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עבודות עפר01

חפירה01.020

20.0029.00580.00מ"קחפירה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ'01.020.0010

580.00סה"כ לחפירה

580.00סה"כ לעבודות עפר

עבודות בטון יצוק באתר02

מצעים02.011

מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 15,20 ס"מ מתחת לקורות02.011.0080
יסוד, רוחב הקורות 20,25 ס"מ

10.0031.00310.00מ'

מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 15,20 ס"מ מתחת לקורות02.011.0082
יסוד, רוחב הקורות 40 ס"מ

20.0033.00660.00מ'

35.0049.001,715.00מ"רמצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 20 ס"מ מתחת למרצפים02.011.0090

2,685.00סה"כ למצעים

קורות יסוד02.041

קורות יסוד ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה,02.041.0010
על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 20 ס"מ (המצע נמדד

בנפרד)

2.001,310.002,620.00מ"ק

קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם02.041.0030
הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 40 ס"מ

(המצע נמדד בנפרד)

6.001,100.006,600.00מ"ק

9,220.00סה"כ לקורות יסוד

מרצפים ורצפות02.050

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

35.00208.007,280.00מ"ר

7,280.00סה"כ למרצפים ורצפות

קירות בטון02.061

2.001,460.002,920.00מ"קקירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ02.061.0030

30.001,270.0038,100.00מ"קקירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 40 ס"מ02.061.0070

41,020.00סה"כ לקירות בטון

עירית שדרות
ממ"מ ספריה

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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קורות ומעקות02.071

קורות עליונות ומעקות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)02.071.0250
בחתך מלבני ברוחב 20 ס"מ

2.001,460.002,920.00מ"ק

2,920.00סה"כ לקורות ומעקות

תקרות וגגות בטון מלא02.081

תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) עובי 02.081.007040
ס"מ

35.00513.0017,955.00מ"ר

17,955.00סה"כ לתקרות וגגות בטון מלא

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות02.085

שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 02.085.0200650
ק"ג/מ"ק חוזק 10

4.00720.002,880.00מ"ק

רולקות משולשות במידות 10x10 ס"מ מטיט צמנט 1:3 (איטום02.085.0330
הרולקה נמדד בנפרד)

25.0027.00675.00מ'

3,555.00סה"כ לבטון טופינג ובטון שיפועים לגגות

פלדת זיון02.100

מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון02.100.0011
הבטון

7.005,800.0040,600.00טון

40,600.00סה"כ לפלדת זיון

125,235.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

עבודות בניה04

בניה בבלוקי בטון04.010

חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו) בשטח04.010.9170
מעל 2.0 מ"ר ועד 4.0 מ"ר בקירות בנויים ומטויחים בעובי 20

ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח

3.00210.00630.00מ"ר

סגירת פתחים (חלונות, דלתות וכד') בשטח עד 1.0 מ"ר,04.010.9400
בקירות בלוקי בטון/איטונג/פומיס קיימים בעובי 20 ס"מ,

לרבות שילוב בניה חדשה בבניה קיימת ע"י שינני קשר מבטון.
(קידוחים להחדרת קוצים לבטון קיים, ימדדו בנפרד)

1.00276.00276.00יח'

906.00סה"כ לבניה בבלוקי בטון

906.00סה"כ לעבודות בניה

עבודות איטום05

עירית שדרות
ממ"מ ספריה

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 29/09/20212

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 20498אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות05.013

איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות05.013.0030
ביטומניות משוכללות מושבחות בפולימר SBS, בעובי 4 מ"מ

כל אחת, עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות רצועת חיזוק
תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה

ברוחב 50 ס"מ עם ציפוי אגרגט, פריימר ביטומני מסוג "פריימר
101" או "פריימר GS 474" או "ספיר פריימר B-2000" או ש"ע
בכמות 300 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת
החיפוי מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או

ש"ע

25.0059.001,475.00מ'

