.0040

326.48 53.00 6.16 מ"ר  ס"מ מעל לבטון שיפועים (הנמדד בנפרד) בתוספת4"מדה" בעובי 
איזולקטקס - רצפת חלל צמוד לח"מ בחזית דרומית

2.2.85.0050

5,088.53 53.00 96.01 מ"ר  ס"מ מעל לבטון שיפועים (הנמדד בנפרד) בתוספת4"מדה" בעובי 
(+)4.30איזולקטקס - איטום רצפה בחלק המקורה במפלס 

2.2.85.0060

3,935.36 26.00 151.36 מ"ר תוספת עבור החלקת גגות מבטון בהליקופטר לפי שיפועי הניקוז 2.2.85.0070

2,078.34 22.00 94.47 מ"א  (איטום הרולקה נמדד1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 
בנפרד)

2.2.85.0080

374.00 22.00 17.00 מ"א  עם מוסף פילימרי1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 
(איטום הרולקה נמדד בנפרד) - חצר אנגלית

2.2.85.0090

1,025.20 22.00 46.60 מ"א  עם מוסף פילימרי1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 
(איטום הרולקה נמדד בנפרד) - באדניות

2.2.85.0100

291.28 22.00 13.24 מ"א  עם מוסף פילימרי1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 
(איטום הרולקה נמדד בנפרד) - רצפת חלל צמוד לח"מ בחזית דרומית

2.2.85.0110

1,515.36 22.00 68.88 מ"א  עם מוסף פילימרי1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 
(איטום הרולקה נמדד בנפרד) - איטום רצפה בחלק המקורה במפלס

4.30(+)

2.2.85.0120

32,502.36 ג ובטון שיפועים לגגות בטון טופינ 2.85 סה"כ לתת פרק:

בטון מותז 2.89 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
48,750.00 195.00 250.00 מ"ר  על קיר כלונסאות לרבות מילוי החלל שבין הכלונסאות30בטון מותז ב-

 ס"מ3 ס"מ), יישור והברשה כתשתית בעובי מינימלי של 50-60(קטרים 
לאיטום ביריעות. (איטום היריעות נמדד בנפרד)

2.2.89.0010

48,750.00 בטון מותז 2.89 סה"כ לתת פרק:

בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעל 2.93 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,150.00 2,150.00 1.00 מ"ק  ס"מ,20/30) בחתך 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30בליטות אופקיות בטון ב-

מעל ומתחת לפתחים
2.2.93.0010

11,520.00 360.00 32.00 מ"ר 50 ס"מ בולט 20) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30מדף (קונזולי) בטון ב-
ס"מ מקורה תחתונה

2.2.93.0020

7,800.00 1,300.00 6.00 מ"ק , במידות שונות30בסיסים מלבניים למכונות, בטון ב- 2.2.93.0030

3,800.00 1,900.00 2.00 מ"ק  ס"מ עבור שורת אבן ראשונה בחיפוי חזיתות10/10 בחתך 30שן בטון ב-
באבן טבעית

2.2.93.0040

בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעל25,270.00 2.93 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.97 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
336,000.00 4,800.00 70.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 2.2.97.0010

144,000.00 4,800.00 30.00 טון רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 2.2.97.0020

480,000.00 פלדת זיון 2.97 סה"כ לתת פרק:

1,606,112.36 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

מוצרי בטון טרום ודרוך 3 פרק:

פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"דים) 3.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
69,000.00 460.00 150.00 מ"ר פלטות חלולות דרוכות בתקרות מסוג "ספנכלל", רמט, או שו"ע, בטון

 ס"מ, מורכבות באתר ובהתאם לעומס המצויין בתכניות35 בעובי 50ב-
קונסטרוקציה. המחיר כולל חוטי דריכה ומילוי דייס צמנט בין הפלטות.
המחיר כולל קידוחי חורים בכל קוטר ובכל כמות שתידרש. מחיר כולל

ביצוע פתחים למעברים במידות וחתך הנדרשים ובכמות שתידרש . מדידה
לפי שטח פלטות נטו, לפני חיתוך.

2.3.30.0010

69,000.00 פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"דים) 3.30 סה"כ לתת פרק:

69,000.00 מוצרי בטון טרום ודרוך 3 סה"כ לפרק:

עבודות בניה 4 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערות כל עבודות  הבניה כוללים במחירם חגורות אנכיות ואופקיות

30מבטון מזויין ב-
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי היחידה כוללים התחברות לבטונים באמצעות שטרבות וקידוח
והחדרת קוצי זיון בשימוש עם דבק אפוקסי וכולל טיט צמנטי בחיבור

לתקרות הבטון

מחירי היחידה כוללים חיבור לבטונים באמצעות שטרבות וקידוח והחדרת
 קוצי זיון תוך שימוש בדבק אפוקסי וכן כוללות יישום טיט צמנטי בקווי

ההשקה לתקרות הבטון

מחירי היחידה כוללים בניה בשטחים קטנים, חגורות מעל הפתחים,
 מ' גובה2 כולל ברזל, כל 20חגורות בטון ב-

מחיר היחידה כולל ביצוע חגורות היקפיות בעובי הבלוק כולל זיון
 ס"מ20 בגובה של 75/25 ס"מ טבילת בלוקי בטון בזפת חם 20ובגובה של 

עבור שורה ראשונה

בניה בבלוקי בטון 4.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
37,500.00 125.00 300.00 מ"ר  ס"מ (כולל חגורות ועמודוני7קירות  בידוד מבלוקי בטון חלולים עובי 

בטון וברזל זיון). מחיר היחידה כולל מילוי בלוחות רונדופן המודבקות
 ס"מ שקע תקע ומחסום אדים ע"י יריעת3לקיר לפני תחילת הבניה בעובי 

 מ"מ, עשויה מבועות אויר כלואות ביריעות5 "פולינום" או שו"ע בעובי 
פוליאטילן ומצופה ברדיד אלומיניום בצד אחד.

2.4.10.0010

81,600.00 136.00 600.00 מ"ר  ס"מ (כולל חגורות ועמודוני בטון10מחיצות בלוקי בטון חלולים עובי 
וברזל זיון).

2.4.10.0020

14,500.00 145.00 100.00 מ"ר  ס"מ (כולל חגורות ועמודוני בטון15מחיצות בלוקי בטון חלולים עובי 
וברזל זיון).

2.4.10.0030

1,500.00 150.00 10.00 מ"ר  ס"מ (כולל חגורות ועמודוני בטון20מחיצות בלוקי בטון חלולים עובי 
וברזל זיון).

2.4.10.0040

135,100.00 יה בבלוקי בטון בנ 4.10 סה"כ לתת פרק:

135,100.00 עבודות בניה 4 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

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

הערות :

. הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן המפרט הכללי לעבודות איטום ובידוד -1
. מחיר יחידת עבודה בפרק כולל את כל הנדרש במפרט הכללי05פרק 

ובמפרט המיוחד לאיטום בחוזה זה.אחריות הקבלן לטיב הבידוד והאיטום
 שנים.10הינה לתקופה של 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. המחירים לסעיפי איטום או לבידוד תרמי כוללים את העיבודים2

בתחתית המעקות (רולקות), ועיבודים למוצאי ניקוז למים או למי גשם.
כמו כן כוללים המחירים ביצוע איטום ובידוד תרמי לפי הפרטים

בתוכניות, לרבות ביצוע בשטחים מישוריים או מעוגלים. בהיעדר פרטים
מיוחדים בתוכניות,יכללו המחירים ביצוע לפי פרטים טיפוסיים כמו פיע

 על כל חלקיו,לפי סוג חומר האיטום והבידוד. לפני ביצוע1752בת"י 
עבודות האיטום והבידוד על הקבלן לבצע את כל ההכנות הנדרשות
לביצוע תקין של עבודות האיטום, כגון טיפול בסדקים, רולקות ליד

מעקות וסביב צינורות, ניקוי וכו'. לפני ביצוע בידוד גגות יש לנקות היטב
 את שטח הגג מכל סוגי פסולת, לחתוך קוצי

. המדידה תהיה תמיד מדידה נטו של שטחי האיטום, ללא תוספת שטח3
חפיפות והגדלת השטח בגלל מישורי משופעים. גג משופע פירושו גג

. מדידה לאיטום רצפות, תקרות וגגות יימדדו בהשלכה5%בשיפוע יותר מ-
 אנכית נטו ואיטום קירות וצידי קורות, בהשלכה אפקית נטו.

. בשטחים החיצוניים, שייחופו באבן, לרבות קירות, קורות בטון תלויות,4
שטחי עמודים וכו',הכל בהתאם לתוכניות, שעליהם ייבוצע איטום,

תיעשנה עבודות ההכנה הבאות: קיצוץ חוטי קשירה לסוגיהם,חיתוך
ברזלים ומסמרים,סיתות מיץ בטון וחלקי בטון בולטים, הרחקת גופים זרים

 ופילוס פני הקיר והשחזתו לחיספוס ושיפור הדבקת האיטום .

. ליד כל החומרים המצויינים במפרט ובפרטי האיטום ובכתב הכמויות,5
יש לקרוא כרשום: "או שווה ערך מאושר". ניתן להשתמש בחומרים שווי

ערך רק על פי אישור בכתב של המפקח.

. מחירי העבודות כוללים גם את כל עלויות הבדיקות למיניהן הנדרשות6
 שעות, המטרה) ולא תשולם כל תוספת72 (הצפה למשך 1752עפ"י ת"י 

בגינן.

 והלאה02.085. מחירי בטון שיפועים, רולקות מבטון וכד' - ראה פרק 7
 - עבודות בטון.02בפרק 

. מחירי איטום ובידוד ביריעות מתיחסים ליריעות העומדות בתקנים8
שלהלן:

3, חלק 1430.יריעות ביטומניות משופרות בפולימרים - ת"י 9

2, חלק 1430 - בהתאם לת"י E.P.D.M. יריעות 10

איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 5.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,340.00 178.00 30.00 מ"ר איטום אדניות, פטיו וכד', או גגות המשמשים כגינות נוי במערכת איטום

,SBSדו-שכבתית של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר 
 שחור"4R מ"מ מסוג "ביטומגום" 4שכבה ראשונה יריעה ביטומנית בעובי 

  נגד שורשים" או ש"ע, שכבה4R SBS" או "ספירפלקס4R או "פוליפז 
 נגד שורשיםSBSשניה יריעה ביטומנית אלסטומרית מושבחת בפולימר 

" או ש"ע, לרבות פריימר4R שחור" או פוליפז 4Rמסוג "ביטומגום 
"B-191" או "פריימר GS-474" או "פריימר 101ביטומני מסוג "פריימר 

" או ש"עT 10ש"ע ויריעת הגנה מסוג "ביטודריין 

2.5.13.0010

5,340.00 יות משוכללות איטום גגות ביריעות ביטומנ 5.13 סה"כ לתת פרק:
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איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות 5.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
38,700.00 90.00 430.00 מ"ר איטום רצפות, המבוצע ע"ג בטון רזה, בשתי שכבות של יריעות 

 , כדוגמתR מסוג SBSביטומניות  אלסטומריות מושבחות בפולימר  
 שחור" או5R שחור", או "ספירפלקס 5R חול" או "ישראנובה 5R"פוליפז 

 מ"מ, המולחמות לתשתית שצופתה תחילה בפריימר 5ש"ע בעובי 
-2000" או "ספיר פריימר 101 או "פריימר GS-474ביטומני מסוג "פריימר "

 B או "פריימר "B-191 גר'/מ"ר ובהלחמה בחפיפה300" או ש"ע בכמות 
 ס"מ - רצפה מונחת10של 

2.5.23.0010

5,201.10 90.00 57.79 מ"ר איטום רצפות, המבוצע ע"ג בטון רזה, בשתי שכבות של יריעות 
 , כדוגמתR מסוג SBSביטומניות  אלסטומריות מושבחות בפולימר  

 שחור" או5R שחור", או "ספירפלקס 5R חול" או "ישראנובה 5R"פוליפז 
 מ"מ, המולחמות לתשתית שצופתה תחילה בפריימר 5ש"ע בעובי 

-2000" או "ספיר פריימר 101 או "פריימר GS-474ביטומני מסוג "פריימר "
 B או "פריימר "B-191 גר'/מ"ר ובהלחמה בחפיפה300" או ש"ע בכמות 

 ס"מ - רצפת המקווה10של 

2.5.23.0020

1,191.60 90.00 13.24 מ"ר איטום רצפות, המבוצע ע"ג בטון רזה, בשתי שכבות של יריעות 
 , כדוגמתR מסוג SBSביטומניות  אלסטומריות מושבחות בפולימר  

 שחור" או5R שחור", או "ספירפלקס 5R חול" או "ישראנובה 5R"פוליפז 
 מ"מ, המולחמות לתשתית שצופתה תחילה בפריימר 5ש"ע בעובי 

-2000" או "ספיר פריימר 101 או "פריימר GS-474ביטומני מסוג "פריימר "
 B או "פריימר "B-191 גר'/מ"ר ובהלחמה בחפיפה300" או ש"ע בכמות 

 ס"מ - חצר אנגלית10של 

2.5.23.0030

911.70 90.00 10.13 מ"ר איטום רצפות, המבוצע ע"ג בטון רזה, בשתי שכבות של יריעות 
 , כדוגמתR מסוג SBSביטומניות  אלסטומריות מושבחות בפולימר  

 שחור" או5R שחור", או "ספירפלקס 5R חול" או "ישראנובה 5R"פוליפז 
 מ"מ, המולחמות לתשתית שצופתה תחילה בפריימר 5ש"ע בעובי 

-2000" או "ספיר פריימר 101 או "פריימר GS-474ביטומני מסוג "פריימר "
 B או "פריימר "B-191 גר'/מ"ר ובהלחמה בחפיפה300" או ש"ע בכמות 

 ס"מ - איטום רצפת חלל בח"מ בחזית דרומית10של 

2.5.23.0040

10,500.30 90.00 116.67 מ"ר איטום רצפות, המבוצע ע"ג בטון רזה, בשתי שכבות של יריעות 
 , כדוגמתR מסוג SBSביטומניות  אלסטומריות מושבחות בפולימר  

 שחור" או5R שחור", או "ספירפלקס 5R חול" או "ישראנובה 5R"פוליפז 
 מ"מ, המולחמות לתשתית שצופתה תחילה בפריימר 5ש"ע בעובי 

-2000" או "ספיר פריימר 101 או "פריימר GS-474ביטומני מסוג "פריימר "
 B או "פריימר "B-191 גר'/מ"ר ובהלחמה בחפיפה300" או ש"ע בכמות 

(+)4.30 ס"מ - איטום רצפה בחלק המקורה במפלס 10של 

2.5.23.0050

42,967.00 100.00 429.67 מ"ר איטום רצפות, המבוצע ע"ג בטון רזה, לפני יציקת רצפת מרתף, בשכבה
 מ"מ עם שיריון לבד5אחת של יריעות ביטומניות אלסטומריות בעובי 

" או ש"ע, לרבותH P LUSCOLPHENE BSWוגמר עליון אגרגט, מסוג "
" או ש"ע, היריעות חוסמות מעבר גזBORNERרולקות ביטומניות מסוג " 

ראדון

2.5.23.0060

ים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות99,471.70 איטום רצפות מבנ 5.23 סה"כ לתת פרק:

איטום רצפות חדרים רטובים 5.28 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערות:שטחי איטום חדרים רטובים נמדדים לפי ההשלכה האופקית בין
הקירות. מחיר מ"ר איטום כולל גם איטום לאורך קוי החיבור של השטח

 ס"מ בהיקף החדרים40עם הקירות וביצוע הגבהות איטום עד לגובה 
(נכלל ולא נמדד).לאחר סיום עבודות הרכבת צנרות המערכות למיניהן, יש

 לבצע מדה מוחלקת ורולקות עם תוסף מסוג "נובו סופר בונד" בכדי
להבטיח חוזק ומניעת סדיקה. לאחר זמן האשפרה, יש לבצע שכבת איטום
(נמדד בנפרד) באמצעות חומר איטום ע"ב פוליאוריטן מסוג "קרהלסטיק"

30", אשר יעלה על הקירות, מעל האיטום כ- MAPEIמתוצרת חברת "
 מ"מ. בגין עבודת ה"מדה" לא2ס"מ. עובי שכבת האיטום לא יקטן מ- 

ישולם בנפרד ומחירי היחידה השונים כוללים עבודה זו.כו

17,152.30 110.00 155.93 מ"ר איטום ריצפה וקירות נרטבים (קירות ע"ג בטון או טיח צמנט-אשר אינם
מתומחרים כאן) במערכת אטימה על בסיס טיח הידראולי מוגמש, מסוג

" (סיקה), משוריינת בארג זכוכית חסין אלקלי,E107כגון "סיקה טופ סיל 
 מ"מ. העבודה כוללת איטום מסביב לצנרת3בעובי כולל מיזערי של 

ואביזרים ייעודיים העוברים דרך הריצפה ו/או הקירות, כו לל רצפת מאגר
 מי גשם

2.5.28.0020

17,152.30 איטום רצפות חדרים רטובים 5.28 סה"כ לתת פרק:

איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים 5.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
איטום בבורות טבילה, חדר אוצרות, ומאגרי מים (כולל קירות)

איטום פנימי יבוצע על גבי רצפה, קירות ותקרת המאגר

30,000.00 75.00 400.00 מ"ר איטום רצפה, קירות ותקרות בבורות טבילה, אוצרות ובמאגרי המים
" או שו"ע107 הברשות צמנטיות מסוג "סיקה טופ סיל 3השונים, ע"י 

 ק"ג/מ"ר) כולל הצמדת רשת4.5 ק"ג/מ"ר כל אחת (סה"כ 1.5בכמות של 
 הברשות נוספות (לכיסוי מושלם של הרשת) +2אינטרגלס אלקלית + 

 שעות לאחר הביצוע. המחיר כולל ביצוע רולקו3הרטבת המשטח במשך 
ת ע"פ הנדרש

2.5.32.0030

2,400.00 40.00 60.00 מ"ר 2.5.32.0040 ס"מ בהיקף בורות ואוצרות.3הדבקת פלטות רנדופן (שקע תקע) בעובי 

ים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים32,400.00 איטום קירות מבנ 5.32 סה"כ לתת פרק:

איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים 5.33 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,440.00 128.00 230.00 מ"ר איטום קירות בציפוי ביטומני אלסטומרי מסוג חד רכיבי "מסטיגום" או

4.5 שכבות (בכמות כוללת של 3" או ש"ע ב-412"אלסטופז" או "ספירגום 
H.D.P.E מ"מ, והגנה ע"י יריעת 2ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי 

 פלוס" או ש"עH15" או "גולדריין T- 15מסוג "פז דריין" או "ביטודריין 
 מ"מ - לקירות דיפון0.5בעובי 

2.5.33.0010

ים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים29,440.00 איטום קירות מבנ 5.33 סה"כ לתת פרק:

איטום קירות ורצפות מבנים ביריעות ביטומניות משוכללות 5.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,200.00 110.00 220.00 מ"ר איטום קורות וראשי כלונסאות בשכבה אחת של יריעות ביטומניות

 חול" או5R מסוג "פוליפז SBSאלסטומריות מושבחות בפולימר 
 שחור"5R שחור" או "ישראנובה 5R שחור" או "ספירפלקס 5R"ביטומגום 

 ס"מ לרבות פריימר10 מ"מ בהלחמה בחפיפה של 5 או ש"ע בעובי 
 ס"מ3 בעובי F-30ביטומני והדבקת פלטות הגנה מפוליסטירן מוקצף 

 - איטום קורות וראשי כלונסאות75/25באמצעות ב יטומן מנושב 

2.5.34.0010

11,000.00 110.00 100.00 מ"ר איטום קירות בשכבה אחת של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות
 שחור" או5R חול" או "ביטומגום 5R מסוג "פוליפז SBSבפולימר 

 מ"מ5 שחור" או ש"ע בעובי 5R שחור" או "ישראנובה 5R"ספירפלקס 
 ס"מ לרבות פריימר ביטומני והדבקת פלטות10בהלחמה בחפיפה של 

/25 ס"מ באמצעות ביטומן מנושב 3 בעובי F-30הגנה מפוליסטירן מוקצף 
 - איטום קירות חוץ תת-קרקעי של המקווה75

2.5.34.0020

34,386.00 110.00 312.60 מ"ר איטום קירות בשכבה אחת של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות
 שחור" או5R חול" או "ביטומגום 5R מסוג "פוליפז SBSבפולימר 

 מ"מ5 שחור" או ש"ע בעובי 5R שחור" או "ישראנובה 5R"ספירפלקס 
 ס"מ לרבות פריימר ביטומני והדבקת פלטות10בהלחמה בחפיפה של 

/25 ס"מ באמצעות ביטומן מנושב 3 בעובי F-30הגנה מפוליסטירן מוקצף 
 - איטום בור מעלית וחזיתות תת-קרקעיים75

2.5.34.0030

15,250.00 25.00 610.00 מ"ר  ס"מ3 בעובי F-30תוספת עבור פלטות הגנה מלוחות פוליסטרן מוקצף 
75/25באמצעות ביטומן מנושב 

2.5.34.0040

יות משוכללות84,836.00 ים ביריעות ביטומנ איטום קירות ורצפות מבנ 5.34 סה"כ לתת פרק:

איטום קירות בציפוי צמנטי 5.35 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
46,385.00 100.00 463.85 מ"ר  שכבות איזופלקס, כולל: הכנת פני2איטום קירות ומעקות בנין ע"י התזת 

 השטח: שלב א': ראשית יש לחתוך את חוטי הקשירה- קוצים באלכסון
 ס"מ. לאחר מכן, יש להסיר את החלקים הרופפים,1ופנימה לפחות 

שאריות חומרי בנייה וכדומה ולמלא את כל החורים והסגרגציות עם
 ממש קל10% חלקים חול ים, 2 חלק צמנט בנפח, 1תערובת המורכבת מ: 

הצמנט ערב מסוג "נובו סופר בונד" ומים עד לקבלת עבידות מתאימה.
כחלופה, ניתן להשתמש בתערובת מוכנה מסוג "ניבופלן" מתוצרת חברת

MAPEI.שלב ב': כעת ניתן לקבוע ברגים מגולוונים לשם קשירת הרשת .
שלב ג': ליישם שתי שכבות איטום בהתזה בחומר איטום מסוג

"איזופלקס", יש למרוח חומר איטום גם סביב הקוצים בצורת צווארו

2.5.35.0010

28,000.00 140.00 200.00 מ"א איטום סביב חלונות,אדנים וחשפים.העבודה כוללת הכנת שטח העבודה
 ס"מ, איטום15לאיטום,יישור והחלקת שולי הבטון ברצועות ברוחב של כ-

.כולל הדבקה היקפית של107 השטחים בשתי שכבות של סיקה טופ 
" או ש"ע.Dynol ס"מ, לרבות דבק מסוג "15 ברוחב EPDMרצועות 

ההדבקה על בטונים ואל מסגרות המלבנים הסמויים של החלונות

2.5.35.0020

74,385.00 איטום קירות בציפוי צמנטי 5.35 סה"כ לתת פרק:

בידוד תרמי ואקוסטי 5.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,186.24 32.00 255.82 מ"ר F-30בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג החם" ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף 

 ס"מ - במקוואות וחדרי רחצה3בעובי 
2.5.70.0010

9,518.72 32.00 297.46 מ"ר F-30בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג החם" ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף 
(+)4.30 ס"מ - איטום רצפה בחלק המקורה במפלס 3בעובי 

2.5.70.0020



מוריה חברה לפיתוח ירושלים 21עמוד: 04/07/2021

112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

17,704.96 בידוד תרמי ואקוסטי 5.70 סה"כ לתת פרק:

מניעת חדירת גז ראדון למבנה, מחומרי בניה 5.82 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,890.10 30.00 429.67 מ"ר 2.5.82.0010 ס"מ מתחת למרצפי בטון, לשחרור גז ראדון20מצע חצץ גס בעובי 

12,890.10 ה, מחומרי בניה יעת חדירת גז ראדון למבנ מנ 5.82 סה"כ לתת פרק:

373,620.06 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

נגרות ומסגרות 6 פרק:

נגרות 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 8,300.00 קומפלט1.00 2.6.1.0010 ס"מ192X215X175/110 + 95X28X90 - דלפק מזכירות במידות 2טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 600.00 1.00 יח' 2.6.1.0020 ס"מ165/40/5 - מדף פרומייקה במידות 3טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 2,975.00 קומפלט1.00 2.6.1.0030 ס"מ175/96/90 - ארון מטבח תחתון במידות 4טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 1,275.00 קומפלט1.00 2.6.1.0040 ס"מ84/25/30 - ארון מטבח עליון במידות 4טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 2,100.00 קומפלט1.00 2.6.1.0050 ס"מ70/200 - ארון עם דלתות זכוכית במידות 5טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 2,890.00 קומפלט1.00 2.6.1.0060 ס"מ170/60/90 - ארון מטבח תחתון במידות 6טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 2,550.00 קומפלט1.00 2.6.1.0070 ס"מ170/34/60 - ארון מטבח עליון במידות 6טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 4,235.00 קומפלט1.00  ס"מ + חיפוי קיר במידות385/101 -  דלפק טרספה במידות 7טיפוס נ-
 ס"מ385/60

2.6.1.0080

לא לחישוב !!! 3,025.00 1.00 יח' 2.6.1.0090 ס"מ275/50/29 - דלפק מטרספה במידות 8טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 1,150.00 2.00 יח' 2.6.1.0100 ס"מ105/65 - ספסל לנכים במידות 9טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 2,890.00 1.00 יח' 2.6.1.0110 ס"מ169/60/90 - ארון מטבח תחתון במידות 10טיפוס נ-



מוריה חברה לפיתוח ירושלים 22עמוד: 04/07/2021

112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,800.00 1.00 יח' 2.6.1.0120 ס"מ120/34/60 - ארון מטבח עליון במידות 10טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 5,050.00 1.00 יח' 2.6.1.0130 ס"מ194/40/216 - מערכת ארונות במידות 11טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 2,100.00 1.00 יח' 2.6.1.0140 ס"מ90/30/216 - ארון במידות 13טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 1,500.00 1.00 יח' 2.6.1.0150 ס"מ95/30/100 - ארון במידות 13טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 3,888.00 1.00 יח' 2.6.1.0160 ס"מ150/55/216 - ארון אחסון במידות 14טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 3,888.00 1.00 יח' 2.6.1.0170 ס"מ150/25/216 - ארון אחסון במידות 15טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 2,592.00 1.00 יח' 2.6.1.0180 ס"מ100/55/216 - ארון אחסון במידות 16טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 2,800.00 1.00 יח' 2.6.1.0190 ס"מ108/50/216 - ארון אחסון במידות 17טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 2,333.00 1.00 יח' 2.6.1.0200 ס"מ90/40/216 - ארון אחסון במידות 18טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 2,328.00 1.00 יח' 2.6.1.0210 ס"מ97/40/200 - ארון אחסון במידות 19טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 1,680.00 1.00 יח' 2.6.1.0220 ס"מ70/40/200 - ארון אחסון במידות 19טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 2,124.00 1.00 יח' 2.6.1.0230 ס"מ236/35/75 - ארון אחסון במידות 20טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 1,700.00 1.00 יח' 2.6.1.0240 ס"מ170/60/5 - שולחן במידות 21טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 4,080.00 1.00 יח' 2.6.1.0250 ס"מ170/57/200 - ארון אחסון במידות 22טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 1,200.00 1.00 יח' 2.6.1.0260 ס"מ47/40/200 - ארון אחסון במידות 22טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 920.00 2.00 יח' 54/100 -מחיצת טרספה למשתנה במידות 23טיפוס נ- 2.6.1.0270

לא לחישוב !!! 2,360.00 4.00 יח' 2.6.1.0280 ס"מ70/160 - מחיצת טרספה למקלחת במידות 24טיפוס נ-



מוריה חברה לפיתוח ירושלים 23עמוד: 04/07/2021

112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,360.00 1.00 יח' 2.6.1.0290 ס"מ116/160 - מחיצת טרספה במידות 25טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 2,320.00 1.00 יח' 2.6.1.0300 ס"מ232/43 - ספסל במידות 26טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 1,150.00 1.00 יח' 2.6.1.0310 ס"מ115/43 - ספסל במידות 26טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 1,000.00 1.00 יח' 2.6.1.0320 ס"מ98/43 - ספסל במידות 26טיפוס נ-

נגרות 6.1 סה"כ לתת פרק:

מסגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,200.00 1,200.00 6.00 יח' 2.6.2.0010 ס"מ60/60 - מכסה אוצרות מנירוסטה במידות 1טיפוס מ-

18,000.00 18,000.00 קומפלט1.00 2.6.2.0020 - סבסבת כניסה למקווה גברים + דלת3טיפוס מ-

2,400.00 2,400.00 1.00 יח' 2.6.2.0030 ס"מ60/140 - סלסלה ומכסה נירוסטה לבור כלים במידות 4טיפוס מ-

5,200.00 5,200.00 1.00 יח' 2.6.2.0040 ס"מ100/210 - דלת הדף המידות 5טיפוס מ-

21,000.00 4,200.00 5.00 יח' 2.6.2.0050 ס"מ100/220 - דלת אש במידות 6טיפוס מ-

4,520.00 4,520.00 1.00 יח' 2.6.2.0060 ס"מ130/220 - דלת אש במידות 7טיפוס מ-

405.00 405.00 1.00 יח' 4 -צינור איוורור פנימי "8טיפוס מ- 2.6.2.0070

530.00 530.00 1.00 יח' 8 -צינור איוורור פנימי "8טיפוס מ- 2.6.2.0080

530.00 530.00 1.00 יח' 8 -צינור איוורור פנימי "8טיפוס מ- 2.6.2.0090

530.00 530.00 1.00 יח' 8 -צינור איוורור חיצוני "8טיפוס מ- 2.6.2.0100

4,500.00 4,500.00 1.00 יח' 2.6.2.0110 ס"מ100/104 -חלון הדף מוסדי במידות 9טיפוס מ-



מוריה חברה לפיתוח ירושלים 24עמוד: 04/07/2021

112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,036.00 3,036.00 1.00 יח' 2.6.2.0120 ס"מ200/220 - דלתות לארון חשמל במידות 10טיפוס מ-

1,442.00 1,442.00 1.00 יח' 2.6.2.0130 ס"מ95/220 - דלתות לארון חשמל במידות 11טיפוס מ-

745.00 745.00 1.00 יח' 2.6.2.0140 ס"מ90/30/120 - דלתות ארון במידות 12טיפוס מ-

1,822.00 1,822.00 1.00 יח' 2.6.2.0150 ס"מ120/220 - דלתות לארון תקשורת במידות 13טיפוס מ-

7,945.00 7,945.00 1.00 יח' 2.6.2.0160 ס"מ737/110 -סבכה מתכת במידות 14טיפוס מ-

1,200.00 1,200.00 1.00 יח' 2.6.2.0170 ס"מ52/135 -  רפפת מתכת לשחרור עשן במידות 15טיפוס מ-

1,200.00 1,200.00 1.00 יח' 2.6.2.0180 ס"מ43/135 -  רפפת מתכת לשחרור עשן במידות 16טיפוס מ-

4,520.00 4,520.00 1.00 יח' 2.6.2.0190 ס"מ130/220 - דלת אש במידות 17טיפוס מ-

980.00 980.00 קומפלט1.00 2.6.2.0200 ס"מ175/95 - סולם ומאחז יד במידות 18טיפוס מ-

500.00 250.00 2.00 יח' 2.6.2.0210 ס"מ15/60 - מאחז יד במידות 19טיפוס מ-

1,600.00 1,600.00 1.00 יח' 2.6.2.0220 ס"מ80/80 - מכסה נירוסטה עם מוטות רפפה במידות 20טיפוס מ-

5,200.00 5,200.00 1.00 יח' 2.6.2.0230 ס"מ310/75 - סולם נירוסטה במידות 21טיפוס מ-

3,710.00 1,855.00 2.00 יח' 2.6.2.0240 ס"מ742 - מאחז יד באורך 22טיפוס מ-

4,726.00 2,363.00 2.00 יח' 2.6.2.0250 ס"מ375 - מאחז יד בור טבילה גברים באורך 22טיפוס מ-

3,200.00 3,200.00 קומפלט1.00 2.6.2.0260 - סט אביזרים למקלחת נגישה23טיפוס מ-

3,200.00 3,200.00 קומפלט1.00 2.6.2.0270 - סט אביזרים לשירותים נגישים23טיפוס מ-

20,000.00 2,000.00 10.00 יח' 2.6.2.0280 ס"מ70-120/15 - תעלה רצפתית במידות 25טיפוס מ-
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112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,785.00 890.00 6.50 מ"א 2.6.2.0290 ס"מ6 - תעלה רצפתית במקלחות ברוחב 26טיפוס מ-

2,268.00 1,134.00 2.00 יח' 2.6.2.0300 ס"מ180 - מאחז יד באורך 27טיפוס מ-

2,710.00 1,355.00 2.00 יח' 2.6.2.0310 ס"מ215 - מאחז יד באורך 28טיפוס מ-

4,500.00 4,500.00 1.00 יח' 2.6.2.0320 - דלת כניסה לחדר גישה למאגר29טיפוס מ-

690.00 690.00 1.00 יח' 2.6.2.0330 ס"מ232 - מדף עם מתלה באורך 30טיפוס מ-

340.00 340.00 1.00 יח' 2.6.2.0340 ס"מ115 - מדף עם מתלה באורך 30טיפוס מ-

600.00 300.00 2.00 יח' 2.6.2.0350 ס"מ98 - מדף עם מתלה באורך 30טיפוס מ-

300.00 300.00 1.00 יח' 2.6.2.0360 ס"מ80 - מדף עם מתלה באורך 30טיפוס מ-

330.00 330.00 1.00 יח' 2.6.2.0370 ס"מ110 - מדף עם מתלה באורך 30טיפוס מ-

1,140.00 570.00 2.00 יח' 2.6.2.0380 ס"מ104/52 - סורגים למקווה גברים במידות 31טיפוס מ-

1,140.00 570.00 2.00 יח' 2.6.2.0390 ס"מ200/52 - סורגים למקווה נשים במידות 32טיפוס מ-

570.00 570.00 1.00 יח' 2.6.2.0400 ס"מ100/100 - סורגים למקווה נשים במידות 33טיפוס מ-

1,800.00 1,800.00 1.00 יח' 2.6.2.0410 ס"מ לחדר אשפה620 - מגן קיר  באורך 40טיפוס מ-

6,048.00 3,024.00 2.00 יח' 2.6.2.0420 ס"מ140/180 - רפפות  במידות 41טיפוס מ-

6,900.00 6,900.00 קומפלט1.00 2.6.2.0430 ס"מ600/50/160  - נישה למוני מים במידות 42טיפוס מ-

1,160.00 1,160.00 קומפלט1.00 2.6.2.0440 ס"מ280/60 - נישה למוני חשמל במידות 43טיפוס מ-

10,500.00 3,500.00 3.00 יח'  ס"מ530/200 - דלתות רפפה לשטח טכני באורך 44טיפוס מ-
)147+147+147+72(

2.6.2.0450
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,970.00 2,970.00 1.00 יח' 2.6.2.0460 ס"מ430- מאחז יד  באורך 45טיפוס מ-

2,400.00 2,400.00 1.00 יח' 2.6.2.0470 ס"מ600- גדר מתכת באורך 46טיפוס מ-

181,992.00 מסגרות 6.2 סה"כ לתת פרק:

שיש 6.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,640.00 1,640.00 קומפלט1.00 2.6.3.0010 ס"מ82/50/25 - משטח שיש יצוק עם כיור במידות 2טיפוס ש-

2,000.00 2,000.00 קומפלט1.00 2.6.3.0020 ס"מ100/50/25 - משטח שיש יצוק עם כיור במידות 3טיפוס ש-

1,540.00 1,540.00 קומפלט1.00 2.6.3.0030 ס"מ77/40/25 - משטח שיש יצוק עם כיור במידות 4טיפוס ש-

2,000.00 2,000.00 קומפלט1.00 2.6.3.0040 ס"מ100/50/25 - משטח שיש יצוק עם כיור במידות 5טיפוס ש-

1,200.00 1,200.00 קומפלט1.00 2.6.3.0050  ס"מ60/60 - משטח שיש יצוק  במידות 6טיפוס ש-

4,800.00 4,800.00 קומפלט1.00 ס"מ199/85 - משטח שיש יצוק  במידות 7טיפוס ש- 2.6.3.0060

3,850.00 3,850.00 קומפלט1.00 2.6.3.0070 ס"מ170/50/17 - משטח שיש יצוק עם כיור במידות 8טיפוס ש-

2,000.00 2,000.00 קומפלט1.00 2.6.3.0080 ס"מ100/50/25 - משטח שיש יצוק עם כיור במידות 9טיפוס ש-

935.00 935.00 קומפלט1.00 2.6.3.0090 ס"מ346/18/5 - משטח שיש יצוק במידות 10טיפוס ש-

1,190.00 1,190.00 קומפלט1.00 2.6.3.0100 ס"מ248/32/5 - משטח שיש יצוק במידות 10טיפוס ש-

250.00 250.00 קומפלט1.00 2.6.3.0110 ס"מ94/10 - מדף שיש במידות 11טיפוס ש-

400.00 400.00 קומפלט1.00 2.6.3.0120 ס"מ50/50 - מדף שיש במידות 12טיפוס ש-

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 2.6.3.0130 - לוחות שיש לכיסוי תעלות בחדר אוצרות13טיפוס ש-

26,805.00 שיש 6.3 סה"כ לתת פרק:
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תת כתב: מקווה טהרה

6.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
960.00 320.00 3.00 יח'  (נירוסטה), להתקנה על כנף דלת304 ס"מ מפלב"מ 60נגיש- ידית אחיזה 

" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע לפיPB8320-60תא שירותי נכים, דגם "
3 חלק 1918תקן ישראלי 

2.6.11.0010

2,220.00 740.00 3.00 יח'  ס"מ, למקלחת80 (נירוסטה), באורך 316נגיש- מאחז יד קבוע מפלב"מ 
3 חלק 1918נכים להתקנה על הקיר, לפי תקן ישראלי 

2.6.11.0020

3,450.00 1,150.00 3.00 יח' 304 ס"מ מפלב"מ 75-95נגיש- מאחז יד מתרומם לשרותי נכים, באורך 
 ס"מ מחובר לרצפה, דגם75-85(נירוסטה) מותקן על רגל חיזוק בגובה 

"PS 880 ,ניוטון כוח הרמה, לפי תקן22" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע 
3 חלק 1918 ישראלי 

2.6.11.0030

5,560.00 2,780.00 2.00 יח' נגיש- מייבש ידיים חשמלי סילוני עם שני פתחי איוורור, כיסוי מפלסטיק
 ס"מ דגם62/32/19אנטי בקטריאלי, בגוון לבן/אפור/כסוף, במידות 

"EcoMoכדוגמת "י.שטרן" או ש"ע, לרבות חיישן תרמוסטטי אוטומטי "
וכרית קרמית לספיגת רסיסי המים מייבוש הידיים, מותקן מושלם. המחיר

לא כולל נקודת חשמל

2.6.11.0040

12,190.00 6.11 סה"כ לתת פרק:

220,987.00 גרות ומסגרות נ 6 סה"כ לפרק:

אינסטלציה סניטארית 7 פרק:

אספקת מים חמים וקרים 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,820.00 94.00 30.00 מ"א  מורכבים בהברגה, מונחים בקירות גלויים,40צנרת מגולוונת סקד' 

1/2סמויים, מתחת לתקרה כולל: - חציבה, שרוולים וסתימה - קוטר "
אביזרים, זיזים, ווים לתליה ולחיזוק, רקורד ליד כל שסתום והסתעפות

2.7.1.0010

3,300.00 110.00 30.00 מ"א 3/4כנ"ל, אך בקוטר " 2.7.1.0020

8,960.00 128.00 70.00 מ"א 1כנ"ל, אך בקוטר " 2.7.1.0030

3,400.00 170.00 20.00 מ"א 11/4כנ"ל, אך בקוטר " 2.7.1.0040

25,500.00 170.00 150.00 מ"א 11/2כנ"ל, אך בקוטר " 2.7.1.0050

4,100.00 205.00 20.00 מ"א 2כנ"ל, אך בקוטר " 2.7.1.0060

27,600.00 46.00 600.00 מ"א  מ"מ כולל אביזרי25 מ"מ בתוך מתעל בקוטר 16צנרת "פקסגול" בקוטר 
התחברות

2.7.1.0070
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,400.00 70.00 20.00 מ"א  מ"מ כולל אביזרי32 מ"מ בתוך מתעל 20צנרת "פקסגול" בקוטר 

התחברות
2.7.1.0080

3,680.00 92.00 40.00 מ"א 2.7.1.0090 מ"מ בתוך מתעל כולל אביזרי התחברות32צנרת "פקסגול" בקוטר 

2,520.00 45.00 56.00 יח'  מעלות) מפליז בתוך קופסה105קופסה בקיר לחיבור צנרת "פקסגול (
מפלסטיק

2.7.1.0100

1,080.00 360.00 3.00 יח' 6 (1  צנרת "פקסגול" כולל ברז סגירה בקוטר "1מחלק מפליז בקוטר "
יציאות)

2.7.1.0110

1,200.00 300.00 4.00 יח' 5 (1  צנרת "פקסגול" כולל ברז סגירה בקוטר "1מחלק מפליז בקוטר "
יציאות)

2.7.1.0120

1,040.00 260.00 4.00 יח' 4 (1  צנרת "פקסגול" כולל ברז סגירה בקוטר "1מחלק מפליז בקוטר "
יציאות)

2.7.1.0130

360.00 360.00 1.00 יח' 3 (1  צנרת "פקסגול" כולל ברז סגירה בקוטר "1מחלק מפליז בקוטר "
יציאות)

2.7.1.0140

450.00 450.00 קומפלט1.00 מעבר צנרת מים בקיר מקלט לפי פרט הג"א 2.7.1.0150

2,160.00 36.00 60.00 מ"א  כולל1/2-3/4 מ"מ לצנרת בקוטר "13בדוד צנרת בקליפות ענביד בעובי 
עטיפת בסרט פלסטי

2.7.1.0160

1,760.00 44.00 40.00 מ"א  כולל עטיפת1 מ"מ לצנרת בקוטר "13בדוד צנרת בקליפות ענביד בעובי 
בסרט פלסטי

2.7.1.0170

4,770.00 53.00 90.00 מ"א 1 1/2-"11/4 מ"מ לצנרת בקוטר  "19בדוד צנרת בקליפות ענביד בעובי 
כולל עטיפת בסרט פלסטי

2.7.1.0180

620.00 62.00 10.00 מ"א  כולל עטיפת2 מ"מ לצנרת בקוטר "13בדוד צנרת בקליפות ענביד בעובי 
בסרט פלסטי

2.7.1.0190

51,000.00 170.00 300.00 נקודה נקודת מאור חיצונית/פנימית. 2.7.1.0200

5,320.00 190.00 28.00 נקודה נקודת חיבור קיר במעגל נפרד. 2.7.1.0210

5,120.00 160.00 32.00 נקודה נקודת חיבור קיר במעגל משותף. 2.7.1.0220

2,400.00 200.00 12.00 נקודה 2.7.1.0230 - הזנה פנימית16Aנקודת הזנה למזגן חד פאזי/למפוח מרכזי חד פאזי 

160,560.00 אספקת מים חמים וקרים 7.1 סה"כ לתת פרק:

אביזרים למים קרים וחמים 7.2 תת פרק:
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
930.00 93.00 10.00 יח' ברז כדורי תוצרת "שגיב" מסוג מעבר מלא, כולל רקורד למים קרים וחמים

1/2 בקוטר "
2.7.2.0010

4,180.00 110.00 38.00 יח' 3/4כנ"ל, אך בקוטר " 2.7.2.0020

1,896.00 158.00 12.00 יח' 1כנ"ל, אך בקוטר " 2.7.2.0030

2,240.00 280.00 8.00 יח' 11/2כנ"ל אך בקוטר " 2.7.2.0040

2,340.00 390.00 6.00 יח' 2כנ"ל, אך בקוטר " 2.7.2.0050

1,080.00 540.00 2.00 יח' 3כנ"ל, אך בקוטר " 2.7.2.0060

1,140.00 380.00 קומפלט3.00  מ"מ צבוע בצבע יסוד1.5 מפח פלדה בעובי 130X90X30ארון כ"א במידות 
 (מיניום) ושתי שכבות צבע שמן בגוון שיבחר האדריכל

2.7.2.0070

4,140.00 1,380.00 קומפלט3.00  ללחץ3/4תכולת ארון כ"א כולל:גלגילון עליו צנור גומי משורייןבקוטר "
 "שגיב", ברז1 מ' ומזנק התזה, שסתום בקוטר "25 אט'ובאורך 8עבודה של 

 תוצרת "ארקה" כולל חיבור שטורץ לחיבור מהיר מאושר ע"י2 בקוטר "
2 מ', מזנק רב שימושי "15 זרנוקים מפוליאסטר באורך 2כ"א, 

2.7.2.0080

2,160.00 360.00 6.00 יח' 2.7.2.0090 ק"ג6מטפה אבקה יבשה במשקל 

2,600.00 2,600.00 1.00 יח'  תוצרת "וואט" כולל אוגנים ואוגנים2מונע זרימה חוזרת (מז"ח) בקוטר "
נגדיים  או חיבור הברגה עם רקורד

2.7.2.0100

1,600.00 800.00 2.00 יח'  תוצרת "וואט" כולל אוגנים3/4מונע זרימה חוזרת (מז"ח) בקוטר "
ואוגנים נגדיים  או חיבור הברגה עם רקורד

2.7.2.0110

840.00 280.00 קומפלט3.00 2.7.2.0120 לקו מילוי מקווה (כולל בית מתברג עם מילוי מסנן)3/4מסנן  "

7,200.00 2,400.00 קומפלט3.00 אוטומט למילוי מקווה כולל:  - בקר גבה תוצרת "בקרה"          - שנאי
24V ממסר שומר מצב -מפסק- RESETברז "כדורי ממונע "שגיב" סדרה - 
    - לוח חשמל כולל1 שניות) בקוטר "5 (פעולה 24V עם קפיץמחזיר 200

ENPמפסק אוטו-יד  - חיבור חשמל, חיווט וצנרת -רגש גבה "אלקון" דגם 
כולל חיבור למערכת הבקרה

2.7.2.0130

4,620.00 1,540.00 קומפלט3.00  ברזים כדוריים בקוטר2, 11/2מערכת לריקון מקווה הכוללת ברז כדורי 
1 , ברז כדורי "11/2"

2.7.2.0140

3,450.00 1,150.00 קומפלט3.00  מ"ק0-10 לספיקות 1 1/2 קוטר "Kקוצב מים מתכתי תוצרת "ארד" דגם 
עם סגירה הדרגתית

2.7.2.0150

7,800.00 2,600.00 קומפלט3.00  מק"ש כנגד15משאבת יניקה מהמקוואות כולל מסנן שערות בתפוקה של 
 מ' מים כולל כל הצנרת והחיוט עד ללוח הפיקוד15

2.7.2.0160
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,800.00 1,800.00 קומפלט1.00  משאבות הכולל מפסק לכל2לוח חשמל למערכת ריקון המקווה עבור 

) חיגור בין מפסק הזרימהX2),ברזים למילוי מים קרים(X2אביזר (משאבה (
 עבור הזנה לברז החשמלי הכנתV24 למשאבה הצמודה אליו, שנאי 

תוכנית לאישור המהנדס, כל הנדרש לפעילות התקינה של המערכת כולל
חיבור למערכת הבקרה

2.7.2.0170

1,100.00 1,100.00 קומפלט1.00 לוח חשמל למערכת ריקון המקווה עבור משאבה אחת הכולל מפסק לכל
אביזר (משאבה ,ברזים למילוי מים קרים חיגור בין מפסק הזרימה

 עבור הזנה לברז החשמלי הכנת24Vלמשאבה הצמודה אליו, שנאי 
תוכנית לאישור המהנדס, כל הנדרש לפעילות התקינה של המערכת כולל

חיבור למערכת הבקרה

2.7.2.0180

2,820.00 940.00 קומפלט3.00  תוצרת "דנפוס" כולל חיבור לפיקוד מפסק הזרימה כולל1ברז חשמלי "
חיבור למערכת הבקרה

2.7.2.0190

2,880.00 960.00 קומפלט3.00 מפסק זרימה כולל חיבור לפיקוד 2.7.2.0200

56,816.00 אביזרים למים קרים וחמים 7.2 סה"כ לתת פרק:

נקזים ואוורורים לדלוחין ושופכין 7.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,600.00 190.00 140.00 מ"א  לשופכין ודלוחין סמויים כולל: אביזרים, עיני בקורת,HDPEצנורות מ 

שרוולים,אביזרי התפשטות, נקודות קבע, חיצוב חריצים וסתימתם,אביזרי
 מ"מ110מעבר לצנרת פי.וי.סי. בקוטר 

2.7.3.0010

4,800.00 240.00 20.00 מ"א 2.7.3.0020 מ"מ160כנ"ל, אך בקוטר 

9,460.00 86.00 110.00 מ"א 2.7.3.0030 מ"מ110 בקוטר HDPEעטיפה בבטון מזוין לפי פרט לצנרת 

920.00 92.00 10.00 מ"א 2.7.3.0040 מ"מ160 בקוטר HDPEעטיפה בבטון מזוין לפי פרט לצנרת 

8,880.00 148.00 60.00 מ"א  לשופכין ודלוחין גלוים כולל: אביזרים, עיני בקורת,HDPEצנורות מ 
שרוולים, מתלים, חבקי החלקה, אביזרי התפשטות, נקודות קבע, חיצוב
חריצים וסתימתם, אביזרי מעבר לצנרת פי.וי.סי. קונזולים ווים לחיזוק

 מ"מ110בקוטר 

2.7.3.0050

2,600.00 130.00 20.00 מ"א 2.7.3.0060 מ"מ75כנ"ל אך בקוטר 

8,640.00 72.00 120.00 מ"א צנורות פוליפרופילן לפי ת"י כולל: עיני ביקורת, שרוולים חיצוב חריצים
 מ"מ32 - 50וסתימתם, ספחים, קונזולים ווים לחיזוק, בקוטר 

2.7.3.0070

2,600.00 520.00 5.00 יח'  מכסה רשת מתברג מפליזHDPE כולל: - סיפון מ 4 / "4מחסום רצפה "
תוצרת מ.פ.ה.

2.7.3.0080
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,770.00 590.00 3.00 יח' 2.7.3.0090  עם מכסה פליז מתברג6/"4מחסום "

3,550.00 710.00 5.00 יח' 2.7.3.0100  עם מכסה פליז מתברג8/"4מחסום "

5,280.00 240.00 22.00 יח'  כולל מכסה פליז והתחברותPVC מ 4קופסת ביקורת נופלת בקוטר "
HDPEלצנרת 

2.7.3.0110

12,800.00 1,600.00 8.00 יח' תעלת רצפה עם כיסוי נירוסטה  דגם לפי אישור אדריכל ובהתאם לפרט
 ס"מ80בתוכניות כולל סיפון "קומקום"  באורך עד 

2.7.3.0120

3,600.00 1,800.00 2.00 יח' תעלת רצפה עם כיסוי נירוסטה  דגם לפי אישור אדריכל ובהתאם לפרט
 ס"מ100בתוכניות כולל סיפון "קומקום"  באורך עד 

2.7.3.0130

180.00 60.00 3.00 יח' 4כובע אויר מפי.וי.סי. לצנור בקוטר " 2.7.3.0140

920.00 230.00 4.00 יח' 2.7.3.0150 עם מכסה מיציקת פליז תוצרת מ.פ.ה.4/"2קופסת בקורת מפוליפרופילן "

920.00 230.00 4.00 יח' 2.7.3.0160 עם מכסה מיציקת פליז תוצרת מ.פ.ה.4/"2מחסום תופי מפוליפרופילן "

16,800.00 420.00 40.00 מ"א  כולל1 1/2 מלוטשת לריקון המקוואות בקוטר "316צנור נירוסטה 
 קשיח, חבקי נירוסטה לחיבור בקיר ורוזטהPVCהתחברות לצנרת 

)PVCנירוסטה (כל הפיטינגים נירוסטה מלוטשת עד לחיבור לצנרת ה

2.7.3.0170

6,300.00 90.00 70.00 מ"א  ובשיטת הדבקה בתוך חיפוי הקרמיקה של40 קשיח בקוטר PVCצנור 
דפנות המקווה-מעל גובה הטבילה, לריקון המקוואות, כולל התחברות

למשאבה בחדר אוצרות

2.7.3.0180

2,700.00 90.00 30.00 מ"א  ובשיטת הדבקה, לריקון המקוואות כולל50 קשיח בקוטר PVCצנור 
התחברות ממשאבה בחדר אוצרות ועד לתא סיפון בקומה למטה

2.7.3.0190

119,320.00 קזים ואוורורים לדלוחין ושופכין נ 7.3 סה"כ לתת פרק:

קבועות תברואתיות ואביזריהן 7.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,200.00 1,640.00 קומפלט5.00 אסלת בית-כסא אירופאי תלויה לנכים מחרס לבן מסוג מעולה תוצרת "

אידיאל סטנדרט" דגם "קונטור" כולל: מכסה ומושב פלסטיק קשיח 
"אריאל" , חיזוק לרצפה ולקיר באמצעות ברגים מצופים כרום,שרוול

לחיבור המוצא כולל פתח ביקורת, כל הצנרת המחברת לאסלה, שקוע
תוצרת "גביריט" עם מנגנון "דאל" ופנל אנטי ונדלי נירוסטה סטן (לא

, מעמד מאלומיניום המותאם למערכות אלו1/2מבריק), כולל ברז "

2.7.4.0010



מוריה חברה לפיתוח ירושלים 32עמוד: 04/07/2021

112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,700.00 2,900.00 קומפלט3.00 אסלת נכים תלויה מחרס לבן מסוג מעולה תוצרת "קראמאג"  דגם

"ויטאליס" כולל: מכסה ומושב פלסטיק קשיח תוצרת "פלסאון" , מותקן
כחוק בגובה ובמרווח לפי תקן ישראלי ולפי ההל"ת, חיזוק לרצפה ולקיר
באמצעות ברגים מצופים כרום,שרוול לחיבור המוצא כולל פתח ביקורת,

כל הצנרת המחברת לאסלה, שקוע תוצרת "גביריט" עם מנגנון "דא ל"
, מעמד מאלומיניום המותאם למערכות אלו1/2ופנל נירוסטה, כולל ברז "

2.7.4.0020

1,590.00 530.00 קומפלט3.00 קערת רחצה תוצרת "חרסה" דגם "אוסלו" בצבע לבן, אביזר הורקה
1/2(ונטיל) מפליז מצופה כרום עם פקק ושרשרת, זיזים מצנור בקוטר "

אשר קצהו הקדמי סתום, צבוע צבע יסוד ושתי שכבות צבע שמן לבן,
1 1//2סיפון ,"

2.7.4.0030

4,590.00 510.00 קומפלט9.00 קערת רחצה תוצרת "חרסה" דגם "נופר" כולל התקנה בתוך משטח
שיסופק ע"י אחרים בצבע לבן, אביזר הורקה (ונטיל) מפליז מצופה כרום

1 1//2עם פקק ושרשרת, סיפון,"

2.7.4.0040

1,080.00 540.00 קומפלט2.00 קערת רחצה תוצרת "חרסה" דגם "כרכום" כולל התקנה בתוך משטח
שיסופק ע"י אחרים בצבע לבן, אביזר הורקה (ונטיל) מפליז מצופה כרום

1 1//2עם פקק ושרשרת, סיפון,"

2.7.4.0050

9,360.00 780.00 12.00 יח' סוללת  "קלסיק" למים קרים וחמים תוצרת "חמת" מהמשטח או מהקיר
כולל ברזי "ניל" כל האביזרים הדרושים

2.7.4.0060

1,920.00 960.00 2.00 יח' סוללת  "קלסיק" למים קרים וחמים למטבח תוצרת "חמת" מהמשטח או
מהקיר כולל ברזי "ניל" כל האביזרים הדרושים

2.7.4.0070

110.00 110.00 קומפלט1.00  ס"מ בצבע לבן, אביזר הורקה60/40קערת מטבח תוצרת "חרסה" במדות 
(ונטיל) מפליז מצופה כרום עם פקק ושרשרת כולל מעמד מנירוסטה לחדר

שרות

2.7.4.0080

1,160.00 580.00 קומפלט2.00 קערת מטבח תוצרת "חרסה" דגם "גלדור" ס"מ בצבע לבן, אביזר הורקה
(ונטיל) מפליז מצופה כרום עם פקק ושרשרת

2.7.4.0090

5,200.00 5,200.00 קומפלט1.00 "  עם ציפוי אמאיל51700001000 ס"מ דגם "140/150אמבטיה "דורוויט" 
כולל כל האביזרים הדרושים (קונסטרוקציה, אביק, פיית מילוי, אנטי

סליפ)

2.7.4.0100

9,200.00 4,600.00 קומפלט2.00  ס"מ דגם "באלנס" עם ציפוי אמאיל170/70כנ"ל אך, אמבטיה "דורוויט" 
כולל כל האביזרים הדרושים

2.7.4.0110

220.00 110.00 2.00 יח' ברז שופך תוצרת "חמת" דגם "נטע" 2.7.4.0120

3,720.00 1,240.00 קומפלט3.00  דרך) למים קרים וחמים תוצרת "חמת" דגם4סוללה  לאמבטיה (מערכת 
"מיקסמט" וכל האביזרים הדרושים וכולל ראש מקלחת עם מוט מתכוונן

וראש שופך לאמבטיה

2.7.4.0130

11,160.00 1,240.00 קומפלט9.00  דרך) זרוע מהקיר4סוללה למקלחת כולל: ברז "קלסיק" תוצרת "חמת"   (
 (נירוסטה מלוטשת או פלדה מצופה ניקל)1/2 בקוטר "40מצנור סקדיול 

ראש מקלחת קבוע תוצרת " " עם אפשרות הטיה

2.7.4.0140
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,500.00 3,750.00 קומפלט2.00  ס"מ כולל כל האביזרים170אמבטיה ברזל יציקה עם ציפוי אמאיל באורך 

 הדרושים
2.7.4.0150

1,300.00 1,300.00 1.00 יח'  גוון לפי82830 מק"ט D-CODEמשתנה תלויה תוצרת "דורווויט" דגם 
12A דגם 90040001הנחיות האדריכל כולל מזרם חיצוני מנתי מק"ט 

"פרסטו"

2.7.4.0160

550.00 110.00 5.00 יח' 3/4ברז גן " 2.7.4.0170

2,900.00 1,450.00 2.00 יח'  ס"מ כולל דלת וידית15 בעומק 80/100ארון נירוסטה לברזי ריקון במדות 
סגירה

2.7.4.0180

2,800.00 2,800.00 1.00 יח'  ס"מ כולל משטח מרשת לפי100/25תעלת רצפה מנירוסטה במדות עד 
פרט בתוכניות

2.7.4.0190

15,600.00 7,800.00 2.00 יח'  ס"מ כולל משטח מרשת לפי320/25תעלת רצפה מנירוסטה במדות עד 
פרט בתוכניות

2.7.4.0200

96,860.00 קבועות תברואתיות ואביזריהן 7.4 סה"כ לתת פרק:

ניקוז מי גשם ראדון וניקוז יסודות 7.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל הדגמים כוללים צווארון שיותאם לסוג האיטום שיבוצע וכלול במחיר

4,920.00 820.00 6.00 יח' ) ניקוז6/"4 ("642578קולט מי גשם על הגג (אופקי) תוצרת "דלמר" דגם 
) משפר ניקוז תחתון וגיאוטקס, מאריך620996 מ"מ (145כפול כולל ברדס 

+ ברגים וטבעות אטימה לחיבור לצנרת "גבריט"515/1עם רשתמנירוסטה 
HDPE לצנרת 110

2.7.5.0020

12,800.00 160.00 80.00 מ"א  למי גשם  כולל: אביזרים, אביזרי התפשטות, נקודותHDPEצנורות מ 
 מ"מ110קבע, חיצוב חריצים וסתימתם, קונזולים ווים לחיזוק בקוטר 

2.7.5.0030

1,680.00 280.00 6.00 יח' זוית שפיכה מפלדה כולל התחברות לצנרת בריתוך 2.7.5.0040

1,140.00 190.00 6.00 יח' 2.7.5.0050 ס"מ30/60אגנית מבטון טרומי במידות 

18,900.00 135.00 140.00 מ"א צנור שרשורי לניקוז יסודות עם עטיפת בד גיאוטכני תוצרת "וולטא"
40 מ"מ כולל חפירה, עטיפה עם חצץ אגרגט בעובי 125כרמיאל בקוטר 

ס"מ לפי פרט בתוכניות

2.7.5.0060

10,800.00 135.00 80.00 מ"א  מ"מ לניקוז ראדון כולל עבודות עפר וכל פרטי האיטום80כנ"ל אך בקוטר 
 הנדרשים לפי פרט עירית ירושלים

2.7.5.0070
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,600.00 2,600.00 קומפלט1.00 בדיקת ראדון קצרת טווח בכל חללים צמודים לקומת קרקע ותת קרקעיים

 ימים בתנאים אטומים ללא שאיבה ע"י בודק מאושר מטעם משרד7במשך 
 לאיכות הסביבה

2.7.5.0080

720.00 360.00 2.00 יח'  עםPVC "3/"4אביזר חיבור לצנרת ראדון (לפי פרט בתוכניות) מעבר 
בנדים נירוסטה

2.7.5.0090

53,560.00 יקוז יסודות יקוז מי גשם ראדון ונ נ 7.5 סה"כ לתת פרק:

מערכת ניקוז וקום 7.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,000.00 21,000.00 1.00 יח' 230 (שאברב) דגם AQUA AIRמשאבת וקום (שואב אבק) תוצרת  

60 מ"מ מים -מיכל מים 3,480-וקום סגירה CFM202כולל"-ספיקת אויר 
 כ"ס4ליטר- מצוף ניתוק אוטומטי למיכל מים-מפסק מקומי-מנוע חד פאזי 

- חיבור לחשמל ולצנרת ולמערכת הבקרה לאינדיקציה בלבד

2.7.7.0010

7,500.00 1,250.00 6.00 יח' 2.7.7.0020 כולל מפסק פנימיBEAMשקע קיר (חיבור מהיר) לצנור שאיבה תוצרת 

400.00 200.00 2.00 יח'  מ' עם תקע מותאם לשקע קיר תוצרת3 באורך PVCצנור שאיבה גמיש 
BEAM

2.7.7.0030

580.00 290.00 2.00 יח'  מ' עם תקע מותאם לשקע קיר תוצרת5 באורך PVCצנור שאיבה גמיש 
BEAM

2.7.7.0040

2,850.00 950.00 קומפלט3.00  - צנורות קשיחים2 לצנור גמיש כולל: BEAMערכת אביזרי קצה תוצרת 
 ראשים5 ס"מ - סט 0.5

2.7.7.0050

11,200.00 140.00 80.00 מ"א  בחיבור הדבקה כולל אביזרים וחיבור לצנרת פלדה לשקעיםPVC "2צנור 
 ולציוד

2.7.7.0060

43,530.00 מערכת ניקוז וקום 7.7 סה"כ לתת פרק:

7.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
480.00 120.00 4.00 יח' 2.7.11.0010 ס"מ ממתכת מצופה כרום9/13סבונית רשת מונחת, מלבנית קטנה 

3,080.00 1,540.00 2.00 יח' סבוניה אלקטרונית בעמידה (ללא מגע יד) תוצרת "שטרן" או ש"ע עם
, מצופה כרום, מותקן מושלםV9סוללה או שנאי 

2.7.11.0020

2,550.00 170.00 15.00 יח' משאבת סבון תלויה ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם 2.7.11.0030

1,520.00 190.00 8.00 יח' מברשת אסלה תלויה ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם 2.7.11.0040

1,520.00 190.00 8.00 יח'  ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה ומנגנון5פח אשפה עגול לנפח 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"עPS820 דוושת רגל, דגם "

2.7.11.0050
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mהקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
540.00 270.00 2.00 יח'  ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה12פח אשפה עגול לנפח 

" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע,PS 830ומנגנון דוושת רגל, דגם "
מותקן מושלם

2.7.11.0060

2,320.00 290.00 8.00 יח' 2.7.11.0070 (נירוסטה), מותקן מושלם304מחזיק נייר טואלט שלישייה, מפלב"ם 

4,040.00 2,020.00 2.00 יח' 304 ליטר מפלב"מ 9.6מתקן משולב לנייר ניגוב ידיים עם פח קטן נפח 
 מ"מ שקוע בקיר, חצי שקוע (מידות פתח362/718/118(נירוסטה) במידות 

" דוגמת "פנלPB 2297 מ"מ) או התקנה חיצונית, דגם "310/663/98קיר 
פרוייקטים" או ש"ע

2.7.11.0080

930.00 310.00 3.00 יח' 2.7.11.0090 (נירוסטה), מותקן מושלם304 ס"מ מפלב"מ 14 ס"מ ורוחב 51מדף באורך 

16,980.00 7.11 סה"כ לתת פרק:

547,626.00 אינסטלציה סניטארית 7 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל 8 פרק:

נקודות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
750.00 250.00 3.00 נקודה נקודת חיבור תלת פאזי 2.8.1.0040

500.00 250.00 2.00 נקודה 2.8.1.0060 הזנה חיצונית16Aנקודת הזנה למזגן חד פאזי 

540.00 270.00 2.00 נקודה 2.8.1.0070 הזנה חיצונית20Aנקודת הזנה למזגן חד פאזי 

560.00 280.00 2.00 נקודה נקודת הזנה פנימית למאייד ליחידת אוויר צח תלת פאזי/למפוח מרכזי
3x16Aתלת פאזי 

2.8.1.0080

900.00 450.00 2.00 נקודה 3x25Aנקודת הזנה חיצונית למעבה ליחידת אוויר צח תלת פאזי  2.8.1.0090

2,600.00 650.00 4.00 נקודה 3x63Aנקודת הזנה למשאבות חום  2.8.1.0100

2,750.00 50.00 55.00 נקודה תוספת למחיר בגין מפסק מחליף, או שקע, מוגן מים או שקע צמוד. 2.8.1.0110

190.00 190.00 1.00 נקודה נקודה לדוד מים חמים (בויילר). 2.8.1.0120

8,000.00 80.00 100.00 נקודה .10CUנקודת חיבור הארקה  2.8.1.0130
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112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,700.00 90.00 30.00 נקודה .16CUנקודת חיבור הארקה  2.8.1.0140

220.00 110.00 2.00 נקודה 25CU. 2.8.1.0150נקודת חיבור הארקה 

4,000.00 100.00 40.00 נקודה 2.8.1.0160 על מוליך משותף10CUנקודת חיבור הארקה 

1,050.00 30.00 35.00 נקודה 2.8.1.0170 ס"מ אורך מוליך).70נקודת גישור בין מגשי רשת (עד 

650.00 130.00 5.00 נקודה נקודת טלפון. 2.8.1.0180

2,200.00 220.00 10.00 נקודה נקודת תקשורת מחשבים (כולל כבל). 2.8.1.0190

600.00 120.00 5.00 נקודה נקודת טלויזיה/טל"כ. 2.8.1.0200

1,200.00 300.00 4.00 נקודה נקודת מפוח אוויר (וונטה). 2.8.1.0210

700.00 100.00 7.00 נקודה נקודת לחצן הדלקה (שאינו מלוח הדלקות בלן/בלנית). 2.8.1.0220

1,200.00 400.00 3.00 נקודה נקודת לחצן הפסקת חשמל בחירום. 2.8.1.0230

340.00 170.00 2.00 נקודה נקודת אינטרקום פנימי משולב מסך. 2.8.1.0240

340.00 170.00 קומפלט2.00 נקודת אינטרקום חיצוני משולב מצלמה. 2.8.1.0250

3,000.00 250.00 12.00 נקודה נקודה לנורות סימון במערכת קריאת בלנית כולל הנורות - נורה ירוקה
ונורה כחולה, ניתנות להבהוב

2.8.1.0260

880.00 220.00 4.00 נקודה נקודה לנורות סימון במערכת קריאת בלנית כולל הנורות- נורה אדומה
בלבד.

2.8.1.0270

2,600.00 650.00 קומפלט4.00 .1נקודה במערכת קריאת בלנית כוללת כל תשתית הנדרשת קומפלט: 
24V. לחצן מואר קריאת בלנית - 2 לחצנים מוארים. 4קופסת גוויס עבור 

. לחצן מואר ביטול קריאת בלנית וקידום3עם נורית מהבהבת בצבע ירוק. 
. לחצן5. לחצן שחרור לאחר נקיון בצבע כחול. 4 תור בצבע ירוק קבוע. 

מצוקה בצבע אדום.

2.8.1.0280

750.00 250.00 3.00 יח' נקודת לחצן חירום מצוקה מסוג פטריה עה"ט במערכת קריאת בלנית כולל
 הלחצן

2.8.1.0290
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112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,000.00 250.00 4.00 יח' 2.8.1.0300 מיקרו סוויץ.SUNXנקודת רגש אינדוקטיבי של חברת 

400.00 200.00 2.00 יח' נקודת זמזם עם נורית סימון. 2.8.1.0310

480.00 120.00 4.00 יח' נקודת אינטרקום בחדרי הכנה. 2.8.1.0320

8,250.00 150.00 55.00 נקודה נקודת גילוי אש - כולל גילוי צופר ולחצן. 2.8.1.0330

1,000.00 500.00 2.00 נקודה כל ההכנות לארון כבאים. 2.8.1.0340

1,100.00 100.00 11.00 נקודה נקודת הכנה ל- מצלמת טלויזיה במעגל סגור. 2.8.1.0350

700.00 350.00 2.00 נקודה נקודת הכנה לקורא כרטיסים. 2.8.1.0360

300.00 100.00 3.00 יח' נקודת הכנה לרגש טמפרטורה. 2.8.1.0370

300.00 100.00 3.00 יח' נקודת הכנה למד גובה מפלס המים. 2.8.1.0380

400.00 100.00 4.00 יח' נקודת הכנה לחיבור למערכת שואב אבק מרכזי. 2.8.1.0390

1,400.00 700.00 קומפלט2.00 נקודת עמדת עבודה לבלנית כמפורט. 2.8.1.0400

800.00 400.00 קומפלט2.00 2.8.1.0410 כמפורט.NPLנקודה לעמדת 

1,500.00 300.00 5.00 יח'  במערכת קריאת בלנית כמפורט/מסך מגע להפעלתLCDנקודה עבור מסך 
תאורה ומיזוג

2.8.1.0420

1,950.00 130.00 15.00 יח' נקודת רמקול במערכת כריזה או במערכת בקרת בלנית. 2.8.1.0430

700.00 350.00 2.00 יח' נקודת עמדת מיקרופון חרום. 2.8.1.0440

700.00 350.00 קומפלט2.00 6נקודת פנל הדלקה כולל קופסת גביס שקועה בקיר או גלוי בתאום מפקח 
 מ"מ מלוח חשמל כולל השלמת23 מקומות כולל לחצנים מוארים צנרת 

חיווט וחיבורים ללחצנים ולוח כמפורט בתכניות קומפלט. (כבל פיקוד
ולחצנים נמדד בנפרד).

2.8.1.0450

600.00 300.00 2.00 יח'  עם פש"פ מקומי כמפורט כולל כל חיבורי הארקהCIנקודת קופסת 
המתכתיים קומפלט.

2.8.1.0460
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112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

60,800.00 נקודות 8.1 סה"כ לתת פרק:

אינסטלציה חשמלית 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
600.00 200.00 3.00 יח' .6 בקוטר "PVCשרוול מעבר עשויים  2.8.2.0010

600.00 150.00 4.00 יח' .4 בקוטר "PVCשרוולי מעבר עשויים   2.8.2.0020

550.00 110.00 5.00 יח' .3 בקוטר "PVCשרוולי מעבר עשויים  2.8.2.0030

800.00 80.00 10.00 יח' .2שרוול מעבר כנ"ל אולם בקוטר " 2.8.2.0040

3,600.00 80.00 45.00 מ"א  ס"מ לרבות60 ס"מ וברוחב 100חפירה/חציבה בכלים או בידיים בעומק 
סרט סימון, ריפוד וכיסוי חול מילוי החפירה החזרת השטח לקדמותו

וסילוק עודפי אדמה וכל שידרש עד להשלמת קומפלט.

2.8.2.0050

1,600.00 1,600.00 1.00 יח'  ס"מ עם צלינדר בזק30 ובעומק 40x60ארון בזק ראשי עשוי במידות 
ומאושר ע"י חברת בזק דוגמת יקיר תעשיות.

2.8.2.0060

850.00 170.00 5.00 מ"א  ס"מ מגולוון כולל קונזולות באורך עד60X8סולם כבלים תעשייתי ברוחב 
 מטר ורוחב כנדרש ולפי גובה נדרש הכל כמפורט במפרטים.1 

2.8.2.0070

2,740.00 137.00 20.00 מ"א 2.8.2.0080 ס"מ היתר כנ"ל.40X8סולם כבלים תעשייתי במידות 

1,200.00 120.00 10.00 מ"א 2.8.2.0090 ס"מ.20X8סולם כבלים תעשייתי כנ"ל אולם במידות 

650.00 130.00 5.00 מ"א  מ"מ לפחות מגולוון וצבוע2 ס"מ בעובי 30X10תעלת פח מחורץ במידות 
 מטר ורוחב כנדרש.1כולל קונזולות באורך עד 

2.8.2.0100

2,875.00 115.00 25.00 מ"א  מ"מ לפחות מגולוון וצבוע2 ס"מ בעובי 20X10תעלת פח מחורץ במידות 
 מטר ורוחב כנדרש.1כולל קונזולות באורך עד 

2.8.2.0110

1,000.00 100.00 10.00 מ"א 2.8.2.0120 ס"מ.10X10תעלת פח כנ"ל אולם במידות 

250.00 25.00 10.00 יח' 2.8.2.0130 עבור תעלת פח בגג.20x20x40בלוקים 

800.00 800.00 קומפלט1.00 יריעת ביטומן להנחהמתחת לבלוקים. 2.8.2.0140

1,500.00 75.00 20.00 מ"א  מ"מ6 ס"מ, בעובי 40X8.5תעלת רשת לכבלים מברזל מגלוון במידות 
לפחות,מותקנת על קיר ו/או מתחת לתקרה לרבות החיזוקים

הקונוזולות,המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

2.8.2.0150
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112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,950.00 65.00 30.00 מ"א  מ"מ6 ס"מ, בעובי 20X8.5תעלת רשת לכבלים מברזל מגלוון במידות 

לפחות,מותקנת על קיר ו/או מתחת לתקרה לרבות החיזוקים
הקונוזולות,המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה

2.8.2.0160

2,400.00 60.00 40.00 מ"א  מ"מ6 ס"מ ,בעובי 30X8.5תעלת רשת לכבלים מברזל מגלוון במידות 
לפחות,מותקנת על קיר ו/או מתחת לתקרה לרבות החיזוקים

הקונוזולות,המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה

2.8.2.0170

3,500.00 50.00 70.00 מ"א  מ"מ6 ס"מ, בעובי 10X8.5תעלת רשת לכבלים מברזל מגלוון במידות 
לפחות,מותקנת על קיר ו/או מתחת לתקרה לרבות החיזוקים

הקונוזולות,המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

2.8.2.0180

1,200.00 20.00 60.00 מ"א  להתקנה באדמה או ביציקה13.5 מ"מ י.ק.ע. 50צינור פוליאטילן בקוטר  
מאושר ע"י הרשויות, יועץ החשמל והמזמין .

2.8.2.0190

12,600.00 70.00 180.00 מ"א 2.8.2.0200 מאושר ח"ח.6צינור קוברה דו שכבתי חלק מבפנים בקוטר "

1,750.00 35.00 50.00 מ"א .4צינור כנ"ל אולם " 2.8.2.0210

350.00 35.00 10.00 מ"א .3צינור כנ"ל אולם " 2.8.2.0220

375.00 15.00 25.00 מ"א .2צינור כנ"ל אולם בקוטר " 2.8.2.0230

4,275.00 95.00 45.00 מ"א 2.8.2.0240 מ"מ.7.7, עובי דופן 6 בקוטר "PVCצינור  

300.00 30.00 10.00 מ"א .2 בקוטר "PVCצינור   2.8.2.0250

500.00 25.00 20.00 מ"א 2.8.2.0260 מ"מ שאינו כלול במחיר הנקודה.50צינור מריכף בקוטר 

300.00 15.00 20.00 מ"א 2.8.2.0270 מ"מ, שאינו כלול במחיר הנקודה.42צינור מריכף בקוטר 

220.00 11.00 20.00 מ"א 2.8.2.0280 מ"מ.36צינור כנ"ל אולם 

720.00 9.00 80.00 מ"א 2.8.2.0290 מ"מ.29צינור כנ"ל אולם 

700.00 7.00 100.00 מ"א 2.8.2.0300 מ"מ.23צינור כנ"ל אולם 

500.00 5.00 100.00 מ"א 2.8.2.0310 מ"מ.16צינור כנ"ל אולם 
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112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
650.00 65.00 10.00 מ"א .IBECOO מ"מ כדוגמת 120x60 עם מכסה במידות PVCתעלת  2.8.2.0320

160.00 32.00 5.00 מ"א .IBECOO מ"מ כדוגמת 40x60 עם מכסה במידות PVCתעלת  2.8.2.0330

3,600.00 120.00 30.00 מ"א 2.8.2.0340 ממ"ר.1X150N2XYכבל חשמל מנחושת 

30,600.00 180.00 170.00 מ"א 2.8.2.0350 ממ"ר.4X95 N2XYכבל חשמל מנחושת 

2,100.00 70.00 30.00 מ"א 2.8.2.0360 ממ"ר.5X25 N2XYכבל חשמל מנחושת 

3,780.00 54.00 70.00 מ"א 2.8.2.0370 ממ"ר.5X16N2XYכבל חשמל מנחושת 

400.00 20.00 20.00 מ"א 2.8.2.0380 ממ"ר.3X4XLPE/ N2XYכבל חשמל מנחושת 

840.00 28.00 30.00 מ"א 2.8.2.0390 ממ"ר.5X6XLPE/ N2XYכבל חשמל מנחושת 

800.00 8.00 100.00 מ"א 2.8.2.0400 ממ"ר., שאינו כלול במחיר הנקודה.3X1.5 N2XY(XLPEכבל כנ"ל אולם (

1,250.00 25.00 50.00 מ"א 2.8.2.0410 ממ"ר.12x1.5XLPE N2XYכבל חשמל מנחושת לפיקוד 

2,400.00 32.00 75.00 מ"א 2.8.2.0420 ממ"ר.20x1.5XLPE N2XYכבל חשמל מנחושת לפיקוד 

7,200.00 90.00 80.00 מ"א 2.8.2.0430 מ"מ.PVC 95מוליך נחושת 

880.00 22.00 40.00 מ"א 2.8.2.0440 מ"מ.PVC 35מוליך נחושת 

1,100.00 22.00 50.00 מ"א 2.8.2.0450 מ"מ.PVC 25מוליך נחושת  

1,500.00 15.00 100.00 מ"א 2.8.2.0460 מ"מ.PVC 16מוליך נחושת 

1,800.00 12.00 150.00 מ"א 2.8.2.0470 מ"מ.PVC 10מוליך נחושת 

3,000.00 20.00 150.00 מ"א  ממ"ר להתקנה על מגשי רשת - המחיר כולל10מוליך נחושת חשוף שזור 
מהדקים קנדיים לכל יחידת מגש וכולל ביצוע גישור בין מגשי רשת.

2.8.2.0480
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
500.00 100.00 5.00 יח'  ס"מ להתקנה שקועה15X15X8תיבה פלסטית מחומר כבה מאליו במידות 

בקיר עם מכסה לסגירה בברגים ומוגנת מים.
2.8.2.0490

800.00 160.00 5.00 יח' 20x20x15כנ"ל אולם במידות  2.8.2.0500

1,200.00 600.00 2.00 מ"ר סתימת מעברים בחומר עמיד אש למשך שעתיים לפחות כולל אישורים
מיועץ בטיחות.

2.8.2.0510

500.00 250.00 2.00 יח' לחצן הדלקות משולב בנורות סימן בקופסת גוויס שקוע בקיר כמפורט
בתוכנית כולל כל החיבורים הנדרשים קומפלט.

2.8.2.0520

3,200.00 3,200.00 קומפלט1.00  ס"מ250 ס"מ, ובגובה 60 ס"מ ובעומק 180מבנה גומחה חשמל ברוחב 
 ס"מ מתחת לקרקע עשויה מבטון ע"פ פרט ח"ח באישור70מעל הקרקע ו-

האדריכל והמפקח לרבות דלת/דלתות קלפה מוגנת מים והדלתות יהיו
צבועות בצבע ע"פ החלטת האדריכל, כמו כן הגומחה תצבע בצבע ע"פ

החלטת האדריכל וכולל תקרה.

2.8.2.0530

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 קבלת בסיס למערכת מדידה במשרדי חברת החשמל הובלתו לשטח
והתקנתו ע"פ דרישותיהם לרבות כל חומרי ועבודות העזר תיאומים,

פגישות וכו' עד להשלמה קומפ' וכולל כל התיאומים הנדרשים עד לקבלת
 החיבור.

2.8.2.0540

2,000.00 2,000.00 קומפלט1.00 העברת מתקן החשמל זמני לבנייה בדיקת מהנדס בודק ותיקון כל ליקוי
שיידרש עד להשלמה קומפ' לרבות כל הנדרש ומתן סיוע ככל שיידרש.

2.8.2.0550

4,000.00 2,000.00 קומפלט2.00 העברת המתקן בדיקת חברת החשמל ותיקון כל ליקוי שידרש עד להשלמה
 קומפ' לרבות כל התיאומים הנדרשים ומתן סיוע ככל שיידרש. מחיר
בדיקה ראשונה ישולם ע"י המזמין וכל בדיקה נוספת תהיה על חשבון

הקבלן.

2.8.2.0560

1,200.00 300.00 4.00 מ"ר גב עץ מהוקצע בציפוי פורמייקה לבנה לארון תקשורת - מחיר לפי מ"ר 2.8.2.0570

2,000.00 2,000.00 קומפלט1.00  לכל המתקן משורטטות במחשב בתוכניתAS MADEהכנת תוכניות עדות 
AUTOCAD 2015הכוללת שלשה דיסקים ושלשה העתקים של סט מלא 

של התוכניות.

2.8.2.0580

133,715.00 סטלציה חשמלית אינ 8.2 סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 (כולל) ומעלה יצויידו בבלוק מגעי עזר:3x63Aכל המאמ"תים מגודל 

n.o,n.cאלא אם צויין אחרת כלול במחיר היחידה של המפסק ולא תשולם.
 בעדם תוספת.

5,500.00 5,500.00 קומפלט1.00  עם הגנות ניתנות לכיול אלקטרוניות, בלוק3X250A ,36KA,MCCBמפסק 
, במידותIP-65 מותקן בתוך קופסת פוליאסטר ISO וממסר TCמגעי עזר + 

60X80X30ס"מ, כולל תעלות פח מגולוונות לכיסוי צנרת הכבלים, כניסה 
ויציאה מלמטה.

2.8.3.0020
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,200.00 3,100.00 2.00 יח'   עם36KA כושר ניתוק 3X250A  אלקטרוני MCCBמפסק זרם חצי אוטמטי 

.TC הגנות אלקטרוניות בלוק מגעי עזר + 
2.8.3.0030

1,500.00 1,500.00 1.00 יח'  עם הגנות מגנטיות ותרמיות25KA  כושר ניתוק 3X160A  MCCBמפסק 
ניתנות לכיול עם בלוק מגעי עזר.

2.8.3.0040

4,500.00 1,500.00 3.00 יח'  עם הגנות ניתנות לכיול36KA  כושר ניתוק 3X100A  MCCBמפסק 
.TCאלקטרוניות, עם בלוק מגעי עזר + 

2.8.3.0050

7,500.00 1,250.00 6.00 יח'  עם הגנות אלקטרוניות בלוק36KA כושר ניתוק 3X63A MCCBמפסק זרם 
.TCמגעי עזר + 

2.8.3.0060

2,010.00 670.00 3.00 יח'  עם הגנות מגנטיות ותרמיות25KA כושר ניתוק 3X63A MCCBמפסק זרם 
ניתנות לכיול.

2.8.3.0070

800.00 800.00 1.00 יח'  עם הגנות25KA כושר ניתוק  3X40Aמפסק חצי אוטמטי  אלקטרוני 
מגנטיות ותרמיות ניתנות לכיול ובלוק מגעי עזר.

2.8.3.0080

750.00 750.00 1.00 יח'  עם הגנות מגנטיות ותרמיות25KA ,3X25Aמפסק חצי אוטמטי כנ"ל אולם 
 ניתנות לכיול ובלוק מגעי עזר

2.8.3.0090

3,850.00 350.00 11.00 יח' .10KA אמפר 3X40מאמ"ת תלת פאזי  2.8.3.0100

1,820.00 260.00 7.00 יח' .10KA אמפר 3X32מאמ"ת תלת פאזי  2.8.3.0110

2,640.00 220.00 12.00 יח' .10KA אמפר, 3X25Aמאמ"ת תלת פאזי עד  2.8.3.0120

900.00 150.00 6.00 יח' .10KA ,2X16Aמא"ז דו קוטבי  2.8.3.0130

8,750.00 50.00 175.00 יח' 10KA ,25Aמאמ"ת חד פאזי עד  2.8.3.0140

420.00 60.00 7.00 יח' 2.8.3.0150 בגין סידור נעילה1x20Aתוספת למא"ז עד 

222.00 74.00 3.00 יח' 2x10Aמפסק מנתק ללא הגנות  2.8.3.0160

1,100.00 220.00 5.00 יח' .25KA ,3X2A תלת פאזי MS116מתנע  2.8.3.0170

2,430.00 270.00 9.00 יח' NC עם מגע עזר 25kA ,1x6A חד פאזי MS116מתנע  2.8.3.0180

510.00 170.00 3.00 יח' 2.8.3.0190 עם ניתוק אפס10KA ,1X6Aמאמ"ת חד פאזי 
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
360.00 180.00 2.00 יח' .N.C עם מגע עזר 10KA ,1X6Aמאמ"ת חד פאזי  2.8.3.0200

270.00 90.00 3.00 יח' TCתוספת למא"ז עבור סליל הפסקה  2.8.3.0210

3,100.00 3,100.00 1.00 יח'  לשלוש פאזות ואפס, כולל ההגנותKA 100מגן ברק ומתחי יתר לזרם עד 
עליו.

2.8.3.0220

5,000.00 2,500.00 2.00 יח'  לשלוש פאזות ואפס , כולל ההגנותKA 15מגן ברק ומתחי יתר לזרם עד 
עליו.

2.8.3.0230

980.00 70.00 14.00 יח' 2.8.3.0240 להתקנה בלוח.LEDנורות סימון 

7,220.00 380.00 19.00 יח' A מיליאמפר דגם 4X40A 30ממסר פחת  2.8.3.0250

12,870.00 330.00 39.00 יח' A מיליאמפר דגם 2X40A 30ממסר פחת  2.8.3.0260

900.00 180.00 5.00 יח' 320/5משנה זרם  2.8.3.0270

1,050.00 150.00 7.00 יח' .100/5Aמשנה זרם  2.8.3.0280

8,700.00 2,900.00 3.00 יח' 2.8.3.0290 עם מודם לתקשורתSATEC PM135EHמכשיר מדידה אלקטרוני דגם +

70,000.00 70,000.00 קומפלט1.00  כולל כל המפסקים והמבנה 3x320A פס"צ 3X250Aלוח חשמל מ"א 
הנדרש לפי הנחיות מהנדס חשמל ובתאום יועץ מ"א עבור כל מערכת מ"א

 ומשאבות קומפלט מבנה לוח חשמל מ"א כולל מפסקים פיקוד ובקרים
תכנון ובצוע מושלמת לפי הנחיות יועץ מ"א ומהנדס חשמל כמפורט

 של שניידר אלקטריק או ש"ע כוללPLCבמפרט תכנית כולל בקרים 
אישור הלו ח אצל יועץ החשמל ומ"א עם תאיום מלא עם קבלני הסקה

מיזוג ובקרה

2.8.3.0300

24,750.00 4,500.00 5.50 מ"ר  בנוי מתאים להעמדה על הרצפה כולל3X250Aמבנה לוח ראשי חלוקה 
 מהדקים לאפס והארקה חיווט שילוט הובלה התקנה4x320Aפסי צבירה 

וחיבור קומפלט.וכולל כל שאר החיבורים הנידרשים להתקנת הלוח עומק
 ס"מ המחיר לפי מ"ר של חזית הלוח.50הלוח 

2.8.3.0310

23,100.00 3,300.00 7.00 מ"ר  בנוי מתאים להעמדה על הרצפה כולל פסי3X100Aמבנה לוח משנה עד 
 מהדקים לאפס והארקה חיווט שילוט הובלה התקנה3x160Aצבירה עד 

וחיבור קומפלט.וכולל כל שאר האביזרים הנידרשים לחיבור להתקנת
הלוח.

2.8.3.0320

3,240.00 180.00 18.00 יח' .AC1, 2X16A קוטבי 2מגען  2.8.3.0330

4,400.00 220.00 20.00 יח' .AC1, 4X16A קוטבי 4מגען   2.8.3.0340
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,000.00 400.00 5.00 יח' .AC3, 4X20A קוטבי 4מגען  2.8.3.0350

3,500.00 350.00 10.00 יח' 2.8.3.0360 שעות24שעון מכני לפיקוד עם תכנית יומית/שבועית עם רזרבה 

8,000.00 2,000.00 4.00 יח'  שעות24שעון אלקטרוני אסטרונומי לפיקוד עם תכנית יומית עם רזרבה 
 דקות כולל תכנות ותצוגה בעברית1וכיול כל 

2.8.3.0370

900.00 150.00 6.00 יח' .1-0-2-3-4 מצבים סיבובי 5מפסק  פיקוד בורר  2.8.3.0380

700.00 100.00 7.00 יח' .1-0-2-3 מצבים   סיבובי 4מפסק  פיקוד בורר  2.8.3.0390

1,200.00 300.00 4.00 יח' לחצן הפסק חשמל. 2.8.3.0400

2,640.00 80.00 33.00 יח' .1-0-2 מצבים   סיבובי 3מפסק  פיקוד בורר  2.8.3.0410

6,240.00 120.00 52.00 יח' 2.8.3.0420 מגעים.4 פינים - 14ממסר פיקוד 

1,600.00 160.00 10.00 יח' 2x16A S.Rממסר פיקוד דו קוטבי  2.8.3.0430

2,500.00 2,500.00 1.00 יח' 2.8.3.0440 קבלים.6 דרגות עבור 5בקר כופל הספק כולל מד כופלה הספק 

1,500.00 500.00 3.00 יח' .20KVAמגען תלת פאזי לניתוק קבלים המתאים להספק גבלים עד  2.8.3.0450

370.00 370.00 1.00 יח' .10KVAמגען תלת פאזי  לניתוק קבלים המתאים להספק קבלים עד   2.8.3.0460

2,100.00 700.00 3.00 יח' 2.8.3.0470 דל הפסדים עם נגדי פריקה אנטגרלים.20KVARקבל תלת פאזי  

450.00 450.00 1.00 יח' 2.8.3.0480 דל הפסדים עם נגדי פריקה אנטגרלים.10KVARקבל תלת פאזי 

500.00 250.00 2.00 יח' מגען פוטו סל. 2.8.3.0490

1,050.00 1,050.00 1.00 יח' .ISO556B-8 ניתוקים דגם 8בקר לניתוק הזנות ע"י קבלת אות מרכזת אש  2.8.3.0500

1,600.00 800.00 2.00 יח' .ISO556B-4 ניתוקים דגם 4בקר לניתוק הזנות ע"י קבלת אות מרכזת אש  2.8.3.0510
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
180.00 90.00 2.00 יח' DIN מותקן בלוח על פס 3x16Aשקע חד פאזי  2.8.3.0520

254,372.00 לוחות חשמל 8.3 סה"כ לתת פרק:

הארקות 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,400.00 700.00 קומפלט2.00  מ"מ לרבות כל ברגי40X4פס השואת פוטנציאלים לבניין מנחושת 

החיבור, אומים, דיסקיות פליז, שילוט וכל חומרי העזר הדרושים
 מקום20%להתקנה. אורך הפס יתאים למספר המוליכים שיש לחבר ועוד 

שמור.

2.8.4.0010

1,000.00 1,000.00 קומפלט1.00  מ"מ80X6פס השואת פוטנציאלים ראשי בגומחת חשמל בחוץ, מנחושת 
לרבות כל ברגי החיבור, אומים, דיסקיות פליז, שילוט וכל חומרי העזר
הדרושים להתקנה. אורך הפס יתאים למספר המוליכים שיש לחבר ועוד

 מקום שמור.20%

2.8.4.0020

6,500.00 6,500.00 קומפלט1.00 מערכת הארקת יסודות למבנה כולל הארקות לבריכה (מקווה) - המערכת
תעמוד בכל דרישות החוק. המחיר כולל פסי השוואת פוטנציאליים

 חיבור בין הפסים וחיבור כל פס לפש"פ ראשיCIמשניים, קופסאות 
10 ממ"ר מנחושת, רשת ברזל, נקודת חיבור הארקה במוליך 50במוליך 

ממ"ר של כל האלמנטים באיזור המקווה לרבות מעקות יד, משקופי מתכת,
 תעלות ניקוז וכו' כולל טבעת גישור הארקת מושלמת למבנה כמתוכנן -

המחיר קומפ' כמפורט במפרט +תכניות ללא תוספת נקודות הארקה.

2.8.4.0030

90.00 90.00 1.00 יח' 2.8.4.0040 מ"מ כולל חבקים.20X2גשר הארקה לשעון המים מפס שטוח ומגולבן 

1,000.00 10.00 100.00 מ"א  מ"מר לרבות מהדקים10 בחתך PVCמוליך הארקה מנחושת שזור ומבודד 
 מטר.3קנדיים כל 

2.8.4.0050

1,600.00 16.00 100.00 מ"א 2.8.4.0060 ממ"ר.16 בחתך PVCמוליך הארקה מנחושת שזור ומבודד 

612.50 24.50 25.00 מ"א 2.8.4.0070 ממ"ר.25מוליך הארקה מנחושת כנ"ל אולם בחתך בחתך 

12,202.50 הארקות 8.4 סה"כ לתת פרק:

טלפונים 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
950.00 19.00 50.00 מ"א 2X0.6 זוג מסוג ג'לי להתקנת חוץ ומאושר ע"י בזק (10כבל טלפונים 

.10ממ"ר) 
2.8.5.0010

450.00 15.00 30.00 מ"א 2.8.5.0020 להתקנה פנימית.10 ממ"ר) 2X0.6 זוג (10כבל טלפונים 

250.00 5.00 50.00 מ"א .2 ממ"ר) 2X0.6 זוג (2כבל טלפונים  2.8.5.0030



מוריה חברה לפיתוח ירושלים 46עמוד: 04/07/2021

112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
300.00 6.00 50.00 מ"א .4 ממ"ר) 2X0.6 זוג (4כבל טלפונים  2.8.5.0040

200.00 100.00 2.00 יח'  זוג לרבות בסיסי המתכת10) לכבל LSA-PLUSבסיסי חיבור מהדקים (
הדרושים וחיבור הכבלים למהדקים.

2.8.5.0050

2,150.00 טלפונים 8.5 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,240.00 324.00 10.00 יח' גוף תאורה פלורוסנטי "שלט יציאה" בגוון לבן-ירוק ע"פ תקן ישראלי סוג

IDO EM LED דקות90 תאורה בלתי ישירה-חברת "לירד שטייניץ" למשך 
 מ"מ.15 ס"מ עובי אותיות 15לפחות, גובה אותיות 

2.8.6.0010

630.00 315.00 2.00 יח'   כולל כיתוב ותא פוטואלקטרי דגם1X11Wגוף תאורה פלורוסנטי 
תאורית של אלקטרוזן.

2.8.6.0020

7,280.00 260.00 28.00 יח'  של לירדAQUAPROOF YL11 20-50 08, דגם IP-65גוף תאורה הרמטי 
שטייניץ.

2.8.6.0030

780.00 260.00 3.00 יח'  מפזרIP-65, 18W להתקנה חיצונית, עשוי יציקת אלומניום LEDגו"ת 
 של לירד שטייניץ.CIRCO דגם K4000פוליקרבונט °

2.8.6.0040

1,620.00 540.00 3.00 יח'  דגם סטאר°1350LM,4000K, צבע 16W הספק הגוף IP-65גוף תאורה חוץ 
 של געש.2000לד 

2.8.6.0050

8,820.00 315.00 28.00 יח'  או1 להתקנה שקועה עם עדשה 3W, SHIRA 1 EMגוף תאורה חרום  של 
 לפי הצורך כולל העברת חישובי תאוקרת חרום בקובץ נפרד והוכחת2

 - יבואן "לירד שטייניץ".1838עמידות בתקן 

2.8.6.0060

4,410.00 315.00 14.00 יח'  לפי הצורך2 או 1, עם עדשה SHIRA 1 EM 3Wגוף תאורה חרום חיצוני 
וכולל חישובי מחשב לתאורת חרום לאזורים הדרושים, הוכחת עמידות

.1838בתקן 

2.8.6.0070

4,410.00 315.00 14.00 יח'  3000K 4320LM 36W שקוע בתקרה מונמכת 60X60גוף תאורה פנאל לד 
BACKLITE

2.8.6.0080

2,430.00 405.00 6.00 יח' 36W  LED 60X60 GLARE FREE UGR17 חלונות  2גוף תאורה 1
 של לירדRAL9016אלומיניום צבוע לבן צבוע אלקטרוסטטית בתנור 

שטייניץ.

2.8.6.0090

5,760.00 288.00 20.00 מ"א 2.8.6.0100 יבואן "לירד שטייניץ"ADISON של חברת 10W/Mפס לד לתאורה נסתרת 

12,600.00 315.00 40.00 יח'  יבואן "לירדADISON של חברת 10W/Mפס לד לתאורה נסתרת 
IP65שטייניץ".

2.8.6.0110

11,025.00 315.00 35.00 יח' 20W D-BRIGHT מ"מ 200 בקוטר LEDגוף תאורה עגול להתקנה שקועה 
 של לירד שטייניץ08

2.8.6.0120
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,750.00 315.00 50.00 יח' 15W D-BRIGHT מ"מ 150 בקוטר LEDגוף תאורה עגול להתקנה שקועה 

 של לירד שטייניץ08
2.8.6.0130

12,600.00 315.00 40.00 יח' 10W D-BRIGHT מ"מ 100 בקוטר LEDגוף תאורה עגול להתקנה שקועה 
 של לירד שטייניץ08

2.8.6.0140

58,725.00 405.00 145.00 יח' LUNA LED 28Wגוף תאורה עגול להתקנה שקועה בתקרה מונמכת מסוג 
4000K IP65של לירד שטייניץ 

2.8.6.0150

3,800.00 190.00 20.00 מ"א  למטר, המחיר למטר10Wסטריפ לד נסתר בתוך פרופיל דק אלומניום 
.REGENT יבואן EDISONאורך יכלול את הדרייבר תוצרת 

2.8.6.0160

27,000.00 900.00 30.00 מ"א  ס"מ לתאורה ישירה7 ס"מ ועומק 6 לניארי ברוחב LEDפרופיל תאורה 
כוללIP65 APDעשוי אלומיניום אנודייז עם כיסוי פילקרבונט חלבי 

 של4000K CRI>80 גוון אור LM, 76024W1דרייבר אלקטרוני  הספק 
יבואן לירד שטייניץ

2.8.6.0170

180,880.00 גופי תאורה 8.6 סה"כ לתת פרק:

אינטרקום 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,000.00 2,500.00 קומפלט2.00  כולל יחידה רכזתJFS-2AEDVמערכת אינטרקום מתוצרת אייפן דגם 

 עם מסך צבעוני כולל ספק כח דגםJF-2MEDראשי מסטר דגם 
PS-182OUL - 2 כולל בקר אודיו,זכרון לקול תמונות ואפשרות דיבורי ל

יחידות לכניסת מבנה כולל חיווט וחיבורים כולל כבלים לשני יחידות
חיצוני קומפלט.

2.8.7.0010

1,700.00 850.00 קומפלט2.00 מכשיר אינטרקום חוץ מבנה הכולל יחידת מיקרופון,רמקול ומצלמה ולחצן
 תוצרתJF-DV עד לבקר האינטרקום דגם 4X0.8 צלצול כולל הכבל עבורו 

  AIPHONE.כולל חיווט צנרת וכולל הנקודה עד להשלמה קומפ  

2.8.7.0020

3,000.00 3,000.00 קומפלט1.00  עמדות בריכוז בלנית, חיווט12יחידת ריכוז אינטרקום  הכוללת  פנל 
התקנה סימון בחריטה בתיאום עם המזמין ולפי דרישתו וכל חומרי העזר

והעבודות הדרושות.

2.8.7.0030

3,750.00 3,750.00 קומפלט1.00 מערכת ריכוז אינטרקום  הכוללת  ספק כוח, בקר אודיו עם אפשרות דיבור
, חיווט התקנהLCD עמדות ביחידת קצה ריכוז בלנית עם מסך 12 פנל 

סימון בחריטה בתיאום עם המזמין ולפי דרישתו וכל חומרי העזר
 מאושר על ידיAIPHONE תוצרת TB-SE/TCMוהעבודות הדרושות דגם 

מפקח.

2.8.7.0040

2,000.00 500.00 קומפלט4.00 מכשיר אינטרקום פנימי-מוגן מים הכולל יחידת מיקרופון ורמקול עם לחצן
 עד לבקר האינטרקום, כולל4x0.8 לצורך דיבור כולל הכבל עבורו 

 תוצרתIF-DAהחיווט עד להשלמה קומפ' ע"פ המפרט הטכני דגם 
AIPHONE.מאושר על ידי מפקח 

2.8.7.0050

1,200.00 600.00 קומפלט2.00 מנעול חשמל לדלת כניסה כולל תיאום מלא עם יצרן הדלת הכולל: תיבת
 לריכוז אינטרקום, נקודת חיבור קיר + שנאי +23 צינור 10x10x8חיבורים 

 היורדים מתיבת החיבורים לדלת, לחצן פתיחת61 צינורות 3כבל הזנה, 
דלת, מנעול חשמלי, לחצן זימזום מבחוץ וכל העבודות וחומרי העזר

הנדרשות וע"פ פרט עד להשלמה קומפ'.

2.8.7.0060
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,500.00 15.00 100.00 מ"א  כולל חיווט וחיבורים לפי0.5X2X12כבל רב זוגי בין הרכזות ראשיים 

.AIP HONEהנחיות של מערכת 
2.8.7.0070

18,150.00 אינטרקום 8.7 סה"כ לתת פרק:

662,269.50 עבודות חשמל 8 סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! הערות

לא לחישוב !!! הערות כלליות:

לא לחישוב !!! . כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין"1
("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה ותשלום, אלא אם צויין אחרת

בסעיף.

לא לחישוב !!! . כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח + תקורות חברה ואתר2
ונקובים בשקלים חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי קבלן ראשי.

טיח פנים 9.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 90.00 23.15 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות

עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים
2.9.11.0010

לא לחישוב !!! 75.00 1,100.00 מ"ר טיח מיושר ומפולס בדיוק מירבי כהכנה  להדבקת קרמיקה / גרינט פורצלן
 כיוונים) כולל תוסף מסוג "איזולטקס", או שו"ע2 (סרגל 

2.9.11.0020

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
לא לחישוב !!! 110.00 30.65 מ"ר  מ"מ,10" או ש"ע מאושר לממ"ד בעובי 770" או "PL130"טיח רב תכליתי 

 מ"מ5 עם רשת סיבי זכוכית ושליכט באגר או ש"ע בעובי עד 
2.9.13.0010

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
לא לחישוב !!! 115.00 77.57 מ"ר  ס"מ כולל מריחה תחתונה בטיח2-3טיח חוץ גלנץ על מעקות גג בעובי 

 חול ים, בתוספת ערב אוטם "איזולטקס" או2 מלט + 1בטון ביחס של 
ש"ע מאושר, שכבת טיח מיישרת ושכבה עליונה על בסיס צמנט אפור

2.9.21.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

טיח חוץ 9.21 סה"כ לתת פרק:

עבודות טיח 9 סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! הערות

לא לחישוב !!! הערות:

לא לחישוב !!! . כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין"1
("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה והתשלום, אלא אם צויין אחרת

בסעיף.

לא לחישוב !!! . כל המחירים (אלא אם צויין בסעיף "עבודה/התקנה בלבד") כוללים2
חומר + עבודה + רווח ותקורות חברה ואתר ונקובים בשקלים חדשים

(ללא מע"מ). המחירים הינם מחירי קבלן ראשי.

לא לחישוב !!! . מחירי הריצוף והחיפוים כוללים: עריכת תאום כמויות ומועדי3
האספקה, פריקה מן המשאית העברתם לבנין באופן זהיר, אחסנה, שמירה,

 כל עבודות תשתית וחומרי העזר, חומר מילוי, תשתית יבשה, מעליו
, דבקים, טיט עם חול ים1:5תשתית יציבה לחה מחול ומלט ביחס של 

בלבד בתוספת ערבים עבור הריצוף והחיפויים. הרכבת הריצוף והחיפו י
ע"י טיט או בהדבקה, מריחת כל גב כל אריח בדבק וישום רטוב על רטוב,

עבודה, רובה אקרילית בכל עובי, תפרי התפשטות, טיפול בסילר כולל
בשיפולים, בחיפויים ובמדרגות. ריצוף וחיפוי באלכסון, בצורת בניה ו/או

בכל צורה ע"פ תוכניות הפריסה ו/או ע"פ הנחיות האדריכל או המפקח,
עיבוד בקו מעוגל, חיתוכים, חיתוך פנלים וחיפו

לא לחישוב !!! . מחירי הריצוף כוללים פריסת מערכת הגנה על הריצוף החדש בפלטות4
,או לוחות כל חמר קשיח אחר שייאושר ע"י המפקחOSBגבס,או לוחות 

והדבקת הלוחות אחד לשני בסרטי הדבקה רחבים וחזקים, עד למסירה
הסופית,כולל פרוק ופינוי ההגנה מהאתר עם מסירתו למזמין.

לא לחישוב !!! . מחירי היחידה כוללים רובה אפוקסית, או אקרילית לפי בחירת5
האדריכל,למילוי המישקים בין האריחים ובכל עובי שייקבעו על ידי

האדריכל/המפקח.

לא לחישוב !!! . מחירי הריצוף כוללים: עיבוד שיפועים לניקוזים בתאי מקלחות,6
מרפסות ובכל מקום שיידרש

לא לחישוב !!! 4/40. מחירי הריצוף כוללים: מפתני דלתות, מזויתנים מפליז במידות 7
מ"מ בין מפלסים ובין שטחי ריצוף שונים וכן פרופיל אלומיניום רבע

" לפינות, או למעברUעיגול להגנת פינות מחופות קרמיקה, ופרופיל "
טיח-קרמיקה, או גבס-קרמיקה. הגוון מותאם לגוון הקרמיקה

לא לחישוב !!! . מחירי החיפוי כוללים פרופיל אלומיניום רבע עיגול,צבוע,להגנת פינות8
. הערה למחיר יסוד (כפי שמוגדר בחוזה הממשלתי):9 מחופות קרמיקה.

"מחיר יסוד" למוצר פירושו מחיר נטו במקום רכישתו של אותו מוצר,לא
כולל מע"מ.
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ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! חיפוי קירות ורצפות בבורות טבילה של המקוואות, כוללים בין היתר רקע

 טיח צמנטי עם מוסף אטימה, רובה אפוקסי צבעוני, חיפוי על קירות
מעוגלים וכו'. הכל מושלם לפי פרטים בתכניות, הנחיות האדריכל ואישור

 המפקח

לא לחישוב !!! 239.00 90.36 מ"ר 80 ס"מ, מחיר יסוד 30/60ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 
ש"ח/מ"ר

2.10.31.0020

לא לחישוב !!! 244.00 56.87 מ"ר  ס"מ45/45 במידות R10ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
 ש"ח/מ"ר80 ס"מ, מחיר יסוד 4בעובי 

2.10.31.0030

לא לחישוב !!! 239.00 70.68 מ"ר  ס"מ עובי30/30 במידות R12ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
 ש"ח/מ"ר85 מ"מ, מחיר יסוד 12 

2.10.31.0040

לא לחישוב !!! 239.00 14.97 מ"ר  ס"מ עובי30/30 במידות R12ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
 ש"ח/מ"ר - בפודסטים85 מ"מ, מחיר יסוד 12 

2.10.31.0050

לא לחישוב !!! 50.00 11.90 מ"א 2.10.31.0060 ס"מ7,10שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 

לא לחישוב !!! 150.00 25.00 מ"ר תוספת עבור עיבוד שיפועים לניקוז באריחי הריצוף ברצפת מקלחון 2.10.31.0070

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
לא לחישוב !!! 290.00 800.00 מ"ר חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות שונות, מחיר

 ש"ח/מ"ר100יסוד 
2.10.50.0010

לא לחישוב !!! 250.00 150.00 מ"א  ס"מ25/7פסי "דקור" (פסי קישוט) מאריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 
 ש"ח/יח'35 לחיפוי קירות פנים, מחיר יסוד 

2.10.50.0020

חיפוי קירות 10.50 סה"כ לתת פרק:

חיפוי וריצוף בורות טבילה 10.77 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 375.00 70.00 מ"ר חיפוי בתוך בורות הטבילה באריחי גרניט פורצלן כחולה מסוג "בוכטל"

11.9/24.4 משובח או ש"ע במידות BLUE  / CORAL NOVOPOOLSאו 
ס"מ נגד החלקה כולל ביצוע רובה אפוקסי מאקווה אפוקסי או שווה ערך.
 (ראה תכנית הכוללת שילוב צבעים בחיפוי הבור ושילוב פינות קרמיקה

יעודיות לחיפוי בורות - סוג האריח יקבל אישור מוקדם מרב המועצה
הדתית)

2.10.77.0010

לא לחישוב !!! 375.00 30.00 מ"ר ריצוף רצפת בורות הטבילה ופודסטים באריחי גרניט פורצלן כחולה מסוג
 משובח או ש"ע במידותBLUE  / CORAL NOVOPOOLS"בוכטל" או 

 ס"מ נגד החלקה כולל ביצוע רובה אפוקסי מאקווה אפוקסי או11.9/24.4
שווה ערך. (ראה תכנית הכוללת שיוב צבעים בחיפוי הבור ושילוב פינות

קרמיקה יעודיות לחיפוי בורות - סוג האריח יקבל אישור מו קדם מרב
המועצה הדתית)

2.10.77.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 350.00 30.00 מ"א חיפוי מדרגות (רום ושלח) ירידה לבורות טבילה ע"י אריחים יעודיים

 משובחBLUE / CORAL NOVOPOOLSלמדרגות של חב' "בוכטל" או 
או ש"ע כולל עיבוד קצה מדרגה וביצוע רובה אפוקסי.