איטום גגות שטוחים ב-2 שכבות של יריעות ביטומניות05.013.0040
פלסטומריות מושבחות בפולימר APP, בעובי 4 מ"מ, מסוג

"פוליפלסט 4R" או "ביטומפלסט 4R" או "ספירפלסט 4R לבן"
או "ישראנובה 4R" או ש"ע, עם שריון לבד פוליאסטר וציפוי
עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית

והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה
התחתונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או

"פריימר GS-474" או "ספיר פריימר B-2000" או ש"ע בכמות
300 גר'/מ"ר

35.00110.003,850.00מ"ר

5,325.00סה"כ לאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות

בידוד תרמי ואקוסטי05.070

בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג ההפוך" ע"י לוחות פוליסטירן05.070.0010
מוקצף מחורצים בעובי 3 ס"מ במשקל מרחבי 25 ק"ג/מ"ק

35.0032.001,120.00מ"ר

1,120.00סה"כ לבידוד תרמי ואקוסטי

6,445.00סה"כ לעבודות איטום

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

דלתות עץ ופולימר06.010

נגיש- דלת עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, חד כנפית06.010.0537
לפתיחה צירית, במידות 100/210 ס"מ דוגמת "דלתות

שהרבני" או ש"ע, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי
2.5 מ"מ, קנט בוק גושני, משקוף פח בעובי 1.5 מ"מ מגולוון

וצבוע

1.003,100.003,100.00יח'

3,100.00סה"כ לדלתות עץ ופולימר

סורגי פלדה, תושבות למזגן, רשתות להרחקת יונים06.051
ופרופילי פלדה

פירוק סורגי פלדה לחלונות המבוטנים בקירות בטון, גודל06.051.9010
הסורג עד 1 מ"ר

1.0090.0090.00יח'

עירית שדרות
ממ"מ ספריה

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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סה"כ לסורגי פלדה, תושבות למזגן, רשתות להרחקת יונים
ופרופילי פלדה

90.00

3,190.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה07

ניקוז מי גשם07.050

שוקת למרזב מבטון טרום מונחות על הקרקע במידות07.050.0060
30/45/10 ס"מ

1.00150.00150.00יח'

150.00סה"כ לניקוז מי גשם

מיכלי מים07.080

מיכלי מים עגולים מפוליאתילן לתכולה של 200 ליטר יציאה07.080.0020
"3/4, לרבות מעמד מתכת וברזים

1.001,850.001,850.00יח'

1,850.00סה"כ למיכלי מים

2,000.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל08

תעלות כבלים08.023

תעלות ברוחב 60 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות על08.023.0240
מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת

"פלגל" או ש"ע

10.0045.50455.00מ'

455.00סה"כ לתעלות כבלים

08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת

כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X10 ממ"ר08.031.0200
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

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

50.0062.003,100.00מ'

(XLPE) N2XY 3,100.00סה"כ לכבלי נחושת

הארקות והגנות אחרות08.040

פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות08.040.0035
400x40x4 מ"מ

1.00530.00530.00יח'

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

35.0015.50542.50מ"ר

עירית שדרות
ממ"מ ספריה

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

ושלה תקנית

1.00180.00180.00נק'

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

4.00348.001,392.00יח'

2,644.50סה"כ להארקות והגנות אחרות

08.061C.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות

תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (C.I) במידות08.061.0400
250/175 מ"מ ובעומק 150 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט,

מהדקים וחומרי עזר)

1.00100.00100.00יח'

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

ודלת שקופה (עבור מא"זים ישולם בנפרד)

1.00212.00212.00יח'

C.I 312.00סה"כ למבנה ללוחות חשמל ותיבות

08.062C מא"זים אופיין

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר08.062.0020
ניתוק 6 קילואמפר

7.0037.00259.00יח'

C 259.00סה"כ למא"זים אופיין

מפסקי זרם חצי אוטומטיים08.064

מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 16 אמפר -08.064.0010
כושר ניתוק 15 ק"א

2.00355.00710.00יח'

מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 40 אמפר -08.064.0040
כושר ניתוק 15 ק"א

1.00726.00726.00יח'

1,436.00סה"כ למפסקי זרם חצי אוטומטיים

מפסקי זרם08.065

1.00174.00174.00יח'מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X25 אמפר08.065.0210

174.00סה"כ למפסקי זרם

מפסקי זרם למאור08.071

מ"ז מחליף למאור תה"ט, יחיד 10A דגם מיראז' כדוגמת08.071.0030
"ארכה" או ש"ע

1.0029.0029.00יח'

29.00סה"כ למפסקי זרם למאור

עירית שדרות
ממ"מ ספריה

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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גופי תאורה שונים08.082

פירוק גוף תאורת חוץ עד 400 ווט המותקן על קיר המבנה08.082.9200
(בגובה שאינו מצריך שימוש במנוף), לרבות פירוק הזרוע

ונקודת המאור

1.00169.00169.00קומפ

169.00סה"כ לגופי תאורה שונים

גופי תאורת חרום08.083

08.083.02004.1W שלט הכוונה חרום, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת
LED בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת

"PLASMA MEGA TEC X1GP" תוצרת "שאול טכנולוגיות"
או ש"ע, מותקן מושלם

1.00370.00370.00יח'

370.00סה"כ לגופי תאורת חרום

תאורת לדים08.085

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

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

6.00281.001,686.00יח'

1,686.00סה"כ לתאורת לדים

נקודות מאור08.101

נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה08.101.0010
גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת

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

או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם
מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה

לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו תליה

7.00168.001,176.00יח'

1,176.00סה"כ לנקודות מאור

נקודות בתי תקע08.102

נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או08.102.0010
מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 ממ"ר, מושחלים
בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן

בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע,
מותקן תה"ט, הכל מושלם לרבות מתאמים

8.00165.001,320.00יח'

1,320.00סה"כ לנקודות בתי תקע

נקודות שונות08.103

עירית שדרות
ממ"מ ספריה

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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08.103.01003X2.5 ו/או במוליכים N2XY/FR נקודה למזגן בכבלי נחושת
ממ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח

החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת
"ארכה" או ש"ע

1.00256.00256.00יח'

נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה08.103.0500
סמויה או חשיפה, לרבות כבל טלפון 3 זוגות לפחות מושחל
ומחובר קומפלט, הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד הנקודה וכן

אביזר סיום לפי דרישות "בזק", דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או
ש"ע, הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים

1.00168.00168.00יח'

נקודת טלויזיה מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה08.103.0590
סמויה או חשיפה לרבות תיבות הסתעפות וכבל קואקסיאלי לפי
דרישות חברת הטלויזיה המקומית ואביזר סיום דוגמת "גוויס"

דגם "SYSTEM" או ש"ע

1.00213.00213.00נק'

637.00סה"כ לנקודות שונות

13,767.50סה"כ למתקני חשמל

עבודות טיח09

טיח גבס וטיח לממ"ד09.013

"טיח רב תכליתי PL130" או "770" או ש"ע מאושר לממ"ד09.013.0020
בעובי 3-7 מ"מ (ללא רשת) ושליכט באגר או ש"ע בעובי עד 5

מ"מ

65.0084.005,460.00מ"ר

5,460.00סה"כ לטיח גבס וטיח לממ"ד

5,460.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי10

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה10.031

ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ או10.031.0030
45/45 ס"מ, מחיר יסוד 40 ש"ח/מ"ר

25.00217.005,425.00מ"ר

20.0037.00740.00מ'שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ10.031.0040

הריצוף כולל מילוי המתוכנן ע"י שכבת שומשום

6,165.00סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה

6,165.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה11

צבע פנים11.011

עירית שדרות
ממ"מ ספריה

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או11.011.0200
בהתזה, לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות

"סופרקריל" או ש"ע

65.0028.501,852.50מ"ר

1,852.50סה"כ לצבע פנים

1,852.50סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום12

חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-2 מסלולים12.011

1.00150.00150.00יח'פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם בשטח של עד 2 מ"ר12.011.9000

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

150.00

רשתות12.110

רשת יתושים קטנה מניילון או מאלומיניום, עבור חלון הזזה12.110.0021
במידות 100/100 ס"מ (הרשת על חצי הפתח) לרבות מסגרת
מפרופיל אלומיניום מאולגן במידות 40/15 מ"מ, מותקנת על

מסילה קיימת במשקוף החלון

1.00200.00200.00יח'

200.00סה"כ לרשתות

350.00סה"כ לעבודות אלומיניום

עבודות אבן14

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש14.030

נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב עד 35 ס"מ ובעובי עד 5 ס"מ14.030.0010
במחיר יסוד לאבן 110 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים

ועיגון האבן

25.00360.009,000.00מ'

9,000.00סה"כ לעבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש

חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)14.050

חיפוי קירות באבן כורכרית מתועשת מנוסרת בעובי 3.2 ס"מ14.050.0200
או מבוקעת בעובי 3.5 ס"מ, לרבות יציקת בטון אל הקיר
הקיים. עובי כולל של החיפוי 7-8 ס"מ. העבודה כוללת 4

קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט "נירוסטה" אל רשת מגולוונת
מאחורי האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים -
14.050.0400-0410). מחיר יסוד לאבן 120 ש"ח/מ"ר

100.00390.0039,000.00מ"ר

רשת פלדה מגולוונת בקוטר 4.8 מ"מ כל 15/15 ס"מ, לרבות14.050.0410
עיגונה

100.0019.801,980.00מ"ר

40,980.00סה"כ לחיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)

עירית שדרות
ממ"מ ספריה

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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תוספות למחירי החיפויים בקירות14.070

זוויתן במידות 80/80/8 מ"מ לעיגון לוחות חיפוי, לרבות חיזוק14.070.0017
עם דיבלים

25.00180.004,500.00מ'

4,500.00סה"כ לתוספות למחירי החיפויים בקירות

54,480.00סה"כ לעבודות אבן

מתקני מיזוג אוויר15

מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות15.041

מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או15.041.0008
BTU/HR 10,000-12,000 תדיראן" או ש"ע לתפוקת קירור"

בעל דירוג אנרגטי A או B לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת
גז וחשמל, מותקן מושלם

1.003,100.003,100.00קומפ

3,100.00סה"כ למזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות

מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים15.070

מערכת אוורור וסינון אוויר מוסדית מסוג "תיבת נח" "סמויה"15.070.0132
תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע דגם Hidden-50 צמודה

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

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

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

1.0019,600.0019,600.00קומפ

19,600.00סה"כ למערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים

22,700.00סה"כ למתקני מיזוג אוויר

מסגרות חרש19

סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים19.030

6.00150.00900.00מ'צינור מי גשם מפח מגולוון צבוע בקוטר "19.030.00804

900.00סה"כ לסיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים

900.00סה"כ למסגרות חרש

רכיבים מתועשים בבניין22

תקרות פריקות מאריחים מינרליים22.021

עירית שדרות
ממ"מ ספריה

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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22.021.0087"OP תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים דגם "פרלה
תוצרת חב' ''Armstrong'' או ש"ע, aw=0.95, אריח במידות

61/61 ס"מ, 122/61 ס"מ, בעובי 15 מ"מ. המחיר כולל את
הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0
מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע מושלם

של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 49 ש''ח/מ''ר)

25.00184.004,600.00מ"ר

4,600.00סה"כ לתקרות פריקות מאריחים מינרליים

תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס22.028

תוספת לתקרות אקוסטיות מינרליות מודולריות מצמר סלעים22.028.0540
או פיברגלס, במידות 60/60-120 ס"מ או 61/61-122 ס"מ