2.10.77.0030

לא לחישוב !!! 230.00 40.00 מ"א חיפוי מעל מעקות וקירות בהיקף בורות טבילה ע"י שיש קיסר מסוג
 ס"מ (רוחב משתנה) ועיבוד קצה.25 "ברוחב עד 3452"קלאסיקו 

2.10.77.0040

חיפוי וריצוף בורות טבילה 10.77 סה"כ לתת פרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

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

. כל הצביעה בשלש שכבות לפחות ועד קבלת כיסוי מלא וגוון אחיד,1
הגוונים לפי בחירת האדריכל לפי קטלוג "טמבורמיקס", או "נירלט" כולל

P בסיס 

. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין"2
("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה והתשלום, אלא אם צויין אחרת

בסעיף.

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס 11.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 פעמים עד לקבלת ציפוי אחיד בגוון3. משטחים לסיוד יצבעו לפחות 3

הדרוש.

4,659.52 32.00 145.61 מ"ר " או ש"ע על טיח פנים או גבס, במריחה או בהתזה,2000צבע "סופרקריל 
לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע  ושתי שכבות "סופרקריל

" או ש"ע2000

2.11.11.0020

6,800.00 34.00 200.00 מ"ר צבע מגן נגד עובש ופטריות "סופרקריל אקרינול" או ש"ע על תקרות
 שכבות3חללים רטובים טיח או "וילה בורד" ב-

2.11.11.0030

11,459.52 ים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס צבע וסיוד פנ 11.11 סה"כ לתת פרק:

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס 11.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,981.30 90.00 77.57 מ"ר " או ש"ע במרקם עדין על קירות גבס ובטוןTM40שליכט צבעוני אקרילי "

 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי2.0-2.6(פנים וחוץ), בכמות של 
בגוון השליכט ע"ג תשתית שליכט מיישר (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)

2.11.12.0010

6,981.30 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס 11.12 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

18,440.82 עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

אלומיניום 12 פרק:

דלתות 12.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
34,020.00 3,780.00 9.00 יח' 2.12.1.0010 ס"מ80/210 - דלת במידות 1טיפוס א-

12,759.00 4,253.00 3.00 יח' 2.12.1.0020 ס"מ90/210 - דלת במידות 2טיפוס א-

4,725.00 4,725.00 1.00 יח' 2.12.1.0030 ס"מ100/210 - דלת במידות 3טיפוס א-

7,560.00 3,780.00 2.00 יח' 2.12.1.0040 ס"מ80/210 - דלת במידות 4טיפוס א-

3,780.00 3,780.00 1.00 יח' 2.12.1.0050 ס"מ80/210 - דלת במידות 5טיפוס א-

18,900.00 4,725.00 4.00 יח' 2.12.1.0060 ס"מ100/210 - דלת במידות 6טיפוס א-

9,450.00 4,725.00 2.00 יח' 2.12.1.0070 ס"מ100/210 - דלת במידות 7טיפוס א-

91,194.00 דלתות 12.1 סה"כ לתת פרק:

חלונות 12.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
900.00 900.00 1.00 יח' 2.12.2.0010 ס"מ60/70 - מסגרת אלומיניום לדלת במידות 8טיפוס א-

2,900.00 1,450.00 2.00 יח' 2.12.2.0020 ס"מ117/52 - חלון קיפ במידות 9טיפוס א-

1,350.00 1,350.00 1.00 יח' 2.12.2.0030 ס"מ90/52 - חלון קיפ במידות 10טיפוס א-

1,350.00 1,350.00 1.00 יח' 2.12.2.0040 ס"מ70/52 - חלון קיפ במידות 11טיפוס א-

2,700.00 1,350.00 2.00 יח' 2.12.2.0050 ס"מ104/52 - חלון קיפ במידות 12טיפוס א-

1,350.00 1,350.00 1.00 יח' 2.12.2.0060 ס"מ67/52 - חלון קיפ במידות 13טיפוס א-
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,450.00 1,450.00 1.00 יח' 2.12.2.0070 ס"מ123/52 - חלון קיפ במידות 14טיפוס א-

1,500.00 1,500.00 1.00 יח' 2.12.2.0080 ס"מ200/52 - חלון קיפ במידות 15טיפוס א-

7,200.00 1,200.00 6.00 יח' 2.12.2.0090 ס"מ60/110 - מסגרת אלומיניום לדלת במידות 16טיפוס א-

1,970.00 985.00 2.00 יח' 2.12.2.0100 ס"מ לפנל כבאים79/60 - חלון במידות 17טיפוס א-

22,670.00 חלונות 12.2 סה"כ לתת פרק:

12.3תת פרק  12.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
יח' עבודות זכוכית 2.12.3.0010

7,500.00 7,500.00 1.00 יח' 2.12.3.0020 - אמבטיון זכוכית פינתי לפי סקיצה1טיפוס א-ז-

13,000.00 6,500.00 2.00 יח' 2.12.3.0030 ס"מ60/165 - אמבטיון זכוכית במידות 2טיפוס א-ז-

5,920.00 2,960.00 2.00 יח' 2.12.3.0040 ס"מ80/50/185 - ארון זכוכית במידות 3טיפוס א-ז-

2,220.00 2,220.00 1.00 יח' 2.12.3.0050 ס"מ60/50/185 - ארון זכוכית במידות 3טיפוס א-ז-

950.00 950.00 1.00 יח' 2.12.3.0060 ס"מ100/190 - מראה במידות 4טיפוס א-ז-

1,000.00 500.00 2.00 יח' 2.12.3.0070 ס"מ80/110 - מראה במידות 5טיפוס א-ז-

650.00 650.00 1.00 יח' 2.12.3.0080 ס"מ100/130 - מראה במידות 6טיפוס א-ז-

600.00 600.00 1.00 יח' 2.12.3.0090 ס"מ80/145 - מראה במידות 7טיפוס א-ז-

1,530.00 1,530.00 1.00 יח' 2.12.3.0100 ס"מ235/130 - מראה במידות 8טיפוס א-ז-

930.00 930.00 1.00 יח' 2.12.3.0110 ס"מ130/145 - מראה במידות 9טיפוס א-ז-

34,300.00 12.3תת פרק  12.3 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

148,164.00 אלומיניום 12 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

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

הערות

הערות כלליות:

. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין"1
("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה והתשלום, אלא אם צויין אחרת

 על כל חלקיו ומהדורתו2378בסעיף.כמו כן כפופות העבודות לת"י 
העדכנית.

. מחירי עבודות האבן כוללים: ניקוי פני האבן ופתיחת המישקים בדיסק2
 ס"מ לפחות וכיחול בין המשקים-"כוחלה".1ו"שחוטה", בעומק של 

. הגדרת סוג העיבוד הנדרש באבן הינו לפי סוגי העיבוד בבנינים3
 ב"אוגדן הכחול").14016בירושלים (לפי סעיף 

. המחירים המפורטים להלן מתיחסים לאבן בגוון לבן-אפור ו/או4
אדמדם-צהבהב.לא תשולם כל תוספת עבור הבדלי גוונים.

 ס"מ,לא תשולם20-50. מחירי קירות האבן מתיחסים לגובה שורות 5
תוספת כלשהיא עבור הבדלי רוחב שבתחום המידות הנ"ל.

 ס"מ לפחות בנקודה הצרה, אחרי4. עובי האבן בכל סוגי העיבוד 6
סיתות.

. המחירים כוללים הכנת פרישות לחזיתות ופרטי אבן ככל שיידרשו,אך7
 כאן.05אינם כוללים את איטום הקירות,שיישולמו בנפרד.ראה פרק 

עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים 14.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח קבלני,תקורות חברה ואתר8

 ונקובים בשקלים חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי קבלן ראשי.

14,623.20 360.00 40.62 מ"א 25חשפי פתחים/מזוזות ("שקפות") או משקופים ("עטבות") ברוחב עד 
 ס"מ, מאבן בעיבוד "מוטבה"3-5ס"מ ובעובי 

2.14.20.0020

14,623.20 עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים 14.20 סה"כ לתת פרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,656.00 480.00 15.95 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 
2.14.30.0010

7,656.00 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות בלוחות אבן טבעית 14.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מ"ר חיפוי קירות בטון חוץ בלוחות אבן טבעית נסורה בעיבוד "תלטיש עדין"

 ס"מ, יציקת גב בטון5 ס"מ : האבן 10או "מסמסם", בעובי כולל של כ-
 בין האבן ואיטום קיר בטון (קירות ללא  בידוד תרמי). מחיר כולל20ב-

 ס"מ, כמפורט1החיפוי בשורות אבן,בגבהים ע"פ תכנית, כוחלה 
, מעוגן10/10בבתכניות חזיתות המבנה. המחיר כולל רשת זיון מ גולוון 

4לקיר בטון קיים, תיקוני איטום, לרבות בחדירת ברגי רשת, קידוחים, 
עוגנים מנירוסטה, ווים, חוטי עיגון, זוויתנים מגולוונים, גב בטון, קשירות

 ועיגונים לבטון, ברגים, אבני פינה, חיפוי סביב פתחים, גמר בשיפוע
 "הוראות כלליות", מפרטים ותוכניות,14.00וכו', הכל הנדרש בתת פרק 

עד לקבלת מוצר מוש

2.14.50.0010

193,500.00 430.00 450.00 מ"ר ם לפי תוכניות אדריכלות, פרטי האדריכל ומפרטים. 2.14.50.0020

193,500.00 חיפוי קירות בלוחות אבן טבעית 14.50 סה"כ לתת פרק:

עיבוד פתחים בקירות מחופים 14.60 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,950.00 350.00 17.00 מ"א  ס"מ  בלוחות  אבן בעיבוד30חיפוי אדני חלונות (ספים)  ברוחב  עד  

 ס"מ ושיפוע לניקוז2/2 ס"מ, עם שן עליונה בחתך 5"מוטבה", בעובי 
המים

2.14.60.0010

5,950.00 עיבוד פתחים בקירות מחופים 14.60 סה"כ לתת פרק:

תוספות למחירי החיפויים בקירות 14.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,500.00 1,500.00 1.00 יח' 316 ומסילות מפלב"מ LAתוספת עבור חיפוי כיס חלון ממ"ד לרבות עוגני 

 (נירוסטה)
2.14.70.0010

1,500.00 תוספות למחירי החיפויים בקירות 14.70 סה"כ לתת פרק:

223,229.20 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

מיזוג ואוורור 15 פרק:

מערכת מיזוג אויר 15.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
52,000.00 52,000.00 קומפלט1.00 יחידת מעבה לקרור/חימום מסוג רב מאייד להתקנה חיצונית בגג המבנה

 כולל לוח פיקוד, גרילי הגנה על הסוללה והתקנה מושלמתR-410עם גז 
 או שווה ערךPUHY 400YSGM-Aהיחידה תוצרת "מיצובישי" דגם 

מתוצרת "דייקין"",טושיבה", "פוגיסטו" המערכת כוללת לוח הזנה למעבי
 משנה (המערכת מקבלת הזנה חיצונית אחת)

2.15.1.0010

44,000.00 44,000.00 קומפלט1.00 יחידת מעבה לקרור/חימום מסוג רב מאייד להתקנה חיצונית בגג המבנה
 כולל לוח פיקוד, גרילי הגנה על הסוללה והתקנה מושלמתR-410עם גז 

 או שווה ערךPUHY 300YSGM-Aהיחידה תוצרת "מיצובישי" דגם 
מתוצרת "דייקין"",טושיבה", "פוגיסטו" המערכת כוללת לוח הזנה למעבי

 משנה (המערכת מקבלת הזנה חיצונית אחת)

2.15.1.0020

3,900.00 3,900.00 קומפלט1.00 לוחות הפעלה (עמדת בלנית) כולל בקר ומפסק קרוב-רחוק כולל חיבור
למערכת הבקרה

2.15.1.0030

53,900.00 245.00 220.00 מ"ר תעלות אויר מאלומיניום כולל אביזרים וכפות כיוון 2.15.1.0040

7,800.00 78.00 100.00 מ"ר 1בדוד פנימי אקוסטי תרמי לתעלות מיזוג אויר בעובי " 2.15.1.0050

2,400.00 120.00 20.00 מ"א  בעלת בידוד8תעלות אלומניום גמישה תוצרת "אטקו" (גולמט) בקוטר "
תרמי, כולל: שכבה פנימית המורכבת משתי שכבות פוליאסטר ושתי

שכבות רדיד אלומניום על סליל תיל פלדה, שכבה אמצעית מבדוד טרמי
 ס"מ, שכבה חיצונית ממעטפת תלת שכבתית של2.5ואקוסטי בעובי 

פוליאסטר, ואלומיניום

2.15.1.0060

2,700.00 135.00 20.00 מ"א 10תעלות כנ"ל, אך " 2.15.1.0070

1,840.00 230.00 קומפלט8.00 אביזר לחיבור בין תעלה גמישה לתעלת פח / לקופסת חלוקה / לגריל
8-"10בקטרים "

2.15.1.0080

5,600.00 1,400.00 4.00 יח'  מ"ר מאלומיניום מאולגן0.8שבכת אויר צח/יניקה מוגן גשם בגודל עד 
כולל: חיבור לתעלה ורשת נגד ציפורים

2.15.1.0090

3,300.00 330.00 10.00 יח' מפזר אויר קירי/תקרתי (כולל ווסת כמויות) מאלומיניום מאולגן במידות
 מ"ר0.2עד 

2.15.1.0100

5,520.00 460.00 12.00 יח' מפזר אויר תקרתי (כולל ווסת כמויות) דגם "מחליף אריח" מאלומיניום
 מ"ר0.2מאולגן במידות עד 

2.15.1.0110

4,300.00 2,150.00 2.00 יח' יחידת טפול אויר להתקנה גלויה המתאימה לחיבור ליחידת רב מאייד
)VBM#25 (SU-3כולל חשמל ופיקוד, תוצרת "מיצובישי"  או ש"ע תוצרת 

"דיקן"

2.15.1.0120

2,150.00 2,150.00 1.00 יח' יחידת טפול אויר להתקנה גלויה המתאימה לחיבור ליחידת רב מאייד
)VBM#25 (SU-4כולל חשמל ופיקוד, תוצרת "מיצובישי"  או ש"ע תוצרת 

"דיקן"

2.15.1.0130
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112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,600.00 2,600.00 1.00 יח' יחידת טפול אויר להתקנה גלויה המתאימה לחיבור ליחידת רב מאייד

)VHM#32 (SU-2כולל חשמל ופיקוד, תוצרת "מיצובישי"  או ש"ע תוצרת 
"דיקן"

2.15.1.0140

2,900.00 2,900.00 1.00 יח' יחידת טפול אויר להתקנה גלויה המתאימה לחיבור ליחידת רב מאייד
)VHM#63 (SU-5כולל חשמל ופיקוד, תוצרת "מיצובישי"  או ש"ע תוצרת 

"דיקן"

2.15.1.0150

5,400.00 5,400.00 1.00 יח' יחידת טפול אויר להתקנה סמויה המתאימה לחיבור ליחידת רב מאייד
)VHM#80 (SU-6כולל חשמל ופיקוד, תוצרת "מיצובישי"  או ש"ע תוצרת 

"דיקן"

2.15.1.0160

4,800.00 4,800.00 1.00 יח' יחידת טפול אויר להתקנה סמויה המתאימה לחיבור ליחידת רב מאייד
)VHM#63 (SU-7כולל חשמל ופיקוד, תוצרת "מיצובישי"  או ש"ע תוצרת 

"דיקן"

2.15.1.0170

28,600.00 14,300.00 2.00 יח' יחידת להכנסת אוויר צח מטופל להתקנה סמויה המתאימה לחיבור
 כולל חשמל ופיקוד,VHM#250   (SU-12)(SU-12ליחידת רב מאייד (

תוצרת "מיצובישי"  או ש"ע תוצרת "דיקן"

2.15.1.0180

6,500.00 6,500.00 קומפלט1.00 FPM 1800 מהירות יציאה CFM 2100מפוח צנטריפוגלי (יניקה) בספיקה 
, כולל מנוע שלוש מהירויות  מורכב בתוך תא אקוסטי מוגן מים3/4לחץ "

 כדוגמת יט"א כולל חיבורי חשמל וחיווט עד לוח קומתי, חיבורIP54דרג 
למערכת בקרה ווסת מהירות אלקטרוני, מפסק מקומי ליד היחידה כדוגמת

" S&P"

2.15.1.0190

4,300.00 4,300.00 קומפלט1.00 2.15.1.0200 כולל חיבור למערכת בקרהCFM 1600כנ"ל אך בספיקה של 

1,750.00 1,750.00 קומפלט1.00 2.15.1.0210 כולל חיבור למערכת בקרהCFM 200כנ"ל אך בספיקה של 

2,640.00 220.00 12.00 יח'  קירי או תקרתי בגוון שיבחר ע"י האדריכלPVCתריס יניקת אויר מ 
 מ"ר כולל וסת כמויות צוארון חיבור לתעלה והרכבה בתוך0.1בשטח עד 

תקרה כפולה

2.15.1.0220

960.00 240.00 4.00 יח'  קירי או תקרתי בגוון שיבחר ע"י האדריכלPVCתריס יניקת אויר מ 
 מ"ר כולל וסת כמויות צוארון חיבור לתעלה והרכבה בתוך0.2בשטח עד 

תקרה כפולה

2.15.1.0230

5,400.00 2,700.00 2.00 יח' " כולל חיבורי חשמל ווסת מהירותS&P תוצרת "8מפוח צירי בקוטר " 2.15.1.0240

255,260.00 מערכת מיזוג אויר 15.1 סה"כ לתת פרק:

מערכות סינון ואוורור 15.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,800.00 18,800.00 קומפלט1.00 "  אוFAH800/300מערכת אוורור וסינון אב"כ מסוג "תיבת נח" דגם "

-  מק"ש במצב אוורור800 מק"ש אוויר במצב סינון ו300ש"ע, המספקת 
3 המערכת כוללת: שסתום הדף (45 70המערכת מאושרת בהתאם לת"י 

בר) וכניסת אוויר עם מסנן ראשוני, מסנן אב"כ, מפוח חשמלי, גיבוי ידני,
 בר) לשחרור לחץA-803) 3תאורת חירום, מד כמות אוויר ו שסתום הדף 

ובקרת לחץ, התקנה במרחב המוגן התקני ובדיקת על-לחץ

2.15.6.0010

18,800.00 ון ואוורור מערכות סינ 15.6 סה"כ לתת פרק:

274,060.00 מיזוג ואוורור 15 סה"כ לפרק:

מערכות הסקה 16 פרק:

ציוד 16.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,000.00 1,500.00 קומפלט2.00 מערכת מילוי עבור מיכל התפשטות סגור כולל:חיבורי צנרת, מקטין לחץ

 לספיקות קטנות1/2, מונה מים בקוטר "4 ומד לחץ "3/4מז"ח בקוטר "
2.16.1.0010

1,500.00 750.00 2.00 יח' 2.16.1.0020 ליטר כולל מעמד200מיכל התפשטות סגור בנפח 

36,000.00 18,000.00 2.00 יח'  למעלה ולמטה,2 פתחים:  "6 ליטר כולל מעמד ו1500מיכל אגירה בנפח 
 למטה (ניתן להצר במקרה של פתחים1 פתחים  "2 למעלה ו1 + פתחים "2

10 ס"מ לפחות, מותאם ללחץ של 40 גדולים יותר), פתח טיפול בקוטר 
אטמוספירות, ברז דיגום וברז ריקון לפי פרט, תוצרת "אורן" או ש"ע

מאושר

2.16.1.0030

92,000.00 92,000.00 1.00 יח' , תוצרת פניקס עם יכולת חימום מיםKW 70משאבת חום בתפוקה של  
 מעלות45 מעלות צלסיוס לבין 0בתפוקות מלאות בתנאי חוץ שבין  

צלסיוס, כולל אספקה שינוע ותליה והתקנה לפי סכימת ההסקה. מיקום
היחידות בחצר הטכנית כולל בקר קרל וכל הנדרש

2.16.1.0040

21,000.00 21,000.00 1.00 יח'  מ"מ פח פלדה עם5 ליטר כולל: - עובי 1000מיכל איזון "הדר" בנפח 
 -69ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני - בידוד ועטיפה פח חיצונית לפי ת"י 

 לטרמומטר, מד לחץ, טרמוסטט -1/2 - פתחים "2פתחי כניסה ויציאה "
 ,4 מד לחץ KW 3 גופי חימום 60KW 20 לפורק לחץ הספק חשמל 1פתח "

 , טרמוסטט כפול (פעולה וב טחון כולל לחצן4 אטמ' , מד חום קוטר "0
RESETמפסק הגנה לכל גוף חימום - (

2.16.1.0050

1,400.00 1,400.00 1.00 יח' 3 תוצרת "בל אנד גוסט" לחץ KW 60שסתום בטיחות לדוד בהספק של 
רות45אטמו

2.16.1.0060

19,600.00 9,800.00 קומפלט2.00 35 מ"ר מורכב מ 0.125 שטח פלטה ORZ-3מחליף חום מנירוסטה דגם 
 מדי חום2 נרתיקים למדי חום 4פלטות נירוסטה כולל: -מתלים וקונזולים 

X2(4") (X2)-מד לחץ בקוטר צג (

2.16.1.0070

3,900.00 3,900.00 קומפלט1.00 - 9 מ"ר מורכב מ 0.034 שטח פלטה ORZ-3מחליף חום מנירוסטה דגם 
 מדי חום2 נרתיקים למדי חום 4פלטות נירוסטה כולל: -מתלים וקונזולים 

")X2) 4-מד לחץ בקוטר צג 

2.16.1.0080



מוריה חברה לפיתוח ירושלים 59עמוד: 04/07/2021

112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
38,000.00 38,000.00 קומפלט1.00 מערכת חשמל ופיקוד מושלמת למערכות כולל לוח חשמל עם כל

האביזרים תכנון מפורט של הלוח והגשה לאישור המהנדס, צנרת לכל
הציוד וחיווט כמפורט במפרט הטכני ובתכניות כולל חיבור למערכת

הבקרה

2.16.1.0090

5,040.00 840.00 קומפלט6.00  כולל: צג דיגיטלי לטמפרטורתELIWELL 902Tטרמוסטט אלקטרוני דגם: 
) ולטמפרטורה בפועל, רגש מוגן מים, נרתיק נירוסטה,SET POINTויסות (

, מכסה פלסטיק מוגן מים, וצנרת24V הרכבה בתוך לוח חשמל , שנאי 
מחברת בין הרגש, הטרמוסטט והלוח הכל לפי המפורט בתוכניות

2.16.1.0100

4,600.00 2,300.00 2.00 יח' פנל תצוגה לטמפרטורת מקווה נשים ממוקם בעמדת בלנית כולל   
 עם רגש ונרתיק וצנרת מחברת בין המקווה לפנלELIWELLטרמוסטטים 

וחיבור חשמל

2.16.1.0110

2,300.00 2,300.00 1.00 יח' פנל תצוגה לטמפרטורת מקווה גברים ממוקם בעמדת בלנית כולל  
 עם רגש ונרתיק וצנרת מחברת בין המקווה לפנלELIWELLטרמוסטטים 

וחיבור חשמל

2.16.1.0120

2,520.00 840.00 קומפלט3.00  כולל: צגELIWELL 902Tטרמוסטט אלקטרוני לבורות הטבילה, דגם 
) ולטמפרטורה בפועל, רגשSET POINTדיגיטלי לטמפרטורת ויסות  (

בתוך נרתיק נירוסטה בקיר, לפי פרטבתכניות, וצנרת מחברת בין הרגש,
הטרמוסטט והלוח הכל לפי המפורט בתוכניות עבור חימום בורות

הטבילה כולל פיקוד משאבת סחרור

2.16.1.0130

1,460.00 730.00 2.00 יח' טרמוסטט חדר תוצרת מיטב 2.16.1.0140

232,320.00 ציוד 16.1 סה"כ לתת פרק:

גופי חימום 16.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,800.00 6,400.00 2.00 יח'  מ"ר)4.8 מ' (שטח מגע מים 1.2רדיאטור למקווה  מנירוסטה ברוחב עד 

לפי פרט
2.16.2.0010

9,800.00 9,800.00 1.00 יח'  מ"ר)7.2 מ' (שטח מגע מים 1.8רדיאטור למקווה  מנירוסטה ברוחב עד 
לפי פרט

2.16.2.0020

11,600.00 290.00 40.00 מ"א  מרדיאטור של המקווה עד למעבר לצנרת ברזל בחדר316צנרת נירוסטה 
 כולל התחברות למערכת ולרדיאטורים כולל כל1 1/2אוצרות ובקוטר "

אביזרי ההתחברת הנדרשים וכל האביזרים

2.16.2.0030

11,400.00 1,900.00 קומפלט6.00 20 - 15 מ"מ במרחק של 16חימום רצפתי הכולל צנרת "פקסגול" בקוטר 
 ברזי סגירה במחלק,2 מ' לכל מעגל נפרד  100ס"מ,אורך כל מעגל עד 

 ס"מ פוליאריתן מוקצף2 ס"מ מתחת לריצוף, בידוד בעובי 7הצנרת תורכב 
 מתחת לצנרת, זיון קל מתחת לצנרת הצנורות יחוברו לזיון באמצעות

 בתיום עם1:2אזיקונים מפלסטיק, פילוס עם חול יםומלט שחור בתערובת 
 המזמין

2.16.2.0040

4,400.00 2,200.00 קומפלט2.00 אספקה והרכבה של מערכת בקרה לחימום רצפתי כולל ברז תלת דרכי
, טרמוססט, רגש שימוקם בחדר אמבטיה לפי הנחיות המזמין1בקוטר "

2.16.2.0050
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,400.00 1,200.00 קומפלט2.00 תוספת עבור מערכת מחלקים אספקה וחזרה הכוללת משאבת סחרור וברזי

 פיקוד לשמירה על טמפרטורה מי החימום הרצפתי
2.16.2.0060

52,400.00 גופי חימום 16.2 סה"כ לתת פרק:

צנרת ואביזרים 16.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,500.00 75.00 20.00 מ"א  ללא תפר מחוברת1/2 בקוטר "40צנרת הסקה מפלדה שחורה סקדיול 

בריתוך כולל: אביזרים, אוגנים, אטמים,  רקורדים, פיגומים, זיזים, ווים
ומתלים, צביעה, שרוולים,חציבת חריצים ופתחים וסתימתם, תיקוני טיח,

בטון וצבע,חיבורים לציוד

2.16.3.0010

1,500.00 75.00 20.00 מ"א 3/4כנ"ל, אך בקוטר " 2.16.3.0020

2,580.00 86.00 30.00 מ"א 1כנ"ל, אך בקוטר " 2.16.3.0030

9,920.00 124.00 80.00 מ"א 1 1/2כנ"ל, אך בקוטר " 2.16.3.0040

8,880.00 148.00 60.00 מ"א 2כנ"ל, אך בקוטר " 2.16.3.0050

6,400.00 160.00 40.00 מ"א 3כנ"ל, אך בקוטר " 2.16.3.0060

2,300.00 2,300.00 1.00 יח' 2.16.3.0070       נתונים בהתאם לטבלת משאבותP-1משאבת סחרור     

2,300.00 2,300.00 1.00 יח' 2.16.3.0080       נתונים בהתאם לטבלת משאבותP-2משאבת סחרור     

2,300.00 2,300.00 1.00 יח' 2.16.3.0090       נתונים בהתאם לטבלת משאבותP-3משאבת סחרור     

3,100.00 3,100.00 1.00 יח' 2.16.3.0100       נתונים בהתאם לטבלת משאבותP-4משאבת סחרור     

3,100.00 3,100.00 1.00 יח' 2.16.3.0110       נתונים בהתאם לטבלת משאבותP-5משאבת סחרור     

2,500.00 2,500.00 1.00 יח' 2.16.3.0120       נתונים בהתאם לטבלת משאבותP-6משאבת סחרור     

2,500.00 2,500.00 1.00 יח' 2.16.3.0130       נתונים בהתאם לטבלת משאבותP-7משאבת סחרור     

2,500.00 2,500.00 1.00 יח' 2.16.3.0140       נתונים בהתאם לטבלת משאבותP-8משאבת סחרור     
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,500.00 2,500.00 1.00 יח' 2.16.3.0150       נתונים בהתאם לטבלת משאבותP-9משאבת סחרור     

3,300.00 3,300.00 1.00 יח' 2.16.3.0160       נתונים בהתאם לטבלת משאבותP-10משאבת סחרור     

3,300.00 3,300.00 1.00 יח' 2.16.3.0170       נתונים בהתאם לטבלת משאבותP-11משאבת סחרור     

720.00 90.00 8.00 יח' 1/2 מ"מ לגשש בקוטר "40נרתיק טרמוסטט באורך  2.16.3.0180

2,520.00 420.00 6.00 יח' מערכת למדידת לחץ כולל מד לחץ לצנרת כולל: - סיפון - ברז שחרור לחץ
")X2) 1/2- ברזי ניתוק 

2.16.3.0190

420.00 105.00 4.00 יח' 1/2שסתום כדורי תוצרת "שגיב" מסוג מעבר מלא ;כולל רקורד בקוטר " 2.16.3.0200

660.00 110.00 6.00 יח' 3/4כנ"ל, אך בקוטר " 2.16.3.0210

920.00 115.00 8.00 יח' 1כנ"ל, אך בקוטר " 2.16.3.0220

2,800.00 175.00 16.00 יח' 1 1/2כנ"ל, אך בקוטר " 2.16.3.0230

8,140.00 370.00 22.00 יח' 2כנ"ל אך בקוטר " 2.16.3.0240

2,130.00 710.00 3.00 יח' 3ברז פרפר למי-הסקה תוצרת "קים" בקוטר " 2.16.3.0250

330.00 110.00 3.00 יח' 1שסתום אל-חוזר בקוטר " 2.16.3.0260

560.00 140.00 4.00 יח' 1 1/2שסתום אל-חוזר בקוטר " 2.16.3.0270

840.00 210.00 4.00 יח' 2שסתום אל-חוזר בקוטר " 2.16.3.0280

970.00 970.00 1.00 יח' 3שסתום אל-חוזר בקוטר " 2.16.3.0290

90.00 90.00 1.00 יח' 3/4כנ"ל, אך בקוטר " 2.16.3.0300

760.00 380.00 2.00 יח' 1שסתום פורק לחץ " 2.16.3.0310
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,400.00 175.00 8.00 יח'  כולל ברז1/2שסתום שחרור אויר אוטומטי תוצרת"בל אנד גוסט" בקוטר "

 סגירה ידני
2.16.3.0320

680.00 680.00 1.00 יח'  וחיבור לניקוז1/2 תוצרת "רפאל" כולל ברז ניקוז בקוטר "3מסנן בקוטר "
בחדר ההסקה

2.16.3.0330

740.00 740.00 1.00 יח' 2.16.3.0340 כולל מז"ח ומסנן3/4מקטין לחץ בקוטר "

6,400.00 3,200.00 2.00 יח'  יציאות וברז8 כמפורט בתוכניות ובסכימות עם 4מחלק הסקה בקוטר "
ריקון

2.16.3.0350

6,420.00 1,070.00 קומפלט6.00  וולט כולל התחברות עד ללוח24 פיקוד 1 1/2מגוף חשמלי בקוטר "
הראשי (צנרת וחיווט)

2.16.3.0360

3,510.00 1,170.00 קומפלט3.00  וולט כולל התחברות עד ללוח הראשי24 פיקוד 2מגוף חשמלי בקוטר "
(צנרת וחיווט)

2.16.3.0370

101,490.00 צנרת ואביזרים 16.3 סה"כ לתת פרק:

בידוד 16.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
640.00 32.00 20.00 מ"א 1/2 - "3/4 מ"מ לצנרת בקוטר "19בדוד צנרת בקליפות "ענביד" בעובי 

כולל עטיפה בסרט פלסטי
2.16.4.0010

1,140.00 38.00 30.00 מ"א 1כנ"ל, אך בקוטר " 2.16.4.0020

3,520.00 44.00 80.00 מ"א 1 1/2כנ"ל, אך בקוטר " 2.16.4.0030

3,000.00 50.00 60.00 מ"א  כולל2 מ"מ לצנרת בקוטר "25בדוד צנרת בקליפות "ענביד" בעובי 
עטיפה בסרט פלסטי

2.16.4.0040

2,240.00 56.00 40.00 מ"א 3כנ"ל, אך בקוטר " 2.16.4.0050

10,540.00 בידוד 16.4 סה"כ לתת פרק:

396,750.00 מערכות הסקה 16 סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

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

הערות כלליות:
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין"1

("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה והתשלום, אלא אם צויין אחרת
בסעיף.

. סעיפים שבהם מצוין "עבודה/התקנה בלבד" כוללים את העבודה2
לרבות חומרי העזר (חומר שחור וכד') הדרושים להשלמת הפריט במקומו

הסופי בפרויקט. אספקת הפריט נמדדת בנפרד.

. כל המחירים (אלא אם צויין בסעיף "עבודה/התקנה בלבד") כוללים3
חומר + עבודה + רווח קבלני ותקורות חברה ואתר, ונקובים בשקלים

חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי קבלן ראשי.

. הערה למחיר יסוד (כפי שמוגדר בחוזה הממשלתי): "מחיר יסוד" למוצר4
 פירושו מחיר נטו במקום רכישתו של אותו מוצר,לא כולל מע"מ.

הערה למחיר יסוד (כפי שמוגדר בחוזה הממשלתי): "מחיר יסוד" למוצר
פירושו מחיר נטו במקום רכישתו של אותו מוצר.

מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים 22.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: בסעיפי לוחות צמנטבורד/וילהבורד, המחיר כולל מילוי המישקים

(תפרים) במרק (שפכטל) צמנטי מסוג "פוליפלקס" או ש"ע.

982.26 18.00 54.57 מ"ר  מ"מ במקום לוח12.5תוספת למחיצות קלות עבור לוח צמנטבורד בעובי 
 מ"מ - (בצד אחד)10צמנטבורד בעובי 

2.22.12.0020

4,360.50 255.00 17.10 מ"א  מ"מ, ברוחב פרוס10סגירה אופקית ואנכית מלוחות צמנטבורד בעובי 
0.7 ס"מ, לרבות קונסטרוקציה מפח מגולוון בעובי 100 ס"מ ועד 60מעל 

מ"מ, לרבות מילוי המישקים (תפרים) במרק (שפכטל) מסוג "פוליפלקס"
או ש"ע, הכל עד גמר מושלם ומוכן לצביעה

2.22.12.0030

26,100.00 290.00 90.00 מ"ר  מ"מ,10תקרות חוץ ופנים מלוחות צמנטבורד או ש"ע, בעובי 
 מ'), לרבות1.0 מ"מ (בגובה עד 0.7קונסטרוקציה מפח מגולוון בעובי 

מילוי המישקים (תפרים) במרק (שפכטל) מסוג "פוליפלקס" או ש"ע, הכל
עד גמר מושלם ומוכן לצביעה (בכל גובה נדרש).החלקים האנכיים

ההיקפיים, מיועדים לקבלת תיקרות אריחים,לרבות הכנת פתחים בכל
מידה ,מרובעים או עגולים עבור גופי תאורה,גלאי עשן,פתחי שירות

וכיו"ב,הכל עד גמר מושלם ומוכן לצביעה.החלקים האנכיים בתקרה לא
יימדדו ולא יישולמו בנפרד והם כלולים במחירי התקרה האפקית נטו

2.22.12.0040

2,880.00 120.00 24.00 מ"ר תוספת לתקרות חוץ ופנים מלוחות צמנטבורד או ש"ע, עבור ביצוע מעוגל
 וברדיוסים לפי תכנית

2.22.12.0050

9,300.00 1,550.00 6.00 יח' " אוREVO-Aפתח שירות נסתר דוגמת "אורבונד" מסוג "אלוטופ" דגם "
 ס"מ60/60ש"ע במידות 

2.22.12.0060

12,000.00 2,000.00 6.00 יח' " או ש"עLDפתח שירות אטום אוויר, אבק ומים דוגמת "אורבונד" דגם "
 ס"מ60/60במידות 

2.22.12.0070

ט וקירות חוץ קלים55,622.76 מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנ 22.12 סה"כ לתת פרק:
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תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון 22.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
48,000.00 240.00 200.00 מ"ר 30תקרת מגשי אלומניום צבוע בצבע לבן: מגשים  לא מחוררים, ברוחב 

 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי0.8ס"מ ובעובי 
 מ"מ ליד1.2"  בעובי Z" "L מ') וגמר זוויתנים "1.0התליה (בגובה עד 

הקירות, לרבות פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש)

2.22.22.0010

48,000.00 יום או מפח מגולוון תקרות תלויות מאלומינ 22.22 סה"כ לתת פרק:

22.24  ועץP.V.Cתקרות תלויות מלוחות  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,000.00 850.00 20.00 מ"ר  עשויה מיחידות במידותF.D.M, NRC=0.80תקרה אקוסטית מלוחות עץ 

 מ''מ מחורץ ומחורר עם ציפוי פורניר דוגמת16 ס"מ. עובי לוח 60/120
בוק או אלון. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים עם

קונסטרוקציה מסוג אולטרליין פיין-ליין בגוון לבן (מפח מגולוון) ואת
)L+ Z מ'), גמר היקפי מפרופילי (1.0אלמנטי התליה (בגובה עד 

 לרבות גיזה שחורה וצמר5מאלומיניום סביב הקירות, עמידות לאש דרגה 
 ק"ג/מ"ק, הכל עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר24 משקל 1 זכוכית "

 ש"ח/מ"ר)530 יסוד לאריחים 

2.22.24.0010

17,000.00 22.24  ועץP.V.Cתקרות תלויות מלוחות  סה"כ לתת פרק:

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,600.00 280.00 70.00 מ"א קרניז (כרכוב) לתאורה נסתרת, סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי

1.0 ס"מ, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 50 מ"מ ברוחב פרוס עד 12.7 
מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה

2.22.26.0010

19,600.00 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 סה"כ לתת פרק:

140,222.76 רכיבים מתועשים בבניין 22 סה"כ לפרק:

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 23 פרק:

כלונסאות לביסוס מבנה 23.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
333,750.00 267.00 1,250.00 מ"א  מ' כולל20 ס"מ בעומק עד 60 קידוח ויציקה קוטר 30כלונסאות בטון ב-

שימוש במקדח וידיה לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה - עבור
ביסוס המבנה

2.23.10.0010

לא לחישוב !!! 500.00 50.00 מ"א ** אופציה** שימוש בסעיף הנ"ל רק ע"פ החלטת יועץ קרקע ומנה"פ
, כולל קידוח30בהתאם לתנאי השטח** כלונסאות (מיקרופייל) מבטון ב-

 ס"מ. מחיר כולל זיון ברזל לפי פרט בתכ'60ויציקת בטון בקידוח קוטר 
של קונסטרוקטור וכן הכל הנדרש לביצוע עבודה מושלמת  לפי מפרט

יועץ קרקע, תוכניות קונסטרוקציה.

2.23.10.0020

6,000.00 300.00 20.00 מ"ק ,  לתוך בור הקידוח או  מקומות 6, "30יציקת יתר של תערובת בטון ב-
אחרים תחת היסודות  במבנה  ופיתוח, למילוי מערות וחללים. יש לרשום
ביומן ובטבלת קידוחים כמות לכל מקום שבו יצוק יתר  הבטון. יש לקבל

אישור פיקוח  ויועץ  הקרקע לפני התחלת העבודה

2.23.10.0030
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

339,750.00 סאות לביסוס מבנה כלונ 23.10 סה"כ לתת פרק:

כלונסאות קיר דיפון 23.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
168,000.00 210.00 800.00 מ"א  ס"מ50 קידוח ויציקה בקוטר 30כלונסאות עבור קיר דיפון בטון ב-

בעומקים נדרשים ע"פ תכנית כולל שימוש במקדח וידיה ובהתאם
להנחיות יועץ הקרקע לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה.

2.23.20.0010

לא לחישוב !!! 500.00 50.00 מ"א ** אופציה** שימוש בסעיף הנ"ל רק ע"פ החלטת יועץ קרקע ומנה"פ
, כולל30בהתאם לתנאי השטח** כלונסאות  דיפון (מיקרופייל) מבטון ב-

 ס"מ. מחיר כולל זיון ברזל בהתאם60קידוח ויציקת בטון בקידוח קוטר 
לתכנית קונסטרוקציה כולל כל הנדרש לביצוע עבודה מושלמת  לפי

מפרטים, הנחיות יועץ קרקע במקום ותנאי השטח.

2.23.20.0020

6,000.00 300.00 20.00 מ"ק , לתוך בור הקידוח או  מקומות  אחרים30יציקת יתר של תערובת בטון ב-
תחת היסודות במבנה  ופיתוח, למילוי מערות וחללים. יש לרשום ביומן

ובטבלת קידוחים כמות לכל מקום שבו יצוק יתר  הבטון. יש לקבל אישור
פיקוח  ויועץ  הקרקע לפני התחלת העבודה.

2.23.20.0030

121,800.00 1,740.00 70.00 מ"א  המחיר כולל את כלUPN 300 פרופליים 2קורות חיזוק מפלדה בנויות מ - 
 פרופלי המתכת הנוספת לעיגון הפרופילים כולל הברגים ומתדים

הכימים ההכנות לקבלת עוגנים זמניים הכל לפי תוכניות המהנדס וביצוע
בשטחים מוגבלי גישה.

2.23.20.0040

113,880.00 4,380.00 26.00 יח'  מטר הכל15 טון באורך מנימלי של 50עוגנים קבועים לעומס שרות של 
לפי תוכניות ומפרטים ואישור מהנדס ויועץ הקרקע

2.23.20.0050

409,680.00 סאות קיר דיפון כלונ 23.20 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 23.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
96,000.00 4,800.00 20.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון

בכלונסאות
2.23.99.0010

96,000.00 פלדת זיון 23.99 סה"כ לתת פרק:

845,430.00 טי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון כלונסאות ואלמנ 23 סה"כ לפרק:

מערכות גילוי וכיבוי אש 34 פרק:

ספרינקלרים - אינסטלציה 34.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 UL/FM כולל אישור NFPAכל הציוד וצורת הרכבתו יתאימו לדרישות 

08 (גם אם לא צויין בסעיף) ראה הוראות בפרק 1596ותקן ישראלי 
במפרט המצורף
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,640.00 94.00 60.00 יח'  , בועה,QUICK RESPONSE, ,RECESSED/PENDENTספרינקלר מסוג 

, טמפ' ההפעלהK=5.6," ,1/2 חלקים, נחיר 2 גימור כרום, לרבות רוזטה 
" או ש"ע.CENTRAL תוצרת "GB-QR מעלות צלסיוס, דגם 68,79,93

2.34.1.0020

344.00 86.00 4.00 יח'  , בועה,QUICK RESPONSE, ,RECESSED SIDEWALLספרינקלר מסוג 
, טמפ' ההפעלהK=5.6," ,1/2 חלקים, נחיר 2 גימור כרום, לרבות רוזטה 

" או ש"ע.CENTRAL תוצרת "GB-QR מעלות צלסיוס, דגם 68,79,93

2.34.1.0030

320.00 8.00 40.00 יח' תוספת עבור גימור לבן ורוזטה לבנה. 2.34.1.0040

3,400.00 170.00 קומפלט20.00 2.34.1.0050 מ"מ.1000חיבור גמיש פלב"מ עם עיגון באורך עד 

3,700.00 185.00 קומפלט20.00 2.34.1.0060 מ"מ.1200כנ"ל, אך באורך עד 

16,000.00 16,000.00 קומפלט1.00 טיפול באישור מכון התקנים כולל הכנה והגשה של כל המסמכים
הדרושים הזמנת בדיקות, עדכון תכניות, בדיקות חוזרות עד לקבלת אישור

 סופי של הרשויות (תשלום לפרק זה מותנה בביצוע סעיף זה)

2.34.1.0070

29,404.00 ספרינקלרים - אינסטלציה 34.1 סה"כ לתת פרק:

צינורות - אינסטלציה 34.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,470.00 83.00 90.00 מ"א  עם תפר גלויים או סמויים10צינורות פלדה שחורים צבועים סקדיול 

, לרבותQUICK UPבתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג 
1 1/2ספחים ומתלים, קוטר "

2.34.2.0010

1,050.00 105.00 10.00 מ"א 2כנ"ל, אך צינורות קוטר " 2.34.2.0020

4,480.00 112.00 40.00 מ"א , לרבות חיבורים מהירים,  לא כולל ספחים.3כנ"ל, אך צינורות קוטר " 2.34.2.0030

5,100.00 170.00 30.00 מ"א 4כנ"ל, אך צינורות קוטר " 2.34.2.0040

18,100.00 ורות - אינסטלציה צינ 34.2 סה"כ לתת פרק:

ספחים ואביזרים - אינסטלציה 34.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,600.00 130.00 20.00 יח'  מכני),Tספחים מפלדה שחורה צבועה (זוויות, התסעפויות, מעברי קוטר, 

.3, לצינורות קוטר "QUICK UPלא כולל מחבר קל מסוג 
2.34.3.0010

1,400.00 140.00 10.00 יח' .4כנ"ל, אך ספחים קוטר " 2.34.3.0020
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,370.00 7,370.00 1.00 יח'  לרבות תא3 למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "UL/FMברז אזעקה 

, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים2בילום, שני מנומטרים , ברז ניקוז "
"CENTRALושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת "

 או ש"ע.

2.34.3.0030

740.00 740.00 1.00 יח' 3 מותקן על צנרת קוטר "24VDC UL/FM (FLOW SWITCHמפסק זרימה (
" או ש"ע.POTTER תוצרת " VSR-Fכדוגמת דגם 

2.34.3.0040

1,470.00 1,470.00 1.00 יח'  BFV-G(W כדוגמת דגם (3 עשוי ברזל יציקה קוטר "UL/FMמגוף פרפר 
" או ש"עCENTRALתוצרת "

2.34.3.0050

1,760.00 1,760.00 1.00 יח' 4כנ"ל,א ך מגוף קוטר " 2.34.3.0060

980.00 980.00 1.00 יח'  כדוגמת תוצרת "אליאום" או1 קוטר "UL/FMמגוף כדורי עם מפסק מצב 
ש"ע.

2.34.3.0070

1,280.00 1,280.00 1.00 יח' .1 1/2מגוף קוטר " 2.34.3.0080

1,630.00 1,630.00 1.00 יח' .2כנ"ל, אך מגוף קוטר " 2.34.3.0090

1,300.00 1,300.00 1.00 יח' , כדוגמת3 עשוי ברזל יציקה, קוטר "UL/FM SWINGשסתום על חוזר דגם 
" או ש"ע.VIKING תוצרת "G-1 דגם 

2.34.3.0100

980.00 980.00 1.00 יח' 11/2) קוטר "FEST an DRAIN) UL/FMברז בדיקה וניקוז עם חלונית 
" או ש"ע.AGF תוצרת "1000כדוגמת דגם 

2.34.3.0110

380.00 380.00 1.00 יח'  לרבות ברז ניתוק כדוגמת תוצרת1/4 קוטר "UL/FMפורק לחץ 
"GRINNELL.או ש"ע "

2.34.3.0120

2,500.00 2,500.00 1.00 יח' 2*3 עם חיבור כפול "UL/FMברז הסנקה למערכת ספרינקלרים מאושר 
 לרבות שני מצמדי שטורץ, שלט עם חריטה,4(אביזר התחברות) על זקף "

AUTOMATIC תוצרת "A-95/96מכסים ושרשרת, קומפלט כדוגמת דגם 
SPRINKLERSאו ש"ע "

2.34.3.0130

420.00 420.00 1.00 יח' - ספרינקלרים רזרביים.6ארון ל 2.34.3.0140

280.00 280.00 1.00 יח' " תוצרתUA כדוגמת "UL/FM מאושר 300PSI, עד 3 1/2מד לחץ קוטר "
"RELIABLEאו ש"ע לרבות אביזרי חיבור, ברז תלת דרכי ומופת יציאה "
 מהצינור הראשי.1/4"

2.34.3.0150

25,090.00 ספחים ואביזרים - אינסטלציה 34.3 סה"כ לתת פרק:

גילוי וכיבוי אש - חשמל 34.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,600.00 300.00 42.00 יח' גלאי עשן מטיפוס אלקטרואופטי למערכת כתובתית. 2.34.4.0010
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,950.00 390.00 5.00 יח' גלאי חום מטיפוס אלקטרואופטי למערכת כתובתית. 2.34.4.0020

1,820.00 130.00 14.00 יח' נורית סימון במקביל לגלאי. 2.34.4.0030

1,620.00 270.00 6.00 יח' צופר אזעקת אש להתקנה פנימית עם נצנץ. 2.34.4.0040

370.00 370.00 1.00 יח' צופר אזעקת אש להתקנה חיצונית. 2.34.4.0050

7,000.00 7,000.00 קומפלט1.00  ק"ג עבור כיבוי אוטומטי בלוח חשמל כולל5 במשקל FM-200מיכל גז 
נחירי התזה, צנרת בין הנחירים והמיכל, כרטיס הפעלה אוטומטי ברכזת ,

מפסק שבירה להפעלת הכיבוי באופן ידני, גלאים בהצלבה וכולל גם
חיווט המערכת כמפורט במפרט הטכני.

2.34.4.0060

9,000.00 4,500.00 2.00 יח' .3Kgמיכל גז כנ"ל אולם  2.34.4.0070

12,000.00 12,000.00 קומפלט1.00  כתובות לפחות עם אפשרות200רכזת גילוי אש כתובתית אנלוגית ל- 
 כתובות נוספות כמפורט במפרט הטכני לרבות100להרחבה בעתיד ל- 

חייגן אוטומטי, תכנות הרכבה חיווט הפעלה וכל חומרי העזר הדרושים.

2.34.4.0080

4,000.00 2,000.00 קומפלט2.00 פנל התראות מתאים לרכזת הנ"ל להתקנה שקועה בקיר כולל  הכבל
עבורו בין הרכזת לפאנל תיכנות חיווט, חיבור וכל העבודות וחומרי העזר

הדרושים.

2.34.4.0090

1,280.00 320.00 4.00 יח' לחצן הפעלת אזעקת כיבוי אש למערכת ממוענת להתקנה שקועה בקיר. 2.34.4.0100

4,000.00 2,000.00 קומפלט2.00 בדיקת מכון התקנים עבור מערכת גילוי וכיבוי אש והשלמת כל הליקויים. 2.34.4.0110

1,500.00 1,500.00 קומפלט1.00 תוכנית גילוי וכיבוי ממוחשבת כולל מיקם נחירי פילר לגז נפח המיכל
וכו'.

2.34.4.0120

57,140.00 גילוי וכיבוי אש - חשמל 34.4 סה"כ לתת פרק:

כריזה - חשמל 34.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים גם את הקווים לאביזרים.

2,340.00 260.00 9.00 יח'  עם שנאי קו בתיבה אקוסטית , וגריל מותקן בתקרה8W 8רמקול לכריזה "
 אקוסטית.

2.34.5.0020

1,200.00 300.00 4.00 יח'  עם שנאי קו בתיבה אקוסטית , וגריל מותקן על8W 8רמקול לכריזה "
הקיר.

2.34.5.0030
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,200.00 2,200.00 קומפלט1.00  אזורים לרבות4עמדת הפעלת כריזה  כמפורט במפרט הטכני עבור 

מיקרופון ולוח הפעלה בהתאם למספר האזורים ועוד כריזה כללית ועוד
 בעמדת בלנית כולל גםUSBעמדת חיבור קומפקט דיסק נגן וחיבור 

חיווטם קומפלט וחיבורם בכבל אל מרכזית הכריזה.

2.34.5.0040

800.00 800.00 קומפלט1.00  וע"פPTTעמדת הפעלת כריזה  כנ"ל אולם לחירום בלבד לרבות אביזר 
הנחיות מכבי אש.

2.34.5.0050

2,000.00 2,000.00 קומפלט1.00 חיווט והפעלה של מרכזית הכריזה כמפורט במפרט הטכני, לרבות ערבל
צליל, קומפקט דיסק,  מערכת מצברי חרום, מטען, מצברים וכל הציוד
19והאביזרים הדרושים להשלמת המערכת הכל מותקן במסד סטנדרטי "

כולל גם חיבור המערכת והפעלתה.

2.34.5.0060

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00  משולבת במערכת גילוי אשRMS 160Wמערכת כריזה בהספק כללי של 
כמפורט במפרט הטכני, לרבות ערבל צליל, קומפקט דיסק, מערכת מצברי
חרום, מטען, מצברים וכל הציוד והאביזרים הדרושים להשלמת המערכת

 כולל גם חיבור המערכת והפעלתה.19הכל מותקן במסד סטנדרטי "

2.34.5.0070

500.00 500.00 קומפלט1.00 הספקה התקנה וחיבור של כל הכבלים הדרושים להפעלת מערכת הכריזה
 לרבות מובילים כל העבודות וחומרי העזר הנדרשים קומפלט.

2.34.5.0080

2,500.00 2,500.00 קומפלט1.00 2.34.5.0090 לעיל.060 בגודל מספיק לציוד המפורט בסעיף 19הספקה והתקנת מסד "

16,540.00 כריזה - חשמל 34.5 סה"כ לתת פרק:

146,274.00 מערכות גילוי וכיבוי אש 34 סה"כ לפרק:

מערכות בקרה ומצלמות 35 פרק:

מערכת בקרת בלנית 35.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. המחירים לעבודות השונות להלן2. כל הנקודות יהיו בהתקנה סמויה. 1

כוללים פתיחת קירות, בלוקים ובטון ע"פ המצב בשטח ולא תשולם בעדם
תוספת.

 במפרט המצורף08. ראה הנחיות בפרק 24Vכל הציוד במתח 

קומפלט  כולל ספק מתח מיוצב,PLCאספקה התקנה ותכנון של בקר מתוכנת 
 רזרבה כנדרש30%סוללות גיבוי, כניסות ויציאות דיגיטליות בתוספת 

לצורך ביצוע מערכת קריאה לבלנית. המערכת חייבת לענות על כל
דרישות המפרט הטכני ותכלול בנוסף שליטה על מערכות התאורה

3והמיזוג (ע"י מסך מגע) המחיר כולל הדרכת צוות המקווה במשך כ-
 קריאות נוספות לביצוע שינויים בתוכניות6 שעות תיכנות ו - 50שעות +

או בחיבורים והמחיר כולל חיווט אספקת ארון להתקנת המערכת וכל
החומרים וחומרי העזר הנידרשים.וחיבור כל הכבלים הנדרשים ולרבות כל
 חומרי ועבודות העזר הנדרשים ולרבות תיאום עם קבלת נתונים ממערכות

 אחרות כגון מערכת בקר קרוסלת ומערכת אינטרקום עד להשלמה קומפ

2.35.1.0030

120,000.00 120,000.00 קומפלט1.00 ' וכולל מתן הנחיות בכתב ובע"פ בשטח לקבלן החשמל המבצע ובפיקוח
על עבודתו, אישור הכבלים והציוד כולל ביצוע תוכנית שטח ולוח פיקוד

ממוחשבת והעברה למהנדס חשמל מלווה ברשימת ציוד ומפרט הפעלת
המערכת קומפלט.

2.35.1.0040
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,000.00 25,000.00 קומפלט1.00 ביצוע תיכנות גרפי למערכת הבקר ע"פ דרישת המזמין לצורך מתן

 מסכים שונים לרבות אספקת תוכנית10 ולרבות LCDהתראות במסכי ה 
UMIעם רשיון עבור כל הנדרש במערכת קומפ' וכולל הצגת מסכים עד 

לקבלת אישור המזמין והמהנדס.

2.35.1.0050

12,500.00 2,500.00 קומפלט5.00  שקוע בקיר/נתלה מהקיר ע"י זרועLCD "21אספקה והתקנה של מסך 
שתאושר ע"י הפיקוח כיידרש שיחובר למערכת בקרת מקווה כנדרש

במפרט.למסך יותקן גימור מושלם.לרבות כל עבודות העזר הדרושות וכל
היידרש עד להשלמה קומפ'.

2.35.1.0060

3,500.00 3,500.00 1.00 יח'  שקוע בקיר/נתלה מהקיר ע"י זרועLCD "32אספקה והתקנה של מסך 
שתאושר ע"י הפיקוח  שיחובר למערכת בקרת מקווה כנדרש במפרט.למסך

 יותקן גימור מושלם.לרבות כל עבודות העזר הדרושות וכל היידרש עד
להשלמה קומפ'.

2.35.1.0070

8,000.00 8,000.00 1.00 יח'  שקוע בקיר לשליטה על תאורהLCD 14אספקה והתקנה של מסך מגע "
ומ"א בתיאום עם האדריכל ושתאושר ע"י הפיקוח שיחובר למערכת בקרת
 מקווה כנדרש במפרט. למסך יותקן גימור מושלם לרבות כל עבודות העזר

 הדרושים וכל שיידרש עד להשלמה קומפלט.

2.35.1.0080

169,000.00 מערכת בקרת בלנית 35.1 סה"כ לתת פרק:

מערכת מצלמות מעגל סגור 35.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,200.00 2,200.00 6.00 יח' מצלמה דום חיצוני יום/לילה אנטיוונדלית על התקנה על הקיר או תקרה

.SIMENS תוצרת CVVC1317-LPדגם 
2.35.2.0010

7,000.00 7,000.00 1.00 יח' 2.35.2.0020 מקלדת ועכבר קומפלט.22 כולל מסף "CH2TB16מערכת הקלטה 

1,350.00 9.00 150.00 מ"א  (הכבל .. ממקור הודיאוRG59/RG11אספקה והתקנה כבל וידיאו 
(מצלמה) עד מטרצת המיתוג או המסך באופן רציף).

2.35.2.0030

1,300.00 1,300.00 קומפלט1.00  כולל התקנת ציוד וחיבורים וכל אביזרי עזר הנדרשיםU10ארון תקשורת 
להשלמת המערכת כולל הפעלה בדיקה והדרכה קומפלט.

2.35.2.0040

8,000.00 1,600.00 5.00 יח'  התקנה על הקיר אוCFF CI317 LPמצלמה דום פנימית יום/לילה דגם  
.SIMENSתקרה תוצרת 

2.35.2.0050

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00  כולל כבלים וחווט להשלמת22 ומסך "DELLעמדת צפיה הכוללת מחשב 
מערכת ובאישור המפקח קומפלט.

2.35.2.0060

35,850.00 מערכת מצלמות מעגל סגור 35.2 סה"כ לתת פרק:

204,850.00 מערכות בקרה ומצלמות 35 סה"כ לפרק:

ביוב וניקוז - מערכות חוץ 57 פרק:

ביוב חיצוני 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,400.00 380.00 30.00 מ"א  עבה כולל: חציבה ו/או884צנורות פי.וי.סי. מתוגבר עם מחברים לפי ת"י 

 חפירה, כיסוי והידוק הקרקע, אביזרים, ריפוד וכיסוי בחול דיונות נקי
6 מ' בקוטר "1.6 ס"מ, עד עומק 10בעובי 

2.57.1.0010

 עם בטון44כל מכסי שוחות ביקורת יהיו תוצרת "וולפמן" דגם כרמל 
ופיגמנט יצוק באתר

5,100.00 1,700.00 3.00 יח'  בהתאם658שוחות ביקורת בנויות מטבעות בטון טרומיות לפי ת"י 
להוראות הל"ת וכנדרש בתכניות: חציבה ו/או חפירה, כיסוי והדוק

 מ' ועד0.80 ס"מ בקוטר 50 טון קוטר פתח 8 , 489הקרקע, מכסה לפי ת"י 
 מ'0.80עומק 

2.57.1.0030

2,600.00 2,600.00 1.00 יח' 2.57.1.0040 מ'1.50 מ' עומק 1.20כנ"ל, אך תא סיפון בקוטר 

1,470.00 490.00 3.00 יח' 2.57.1.0050 טון8 טון במקום 25תוספת עבור מכסה 

20,570.00 ביוב חיצוני 57.1 סה"כ לתת פרק:

מים 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת

ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.
לרבות תוספת צמנט לכיסוי לעטיפתהחול של הצנרת לפי דרישת המתכנן.

מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת
ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר, סימון וכו'.

לרבות תוספת צמנט לכיסוי לעטיפת החול של הצנרת לפי דרישת
המתכנן.

אספקה והנחת קווי מים וביוב מכל סוג כוללים חפירה ו\או חציבה בכלים
 מכניים ו\או חציבה ידנית זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם

מכשולים על ותת קרקעיים, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות
מעל ומתחת, תיאום עם כל הגופים ורשיות ופיקוח של אותם גופים או

רשויות

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק לכל מרחק ומקום מאושר
כחוק של פסולת, עודפי עפר וכל מה שדורש סילוק. למען הסר ספק מודגש

 שלא יהיה תוספת או שינוי במחיר יחידה בכל סעיף שצויין בו "בכל
עומק" מכל סיבה שתהיה כגון שינוי בעומקים, שינוי בתוואי וכו'. יש

לקחת זאת במסגרת הצעה למכרז.

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים  את כל התיאומים הדרושים
לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים לצורך ביצוע העבודות בשלמותם

לרבות  תכנון וביצוע דיפון עם כל המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך
ע"מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים קיימים

 ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה על כללי בטיחות ויציבותם.

כל האביזרים לצינורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי פנים מלט
ועטיפה חיצונית חרושתית תלת שכבתית.
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,840.00 196.00 40.00 מ"א  מ"מ עם ציפוי פנים בטון ועטיפת3.65 ע.ד. 2קו מים מפלדה בקוטר "

 או טריו או ש"ע מונחAPC-3פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת 
 מטר כולל ספחים.1.00בעומק עד 

2.57.2.0070

15,900.00 265.00 60.00 מ"א  עם ציפוי פנים בטון ועטיפת פלסטיק5/32 ע.ד. "3קו מים מפלדה בקוטר "
 או טריו או ש"ע מונח בעומק עדAPC-3 משוחלת תלת שכבתית דוגמת 

 מטר כולל ספחים.1.00

2.57.2.0080

5,640.00 282.00 20.00 מ"א  עם ציפוי פנים בטון ועטיפת פלסטיק5/32 ע.ד. "4קו מים מפלדה בקוטר "
 או טריו או ש"ע מונח בעומק עדAPC-3 משוחלת תלת שכבתית דוגמת 

 מטר, כולל ספחים.1.00

2.57.2.0090

2,800.00 2,800.00 קומפלט1.00  כולל איתור הקו וכל האביזרים4- "6התחברות לקו קיים בקוטר "
הדרושים

2.57.2.0100

18,000.00 18,000.00 קומפלט1.00  כולל הרכבה של:4"גמל" ראש מערכת למים וכיבוי אש ולצריכה בקוטר "
,3, אל חוזר "4, אל חוזר "3, ברזים בקוטר "4  מונה מים, ברזים בקוטר "

 כולל כל2, מגוף טריז "4, מלכודת אבנים בקוטר "4מז"ח בקוטר "
האביזרים הכל פי הפרט בתוכניות וקבלת אישור מהרשויות והתחברות

4לרשת עירונית בקוטר "

2.57.2.0110

13,224.00 3,306.00 4.00 יח'  , "הכוכב" או שו"ע. כוללTRL/TRS  דוגמת "רפאל" 4מגוף טריז בקוטר "
 אוגנים ואוגנים נגדיים

2.57.2.0120

1,745.00 1,745.00 1.00 יח'  , "הכוכב" או שו"ע. כוללTRL/TRS  דוגמת "רפאל" 3מגוף טריז בקוטר "
 אוגנים ואוגנים נגדיים

2.57.2.0130

7,100.00 1,420.00 5.00 יח'  , "הכוכב" או שו"ע. כוללTRL/TRS  דוגמת "רפאל" 2מגוף טריז בקוטר "
 אוגנים ואוגנים נגדיים

2.57.2.0140

2,900.00 1,450.00 2.00 יח'  כולל אוגנים ואוגנים1/2 כולל ברז גן בקוטר "2X3ברז הידרנט חיצוני "
נגדיים

2.57.2.0150

3,560.00 1,780.00 2.00 יח' 2.57.2.0160 כולל אוגנים ואוגנים נגדיים3ברז הסנקה, כולל אלחוזר, חיצוני "

2,100.00 2,100.00 קומפלט1.00 ,אספקה והרכבה2הכנה לחיבור מערכת השקיה הכוללת "גמל" בקוטר "
1 1/2, ומז"ח "1 1/2של ברז כדורי "

2.57.2.0170

170.00 170.00 1.00 יח' 3/4ברז גן בקוטר " 2.57.2.0180

2,232.00 2,232.00 1.00 יח' , כולל אוגנים, אוגנים נגדיים ברגים2שסתום אל חוזר למים בקוטר "
 או שו"ע.604 , "הכוכב" NR-040דוגמת "א.ר.י." דגם 3ואטמים

2.57.2.0190

1,012.00 101.20 10.00 מ"א פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או פתיכת מדרכה מאבנים משתלבות
לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם

לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה והידוק
השכבות השונות

2.57.2.0200
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תת כתב: מקווה טהרה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,394.00 239.40 10.00 מ"א פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או פתיכת מדרכה מאבנים משתלבות

לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם
לאחר הנחת הצנרת למצב  לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה ומילוי

 עד למבנה הכביש ו\או מדרכה.CLSMחוזר ב- 

2.57.2.0210

2,574.00 2,574.00 קומפלט1.00  מאוגן ללא4 , זקף חרושתי קוטר "3ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני קוטר "
 מתקן שבירה

2.57.2.0220

2,663.00 2,663.00 1.00 יח' 4מלכודת אבנים מיצקת ברזל בקוטר " 2.57.2.0230

6,400.00 6,400.00 1.00 יח' 2.57.2.0240 כולל אוגנים ואוגנים נגדיים4מז"ח אל"מ בקוטר  "

98,254.00 מים 57.2 סה"כ לתת פרק:

118,824.00 יקוז - מערכות חוץ ביוב ונ 57 סה"כ לפרק:

6,463,509.70 מקווה טהרה 2 סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: בית כנסת ואולם קידושין

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

קירות בטון 2.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,487.00 1,550.00 3.54 מ"ק 3.2.61.0010 ס"מ15) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

133,004.30 1,430.00 93.01 מ"ק 3.2.61.0020 ס"מ20) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

34,290.00 1,350.00 25.40 מ"ק 3.2.61.0030 ס"מ25) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

100,230.00 1,300.00 77.10 מ"ק 3.2.61.0040 ס"מ30) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

6,146.80 1,270.00 4.84 מ"ק 3.2.61.0050 ס"מ35) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

279,158.10 קירות בטון 2.61 סה"כ לתת פרק:

עמודי בטון 2.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,776.00 1,600.00 3.61 מ"ק ) בחתכים שונים2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30עמודים בדלים בטון ב- 3.2.62.0010

5,776.00 עמודי בטון 2.62 סה"כ לתת פרק:

קורות ומעקות בטון 2.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
37,125.30 1,410.00 26.33 מ"ק ) בחתכים2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות תחתונות תלויות בטון ב-

שונים. גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה
3.2.71.0010

14,356.20 1,420.00 10.11 מ"ק 30/30) בחתך 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות תחתונות תלויות בטון ב-
ס"מ. גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה - השלמת בטון בין לוח"דים

3.2.71.0020

4,963.20 1,410.00 3.52 מ"ק ) בחתכים שונים2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות עליונות ומעקות בטון ב- 3.2.71.0030

169.20 1,410.00 0.12 מ"ק ) בחתך מלבני2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות עליונות ומעקות בטון ב-
 ס"מ - סכר סמוי20ברוחב 

3.2.71.0040

56,613.90 קורות ומעקות בטון 2.71 סה"כ לתת פרק:

חגורות בטון 2.72 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: בית כנסת ואולם קידושין

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,529.60 2,040.00 1.24 מ"ק 7) יצוקות על מחיצות ברוחב 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30חגורות בטון ב-

ס"מ לרבות מעל הפתחים
3.2.72.0010

5,327.70 1,770.00 3.01 מ"ק 10) יצוקות על מחיצות ברוחב 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30חגורות בטון ב-
ס"מ לרבות מעל הפתחים

3.2.72.0020

4,724.20 1,580.00 2.99 מ"ק 20) יצוקות על קירות ברוחב 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30חגורות בטון ב-
ס"מ לרבות מעל הפתחים - אנכיים ואופקיים

3.2.72.0030

12,581.50 חגורות בטון 2.72 סה"כ לתת פרק:

תקרות וגגות בטון מלא 2.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,841.40 270.00 6.82 מ"ר 3.2.81.0010 ס"מ20) עובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30תקרות או גגות בטון ב-

56,670.78 318.00 178.21 מ"ר 3.2.81.0020 ס"מ25) עובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30תקרות או גגות בטון ב-

58,512.18 תקרות וגגות בטון מלא 2.81 סה"כ לתת פרק:

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,492.00 940.00 21.80 מ"ק  ס"מ על גבי פלטות טרומיות וקורות, לרבות5 בעובי 30בטון טופינג ב-

 ס"מ בין הפלטות30ברצועות ברוחב עד 
3.2.85.0010

1,030.40 560.00 1.84 מ"ק  ק"ג/מ"ק1200שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 
(+)8.40  - איטום גג לציוד במפלס 40חוזק 

3.2.85.0020

4,323.20 560.00 7.72 מ"ק  ק"ג/מ"ק1200שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 
(+)8.30 - מרפסת במפלס 40חוזק 

3.2.85.0030

13,070.40 560.00 23.34 מ"ק  ק"ג/מ"ק1200שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 
(+)8.30 - איטום גג במפלס 40חוזק 

3.2.85.0040

2,192.08 53.00 41.36 מ"ר  ס"מ מעל לבטון שיפועים (הנמדד בנפרד) בתוספת4"מדה" בעובי 
איזולטקס

3.2.85.0050

648.72 53.00 12.24 מ"ר  ס"מ מעל לבטון שיפועים (הנמדד בנפרד) בתוספת4"מדה" בעובי 
(+)8.40איזולטקס - איטום גג לציוד במפלס 

3.2.85.0060

2,148.09 53.00 40.53 מ"ר  ס"מ מעל לבטון שיפועים (הנמדד בנפרד) בתוספת4"מדה" בעובי 
(+)8.30איזולטקס - איטום גג מרפסת במפלס 

3.2.85.0070

8,246.80 53.00 155.60 מ"ר  ס"מ מעל לבטון שיפועים (הנמדד בנפרד) בתוספת4"מדה" בעובי 
(+)8.30איזולטקס - איטום גג במפלס 

3.2.85.0080

11,336.52 26.00 436.02 מ"ר תוספת עבור החלקת גגות מבטון בהליקופטר לפי שיפועי הניקוז 3.2.85.0090
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תת כתב: בית כנסת ואולם קידושין

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
565.84 22.00 25.72 מ"א  עם מוסף פילימרי1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 

(איטום הרולקה נמדד בנפרד)
3.2.85.0100

308.00 22.00 14.00 מ"א  עם מוסף פילימרי1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 
(+)8.40(איטום הרולקה נמדד בנפרד) - איטום גג לציוד במפלס 

3.2.85.0110

800.80 22.00 36.40 מ"א  עם מוסף פילימרי1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 
(+)8.30(איטום הרולקה נמדד בנפרד) - איטום גג מרפסת במפלס 

3.2.85.0120

1,390.40 22.00 63.20 מ"א  עם מוסף פילימרי1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 
(+)8.30(איטום הרולקה נמדד בנפרד) - איטום גג במפלס 

3.2.85.0130

66,553.25 ג ובטון שיפועים לגגות בטון טופינ 2.85 סה"כ לתת פרק:

בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעל 2.93 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,021.00 2,150.00 0.94 מ"ק  ס"מ,20/30) בחתך 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30בליטות אופקיות בטון ב-

מעל ומתחת לפתחים
3.2.93.0010

בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעל2,021.00 2.93 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.94 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
158,832.00 4,800.00 33.09 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 3.2.94.0010

38,400.00 4,800.00 8.00 טון רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 3.2.94.0020

197,232.00 פלדת זיון 2.94 סה"כ לתת פרק:

678,447.93 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

מוצרי בטון טרום ודרוך 3 פרק:

פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"דים) 3.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
38,425.20 440.00 87.33 מ"ר  ס"מ לעומס נוסף32 בעובי 50פלטות חלולות ודרוכות (לוח"דים), בטון ב-

 מ', מורכבות באתר, המחיר כולל את8.00 ק"ג/מ"ר ואורך עד 2500עד 
חוטי הדריכה

3.3.30.0010

159,673.10 530.00 301.27 מ"ר  ס"מ לעומס נוסף40 בעובי 50פלטות חלולות ודרוכות (לוח"דים), בטון ב-
 מ', מורכבות באתר, המחיר כולל את12.0 ק"ג/מ"ר ואורך עד 1200עד 

חוטי הדריכה

3.3.30.0020

198,098.30 פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"דים) 3.30 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

198,098.30 מוצרי בטון טרום ודרוך 3 סה"כ לפרק:

עבודות בניה 4 פרק:

בניה בבלוקי בטון 4.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,448.00 128.00 222.25 מ"ר 3.4.10.0010 ס"מ7מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 

25,546.24 136.00 187.84 מ"ר 3.4.10.0020 ס"מ10מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 

5,666.10 170.00 33.33 מ"ר 3.4.10.0030 ס"מ20 חורים בעובי 4קירות בלוקי בטון חלולים 

10,981.83 183.00 60.01 מ"ר 3.4.10.0040 ס"מ20) בעובי r=0.45 חורים תרמי (5קירות בלוקי בטון חלולים 

70,642.17 יה בבלוקי בטון בנ 4.10 סה"כ לתת פרק:

70,642.17 עבודות בניה 4 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 5.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
840.00 60.00 14.00 מ"א  שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות2איטום רולקות ב-

 מ"מ כל אחת,5, בעובי SBSאלסטומריות משוכללות מושבחות בפולימר  
 ס"מ30 עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות רצועת  חיזוק תחתונה ברוחב 

 ס"מ עם ציפוי אגרגט,50עם ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 
 " או ש"ע בכמותGS474" או "פריימר 101פריימר ביטומני מסוג "פריימר 

 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי מסוג300
" או "איזיגום" או ש"ע - איטום גג לציוד244" או "אלסטיק 18"פזקרול 
(+(8.40במפלס 

3.5.13.0010

2,184.00 60.00 36.40 מ"א  שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות2איטום רולקות ב-
 מ"מ כל אחת,5, בעובי SBSאלסטומריות משוכללות מושבחות בפולימר  

 ס"מ30 עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות רצועת  חיזוק תחתונה ברוחב 
 ס"מ עם ציפוי אגרגט,50עם ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 

 " או ש"ע בכמותGS474" או "פריימר 101פריימר ביטומני מסוג "פריימר 
 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי מסוג300

" או "איזיגום" או ש"ע - איטום גג מרפסת244" או "אלסטיק 18"פזקרול 
(+(8.30במפלס 

3.5.13.0020

3,792.00 60.00 63.20 מ"א  שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות2איטום רולקות ב-
 מ"מ כל אחת,5, בעובי SBSאלסטומריות משוכללות מושבחות בפולימר  

 ס"מ30 עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות רצועת  חיזוק תחתונה ברוחב 
 ס"מ עם ציפוי אגרגט,50עם ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 

 " או ש"ע בכמותGS474" או "פריימר 101פריימר ביטומני מסוג "פריימר 
 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי מסוג300

" או "איזיגום" או ש"ע - איטום גג במפלס244" או "אלסטיק 18"פזקרול 
8.30(+)

3.5.13.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,479.60 90.00 16.44 מ"ר  שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות2איטום גגות שטוחים ב-

" או "ביטומגום4R מ"מ, מסוג "פוליפז 4, בעובי SBSמושבחות בפולימר 
4R 4" או "ספירפלקסR 4 לבן" או "ישראנובהRאו ש"ע, עם שריון לבד "

פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות
לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחת

 " אוGS-474" או "פריימר 101ונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 
 גר'/מ"ר - איטום גג לציוד במפלס300" או ש"ע בכמות  B-191 " פריימר 

8.40(+)

3.5.13.0040

4,630.50 90.00 51.45 מ"ר  שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות2איטום גגות שטוחים ב-
" או "ביטומגום4R מ"מ, מסוג "פוליפז 4, בעובי SBSמושבחות בפולימר 

4R 4" או "ספירפלקסR 4 לבן" או "ישראנובהRאו ש"ע, עם שריון לבד "
פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות

לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחת
 " אוGS-474" או "פריימר 101ונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 

 גר'/מ"ר - איטום גג מרפסת במפלס300" או ש"ע בכמות  B-191 " פריימר 
 8.30(+)

3.5.13.0050

15,710.40 90.00 174.56 מ"ר  שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות2איטום גגות שטוחים ב-
" או "ביטומגום4R מ"מ, מסוג "פוליפז 4, בעובי SBSמושבחות בפולימר 

4R 4" או "ספירפלקסR 4 לבן" או "ישראנובהRאו ש"ע, עם שריון לבד "
פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות

לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחת
 " אוGS-474" או "פריימר 101ונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 

 גר'/מ"ר - איטום גג במפלס300" או ש"ע בכמות  B-191 " פריימר 
8.30(+)

3.5.13.0060

476.00 34.00 14.00 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 אלסטומרי פוליאוריטני מסוג "וולקם 
" או18" או ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 230"ספירטאן 
" או ש"ע - איטום ג ג לציודB-121" או "איזיגום" או "244"אלסטיק 

(+)8.40במפלס 

3.5.13.0070

1,237.60 34.00 36.40 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 אלסטומרי פוליאוריטני מסוג "וולקם 
" או18" או ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 230"ספירטאן 
" או ש"ע - איטום ג ג מרפסתB-121" או "איזיגום" או "244"אלסטיק 

(+)8.30במפלס 

3.5.13.0080

2,148.80 34.00 63.20 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 אלסטומרי פוליאוריטני מסוג "וולקם 
" או18" או ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 230"ספירטאן 
" או ש"ע - איטום ג ג במפלסB-121" או "איזיגום" או "244"אלסטיק 

8.30(+)

3.5.13.0090

32,498.90 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
4,549.60 110.00 41.36 מ"ר איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים מסוג

" או ש"ע106" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר MB"מסטיק 
 ק"ג/מ"ר)4.5 שכבות ציפוי (בכמות כוללת 3 גר'/מ"ר, ב- 300 בכמות 

 מ"מ3לקבלת ציפוי יבש בעובי של 

3.5.28.0010

4,549.60 איטום רצפות חדרים רטובים 5.28 סה"כ לתת פרק:

איטום קירות ורצפות מבנים ביריעות ביטומניות משוכללו 5.34 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,723.00 110.00 179.30 מ"ר איטום קירות בשכבה אחת של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות

 שחור" או5R חול" או "ביטומגום 5R מסוג "פוליפז SBSבפולימר 
 מ"מ5 שחור" או ש"ע בעובי 5R שחור" או "ישראנובה 5R"ספירפלקס 

 ס"מ לרבות פריימר ביטומני והדבקת פלטות10בהלחמה בחפיפה של 
/25 ס"מ באמצעות ביטומן מנושב 3 בעובי F-30הגנה מפוליסטירן מוקצף 

75

3.5.34.0010

4,482.50 25.00 179.30 מ"ר  ס"מ3 בעובי F-30תוספת עבור פלטות הגנה מלוחות פוליסטרן מוקצף 
75/25באמצעות ביטומן מנושב 

3.5.34.0020

ים ביריעות ביטומניות משוכללו24,205.50 איטום קירות ורצפות מבנ 5.34 סה"כ לתת פרק:

איטום קירות בציפוי צמנטי 5.35 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
33,560.10 70.00 479.43 מ"ר איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי חד רכיבי גמיש מסוג "טורוסיל פלקס

4" או ש"ע בשתי שכבות (בכמות כוללת של 100" או "הידרוסיל 100 
 מ"מ3 - 3.5ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 

3.5.35.0010

33,560.10 איטום קירות בציפוי צמנטי 5.35 סה"כ לתת פרק:

בידוד תרמי ואקוסטי 5.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,112.00 32.00 222.25 מ"ר F-30בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג החם" ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף 

102 ס"מ - מאחורי קירות בידוד. ראה תכנית 3בעובי 
3.5.70.0010

697.68 57.00 12.24 מ"ר בידוד תרמי לגגות וקירות חיצוניים ע"י לוחות פוליסטירן משוחל
 ס"מ60/125פומבורד (קל-קר דחוס) או ש"ע, עמידים למים ולחות במידות 

(+)8.40 ס"מ - איטום גג לציוד במפלס 5ובעובי 

3.5.70.0020

8,869.20 57.00 155.60 מ"ר בידוד תרמי לגגות וקירות חיצוניים ע"י לוחות פוליסטירן משוחל
 ס"מ60/125פומבורד (קל-קר דחוס) או ש"ע, עמידים למים ולחות במידות 

(+)8.30 ס"מ - איטום גג במפלס 5ובעובי 

3.5.70.0030

16,678.88 בידוד תרמי ואקוסטי 5.70 סה"כ לתת פרק:

111,492.98 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

נגרות ומסגרות 6 פרק:

נגרות 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 6,050.00 2.00 יח' 3.6.1.0010 ס"מ130/233 - דלת עץ דקורטיבית במידות 101טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 5,520.00 2.00 יח' 3.6.1.0020 ס"מ120/230 - דלת עץ דקורטיבית במידות 102טיפוס נ-
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 5,060.00 1.00 יח' 3.6.1.0030 ס"מ110/230 - דלת עץ דקורטיבית במידות 102טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 4,600.00 1.00 יח' 3.6.1.0040 ס"מ100/230 - דלת עץ דקורטיבית במידות 103טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 4,600.00 1.00 יח' 3.6.1.0050 ס"מ100/230 - דלת עץ דקורטיבית במידות 104טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 4,600.00 2.00 יח' 3.6.1.0060 ס"מ100/230 - דלת עץ דקורטיבית במידות 105טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 2,360.00 2.00 יח' 3.6.1.0070 - מערכת מחיצות טרספה106טיפוס נ-

נגרות 6.1 סה"כ לתת פרק:

מסגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,500.00 4,500.00 1.00 יח' 3.6.2.0010 ס"מ105/100 - חלון הדף לממ"ד במידות 101טיפוס מ-

5,200.00 5,200.00 קומפלט1.00 3.6.2.0020 ס"מ90/200 - דלת במידות 102טיפוס מ-

530.00 530.00 1.00 יח' 8 - צינור איוורור חיצוני "103טיפוס מ- 3.6.2.0030

405.00 405.00 1.00 יח' 4 - צינור איוורור פנימי  "102טיפוס מ- 3.6.2.0040

405.00 405.00 1.00 יח' 4 - צינור איוורור חיצוני "105טיפוס מ- 3.6.2.0050

530.00 530.00 1.00 יח' 8 - צינור איוורור פנימי  "106טיפוס מ- 3.6.2.0060

לא לחישוב !!! 6,600.00 1.00 יח' 3.6.2.0070 ס"מ40/250/220 - מסגרת ודלתות פח במידות 107טיפוס מ-

לא לחישוב !!! 3,170.00 1.00 יח' 3.6.2.0080 ס"מ30/120/221 - מסגרת ודלתות פח במידות 109טיפוס מ-

11,570.00 מסגרות 6.2 סה"כ לתת פרק:

6.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 310.00 2.00 יח' 3.6.11.0010 (נירוסטה), מותקן מושלם304 ס"מ מפלב"מ 14 ס"מ ורוחב 51מדף באורך 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 320.00 2.00 יח'  (נירוסטה), להתקנה על כנף דלת304 ס"מ מפלב"מ 60נגיש- ידית אחיזה 

" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע לפיPB8320-60תא שירותי נכים, דגם "
3 חלק 1918תקן ישראלי 

3.6.11.0020

לא לחישוב !!! 740.00 2.00 יח'  ס"מ, למקלחת80 (נירוסטה), באורך 316נגיש- מאחז יד קבוע מפלב"מ 
3 חלק 1918נכים להתקנה על הקיר, לפי תקן ישראלי 

3.6.11.0030

לא לחישוב !!! 1,150.00 2.00 יח' 304 ס"מ מפלב"מ 75-95נגיש- מאחז יד מתרומם לשרותי נכים, באורך 
 ס"מ מחובר לרצפה, דגם75-85(נירוסטה) מותקן על רגל חיזוק בגובה 

"PS 880 ,ניוטון כוח הרמה, לפי תקן22" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע 
3 חלק 1918 ישראלי 

3.6.11.0040

לא לחישוב !!! 2,780.00 2.00 יח' נגיש- מייבש ידיים חשמלי סילוני עם שני פתחי איוורור, כיסוי מפלסטיק
 ס"מ דגם62/32/19אנטי בקטריאלי, בגוון לבן/אפור/כסוף, במידות 

"EcoMoכדוגמת "י.שטרן" או ש"ע, לרבות חיישן תרמוסטטי אוטומטי "
וכרית קרמית לספיגת רסיסי המים מייבוש הידיים, מותקן מושלם. המחיר

לא כולל נקודת חשמל

3.6.11.0050

6.11 סה"כ לתת פרק:

6.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,100.00 קומפלט1.00  מ"ר בצבעים50 מ"ר ועד 25שילוט וסימון מרחב מוגן/מקלט בשטח מעל 

פולטי אור
3.6.30.0010

6.30 סה"כ לתת פרק:

6.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 14,000.00 1.00 יח'  ס"מ, לרבות לוח105 ס"מ ובגובה 50/50עמוד תפילה לחזן במידות 

תחתון, עליון וחזיתי, בתוספת עיטורי גילוף או ריקוע מלא או זכוכית
צבועה

3.6.40.0010

לא לחישוב !!! 43,000.00 1.00 יח'  ס"מ, לרבות: חלק עליון עם205 ס"מ ובגובה 200/55ארון קודש במידות 
 כנפיים על צירי פין+מנעול וידיות דקורטיביות וחלק תחתון - ארון2דלת 

לאחסון. הארון עשוי מעץ מלא מיובש בתנור, בגימור לכה בגוון טבעי,
בתוספת עיטורי גילוף או ריקוע מלא או זכוכית צבועה

3.6.40.0020

לא לחישוב !!! 1,700.00 239.00 יח'  מקומות. הספסל4מקום ישיבה עם גב מעוגל (דגם ספרדי), בספסל  של 
עשוי מעץ בוק מיובש בתנור ולבידים בגימור לכה בגוון טבעי

3.6.40.0030

לא לחישוב !!! 4,000.00 2.00 מ"א רמפה מתקפלת 3.6.40.0040

לא לחישוב !!! 4,000.00 1.00 מ"א 3.6.40.0050 ס"מ260/280במה במידות 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6.40 סה"כ לתת פרק:

11,570.00 גרות ומסגרות נ 6 סה"כ לפרק:

אינסטלציה 7 פרק:

צנורות מים חמים וקרים 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 178.00 30.00 מ"א  (כחול)APC GAL עטופה עם ציפוי חיצוני 40צנרת פלדה סקדיול 

מורכבים בהברגה, מונחים בקירות גלויים, סמויים, בתקרה כפולה כולל:
 נומינלי, אביזרים, זיזים, ווים לתליה1חציבה, שרוולים וסתימה, קוטר "

ולחיזוק, רקורד ליד כל שסתום והסתעפות

3.7.1.0010

לא לחישוב !!! 178.00 40.00 מ"א  (כחול)APC GAL עטופה עם ציפוי חיצוני 40צנרת פלדה סקדיול 
מורכבים בהברגה, מונחים בקירות גלויים, סמויים, בתקרה כפולה כולל:

 נומינלי, אביזרים, זיזים, ווים לתליה2חציבה, שרוולים וסתימה, קוטר "
ולחיזוק, רקורד ליד כל שסתום והסתעפות

3.7.1.0020

לא לחישוב !!! 178.00 30.00 מ"א  (כחול)APC GAL עטופה עם ציפוי חיצוני 40צנרת פלדה סקדיול 
מורכבים בהברגה, מונחים בקירות גלויים, סמויים, בתקרה כפולה כולל:

 נומינלי, אביזרים, זיזים, ווים לתליה3חציבה, שרוולים וסתימה, קוטר "
ולחיזוק, רקורד ליד כל שסתום והסתעפות

3.7.1.0030

לא לחישוב !!! 46.00 200.00 מ"א  מ"מ כולל אביזרי25 מ"מ בתוך מתעל בקוטר 16צנרת "פקסגול" בקוטר 
התחברות

3.7.1.0040

לא לחישוב !!! 46.00 20.00 מ"א  מ"מ כולל אביזרי32 מ"מ בתוך מתעל 20צנרת "פקסגול" בקוטר 
התחברות

3.7.1.0050

לא לחישוב !!! 46.00 40.00 מ"א 3.7.1.0060 מ"מ בתוך מתעל כולל אביזרי התחברות32צנרת "פקסגול" בקוטר 

לא לחישוב !!! 45.00 20.00 יח'  מעלות) מפליז בתוך קופסה105קופסה בקיר לחיבור צנרת "פקסגול (
מפלסטיק

3.7.1.0070

לא לחישוב !!! 360.00 4.00 יח' 5 (1  צנרת "פקסגול" כולל ברז סגירה בקוטר "1מחלק מפליז בקוטר "
יציאות)

3.7.1.0080

לא לחישוב !!! 450.00 קומפלט1.00 מעבר צנרת מים בקיר מקלט לפי פרט הג"א 3.7.1.0090

ורות מים חמים וקרים צנ 7.1 סה"כ לתת פרק:

אביזרים לצנרת מים 7.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 125.00 2.00 יח'  כולל3/4ברז כדורי תוצרת "שגיב" מעבר מלא למים קרים וחמים בקוטר "

רקורדים
3.7.2.0010

לא לחישוב !!! 320.00 קומפלט2.00 3.7.2.0020 כולל רקורדים1ברז כדורי תוצרת "שגיב" בקוטר "

לא לחישוב !!! 480.00 קומפלט2.00 3.7.2.0030 כולל רקורדים2ברז כדורי תוצרת "שגיב" בקוטר "

לא לחישוב !!! 1,840.00 קומפלט2.00  מ"מ צבוע בצבע יסוד ושתי1.5 מפח פלדה 130X90X30ארון כ"א במידות 
שכבות צבע שמן בגוון שיבחר האדריכל כולל:גלגילון עליו צנור גומי

 מ' ומזנק התזה,25 אט'ובאורך 8 ללחץ עבודה של 3/4משוריין בקוטר "
 תוצרת "ארקה" עם חיבור שטורץ2 "שגיב", ברז בקוטר "1שסתום בקוטר "

 מ', מזנק רב שימושי15 זרנוקים מפוליאסטר באורך 2 לחיבור מהיר כ"א 
"2

3.7.2.0040

לא לחישוב !!! 640.00 4.00 יח' 3.7.2.0050 ק"ג6מטפה אבקה יבשה במשקל 

אביזרים לצנרת מים 7.2 סה"כ לתת פרק:

נקזים ואוורורים לדלוחין ושופכין 7.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 126.00 50.00 מ"א  ולשופכין דלוחין ת"י מתחת לתקרה כפולה בקירות  אוHDPEצנורות מ 

במילוי כולל: אביזרים, עיני בקורת, שרוולים, מתלים, חבקי החלקה,
אביזרי התפשטות, נקודות קבע, חיצוב חריצים וסתימתם, אביזרי מעבר

 מ"מ110לצנרת פי.וי.סי. קונזולים ווים לחיזוק בקוטר 

3.7.4.0010

לא לחישוב !!! 90.00 40.00 מ"א צנורות פוליפרופילן לניקוז דלוחין ומזגנים לפי ת"י כולל: עיני ביקורת,
שרוולים חיצוב חריצים וסתימתם, ספחים, קונזולים ווים לחיזוק, בקוטר

 מ"מ כל הצנרת בתקרה התלויה תחוזק עם פרופיל אלומיניום32 - 50
למניעת "בטן" החיזוק תלוי במחיר הצנרת

3.7.4.0020

לא לחישוב !!! 230.00 1.00 יח'  עם מכסה רשת מיציקת פליז תוצרת4/"4מחסום רצפה מפוליפרופילן "
מ.פ.ה. בגוון שיבחחר ע"י האדריכל

3.7.4.0030

לא לחישוב !!! 230.00 4.00 יח'  עם מכסה רשת מיציקת פליז תוצרת4/"2מחסום רצפה מפוליפרופילן "
מ.פ.ה. בגוון שיבחחר ע"י האדריכל

3.7.4.0040

לא לחישוב !!! 230.00 4.00 יח' 4 מ"מ מפוליפרופילן בקוטר "50קופסת ביקורת (מאסף) עם יציאה בקוטר 
עם מכסה יציקת פליז תוצרת מ.פ.ה. (מרובע) בגוון שיבחר ע"י האדריכל

3.7.4.0050

לא לחישוב !!! 320.00 2.00 יח' 4 מ"מ מפוליפרופילן בקוטר "63קופסת ביקורת (מאסף) עם יציאה בקוטר 
עם מכסה יציקת פליז תוצרת מ.פ.ה. (מרובע) בגוון שיבחר ע"י האדריכל

3.7.4.0060

לא לחישוב !!! 320.00 3.00 יח'  עם מכסה יציקת פליז תוצרת4 בקוטר "HDPEקופסת ביקורת נופלת מ - 
מ.פ.ה. (מרובע) בגוון שיבחר ע"י האדריכל

3.7.4.0070



מוריה חברה לפיתוח ירושלים 84עמוד: 04/07/2021

112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

תת כתב: בית כנסת ואולם קידושין

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 440.00 קומפלט16.00 PVCהכנה וחיבורים לניקוז מזגן כולל אספקה והרכבה של צנרת מחברת 

 מ"מ מהמזגן לעד ל"סיפון חי"40לבן בהדבקות (כולל אביזרים) בקוטר 
 מ') כמפורט בתוכניות או לפי הנחיות המפקח10בקרבת המזגן (עד 

3.7.4.0080

לא לחישוב !!! 45.00 3.00 יח' 4כובע אויר מפי.וי.סי. לצנור בקוטר " 3.7.4.0090

קזים ואוורורים לדלוחין ושופכין נ 7.4 סה"כ לתת פרק:

קבועות תברואתיות ואביזריהן 7.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,700.00 קומפלט6.00 אסלת בית-כסא אירופאי תלויה מחרס לבן מסוג מעולה תוצרת "חרסה" 

דגם "פטרה" כולל: מכסה ומושב פלסטיק קשיח תוצרת "פלסאון" עם צירי
 נירוסטה, חיזוק לרצפה ולקיר באמצעות ברגים מצופים כרום,שרוול

לחיבור המוצא כולל פתח ביקורת, כל הצנרת המחברת לאסלה, מיכל
הדחה סמוי כולל אביזר מתאם בין המיכל לאסלה תוצרת "פלסאון"  כ

, מעמד מאלומיניום המותאם למערכות אלו יצוק בבטון לפי1/2ולל ברז "
פרט

3.7.5.0010

לא לחישוב !!! 2,650.00 קומפלט2.00 אסלת בית-כסא אירופאי תלויה מחרס תלויה לנכים מסוג מעולה תוצרת
"דורווויט" כולל: מכסה ומושב פלסטיק, חיזוק לרצפה ולקיר באמצעות

מעמד מיוחד שרוול לחיבור המוצא כולל פתח ביקורת, כל הצנרת
המחברת לאסלה, מיכל הדחה דו כמותי תוצרת "פלסאון" כולל אביזר

1/2חיבור מיוחד תוצרת "פלסאון" ברז "

3.7.5.0020

לא לחישוב !!! 880.00 קומפלט2.00 הגבהה לאסלת נכים תוצרת "פרסליט" 3.7.5.0030

לא לחישוב !!! 540.00 קומפלט10.00 קערת רחצה תוצרת "חרסה" דגם "נופר" בגוון שיבחר ע"י האדריכל,
אביזר הורקה (ונטיל) מפליז מצופה כרום עם פקק ושרשרת, זיזים מצנור

 אשר קצהו הקדמי סתום, צבוע צבע יסוד ושתי שכבות צבע1/2בקוטר "
 העבודה כוללת הרכבה בתוך שיש שיסופק ע"י1 1//2שמן לבן, סיפון ,"

אחרים

3.7.5.0040

לא לחישוב !!! 540.00 קומפלט2.00 קערת רחצה תוצרת "חרסה" דגם "אוסלו" בגוון שיבחר ע"י האדריכל,
אביזר הורקה (ונטיל) מפליז מצופה כרום עם פקק ושרשרת, זיזים מצנור

 אשר קצהו הקדמיסתום, צבוע צבע יסוד ושתי שכבות צבע1/2בקוטר "
1 1//2שמן לבן, סיפון ,"

3.7.5.0050

לא לחישוב !!! 470.00 קומפלט12.00 סוללה  לכיור רחצה  למים קרים וחמים תוצרת "חמת" דגם "אוורסט" פיה
 בינונית וקבועה מהמשטח כולל ברזי "ניל"  ואביזר חיבור בין חמים

לקרים כולל כל האביזרים הדרושים

3.7.5.0060

לא לחישוב !!! 390.00 2.00 יח'  כולל מסגרת15 בעומק 80X40ארון אלומיניום עבור מחלקים במידות 
ודלת מאלומיניום וידית סגירה ידני

3.7.5.0070

קבועות תברואתיות ואביזריהן 7.5 סה"כ לתת פרק:

7.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: בית כנסת ואולם קידושין

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,540.00 2.00 יח' סבוניה אלקטרונית בעמידה (ללא מגע יד) תוצרת "שטרן" או ש"ע עם

, מצופה כרום, מותקן מושלםV9סוללה או שנאי 
3.7.11.0010

לא לחישוב !!! 170.00 11.00 יח' משאבת סבון תלויה ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם 3.7.11.0020

לא לחישוב !!! 190.00 8.00 יח' מברשת אסלה תלויה ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם 3.7.11.0030

לא לחישוב !!! 190.00 8.00 יח'  ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה ומנגנון5פח אשפה עגול לנפח 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"עPS820 דוושת רגל, דגם "

3.7.11.0040

לא לחישוב !!! 290.00 8.00 יח' 3.7.11.0050 (נירוסטה), מותקן מושלם304מחזיק נייר טואלט שלישייה, מפלב"ם 

לא לחישוב !!! 2,020.00 2.00 יח' 304 ליטר מפלב"מ 9.6מתקן משולב לנייר ניגוב ידיים עם פח קטן נפח 
 מ"מ שקוע בקיר, חצי שקוע (מידות פתח362/718/118(נירוסטה) במידות 

" דוגמת "פנלPB 2297 מ"מ) או התקנה חיצונית, דגם "310/663/98קיר 
פרוייקטים" או ש"ע

3.7.11.0060

לא לחישוב !!! 270.00 2.00 יח'  ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה12פח אשפה עגול לנפח 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע,PS 830ומנגנון דוושת רגל, דגם "

מותקן מושלם

3.7.11.0070

7.11 סה"כ לתת פרק:

אינסטלציה 7 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל 8 פרק:

נקודות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 160.00 315.00 נקודה נקודת מאור פנימית/חיצונית. 3.8.1.0010

לא לחישוב !!! 180.00 7.00 נקודה נקודת מאור עם קופסת שיקוע. 3.8.1.0020

לא לחישוב !!! 160.00 42.00 נקודה נקודת חיבור קיר במעגל משותף. 3.8.1.0030

לא לחישוב !!! 190.00 15.00 נקודה נקודת חיבור קיר במעגל נפרד. 3.8.1.0040

לא לחישוב !!! 190.00 18.00 יח' נקודת הזנה למזגן חד פאזי/מפוח מרכזי חד פאזי. 3.8.1.0050

לא לחישוב !!! 50.00 18.00 נקודה תוספת למחיר בגין מפסק, או שקע, מוגן מים. 3.8.1.0060
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תת כתב: בית כנסת ואולם קידושין

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 30.00 12.00 נקודה תוספת מחיר לנקודת חיבור קיר עבור שקע צמוד נוסף. 3.8.1.0070

לא לחישוב !!! 190.00 1.00 נקודה נקודה לדוד מים חמים (בויילר) סיום במפסק מואר דו קוטבי ליד הדוד. 3.8.1.0080

לא לחישוב !!! 100.00 25.00 נקודה .10CUנקודת חיבור הארקה  3.8.1.0090

לא לחישוב !!! 110.00 8.00 נקודה .16CUנקודת חיבור הארקה  3.8.1.0100

לא לחישוב !!! 120.00 2.00 נקודה 25CU. 3.8.1.0110נקודת חיבור הארקה 

לא לחישוב !!! 100.00 75.00 נקודה 3.8.1.0120 על מוליך משותף10CUנקודת חיבור הארקה 

לא לחישוב !!! 120.00 5.00 נקודה נקודת טלפון. 3.8.1.0130

לא לחישוב !!! 250.00 8.00 נקודה .CAT7נקודת תקשורת מחשבים (כולל כבל)  3.8.1.0140

לא לחישוב !!! 100.00 10.00 יח' נקודת תקשורת כללית. 3.8.1.0150

לא לחישוב !!! 120.00 3.00 נקודה נקודת טלויזיה/טל"כ. 3.8.1.0160

לא לחישוב !!! 40.00 2.00 יח' תוספת למחיר נקודת מאור עבור מפסק חילוף. 3.8.1.0170

לא לחישוב !!! 120.00 32.00 נקודה נקודת לחצן הדלקת תאורה מואר ע"י ממסר צעד. 3.8.1.0180

לא לחישוב !!! 110.00 17.00 נקודה נקודת הכנה לגלאי פריצה/מקודד 3.8.1.0190

לא לחישוב !!! 350.00 3.00 נקודה נקודת לחצן הפסקת חשמל בחירום. 3.8.1.0200

לא לחישוב !!! 120.00 2.00 נקודה נקודת אינטרקום פנימי משולב מסך כולל כבל. 3.8.1.0210

לא לחישוב !!! 200.00 קומפלט2.00 נקודת אינטרקום חיצוני משולב מצלמה כולל כבל. 3.8.1.0220

לא לחישוב !!! 120.00 62.00 נקודה נקודת גילוי אש. 3.8.1.0230
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 120.00 7.00 נקודה נקודת  הכנה ל- מצלמת טלויזיה במעגל סגור. 3.8.1.0240

לא לחישוב !!! 400.00 קומפלט1.00  שקעים,4תוספת מחיר בגין עמדת עבודה כדוגמת ניסקו אופיס הכוללת 
, ושקע טלפון. נקודת חיבור קיר וכל נקודותCAT7שקע תקשורת מחשבים 

תקשורת ימדדו בנפרד - על פי פרט העמדה תהיה עה"ט/תה"ט/שקועה
בבטון כיידרש.

3.8.1.0250

לא לחישוב !!! 120.00 9.00 יח' נקודת רמקול כריזה. 3.8.1.0260

לא לחישוב !!! 400.00 3.00 יח' נקודת עמדת מיקרופון חרום/או עמדת כריזה 3.8.1.0270

לא לחישוב !!! 600.00 1.00 יח' כל ההכנות לפנל כבאים. 3.8.1.0280

לא לחישוב !!! 350.00 קומפלט3.00 6נקודת פנל הדלקה כולל קופסת גביס שקועה בקיר או גלוי בתאום מפקח 
 מ"מ מלוח חשמל כולל השלמת23 מקומות כולל לחצנים מוארים צנרת 

חיווט וחיבורים ללחצנים ולוח כמפורט בתכניות קומפלט. (כבל פיקוד
ולחצנים נמדד בנפרד).

3.8.1.0290

לא לחישוב !!! 400.00 קומפלט 3.8.1.0300 מקומות.8כנ"ל אולם קופסה 

לא לחישוב !!! 450.00 קומפלט2.00 3.8.1.0310 מקומות.12כנ"ל אולם קופסא 

לא לחישוב !!! 200.00 4.00 יח' 3.8.1.0320 לחיבורים לחשמל ותקשורת משולבת בריהוט בבימה.CI-4קופסת 

לא לחישוב !!! 120.00 12.00 נקודה נקודת הכנה עבור רמקול במערכת מולטימדיה 3.8.1.0330

נקודות 8.1 סה"כ לתת פרק:

אינסטלציה חשמלית 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 150.00 6.00 יח' .4 בקוטר "PVCשרוולי מעבר עשויים   3.8.2.0010

לא לחישוב !!! 100.00 10.00 מ"א .3שרוול מעבר כנ"ל אולם בקוטר " 3.8.2.0020

לא לחישוב !!! 100.00 120.00 מ"א  ס"מ לרבות100 ס"מ וברוחב 100חפירה/חציבה בכלים או בידיים בעומק 
סרט סימון, חול וכמפורט בתוכנית וכל שיידרש עד להשלמה קומפ'.

3.8.2.0030

לא לחישוב !!! 1,800.00 1.00 יח'  ס"מ עם צלינדר בזק30 ובעומק 40x60ארון בזק ראשי עשוי במידות 
ומאושר ע"י חברת בזק דוגמת יקיר תעשיות.

3.8.2.0040
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תת כתב: בית כנסת ואולם קידושין

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 85.00 15.00 מ"א  מ"מ5 ס"מ , בעובי 40X8.5תעלת רשת לכבלים מברזל מגלוון במידות 

לפחות,מותקנת על קיר ו/או מתחת לתקרה לרבות החיזוקים
הקונוזולות,המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

3.8.2.0050

לא לחישוב !!! 70.00 15.00 מ"א  מ"מ5 ס"מ, בעובי 30X8.5תעלת רשת לכבלים מברזל מגלוון במידות 
לפחות,מותקנת על קיר ו/או מתחת לתקרה לרבות החיזוקים

הקונוזולות,המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

3.8.2.0060

לא לחישוב !!! 61.00 45.00 מ"א  מ"מ5 ס"מ, בעובי 20X8.5תעלת רשת לכבלים מברזל מגלוון במידות 
לפחות,מותקנת על קיר ו/או מתחת לתקרה לרבות החיזוקים

הקונוזולות,המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

3.8.2.0070

לא לחישוב !!! 59.00 90.00 מ"א  מ"מ5 ס"מ, בעובי 10X8.5תעלת רשת לכבלים מברזל מגלוון במידות 
לפחות,מותקנת על קיר ו/או מתחת לתקרה לרבות החיזוקים

הקונוזולות,המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

3.8.2.0080

לא לחישוב !!! 140.00 5.00 מ"א  מ"מ לפחות כולל1.5 ס"מ מגלוון וצבוע בעובי 20X10תעלת פח במידות 
מכסה ואביזרים חיזוקים מתלים וכול חומרי העזר.

3.8.2.0090

לא לחישוב !!! 20.00 5.00 יח' 3.8.2.0100 ס"מ לתמיכת תעלות פח.20בלוקים 

לא לחישוב !!! 20.00 120.00 מ"א  להתקנה באדמה או ביציקה13.5 מ"מ י.ק.ע. 50צינור פוליאטילן בקוטר  
מאושר ע"י הרשויות, יועץ החשמל והמזמין.

3.8.2.0110

לא לחישוב !!! 75.00 150.00 מ"א 3.8.2.0120 מאושר ח"ח.6צינור קוברה דו שכבתי חלק מבפנים בקוטר "

לא לחישוב !!! 55.00 30.00 מ"א 3.8.2.0130 מאושר ח"ח.4צינור קוברה דו שכבתי חלק מבפנים בקוטר "

לא לחישוב !!! 2,500.00 קומפלט1.00  ס"מ מוגנת מים עם גג במידות מעל הקרקע10פילר בטון בעובי 
150X50X210 ס"מ30 ס"מ, מתחת לקרקע (ע"פ דרישות ח"ח)- רגל אחורית 

 ס"מ (לפי פרט80 ס"מ וצנרת מונחת בעומק 50 ועומק מתחת לקרקע 
ח"ח).

3.8.2.0140

לא לחישוב !!! 35.00 20.00 מ"א 3.8.2.0150 מאושר ח"ח.3צינור קוברה דו שכבתי חלק מבפנים בקוטר "

לא לחישוב !!! 15.00 20.00 מ"א 3.8.2.0160 מאושר ח"ח.2צינור קוברה דו שכבתי חלק מבפנים בקוטר "

לא לחישוב !!! 70.00 20.00 מ"א .6 בקוטר "PVCצינור   3.8.2.0170

לא לחישוב !!! 30.00 10.00 מ"א .2 בקוטר "PVCצינור   3.8.2.0180

לא לחישוב !!! 24.00 40.00 מ"א 3.8.2.0190 מ"מ, שאינו כלול במחיר הנקודה.42צינור מריכף בקוטר 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 17.00 40.00 מ"א 3.8.2.0200 מ"מ.36צינור כנ"ל אולם 

לא לחישוב !!! 13.00 150.00 מ"א 3.8.2.0210 מ"מ.32צינור כנ"ל אולם 

לא לחישוב !!! 9.00 80.00 מ"א 3.8.2.0220 מ"מ.25צינור כנ"ל אולם 

לא לחישוב !!! 7.00 200.00 מ"א 3.8.2.0230 מ"מ.20צינור כנ"ל אולם 

לא לחישוב !!! 241.00 60.00 מ"א 3.8.2.0240 ממ"ר.4X120N2XYכבל חשמל מנחושת 

לא לחישוב !!! 106.00 95.00 מ"א 3.8.2.0250 ממ"ר.4X50N2XYכבל חשמל מנחושת 

לא לחישוב !!! 14.00 70.00 מ"א 3.8.2.0260 ממ"ר.5X2.5N2XYכבל כנ"ל אולם 

לא לחישוב !!! 10.00 100.00 מ"א 3.8.2.0270 ממ"ר.3X2.5N2XYכבל כנ"ל אולם 

לא לחישוב !!! 10.50 50.00 מ"א 3.8.2.0280 ממ"ר., שאינו כלול במחיר הנקודה.5X1.5 N2XY(XLPEכבל כנ"ל אולם (

לא לחישוב !!! 8.00 125.00 מ"א 3.8.2.0290 ממ"ר., שאינו כלול במחיר הנקודה.3X1.5 N2XY(XLPEכבל כנ"ל אולם (

לא לחישוב !!! 35.00 120.00 מ"א 3.8.2.0300 ממ"ר.19X1.5N2XYכבל חשמל מנחושת לפיקוד 

לא לחישוב !!! 25.00 120.00 מ"א 3.8.2.0310 ממ"ר.10X1.5N2XYכבל חשמל מנחושת לפיקוד 

לא לחישוב !!! 20.00 70.00 מ"א 3.8.2.0320 ממ"ר.7X1.5N2XYכבל חשמל מנחושת לפיקוד 

לא לחישוב !!! 55.00 60.00 מ"א 3.8.2.0330 מ"מ.70PVCמוליך נחושת 

לא לחישוב !!! 37.00 95.00 מ"א 3.8.2.0340 מ"מ.50PVCמוליך נחושת 

לא לחישוב !!! 15.00 75.00 מ"א 3.8.2.0350 מ"מ.16PVCמוליך נחושת 

לא לחישוב !!! 12.00 100.00 מ"א 3.8.2.0360 מ"מ.10PVCמוליך נחושת 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 19.00 80.00 מ"א  ממ"ר להתקנה על מגשי רשת - המחיר כולל10מוליך נחושת חשוף שזור 

מהדקים קנדיים לכל יחידת מגש וכולל ביצוע גישור בין מגשי רשת.
3.8.2.0370

לא לחישוב !!! 150.00 4.00 יח'  ס"מ להתקנה12X12X10תיבה פלסטית מחומר כבה מאליו במידות 
שקועה בקיר עם מכסה לסגירה בברגים ומוגנת מים.