עבור חיזוק ע"י מתלים קשיחים שיחוברו במרחק כל 60 ס"מ
למנשאים הראשיים. המנשאים הראשיים יותקנו במרחק שאינו

גדול מ-61 ס"מ זה מזה. המרחק בין המתלה הראשון לבין
(Z+L) הקיר לא יהיה גדול מ-40 ס"מ. פרופילי הגמר

מאלומיניום בעובי מינימלי של 1.25 מ"מ, לפי דרישות פיקוד
העורף, ת''י 5103 חלק 4

25.0074.001,850.00מ"ר

1,850.00סה"כ לתוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס

6,450.00סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון23

כלונסאות בטון בקדיחה יבשה23.010

תוספת התארגנות לקידוח ויציקת כלונסאות בקדיחה יבשה,
לעבודה שהיקפה הכולל קטן מ-150 מ' כלונסאות (הובלה עד

60 ק"מ) כולל במחיר היחידה

כלונסאות בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 60 ס"מ ובעומק מעל23.010.0050
10 מ' ועד 20 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה

48.00273.0013,104.00מ'

13,104.00סה"כ לכלונסאות בטון בקדיחה יבשה

פלדת זיון23.100

2.006,970.0013,940.00טוןכלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים23.100.0030

13,940.00סה"כ לפלדת זיון

27,044.00סה"כ לכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון

הריסות ופירוקים24

קידוחים24.032

קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזויין בעובי עד 24.032.021020
ס"מ, לביצוע חורים בקוטר "2

1.00240.00240.00יח'

עירית שדרות
ממ"מ ספריה

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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240.00סה"כ לקידוחים

240.00סה"כ להריסות ופירוקים

שילוט והכוונה בבניינים29

שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים29.030

שילוט וסימון מרחב מוגן/מקלט בשטח מעל 15 מ"ר ועד 29.030.002025
מ"ר בצבעים פולטי אור

1.00800.00800.00קומפ

800.00סה"כ לשילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים

800.00סה"כ לשילוט והכוונה בבניינים

מערכות גילוי וכיבוי אש34

אביזרים לרכזת אזורים34.011

2.00330.00660.00יח'גלאי עשן אופטי (PVC) למערכת רגילה34.011.0020

1.00120.00120.00יח'מנורת סימון אזעקת אש34.011.0060

780.00סה"כ לאביזרים לרכזת אזורים

חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש34.013

100.0014.001,400.00מ'חווט למערכת גילוי אש34.013.0020

1,400.00סה"כ לחייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש

2,180.00סה"כ למערכות גילוי וכיבוי אש

גינון והשקיה41

שיקום דשא קיים לאחר ביצוע עבודה כולל השלמת כל החלקים41.0001
החסרים עד להשלמת רצונו של המזמין

1.003,000.003,000.00קומפ

נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר41.020

גיזום עצי ענק בגובה מעל 8 מ' כדוגמת פיקוס או אקליפטוס41.020.0493
והסרת ענפים ובדים משמעותיים, לפי הוראות המפקח (

1.001,280.001,280.00יח'

1,280.00סה"כ לנטיעה והעתקת עצים בתחום האתר

4,280.00סה"כ לגינון והשקיה

מרחבים מוגנים ומקלטים59

מסגרות פלדה59.040

עירית שדרות
ממ"מ ספריה

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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דלת הדף ורסיסים למוסדות רפואיים, במידות פתח אור59.040.0030
120/210 ס"מ, לרבות משקוף מפלב"מ 316 (נירוסטה)

1.0015,900.0015,900.00יח'

חלון מרחב מוגן דו כנפי "מרחב מוגן מוסדי", דגם "דור חדש"59.040.0327
נגרר לכיס במידות פתח אור 100/100 ס"מ לקיר ברוחב 35-40
ס"מ, כנף פלדה מגולוונת בעובי 24 מ"מ ומשקוף מפח מגולוון,
צבועים. המחיר כולל חלון אלומיניום כנף על כנף מזוגג, הזזה
על גבי מסגרת הפלדה של המרחב מוגן. חלון האלומיניום דגם