3.8.2.0380

לא לחישוב !!! 160.00 2.00 יח' 3.8.2.0390 ס"מ.20x20x15כנ"ל אולם במידות 

לא לחישוב !!! 170.00 4.00 יח' קופסת חיבורים מפוליקרבונט מחומר כבה מאליו עמיד בבדיקה בטמפ'
850 Cעם אפשרות כניסת צינור תקשורת ועם בורג שבוי ופקקים לכסות ,

 של חברתTITAN מ"מ דגם 80x80x50 במידות IP44ברגי הידוק לקיר 
NISKO

3.8.2.0400

לא לחישוב !!! 200.00 4.00 יח' קופסת חיבורים מפוליקרבונט מחומר כבה מאליו עמיד בבדיקה בטמפ'
850 Cעם אפשרות כניסת צינור תקשורת ועם בורג שבוי ופקקים לכסות ,

 של חברתTITAN מ"מ דגם 100x100x50 במידות IP55ברגי הידוק לקיר 
NISKO

3.8.2.0410

לא לחישוב !!! 300.00 4.00 מ"א גב עץ מהוקצע בציפוי פורמייקה לבנה לארון תקשורת מחיר לפי מטר
מרובע.

3.8.2.0420

לא לחישוב !!! 2,500.00 3.00 יח'  ס"מ כולל שלבי125 ס"מ בעומק 100שוחה בקרה מבטון קוטר פנימי 
 טון + שלט סימון מעבר כבלי חשמל לרבות12.5טיפוס ומכסה ביטון כבד 

חפירה,התקנה,תקרה,הכנת פתחים,חצץ בתחתית ואיטום כנדרש.

3.8.2.0430

לא לחישוב !!! 2,000.00 3.00 יח'  ס"מ100 ס"מ בעומק 80שוחת בקרה מבטון לכבלי תקשורת קוטר פנימי 
 טון לרבות12.5כולל שלבי טיפוס ומכסה ביטון כבד 

שילוט,חפירה,התקנה,תקרה,הכנת פתחים,הצץ בתחתית ואיטום כנדרש.

3.8.2.0440

לא לחישוב !!! 3,000.00 קומפלט1.00 קבלת בסיס למערכת מדידה במשרדי חברת החשמל הובלתו לשטח
והתקנתו ע"פ דרישותיהם לרבות כול חומרי ועבודות העזר

תיאומים,פגישות וכו' עד להשלמה קומפלט וכולל כול התיאומים
הנדרשים עד לקבלת החיבור.

3.8.2.0450

לא לחישוב !!! 1,000.00 2.00 מ"ר סתימת מעברים בחומר עמיד אש למשך שעתיים לפחות כולל אישורים
מיועץ בטיחות.

3.8.2.0460

לא לחישוב !!! 2,300.00 קומפלט1.00 העברת המתקן בדיקת חברת החשמל ותיקון כל ליקוי שידרש עד להשלמה
 קומפ' לרבות כל התיאומים הנדרשים ומתן סיוע ככל שיידרש. מחיר
בדיקה ראשונה ישולם ע"י המזמין וכל בדיקה נוספת תהיה על חשבון

הקבלן.

3.8.2.0470

לא לחישוב !!! 2,000.00 קומפלט1.00  לכל המתקן משורטטות במחשב בתוכניתAS MADEהכנת תוכניות עדות 
AUTOCAD 2019הכוללת שני דיסקים ושני העתקים של סט מלא של 

התוכניות.

3.8.2.0480

לא לחישוב !!! 400.00 2.00 יח'  לפחות מותקן על הקיר או על4x50A IP65 קוטבי מוגן מים 4מפסק פקט 
מוט ליד יחידת מיזוג כולל החיבורים למפסק.

3.8.2.0490

סטלציה חשמלית אינ 8.2 סה"כ לתת פרק:
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לוחות חשמל 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!!  (כולל) ומעלה יצויידו בבלוק מגעי עזר:3x63Aכל המאמ"תים מגודל 

n.o,n.cאלא אם צויין אחרת כלול במחיר היחידה של המפסק ולא תשולם.
 בעדם תוספת.

לא לחישוב !!! 4,500.00 קומפלט1.00 TC עם הגנות אלקטרוניות בלוק מגעי עזר +3X250A,36KA,MCCBמפסק 
 ס"מ כולל תעלות60X80X30 במידות IP-65מותקן בתוך קופסת פוליאסטר 

 פח מגולוונות לכיסוי צנרת הכבלים, כניסה ויצאה מלמטה.

3.8.3.0020

לא לחישוב !!! 3,500.00 1.00 יח'   עם הגנות אלקטורוניות בלוק מגעי עזר +3X250A, 36KA,MCCBמפסק 
TC.

3.8.3.0030

לא לחישוב !!! 1,800.00 1.00 יח'  עם הגנות טרמיות ומגנטיות22KA ,3X125Aמפסק זרם חצי אוטומטי 
מתכווננות.

3.8.3.0040

לא לחישוב !!! 1,550.00 2.00 יח' TC עם הגנות אלקטרוניות +36KA, 3X100Aמפסק זרם חצי אוטומטי 
ונעילה.

3.8.3.0050

לא לחישוב !!! 1,600.00 1.00 יח'   עם הגנות22KA כושר ניתוק 3X63Aמפסק חצי אוטמטי  אלקטרוני 
אלקטרוניות היתר כנ"ל.

3.8.3.0060

לא לחישוב !!! 720.00 5.00 יח' 3.8.3.0070 עם הגנות מגנטיות ותרמיות ניתנות לכיול.3X63Aמפסק חצי אוטומטי 

לא לחישוב !!! 670.00 1.00 יח' .10KA ,3X40Aמפסק חצי אוטמטי כנ"ל אולם עד  3.8.3.0080

לא לחישוב !!! 350.00 7.00 יח' .10KA אמפר 3X40מאמ"ת תלת פאזי  3.8.3.0090

לא לחישוב !!! 250.00 5.00 יח' .10KA אמפר, 3X32מאמ"ת תלת פאזי  3.8.3.0100

לא לחישוב !!! 200.00 2.00 יח' .10KA אמפר, 3X25מאמ"ת תלת פאזי  3.8.3.0110

לא לחישוב !!! 150.00 1.00 יח' .22KA ,2X16Aמאמ"ת דו קוטבי  3.8.3.0120

לא לחישוב !!! 50.00 115.00 יח' 10KA ,25Aמאמ"ת חד פאזי עד  3.8.3.0130

לא לחישוב !!! 74.00 1.00 יח' 2x10Aמפסק מנתק ללא הגנות  3.8.3.0140

לא לחישוב !!! 270.00 2.00 יח' .10KA ,3X2Aמאמ"ת תלת פאזי  3.8.3.0150

לא לחישוב !!! 270.00 1.00 יח' ".N.עם ניתוק "22KA ,1X6Aמאמ"ת חד פאזי  3.8.3.0160
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 270.00 1.00 יח' .N.C.עם מגע עזר 22KA ,1X2Aמאמ"ת חד פאזי  3.8.3.0170

לא לחישוב !!! 140.00 2.00 יח' 3.8.3.0180 עם ניתוק אפס.10kA, כושר ניתוק 1x6Aמא"ז חד פאזי 

לא לחישוב !!! 180.00 3.00 יח' 3.8.3.0190 עם ניתוק אפס ונעילה.10kA, כושר ניתוק 1x16Aמא"ז חד פאזי עד 

לא לחישוב !!! 150.00 4.00 יח' .NC עם מגע עזר 10kA, כושר ניתוק 1x6Aמא"ז חד פאזי  3.8.3.0200

לא לחישוב !!! 2,500.00 1.00 יח'  לשלוש פאזות ואפס, כוללKA 100לזרם עד B+Cמגן ברק ומתחי יתר  
ההגנות עליו.

3.8.3.0210

לא לחישוב !!! 90.00 7.00 יח' .LEDנורות סימון  3.8.3.0220

לא לחישוב !!! 360.00 17.00 יח' A מיליאמפר דגם 4X40A 30ממסר פחת  3.8.3.0230

לא לחישוב !!! 330.00 3.00 יח' .A מילאמפר דגם 2X40A  30ממסר פחת   3.8.3.0240

לא לחישוב !!! 150.00 4.00 יח' .250/5משנה זרם  3.8.3.0250

לא לחישוב !!! 2,500.00 1.00 יח' SATEC PM135EHמכשיר מדידה אלקטרוני דגם + 3.8.3.0260

לא לחישוב !!! 4,000.00 6.00 מ"ר  בנוי מתאים להעמדה על הרצפה כולל3X250Aמבנה לוח ראשי חלוקה 
 מהדקים לאפס והארקה חיווט שילוט הובלה התקנה4x315Aפסי צבירה 

וחיבור קומפלט.וכולל כל שאר החיבורים הנידרשים להתקנת הלוח
המחיר לפי מ"ר חזית הלוח.

3.8.3.0270

לא לחישוב !!! 180.00 26.00 יח' .AC1, 4X16A קוטבי 4מגען  3.8.3.0280

לא לחישוב !!! 300.00 4.00 יח' 3.8.3.0290 עם בלוק מגעי עזר.AC3, 3X25A קוטבי עד 3מגען 

לא לחישוב !!! 1,600.00 1.00 יח'  שעות24שעון אלקטרוני אסטרונומי לפיקוד עם תכנית יומית עם רזרבה 
 דקות.1וכיול כל 

3.8.3.0300

לא לחישוב !!! 350.00 8.00 יח' 3.8.3.0310 שעות עם אפשרויות מיתוג כל רביעיה.24שעון שבת מכני בעל רזרבה 

לא לחישוב !!! 140.00 4.00 יח' .1-0-2-3-4 מצבים סיבובי 5מפסק פיקוד בורר  3.8.3.0320

לא לחישוב !!! 120.00 4.00 יח' .1-0-2-3 מצבים סיבובי 4מפסק פיקוד בורר  3.8.3.0330
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 100.00 8.00 יח' .1-0-2 מצבים סיבובי 3מפסק  פיקוד בורר  3.8.3.0340

לא לחישוב !!! 180.00 2.00 יח' .1-0-2-3-4 מצבים דו קוטבי סיבובי 5מפסק פיקוד בורר  3.8.3.0350

לא לחישוב !!! 150.00 2.00 יח' .1-0-2-3 מצבים דו קוטבי סיבובי 4מפסק פיקוד בורר  3.8.3.0360

לא לחישוב !!! 100.00 1.00 יח' .1-0-2 מצבים דו קוטבי סיבובי 3מפסק  פיקוד בורר  3.8.3.0370

לא לחישוב !!! 250.00 2.00 יח' לחצן הפסק חשמל. 3.8.3.0380

לא לחישוב !!! 120.00 14.00 יח' 3.8.3.0390 מגעים כולל בסיס4 פינים 14ממסר פיקוד 

לא לחישוב !!! 160.00 13.00 יח' 2x16A S.Rממסר פיקוד דו קוטבי  3.8.3.0400

לא לחישוב !!! 580.00 2.00 יח' 3.8.3.0410 דל הפסקים עם נגדי פריקה אינטגרלים.20KVAקבל תלת פאזי 

לא לחישוב !!! 350.00 1.00 יח' 3.8.3.0420 דל הפסקים עם נגדי פריקה אינטגרלים.KVAR 10קבל תלת פאזי 

לא לחישוב !!! 620.00 2.00 יח' .20KVARמגען תלת פאזי לניתוק קבלים המתאים להספק קבלים עד  3.8.3.0430

לא לחישוב !!! 480.00 1.00 יח' .10KVARמגען תלת פאזי לניתוק קבלים המתאים להספק קבלים עד  3.8.3.0440

לא לחישוב !!! 2,200.00 1.00 יח' 3.8.3.0450 דרגות לנ"ל.5בקר כופל הספק 

לא לחישוב !!! 1,150.00 1.00 יח' .ISO556B-4 ניתוקים דגם 4בקר לניתוק הזנות ע"י קבלת אות מרכזת אש  3.8.3.0460

לוחות חשמל 8.3 סה"כ לתת פרק:

הארקות 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 800.00 1.00 יח'  מ"ג60X8פס השוואת פוטנציאלים ראשי בגומחת חשמל בחוץ מנחושת 

לרבות כול ברגי החיבור, אומים דיסקיות, פליז, שילוט וכול חומרי העזר
הדרושים להתקנה. אורך הפס יתאים למספר המוליכים שיש לחבר ועוד

 מקום שמור.20%

3.8.4.0010

לא לחישוב !!! 550.00 1.00 יח'  מ"ג לרבות כול ברגי50X5פס השוואת פוטנציאלים משני לבניין מנחושת 
החיבור, אומים דיסקיות, פליז, שילוט וכול חומרי העזר הדרושים

 מקום20%להתקנה. אורך הפס יתאים למספר המוליכים שיש לחבר ועוד 
שמור.

3.8.4.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 3,000.00 קומפלט1.00 מערכת הארקת יסודות למבנה - המערכת תעמוד בכל דרישות החוק.

המחיר כולל פסי השוואת פוטנציאליים משניים, כולל טבעת גישור
הארקת מושלמת למבנה כמתוכנן - המחיר קומפ' כמפורט במפרט +תכניות

 ללא תוספת נקודות הארקה.

3.8.4.0030

לא לחישוב !!! 110.00 1.00 יח' 3.8.4.0040 מ"מ כולל חבקים.20X2גשר הארקה לשעון המים מפס שטוח ומגולבן 

לא לחישוב !!! 19.00 100.00 מ"א  ממ"ר לרבות מהדקים10 בחתך PVCמוליך הארקה מנחושת שזור ומבודד 
 מטר.3קנדיים כול 

3.8.4.0050

לא לחישוב !!! 350.00 1.00 יח'  ס"מ5 מ"מ מחובר לפש"פ ראשי עם ריתוך 30X4פלאח מגולוון במידות 
לפחות לטבעות הגישור כולל כל הציוד והעבודה הנדרש עד להשלמה

קומפלט.

3.8.4.0060

לא לחישוב !!! 18.00 50.00 מ"א 3.8.4.0070 ממ"ר.16 בחתך PVCמוליך הארקה מנחושת שזור ומבודד 

לא לחישוב !!! 26.00 20.00 מ"א 3.8.4.0080 ממ"ר.25מוליך הארקה מנחושת כנ"ל אולם בחתך בחתך 

הארקות 8.4 סה"כ לתת פרק:

טלפונים 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 15.00 60.00 מ"א  ממ"ר)2X0.6 זוג מסוג ג'לי להתקנת חוץ ומאושר ע"י בזק (5כבל טלפונים 

 5.
3.8.5.0010

לא לחישוב !!! 10.00 20.00 מ"א 3.8.5.0020 להתקנה פנימית.5 ממ"ר) 2X0.6 זוג (5כבל טלפונים 

לא לחישוב !!! 5.00 20.00 מ"א .2 ממ"ר) 2X0.6 זוג (2כבל טלפונים  3.8.5.0030

לא לחישוב !!! 6.00 20.00 מ"א .4 ממ"ר) 2X0.6 זוג (4כבל טלפונים  3.8.5.0040

לא לחישוב !!! 70.00 4.00 יח'  זוג לרבות בסיסי המתכת5) לכבל LSA-PLUSבסיסי חיבור מהדקים (
הדרושים וחיבור הכבלים למהדקים.

3.8.5.0050

טלפונים 8.5 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 400.00 9.00 יח' גוף תאורה פלורוסנטי "שלט יציאה" בגוון לבן-ירוק ע"פ תקן ישראלי סוג

IDO EM LED דקות90 תאורה בלתי ישירה-חברת "לירד שטייניץ" למשך 
 מ"מ.15 ס"מ עובי אותיות 15לפחות, גובה אותיות 

3.8.6.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 350.00 2.00 יח'   כולל כיתוב ותא פוטואלקטרי דגם1X11Wגוף תאורה פלורוסנטי 

תאורית של אלקטרוזן.
3.8.6.0020

לא לחישוב !!! 290.00 7.00 יח'  מפזרIP-65, 18W להתקנה חיצונית, עשוי יציקת אלומניום LEDגו"ת 
 של לירד שטייניץ.CIRCO דגם K4000פוליקרבונט °

3.8.6.0030

לא לחישוב !!! 600.00 2.00 יח'  דגם סטאר°1350LM,4000K, צבע 16W הספק הגוף IP-65גוף תאורה חוץ 
 של געש.2000לד 

3.8.6.0040

לא לחישוב !!! 350.00 20.00 יח'  או1 להתקנה שקועה עם עדשה 3W, SHIRA 1 EMגוף תאורה חרום  של 
 לפי הצורך כולל העברת חישובי תאוקרת חרום בקובץ נפרד והוכחת2

 - יבואן "לירד שטייניץ".1838עמידות בתקן 

3.8.6.0050

לא לחישוב !!! 350.00 3.00 יח'  לפי הצורך2 או 1, עם עדשה SHIRA 1 EM 3Wגוף תאורה חרום חיצוני 
וכולל חישובי מחשב לתאורת חרום לאזורים הדרושים, הוכחת עמידות

.1838בתקן 

3.8.6.0060

לא לחישוב !!! 350.00 24.00 יח'  3000K 4320LM 36W שקוע בתקרה מונמכת 60X60גוף תאורה פנאל לד 
BACKLITE

3.8.6.0070

לא לחישוב !!! 700.00 57.00 יח' 30W שקוע בתקרה מונמכת מעוצב הספק 60X60גוף תאורה פנאל לד 
3240Lm דגם ART LED תוצרת UNILEDיבואן שטייניץ לירד 

3.8.6.0080

לא לחישוב !!! 320.00 175.00 מ"א 3.8.6.0090 יבואן "לירד שטייניץ"EDISON של חברת 10W/Mפס לד לתאורה נסתרת 

לא לחישוב !!! 350.00 1.00 יח' 20W D-BRIGHT מ"מ 200 בקוטר LEDגוף תאורה עגול להתקנה שקועה 
 של לירד שטייניץ08

3.8.6.0100

לא לחישוב !!! 350.00 95.00 יח' 15W D-BRIGHT מ"מ 150 בקוטר LEDגוף תאורה עגול להתקנה שקועה 
 של לירד שטייניץ08

3.8.6.0110

לא לחישוב !!! 350.00 10.00 יח' 10W D-BRIGHT מ"מ 100 בקוטר LEDגוף תאורה עגול להתקנה שקועה 
 של לירד שטייניץ08

3.8.6.0120

לא לחישוב !!! 450.00 1.00 יח' LUNA LED 28Wגוף תאורה עגול להתקנה שקועה בתקרה מונמכת מסוג 
4000K IP65של לירד שטייניץ 

3.8.6.0130

לא לחישוב !!! 800.00 20.00 מ"א  ס"מ לתאורה ישירה7 ס"מ ועומק 6 לניארי ברוחב LEDפרופיל תאורה 
 כולל דרייברAPDעשוי אלומיניום אנודייז עם כיסוי פילקרבונט חלבי 

  של יבואן לירד4000K CRI>80 גוון אור 1760LM, 24Wאלקטרוני  הספק 
שטייניץ

3.8.6.0140

לא לחישוב !!! 1,420.00 7.00 יח'  עשוי יציקת אלומיניוםUP/DOWN צמוד קיר צילינדר LEDגוף תאורה 
TUBE, דגם 2x1740Lm ,2x17W ס"מ הספק 30 ס"מ ואורך 14בקוטר 

MEDIUM U/D תוצרת UNILAMPיבואן שטייניץ לירד 

3.8.6.0150

לא לחישוב !!! 1,700.00 6.00 יח' גו"ת קירי תואם לשנדליר 3.8.6.0160

גופי תאורה 8.6 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

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
לא לחישוב !!! 90.00 386.26 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות

עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים
3.9.11.0010

לא לחישוב !!! 77.00 117.95 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים השכבה
השניה ללא סיד (שליכטה שחורה), לרבות עיבוד מקצועות (פינות)

וזוויתנים

3.9.11.0020

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
לא לחישוב !!! 110.00 34.44 מ"ר  מ"מ,10" או ש"ע מאושר לממ"ד בעובי 770" או "PL130"טיח רב תכליתי 

 מ"מ5 עם רשת סיבי זכוכית ושליכט באגר או ש"ע בעובי עד 
3.9.13.0010

טיח גבס וטיח לממ"ד 9.13 סה"כ לתת פרק:

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
לא לחישוב !!! 239.00 76.50 מ"ר 80 ס"מ, מחיר יסוד 30/60ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 

ש"ח/מ"ר
3.10.31.0010

לא לחישוב !!! 49.00 73.52 מ"א 3.10.31.0020 ס"מ7,10שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 

לא לחישוב !!! 675.00 236.40 מ"ר  מ"מ, מחיר6 ס"מ ובעובי 100/300ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 
 ש"ח/מ"ר240יסוד לאריחים 

3.10.31.0030

לא לחישוב !!! 150.00 66.86 מ"א 3.10.31.0040 ס"מ7,10שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 

לא לחישוב !!! 239.00 41.36 מ"ר  ס"מ עובי30/30 במידות R12ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
 ש"ח/מ"ר85 מ"מ, מחיר יסוד 12 

3.10.31.0050

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
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 247.00 117.95 מ"ר  ס"מ,30/90חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 

 ש"ח/מ"ר80מחיר יסוד 
3.10.50.0010

חיפוי קירות 10.50 סה"כ לתת פרק:

סימוני אזהרה בריצוף 10.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 12.50 340.00 יח'  (נירוסטה),316נגיש- מסמרות מישושיות (סימן מאתר) בדידים, מפלב"מ 

 יח' למ"א ברוחב170 מ"מ למשטח אזהרה (4 מ"מ ובגובה עד 26בקוטר עד 
6 חלק 1918 ס"מ), לפי דרישה ת"י 60 

3.10.61.0010

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
לא לחישוב !!! 110.00 8.25 מ"א  ס"מ, מחיר יסוד20 ס"מ וברוחב עד 2סף דלת משיש (אבן) "חברון" בעובי 

 ש"ח/מ"א60
3.10.62.0010

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 10.62 סה"כ לתת פרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס 11.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 32.00 610.30 מ"ר " או ש"ע על טיח פנים או גבס, במריחה או בהתזה,2000צבע "סופרקריל 

לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע  ושתי שכבות "סופרקריל
" או ש"ע2000

3.11.11.0010

ים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס צבע וסיוד פנ 11.11 סה"כ לתת פרק:

עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום 12 פרק:

חלונות 12.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 7,000.00 12.00 יח' 3.12.2.0010 ס"מ80/624 -חלון דריי קיפ במידות 101טיפוס א-

לא לחישוב !!! 1,350.00 6.00 יח' 3.12.2.0020 ס"מ47/78 -חלון  קיפ במידות 102טיפוס א-
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,350.00 5.00 יח' 3.12.2.0030 ס"מ52/78 -חלון  קיפ במידות 102טיפוס א-

לא לחישוב !!! 1,250.00 1.00 יח' 3.12.2.0040 ס"מ100/100 -חלון הזזה במידות 103טיפוס א-

לא לחישוב !!! 1,625.00 1.00 יח' 3.12.2.0050 ס"מ100/130 -חלון  הזזה במידות 104טיפוס א-

חלונות 12.2 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום 12.91 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,617.00 684.00 6.75 מ"ר  מ"מ4חיפוי קירות ע"י קסטות אלומיניום תלת-שכבתיות בעובי 

" או ש"ע צבועETALBOND מ"מ), דוגמת "אלוקובונד" או "0.5+3+0.5(
 ובחלקו הפנימי פריימר, לרבותPVDFבחלקו החיצוני בצבע 

קונסטרוקציית אלומיניום מפרופילי אומגה בעלי תעלות ניקוז אנכיות
וצמד פרופילי אלומיניום אופקיים מותאמים להתפשטות הקסטות, בשיטת

500 פרופילי נעילה זכר ונקבה ע"ג הקסטות. המחיר לשטח חיפוי מעל 
 מ"ר1500מ"ר ועד 

3.12.91.0010

4,617.00 חיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום 12.91 סה"כ לתת פרק:

4,617.00 עבודות אלומיניום 12 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים 14.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
60,775.20 360.00 168.82 מ"א 25חשפי פתחים/מזוזות ("שקפות") או משקופים ("עטבות") ברוחב עד 

 ס"מ, מאבן בעיבוד "מוטבה"3-5ס"מ ובעובי 
3.14.20.0010

60,775.20 עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים 14.20 סה"כ לתת פרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,889.60 480.00 18.52 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 
3.14.30.0010

8,889.60 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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112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

תת כתב: בית כנסת ואולם קידושין

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,719.90 430.00 24.93 מ"ר חיפוי קירות בטון חוץ בלוחות אבן טבעית נסורה בעיבוד "מוטבה", בעובי

 בין האבן ואיטום20 ס"מ, יציקת גב בטון ב-5 ס"מ : האבן 10 כולל של כ-
קיר בטון (קירות ללא  בידוד תרמי). מחיר כולל החיפוי בשורות

 ס"מ, כמפורט בבתכניות חזיתות1אבן,בגבהים ע"פ תכנית, כוחלה 
, מעוגן לקיר בטון קיים,10/10המבנה. המחיר כולל רשת זיון מ גולוון 

 עוגנים מנירוסטה,4תיקוני איטום, לרבות בחדירת ברגי רשת, קידוחים, 
ווים, חוטי עיגון, זוויתנים מגולוונים, גב בטון, קשירות ועיגונים לבטון,

ברגים, אבני פינה, חיפוי סביב פתחים, גמר בשיפוע וכו', הכל הנדרש
 "הוראות כלליות", מפרטים ותוכניות, עד לקבלת מוצר14.00בתת פרק 

מוש

3.14.50.0010

167,300.10 430.00 389.07 מ"ר חיפוי קירות בטון חוץ בלוחות אבן טבעית נסורה בעיבוד "תלטיש עדין"
 ס"מ, יציקת גב בטון5 ס"מ : האבן 10או "מסמסם", בעובי כולל של כ-

 בין האבן ואיטום קיר בטון (קירות ללא  בידוד תרמי). מחיר כולל20ב-
 ס"מ, כמפורט1החיפוי בשורות אבן,בגבהים ע"פ תכנית, כוחלה 

, מעוגן10/10בבתכניות חזיתות המבנה. המחיר כולל רשת זיון מ גולוון 
4לקיר בטון קיים, תיקוני איטום, לרבות בחדירת ברגי רשת, קידוחים, 

עוגנים מנירוסטה, ווים, חוטי עיגון, זוויתנים מגולוונים, גב בטון, קשירות
 ועיגונים לבטון, ברגים, אבני פינה, חיפוי סביב פתחים, גמר בשיפוע

 "הוראות כלליות", מפרטים ותוכניות,14.00וכו', הכל הנדרש בתת פרק 
עד לקבלת מוצר מושלם.

3.14.50.0020

178,020.00 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
6,569.50 350.00 18.77 מ"א  ס"מ  בלוחות  אבן בעיבוד30חיפוי אדני חלונות (ספים)  ברוחב  עד  

 ס"מ ושיפוע לניקוז2/2 ס"מ, עם שן עליונה בחתך 5"מוטבה", בעובי 
המים

3.14.60.0010

6,569.50 עיבוד פתחים בקירות מחופים 14.60 סה"כ לתת פרק:

254,254.30 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

מיזוג אויר 15 פרק:

VRV/Fמערכת  15.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! העבודה כוללת הצבת מעבים על בסיסים לפי פרט בתוכניות, הצנרת

מהיחידה עד לגג תהיה בתוך הקירות ותעבור דרך תקרות המחיר כולל
חציבה ותיקונים יש לקבל אישור לציוד בפרק זה ממתכנן מיזוג אוויר

ויועץ אקוסטיקה מיקום מדויק של יחידות פנימיות וחיצוניות בתיאום עם
 על הVRV/VRF CITY/POWER-MULTYהאדריכלבמבנה תותקן מערכות 

 קבלן להכין תוכנית לביצוע שתבוצע ע"י הנציג המורשה של החברה
בארץ ותאושר ע"י המהנדס החלוקה בין היחידות הפנימיות והמעבה

תתואם עם נציג המזמין והמהנדס עבודות אלו(הכנת תוכנית ביצוע
ותיאום עם המזמין יבוצעו ללא תשלום נוסף והם כלולים בסעיפים

השוניםהעבודה כוללת הצבת מעבים על בסיסים לפי פרט בתוכניות,

לא לחישוב !!! 120,000.00 קומפלט1.00 יחידת מעבה לקרור/חימום מסוג רב מאייד להתקנה חיצונית בגג המבנה
 כולל לוח פיקוד, גרילי הגנה על הסוללה והתקנה מושלמתR-410עם גז 

 כולל לוח חשמלBTU/HR 423,000היחידה תוצרת "סמסונג" לתפוקה של 
 וכל האביזרים בהדרושים להזנת מעבי משנה (תהיה הזנה אחת לשני

המעבים וקבלן מיזוג אוויר יבצע לוח משנה לפיצול והזנה לכל מעבה) -

3.15.1.0020
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תת כתב: בית כנסת ואולם קידושין

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 9,200.00 12.00 יח' ) המתאימה לחיבור ליחידתSU-1יחידת טפול באויר ק ס ט ה  ע ג ו ל ה (

 תוצרתBTU/HR 30,000רב מאייד כולל חשמל ופיקוד, הספק קרור של 
"סמסונג" או ש"ע מאושר

3.15.1.0030

לא לחישוב !!! 3,400.00 2.00 יח' ) המתאימה לחיבור ליחידת רבSU-2יחידת טפול באויר להתקנה גלויה (
 תוצרתBTU/HR 9,600מאייד כולל חשמל ופיקוד, הספק קרור של 

"סמסונג" או ש"ע מאושר

3.15.1.0040

לא לחישוב !!! 8,300.00 2.00 יח' יחידת להכנסת אוויר צח מטופל להתקנה סמויה המתאימה לחיבור
 כולל חשמל ופיקוד, תוצרת "מיצובישי"AM140   (M-1ליחידת רב מאייד (

  או ש"ע תוצרת "דיקן"

3.15.1.0050

לא לחישוב !!! 9,000.00 קומפלט1.00  כולל חיבורMCM-C300Nמערכת בקרה מרכזית תוצרת "סמסונג" דגם 
יחידות מיזוג אויר כולל כבל  ומתאם עבור חיבור למערכת חירום

הנשלטת ע"י מרכזת גילוי אש

3.15.1.0060

לא לחישוב !!! 540.00 קומפלט16.00 3.15.1.0070 או ש"עMWR-SH00Nשלט רחוק קירי חוטי שקוע בקיר 

לא לחישוב !!! 12,000.00 קומפלט1.00  " עבור מערכת מיזוג האויר כולל התחברות לכלLצנרת נחושת דגם "
יחידות המאידים וחיבור למעבה ,כולל צנרת, אביזרים, הסתעפויות,

פיצולים, כיסוי צנרת לפי הנדרש במפרט, בדיקות לחץ, סעיף זה מתיחס
לכל העבודה עבור יחידות המחוברות למעבה וכולל את כל המערכת

המושלמת לפי הנחיות יצרן הציוד ונציגו המורשה בארץ

3.15.1.0080

לא לחישוב !!! 18,000.00 קומפלט1.00 ) 16צנרת לתקשורת ופיקוד בין כל המאידים במערכת המתוכננות ( כ - 
לבין יחידות העיבוי החיצוניות כולל חיווט בין המאידים ללוחות

ההפעלה, הכל לפי הנחית היצרן ונציגו המורשה בארץ

3.15.1.0090

VRV/Fמערכת  15.1 סה"כ לתת פרק:

תעלות גרילים ואוורור 15.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! התעלות והאביזרים יתלו מעל התקרה האקוסטית עם מוטות הברגה עד

לתקרה הקימת

לא לחישוב !!! 110.00 110.00 מ"א  מ"מ כולל אביזרים וכפות כיוון,0.9תעלות אויר מפח מגולבן בעובי עד 
מסגרות עץ, חיבור למפזרים למדפי ויסות ויחידות מ.א.

3.15.2.0020

לא לחישוב !!! 78.00 60.00 מ"ר 1בדוד פנימי אקוסטי תרמי לתעלות מיזוג אויר בעובי " 3.15.2.0030

לא לחישוב !!! כל המפזרים ותריסי היניקה יצבעו בצבעי "ראל" בגוון שיבחר ע" י
האדריכל ללא תוספת תשלום המפזרים יהיו מסוג "מחליפי אריח" או סוג
אחר לפי החלטת האדריכל תריסי אוויר חוזר יותקנו עם מסנן צמוד הגריל

 יותקן עם צירים וסוגרי פרפר
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 180.00 10.00 יח' תריס יניקת אויר מ אלומיניום מאולגן תקרתי עגול או מרובע בגוון

 מ"ר כולל וסת כמויות צוארון חיבור0.09שיבחר ע"י האדריכל בשטח עד 
לתעלה והרכבה בתוך תקרה כפולה

3.15.2.0050

לא לחישוב !!! 540.00 4.00 יח'  צבוע בתנור בשטח עדHBמפזר אויר תקרתי בדומה לתוצרת "מטלפרס" 
 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר.0.085

3.15.2.0060

לא לחישוב !!! 6,800.00 2.00 מ"א ,ווסת מהירות אלקטרוני1/2, לחץ "400CFMמפוח צנטריפוגלי  בספיקה 
 כדוגמת יט"א כולל חיבוריIP54מורכב בתוך תא אקוסטי מוגן מים דרג 

חשמל וחיווט עד ללוח הראשי מפסקים, הגנות, מפסק מקומי ליד היחידה
כולל צנרת חיווט הנדרשים,

3.15.2.0070

תעלות גרילים ואוורור 15.2 סה"כ לתת פרק:

ציוד סינון אויר 15.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 9,800.00 קומפלט1.00 " או ש"ע,FAH 480/180מערכת אוורור וסינון אב"כ מסוג "תיבת נח" דג 

 מק"ש במצב אוורור ומיועדת480 מק"ש אוויר במצב סינון ו- 180המספקת 
 המערכת כוללת:4570 נפשות. המערכת מאושרת בהתאם לת"י 100 ל-

 בר) וכניסת אוויר עם מסנן ראשוני, מסנן אב"כ, מפוח3שסתום הדף (
חשמלי, גיבוי ידני, תאורת חירום, מד כמות אוויר ויחי' שסתום הדף

A-803) 3בר) לשחרור לחץ ובקרת לחץ, התקנה במרחב המוגן התקני 
ובדיקת על-לחץ

3.15.3.0010

ציוד סינון אויר 15.3 סה"כ לתת פרק:

מיזוג אויר 15 סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים 22.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 245.00 189.60 מ"ר  מ"מ,10תקרות חוץ ופנים מלוחות צמנטבורד או ש"ע, בעובי 

 מ'), לרבות1.0 מ"מ (בגובה עד 0.7קונסטרוקציה מפח מגולוון בעובי 
מילוי המישקים (תפרים) במרק (שפכטל) מסוג "פוליפלקס" או ש"ע, הכל

עד גמר מושלם ומוכן לצביעה

3.22.12.0010

לא לחישוב !!! 255.00 137.60 מ"א  מ"מ, ברוחב פרוס10סגירה אופקית ואנכית מלוחות צמנטבורד בעובי 
0.7 ס"מ, לרבות קונסטרוקציה מפח מגולוון בעובי 100 ס"מ ועד 60מעל 

מ"מ, לרבות מילוי המישקים (תפרים) במרק (שפכטל) מסוג "פוליפלקס"
או ש"ע, הכל עד גמר מושלם ומוכן לצביעה

3.22.12.0020

ט וקירות חוץ קלים מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנ 22.12 סה"כ לתת פרק:

תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון 22.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 205.00 35.50 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') וגמר זוויתן בעובי 1.0התליה (בגובה עד 

 פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש)

3.22.22.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

יום או מפח מגולוון תקרות תלויות מאלומינ 22.22 סה"כ לתת פרק:

תקרות תלויות פריקות, מאריחי פיברגלס 22.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 226.00 156.24 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחי פיברגלס חצי שקועים דגם "אדוונטג" או ש"ע

aw=0.95 מ"מ. המחיר15 ס"מ. עובי לוח 60/60 עשויה אריח במידות 
כולל את הפרופילים הנושאים (מפח מגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה

81 מ'), עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 1.0 עד 
ש"ח/מ"ר)

3.22.23.0010

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

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 280.00 146.28 מ"א קרניז (כרכוב) לתאורה נסתרת, סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי

1.0 ס"מ, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 50 מ"מ ברוחב פרוס עד 12.7 
04/803מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה. ראה פרט בתכנית 

3.22.26.0010

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 סה"כ לתת פרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 סה"כ לפרק:

מערכת גילוי אש משולבת כריזה 34 פרק:

מערכת גילוי אש 34.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 300.00 28.00 יח' גלאי עשן מטיפוס אלקטרואופטי למערכת כתובתית. 3.34.1.0010

לא לחישוב !!! 130.00 18.00 יח' נורית סימון במקביל לגלאי. 3.34.1.0020

לא לחישוב !!! 270.00 7.00 יח' צופר אזעקת אש להתקנה פנימית עם נצנץ. 3.34.1.0030

לא לחישוב !!! 400.00 1.00 יח' צופר אזעקת אש להתקנה חיצונית. 3.34.1.0040

לא לחישוב !!! 4,500.00 קומפלט1.00  ק"ג עבור כיבוי אוטומטי בלוח חשמל כולל3 במשקל FM-200מיכל גז 
נחירי התזה, צנרת בין הנחירים והמיכל, כרטיס הפעלה אוטומטי ברכזת ,

מפסק שבירה להפעלת הכיבוי באופן ידני, גלאים בהצלבה וכולל גם
חיווט המערכת כמפורט במפרט הטכני.

3.34.1.0050

לא לחישוב !!! 10,000.00 קומפלט1.00  כתובות לפחות עם אפשרות100רכזת גילוי אש כתובתית אנלוגית ל- 
 כתובות נוספות כמפורט במפרט הטכני לרבות100להרחבה בעתיד ל- 

חייגן אוטומטי, תכנות הרכבה חיווט הפעלה וכל חומרי העזר הדרושים.

3.34.1.0060
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 320.00 3.00 יח' לחצן הפעלת אזעקת כיבוי אש למערכת ממוענת להתקנה שקועה בקיר. 3.34.1.0070

לא לחישוב !!! 2,000.00 קומפלט1.00 בדיקת מכון התקנים עבור מערכת גילוי וכיבוי אש והשלמת כל הליקויים. 3.34.1.0080

לא לחישוב !!! 1,000.00 קומפלט1.00 תוכנית גילוי וכיבוי ממוחשבת כולל מיקם נחירי פילר לגז נפח המיכל
וכו'.

3.34.1.0090

לא לחישוב !!! 5,000.00 קומפלט1.00 לוח כבאים כולל פנל גילוי אש משני בעברית תכנות ואספקת לוחון עם
חלון שקוף לפי הנדרש ושילוב מפסקים ואביזרים הכול קומפלט.

3.34.1.0100

מערכת גילוי אש 34.1 סה"כ לתת פרק:

כריזה 34.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! כל המחירים כוללים גם את הקווים לאביזרים.

לא לחישוב !!! 300.00 8.00 יח'  עם שנאי קו בתיבה אקוסטית , וגריל מותקן בתקרה8W 8רמקול לכריזה "
 אקוסטית.

3.34.2.0020

לא לחישוב !!! 350.00 1.00 יח'  עם שנאי קו בתיבה אקוסטית , וגריל מותקן על8W 8רמקול לכריזה "
הקיר.

3.34.2.0030

לא לחישוב !!! 450.00 2.00 יח' 3.34.2.0040 שנאי קו וקופסא מוגנת מים קומפלט.15Wשופר קול להתקנה חיצונית 

לא לחישוב !!! 2,200.00 קומפלט1.00  אזורים לרבות4עמדת הפעלת כריזה  כמפורט במפרט הטכני עבור 
מיקרופון ולוח הפעלה בהתאם למספר האזורים ועוד כריזה כללית כולל

גם חיווטם קומפלט וחיבורם בכבל אל מרכזית הכריזה

3.34.2.0050

לא לחישוב !!! 800.00 קומפלט1.00  וע"פPTTעמדת הפעלת כריזה  כנ"ל אולם לחירום בלבד לרבות אביזר 
הנחיות מכבי אש.

3.34.2.0060

לא לחישוב !!! 2,600.00 קומפלט1.00 חיווט והפעלה של מרכזית הכריזה כמפורט במפרט הטכני, לרבות ערבל
צליל, קומפקט דיסק,  מערכת מצברי חרום, מטען, מצברים וכל הציוד
19והאביזרים הדרושים להשלמת המערכת הכל מותקן במסד סטנדרטי "

כולל גם חיבור המערכת והפעלתה.

3.34.2.0070

לא לחישוב !!! 4,000.00 קומפלט1.00  כמפורט במפרט הטכני,RMS 100Wמערכת כריזה בהספק כללי של 
משולבת במערכת גילוי אש, לרבות ערבל צליל, קומפקט דיסק, מערכת
מצברי חרום, מטען, מצברים וכל הציוד והאביזרים הדרושים להשלמת

 כולל גם חיבור המערכת19המערכת הכל מותקן במסד סטנדרטי "
והפעלתה.

3.34.2.0080

לא לחישוב !!! 700.00 קומפלט1.00 הספקה התקנה וחיבור של כל הכבלים הדרושים להפעלת מערכת הכריזה
 לרבות מובילים כל העבודות וחומרי העזר הנדרשים קומפלט.

3.34.2.0090

לא לחישוב !!! 2,500.00 קומפלט1.00 3.34.2.0100 בגודל מספיק לציוד וחיבור לכל הציוד בארון.19הספקה והתקנת  מסד "
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כריזה 34.2 סה"כ לתת פרק:

ספרינקלרים 34.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!!  UL/FM כולל אישור NFPAכל הציוד וצורת הרכבתו יתאימו לדרישות 

 (גם אם לא צויין בסעיף)1596ותקן ישראלי 

לא לחישוב !!! 94.00 60.00 יח'  , בועה,QUICK RESPONSE, ,RECESSED/PENDENTספרינקלר מסוג 
, טמפ' ההפעלהK=5.6," ,1/2 חלקים, נחיר 2 גימור כרום, לרבות רוזטה 

" או ש"ע.CENTRAL תוצרת "QR-GB מעלות צלסיוס, דגם 68,79,93

3.34.3.0020

לא לחישוב !!! 86.00 4.00 יח'  , בועה,QUICK RESPONSE, ,RECESSED SIDEWALLספרינקלר מסוג 
, טמפ' ההפעלהK=5.6," ,1/2 חלקים, נחיר 2 גימור כרום, לרבות רוזטה 

" או ש"ע.CENTRAL תוצרת "QR-GB מעלות צלסיוס, דגם 68,79,93

3.34.3.0030

לא לחישוב !!! 8.00 40.00 יח' תוספת עבור גימור לבן ורוזטה לבנה. 3.34.3.0040

לא לחישוב !!! 170.00 קומפלט20.00 3.34.3.0050 מ"מ.1000חיבור גמיש פלב"מ עם עיגון באורך עד 

לא לחישוב !!! 185.00 קומפלט20.00 3.34.3.0060 מ"מ.1200כנ"ל, אך באורך עד 

לא לחישוב !!! 16,000.00 קומפלט1.00 טיפול באישור מכון התקנים כולל הכנה והגשה של כל המסמכים
הדרושים הזמנת בדיקות, עדכון תכניות, בדיקות חוזרות עד לקבלת אישור

 סופי של הרשויות (תשלום לפרק זה מותנה בביצוע סעיף זה)

3.34.3.0070

ספרינקלרים 34.3 סה"כ לתת פרק:

צינורות 34.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 83.00 90.00 מ"א  עם תפר גלויים או סמויים10צינורות פלדה שחורים צבועים סקדיול 

, לרבותQUICK UPבתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג 
1 1/2ספחים ומתלים, קוטר "

3.34.4.0010

לא לחישוב !!! 105.00 10.00 מ"א 2כנ"ל, אך צינורות קוטר " 3.34.4.0020

לא לחישוב !!! 112.00 60.00 מ"א , לרבות חיבורים מהירים,  לא כולל ספחים.3כנ"ל, אך צינורות קוטר " 3.34.4.0030

לא לחישוב !!! 170.00 40.00 מ"א 4כנ"ל, אך צינורות קוטר " 3.34.4.0040

צינורות 34.4 סה"כ לתת פרק:
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ספחים ואביזרים 34.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,600.00 130.00 20.00 יח'  מכני),Tספחים מפלדה שחורה צבועה (זוויות, התסעפויות, מעברי קוטר, 

.3, לצינורות קוטר "QUICK UPלא כולל מחבר קל מסוג 
3.34.5.0010

לא לחישוב !!! 140.00 15.00 יח' .4כנ"ל, אך ספחים קוטר " 3.34.5.0020

לא לחישוב !!! 7,370.00 1.00 יח'  לרבות תא3 למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "UL/FMברז אזעקה 
, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים2בילום, שני מנומטרים , ברז ניקוז "

"CENTRALושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת "
 או ש"ע.

3.34.5.0030

לא לחישוב !!! 740.00 1.00 יח' 3 מותקן על צנרת קוטר "24VDC UL/FM (FLOW SWITCHמפסק זרימה (
" או ש"ע.POTTER תוצרת " VSR-Fכדוגמת דגם 

3.34.5.0040

לא לחישוב !!! 1,470.00 1.00 יח'  BFV-G(W כדוגמת דגם (3 עשוי ברזל יציקה קוטר "UL/FMמגוף פרפר 
" או ש"עCENTRALתוצרת "

3.34.5.0050

לא לחישוב !!! 1,760.00 1.00 יח' 4כנ"ל,א ך מגוף קוטר " 3.34.5.0060

לא לחישוב !!! 980.00 1.00 יח'  כדוגמת תוצרת "אליאום" או1 קוטר "UL/FMמגוף כדורי עם מפסק מצב 
ש"ע.

3.34.5.0070

לא לחישוב !!! 1,280.00 1.00 יח' .1 1/2כנ"ל, אך מגוף קוטר " 3.34.5.0080

לא לחישוב !!! 1,630.00 1.00 יח' .2כנ"ל, אך מגוף קוטר " 3.34.5.0090

לא לחישוב !!! 1,300.00 1.00 יח' , כדוגמת3 עשוי ברזל יציקה, קוטר "UL/FM SWINGשסתום על חוזר דגם 
" או ש"ע.VIKING תוצרת "G-1 דגם 

3.34.5.0100

לא לחישוב !!! 1,480.00 1.00 יח' .4כנ"ל, אך שסתום קוטר " 3.34.5.0110

לא לחישוב !!! 980.00 1.00 יח' 11/2) קוטר "FEST an DRAIN) UL/FMברז בדיקה וניקוז עם חלונית 
" או ש"ע.AGF תוצרת "1000כדוגמת דגם 

3.34.5.0120

לא לחישוב !!! 380.00 1.00 יח'  לרבות ברז ניתוק כדוגמת תוצרת1/4 קוטר "UL/FMפורק לחץ 
"GRINNELL.או ש"ע "

3.34.5.0130

לא לחישוב !!! 420.00 1.00 יח' - ספרינקלרים רזרביים.6ארון ל 3.34.5.0140

לא לחישוב !!! 280.00 2.00 יח' " תוצרתUA כדוגמת "UL/FM מאושר 300PSI, עד 3 1/2מד לחץ קוטר "
"RELIABLEאו ש"ע לרבות אביזרי חיבור, ברז תלת דרכי ומופת יציאה "
 מהצינור הראשי.1/4"

3.34.5.0150

2,600.00 ספחים ואביזרים 34.5 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,600.00 מערכת גילוי אש משולבת כריזה 34 סה"כ לפרק:

מערכת מצלמות מעגל סגור 35 פרק:

מערכת מצלמות מעגל סגור 35.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,200.00 2.00 יח' מצלמה דום חיצוני יום/לילה אנטיוונדלית על התקנה על הקיר או תקרה

.SIMENS תוצרת CVVC1317-LPדגם 
3.35.1.0010

לא לחישוב !!! 7,000.00 1.00 יח' 3.35.1.0020 מקלדת ועכבר קומפלט.22 כולל מסף "CH2TB16מערכת הקלטה 

לא לחישוב !!! 9.00 200.00 מ"א  (הכבל .. ממקור הודיאוRG59/RG11אספקה והתקנה כבל וידיאו 
(מצלמה) עד מטרצת המיתוג או המסך באופן רציף).

3.35.1.0030

לא לחישוב !!! 1,300.00 קומפלט1.00  כולל התקנת ציוד וחיבורים וכל אביזרי עזר הנדרשיםU10ארון תקשורת 
להשלמת המערכת כולל הפעלה בדיקה והדרכה קומפלט.

3.35.1.0040

לא לחישוב !!! 1,600.00 8.00 יח'  התקנה על הקיר אוCFF CI317 LPמצלמה דום פנימית יום/לילה דגם  
.SIMENSתקרה תוצרת 

3.35.1.0050

לא לחישוב !!! 5,000.00 קומפלט1.00  כולל כבלים וחווט להשלמת22 ומסך "DELLעמדת צפיה הכוללת מחשב 
מערכת ובאישור המפקח קומפלט.

3.35.1.0060

מערכת מצלמות מעגל סגור 35.1 סה"כ לתת פרק:

מערכת מצלמות מעגל סגור 35 סה"כ לפרק:

1,331,722.68 סת ואולם קידושין בית כנ 3 סה"כ לתת כתב:
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(+)12.50תת כתב: בית כנסת במפלס 

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

קורות יסוד 2.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,197.80 1,510.00 2.78 מ"ק 20) ברוחב 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות יסוד בדלות תלויות בטון ב-

ס"מ
4.2.41.0010

4,197.80 קורות יסוד 2.41 סה"כ לתת פרק:

קירות בטון 2.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,797.00 1,550.00 3.74 מ"ק 4.2.61.0010 ס"מ15) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

117,660.40 1,430.00 82.28 מ"ק 4.2.61.0020 ס"מ20) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

4,186.00 1,300.00 3.22 מ"ק 4.2.61.0030 ס"מ30) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

5,118.10 1,270.00 4.03 מ"ק 4.2.61.0040 ס"מ35) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

132,761.50 קירות בטון 2.61 סה"כ לתת פרק:

עמודי בטון 2.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,936.00 1,600.00 2.46 מ"ק ) בחתכים שונים2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30עמודים בדלים בטון ב- 4.2.62.0010

3,936.00 עמודי בטון 2.62 סה"כ לתת פרק:

קורות ומעקות בטון 2.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,827.90 1,410.00 16.19 מ"ק ) בחתכים2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות תחתונות תלויות בטון ב-

שונים. גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה
4.2.71.0010

12,311.40 1,420.00 8.67 מ"ק 30/30) בחתך 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות תחתונות תלויות בטון ב-
ס"מ. גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה - השלמת בטון בין לוח"דים

4.2.71.0020

36,970.20 1,410.00 26.22 מ"ק ) בחתכים שונים2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות עליונות ומעקות בטון ב- 4.2.71.0030

169.20 1,410.00 0.12 מ"ק ) בחתך מלבני2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות עליונות ומעקות בטון ב-
 ס"מ - עבור "סכר סמוי"20ברוחב 

4.2.71.0040
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(+)12.50תת כתב: בית כנסת במפלס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

72,278.70 קורות ומעקות בטון 2.71 סה"כ לתת פרק:

חגורות בטון 2.72 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,917.20 2,040.00 1.43 מ"ק 7) יצוקות על מחיצות ברוחב 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30חגורות בטון ב-

ס"מ לרבות מעל הפתחים
4.2.72.0010

5,133.00 1,770.00 2.90 מ"ק 10) יצוקות על מחיצות ברוחב 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30חגורות בטון ב-
ס"מ לרבות מעל הפתחים

4.2.72.0020

1,248.20 1,580.00 0.79 מ"ק 20) יצוקות על קירות ברוחב 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30חגורות בטון ב-
ס"מ לרבות מעל הפתחים

4.2.72.0030

9,298.40 חגורות בטון 2.72 סה"כ לתת פרק:

תקרות וגגות בטון מלא 2.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
68,891.52 318.00 216.64 מ"ר 4.2.81.0010 ס"מ25) עובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30תקרות או גגות בטון ב-

68,891.52 תקרות וגגות בטון מלא 2.81 סה"כ לתת פרק:

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,194.00 940.00 15.10 מ"ק  ס"מ על גבי פלטות טרומיות וקורות, לרבות5 בעובי 30בטון טופינג ב-

 ס"מ בין הפלטות30ברצועות ברוחב עד 
4.2.85.0010

5,303.20 560.00 9.47 מ"ק  ק"ג/מ"ק1200שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 
D-D - איטום גג לציוד בין מרפסות גג לפי חתך 40חוזק 

4.2.85.0020

59,645.60 560.00 106.51 מ"ק  ק"ג/מ"ק1200שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 
(+)12.50 - איטום גג במפלס 40חוזק 

4.2.85.0030

2,235.54 53.00 42.18 מ"ר  ס"מ מעל לבטון שיפועים (הנמדד בנפרד) בתוספת4"מדה" בעובי 
איזולטקס

4.2.85.0040

2,703.00 53.00 51.00 מ"ר  ס"מ מעל לבטון שיפועים (הנמדד בנפרד) בתוספת4"מדה" בעובי 
D-Dאיזולטקס - איטום גג לציוד בין מרפסות גג לפי חתך 

4.2.85.0050

27,279.63 53.00 514.71 מ"ר  ס"מ מעל לבטון שיפועים (הנמדד בנפרד) בתוספת4"מדה" בעובי 
(+)12.50איזולטקס - איטום גג במפלס 

4.2.85.0060

7,854.08 26.00 302.08 מ"ר תוספת עבור החלקת גגות מבטון בהליקופטר לפי שיפועי הניקוז 4.2.85.0070

571.56 22.00 25.98 מ"א  (איטום הרולקה נמדד1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 
בנפרד) עם מוסף פולימרי

4.2.85.0080
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(+)12.50תת כתב: בית כנסת במפלס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
888.80 22.00 40.40 מ"א  (איטום הרולקה נמדד1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 

D-Dבנפרד) עם מוסף פולימרי - איטום גג לציוד בין מרפסות גג לפי חתך 
4.2.85.0090

5,648.28 22.00 256.74 מ"א  עם מוסף פולימרי1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 
(+)12.50(איטום הרולקה נמדד בנפרד) - איטום גג במפלס 

4.2.85.0100

126,323.69 ג ובטון שיפועים לגגות בטון טופינ 2.85 סה"כ לתת פרק:

בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעל 2.93 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,472.50 2,150.00 1.15 מ"ק  ס"מ,20/30) בחתך 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30בליטות אופקיות בטון ב-

מעל ומתחת לפתחים
4.2.93.0010

בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעל2,472.50 2.93 סה"כ לתת פרק:

בטון חשוף, קיטום פינות ומוספים לבטון 2.94 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,099.00 100.00 60.99 מ"ר תוספת לקירות ועמודים מרובעים בתוך המבנה עבור יציקת שטחים

אנכיים של בטון חשוף (גלוי) רגיל בתבניות מלוחות עץ/לבידים. (אין
דרישות לרמת גימור גבוהה) - עבור קורות עליונות וקורות בדלות

4.2.94.0010

6,099.00 ות ומוספים לבטון בטון חשוף, קיטום פינ 2.94 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.95 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
122,880.00 4,800.00 25.60 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 4.2.95.0010

14,400.00 4,800.00 3.00 טון רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 4.2.95.0020

137,280.00 פלדת זיון 2.95 סה"כ לתת פרק:

563,539.11 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

מוצרי בטון טרום ודרוך 3 פרק:

פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"דים) 3.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
142,755.50 530.00 269.35 מ"ר  ס"מ לעומס נוסף40 בעובי 50פלטות חלולות ודרוכות (לוח"דים), בטון ב-

 מ', מורכבות באתר, המחיר כולל את12.0 ק"ג/מ"ר ואורך עד 1200עד 
חוטי הדריכה

4.3.30.0010
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(+)12.50תת כתב: בית כנסת במפלס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

142,755.50 פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"דים) 3.30 סה"כ לתת פרק:

142,755.50 מוצרי בטון טרום ודרוך 3 סה"כ לפרק:

עבודות בניה 4 פרק:

בניה בבלוקי בטון 4.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,759.04 128.00 255.93 מ"ר 4.4.10.0010 ס"מ7מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 

25,482.32 136.00 187.37 מ"ר 4.4.10.0020 ס"מ10מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 

4,214.30 170.00 24.79 מ"ר 4.4.10.0030 ס"מ20 חורים בעובי 4קירות בלוקי בטון חלולים 

62,455.66 יה בבלוקי בטון בנ 4.10 סה"כ לתת פרק:

62,455.66 עבודות בניה 4 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 5.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,424.00 60.00 40.40 מ"א  שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות2איטום רולקות ב-

 מ"מ כל אחת,5, בעובי SBSאלסטומריות משוכללות מושבחות בפולימר  
 ס"מ30 עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות רצועת  חיזוק תחתונה ברוחב 

 ס"מ עם ציפוי אגרגט,50עם ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 
 " או ש"ע בכמותGS474" או "פריימר 101פריימר ביטומני מסוג "פריימר 

 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי מסוג300
" או "איזיגום" או ש"ע244" או "אלסטיק 18"פזקרול 

4.5.13.0010

15,404.40 60.00 256.74 מ"א  שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות2איטום רולקות ב-
 מ"מ כל אחת,5, בעובי SBSאלסטומריות משוכללות מושבחות בפולימר  

 ס"מ30 עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות רצועת  חיזוק תחתונה ברוחב 
 ס"מ עם ציפוי אגרגט,50עם ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 

 " או ש"ע בכמותGS474" או "פריימר 101פריימר ביטומני מסוג "פריימר 
 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי מסוג300

" או "איזיגום" או ש"ע - איטום גג במפלס244" או "אלסטיק 18"פזקרול 
12.50(+)

4.5.13.0020

5,680.80 90.00 63.12 מ"ר  שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות2איטום גגות שטוחים ב-
" או "ביטומגום4R מ"מ, מסוג "פוליפז 4, בעובי SBSמושבחות בפולימר 

4R 4" או "ספירפלקסR 4 לבן" או "ישראנובהRאו ש"ע, עם שריון לבד "
פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות

לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחת
 " אוGS-474" או "פריימר 101ונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 

 גר'/מ"ר300" או ש"ע בכמות  B-191 " פריימר 

4.5.13.0030
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(+)12.50תת כתב: בית כנסת במפלס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
53,255.70 90.00 591.73 מ"ר  שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות2איטום גגות שטוחים ב-

" או "ביטומגום4R מ"מ, מסוג "פוליפז 4, בעובי SBSמושבחות בפולימר 
4R 4" או "ספירפלקסR 4 לבן" או "ישראנובהRאו ש"ע, עם שריון לבד "

פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות
לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחת

 " אוGS-474" או "פריימר 101ונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 
 גר'/מ"ר - איטום גג במפלס300" או ש"ע בכמות  B-191 " פריימר 

12.50(+)

4.5.13.0040

1,373.60 34.00 40.40 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 אלסטומרי פוליאוריטני מסוג "וולקם 
" או18" או ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 230"ספירטאן 
" או ש"עB-121" או "איזיגום" או "244"אלסטיק 

4.5.13.0050

8,729.16 34.00 256.74 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 אלסטומרי פוליאוריטני מסוג "וולקם 
" או18" או ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 230"ספירטאן 
" או ש"ע - איטום ג ג במפלסB-121" או "איזיגום" או "244"אלסטיק 

12.50(+)

4.5.13.0060

86,867.66 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
5,827.80 110.00 52.98 מ"ר איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים מסוג

" או ש"ע106" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר MB"מסטיק 
 ק"ג/מ"ר)4.5 שכבות ציפוי (בכמות כוללת 3 גר'/מ"ר, ב- 300 בכמות 

 מ"מ3לקבלת ציפוי יבש בעובי של 

4.5.28.0010

5,827.80 איטום רצפות חדרים רטובים 5.28 סה"כ לתת פרק:

איטום קירות בציפוי צמנטי 5.35 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
43,870.40 70.00 626.72 מ"ר איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי חד רכיבי גמיש מסוג "טורוסיל פלקס

4" או ש"ע בשתי שכבות (בכמות כוללת של 100" או "הידרוסיל 100 
 מ"מ3 - 3.5ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 

4.5.35.0010

43,870.40 איטום קירות בציפוי צמנטי 5.35 סה"כ לתת פרק:

בידוד תרמי ואקוסטי 5.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,189.76 32.00 255.93 מ"ר F-30בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג החם" ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף 

 ס"מ3בעובי 
4.5.70.0010

2,907.00 57.00 51.00 מ"ר בידוד תרמי לגגות וקירות חיצוניים ע"י לוחות פוליסטירן משוחל
 ס"מ60/125פומבורד (קל-קר דחוס) או ש"ע, עמידים למים ולחות במידות 

 ס"מ5ובעובי 

4.5.70.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 57.00 514.71 מ"ר בידוד תרמי לגגות וקירות חיצוניים ע"י לוחות פוליסטירן משוחל

 ס"מ60/125פומבורד (קל-קר דחוס) או ש"ע, עמידים למים ולחות במידות 
(+)12.50 ס"מ - איטום גג במפלס 5ובעובי 

4.5.70.0030

11,096.76 בידוד תרמי ואקוסטי 5.70 סה"כ לתת פרק:

147,662.62 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

נגרות ומסגרות 6 פרק:

נגרות 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 7,100.00 2.00 יח' 4.6.1.0010 ס"מ150/237 - דלת עץ דקורטיבית במידות 201טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 5,520.00 1.00 יח' 4.6.1.0020 ס"מ120/230 - דלת עץ דקורטיבית במידות 202טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 5,060.00 1.00 יח' 4.6.1.0030 ס"מ110/230 - דלת עץ דקורטיבית במידות 202טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 4,600.00 2.00 יח' 4.6.1.0040 ס"מ100/230 - דלת עץ דקורטיבית במידות 203טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 4,600.00 1.00 יח' 4.6.1.0050 ס"מ100/230 - דלת עץ דקורטיבית במידות 204טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 4,600.00 2.00 יח' 4.6.1.0060 ס"מ100/230 - דלת עץ דקורטיבית במידות 205טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 2,360.00 קומפלט1.00 4.6.1.0070 - מערכת מחיצות טרספה206טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 2,360.00 קומפלט1.00 4.6.1.0080 - מערכת מחיצות טרספה207טיפוס נ-

לא לחישוב !!! 4,740.00 1.00 יח' 4.6.1.0090 ס"מ100/237 - דלת דקורטיבית במידות 208טיפוס נ-

נגרות 6.1 סה"כ לתת פרק:

מסגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,500.00 4,500.00 1.00 יח' 4.6.2.0010 ס"מ105/100 - חלון הדף לממ"ד במידות 201טיפוס מ-

5,200.00 5,200.00 קומפלט1.00 4.6.2.0020 ס"מ90/200 - דלת  ציר במידות 202טיפוס מ-
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
530.00 530.00 1.00 יח' 8 - צינור איוורור חיצוני "203טיפוס מ- 4.6.2.0030

405.00 405.00 1.00 יח' 4 - צינור איוורור פנימי  "204טיפוס מ- 4.6.2.0040

405.00 405.00 1.00 יח' 4 - צינור איוורור חיצוני "205טיפוס מ- 4.6.2.0050

530.00 530.00 1.00 יח' 8 - צינור איוורור פנימי  "206טיפוס מ- 4.6.2.0060

5,800.00 5,800.00 1.00 יח' 4.6.2.0070 ס"מ40/250/220 - מסגרת ודלתות פח במידות 207טיפוס מ-

2,510.00 2,510.00 1.00 יח' 4.6.2.0080 ס"מ40/95/220 - מסגרת ודלתות פח לארון במידות 209טיפוס מ-

2,520.00 2,520.00 1.00 יח' 4.6.2.0090 ס"מ100/210 - דלת ציר במידות 210טיפוס מ-

לא לחישוב !!! 1,300.00 2.00 יח' 4.6.2.0100 ס"מ52/208 - רפפה במידות 211טיפוס מ-

לא לחישוב !!! 400.00 175.00 מ"א 4.6.2.0110 ס"מ110 -עקה טכנאים בגובה 501טיפוס מ-

22,400.00 מסגרות 6.2 סה"כ לתת פרק:

6.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,540.00 2.00 יח' סבוניה אלקטרונית בעמידה (ללא מגע יד) תוצרת "שטרן" או ש"ע עם

, מצופה כרום, מותקן מושלםV9סוללה או שנאי 
4.6.11.0010

לא לחישוב !!! 170.00 13.00 יח' משאבת סבון תלויה ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם 4.6.11.0020

לא לחישוב !!! 190.00 8.00 יח' מברשת אסלה תלויה ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם 4.6.11.0030

לא לחישוב !!! 190.00 8.00 יח'  ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה ומנגנון5פח אשפה עגול לנפח 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"עPS820 דוושת רגל, דגם "

4.6.11.0040

לא לחישוב !!! 270.00 2.00 יח'  ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה12פח אשפה עגול לנפח 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע,PS 830ומנגנון דוושת רגל, דגם "

מותקן מושלם

4.6.11.0050

לא לחישוב !!! 290.00 8.00 יח' 4.6.11.0060 (נירוסטה), מותקן מושלם304מחזיק נייר טואלט שלישייה, מפלב"ם 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,020.00 2.00 יח' 304 ליטר מפלב"מ 9.6מתקן משולב לנייר ניגוב ידיים עם פח קטן נפח 

 מ"מ שקוע בקיר, חצי שקוע (מידות פתח362/718/118(נירוסטה) במידות 
" דוגמת "פנלPB 2297 מ"מ) או התקנה חיצונית, דגם "310/663/98קיר 

פרוייקטים" או ש"ע

4.6.11.0070

לא לחישוב !!! 310.00 2.00 יח' 4.6.11.0080 (נירוסטה), מותקן מושלם304 ס"מ מפלב"מ 14 ס"מ ורוחב 51מדף באורך 

לא לחישוב !!! 320.00 2.00 יח'  (נירוסטה), להתקנה על כנף דלת304 ס"מ מפלב"מ 60נגיש- ידית אחיזה 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע לפיPB8320-60תא שירותי נכים, דגם "

3 חלק 1918תקן ישראלי 

4.6.11.0090

לא לחישוב !!! 740.00 2.00 יח'  ס"מ, למקלחת80 (נירוסטה), באורך 316נגיש- מאחז יד קבוע מפלב"מ 
3 חלק 1918נכים להתקנה על הקיר, לפי תקן ישראלי 

4.6.11.0100

לא לחישוב !!! 1,150.00 2.00 יח' 304 ס"מ מפלב"מ 75-95נגיש- מאחז יד מתרומם לשרותי נכים, באורך 
 ס"מ מחובר לרצפה, דגם75-85(נירוסטה) מותקן על רגל חיזוק בגובה 

"PS 880 ,ניוטון כוח הרמה, לפי תקן22" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע 
3 חלק 1918 ישראלי 

4.6.11.0110

לא לחישוב !!! 2,780.00 2.00 יח' נגיש- מייבש ידיים חשמלי סילוני עם שני פתחי איוורור, כיסוי מפלסטיק
 ס"מ דגם62/32/19אנטי בקטריאלי, בגוון לבן/אפור/כסוף, במידות 

"EcoMoכדוגמת "י.שטרן" או ש"ע, לרבות חיישן תרמוסטטי אוטומטי "
וכרית קרמית לספיגת רסיסי המים מייבוש הידיים, מותקן מושלם. המחיר

לא כולל נקודת חשמל

4.6.11.0120

6.11 סה"כ לתת פרק:

6.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 43,000.00 1.00 יח'  ס"מ, לרבות: חלק עליון עם205 ס"מ ובגובה 200/55ארון קודש במידות 

 כנפיים על צירי פין+מנעול וידיות דקורטיביות וחלק תחתון - ארון2דלת 
לאחסון. הארון עשוי מעץ מלא מיובש בתנור, בגימור לכה בגוון טבעי,

בתוספת עיטורי גילוף או ריקוע מלא או זכוכית צבועה

4.6.40.0010

לא לחישוב !!! 14,000.00 1.00 יח'  ס"מ, לרבות לוח105 ס"מ ובגובה 50/50עמוד תפילה לחזן במידות 
תחתון, עליון וחזיתי, בתוספת עיטורי גילוף או ריקוע מלא או זכוכית

צבועה

4.6.40.0020

לא לחישוב !!! 1,700.00 241.00 יח'  מקומות. הספסל4מקום ישיבה עם גב מעוגל (דגם ספרדי), בספסל  של 
עשוי מעץ בוק מיובש בתנור ולבידים בגימור לכה בגוון טבעי

4.6.40.0030

לא לחישוב !!! 4,000.00 2.00 יח' רמפה מתקפלת 4.6.40.0040

לא לחישוב !!! 20,000.00 1.00 יח' 4.6.40.0050 ס"מ260/280במה במידות 

6.40 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

22,400.00 גרות ומסגרות נ 6 סה"כ לפרק:

אינסטלציה 7 פרק:

צנורות מים חמים וקרים 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 178.00 30.00 מ"א  (כחול)APC GAL עטופה עם ציפוי חיצוני 40צנרת פלדה סקדיול 

מורכבים בהברגה, מונחים בקירות גלויים, סמויים, בתקרה כפולה כולל:
 נומינלי, אביזרים, זיזים, ווים לתליה1חציבה, שרוולים וסתימה, קוטר "

ולחיזוק, רקורד ליד כל שסתום והסתעפות

4.7.1.0010

לא לחישוב !!! 178.00 40.00 מ"א  (כחול)APC GAL עטופה עם ציפוי חיצוני 40צנרת פלדה סקדיול 
מורכבים בהברגה, מונחים בקירות גלויים, סמויים, בתקרה כפולה כולל:

 נומינלי, אביזרים, זיזים, ווים לתליה2חציבה, שרוולים וסתימה, קוטר "
ולחיזוק, רקורד ליד כל שסתום והסתעפות

4.7.1.0020

לא לחישוב !!! 178.00 30.00 מ"א  (כחול)APC GAL עטופה עם ציפוי חיצוני 40צנרת פלדה סקדיול 
מורכבים בהברגה, מונחים בקירות גלויים, סמויים, בתקרה כפולה כולל:

 נומינלי, אביזרים, זיזים, ווים לתליה3חציבה, שרוולים וסתימה, קוטר "
ולחיזוק, רקורד ליד כל שסתום והסתעפות

4.7.1.0030

לא לחישוב !!! 46.00 200.00 מ"א  מ"מ כולל אביזרי25 מ"מ בתוך מתעל בקוטר 16צנרת "פקסגול" בקוטר 
התחברות

4.7.1.0040

לא לחישוב !!! 46.00 20.00 מ"א  מ"מ כולל אביזרי32 מ"מ בתוך מתעל 20צנרת "פקסגול" בקוטר 
התחברות

4.7.1.0050

לא לחישוב !!! 46.00 40.00 מ"א 4.7.1.0060 מ"מ בתוך מתעל כולל אביזרי התחברות32צנרת "פקסגול" בקוטר 

לא לחישוב !!! 45.00 20.00 יח'  מעלות) מפליז בתוך קופסה105קופסה בקיר לחיבור צנרת "פקסגול (
מפלסטיק

4.7.1.0070

לא לחישוב !!! 360.00 4.00 יח' 5 (1  צנרת "פקסגול" כולל ברז סגירה בקוטר "1מחלק מפליז בקוטר "
יציאות)

4.7.1.0080

לא לחישוב !!! 450.00 קומפלט1.00 מעבר צנרת מים בקיר מקלט לפי פרט הג"א 4.7.1.0090

ורות מים חמים וקרים צנ 7.1 סה"כ לתת פרק:

אביזרים לצנרת מים 7.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 125.00 2.00 יח'  כולל3/4ברז כדורי תוצרת "שגיב" מעבר מלא למים קרים וחמים בקוטר "

רקורדים
4.7.2.0010

640.00 320.00 קומפלט2.00 4.7.2.0020 כולל רקורדים1ברז כדורי תוצרת "שגיב" בקוטר "

לא לחישוב !!! 480.00 קומפלט2.00 4.7.2.0030 כולל רקורדים2ברז כדורי תוצרת "שגיב" בקוטר "
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,840.00 קומפלט2.00  מ"מ צבוע בצבע יסוד ושתי1.5 מפח פלדה 130X90X30ארון כ"א במידות 

שכבות צבע שמן בגוון שיבחר האדריכל כולל:גלגילון עליו צנור גומי
 מ' ומזנק התזה,25 אט'ובאורך 8 ללחץ עבודה של 3/4משוריין בקוטר "
 תוצרת "ארקה" עם חיבור שטורץ2 "שגיב", ברז בקוטר "1שסתום בקוטר "

 מ', מזנק רב שימושי15 זרנוקים מפוליאסטר באורך 2 לחיבור מהיר כ"א 
"2

4.7.2.0040

לא לחישוב !!! 640.00 4.00 יח' 4.7.2.0050 ק"ג6מטפה אבקה יבשה במשקל 

640.00 אביזרים לצנרת מים 7.2 סה"כ לתת פרק:

נקזים ואוורורים לדלוחין ושופכין 7.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 126.00 50.00 מ"א  ולשופכין דלוחין ת"י מתחת לתקרה כפולה בקירות  אוHDPEצנורות מ 

במילוי כולל: אביזרים, עיני בקורת, שרוולים, מתלים, חבקי החלקה,
אביזרי התפשטות, נקודות קבע, חיצוב חריצים וסתימתם, אביזרי מעבר

 מ"מ110לצנרת פי.וי.סי. קונזולים ווים לחיזוק בקוטר 

4.7.4.0010

לא לחישוב !!! 90.00 40.00 מ"א צנורות פוליפרופילן לניקוז דלוחין ומזגנים לפי ת"י כולל: עיני ביקורת,
שרוולים חיצוב חריצים וסתימתם, ספחים, קונזולים ווים לחיזוק, בקוטר

 מ"מ כל הצנרת בתקרה התלויה תחוזק עם פרופיל אלומיניום32 - 50
למניעת "בטן" החיזוק תלוי במחיר הצנרת

4.7.4.0020

לא לחישוב !!! 230.00 1.00 יח'  עם מכסה רשת מיציקת פליז תוצרת4/"4מחסום רצפה מפוליפרופילן "
מ.פ.ה. בגוון שיבחחר ע"י האדריכל

4.7.4.0030

לא לחישוב !!! 230.00 4.00 יח'  עם מכסה רשת מיציקת פליז תוצרת4/"2מחסום רצפה מפוליפרופילן "
מ.פ.ה. בגוון שיבחחר ע"י האדריכל

4.7.4.0040

לא לחישוב !!! 230.00 4.00 יח' 4 מ"מ מפוליפרופילן בקוטר "50קופסת ביקורת (מאסף) עם יציאה בקוטר 
עם מכסה יציקת פליז תוצרת מ.פ.ה. (מרובע) בגוון שיבחר ע"י האדריכל

4.7.4.0050

לא לחישוב !!! 320.00 2.00 יח' 4 מ"מ מפוליפרופילן בקוטר "63קופסת ביקורת (מאסף) עם יציאה בקוטר 
עם מכסה יציקת פליז תוצרת מ.פ.ה. (מרובע) בגוון שיבחר ע"י האדריכל

4.7.4.0060

לא לחישוב !!! 320.00 3.00 יח'  עם מכסה יציקת פליז תוצרת4 בקוטר "HDPEקופסת ביקורת נופלת מ - 
מ.פ.ה. (מרובע) בגוון שיבחר ע"י האדריכל

4.7.4.0070

לא לחישוב !!! 440.00 קומפלט14.00 PVCהכנה וחיבורים לניקוז מזגן כולל אספקה והרכבה של צנרת מחברת 
 מ"מ מהמזגן לעד ל"סיפון חי"40לבן בהדבקות (כולל אביזרים) בקוטר 

 מ') כמפורט בתוכניות או לפי הנחיות המפקח10בקרבת המזגן (עד 

4.7.4.0080

לא לחישוב !!! 45.00 3.00 יח' 4כובע אויר מפי.וי.סי. לצנור בקוטר " 4.7.4.0090

קזים ואוורורים לדלוחין ושופכין נ 7.4 סה"כ לתת פרק:

קבועות תברואתיות ואביזריהן 7.5 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,700.00 קומפלט10.00 אסלת בית-כסא אירופאי תלויה מחרס לבן מסוג מעולה תוצרת "חרסה" 

דגם "פטרה" כולל: מכסה ומושב פלסטיק קשיח תוצרת "פלסאון" עם צירי
 נירוסטה, חיזוק לרצפה ולקיר באמצעות ברגים מצופים כרום,שרוול

לחיבור המוצא כולל פתח ביקורת, כל הצנרת המחברת לאסלה, מיכל
הדחה סמוי כולל אביזר מתאם בין המיכל לאסלה תוצרת "פלסאון"  כ

, מעמד מאלומיניום המותאם למערכות אלו יצוק בבטון לפי1/2ולל ברז "
פרט

4.7.5.0010

לא לחישוב !!! 2,650.00 קומפלט2.00 אסלת בית-כסא אירופאי תלויה מחרס תלויה לנכים מסוג מעולה תוצרת
"דורווויט" כולל: מכסה ומושב פלסטיק, חיזוק לרצפה ולקיר באמצעות

מעמד מיוחד שרוול לחיבור המוצא כולל פתח ביקורת, כל הצנרת
המחברת לאסלה, מיכל הדחה דו כמותי תוצרת "פלסאון" כולל אביזר

1/2חיבור מיוחד תוצרת "פלסאון" ברז "

4.7.5.0020

לא לחישוב !!! 880.00 קומפלט2.00 הגבהה לאסלת נכים תוצרת "פרסליט" 4.7.5.0030

לא לחישוב !!! 540.00 קומפלט10.00 קערת רחצה תוצרת "חרסה" דגם "נופר" בגוון שיבחר ע"י האדריכל,
אביזר הורקה (ונטיל) מפליז מצופה כרום עם פקק ושרשרת, זיזים מצנור

 אשר קצהו הקדמי סתום, צבוע צבע יסוד ושתי שכבות צבע1/2בקוטר "
 העבודה כוללת הרכבה בתוך שיש שיסופק ע"י1 1//2שמן לבן, סיפון ,"

אחרים

4.7.5.0040

לא לחישוב !!! 540.00 קומפלט2.00 קערת רחצה תוצרת "חרסה" דגם "אוסלו" בגוון שיבחר ע"י האדריכל,
אביזר הורקה (ונטיל) מפליז מצופה כרום עם פקק ושרשרת, זיזים מצנור

 אשר קצהו הקדמיסתום, צבוע צבע יסוד ושתי שכבות צבע1/2בקוטר "
1 1//2שמן לבן, סיפון ,"

4.7.5.0050

לא לחישוב !!! 680.00 קומפלט2.00  ס"מ בגוון שיבחר60/40קערת מטבח תוצרת "חרסה" דגם "גלדור" במידות 
 ע"י האדריכל, אביזר הורקה (ונטיל) מפליז מצופה כרום עם פקק

 אשר קצהו הקדמי סתום, צבוע צבע1/2ושרשרת, זיזים מצנור בקוטר "
2יסוד ושתי שכבות צבע שמן לבן, סיפון ,"

4.7.5.0060

לא לחישוב !!! 470.00 קומפלט12.00 סוללה  לכיור רחצה  למים קרים וחמים תוצרת "חמת" דגם "אוורסט" פיה
 בינונית וקבועה מהמשטח כולל ברזי "ניל"  ואביזר חיבור בין חמים

לקרים כולל כל האביזרים הדרושים

4.7.5.0070

לא לחישוב !!! 530.00 2.00 יח' סוללה למים חמים וקרים לכיור מטבח תוצרת "חמת" דגם "אוורסט"
להרכבה מהמשטח או מהקיר כולל ברזי "ניל" ואביזר חיבור בין חמים

לקרים כולל כל האביזרים הדרושים

4.7.5.0080

לא לחישוב !!! 390.00 2.00 יח'  כולל מסגרת15 בעומק 80X40ארון אלומיניום עבור מחלקים במידות 
ודלת מאלומיניום וידית סגירה ידני

4.7.5.0090

קבועות תברואתיות ואביזריהן 7.5 סה"כ לתת פרק:

ניקוז מי גשם 7.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! כל הדגמים כוללים צווארון שיותאם לסוג האיטום שיבוצע וכלול במחיר
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 820.00 4.00 יח' ) ניקוז6/"4 ("642578קולט מי גשם על הגג (אופקי) תוצרת  "דלמר" דגם 

) משפר ניקוז תחתון וגיאוטקס, מאריך620996 מ"מ (145כפול כולל ברדס 
+ ברגים וטבעות אטימה לחיבור לצנרת "גבריט"15/15עם רשתמנירוסטה 

HDPE לצנרת 110

4.7.6.0020

לא לחישוב !!! 142.00 60.00 מ"א  כדוגמת "גבריט" או "מובילית" ללניקוז גשם לפי ת"י בתוךHDPEצנורות 
 קירות בטון  או בלוקים או בפירים או בתוך קירות בטון כולל: אביזרים,

עיני בקורת, שרוולים, חיצוב חריצים וסתימתם, קונזולים ווים לחיזוק
4בקוטר "

4.7.6.0030

לא לחישוב !!! 250.00 4.00 יח'  עם אביזרHDPEזוית שפיכה מפלדה  כולל  כולל התחברות לצנרת  
מתכווץ

4.7.6.0040

לא לחישוב !!! 230.00 4.00 יח' 4.7.6.0050 ס"מ30/60שוקת מבטון במידות 

ניקוז מי גשם 7.6 סה"כ לתת פרק:

640.00 אינסטלציה 7 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל 8 פרק:

נקודות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 160.00 315.00 נקודה נקודת מאור פנימית/חיצונית. 4.8.1.0010

לא לחישוב !!! 180.00 7.00 נקודה נקודת מאור עם קופסת שיקוע. 4.8.1.0020

לא לחישוב !!! 160.00 42.00 נקודה נקודת חיבור קיר במעגל משותף. 4.8.1.0030

לא לחישוב !!! 190.00 15.00 נקודה נקודת חיבור קיר במעגל נפרד. 4.8.1.0040

לא לחישוב !!! 190.00 18.00 יח' נקודת הזנה למזגן חד פאזי/מפוח מרכזי חד פאזי. 4.8.1.0050

לא לחישוב !!! 50.00 18.00 נקודה תוספת למחיר בגין מפסק, או שקע, מוגן מים. 4.8.1.0060

לא לחישוב !!! 30.00 12.00 נקודה תוספת מחיר לנקודת חיבור קיר עבור שקע צמוד נוסף. 4.8.1.0070

לא לחישוב !!! 190.00 1.00 נקודה נקודה לדוד מים חמים (בויילר) סיום במפסק מואר דו קוטבי ליד הדוד. 4.8.1.0080

לא לחישוב !!! 100.00 25.00 נקודה .10CUנקודת חיבור הארקה  4.8.1.0090
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 110.00 8.00 נקודה .16CUנקודת חיבור הארקה  4.8.1.0100

לא לחישוב !!! 120.00 2.00 נקודה 25CU. 4.8.1.0110נקודת חיבור הארקה 

לא לחישוב !!! 100.00 75.00 נקודה 4.8.1.0120 על מוליך משותף10CUנקודת חיבור הארקה 

לא לחישוב !!! 120.00 5.00 נקודה נקודת טלפון. 4.8.1.0130

לא לחישוב !!! 250.00 8.00 נקודה .CAT7נקודת תקשורת מחשבים (כולל כבל)  4.8.1.0140

לא לחישוב !!! 100.00 10.00 יח' נקודת תקשורת כללית. 4.8.1.0150

לא לחישוב !!! 120.00 3.00 נקודה נקודת טלויזיה/טל"כ. 4.8.1.0160

לא לחישוב !!! 40.00 2.00 יח' תוספת למחיר נקודת מאור עבור מפסק חילוף. 4.8.1.0170

לא לחישוב !!! 120.00 32.00 נקודה נקודת לחצן הדלקת תאורה מואר ע"י ממסר צעד. 4.8.1.0180

לא לחישוב !!! 110.00 17.00 נקודה נקודת הכנה לגלאי פריצה/מקודד 4.8.1.0190

לא לחישוב !!! 350.00 3.00 נקודה נקודת לחצן הפסקת חשמל בחירום. 4.8.1.0200

לא לחישוב !!! 120.00 2.00 נקודה נקודת אינטרקום פנימי משולב מסך כולל כבל. 4.8.1.0210

לא לחישוב !!! 200.00 קומפלט2.00 נקודת אינטרקום חיצוני משולב מצלמה כולל כבל. 4.8.1.0220

לא לחישוב !!! 120.00 62.00 נקודה נקודת גילוי אש. 4.8.1.0230

לא לחישוב !!! 120.00 7.00 נקודה נקודת  הכנה ל- מצלמת טלויזיה במעגל סגור. 4.8.1.0240

לא לחישוב !!! 400.00 קומפלט1.00  שקעים,4תוספת מחיר בגין עמדת עבודה כדוגמת ניסקו אופיס הכוללת 
, ושקע טלפון. נקודת חיבור קיר וכל נקודותCAT7שקע תקשורת מחשבים 

תקשורת ימדדו בנפרד - על פי פרט העמדה תהיה עה"ט/תה"ט/שקועה
בבטון כיידרש.

4.8.1.0250

לא לחישוב !!! 120.00 9.00 יח' נקודת רמקול כריזה. 4.8.1.0260



מוריה חברה לפיתוח ירושלים 120עמוד: 04/07/2021

112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

(+)12.50תת כתב: בית כנסת במפלס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 400.00 3.00 יח' נקודת עמדת מיקרופון חרום/או עמדת כריזה 4.8.1.0270

לא לחישוב !!! 600.00 1.00 יח' כל ההכנות לפנל כבאים. 4.8.1.0280

לא לחישוב !!! 350.00 קומפלט3.00 6נקודת פנל הדלקה כולל קופסת גביס שקועה בקיר או גלוי בתאום מפקח 
 מ"מ מלוח חשמל כולל השלמת23 מקומות כולל לחצנים מוארים צנרת 

חיווט וחיבורים ללחצנים ולוח כמפורט בתכניות קומפלט. (כבל פיקוד
ולחצנים נמדד בנפרד).

4.8.1.0290

לא לחישוב !!! 400.00 קומפלט 4.8.1.0300 מקומות.8כנ"ל אולם קופסה 

לא לחישוב !!! 450.00 קומפלט2.00 4.8.1.0310 מקומות.12כנ"ל אולם קופסא 

לא לחישוב !!! 200.00 4.00 יח' 4.8.1.0320 לחיבורים לחשמל ותקשורת משולבת בריהוט בבימה.CI-4קופסת 

לא לחישוב !!! 120.00 12.00 נקודה נקודת הכנה עבור רמקול במערכת מולטימדיה 4.8.1.0330

נקודות 8.1 סה"כ לתת פרק:

אינסטלציה חשמלית 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 150.00 6.00 יח' .4 בקוטר "PVCשרוולי מעבר עשויים   4.8.2.0010

לא לחישוב !!! 100.00 10.00 מ"א .3שרוול מעבר כנ"ל אולם בקוטר " 4.8.2.0020

לא לחישוב !!! 100.00 120.00 מ"א  ס"מ לרבות100 ס"מ וברוחב 100חפירה/חציבה בכלים או בידיים בעומק 
סרט סימון, חול וכמפורט בתוכנית וכל שיידרש עד להשלמה קומפ'.

4.8.2.0030

לא לחישוב !!! 1,800.00 1.00 יח'  ס"מ עם צלינדר בזק30 ובעומק 40x60ארון בזק ראשי עשוי במידות 
ומאושר ע"י חברת בזק דוגמת יקיר תעשיות.

4.8.2.0040

לא לחישוב !!! 85.00 15.00 מ"א  מ"מ5 ס"מ , בעובי 40X8.5תעלת רשת לכבלים מברזל מגלוון במידות 
לפחות,מותקנת על קיר ו/או מתחת לתקרה לרבות החיזוקים

הקונוזולות,המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

4.8.2.0050

לא לחישוב !!! 70.00 15.00 מ"א  מ"מ5 ס"מ, בעובי 30X8.5תעלת רשת לכבלים מברזל מגלוון במידות 
לפחות,מותקנת על קיר ו/או מתחת לתקרה לרבות החיזוקים

הקונוזולות,המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

4.8.2.0060
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 61.00 45.00 מ"א  מ"מ5 ס"מ, בעובי 20X8.5תעלת רשת לכבלים מברזל מגלוון במידות 

לפחות,מותקנת על קיר ו/או מתחת לתקרה לרבות החיזוקים
הקונוזולות,המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

4.8.2.0070

לא לחישוב !!! 59.00 90.00 מ"א  מ"מ5 ס"מ, בעובי 10X8.5תעלת רשת לכבלים מברזל מגלוון במידות 
לפחות,מותקנת על קיר ו/או מתחת לתקרה לרבות החיזוקים

הקונוזולות,המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

4.8.2.0080

לא לחישוב !!! 140.00 5.00 מ"א  מ"מ לפחות כולל1.5 ס"מ מגלוון וצבוע בעובי 20X10תעלת פח במידות 
מכסה ואביזרים חיזוקים מתלים וכול חומרי העזר.

4.8.2.0090

לא לחישוב !!! 20.00 5.00 יח' 4.8.2.0100 ס"מ לתמיכת תעלות פח.20בלוקים 

לא לחישוב !!! 20.00 120.00 מ"א  להתקנה באדמה או ביציקה13.5 מ"מ י.ק.ע. 50צינור פוליאטילן בקוטר  
מאושר ע"י הרשויות, יועץ החשמל והמזמין.

4.8.2.0110

לא לחישוב !!! 75.00 150.00 מ"א 4.8.2.0120 מאושר ח"ח.6צינור קוברה דו שכבתי חלק מבפנים בקוטר "

לא לחישוב !!! 55.00 30.00 מ"א 4.8.2.0130 מאושר ח"ח.4צינור קוברה דו שכבתי חלק מבפנים בקוטר "

לא לחישוב !!! 2,500.00 קומפלט1.00  ס"מ מוגנת מים עם גג במידות מעל הקרקע10פילר בטון בעובי 
150X50X210 ס"מ30 ס"מ, מתחת לקרקע (ע"פ דרישות ח"ח)- רגל אחורית 

 ס"מ (לפי פרט80 ס"מ וצנרת מונחת בעומק 50 ועומק מתחת לקרקע 
ח"ח).

4.8.2.0140

לא לחישוב !!! 35.00 20.00 מ"א 4.8.2.0150 מאושר ח"ח.3צינור קוברה דו שכבתי חלק מבפנים בקוטר "

לא לחישוב !!! 15.00 20.00 מ"א 4.8.2.0160 מאושר ח"ח.2צינור קוברה דו שכבתי חלק מבפנים בקוטר "

לא לחישוב !!! 70.00 20.00 מ"א .6 בקוטר "PVCצינור   4.8.2.0170

לא לחישוב !!! 30.00 10.00 מ"א .2 בקוטר "PVCצינור   4.8.2.0180

לא לחישוב !!! 24.00 40.00 מ"א 4.8.2.0190 מ"מ, שאינו כלול במחיר הנקודה.42צינור מריכף בקוטר 

לא לחישוב !!! 17.00 40.00 מ"א 4.8.2.0200 מ"מ.36צינור כנ"ל אולם 

לא לחישוב !!! 13.00 150.00 מ"א 4.8.2.0210 מ"מ.32צינור כנ"ל אולם 

לא לחישוב !!! 9.00 80.00 מ"א 4.8.2.0220 מ"מ.25צינור כנ"ל אולם 
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(+)12.50תת כתב: בית כנסת במפלס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 7.00 200.00 מ"א 4.8.2.0230 מ"מ.20צינור כנ"ל אולם 

לא לחישוב !!! 241.00 60.00 מ"א 4.8.2.0240 ממ"ר.4X120N2XYכבל חשמל מנחושת 

לא לחישוב !!! 106.00 95.00 מ"א 4.8.2.0250 ממ"ר.4X50N2XYכבל חשמל מנחושת 

לא לחישוב !!! 14.00 70.00 מ"א 4.8.2.0260 ממ"ר.5X2.5N2XYכבל כנ"ל אולם 

לא לחישוב !!! 10.00 100.00 מ"א 4.8.2.0270 ממ"ר.3X2.5N2XYכבל כנ"ל אולם 

לא לחישוב !!! 10.50 50.00 מ"א 4.8.2.0280 ממ"ר., שאינו כלול במחיר הנקודה.5X1.5 N2XY(XLPEכבל כנ"ל אולם (

לא לחישוב !!! 8.00 125.00 מ"א 4.8.2.0290 ממ"ר., שאינו כלול במחיר הנקודה.3X1.5 N2XY(XLPEכבל כנ"ל אולם (

לא לחישוב !!! 35.00 120.00 מ"א 4.8.2.0300 ממ"ר.19X1.5N2XYכבל חשמל מנחושת לפיקוד 

לא לחישוב !!! 25.00 120.00 מ"א 4.8.2.0310 ממ"ר.10X1.5N2XYכבל חשמל מנחושת לפיקוד 

לא לחישוב !!! 20.00 70.00 מ"א 4.8.2.0320 ממ"ר.7X1.5N2XYכבל חשמל מנחושת לפיקוד 

לא לחישוב !!! 55.00 60.00 מ"א 4.8.2.0330 מ"מ.70PVCמוליך נחושת 

לא לחישוב !!! 37.00 95.00 מ"א 4.8.2.0340 מ"מ.50PVCמוליך נחושת 

לא לחישוב !!! 15.00 75.00 מ"א 4.8.2.0350 מ"מ.16PVCמוליך נחושת 

לא לחישוב !!! 12.00 100.00 מ"א 4.8.2.0360 מ"מ.10PVCמוליך נחושת 

לא לחישוב !!! 19.00 80.00 מ"א  ממ"ר להתקנה על מגשי רשת - המחיר כולל10מוליך נחושת חשוף שזור 
מהדקים קנדיים לכל יחידת מגש וכולל ביצוע גישור בין מגשי רשת.

4.8.2.0370

לא לחישוב !!! 150.00 4.00 יח'  ס"מ להתקנה12X12X10תיבה פלסטית מחומר כבה מאליו במידות 
שקועה בקיר עם מכסה לסגירה בברגים ומוגנת מים.

4.8.2.0380

לא לחישוב !!! 160.00 2.00 יח' 4.8.2.0390 ס"מ.20x20x15כנ"ל אולם במידות 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 170.00 4.00 יח' קופסת חיבורים מפוליקרבונט מחומר כבה מאליו עמיד בבדיקה בטמפ'

850 Cעם אפשרות כניסת צינור תקשורת ועם בורג שבוי ופקקים לכסות ,
 של חברתTITAN מ"מ דגם 80x80x50 במידות IP44ברגי הידוק לקיר 

NISKO

4.8.2.0400

לא לחישוב !!! 200.00 4.00 יח' קופסת חיבורים מפוליקרבונט מחומר כבה מאליו עמיד בבדיקה בטמפ'
850 Cעם אפשרות כניסת צינור תקשורת ועם בורג שבוי ופקקים לכסות ,

 של חברתTITAN מ"מ דגם 100x100x50 במידות IP55ברגי הידוק לקיר 
NISKO

4.8.2.0410

לא לחישוב !!! 300.00 4.00 מ"א גב עץ מהוקצע בציפוי פורמייקה לבנה לארון תקשורת מחיר לפי מטר
מרובע.

4.8.2.0420

לא לחישוב !!! 2,500.00 3.00 יח'  ס"מ כולל שלבי125 ס"מ בעומק 100שוחה בקרה מבטון קוטר פנימי 
 טון + שלט סימון מעבר כבלי חשמל לרבות12.5טיפוס ומכסה ביטון כבד 

חפירה,התקנה,תקרה,הכנת פתחים,חצץ בתחתית ואיטום כנדרש.

4.8.2.0430

לא לחישוב !!! 2,000.00 3.00 יח'  ס"מ100 ס"מ בעומק 80שוחת בקרה מבטון לכבלי תקשורת קוטר פנימי 
 טון לרבות12.5כולל שלבי טיפוס ומכסה ביטון כבד 

שילוט,חפירה,התקנה,תקרה,הכנת פתחים,הצץ בתחתית ואיטום כנדרש.

4.8.2.0440

לא לחישוב !!! 3,000.00 קומפלט1.00 קבלת בסיס למערכת מדידה במשרדי חברת החשמל הובלתו לשטח
והתקנתו ע"פ דרישותיהם לרבות כול חומרי ועבודות העזר

תיאומים,פגישות וכו' עד להשלמה קומפלט וכולל כול התיאומים
הנדרשים עד לקבלת החיבור.

4.8.2.0450

לא לחישוב !!! 1,000.00 2.00 מ"ר סתימת מעברים בחומר עמיד אש למשך שעתיים לפחות כולל אישורים
מיועץ בטיחות.

4.8.2.0460

לא לחישוב !!! 2,300.00 קומפלט1.00 העברת המתקן בדיקת חברת החשמל ותיקון כל ליקוי שידרש עד להשלמה
 קומפ' לרבות כל התיאומים הנדרשים ומתן סיוע ככל שיידרש. מחיר
בדיקה ראשונה ישולם ע"י המזמין וכל בדיקה נוספת תהיה על חשבון

הקבלן.

4.8.2.0470

לא לחישוב !!! 2,000.00 קומפלט1.00  לכל המתקן משורטטות במחשב בתוכניתAS MADEהכנת תוכניות עדות 
AUTOCAD 2019הכוללת שני דיסקים ושני העתקים של סט מלא של 

התוכניות.

4.8.2.0480

לא לחישוב !!! 400.00 2.00 יח'  לפחות מותקן על הקיר או על4x50A IP65 קוטבי מוגן מים 4מפסק פקט 
מוט ליד יחידת מיזוג כולל החיבורים למפסק.

4.8.2.0490

סטלציה חשמלית אינ 8.2 סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!!  (כולל) ומעלה יצויידו בבלוק מגעי עזר:3x63Aכל המאמ"תים מגודל 

n.o,n.cאלא אם צויין אחרת כלול במחיר היחידה של המפסק ולא תשולם.
 בעדם תוספת.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 4,500.00 קומפלט1.00 TC עם הגנות אלקטרוניות בלוק מגעי עזר +3X250A,36KA,MCCBמפסק 

 ס"מ כולל תעלות60X80X30 במידות IP-65מותקן בתוך קופסת פוליאסטר 
 פח מגולוונות לכיסוי צנרת הכבלים, כניסה ויצאה מלמטה.

4.8.3.0020

לא לחישוב !!! 3,500.00 1.00 יח'   עם הגנות אלקטורוניות בלוק מגעי עזר +3X250A, 36KA,MCCBמפסק 
TC.

4.8.3.0030

לא לחישוב !!! 1,800.00 1.00 יח'  עם הגנות טרמיות ומגנטיות22KA ,3X125Aמפסק זרם חצי אוטומטי 
מתכווננות.

4.8.3.0040

לא לחישוב !!! 1,550.00 2.00 יח' TC עם הגנות אלקטרוניות +36KA, 3X100Aמפסק זרם חצי אוטומטי 
ונעילה.

4.8.3.0050

לא לחישוב !!! 1,600.00 1.00 יח'   עם הגנות22KA כושר ניתוק 3X63Aמפסק חצי אוטמטי  אלקטרוני 
אלקטרוניות היתר כנ"ל.

4.8.3.0060

לא לחישוב !!! 720.00 5.00 יח' 4.8.3.0070 עם הגנות מגנטיות ותרמיות ניתנות לכיול.3X63Aמפסק חצי אוטומטי 

לא לחישוב !!! 670.00 1.00 יח' .10KA ,3X40Aמפסק חצי אוטמטי כנ"ל אולם עד  4.8.3.0080

לא לחישוב !!! 350.00 7.00 יח' .10KA אמפר 3X40מאמ"ת תלת פאזי  4.8.3.0090

לא לחישוב !!! 250.00 5.00 יח' .10KA אמפר, 3X32מאמ"ת תלת פאזי  4.8.3.0100

לא לחישוב !!! 200.00 2.00 יח' .10KA אמפר, 3X25מאמ"ת תלת פאזי  4.8.3.0110

לא לחישוב !!! 150.00 1.00 יח' .22KA ,2X16Aמאמ"ת דו קוטבי  4.8.3.0120

לא לחישוב !!! 50.00 115.00 יח' 10KA ,25Aמאמ"ת חד פאזי עד  4.8.3.0130

לא לחישוב !!! 74.00 1.00 יח' 2x10Aמפסק מנתק ללא הגנות  4.8.3.0140

לא לחישוב !!! 270.00 2.00 יח' .10KA ,3X2Aמאמ"ת תלת פאזי  4.8.3.0150

לא לחישוב !!! 270.00 1.00 יח' ".N.עם ניתוק "22KA ,1X6Aמאמ"ת חד פאזי  4.8.3.0160

לא לחישוב !!! 270.00 1.00 יח' .N.C.עם מגע עזר 22KA ,1X2Aמאמ"ת חד פאזי  4.8.3.0170

לא לחישוב !!! 140.00 2.00 יח' 4.8.3.0180 עם ניתוק אפס.10kA, כושר ניתוק 1x6Aמא"ז חד פאזי 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 180.00 3.00 יח' 4.8.3.0190 עם ניתוק אפס ונעילה.10kA, כושר ניתוק 1x16Aמא"ז חד פאזי עד 

לא לחישוב !!! 150.00 4.00 יח' .NC עם מגע עזר 10kA, כושר ניתוק 1x6Aמא"ז חד פאזי  4.8.3.0200

לא לחישוב !!! 2,500.00 1.00 יח'  לשלוש פאזות ואפס, כוללKA 100לזרם עד B+Cמגן ברק ומתחי יתר  
ההגנות עליו.

4.8.3.0210

לא לחישוב !!! 90.00 7.00 יח' .LEDנורות סימון  4.8.3.0220

לא לחישוב !!! 360.00 17.00 יח' A מיליאמפר דגם 4X40A 30ממסר פחת  4.8.3.0230

לא לחישוב !!! 330.00 3.00 יח' .A מילאמפר דגם 2X40A  30ממסר פחת   4.8.3.0240

לא לחישוב !!! 150.00 4.00 יח' .250/5משנה זרם  4.8.3.0250

לא לחישוב !!! 2,500.00 1.00 יח' SATEC PM135EHמכשיר מדידה אלקטרוני דגם + 4.8.3.0260

לא לחישוב !!! 4,000.00 6.00 מ"ר  בנוי מתאים להעמדה על הרצפה כולל3X250Aמבנה לוח ראשי חלוקה 
 מהדקים לאפס והארקה חיווט שילוט הובלה התקנה4x315Aפסי צבירה 

וחיבור קומפלט.וכולל כל שאר החיבורים הנידרשים להתקנת הלוח
המחיר לפי מ"ר חזית הלוח.

4.8.3.0270

לא לחישוב !!! 180.00 26.00 יח' .AC1, 4X16A קוטבי 4מגען  4.8.3.0280

לא לחישוב !!! 300.00 4.00 יח' 4.8.3.0290 עם בלוק מגעי עזר.AC3, 3X25A קוטבי עד 3מגען 

לא לחישוב !!! 1,600.00 1.00 יח'  שעות24שעון אלקטרוני אסטרונומי לפיקוד עם תכנית יומית עם רזרבה 
 דקות.1וכיול כל 

4.8.3.0300

לא לחישוב !!! 350.00 8.00 יח' 4.8.3.0310 שעות עם אפשרויות מיתוג כל רביעיה.24שעון שבת מכני בעל רזרבה 

לא לחישוב !!! 140.00 4.00 יח' .1-0-2-3-4 מצבים סיבובי 5מפסק פיקוד בורר  4.8.3.0320

לא לחישוב !!! 120.00 4.00 יח' .1-0-2-3 מצבים סיבובי 4מפסק פיקוד בורר  4.8.3.0330

לא לחישוב !!! 100.00 8.00 יח' .1-0-2 מצבים סיבובי 3מפסק  פיקוד בורר  4.8.3.0340

לא לחישוב !!! 180.00 2.00 יח' .1-0-2-3-4 מצבים דו קוטבי סיבובי 5מפסק פיקוד בורר  4.8.3.0350
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 150.00 2.00 יח' .1-0-2-3 מצבים דו קוטבי סיבובי 4מפסק פיקוד בורר  4.8.3.0360

לא לחישוב !!! 100.00 1.00 יח' .1-0-2 מצבים דו קוטבי סיבובי 3מפסק  פיקוד בורר  4.8.3.0370

לא לחישוב !!! 250.00 2.00 יח' לחצן הפסק חשמל. 4.8.3.0380

לא לחישוב !!! 120.00 14.00 יח' 4.8.3.0390 מגעים כולל בסיס4 פינים 14ממסר פיקוד 

לא לחישוב !!! 160.00 13.00 יח' 2x16A S.Rממסר פיקוד דו קוטבי  4.8.3.0400

לא לחישוב !!! 580.00 2.00 יח' 4.8.3.0410 דל הפסקים עם נגדי פריקה אינטגרלים.20KVAקבל תלת פאזי 

לא לחישוב !!! 350.00 1.00 יח' 4.8.3.0420 דל הפסקים עם נגדי פריקה אינטגרלים.KVAR 10קבל תלת פאזי 

לא לחישוב !!! 620.00 2.00 יח' .20KVARמגען תלת פאזי לניתוק קבלים המתאים להספק קבלים עד  4.8.3.0430

לא לחישוב !!! 480.00 1.00 יח' .10KVARמגען תלת פאזי לניתוק קבלים המתאים להספק קבלים עד  4.8.3.0440

לא לחישוב !!! 2,200.00 1.00 יח' 4.8.3.0450 דרגות לנ"ל.5בקר כופל הספק 

לא לחישוב !!! 1,150.00 1.00 יח' .ISO556B-4 ניתוקים דגם 4בקר לניתוק הזנות ע"י קבלת אות מרכזת אש  4.8.3.0460

לוחות חשמל 8.3 סה"כ לתת פרק:

הארקות 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 800.00 1.00 יח'  מ"ג60X8פס השוואת פוטנציאלים ראשי בגומחת חשמל בחוץ מנחושת 

לרבות כול ברגי החיבור, אומים דיסקיות, פליז, שילוט וכול חומרי העזר
הדרושים להתקנה. אורך הפס יתאים למספר המוליכים שיש לחבר ועוד

 מקום שמור.20%

4.8.4.0010

לא לחישוב !!! 550.00 1.00 יח'  מ"ג לרבות כול ברגי50X5פס השוואת פוטנציאלים משני לבניין מנחושת 
החיבור, אומים דיסקיות, פליז, שילוט וכול חומרי העזר הדרושים

 מקום20%להתקנה. אורך הפס יתאים למספר המוליכים שיש לחבר ועוד 
שמור.

4.8.4.0020

לא לחישוב !!! 3,000.00 קומפלט1.00 מערכת הארקת יסודות למבנה - המערכת תעמוד בכל דרישות החוק.
המחיר כולל פסי השוואת פוטנציאליים משניים, כולל טבעת גישור

הארקת מושלמת למבנה כמתוכנן - המחיר קומפ' כמפורט במפרט +תכניות
 ללא תוספת נקודות הארקה.

4.8.4.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 110.00 1.00 יח' 4.8.4.0040 מ"מ כולל חבקים.20X2גשר הארקה לשעון המים מפס שטוח ומגולבן 

לא לחישוב !!! 19.00 100.00 מ"א  ממ"ר לרבות מהדקים10 בחתך PVCמוליך הארקה מנחושת שזור ומבודד 
 מטר.3קנדיים כול 

4.8.4.0050

לא לחישוב !!! 350.00 1.00 יח'  ס"מ5 מ"מ מחובר לפש"פ ראשי עם ריתוך 30X4פלאח מגולוון במידות 
לפחות לטבעות הגישור כולל כל הציוד והעבודה הנדרש עד להשלמה

קומפלט.

4.8.4.0060

לא לחישוב !!! 18.00 50.00 מ"א 4.8.4.0070 ממ"ר.16 בחתך PVCמוליך הארקה מנחושת שזור ומבודד 

לא לחישוב !!! 26.00 20.00 מ"א 4.8.4.0080 ממ"ר.25מוליך הארקה מנחושת כנ"ל אולם בחתך בחתך 

הארקות 8.4 סה"כ לתת פרק:

טלפונים 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 15.00 60.00 מ"א  ממ"ר)2X0.6 זוג מסוג ג'לי להתקנת חוץ ומאושר ע"י בזק (5כבל טלפונים 

 5.
4.8.5.0010

לא לחישוב !!! 10.00 20.00 מ"א 4.8.5.0020 להתקנה פנימית.5 ממ"ר) 2X0.6 זוג (5כבל טלפונים 

לא לחישוב !!! 5.00 20.00 מ"א .2 ממ"ר) 2X0.6 זוג (2כבל טלפונים  4.8.5.0030

לא לחישוב !!! 6.00 20.00 מ"א .4 ממ"ר) 2X0.6 זוג (4כבל טלפונים  4.8.5.0040

לא לחישוב !!! 70.00 4.00 יח'  זוג לרבות בסיסי המתכת5) לכבל LSA-PLUSבסיסי חיבור מהדקים (
הדרושים וחיבור הכבלים למהדקים.