AW60 אלובין או 1700 קליל או ש"ע, צבוע בצבע לבן. ללא
תריס ורשת

1.007,760.007,760.00יח'

23,660.00סה"כ למסגרות פלדה

איטום מעברי צנרת וכבלים במקלטים ובמרחבים מוגנים59.042

מערכת מודולרית דגם "עומר" או ש"ע משולבת ביציקה לאיטום59.042.0200
מעברי צנרת גז וכבלי חשמל למזגן מפוצל במקלט/מרחב מוגן,

המערכת מאושרת ע"י פיקוד העורף, בקיר פנימי בעובי 20 ס"מ
ועד 50 ס"מ, לרבות צינור אוויר מפלסטיק בקוטר 100 מ"מ

("4), פלאנג' תקני, אטם מעוצב מובנה, שתי טבעות הארכה,
ברז בורר, מחבר הפעלה לחירום, מערכת ניקוז מובנת בקיר

מקלט ומחבר מפחת לחיבור צינור ניקוז. צנרת ניקוז וכסוי
דקורטיבי נמדדים בנפרד

1.00790.00790.00יח'

כסוי דקורטיבי למערכת מודולרית דגם "עומר" או ש"ע במידות59.042.0220
31/27 ס"מ

1.0050.0050.00יח'

סה"כ לאיטום מעברי צנרת וכבלים במקלטים ובמרחבים
מוגנים

840.00

מתקני אוורור וסינון59.050

צינור איוורור מפלדה קוטר "8 במקלט/מרחב מוגן בקיר חיצוני59.050.0500
בעובי מינימלי של 30 ס"מ ועד 40 ס"מ לרבות צבע, לפי תקנות

פיקוד העורף

3.00600.001,800.00יח'

צינור איוורור מפלדה קוטר "4 במקלט/מרחב מוגן בקיר פנימי59.050.0530
בעובי מינימלי של 25 ס"מ ועד 40 ס"מ לרבות צבע, לפי תקנות

פיקוד העורף

1.00300.00300.00יח'

2,100.00סה"כ למתקני אוורור וסינון

מתקני תברואה59.070

שירותים כימיים ניידים מחומר פלסטי קשיח עם מיכל מים59.070.0200
בנפח 10 ליטר ויחידת ספיגה בנפח 15 ליטר למרחבים מוגנים

לפי תקנות פיקוד העורף כדוגמת "פילו אש" או ש"ע

2.00450.00900.00יח'

900.00סה"כ למתקני תברואה

27,500.00סה"כ למרחבים מוגנים ומקלטים

עירית שדרות
ממ"מ ספריה

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 29/09/202112
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סה"כ לממ"מ ספריה

סה"כ לממ"מ ספריה

580.00עבודות עפר01

125,235.00עבודות בטון יצוק באתר02

906.00עבודות בניה04

6,445.00עבודות איטום05

3,190.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

2,000.00מתקני תברואה07

13,767.50מתקני חשמל08

5,460.00עבודות טיח09

6,165.00עבודות ריצוף וחיפוי10

1,852.50עבודות צביעה11

350.00עבודות אלומיניום12

54,480.00עבודות אבן14

22,700.00מתקני מיזוג אוויר15

900.00מסגרות חרש19

6,450.00רכיבים מתועשים בבניין22

27,044.00כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון23

240.00הריסות ופירוקים24

800.00שילוט והכוונה בבניינים29

2,180.00מערכות גילוי וכיבוי אש34

4,280.00גינון והשקיה41

27,500.00מרחבים מוגנים ומקלטים59

312,525.00סה"כ עלות

53,129.25מע"מ בשיעור 17%

365,654.25סה"כ כולל מע"מ

עירית שדרות
ממ"מ ספריה

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 29/09/202113
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סה"כ לממ"מ ספריה

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

עירית שדרות
ממ"מ ספריה

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 29/09/202114
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