4.8.5.0050

טלפונים 8.5 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 400.00 9.00 יח' גוף תאורה פלורוסנטי "שלט יציאה" בגוון לבן-ירוק ע"פ תקן ישראלי סוג

IDO EM LED דקות90 תאורה בלתי ישירה-חברת "לירד שטייניץ" למשך 
 מ"מ.15 ס"מ עובי אותיות 15לפחות, גובה אותיות 

4.8.6.0010

לא לחישוב !!! 350.00 2.00 יח'   כולל כיתוב ותא פוטואלקטרי דגם1X11Wגוף תאורה פלורוסנטי 
תאורית של אלקטרוזן.

4.8.6.0020

לא לחישוב !!! 290.00 7.00 יח'  מפזרIP-65, 18W להתקנה חיצונית, עשוי יציקת אלומניום LEDגו"ת 
 של לירד שטייניץ.CIRCO דגם K4000פוליקרבונט °

4.8.6.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 600.00 2.00 יח'  דגם סטאר°1350LM,4000K, צבע 16W הספק הגוף IP-65גוף תאורה חוץ 

 של געש.2000לד 
4.8.6.0040

לא לחישוב !!! 350.00 20.00 יח'  או1 להתקנה שקועה עם עדשה 3W, SHIRA 1 EMגוף תאורה חרום  של 
 לפי הצורך כולל העברת חישובי תאוקרת חרום בקובץ נפרד והוכחת2

 - יבואן "לירד שטייניץ".1838עמידות בתקן 

4.8.6.0050

לא לחישוב !!! 350.00 3.00 יח'  לפי הצורך2 או 1, עם עדשה SHIRA 1 EM 3Wגוף תאורה חרום חיצוני 
וכולל חישובי מחשב לתאורת חרום לאזורים הדרושים, הוכחת עמידות

.1838בתקן 

4.8.6.0060

לא לחישוב !!! 350.00 24.00 יח'  3000K 4320LM 36W שקוע בתקרה מונמכת 60X60גוף תאורה פנאל לד 
BACKLITE

4.8.6.0070

לא לחישוב !!! 700.00 57.00 יח' 30W שקוע בתקרה מונמכת מעוצב הספק 60X60גוף תאורה פנאל לד 
3240Lm דגם ART LED תוצרת UNILEDיבואן שטייניץ לירד 

4.8.6.0080

לא לחישוב !!! 320.00 175.00 מ"א 4.8.6.0090 יבואן "לירד שטייניץ"EDISON של חברת 10W/Mפס לד לתאורה נסתרת 

לא לחישוב !!! 350.00 1.00 יח' 20W D-BRIGHT מ"מ 200 בקוטר LEDגוף תאורה עגול להתקנה שקועה 
 של לירד שטייניץ08

4.8.6.0100

לא לחישוב !!! 350.00 95.00 יח' 15W D-BRIGHT מ"מ 150 בקוטר LEDגוף תאורה עגול להתקנה שקועה 
 של לירד שטייניץ08

4.8.6.0110

לא לחישוב !!! 350.00 10.00 יח' 10W D-BRIGHT מ"מ 100 בקוטר LEDגוף תאורה עגול להתקנה שקועה 
 של לירד שטייניץ08

4.8.6.0120

לא לחישוב !!! 450.00 1.00 יח' LUNA LED 28Wגוף תאורה עגול להתקנה שקועה בתקרה מונמכת מסוג 
4000K IP65של לירד שטייניץ 

4.8.6.0130

לא לחישוב !!! 800.00 20.00 מ"א  ס"מ לתאורה ישירה7 ס"מ ועומק 6 לניארי ברוחב LEDפרופיל תאורה 
 כולל דרייברAPDעשוי אלומיניום אנודייז עם כיסוי פילקרבונט חלבי 

  של יבואן לירד4000K CRI>80 גוון אור 1760LM, 24Wאלקטרוני  הספק 
שטייניץ

4.8.6.0140

לא לחישוב !!! 1,420.00 7.00 יח'  עשוי יציקת אלומיניוםUP/DOWN צמוד קיר צילינדר LEDגוף תאורה 
TUBE, דגם 2x1740Lm ,2x17W ס"מ הספק 30 ס"מ ואורך 14בקוטר 

MEDIUM U/D תוצרת UNILAMPיבואן שטייניץ לירד 

4.8.6.0150

לא לחישוב !!! 1,700.00 6.00 יח' גו"ת קירי תואם לשנדליר 4.8.6.0160

גופי תאורה 8.6 סה"כ לתת פרק:

עבודות חשמל 8 סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח פנים 9.11 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 90.00 385.68 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות

עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים
4.9.11.0010

לא לחישוב !!! 77.00 123.35 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים השכבה
השניה ללא סיד (שליכטה שחורה), לרבות עיבוד מקצועות (פינות)

וזוויתנים

4.9.11.0020

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
לא לחישוב !!! 110.00 34.44 מ"ר  מ"מ,10" או ש"ע מאושר לממ"ד בעובי 770" או "PL130"טיח רב תכליתי 

 מ"מ5 עם רשת סיבי זכוכית ושליכט באגר או ש"ע בעובי עד 
4.9.13.0010

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
לא לחישוב !!! 115.00 162.72 מ"ר טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח

מיישרת ושכבת שליכטה שחורה
4.9.21.0010

טיח חוץ 9.21 סה"כ לתת פרק:

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
לא לחישוב !!! 239.00 68.89 מ"ר 80 ס"מ, מחיר יסוד 30/60ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 

ש"ח/מ"ר
4.10.31.0010

לא לחישוב !!! 49.00 67.69 מ"א 4.10.31.0020 ס"מ7,10שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 

לא לחישוב !!! 675.00 283.05 מ"ר  מ"מ, מחיר6 ס"מ ובעובי 100/300ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 
 ש"ח/מ"ר240יסוד לאריחים 

4.10.31.0030

לא לחישוב !!! 150.00 73.45 מ"א 4.10.31.0040 ס"מ7,10שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 

לא לחישוב !!! 239.00 42.18 מ"ר  ס"מ עובי30/30 במידות R12ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
 ש"ח/מ"ר85 מ"מ, מחיר יסוד 12 

4.10.31.0050

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

חיפוי קירות 10.50 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 247.00 123.35 מ"ר  ס"מ,30/90חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 

 ש"ח/מ"ר80מחיר יסוד 
4.10.50.0010

חיפוי קירות 10.50 סה"כ לתת פרק:

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 10.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 110.00 4.10 מ"א  ס"מ, מחיר יסוד20 ס"מ וברוחב עד 2סף דלת משיש (אבן) "חברון" בעובי 

 ש"ח/מ"א60
4.10.51.0010

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 10.51 סה"כ לתת פרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס 11.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 32.00 603.88 מ"ר " או ש"ע על טיח פנים או גבס, במריחה או בהתזה,2000צבע "סופרקריל 

לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע  ושתי שכבות "סופרקריל
" או ש"ע2000

4.11.11.0010

ים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס צבע וסיוד פנ 11.11 סה"כ לתת פרק:

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס 11.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 33.00 162.72 מ"ר צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חוץ חלק במריחה או בהתזה (כושר

 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר" ושתי שכבות11-12כיסוי 
"סופרקריל מ.ד" או ש"ע

4.11.12.0010

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס 11.12 סה"כ לתת פרק:

עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום 12 פרק:

חלונות 12.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 7,000.00 12.00 יח' 4.12.2.0010 ס"מ80/624 -חלון דריי קיפ במידות 101טיפוס א-

לא לחישוב !!! 1,350.00 5.00 יח' 4.12.2.0020 ס"מ47/78 -חלון  קיפ במידות 102טיפוס א-
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,350.00 4.00 יח' 4.12.2.0030 ס"מ52/78 -חלון  קיפ במידות 102טיפוס א-

לא לחישוב !!! 1,250.00 1.00 יח' 4.12.2.0040 ס"מ100/100 -חלון הזזה במידות 103טיפוס א-

לא לחישוב !!! 1,625.00 1.00 יח' 4.12.2.0050 ס"מ100/130 -חלון  הזזה במידות 104טיפוס א-

חלונות 12.2 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום 12.91 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,956.28 684.00 10.17 מ"ר  מ"מ4חיפוי קירות ע"י קסטות אלומיניום תלת-שכבתיות בעובי 

" או ש"ע צבועETALBOND מ"מ), דוגמת "אלוקובונד" או "0.5+3+0.5(
 ובחלקו הפנימי פריימר, לרבותPVDFבחלקו החיצוני בצבע 

קונסטרוקציית אלומיניום מפרופילי אומגה בעלי תעלות ניקוז אנכיות
וצמד פרופילי אלומיניום אופקיים מותאמים להתפשטות הקסטות, בשיטת

500 פרופילי נעילה זכר ונקבה ע"ג הקסטות. המחיר לשטח חיפוי מעל 
 מ"ר1500מ"ר ועד 

4.12.91.0010

6,956.28 חיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום 12.91 סה"כ לתת פרק:

6,956.28 עבודות אלומיניום 12 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים 14.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
49,384.80 360.00 137.18 מ"א 25חשפי פתחים/מזוזות ("שקפות") או משקופים ("עטבות") ברוחב עד 

 ס"מ, מאבן בעיבוד "מוטבה"3-5ס"מ ובעובי 
4.14.20.0010

49,384.80 עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים 14.20 סה"כ לתת פרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
70,272.00 480.00 146.40 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 
4.14.30.0010

70,272.00 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
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,729.90 430.00 31.93 מ"ר חיפוי קירות בטון חוץ בלוחות אבן טבעית נסורה בעיבוד "מוטבה", בעובי

 בין האבן ואיטום20 ס"מ, יציקת גב בטון ב-5 ס"מ : האבן 10 כולל של כ-
קיר בטון (קירות ללא  בידוד תרמי). מחיר כולל החיפוי בשורות

 ס"מ, כמפורט בבתכניות חזיתות1אבן,בגבהים ע"פ תכנית, כוחלה 
, מעוגן לקיר בטון קיים,10/10המבנה. המחיר כולל רשת זיון מ גולוון 

 עוגנים מנירוסטה,4תיקוני איטום, לרבות בחדירת ברגי רשת, קידוחים, 
ווים, חוטי עיגון, זוויתנים מגולוונים, גב בטון, קשירות ועיגונים לבטון,

ברגים, אבני פינה, חיפוי סביב פתחים, גמר בשיפוע וכו', הכל הנדרש
 "הוראות כלליות", מפרטים ותוכניות, עד לקבלת מוצר14.00בתת פרק 

מושלם

4.14.50.0010

211,740.60 430.00 492.42 מ"ר חיפוי קירות בטון חוץ בלוחות אבן טבעית נסורה בעיבוד "תלטיש עדין"
 ס"מ, יציקת גב בטון5 ס"מ : האבן 10או "מסמסם", בעובי כולל של כ-

 בין האבן ואיטום קיר בטון (קירות ללא  בידוד תרמי). מחיר כולל20ב-
 ס"מ, כמפורט1החיפוי בשורות אבן,בגבהים ע"פ תכנית, כוחלה 

, מעוגן10/10בבתכניות חזיתות המבנה. המחיר כולל רשת זיון מ גולוון 
4לקיר בטון קיים, תיקוני איטום, לרבות בחדירת ברגי רשת, קידוחים, 

עוגנים מנירוסטה, ווים, חוטי עיגון, זוויתנים מגולוונים, גב בטון, קשירות
 ועיגונים לבטון, ברגים, אבני פינה, חיפוי סביב פתחים, גמר בשיפוע

 "הוראות כלליות", מפרטים ותוכניות,14.00וכו', הכל הנדרש בתת פרק 
עד לקבלת מוצר מושלם

4.14.50.0020

225,470.50 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
6,874.00 350.00 19.64 מ"א  ס"מ  בלוחות  אבן בעיבוד30חיפוי אדני חלונות (ספים)  ברוחב  עד  

 ס"מ ושיפוע לניקוז2/2 ס"מ, עם שן עליונה בחתך 5"מוטבה", בעובי 
המים

4.14.60.0010

6,874.00 עיבוד פתחים בקירות מחופים 14.60 סה"כ לתת פרק:

352,001.30 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

מיזוג אויר 15 פרק:

VRV/Fמערכת  15.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
העבודה כוללת הצבת מעבים על בסיסים לפי פרט בתוכניות, הצנרת

מהיחידה עד לגג תהיה בתוך הקירות ותעבור דרך תקרות המחיר כולל
חציבה ותיקונים יש לקבל אישור לציוד בפרק זה ממתכנן מיזוג אוויר

ויועץ אקוסטיקה מיקום מדויק של יחידות פנימיות וחיצוניות בתיאום עם
 על הVRV/VRF CITY/POWER-MULTYהאדריכלבמבנה תותקן מערכות 

 קבלן להכין תוכנית לביצוע שתבוצע ע"י הנציג המורשה של החברה
בארץ ותאושר ע"י המהנדס החלוקה בין היחידות הפנימיות והמעבה

תתואם עם נציג המזמין והמהנדס עבודות אלו(הכנת תוכנית ביצוע
ותיאום עם המזמין יבוצעו ללא תשלום נוסף והם כלולים בסעיפים

השוניםהעבודה כוללת הצבת מעבים על בסיסים לפי פרט בתוכניות,

לא לחישוב !!! 120,000.00 קומפלט1.00 יחידת מעבה לקרור/חימום מסוג רב מאייד להתקנה חיצונית בגג המבנה
 כולל לוח פיקוד, גרילי הגנה על הסוללה והתקנה מושלמתR-410עם גז 

 כולל לוח חשמלBTU/HR 423,000היחידה תוצרת "סמסונג" לתפוקה של 
 וכל האביזרים בהדרושים להזנת מעבי משנה (תהיה הזנה אחת לשני

המעבים וקבלן מיזוג אוויר יבצע לוח משנה לפיצול והזנה לכל מעבה) -

4.15.1.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 9,200.00 12.00 יח' ) המתאימה לחיבור ליחידתSU-1יחידת טפול באויר ק ס ט ה  ע ג ו ל ה (

 תוצרתBTU/HR 30,000רב מאייד כולל חשמל ופיקוד, הספק קרור של 
"סמסונג" או ש"ע מאושר

4.15.1.0030

לא לחישוב !!! 3,400.00 2.00 יח' ) המתאימה לחיבור ליחידת רבSU-2יחידת טפול באויר להתקנה גלויה (
 תוצרתBTU/HR 9,600מאייד כולל חשמל ופיקוד, הספק קרור של 

"סמסונג" או ש"ע מאושר

4.15.1.0040

לא לחישוב !!! 8,600.00 2.00 יח' יחידת להכנסת אוויר צח מטופל להתקנה סמויה המתאימה לחיבור
 כולל חשמל ופיקוד, תוצרת "מיצובישי"AM140   (M-1ליחידת רב מאייד (

  או ש"ע תוצרת "דיקן"

4.15.1.0050

לא לחישוב !!! 9,000.00 קומפלט1.00  כולל חיבורMCM-C300Nמערכת בקרה מרכזית תוצרת "סמסונג" דגם 
יחידות מיזוג אויר כולל כבל  ומתאם עבור חיבור למערכת חירום

הנשלטת ע"י מרכזת גילוי אש

4.15.1.0060

לא לחישוב !!! 540.00 קומפלט16.00 4.15.1.0070 או ש"עMWR-SH00Nשלט רחוק קירי חוטי שקוע בקיר 

לא לחישוב !!! 12,000.00 קומפלט1.00  " עבור מערכת מיזוג האויר כולל התחברות לכלLצנרת נחושת דגם "
יחידות המאידים וחיבור למעבה ,כולל צנרת, אביזרים, הסתעפויות,

פיצולים, כיסוי צנרת לפי הנדרש במפרט, בדיקות לחץ, סעיף זה מתיחס
לכל העבודה עבור יחידות המחוברות למעבה וכולל את כל המערכת

המושלמת לפי הנחיות יצרן הציוד ונציגו המורשה בארץ

4.15.1.0080

לא לחישוב !!! 18,000.00 קומפלט1.00 ) 16צנרת לתקשורת ופיקוד בין כל המאידים במערכת המתוכננות ( כ - 
לבין יחידות העיבוי החיצוניות כולל חיווט בין המאידים ללוחות

ההפעלה, הכל לפי הנחית היצרן ונציגו המורשה בארץ

4.15.1.0090

VRV/Fמערכת  15.1 סה"כ לתת פרק:

תעלות גרילים ואוורור 15.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! התעלות והאביזרים יתלו מעל התקרה האקוסטית עם מוטות הברגה עד

לתקרה הקימת

לא לחישוב !!! 110.00 110.00 מ"א  מ"מ כולל אביזרים וכפות כיוון,0.9תעלות אויר מפח מגולבן בעובי עד 
מסגרות עץ, חיבור למפזרים למדפי ויסות ויחידות מ.א.

4.15.2.0020

לא לחישוב !!! 78.00 60.00 מ"ר 1בדוד פנימי אקוסטי תרמי לתעלות מיזוג אויר בעובי " 4.15.2.0030

לא לחישוב !!! כל המפזרים ותריסי היניקה יצבעו בצבעי "ראל" בגוון שיבחר ע" י
האדריכל ללא תוספת תשלום המפזרים יהיו מסוג "מחליפי אריח" או סוג
אחר לפי החלטת האדריכל תריסי אוויר חוזר יותקנו עם מסנן צמוד הגריל

 יותקן עם צירים וסוגרי פרפר
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 180.00 10.00 יח' תריס יניקת אויר מ אלומיניום מאולגן תקרתי עגול או מרובע בגוון

 מ"ר כולל וסת כמויות צוארון חיבור0.09שיבחר ע"י האדריכל בשטח עד 
לתעלה והרכבה בתוך תקרה כפולה

4.15.2.0050

לא לחישוב !!! 540.00 4.00 יח'  צבוע בתנור בשטח עדHBמפזר אויר תקרתי בדומה לתוצרת "מטלפרס" 
 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר.0.085

4.15.2.0060

לא לחישוב !!! 6,800.00 2.00 מ"א ,ווסת מהירות אלקטרוני1/2, לחץ "400CFMמפוח צנטריפוגלי  בספיקה 
 כדוגמת יט"א כולל חיבוריIP54מורכב בתוך תא אקוסטי מוגן מים דרג 

חשמל וחיווט עד ללוח הראשי מפסקים, הגנות, מפסק מקומי ליד היחידה
כולל צנרת חיווט הנדרשים,

4.15.2.0070

תעלות גרילים ואוורור 15.2 סה"כ לתת פרק:

ציוד סינון אויר 15.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 9,800.00 קומפלט1.00 " או ש"ע,FAH 480/180מערכת אוורור וסינון אב"כ מסוג "תיבת נח" דג 

 מק"ש במצב אוורור ומיועדת480 מק"ש אוויר במצב סינון ו- 180המספקת 
 המערכת כוללת:4570 נפשות. המערכת מאושרת בהתאם לת"י 100 ל-

 בר) וכניסת אוויר עם מסנן ראשוני, מסנן אב"כ, מפוח3שסתום הדף (
חשמלי, גיבוי ידני, תאורת חירום, מד כמות אוויר ויחי' שסתום הדף

A-803) 3בר) לשחרור לחץ ובקרת לחץ, התקנה במרחב המוגן התקני 
ובדיקת על-לחץ

4.15.3.0010

ציוד סינון אויר 15.3 סה"כ לתת פרק:

מיזוג אויר 15 סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים 22.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 18.00 251.59 מ"ר  מ"מ במקום לוח12.5תוספת למחיצות קלות עבור לוח צמנטבורד בעובי 

 מ"מ - (בצד אחד)10צמנטבורד בעובי 
4.22.12.0010

לא לחישוב !!! 245.00 183.76 מ"ר  מ"מ,10תקרות חוץ ופנים מלוחות צמנטבורד או ש"ע, בעובי 
 מ'), לרבות1.0 מ"מ (בגובה עד 0.7קונסטרוקציה מפח מגולוון בעובי 

מילוי המישקים (תפרים) במרק (שפכטל) מסוג "פוליפלקס" או ש"ע, הכל
עד גמר מושלם ומוכן לצביעה

4.22.12.0020

לא לחישוב !!! 255.00 95.88 מ"א  מ"מ, ברוחב פרוס10סגירה אופקית ואנכית מלוחות צמנטבורד בעובי 
0.7 ס"מ, לרבות קונסטרוקציה מפח מגולוון בעובי 100 ס"מ ועד 60מעל 

מ"מ, לרבות מילוי המישקים (תפרים) במרק (שפכטל) מסוג "פוליפלקס"
או ש"ע, הכל עד גמר מושלם ומוכן לצביעה

4.22.12.0030

ט וקירות חוץ קלים מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנ 22.12 סה"כ לתת פרק:

תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון 22.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 205.00 36.14 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') וגמר זוויתן בעובי 1.0התליה (בגובה עד 

 פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש)

4.22.22.0010

יום או מפח מגולוון תקרות תלויות מאלומינ 22.22 סה"כ לתת פרק:

תקרות תלויות פריקות, מאריחי פיברגלס 22.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 226.00 173.88 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחי פיברגלס חצי שקועים דגם "אדוונטג" או ש"ע

aw=0.95 מ"מ. המחיר15 ס"מ. עובי לוח 60/60 עשויה אריח במידות 
כולל את הפרופילים הנושאים (מפח מגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה

81 מ'), עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 1.0 עד 
ש"ח/מ"ר)

4.22.23.0010

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

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 280.00 195.71 מ"א קרניז (כרכוב) לתאורה נסתרת, סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי

1.0 ס"מ, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 50 מ"מ ברוחב פרוס עד 12.7 
04/803מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה. ראה פרט 

4.22.26.0010

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 סה"כ לתת פרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 סה"כ לפרק:

מערכות גילוי וכיבוי אש 34 פרק:

ספרינקלרים 34.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!!  UL/FM כולל אישור NFPAכל הציוד וצורת הרכבתו יתאימו לדרישות 

 (גם אם לא צויין בסעיף)1596ותקן ישראלי 

לא לחישוב !!! 94.00 60.00 יח'  , בועה,QUICK RESPONSE, ,RECESSED/PENDENTספרינקלר מסוג 
, טמפ' ההפעלהK=5.6," ,1/2 חלקים, נחיר 2 גימור כרום, לרבות רוזטה 

" או ש"ע.CENTRAL תוצרת "QR-GB מעלות צלסיוס, דגם 68,79,93

4.34.1.0020

לא לחישוב !!! 86.00 4.00 יח'  , בועה,QUICK RESPONSE, ,RECESSED SIDEWALLספרינקלר מסוג 
, טמפ' ההפעלהK=5.6," ,1/2 חלקים, נחיר 2 גימור כרום, לרבות רוזטה 

" או ש"ע.CENTRAL תוצרת "QR-GB מעלות צלסיוס, דגם 68,79,93

4.34.1.0030

לא לחישוב !!! 8.00 40.00 יח' תוספת עבור גימור לבן ורוזטה לבנה. 4.34.1.0040

לא לחישוב !!! 170.00 קומפלט20.00 4.34.1.0050 מ"מ.1000חיבור גמיש פלב"מ עם עיגון באורך עד 



מוריה חברה לפיתוח ירושלים 136עמוד: 04/07/2021

112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

(+)12.50תת כתב: בית כנסת במפלס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 185.00 קומפלט20.00 4.34.1.0060 מ"מ.1200כנ"ל, אך באורך עד 

לא לחישוב !!! 16,000.00 קומפלט1.00 טיפול באישור מכון התקנים כולל הכנה והגשה של כל המסמכים
הדרושים הזמנת בדיקות, עדכון תכניות, בדיקות חוזרות עד לקבלת אישור

 סופי של הרשויות (תשלום לפרק זה מותנה בביצוע סעיף זה)

4.34.1.0070

ספרינקלרים 34.1 סה"כ לתת פרק:

צינורות 34.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 83.00 110.00 מ"א  עם תפר גלויים או סמויים10צינורות פלדה שחורים צבועים סקדיול 

, לרבותQUICK UPבתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג 
1 1/2ספחים ומתלים, קוטר "

4.34.2.0010

לא לחישוב !!! 105.00 10.00 מ"א 2כנ"ל, אך צינורות קוטר " 4.34.2.0020

לא לחישוב !!! 112.00 70.00 מ"א , לרבות חיבורים מהירים,  לא כולל ספחים.3כנ"ל, אך צינורות קוטר " 4.34.2.0030

לא לחישוב !!! 170.00 40.00 מ"א 4כנ"ל, אך צינורות קוטר " 4.34.2.0040

צינורות 34.2 סה"כ לתת פרק:

ספחים ואביזרים 34.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 130.00 20.00 יח'  מכני),Tספחים מפלדה שחורה צבועה (זוויות, התסעפויות, מעברי קוטר, 

.3, לצינורות קוטר "QUICK UPלא כולל מחבר קל מסוג 
4.34.3.0010

לא לחישוב !!! 140.00 15.00 יח' .4כנ"ל, אך ספחים קוטר " 4.34.3.0020

לא לחישוב !!! 7,370.00 1.00 יח'  לרבות תא3 למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "UL/FMברז אזעקה 
, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים2בילום, שני מנומטרים , ברז ניקוז "

"CENTRALושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת "
 או ש"ע.

4.34.3.0030

לא לחישוב !!! 740.00 1.00 יח' 3 מותקן על צנרת קוטר "24VDC UL/FM (FLOW SWITCHמפסק זרימה (
" או ש"ע.POTTER תוצרת " VSR-Fכדוגמת דגם 

4.34.3.0040

לא לחישוב !!! 1,470.00 1.00 יח'  BFV-G(W כדוגמת דגם (3 עשוי ברזל יציקה קוטר "UL/FMמגוף פרפר 
" או ש"עCENTRALתוצרת "

4.34.3.0050

לא לחישוב !!! 1,760.00 1.00 יח' 4כנ"ל,א ך מגוף קוטר " 4.34.3.0060
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 980.00 1.00 יח'  כדוגמת תוצרת "אליאום" או1 קוטר "UL/FMמגוף כדורי עם מפסק מצב 

ש"ע.
4.34.3.0070

לא לחישוב !!! 1,280.00 1.00 יח' .1 1/2כנ"ל, אך מגוף קוטר " 4.34.3.0080

לא לחישוב !!! 1,630.00 1.00 יח' .2כנ"ל, אך מגוף קוטר " 4.34.3.0090

לא לחישוב !!! 1,300.00 1.00 יח' , כדוגמת3 עשוי ברזל יציקה, קוטר "UL/FM SWINGשסתום על חוזר דגם 
" או ש"ע.VIKING תוצרת "G-1 דגם 

4.34.3.0100

לא לחישוב !!! 1,480.00 1.00 יח' .4כנ"ל, אך שסתום קוטר " 4.34.3.0110

לא לחישוב !!! 980.00 1.00 יח' 11/2) קוטר "FEST an DRAIN) UL/FMברז בדיקה וניקוז עם חלונית 
" או ש"ע.AGF תוצרת "1000כדוגמת דגם 

4.34.3.0120

לא לחישוב !!! 380.00 1.00 יח'  לרבות ברז ניתוק כדוגמת תוצרת1/4 קוטר "UL/FMפורק לחץ 
"GRINNELL.או ש"ע "

4.34.3.0130

לא לחישוב !!! 420.00 1.00 יח' - ספרינקלרים רזרביים.6ארון ל 4.34.3.0140

לא לחישוב !!! 280.00 2.00 יח' " תוצרתUA כדוגמת "UL/FM מאושר 300PSI, עד 3 1/2מד לחץ קוטר "
"RELIABLEאו ש"ע לרבות אביזרי חיבור, ברז תלת דרכי ומופת יציאה "
 מהצינור הראשי.1/4"

4.34.3.0150

ספחים ואביזרים 34.3 סה"כ לתת פרק:

מערכות גילוי וכיבוי אש 34 סה"כ לפרק:

1,298,410.47 (+)12.50בית כנסת במפלס  4 סה"כ לתת כתב:
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עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

קורות ומעקות בטון 2.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,410.00 0.08 מ"ק ) בחתך מלבני2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות עליונות ומעקות בטון ב-

 ס"מ - סכר סמוי20ברוחב 
5.2.71.0010

קורות ומעקות בטון 2.71 סה"כ לתת פרק:

חגורות בטון 2.72 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,040.00 1.67 מ"ק 7) יצוקות על מחיצות ברוחב 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30חגורות בטון ב-

ס"מ לרבות מעל הפתחים
5.2.72.0010

לא לחישוב !!! 1,770.00 0.12 מ"ק 10) יצוקות על מחיצות ברוחב 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30חגורות בטון ב-
ס"מ לרבות מעל הפתחים

5.2.72.0020

לא לחישוב !!! 1,580.00 1.91 מ"ק 20) יצוקות על קירות ברוחב 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30חגורות בטון ב-
ס"מ לרבות מעל הפתחים

5.2.72.0030

חגורות בטון 2.72 סה"כ לתת פרק:

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 53.00 17.71 מ"ר 5.2.85.0010 ס"מ מעל לבטון שיפועים (הנמדד בנפרד) - במטבחון4"מדה" בעובי 

לא לחישוב !!! 22.00 16.83 מ"א  (איטום הרולקה נמדד1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 
בנפרד) - במטבחון

5.2.85.0020

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

משטחים ומשולשי מדרגות מבטון 2.92 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,371.40 370.00 17.22 מ"ר  ס"מ בחדרי26) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30משטחי ביניים בטון ב-

מדרגות
5.2.92.0010

5,802.30 307.00 18.90 מ"ר 15) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30משטחים משופעים למדרגות בטון ב-
 ס"מ

5.2.92.0020

4,716.25 77.00 61.25 מ"א 5.2.92.0030 ס"מ16/28 חתך המדרגה 30משולשי בטון למדרגות, ב-

16,889.95 משטחים ומשולשי מדרגות מבטון 2.92 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.93 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
36,432.00 4,800.00 7.59 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 5.2.93.0010

36,432.00 פלדת זיון 2.93 סה"כ לתת פרק:

53,321.95 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
לא לחישוב !!! 128.00 119.52 מ"ר 5.4.10.0010 ס"מ7מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 

לא לחישוב !!! 136.00 5.96 מ"ר 5.4.10.0020 ס"מ10מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 

לא לחישוב !!! 170.00 47.81 מ"ר 5.4.10.0030 ס"מ20 חורים בעובי 4קירות בלוקי בטון חלולים 

יה בבלוקי בטון בנ 4.10 סה"כ לתת פרק:

עבודות בניה 4 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

איטום רצפות חדרים רטובים 5.28 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 110.00 17.71 מ"ר איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים מסוג

" או ש"ע106" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר MB"מסטיק 
 ק"ג/מ"ר)4.5 שכבות ציפוי (בכמות כוללת 3 גר'/מ"ר, ב- 300 בכמות 

 מ"מ - במטבחון3לקבלת ציפוי יבש בעובי של 

5.5.28.0010

איטום רצפות חדרים רטובים 5.28 סה"כ לתת פרק:

בידוד תרמי ואקוסטי 5.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 32.00 119.52 מ"ר  ס"מ- מאחורי3 בעובי F-30בידוד תרמי ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף 

102קירות בידוד. ראה פרט קיר טיפוסי בתכנית 
5.5.70.0010

בידוד תרמי ואקוסטי 5.70 סה"כ לתת פרק:

עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

נגרות ומסגרות 6 פרק:

נגרות אולם קידושין 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 3,600.00 1.00 יח' 5.6.1.0010 ס"מ105/230 - דלת כניסה למטבחון במידות 301טיפוס נ-

נגרות אולם קידושין 6.1 סה"כ לתת פרק:

מסגרות אולם קידושין 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! יח' מסגרות 5.6.2.0010

לא לחישוב !!! 3,600.00 1.00 יח' 5.6.2.0020 ס"מ105/230 - דלת  חד כנפית במידות 301טיפוס מ-

לא לחישוב !!! 3,600.00 קומפלט1.00 5.6.2.0030 ס"מ100/220 - דלת  חד כנפית במידות 302טיפוס מ-

לא לחישוב !!! 910.00 קומפלט1.00 5.6.2.0040 ס"מ35/60/220 - ארון תקשורת  במידות 303טיפוס מ-

לא לחישוב !!! 1,520.00 1.00 יח' 5.6.2.0050 ס"מ35/100/220 - ארון חשמל במידות 304טיפוס מ-

מסגרות אולם קידושין 6.2 סה"כ לתת פרק:

נגרות חדר מדרגות 6.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 5,350.00 2.00 יח' 5.6.3.0010  ס"מ80/210 - דלת עץ דקורטיבית במידות 401טיפוס נ-

גרות חדר מדרגות נ 6.3 סה"כ לתת פרק:

מסגרות חדר מדרגות 6.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 5,220.00 2.00 יח' 5.6.4.0010 ס"מ120/225 - דלת פלדלת במידות 401טיפוס מ-

לא לחישוב !!! 5,220.00 קומפלט1.00 5.6.4.0020 ס"מ120/227 - דלת פלדלת במידות 401טיפוס מ-

לא לחישוב !!! 270.00 41.00 מ"א 5.6.4.0030 - מאחז יד בחדר מדרגות402טיפוס מ-

לא לחישוב !!! 270.00 1.25 מ"א 5.6.4.0040 ס"מ110 - מעקה בחדר מדרגות בגובה 403טיפוס מ-

מסגרות חדר מדרגות 6.4 סה"כ לתת פרק:
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תת כתב: אולם קידושין,חדר מדרגות וחדר משאבות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

גרות ומסגרות נ 6 סה"כ לפרק:

אינסטלציה 7 פרק:

צנורות מים חמים וקרים 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 178.00 20.00 מ"א  (כחול)APC GAL עטופה עם ציפוי חיצוני 40צנרת פלדה סקדיול 

מורכבים בהברגה, מונחים בקירות גלויים, סמויים, בתקרה כפולה כולל:
 נומינלי, אביזרים, זיזים, ווים לתליה1חציבה, שרוולים וסתימה, קוטר "

ולחיזוק, רקורד ליד כל שסתום והסתעפות

5.7.1.0010

לא לחישוב !!! 178.00 10.00 מ"א  (כחול)APC GAL עטופה עם ציפוי חיצוני 40צנרת פלדה סקדיול 
מורכבים בהברגה, מונחים בקירות גלויים, סמויים, בתקרה כפולה כולל:

 נומינלי, אביזרים, זיזים, ווים לתליה2חציבה, שרוולים וסתימה, קוטר "
ולחיזוק, רקורד ליד כל שסתום והסתעפות

5.7.1.0020

לא לחישוב !!! 46.00 60.00 מ"א  מ"מ כולל אביזרי25 מ"מ בתוך מתעל בקוטר 16צנרת "פקסגול" בקוטר 
התחברות

5.7.1.0030

לא לחישוב !!! 45.00 6.00 יח'  מעלות) מפליז בתוך קופסה105קופסה בקיר לחיבור צנרת "פקסגול (
מפלסטיק

5.7.1.0040

לא לחישוב !!! 360.00 2.00 יח' 3 (1  צנרת "פקסגול" כולל ברז סגירה בקוטר "1מחלק מפליז בקוטר "
יציאות)

5.7.1.0050

ורות מים חמים וקרים צנ 7.1 סה"כ לתת פרק:

אביזרים לצנרת מים 7.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 320.00 קומפלט2.00 5.7.2.0010 כולל רקורדים1ברז כדורי תוצרת "שגיב" בקוטר "

לא לחישוב !!! 480.00 קומפלט1.00 5.7.2.0020 כולל רקורדים2ברז כדורי תוצרת "שגיב" בקוטר "

לא לחישוב !!! 1,840.00 קומפלט1.00  מ"מ צבוע בצבע יסוד ושתי1.5 מפח פלדה 130X90X30ארון כ"א במידות 
שכבות צבע שמן בגוון שיבחר האדריכל כולל:גלגילון עליו צנור גומי

 מ' ומזנק התזה,25 אט'ובאורך 8 ללחץ עבודה של 3/4משוריין בקוטר "
 תוצרת "ארקה" עם חיבור שטורץ2 "שגיב", ברז בקוטר "1שסתום בקוטר "

 מ', מזנק רב שימושי15 זרנוקים מפוליאסטר באורך 2 לחיבור מהיר כ"א 
"2

5.7.2.0030

לא לחישוב !!! 640.00 2.00 יח' 5.7.2.0040 ק"ג6מטפה אבקה יבשה במשקל 

אביזרים לצנרת מים 7.2 סה"כ לתת פרק:

נקזים ואוורורים לדלוחין ושופכין 7.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: אולם קידושין,חדר מדרגות וחדר משאבות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 126.00 10.00 מ"א  ולשופכין דלוחין ת"י מתחת לתקרה כפולה בקירות  אוHDPEצנורות מ 

במילוי כולל: אביזרים, עיני בקורת, שרוולים, מתלים, חבקי החלקה,
אביזרי התפשטות, נקודות קבע, חיצוב חריצים וסתימתם, אביזרי מעבר

 מ"מ110לצנרת פי.וי.סי. קונזולים ווים לחיזוק בקוטר 

5.7.4.0010

לא לחישוב !!! 90.00 40.00 מ"א צנורות פוליפרופילן לניקוז דלוחין ומזגנים לפי ת"י כולל: עיני ביקורת,
שרוולים חיצוב חריצים וסתימתם, ספחים, קונזולים ווים לחיזוק, בקוטר

 מ"מ כל הצנרת בתקרה התלויה תחוזק עם פרופיל אלומיניום32 - 50
למניעת "בטן" החיזוק תלוי במחיר הצנרת

5.7.4.0020

לא לחישוב !!! 230.00 2.00 יח'  עם מכסה רשת מיציקת פליז תוצרת4/"4מחסום רצפה מפוליפרופילן "
מ.פ.ה. בגוון שיבחחר ע"י האדריכל

5.7.4.0030

לא לחישוב !!! 230.00 2.00 יח'  עם מכסה רשת מיציקת פליז תוצרת4/"2מחסום רצפה מפוליפרופילן "
מ.פ.ה. בגוון שיבחחר ע"י האדריכל

5.7.4.0040

לא לחישוב !!! 230.00 2.00 יח' 4 מ"מ מפוליפרופילן בקוטר "50קופסת ביקורת (מאסף) עם יציאה בקוטר 
עם מכסה יציקת פליז תוצרת מ.פ.ה. (מרובע) בגוון שיבחר ע"י האדריכל

5.7.4.0050

לא לחישוב !!! 320.00 2.00 יח'  עם מכסה יציקת פליז תוצרת4 בקוטר "HDPEקופסת ביקורת נופלת מ - 
מ.פ.ה. (מרובע) בגוון שיבחר ע"י האדריכל

5.7.4.0060

לא לחישוב !!! 440.00 קומפלט5.00 PVCהכנה וחיבורים לניקוז מזגן כולל אספקה והרכבה של צנרת מחברת 
 מ"מ מהמזגן לעד ל"סיפון חי"40לבן בהדבקות (כולל אביזרים) בקוטר 

 מ') כמפורט בתוכניות או לפי הנחיות המפקח10בקרבת המזגן (עד 

5.7.4.0070

לא לחישוב !!! 45.00 1.00 יח' 4כובע אויר מפי.וי.סי. לצנור בקוטר " 5.7.4.0080

קזים ואוורורים לדלוחין ושופכין נ 7.4 סה"כ לתת פרק:

קבועות תברואתיות ואביזריהן 7.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 540.00 קומפלט4.00 קערת רחצה תוצרת "חרסה" דגם "נופר" בגוון שיבחר ע"י האדריכל,

אביזר הורקה (ונטיל) מפליז מצופה כרום עם פקק ושרשרת, זיזים מצנור
 אשר קצהו הקדמי סתום, צבוע צבע יסוד ושתי שכבות צבע1/2בקוטר "

 העבודה כוללת הרכבה בתוך שיש שיסופק ע"י1 1//2שמן לבן, סיפון ,"
אחרים

5.7.5.0010

לא לחישוב !!! 680.00 קומפלט2.00  ס"מ בגוון שיבחר60/40קערת מטבח תוצרת "חרסה" דגם "גלדור" במידות 
 ע"י האדריכל, אביזר הורקה (ונטיל) מפליז מצופה כרום עם פקק

 אשר קצהו הקדמי סתום, צבוע צבע1/2ושרשרת, זיזים מצנור בקוטר "
2יסוד ושתי שכבות צבע שמן לבן, סיפון ,"

5.7.5.0020

לא לחישוב !!! 470.00 קומפלט4.00 סוללה  לכיור רחצה  למים קרים וחמים תוצרת "חמת" דגם "אוורסט" פיה
 בינונית וקבועה מהמשטח כולל ברזי "ניל"  ואביזר חיבור בין חמים

לקרים כולל כל האביזרים הדרושים

5.7.5.0030
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תת כתב: אולם קידושין,חדר מדרגות וחדר משאבות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 530.00 2.00 יח' סוללה למים חמים וקרים לכיור מטבח תוצרת "חמת" דגם "אוורסט"

להרכבה מהמשטח או מהקיר כולל ברזי "ניל" ואביזר חיבור בין חמים
לקרים כולל כל האביזרים הדרושים

5.7.5.0040

לא לחישוב !!! 390.00 1.00 יח'  כולל מסגרת15 בעומק 80X40ארון אלומיניום עבור מחלקים במידות 
ודלת מאלומיניום וידית סגירה ידני

5.7.5.0050

קבועות תברואתיות ואביזריהן 7.5 סה"כ לתת פרק:

אינסטלציה 7 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל 8 פרק:

נקודות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 160.00 190.00 נקודה נקודת מאור פנימית/חיצונית. 5.8.1.0010

לא לחישוב !!! 160.00 25.00 נקודה נקודת חיבור קיר במעגל משותף. 5.8.1.0020

לא לחישוב !!! 190.00 10.00 נקודה נקודת חיבור קיר במעגל נפרד. 5.8.1.0030

לא לחישוב !!! 280.00 3.00 נקודה .5x16A CEEנקודת חיבור קיר תלת פאזי, סיום בשקע  5.8.1.0040

לא לחישוב !!! 190.00 18.00 יח' נקודת הזנה למזגן חד פאזי/מפוח מרכזי חד פאזי. 5.8.1.0050

לא לחישוב !!! 300.00 2.00 יח' נקודת הזנה למזגן/מפוח תלת פאזי. 5.8.1.0060

לא לחישוב !!! 50.00 7.00 נקודה תוספת למחיר בגין מפסק, או שקע, מוגן מים. 5.8.1.0070

לא לחישוב !!! 30.00 10.00 נקודה תוספת מחיר לנקודת חיבור קיר עבור שקע צמוד נוסף. 5.8.1.0080

לא לחישוב !!! 190.00 1.00 נקודה נקודה לדוד מים חמים (בויילר) סיום במפסק מואר דו קוטבי ליד הדוד. 5.8.1.0090

לא לחישוב !!! 100.00 27.00 נקודה .10CUנקודת חיבור הארקה  5.8.1.0100

לא לחישוב !!! 110.00 8.00 נקודה .16CUנקודת חיבור הארקה  5.8.1.0110

לא לחישוב !!! 120.00 2.00 נקודה 25CU. 5.8.1.0120נקודת חיבור הארקה 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 120.00 4.00 נקודה נקודת טלפון. 5.8.1.0130

לא לחישוב !!! 250.00 8.00 נקודה .CAT7נקודת תקשורת מחשבים (כולל כבל)  5.8.1.0140

לא לחישוב !!! 100.00 8.00 יח' נקודת תקשורת כללית. 5.8.1.0150

לא לחישוב !!! 120.00 2.00 נקודה נקודת טלויזיה/טל"כ. 5.8.1.0160

לא לחישוב !!! 40.00 4.00 יח' תוספת למחיר נקודת מאור עבור מפסק חילוף. 5.8.1.0170

לא לחישוב !!! 120.00 12.00 נקודה נקודת לחצן הדלקת תאורה מואר ע"י ממסר צעד. 5.8.1.0180

לא לחישוב !!! 110.00 3.00 נקודה נקודת הכנה לגלאי פריצה/מקודד 5.8.1.0190

לא לחישוב !!! 350.00 2.00 נקודה נקודת לחצן הפסקת חשמל בחירום. 5.8.1.0200

לא לחישוב !!! 120.00 22.00 נקודה נקודת גילוי אש. 5.8.1.0210

לא לחישוב !!! 120.00 4.00 נקודה נקודת  הכנה ל- מצלמת טלויזיה במעגל סגור. 5.8.1.0220

לא לחישוב !!! 400.00 קומפלט4.00  שקעים,4תוספת מחיר בגין עמדת עבודה כדוגמת ניסקו אופיס הכוללת 
, ושקע טלפון. נקודת חיבור קיר וכל נקודותCAT7שקע תקשורת מחשבים 

תקשורת ימדדו בנפרד - על פי פרט העמדה תהיה עה"ט/תה"ט/שקועה
בבטון כיידרש.

5.8.1.0230

לא לחישוב !!! 120.00 4.00 יח' נקודת רמקול כריזה. 5.8.1.0240

לא לחישוב !!! 400.00 1.00 יח' נקודת עמדת מיקרופון חרום/או עמדת כריזה 5.8.1.0250

לא לחישוב !!! 350.00 קומפלט2.00 6נקודת פנל הדלקה כולל קופסת גביס שקועה בקיר או גלוי בתאום מפקח 
 מ"מ מלוח חשמל כולל השלמת23 מקומות כולל לחצנים מוארים צנרת 

חיווט וחיבורים ללחצנים ולוח כמפורט בתכניות קומפלט. (כבל פיקוד
ולחצנים נמדד בנפרד).

5.8.1.0260

לא לחישוב !!! 120.00 6.00 נקודה נקודת הכנה עבור רמקול במערכת מולטימדיה 5.8.1.0270

לא לחישוב !!! 1,100.00 1.00 נקודה NPLנקודת  5.8.1.0280

נקודות 8.1 סה"כ לתת פרק:
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אינסטלציה חשמלית 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 150.00 6.00 יח' .4 בקוטר "PVCשרוולי מעבר עשויים   5.8.2.0010

לא לחישוב !!! 100.00 10.00 מ"א .3שרוול מעבר כנ"ל אולם בקוטר " 5.8.2.0020

לא לחישוב !!! 100.00 12.00 מ"א  ס"מ לרבות100 ס"מ וברוחב 100חפירה/חציבה בכלים או בידיים בעומק 
סרט סימון, חול וכמפורט בתוכנית וכל שיידרש עד להשלמה קומפ'.

5.8.2.0030

לא לחישוב !!! 70.00 10.00 מ"א  מ"מ5 ס"מ, בעובי 30X8.5תעלת רשת לכבלים מברזל מגלוון במידות 
לפחות,מותקנת על קיר ו/או מתחת לתקרה לרבות החיזוקים

הקונוזולות,המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

5.8.2.0040

לא לחישוב !!! 61.00 15.00 מ"א  מ"מ5 ס"מ, בעובי 20X8.5תעלת רשת לכבלים מברזל מגלוון במידות 
לפחות,מותקנת על קיר ו/או מתחת לתקרה לרבות החיזוקים

הקונוזולות,המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

5.8.2.0050

לא לחישוב !!! 59.00 10.00 מ"א  מ"מ5 ס"מ, בעובי 10X8.5תעלת רשת לכבלים מברזל מגלוון במידות 
לפחות,מותקנת על קיר ו/או מתחת לתקרה לרבות החיזוקים

הקונוזולות,המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

5.8.2.0060

לא לחישוב !!! 55.00 25.00 מ"א 5.8.2.0070 מאושר ח"ח.4צינור קוברה דו שכבתי חלק מבפנים בקוטר "

לא לחישוב !!! 35.00 35.00 מ"א 5.8.2.0080 מאושר ח"ח.3צינור קוברה דו שכבתי חלק מבפנים בקוטר "

לא לחישוב !!! 15.00 20.00 מ"א 5.8.2.0090 מאושר ח"ח.2צינור קוברה דו שכבתי חלק מבפנים בקוטר "

לא לחישוב !!! 30.00 5.00 מ"א .2 בקוטר "PVCצינור   5.8.2.0100

לא לחישוב !!! 24.00 25.00 מ"א 5.8.2.0110 מ"מ, שאינו כלול במחיר הנקודה.42צינור מריכף בקוטר 

לא לחישוב !!! 17.00 40.00 מ"א 5.8.2.0120 מ"מ.36צינור כנ"ל אולם 

לא לחישוב !!! 13.00 80.00 מ"א 5.8.2.0130 מ"מ.32צינור כנ"ל אולם 

לא לחישוב !!! 9.00 75.00 מ"א 5.8.2.0140 מ"מ.25צינור כנ"ל אולם 

לא לחישוב !!! 7.00 100.00 מ"א 5.8.2.0150 מ"מ.20צינור כנ"ל אולם 
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תת כתב: אולם קידושין,חדר מדרגות וחדר משאבות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 80.00 25.00 מ"א 5.8.2.0160 ממ"ר.5x25N2XYכבל חשמל מנחושת 

לא לחישוב !!! 53.00 60.00 מ"א 5.8.2.0170 ממ"ר.5x16N2XYכבל חשמל מנחושת 

לא לחישוב !!! 14.00 30.00 מ"א 5.8.2.0180 ממ"ר.5X2.5N2XYכבל כנ"ל אולם 

לא לחישוב !!! 10.00 50.00 מ"א 5.8.2.0190 ממ"ר.3X2.5N2XYכבל כנ"ל אולם 

לא לחישוב !!! 10.50 25.00 מ"א 5.8.2.0200 ממ"ר., שאינו כלול במחיר הנקודה.5X1.5 N2XY(XLPEכבל כנ"ל אולם (

לא לחישוב !!! 8.00 70.00 מ"א 5.8.2.0210 ממ"ר., שאינו כלול במחיר הנקודה.3X1.5 N2XY(XLPEכבל כנ"ל אולם (

לא לחישוב !!! 35.00 30.00 מ"א 5.8.2.0220 ממ"ר.19X1.5N2XYכבל חשמל מנחושת לפיקוד 

לא לחישוב !!! 25.00 5.00 מ"א 5.8.2.0230 ממ"ר.10X1.5N2XYכבל חשמל מנחושת לפיקוד 

לא לחישוב !!! 15.00 50.00 מ"א 5.8.2.0240 מ"מ.16PVCמוליך נחושת 

לא לחישוב !!! 12.00 80.00 מ"א 5.8.2.0250 מ"מ.10PVCמוליך נחושת 

לא לחישוב !!! 19.00 40.00 מ"א  ממ"ר להתקנה על מגשי רשת - המחיר כולל10מוליך נחושת חשוף שזור 
מהדקים קנדיים לכל יחידת מגש וכולל ביצוע גישור בין מגשי רשת.

5.8.2.0260

לא לחישוב !!! 150.00 2.00 יח'  ס"מ להתקנה12X12X10תיבה פלסטית מחומר כבה מאליו במידות 
שקועה בקיר עם מכסה לסגירה בברגים ומוגנת מים.

5.8.2.0270

לא לחישוב !!! 160.00 2.00 יח' 5.8.2.0280 ס"מ.20x20x15כנ"ל אולם במידות 

לא לחישוב !!! 170.00 2.00 יח' קופסת חיבורים מפוליקרבונט מחומר כבה מאליו עמיד בבדיקה בטמפ'
850 Cעם אפשרות כניסת צינור תקשורת ועם בורג שבוי ופקקים לכסות ,

 של חברתTITAN מ"מ דגם 80x80x50 במידות IP44ברגי הידוק לקיר 
NISKO

5.8.2.0290

לא לחישוב !!! 200.00 2.00 יח' קופסת חיבורים מפוליקרבונט מחומר כבה מאליו עמיד בבדיקה בטמפ'
850 Cעם אפשרות כניסת צינור תקשורת ועם בורג שבוי ופקקים לכסות ,

 של חברתTITAN מ"מ דגם 100x100x50 במידות IP55ברגי הידוק לקיר 
NISKO

5.8.2.0300

לא לחישוב !!! 300.00 2.00 מ"א גב עץ מהוקצע בציפוי פורמייקה לבנה לארון תקשורת מחיר לפי מטר
מרובע.

5.8.2.0310
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תת כתב: אולם קידושין,חדר מדרגות וחדר משאבות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,000.00 1.00 מ"ר סתימת מעברים בחומר עמיד אש למשך שעתיים לפחות כולל אישורים

מיועץ בטיחות.
5.8.2.0320

לא לחישוב !!! 2,000.00 קומפלט1.00 העברת המתקן בדיקת חברת החשמל ותיקון כל ליקוי שידרש עד להשלמה
 קומפ' לרבות כל התיאומים הנדרשים ומתן סיוע ככל שיידרש. מחיר
בדיקה ראשונה ישולם ע"י המזמין וכל בדיקה נוספת תהיה על חשבון

הקבלן.

5.8.2.0330

לא לחישוב !!! 1,000.00 קומפלט1.00  לכל המתקן משורטטות במחשב בתוכניתAS MADEהכנת תוכניות עדות 
AUTOCAD 2019הכוללת שני דיסקים ושני העתקים של סט מלא של 

התוכניות.

5.8.2.0340

לא לחישוב !!! 400.00 1.00 יח'  לפחות מותקן על הקיר או על4x50A IP65 קוטבי מוגן מים 4מפסק פקט 
מוט ליד יחידת מיזוג כולל החיבורים למפסק.

5.8.2.0350

סטלציה חשמלית אינ 8.2 סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!!  (כולל) ומעלה יצויידו בבלוק מגעי עזר:3x63Aכל המאמ"תים מגודל 

n.o,n.cאלא אם צויין אחרת כלול במחיר היחידה של המפסק ולא תשולם.
 בעדם תוספת.

לא לחישוב !!! 1,900.00 1.00 יח' TC עם הגנות אלקטרוניות +36KA, 3X100Aמפסק זרם חצי אוטומטי 
ומגעי עזר.

5.8.3.0020

לא לחישוב !!! 1,600.00 1.00 יח'  עם הגנות36KA כושר ניתוק 3X63Aמפסק חצי אוטמטי  אלקטרוני 
 ונעילה.TCאלקטרוניות 

5.8.3.0030

לא לחישוב !!! 350.00 5.00 יח' .10KA אמפר 3X40מאמ"ת תלת פאזי  5.8.3.0040

לא לחישוב !!! 250.00 2.00 יח' .10KA אמפר, 3X32מאמ"ת תלת פאזי  5.8.3.0050

לא לחישוב !!! 200.00 4.00 יח' .10KA אמפר, 3X25מאמ"ת תלת פאזי  5.8.3.0060

לא לחישוב !!! 50.00 65.00 יח' 10KA ,25Aמאמ"ת חד פאזי עד  5.8.3.0070

לא לחישוב !!! 270.00 2.00 יח' .10KA ,3X2Aמאמ"ת תלת פאזי  5.8.3.0080

לא לחישוב !!! 140.00 2.00 יח' 5.8.3.0090 עם ניתוק אפס.10kA, כושר ניתוק 1x6Aמא"ז חד פאזי 

לא לחישוב !!! 180.00 1.00 יח' 5.8.3.0100 עם ניתוק אפס ונעילה.10kA, כושר ניתוק 1x16Aמא"ז חד פאזי עד 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 150.00 4.00 יח' .NC עם מגע עזר 10kA, כושר ניתוק 1x6Aמא"ז חד פאזי  5.8.3.0110

לא לחישוב !!! 2,000.00 1.00 יח'  לשלוש פאזותKA '8/20 ,C  ,DEHN GUARD 15מגן ברק ומתחי יתר 
ואפס, כולל ההגנות עליו.

5.8.3.0120

לא לחישוב !!! 90.00 3.00 יח' .LEDנורות סימון  5.8.3.0130

לא לחישוב !!! 360.00 9.00 יח' A מיליאמפר דגם 4X40A 30ממסר פחת  5.8.3.0140

לא לחישוב !!! 330.00 1.00 יח' .A מילאמפר דגם 2X40A  30ממסר פחת   5.8.3.0150

לא לחישוב !!! 3,500.00 2.50 מ"ר  בנוי מתאים להעמדה על הרצפה כולל3X80Aמבנה לוח ראשי חלוקה 
 מהדקים לאפס והארקה חיווט שילוט הובלה התקנה4x125Aפסי צבירה 

וחיבור קומפלט.וכולל כל שאר החיבורים הנידרשים להתקנת הלוח
המחיר לפי מ"ר חזית הלוח.

5.8.3.0160

לא לחישוב !!! 180.00 7.00 יח' .AC1, 4X16A קוטבי 4מגען  5.8.3.0170

לא לחישוב !!! 300.00 3.00 יח' 5.8.3.0180 עם בלוק מגעי עזר.AC3, 3X25A קוטבי עד 3מגען 

לא לחישוב !!! 350.00 3.00 יח' 5.8.3.0190 שעות עם אפשרויות מיתוג כל רביעיה.24שעון שבת מכני בעל רזרבה 

לא לחישוב !!! 140.00 3.00 יח' .1-0-2-3-4 מצבים סיבובי 5מפסק פיקוד בורר  5.8.3.0200

לא לחישוב !!! 120.00 2.00 יח' .1-0-2-3 מצבים סיבובי 4מפסק פיקוד בורר  5.8.3.0210

לא לחישוב !!! 100.00 2.00 יח' .1-0-2 מצבים סיבובי 3מפסק  פיקוד בורר  5.8.3.0220

לא לחישוב !!! 180.00 1.00 יח' .1-0-2-3-4 מצבים דו קוטבי סיבובי 5מפסק פיקוד בורר  5.8.3.0230

לא לחישוב !!! 150.00 1.00 יח' .1-0-2-3 מצבים דו קוטבי סיבובי 4מפסק פיקוד בורר  5.8.3.0240

לא לחישוב !!! 250.00 1.00 יח' לחצן הפסק חשמל. 5.8.3.0250

לא לחישוב !!! 120.00 7.00 יח' 5.8.3.0260 מגעים כולל בסיס4 פינים 14ממסר פיקוד 

לא לחישוב !!! 160.00 8.00 יח' 2x16A S.Rממסר פיקוד דו קוטבי  5.8.3.0270
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,150.00 1.00 יח' .ISO556B-4 ניתוקים דגם 4בקר לניתוק הזנות ע"י קבלת אות מרכזת אש  5.8.3.0280

לוחות חשמל 8.3 סה"כ לתת פרק:

הארקות 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 450.00 1.00 יח'  מ"ג לרבות כול ברגי40X4פס השוואת פוטנציאלים משני לבניין מנחושת 

החיבור, אומים דיסקיות, פליז, שילוט וכול חומרי העזר הדרושים
 מקום20%להתקנה. אורך הפס יתאים למספר המוליכים שיש לחבר ועוד 

שמור.

5.8.4.0010

לא לחישוב !!! 1,500.00 קומפלט1.00 מערכת הארקת יסודות למבנה - המערכת תעמוד בכל דרישות החוק.
המחיר כולל פסי השוואת פוטנציאליים משניים, כולל טבעת גישור

הארקת מושלמת למבנה כמתוכנן - המחיר קומפ' כמפורט במפרט +תכניות
 ללא תוספת נקודות הארקה.

5.8.4.0020

לא לחישוב !!! 110.00 1.00 יח' 5.8.4.0030 מ"מ כולל חבקים.20X2גשר הארקה לשעון המים מפס שטוח ומגולבן 

לא לחישוב !!! 19.00 100.00 מ"א  ממ"ר לרבות מהדקים10 בחתך PVCמוליך הארקה מנחושת שזור ומבודד 
 מטר.3קנדיים כול 

5.8.4.0040

לא לחישוב !!! 350.00 1.00 יח'  ס"מ5 מ"מ מחובר לפש"פ ראשי עם ריתוך 30X4פלאח מגולוון במידות 
לפחות לטבעות הגישור כולל כל הציוד והעבודה הנדרש עד להשלמה

קומפלט.

5.8.4.0050

לא לחישוב !!! 18.00 35.00 מ"א 5.8.4.0060 ממ"ר.16 בחתך PVCמוליך הארקה מנחושת שזור ומבודד 

לא לחישוב !!! 26.00 15.00 מ"א 5.8.4.0070 ממ"ר.25מוליך הארקה מנחושת כנ"ל אולם בחתך בחתך 

הארקות 8.4 סה"כ לתת פרק:

טלפונים 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 15.00 20.00 מ"א  ממ"ר)2X0.6 זוג מסוג ג'לי להתקנת חוץ ומאושר ע"י בזק (5כבל טלפונים 

 5.
5.8.5.0010

לא לחישוב !!! 10.00 5.00 מ"א 5.8.5.0020 להתקנה פנימית.5 ממ"ר) 2X0.6 זוג (5כבל טלפונים 

לא לחישוב !!! 5.00 20.00 מ"א .2 ממ"ר) 2X0.6 זוג (2כבל טלפונים  5.8.5.0030

לא לחישוב !!! 6.00 20.00 מ"א .4 ממ"ר) 2X0.6 זוג (4כבל טלפונים  5.8.5.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 70.00 1.00 יח'  זוג לרבות בסיסי המתכת5) לכבל LSA-PLUSבסיסי חיבור מהדקים (

הדרושים וחיבור הכבלים למהדקים.
5.8.5.0050

טלפונים 8.5 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 400.00 4.00 יח' גוף תאורה פלורוסנטי "שלט יציאה" בגוון לבן-ירוק ע"פ תקן ישראלי סוג

IDO EM LED דקות90 תאורה בלתי ישירה-חברת "לירד שטייניץ" למשך 
 מ"מ.15 ס"מ עובי אותיות 15לפחות, גובה אותיות 

5.8.6.0010

לא לחישוב !!! 350.00 1.00 יח'   כולל כיתוב ותא פוטואלקטרי דגם1X11Wגוף תאורה פלורוסנטי 
תאורית של אלקטרוזן.

5.8.6.0020

לא לחישוב !!! 600.00 2.00 יח'  דגם סטאר°1350LM,4000K, צבע 16W הספק הגוף IP-65גוף תאורה חוץ 
 של געש.2000לד 

5.8.6.0030

לא לחישוב !!! 350.00 5.00 יח'  או1 להתקנה שקועה עם עדשה 3W, SHIRA 1 EMגוף תאורה חרום  של 
 לפי הצורך כולל העברת חישובי תאוקרת חרום בקובץ נפרד והוכחת2

 - יבואן "לירד שטייניץ".1838עמידות בתקן 

5.8.6.0040

לא לחישוב !!! 350.00 1.00 יח'  לפי הצורך2 או 1, עם עדשה SHIRA 1 EM 3Wגוף תאורה חרום חיצוני 
וכולל חישובי מחשב לתאורת חרום לאזורים הדרושים, הוכחת עמידות

.1838בתקן 

5.8.6.0050

לא לחישוב !!! 350.00 19.00 יח'  3000K 4320LM 36W שקוע בתקרה מונמכת 60X60גוף תאורה פנאל לד 
BACKLITE

5.8.6.0060

לא לחישוב !!! 320.00 57.00 מ"א 5.8.6.0070 יבואן "לירד שטייניץ"EDISON של חברת 10W/Mפס לד לתאורה נסתרת 

לא לחישוב !!! 350.00 75.00 יח' 15W D-BRIGHT מ"מ 150 בקוטר LEDגוף תאורה עגול להתקנה שקועה 
 של לירד שטייניץ08

5.8.6.0080

לא לחישוב !!! 350.00 20.00 יח' 10W D-BRIGHT מ"מ 100 בקוטר LEDגוף תאורה עגול להתקנה שקועה 
 של לירד שטייניץ08

5.8.6.0090

לא לחישוב !!! 1,420.00 8.00 יח'  עשוי יציקת אלומיניוםUP/DOWN צמוד קיר צילינדר LEDגוף תאורה 
TUBE, דגם 2x1740Lm ,2x17W ס"מ הספק 30 ס"מ ואורך 14בקוטר 

MEDIUM U/D תוצרת UNILAMPיבואן שטייניץ לירד 

5.8.6.0100

לא לחישוב !!! 1,300.00 15.00 יח'  עשוי יציקת אלומיניום במידותUP/DOWN צמוד קיר LEDגוף תאורה 
22x9 2 ס"מ הספק 11 ס"מ ועומקx870Lm ,2x5.6W ,זווית פיזור צר ,IP65,
 יבואן שטייניץ לירדUNILAMP תוצרת MINI ARGOS UP/DOWN 3דגם 

5.8.6.0110

גופי תאורה 8.6 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

עבודות חשמל 8 סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח פנים אולם קידושין 9.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 90.00 161.21 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות

עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים
5.9.11.0010

לא לחישוב !!! 77.00 52.20 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים השכבה
השניה ללא סיד (שליכטה שחורה), לרבות עיבוד מקצועות (פינות)

וזוויתנים

5.9.11.0020

ים אולם קידושין טיח פנ 9.11 סה"כ לתת פרק:

טיח פנים חדר מדרגות 9.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 90.00 373.80 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות

עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים
5.9.12.0010

לא לחישוב !!! 77.00 104.95 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים השכבה
השניה ללא סיד (שליכטה שחורה), לרבות עיבוד מקצועות (פינות)

וזוויתנים - בחדר מדרגות

5.9.12.0020

ים חדר מדרגות טיח פנ 9.12 סה"כ לתת פרק:

עבודות טיח 9 סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה - אולם 10.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 675.00 117.96 מ"ר  מ"מ, מחיר6 ס"מ ובעובי 100/300ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 

 ש"ח/מ"ר240יסוד לאריחים 
5.10.31.0010

לא לחישוב !!! 150.00 46.50 מ"א 5.10.31.0020 ס"מ7,10שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 

לא לחישוב !!! 239.00 17.71 מ"ר  ס"מ עובי30/30 במידות R12ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
 ש"ח/מ"ר - במטבחון85 מ"מ, מחיר יסוד 12 

5.10.31.0030

יט פורצלן וקרמיקה - אולם ריצוף באריחי גרנ 10.31 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות - אולם 10.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 247.00 52.20 מ"ר  ס"מ,30/90חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 

 ש"ח/מ"ר80מחיר יסוד 
5.10.50.0010

חיפוי קירות - אולם 10.50 סה"כ לתת פרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה - חדר מדרגות 10.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 239.00 31.53 מ"ר 80 ס"מ, מחיר יסוד 30/60ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 

ש"ח/מ"ר - פודסטים ורצפה בחדר מדרגות
5.10.51.0010

יט פורצלן וקרמיקה - חדר מדרגות ריצוף באריחי גרנ 10.51 סה"כ לתת פרק:

ריצוף באריחי שיש - חדר מדרגות 10.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 394.00 63.70 מ"א  ס"מ3 ס"מ ובעובי 33חיפוי מדרגות בשיש (אבן) "חלילה", שלח ברוחב 

 ש"ח/מ"א (לא כולל240 ס"מ, מחיר יסוד 2 ס"מ ובעובי 15ורום ברוחב 
פרופילי הגנה)

5.10.52.0010

ריצוף באריחי שיש - חדר מדרגות 10.52 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות - חדר מדרגות 10.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 414.00 104.95 מ"ר  מ' (בחדרי מדרגות) באריחי שיש (אבן)1חיפוי קירות פנים בגובה 

 ס"מ,5 ס"מ, לרבות סרגל סיום שקוע ברוחב 2"חלילה" או ש"ע, בעובי 
 ש"ח/מ"ר - בחדר מדרגות180מחיר יסוד 

5.10.53.0010

חיפוי קירות - חדר מדרגות 10.53 סה"כ לתת פרק:

סימון נגד החלקה בריצוף - חדר מדרגות 10.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 85.00 63.70 מ"א  מ"מ, מחורצת נגד החלקה והגנה45/35נגיש- זווית אלומיניום, במידות 

2279משבירה ושחיקה להתקנה על קצות שלחי מדרגות, לפי דרישת ת"' 
5.10.54.0010

גד החלקה בריצוף - חדר מדרגות סימון נ 10.54 סה"כ לתת פרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

צבע וסיוד פנים אולם 11.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 36.00 233.89 מ"ר מרק (שפכטל) בשתי שכבות והחלקתו על קירות פנים מעל טיח או לאחר

גירוד הצבע. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד
5.11.11.0010

לא לחישוב !!! 32.00 233.89 מ"ר " או ש"ע על טיח פנים או גבס, במריחה או בהתזה,2000צבע "סופרקריל 
לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע  ושתי שכבות "סופרקריל

" או ש"ע2000

5.11.11.0020

צבע וסיוד פנים אולם 11.11 סה"כ לתת פרק:

צבע וסיוד פנים חדר מדרגות 11.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 32.00 373.80 מ"ר " או ש"ע על טיח פנים או גבס, במריחה או בהתזה,2000צבע "סופרקריל 

לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע  ושתי שכבות "סופרקריל
" או ש"ע - בחדר מדרגות2000

5.11.12.0010

ים חדר מדרגות צבע וסיוד פנ 11.12 סה"כ לתת פרק:

עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

אלומיניום 12 פרק:

דלתות - אולם 12.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 8,740.00 2.00 יח' 5.12.1.0010 ס"מ170/257 - דלת אלומיניום במידות 301טיפוס א-

דלתות - אולם 12.1 סה"כ לתת פרק:

חלונות - אולם 12.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 3,425.00 1.00 יח' 5.12.2.0010 ס"מ117/130 - דלת אלומיניום במידות 301טיפוס א-

חלונות - אולם 12.2 סה"כ לתת פרק:

חלונות - חדר מדרגות 12.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 8,100.00 1.00 יח' 5.12.3.0010 ס"מ52/598 -חלון קיפ במידות 401טיפוס א-

לא לחישוב !!! 4,050.00 6.00 יח' 5.12.3.0020 ס"מ52/260 -חלון  קיפ במידות 402טיפוס א-

ות - חדר מדרגות חלונ 12.3 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

אלומיניום 12 סה"כ לפרק:

מיזוג אויר 15 פרק:

VRV/Fמערכת  15.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! העבודה כוללת הצבת מעבים על בסיסים לפי פרט בתוכניות, הצנרת

מהיחידה עד לגג תהיה בתוך הקירות ותעבור דרך תקרות המחיר כולל
חציבה ותיקונים יש לקבל אישור לציוד בפרק זה ממתכנן מיזוג אוויר

ויועץ אקוסטיקה מיקום מדויק של יחידות פנימיות וחיצוניות בתיאום עם
 על הVRV/VRF CITY/POWER-MULTYהאדריכלבמבנה תותקן מערכות 

 קבלן להכין תוכנית לביצוע שתבוצע ע"י הנציג המורשה של החברה
בארץ ותאושר ע"י המהנדס החלוקה בין היחידות הפנימיות והמעבה

תתואם עם נציג המזמין והמהנדס עבודות אלו(הכנת תוכנית ביצוע
ותיאום עם המזמין יבוצעו ללא תשלום נוסף והם כלולים בסעיפים

השוניםהעבודה כוללת הצבת מעבים על בסיסים לפי פרט בתוכניות,

לא לחישוב !!! 120,000.00 קומפלט1.00 יחידת מעבה לקרור/חימום מסוג רב מאייד להתקנה חיצונית בגג המבנה
 כולל לוח פיקוד, גרילי הגנה על הסוללה והתקנה מושלמתR-410עם גז 

 כולל לוח חשמלBTU/HR 230,000היחידה תוצרת "סמסונג" לתפוקה של 
 וכל האביזרים בהדרושים להזנת מעבי משנה (תהיה הזנה אחת לשני

המעבים וקבלן מיזוג אוויר יבצע לוח משנה לפיצול והזנה לכל מעבה)

5.15.1.0020

לא לחישוב !!! 9,200.00 5.00 יח' ) המתאימה לחיבור ליחידתSU-1יחידת טפול באויר ק ס ט ה  ע ג ו ל ה (
 תוצרתBTU/HR 30,000רב מאייד כולל חשמל ופיקוד, הספק קרור של 

"סמסונג" או ש"ע מאושר

5.15.1.0030

לא לחישוב !!! 12,000.00 1.00 יח' יחידת להכנסת אוויר צח מטופל להתקנה סמויה המתאימה לחיבור
 כולל חשמל ופיקוד, תוצרת "סמסונג"AM-220  (M-1ליחידת רב מאייד (

או ש"ע

5.15.1.0040

לא לחישוב !!! 9,000.00 קומפלט1.00  כולל חיבורMCM-C300Nמערכת בקרה מרכזית תוצרת "סמסונג" דגם 
יחידות מיזוג אויר כולל כבל  ומתאם עבור חיבור למערכת חירום

הנשלטת ע"י מרכזת גילוי אש

5.15.1.0050

לא לחישוב !!! 540.00 קומפלט5.00 5.15.1.0060 או ש"עMWR-SH00Nשלט רחוק קירי חוטי שקוע בקיר 

לא לחישוב !!! 12,000.00 קומפלט1.00  " עבור מערכת מיזוג האויר כולל התחברות לכלLצנרת נחושת דגם "
יחידות המאידים וחיבור למעבה ,כולל צנרת, אביזרים, הסתעפויות,

פיצולים, כיסוי צנרת לפי הנדרש במפרט, בדיקות לחץ, סעיף זה מתיחס
לכל העבודה עבור יחידות המחוברות למעבה וכולל את כל המערכת

המושלמת לפי הנחיות יצרן הציוד ונציגו המורשה בארץ

5.15.1.0070

לא לחישוב !!! 18,000.00 קומפלט1.00 ) 5צנרת לתקשורת ופיקוד בין כל המאידים במערכת המתוכננות ( כ - 
לבין יחידות העיבוי החיצוניות כולל חיווט בין המאידים ללוחות

ההפעלה, הכל לפי הנחית היצרן ונציגו המורשה בארץ

5.15.1.0080

VRV/Fמערכת  15.1 סה"כ לתת פרק:

תעלות גרילים ואוורור 15.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! התעלות והאביזרים יתלו מעל התקרה האקוסטית עם מוטות הברגה עד

לתקרה הקימת

לא לחישוב !!! 110.00 90.00 מ"א  מ"מ כולל אביזרים וכפות כיוון,0.9תעלות אויר מפח מגולבן בעובי עד 
מסגרות עץ, חיבור למפזרים למדפי ויסות ויחידות מ.א.

5.15.2.0020

לא לחישוב !!! 78.00 90.00 מ"ר 1בדוד פנימי אקוסטי תרמי לתעלות מיזוג אויר בעובי " 5.15.2.0030

לא לחישוב !!! כל המפזרים ותריסי היניקה יצבעו בצבעי "ראל" בגוון שיבחר ע" י
האדריכל ללא תוספת תשלום המפזרים יהיו מסוג "מחליפי אריח" או סוג
אחר לפי החלטת האדריכל תריסי אוויר חוזר יותקנו עם מסנן צמוד הגריל

 יותקן עם צירים וסוגרי פרפר

לא לחישוב !!! 180.00 10.00 יח' תריס יניקת אויר מ אלומיניום מאולגן תקרתי עגול או מרובע בגוון
 מ"ר כולל וסת כמויות צוארון חיבור0.09שיבחר ע"י האדריכל בשטח עד 

לתעלה והרכבה בתוך תקרה כפולה

5.15.2.0050

לא לחישוב !!! 540.00 4.00 יח'  צבוע בתנור בשטח עדHBמפזר אויר תקרתי בדומה לתוצרת "מטלפרס" 
 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר.0.085

5.15.2.0060

לא לחישוב !!! 6,800.00 2.00 מ"א ,ווסת מהירות אלקטרוני1/2, לחץ "600CFMמפוח צנטריפוגלי  בספיקה 
 כדוגמת יט"א כולל חיבוריIP54מורכב בתוך תא אקוסטי מוגן מים דרג 

חשמל וחיווט עד ללוח הראשי מפסקים, הגנות, מפסק מקומי ליד היחידה
כולל צנרת חיווט הנדרשים,

5.15.2.0070

תעלות גרילים ואוורור 15.2 סה"כ לתת פרק:

מיזוג אויר 15 סה"כ לפרק:

מעליות 17 פרק:

הכנה למעלית 17.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 6,000.00 קומפלט1.00  תחנות, פרוקו אך ורק3הקמת פיגום בפיר המעלית כמצויין בתכנית עבור 

 לאחר קבלת אישור המפקח, וכן כל העבודות הנילוות טרם הרכבת
המעלית, בזמן הרכבה עד למסירתה, וכל זאת ע"פ הנחיות הספק.

התשלום קומפלט ללא מתן תוספות מכל סוג

5.17.1.0010

הכנה למעלית 17.1 סה"כ לתת פרק:

מעלית 17.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 205,000.00 קומפלט1.00  תחנות.3 ק"ג, 630 נוסעים 8 ל-Gearless - MRLמחיר כללי עבור מעלית 

 מ' בקירוב, בתוקף כנ"ל עם כל8.33 גובה הרמה V.V.V.F מ/ש ב-1
החומרים והחלקים כולל הובלה והרכבה במקום וכן כולל את כל החלקים

 והחומרים שאינם מפורטים, אך נחוצים לשימוש, וכולל אחריות. הכל
 חודשים)12כמתואר וכולל שירות בתקופת האחריות (

5.17.2.0010

5.00 פינה מחיר שרות רגיל לאחר תקופת האחריות 5.17.2.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5.00 פינה כנ"ל אבל עם עבודה וחלקי חילוף 5.17.2.0030

מעלית 17.2 סה"כ לתת פרק:

מעליות 17 סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים 22.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 18.00 65.00 מ"ר  מ"מ במקום לוח12.5תוספת למחיצות קלות עבור לוח צמנטבורד בעובי 

 מ"מ - (בצד אחד)10צמנטבורד בעובי 
5.22.12.0010

לא לחישוב !!! 255.00 9.60 מ"א  מ"מ, ברוחב פרוס10סגירה אופקית ואנכית מלוחות צמנטבורד בעובי 
0.7 ס"מ, לרבות קונסטרוקציה מפח מגולוון בעובי 100 ס"מ ועד 60מעל 

מ"מ, לרבות מילוי המישקים (תפרים) במרק (שפכטל) מסוג "פוליפלקס"
או ש"ע, הכל עד גמר מושלם ומוכן לצביעה

5.22.12.0020

ט וקירות חוץ קלים מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנ 22.12 סה"כ לתת פרק:

תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון 22.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 205.00 17.71 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') וגמר זוויתן בעובי 1.0התליה (בגובה עד 

 פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש)

5.22.22.0010

יום או מפח מגולוון תקרות תלויות מאלומינ 22.22 סה"כ לתת פרק:

תקרות תלויות פריקות, מאריחי פיברגלס 22.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 226.00 44.28 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחי פיברגלס חצי שקועים דגם "אדוונטג" או ש"ע

aw=0.95 מ"מ. המחיר15 ס"מ. עובי לוח 60/60 עשויה אריח במידות 
כולל את הפרופילים הנושאים (מפח מגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה

81 מ'), עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 1.0 עד 
ש"ח/מ"ר)

5.22.23.0010

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

תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות 22.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 205.00 73.68 מ"ר 1.0 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 12.7תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 

 מ')
5.22.25.0010

תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות 22.25 סה"כ לתת פרק:
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סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 280.00 110.80 מ"א קרניז (כרכוב) לתאורה נסתרת, סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי

1.0 ס"מ, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 50 מ"מ ברוחב פרוס עד 12.7 
מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה

5.22.26.0010

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 סה"כ לתת פרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 סה"כ לפרק:

מערכת גילוי אש משולבת כריזה 34 פרק:

מערכת גילוי אש 34.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 300.00 12.00 יח' גלאי עשן מטיפוס אלקטרואופטי למערכת כתובתית. 5.34.1.0010

לא לחישוב !!! 390.00 2.00 יח' גלאי חום מטיפוס אלקטרואופטי למערכת כתובתית. 5.34.1.0020

לא לחישוב !!! 130.00 6.00 יח' נורית סימון במקביל לגלאי. 5.34.1.0030

לא לחישוב !!! 270.00 1.00 יח' צופר אזעקת אש להתקנה פנימית עם נצנץ. 5.34.1.0040

לא לחישוב !!! 400.00 1.00 יח' צופר אזעקת אש להתקנה חיצונית. 5.34.1.0050

לא לחישוב !!! 1,500.00 קומפלט1.00 התחברות לרכזת גילוי אש בבית הכנסת כמפורט במפרט הטכני לרבות
תכנות הרכבה חיווט הפעלה וכל חומרי העזר הדרושים.

5.34.1.0060

לא לחישוב !!! 320.00 3.00 יח' לחצן הפעלת אזעקת כיבוי אש למערכת ממוענת להתקנה שקועה בקיר. 5.34.1.0070

לא לחישוב !!! 1,500.00 קומפלט1.00 בדיקת מכון התקנים עבור מערכת גילוי וכיבוי אש והשלמת כל הליקויים. 5.34.1.0080

מערכת גילוי אש 34.1 סה"כ לתת פרק:

כריזה 34.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! כל המחירים כוללים גם את הקווים לאביזרים.

לא לחישוב !!! 300.00 4.00 יח'  עם שנאי קו בתיבה אקוסטית , וגריל מותקן בתקרה8W 8רמקול לכריזה "
 אקוסטית.

5.34.2.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 350.00 1.00 יח'  עם שנאי קו בתיבה אקוסטית , וגריל מותקן על8W 8רמקול לכריזה "

הקיר.
5.34.2.0030

לא לחישוב !!! 450.00 1.00 יח' 5.34.2.0040 שנאי קו וקופסא מוגנת מים קומפלט.15Wשופר קול להתקנה חיצונית 

לא לחישוב !!! 2,200.00 קומפלט1.00  אזורים לרבות4עמדת הפעלת כריזה  כמפורט במפרט הטכני עבור 
מיקרופון ולוח הפעלה בהתאם למספר האזורים ועוד כריזה כללית כולל

גם חיווטם קומפלט וחיבורם בכבל אל מרכזית הכריזה

5.34.2.0050

לא לחישוב !!! 1,000.00 קומפלט1.00 התחברות למערכת כריזה בבית הכנסת כמפורט במפרט הטכני, כולל
חיווט, הפעלה, תכנות כל הציוד והאביזרים הדרושים להשלמת המערכת.

5.34.2.0060

לא לחישוב !!! 700.00 קומפלט1.00 הספקה התקנה וחיבור של כל הכבלים הדרושים להפעלת מערכת הכריזה
 לרבות מובילים כל העבודות וחומרי העזר הנדרשים קומפלט.

5.34.2.0070

כריזה 34.2 סה"כ לתת פרק:

ספרינקלרים 34.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!!  UL/FM כולל אישור NFPAכל הציוד וצורת הרכבתו יתאימו לדרישות 

 (גם אם לא צויין בסעיף)1596ותקן ישראלי 

לא לחישוב !!! 94.00 20.00 יח'  , בועה,QUICK RESPONSE, ,RECESSED/PENDENTספרינקלר מסוג 
, טמפ' ההפעלהK=5.6," ,1/2 חלקים, נחיר 2 גימור כרום, לרבות רוזטה 

" או ש"ע.CENTRAL תוצרת "QR-GB מעלות צלסיוס, דגם 68,79,93

5.34.3.0020

לא לחישוב !!! 8.00 25.00 יח' תוספת עבור גימור לבן ורוזטה לבנה. 5.34.3.0030

לא לחישוב !!! 170.00 קומפלט10.00 5.34.3.0040 מ"מ.1000חיבור גמיש פלב"מ עם עיגון באורך עד 

לא לחישוב !!! 185.00 קומפלט5.00 5.34.3.0050 מ"מ.1200כנ"ל, אך באורך עד 

לא לחישוב !!! 16,000.00 קומפלט1.00 טיפול באישור מכון התקנים כולל הכנה והגשה של כל המסמכים
הדרושים הזמנת בדיקות, עדכון תכניות, בדיקות חוזרות עד לקבלת אישור

 סופי של הרשויות (תשלום לפרק זה מותנה בביצוע סעיף זה)

5.34.3.0060

ספרינקלרים 34.3 סה"כ לתת פרק:

צינורות 34.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 83.00 40.00 מ"א  עם תפר גלויים או סמויים10צינורות פלדה שחורים צבועים סקדיול 

, לרבותQUICK UPבתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג 
1 1/2ספחים ומתלים, קוטר "

5.34.4.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 112.00 30.00 מ"א , לרבות חיבורים מהירים,  לא כולל ספחים.3כנ"ל, אך צינורות קוטר " 5.34.4.0020

לא לחישוב !!! 170.00 10.00 מ"א 4כנ"ל, אך צינורות קוטר " 5.34.4.0030

צינורות 34.4 סה"כ לתת פרק:

ספחים ואביזרים 34.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 130.00 20.00 יח'  מכני),Tספחים מפלדה שחורה צבועה (זוויות, התסעפויות, מעברי קוטר, 

.3, לצינורות קוטר "QUICK UPלא כולל מחבר קל מסוג 
5.34.5.0010

לא לחישוב !!! 140.00 5.00 יח' .4כנ"ל, אך ספחים קוטר " 5.34.5.0020

לא לחישוב !!! 7,370.00 1.00 יח'  לרבות תא3 למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "UL/FMברז אזעקה 
, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים2בילום, שני מנומטרים , ברז ניקוז "

"CENTRALושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת "
 או ש"ע.

5.34.5.0030

לא לחישוב !!! 740.00 1.00 יח' 3 מותקן על צנרת קוטר "24VDC UL/FM (FLOW SWITCHמפסק זרימה (
" או ש"ע.POTTER תוצרת " VSR-Fכדוגמת דגם 

5.34.5.0040

לא לחישוב !!! 1,470.00 1.00 יח'  BFV-G(W כדוגמת דגם (3 עשוי ברזל יציקה קוטר "UL/FMמגוף פרפר 
" או ש"עCENTRALתוצרת "

5.34.5.0050

לא לחישוב !!! 1,760.00 1.00 יח' 4כנ"ל,א ך מגוף קוטר " 5.34.5.0060

לא לחישוב !!! 980.00 1.00 יח'  כדוגמת תוצרת "אליאום" או1 קוטר "UL/FMמגוף כדורי עם מפסק מצב 
ש"ע.

5.34.5.0070

לא לחישוב !!! 1,280.00 1.00 יח' .1 1/2כנ"ל, אך מגוף קוטר " 5.34.5.0080

לא לחישוב !!! 1,300.00 1.00 יח' , כדוגמת3 עשוי ברזל יציקה, קוטר "UL/FM SWINGשסתום על חוזר דגם 
" או ש"ע.VIKING תוצרת "G-1 דגם 

5.34.5.0090

לא לחישוב !!! 1,480.00 1.00 יח' .4כנ"ל, אך שסתום קוטר " 5.34.5.0100

לא לחישוב !!! 980.00 1.00 יח' 11/2) קוטר "FEST an DRAIN) UL/FMברז בדיקה וניקוז עם חלונית 
" או ש"ע.AGF תוצרת "1000כדוגמת דגם 

5.34.5.0110

לא לחישוב !!! 380.00 1.00 יח'  לרבות ברז ניתוק כדוגמת תוצרת1/4 קוטר "UL/FMפורק לחץ 
"GRINNELL.או ש"ע "

5.34.5.0120

לא לחישוב !!! 420.00 1.00 יח' - ספרינקלרים רזרביים.6ארון ל 5.34.5.0130
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 280.00 1.00 יח' " תוצרתUA כדוגמת "UL/FM מאושר 300PSI, עד 3 1/2מד לחץ קוטר "

"RELIABLEאו ש"ע לרבות אביזרי חיבור, ברז תלת דרכי ומופת יציאה "
 מהצינור הראשי.1/4"

5.34.5.0140

ספחים ואביזרים 34.5 סה"כ לתת פרק:

ציוד כיבוי אוטומטי בחדר משאבות 34.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 110,000.00 קומפלט1.00  כולל לוחPATTERSONמשאבת כיבוי אש למערכת המתזים תוצרת 

)CONTROLLER ללחץ GPM 250חשמל בקרה התנעה, ספיקה 
100PSI ליטר,צנרת מקשרת בין המיכל400),מנוע דיזל, מיכל יומי 

, מדי לחץ, שסתום שחרור אויר, צנרת נחושת2למשאבה, ברז שחרור לחץ "
 ואביזרים לחיבור ללוח בקרה וכל האביזרים הנלווים ספיקה בהתאם

לטבלות ציוד הכל קומלט בהתאם לתקן

5.34.6.0010

לא לחישוב !!! 270.00 15.00 מ"א 4צנור פליטה למשאבת דיזל בקוטר " 5.34.6.0020

לא לחישוב !!! 11,000.00 קומפלט1.00 10GPM ולספיקה של PSI 100 ללחץ של JOCKEY PUMPכנ"ל אך  5.34.6.0030

לא לחישוב !!! 75,000.00 קומפלט1.00  או ש"ע מאושרWILOמשאבת כיבוי אש למערכת כיבוי האש תוצרת 
 מנוע דיזל,80PSI ללחץ GPM 250כולל לוח חשמל בקרה התנעה, ספיקה 

 ליטר,צנרת מקשרת בין המיכל למשאבה, ברז שחרור לחץ400 מיכל יומי 
, מדי לחץ, שסתום שחרור אויר, צנרת נחושת ואביזרים לחיבור ללוח2"

בקרה וכל האביזרים הנלווים ספיקה בהתאם לטבלות ציוד הכל קו מפלט
בהתאם לתקן

5.34.6.0040

לא לחישוב !!! 15,000.00 1.00 יח' הרכבה של כל ציוד חדר המשאבות כולל הרכבת הציוד המפורט לעיל
וכולל אספקה והרכבה של צנרת מחברת בין כל הציוד וכולל אספקה

והרכבה של כל אביזרים הנלווים (בנוסף לפריטים העיקריים הרשומים
NFPAבסעיפים נפרדים לעיל) הדרושים לפי תקן 

5.34.6.0050

לא לחישוב !!! 12,000.00 קומפלט1.00 מערכת חשמל קומפלט לחדר משאבות כולל צנרת וחיווט בין כל חלקי
המערכת וציוד, אביזרי עזר להשלמת המערכת (בנוסף לפריטים העיקריים

NFPA13 ותקן NFPA 20 הרשומים בסעיפים נפרדים לעיל) לפי תקן 

5.34.6.0060

לא לחישוב !!! 22,000.00 קומפלט1.00 לוח חשמל ומערכת חשמל קומפלט לחדר משאבות כולל צנרת וחיווט בין
כל חלקי המערכת וציוד, אביזרי עזר להשלמת המערכת (בנוסף לפריטים

 ותקןNFPA 20העיקריים הרשומים בסעיפים נפרדים לעיל) לפי תקן 
NFPA13

5.34.6.0070

ציוד כיבוי אוטומטי בחדר משאבות 34.6 סה"כ לתת פרק:

מערכת גילוי אש משולבת כריזה 34 סה"כ לפרק:

מערכת מצלמות מעגל סגור 35 פרק:

מערכת מצלמות מעגל סגור 35.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,200.00 2.00 יח' מצלמה דום חיצוני יום/לילה אנטיוונדלית על התקנה על הקיר או תקרה

.SIMENS תוצרת CVVC1317-LPדגם 
5.35.1.0010
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תת כתב: אולם קידושין,חדר מדרגות וחדר משאבות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 9.00 120.00 מ"א  (הכבל .. ממקור הודיאוRG59/RG11אספקה והתקנה כבל וידיאו 

(מצלמה) עד מטרצת המיתוג או המסך באופן רציף).
5.35.1.0020

לא לחישוב !!! 800.00 קומפלט1.00 התחברות למערכת מצלמות בבית הכנסת, כולל אביזרים וציוד, תכנות
ורשיונות וכל הנדרש להשלמה קומפלט

5.35.1.0030

לא לחישוב !!! 1,600.00 2.00 יח'  התקנה על הקיר אוCFF CI317 LPמצלמה דום פנימית יום/לילה דגם  
.SIMENSתקרה תוצרת 

5.35.1.0040

מערכת מצלמות מעגל סגור 35.1 סה"כ לתת פרק:

מערכת מצלמות מעגל סגור 35 סה"כ לפרק:

53,321.95 אולם קידושין,חדר מדרגות וחדר משאבות 5 סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: עבודות פיתוח

עבודות עפר 1 פרק:

חפירה ו/או חציבה 1.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
110,000.00 55.00 2,000.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטחי פיתוח בכל עומק שידרש ובשלבים, לפי

 תוכנית חפירה מעודכנת ומאושרת על בסיס תכנית מדידה מעודכנת (של
הקבלן) לפי המלצות יועץ קרקע וקונסטרוקטור. העבודה תבוצע בכלים

מכניים ופנומטיים הכל בכיפוף לאישור המפקח, כולל סילוק עודפי עפר
ותשלום אגרות שפיכה. כמו-כן המחיר כולל יישור תחתית הח פירה בדיוק
 המירבי, חפירת יתר תמולא ע"ח הקבלן בחומר מאושר ע"י המהנדס ויועץ

 הקרקע עד למפלס הדרוש עם הידוק מבוקר. העבודות יבוצעו בצמוד
למבנים קיימים, קירות תמך קיימים ובשלביות ביצוע בהתאם להתקדמות

העבודות באתר ובתאום עם שאר העבודות להקמת המבנה

6.1.30.0010

110,000.00 חפירה ו/או חציבה 1.30 סה"כ לתת פרק:

מצעים 1.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,500.00 50.00 250.00 מ"ק  ס"מ20מילוי מובא מחומר לא נברר ולא מדורג, לרבות פיזור בשכבות של 

503 תכנית 5-99 (הידוק נמדד בנפרד), או מילוי חוזר. ראה פרט 
6.1.50.0010

34,000.00 170.00 200.00 מ"ק  ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע20מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 
 מ"ק250יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 

6.1.50.0020

6,000.00 6.00 1,000.00 מ"ר הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים 6.1.50.0030

52,500.00 מצעים 1.50 סה"כ לתת פרק:

162,500.00 עבודות עפר 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

מרצפי בטון 2.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
37,274.64 169.00 220.56 מ"ר ) יצוקים על מצע או על הקרקע2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30מרצפי בטון ב-

 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) - באזור נישות למונים, ארונות חשמל15בעובי 
במפלסים שונים

6.2.50.0010

1,692.60 186.00 9.10 מ"ר ) משופעים יצוקים על מצע או2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30מרצפי בטון ב-
 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) - למהלכי מדרגות15על הקרקע בעובי 

6.2.50.0020

38,967.24 מרצפי בטון 2.50 סה"כ לתת פרק:

מעקות בטון 2.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,449.20 1,410.00 8.12 מ"ק ) בחתך מלבני2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות עליונות ומעקות בטון ב-

 ס"מ20ברוחב 
6.2.71.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

11,449.20 מעקות בטון 2.71 סה"כ לתת פרק:

תקרת בטון 2.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,257.28 232.00 14.04 מ"ר  ס"מ - חתכים15) עובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30תקרות או גגות בטון ב-

(+)711.75, במפלס 1-1 2-2
6.2.81.0010

3,257.28 תקרת בטון 2.81 סה"כ לתת פרק:

משולשי מדרגות 2.92 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,002.00 77.00 26.00 מ"א 6.2.92.0010 ס"מ16/28 חתך המדרגה 30משולשי בטון למדרגות, ב-

2,002.00 משולשי מדרגות 2.92 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
115,200.00 4,800.00 24.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 6.2.99.0010

115,200.00 פלדת זיון 2.99 סה"כ לתת פרק:

170,875.72 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות נגרות ומסגרות 6 פרק:

מסגרות 6.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 450.00 18.72 מ"א 6.6.10.0010 ס"מ62- מעקה בגובה 47טיפוס מ-

לא לחישוב !!! 620.00 10.27 מ"א 6.6.10.0020 ס"מ130- מעקה מתכת בגובה 48טיפוס מ-

לא לחישוב !!! 470.00 13.25 מ"א 6.6.10.0030 ס"מ78- מעקה בגובה 49טיפוס מ-

לא לחישוב !!! 490.00 13.86 מ"א 6.6.10.0040 ס"מ88- מעקה בגובה 51Aטיפוס מ-

לא לחישוב !!! 570.00 20.67 מ"א 6.6.10.0050 ס"מ110- מעקה בגובה 51Bטיפוס מ-
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 570.00 3.15 מ"א 6.6.10.0060 ס"מ110- מעקה בגובה 46טיפוס מ-

לא לחישוב !!! 570.00 7.22 מ"א 6.6.10.0070 ס"מ110- מעקה משופע בגובה 46Aטיפוס מ-

לא לחישוב !!! 570.00 7.45 מ"א 6.6.10.0080 ס"מ110- מעקה בגובה 50טיפוס מ-

לא לחישוב !!! 3,500.00 2.00 יח' 6.6.10.0090 ס"מ140/180- דלת רפפה במידות 41טיפוס מ-

מסגרות 6.10 סה"כ לתת פרק:

מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק 6.55 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 220.00 14.25 מ"א  - מאחז יד לצידי מדרגות מצינור פלדה מגולוון וצבוע בתנור,50טיפוס מ-

 לרבות חיזוקים לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור1 1/2בקוטר "
6.6.55.0010

ה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק מאחזי יד ופסי הגנ 6.55 סה"כ לתת פרק:

גרות ומסגרות עבודות נ 6 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
13,956.30 270.00 51.69 מ"ר ,50/25 50/50 במידות ,R10ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 

 ש"ח/מ"ר100 ס"מ, מחיר יסוד 20-25/20-25
6.10.31.0010

13,956.30 יט פורצלן וקרמיקה ריצוף באריחי גרנ 10.31 סה"כ לתת פרק:

משטח אזהרה 10.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,762.50 12.50 221.00 יח'  (נירוסטה),316נגיש- מסמרות מישושיות (סימן מאתר) בדידים, מפלב"מ 

 יח' למ"א ברוחב170 מ"מ למשטח אזהרה (4 מ"מ ובגובה עד 26בקוטר עד 
6 חלק 1918 ס"מ), לפי דרישה ת"י 60 

6.10.61.0010

2,762.50 משטח אזהרה 10.61 סה"כ לתת פרק:

16,718.80 עבודות ריצוף וחיפוי 10 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 480.00 74.46 מ"א  ס"מ5 ס"מ ובעובי עד 45 ס"מ ועד 35נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב מעל 

 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן.140במחיר יסוד לאבן 
13ראה פרט 

6.14.30.0010

לא לחישוב !!! 600.00 35.96 מ"א  ס"מ10 ס"מ ובעובי 40 ס"מ ועד 35נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב מעל 
 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן.220במחיר יסוד לאבן 

12ראה פרט 

6.14.30.0020

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות בלוחות אבן 14.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 430.00 518.60 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 

140האבן (רשת הפלדה וזוויתנים כלולים במחיר). מחיר יסוד לאבן 
ש"ח/מ"ר

6.14.50.0010

חיפוי קירות בלוחות אבן 14.50 סה"כ לתת פרק:

ריצוף משטחים באבן ומדרגות אבן 14.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 170.00 24.70 מ"א נגיש- תוספת למדרגות אבן עבור עיבוד פס ביציקת אפוקסי נגד החלקה

 ס"מ מקצה3 ס"מ ובמרחק 3לפי תקן נגישות בקצה המדרגה ברוחב 
המדרגה

6.14.80.0010

לא לחישוב !!! 440.00 26.00 מ"א  ס"מ בעיבוד "מוסמסם"35/15מדרגות חוץ מאבן שכבות "מצפה" במידות 
5 ש"ח/מ"א לרבות מילוי בחומר מליטה בעובי עד 180במחיר יסוד לאבן 

ס"מ ורובה בין המשיקים. המדרגות מונחות על משטח בטון משופע שנמדד
7 בנפרד. ראה פרט מס' 

6.14.80.0020

לא לחישוב !!! 140.00 16.80 מ"א 6.14.80.0030 ס"מ7שיפולים מדורגים למדרגות מסוג "מצפה" ברוחב עד 

לא לחישוב !!! 440.00 9.20 מ"ר  ס"מ בעיבוד "מוטבה".4משטח ביניים למדרגות חוץ מסוג "מצפה" בעובי 
7ראה פרט מס' 

6.14.80.0040

לא לחישוב !!! 440.00 447.55 מ"ר  ס"מ בעיבוד "מוטבה". ראה4ריצוף משטחים באבן מסוג "מצפה" בעובי 
3פרט מס' 

6.14.80.0050

ריצוף משטחים באבן ומדרגות אבן 14.80 סה"כ לתת פרק:

עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח נופי 40 פרק:

ריצוף אבנים משתלבות 40.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,722.50 125.00 221.78 מ"ר  ס"מ או10/20 ס"מ, מלבניות במידות 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 ס"מ (לא כולל מצע), גוון5 ס"מ, לרבות חול 20/20רבועיות במידות 
צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל -

 בכביש גישה

6.40.53.0010

12,330.75 123.00 100.25 מ"ר  ס"מ ו/או15/15 ס"מ, רבועיות במידות 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 ס"מ (לא כולל מצע), גוון5דגם "סיינה שקטה" או ש"ע, לרבות חול 

צבעוני - על בסיס מלט אפור

6.40.53.0020

310.50 25.00 12.42 מ"א 6.40.53.0030 ס"מ בגוונים שונים12פס מאבן משתלבת ברוחב 

2,250.00 250.00 9.00 יח' 6.40.53.0040 ס"מ60/60מכסה מלבני לאבנים משתלבות במידות 

42,613.75 ים משתלבות ריצוף אבנ 40.53 סה"כ לתת פרק:

אבני שפה 40.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,630.28 68.00 112.21 מ"א 6.40.54.0010 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור10/20/100אבן גן במידות 

3,285.00 219.00 15.00 מ"א  ס"מ לרבות אבנים30/40 ס"מ או 40/47אבן שפה לכניסת רכב במידות 
פינתיות, יסוד ומשענת בטון, גוון אפור

6.40.54.0020

10,915.28 אבני שפה 40.54 סה"כ לתת פרק:

קירות תומכים 40.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,252.58 71.00 73.98 מ"ק 6.40.61.0010 מ'2חפירה ו/או חציבה עבור יסוד עובר לקיר תומך, בעומק עד 

82,032.00 1,600.00 51.27 מ"ק  מ'. המחיר כולל1 לקיר תומך, בכל עובי ורוחב עד 30יסוד עובר מבטון ב-
 ק"ג למ"ק)60 זיון (לפי 

6.40.61.0020

41,335.00 1,750.00 23.62 מ"ק  ס"מ ובכל גובה, לרבות תפרים20 בעובי 30קיר תומך מבטון מזויין ב-
 ק"ג למ"ק)60ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי 

6.40.61.0030

128,619.58 קירות תומכים 40.61 סה"כ לתת פרק:

קירות כובד 40.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
56,103.90 690.00 81.31 מ"ק  (ללא דבש) בכל גובה, לרבות עיבוד ראש לקבלת30קיר כובד בטון ב-

כרכובי אבן , הכיחול עם מלט אפור
6.40.70.0010
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תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,454.00 950.00 37.32 מ"ק  (ללא דבש) בכל גובה, הנמצא בעומק קיר30השלמת קיר כובד בטון ב-

קיים של החצר הצמודה. העבודה תבצע בשלבים ובקטעים קטנים ,
הכיחול עם מלט אפור

6.40.70.0020

91,557.90 קירות כובד 40.70 סה"כ לתת פרק:

273,706.51 עבודות פיתוח נופי 40 סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

מעבירי מים ותעלות 51.63 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,451.20 3,010.00 9.12 מ"א  ס"מ40" ברוחב פנים D400 40תעלת ניקוז מבטון מזוין מסוג "מגנודריין 

 ס"מ עם תושבות מפלדה מגולוונת שעליה מורכבת עם28ובעומק פנים 
 ואטימת החיבור ביןD400ברגים, לרבות רשת מפלדה מגולוונת ממין 

", לרבות חפירה והתקנה על גבי מצעcom-tecהתעלות ע"י דבק מסוג "
בטון (כלול במחיר)

6.51.63.0010

27,451.20 מעבירי מים ותעלות 51.63 סה"כ לתת פרק:

תמרור ושילוט 51.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
680.00 340.00 2.00 יח' , לרבות יסודE.Gעמוד מגולוון כולל תמרור מסוג עירוני, דרגה  6.51.81.0010

680.00 תמרור ושילוט 51.81 סה"כ לתת פרק:

צביעה וסימון דרכים 51.82 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
135.00 3.00 45.00 מ"א 6.51.82.0010 ס"מ לבן מלא או מקווקו15 ס"מ או  12צביעת קווים ברוחב 

720.00 360.00 2.00 יח'  ס"מ בצבע כבישים כחול300/560נגיש- צביעת חניית נכים במידות 
(מילוי כל תא החניה) ובתוכה סמל נכים בינלאומי בצבע לבן, במידות

 ס"מ60/60

6.51.82.0020

855.00 צביעה וסימון דרכים 51.82 סה"כ לתת פרק:

28,986.20 סלילת כבישים ורחבות 51 סה"כ לפרק:

מערכות חיצוניות 57 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה חברה לפיתוח ירושלים 168עמוד: 04/07/2021

112/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מקווה טהרה ובתי כנסת נוף ציון

תת כתב: עבודות פיתוח

מערכת מים 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,400.00 330.00 80.00 מ"א  בת"י, מורכבים בהברגה המונחים באדמה,40צנרת פלדה מגולוונת סקד' 

 כולל: - אביזרים מתאימים לת"י - רקורדים ו/או אוגנים -4בקוטר "
שרוולים,חיצוב פתחים וחריצים וסתימתם, חציבה ו/או חפירה, - כיסוי

 ס"מ עטיפה10והידוק הקרקע, ריפוד וכיסוי בחול דיונות נקי בעובי 
חרושתית חיצונית תוצרת "אברות" ועטיפה פנימית מבטון

6.57.1.0010

26,400.00 330.00 80.00 מ"א  בת"י, מורכבים בהברגה המונחים באדמה,40צנרת פלדה מגולוונת סקד' 
 כולל: - אביזרים מתאימים לת"י - רקורדים ו/או אוגנים -3בקוטר "

שרוולים,חיצוב פתחים וחריצים וסתימתם, חציבה ו/או חפירה, - כיסוי
 ס"מ עטיפה10והידוק הקרקע, ריפוד וכיסוי בחול דיונות נקי בעובי 

חרושתית חיצונית תוצרת "אברות" ועטיפה פנימית מבטון

6.57.1.0020

14,400.00 180.00 80.00 מ"א  בת"י, מורכבים בהברגה המונחים באדמה,40צנרת פלדה מגולוונת סקד' 
 כולל: - אביזרים מתאימים לת"י - רקורדים ו/או אוגנים -1 1/4בקוטר "

שרוולים,חיצוב פתחים וחריצים וסתימתם, חציבה ו/או חפירה, - כיסוי
 ס"מ עטיפה10והידוק הקרקע, ריפוד וכיסוי בחול דיונות נקי בעובי 

חרושתית חיצונית תוצרת "אברות"

6.57.1.0030

4,800.00 2,400.00 קומפלט2.00 התחברות לראש מערכת קיים בהתאם להנחיות הרשויות 6.57.1.0040

72,000.00 מערכת מים 57.1 סה"כ לתת פרק:

מערכת ביוב 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,380.00 146.00 30.00 מ"א  עבה כולל:884 לפי ת"י SN8צנורות פי.וי.סי. מתוגבר עם מחברים 

חציבה ו/או חפירה, כיסוי והידוק הקרקע, אביזרים, ריפוד וכיסוי בחול
6 מ' בקוטר "1.20 ס"מ, עד עומק 10דיונות נקי בעובי 

6.57.2.0010

5,600.00 2,800.00 2.00 יח' שוחות ביקורת לביוב בנויות מטבעות בטון טרומיות עם תחתית
 בהתאם להוראות הל"ת658"מגנופלס" לפי פרט בתוכניות לפי ת"י 

וכנדרש בתכניות: חציבה ו/או חפירה, כיסוי והדוק הקרקע, מכסה לפי
 מ' ועד0.80 בקוטר 8-72/50 טון תוצרת "ריכרט" 8, 103.2 סעיף 489ת"י 

 מ'1.20עומק 

6.57.2.0020

3,800.00 3,800.00 1.00 יח' 1.50 מ' ועד עומק 1.00כנ"ל, אך בקוטר  6.57.2.0030

2,600.00 2,600.00 קומפלט1.00 התחברות לת.ב. קיים כולל עיבוד תחתית מחדש הרשויות פתיחת כביש
וסגירתו בהתאם להנחיות הרשויות

6.57.2.0040

16,380.00 מערכת ביוב 57.2 סה"כ לתת פרק:

57.32 ופוליאתילן לביוב ותיעולP.V.Cצינורות  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,260.00 180.00 7.00 מ"א  מ"מ,200 או ש"ע, קוטר SN-8 לביוב, מסוג "מריביב עבה" P.V.Cצינורות 

, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד884 לפי ת"י 
 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר1.25

6.57.32.0010

1,260.00 57.32 ופוליאתילן לביוב ותיעולP.V.Cצינורות  סה"כ לתת פרק:

צינורות מבטון מזויין 57.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,700.00 580.00 15.00 מ"א " אוM דגם "מגנוקריט - 1 סוג 27צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 

 ס"מ40 קוטר 5"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 
 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול (עד1.25מונחים בקרקע בעומק עד 

 לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר

6.57.51.0010

8,700.00 ורות מבטון מזויין צינ 57.51 סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 57.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,560.00 6,560.00 1.00 יח'  ס"מ, עם100/100שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 

D400 (40תא שיקוע ומכסהטון), שלבי דריכה וכל האביזרים, בעומק מעל 
 מ', לרבות עבודות1.75 מ' ועד 1.25 ס"מ ממין60 או 50 ב.ב. בקוטר 

חפירה ומילוי חוזר

6.57.62.0010

6,560.00 שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 57.62 סה"כ לתת פרק:

חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים 57.65 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
770.00 770.00 קומפלט1.00  ס"מ לתא ניקוז קיים, לרבות כל עבודות החפירה,40חיבור קו ניקוז קוטר 

עבודות החיבור, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם
6.57.65.0010

770.00 חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים 57.65 סה"כ לתת פרק:

פריצת כבישים ומדרכות 57.66 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,040.00 130.00 8.00 מ"א ניסור כביש אספלט לצורך הנחת צנרת מים ו/או ביוב והחזרתו למצב

שלפני הניסור, המדידה לפי אורך קו צנרת (לרבות שחזור המבנה), ברוחב
 מ'1.5 ס"מ ובעומק עד 80עד 

6.57.66.0010

504.00 126.00 4.00 מ"א פתיחה מדרכה מרוצפת קיימת לצורך הנחת צנרת מים ו/או ביוב והחזרתה
 למצב שלפני הפתיחה. המדידה לפי אורך קו הצנרת (לרבות שחזור

 מ'1.5 ס"מ ובעומק עד 80המבנה), ברוחב עד 

6.57.66.0020

1,544.00 פריצת כבישים ומדרכות 57.66 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

107,214.00 מערכות חיצוניות 57 סה"כ לפרק:

760,001.23 עבודות פיתוח 6 סה"כ לתת כתב:


