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עבודות בטון יצוק באתר02

מצעים02.011

20.0057.001,140.00מ"רמצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת ליסודות בודדים02.011.0010

מצע ארגזי קרטון כוורת עטופים בפוליאתילן בגובה 20 ס"מ02.011.0070
מתחת למרצפים

200.0050.0010,000.00מ"ר

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

140.0031.004,340.00מ'

מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 15,20 ס"מ מתחת לקורות02.011.0082
יסוד, רוחב הקורות 30 ס"מ

5.0033.00165.00מ'

15,645.00סה"כ למצעים

יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות02.012

ראשי כלונסאות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) במידות02.012.0400
שונות

5.001,380.006,900.00מ"ק

6,900.00סה"כ ליסודות, רפסודה וראשי כלונסאות

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)

10.001,310.0013,100.00מ"ק

קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם02.041.0015
הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 25 ס"מ

(המצע נמדד בנפרד)

1.001,280.001,280.00מ"ק

קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם02.041.0025
הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 35 ס"מ

(המצע נמדד בנפרד)

1.001,140.001,140.00מ"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)

2.001,100.002,200.00מ"ק

17,720.00סה"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)

230.00208.0047,840.00מ"ר

47,840.00סה"כ למרצפים ורצפות

עירית שדרות
בית כנסת אתיופים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 15/12/20211
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קירות בטון02.061

32.001,460.0046,720.00מ"קקירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ02.061.0030

10.001,380.0013,800.00מ"קקירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 25 ס"מ02.061.0040

5.001,330.006,650.00מ"קקירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 30 ס"מ02.061.0050

10.001,270.0012,700.00מ"קקירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 40 ס"מ02.061.0070

79,870.00סה"כ לקירות בטון

קורות ומעקות02.071

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

5.001,460.007,300.00מ"ק

7,300.00סה"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

190.00513.0097,470.00מ"ר

97,470.00סה"כ לתקרות וגגות בטון מלא

פלדת זיון02.100

מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון02.100.0011
הבטון

20.005,800.00116,000.00טון

116,000.00סה"כ לפלדת זיון

388,745.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

עבודות בניה04

בניה בבלוקי בטון04.010

70.00164.0011,480.00מ"רמחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ04.010.0020

15.00201.003,015.00מ"רקירות בלוקי בטון חלולים 4 חורים בעובי 20 ס"מ04.010.0040

14,495.00סה"כ לבניה בבלוקי בטון

14,495.00סה"כ לעבודות בניה

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

דלתות עץ06.010

עירית שדרות
בית כנסת אתיופים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 15/12/20212
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דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה צירית06.010.0410
במידות סטנדרט 60-90/206 ס"מ, דגם "למינטו קלסיק" דוגמת

"חמדיה" או ש"ע, לפי ת"י 23, עם ציפוי למינטו בגוון
אגוז/דובדבן, משקוף מעץ אורן דגם "סקלה" או ש"ע ומנעול חד

לשוני

3.001,500.004,500.00יח'

דלת פנלים מעוצבת מקורות עץ מלא, חד כנפית לפתיחה06.010.0560
צירית, במידות 70-80/210 ס"מ, בין הקורות פנלים סנדוויץ 3

שכבות בעובי 14 מ"מ, הדלת מצופה בקילוף עץ, משקוף עץ
גושני (בוק, מהגוני, מייפל וכד') עם גומי אטימה מסביב

למשקוף, הכנף והמשקוף צבועים

1.002,590.002,590.00יח'

7,090.00סה"כ לדלתות עץ

ארונות מטבח ומשטחי עבודה06.020

יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ במידות 06.020.0160300/60/90
ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה P.F, סוקל תחתון

סנדוויץ. הארון כולל: 4 מגירות, 6 דלתות פתיחה רגילה, 6
מחיצות, 2 דפנות, 5 מדפים

1.005,100.005,100.00קומפ

יחידת ארון מטבח עליון עשוי סנדוויץ במידות 300/30/60 ס"מ,06.020.0180
ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה P.F, הארון כולל: 7 דלתות

פתיחה רגילה, 5 מחיצות, 2 דפנות, 6 מדפים

1.004,300.004,300.00קומפ

9,400.00סה"כ לארונות מטבח ומשטחי עבודה

דלתות פלדה רב זרועיות06.032

דלת פלדה רב זרועית במידות 90/210 ס"מ עם מנעול בנעילה06.032.0010
גאומטרית ומגן צלינדר מפלדה, לרבות משקוף פלדה וציפוי

וינוריט או צביעה בתנור

1.003,700.003,700.00יח'

3,700.00סה"כ לדלתות פלדה רב זרועיות

דלתות פלדה חסינות אש06.033

תוספת לדלת חד כנפית מפלדה עבור מנגנון וידית בהלה ללא06.033.0500
נעילה, תקני, דגם "איזיאו" או ש"ע

2.001,200.002,400.00יח'

2,400.00סה"כ לדלתות פלדה חסינות אש

מחזירי שמן, אביזרי בטיחות, מעצורים וסף לדלתות06.049

מחזיר שמן עליון הדראולי לדלת פנימית ברוחב עד 90 ס"מ06.049.0210
(משקל כנף הדלת מעל 30 ק"ג ועד 45 ק"ג) דירוג כח סגירה

ברמה 2

2.00380.00760.00יח'

760.00סה"כ למחזירי שמן, אביזרי בטיחות, מעצורים וסף לדלתות

23,350.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

עירית שדרות
בית כנסת אתיופים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 15/12/20213
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מתקני תברואה07

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות07.041

אסלה תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "384 לוטם" דוגמת "חרסה"07.041.0101
או ש"ע עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב

ומכסה פלסטיק דגם כבד וכל החיזוקים

2.00890.001,780.00יח'

07.041.0175"VITRA" נגיש- אסלת נכים חרס תלויה מחרס לבן סוג א' דגם
או ש"ע, באורך 70 ס"מ ובגובה 48 ס"מ עם מיכל הדחה סמוי

(נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה קשיח דגם "פרסה" או ש"ע
וכל החיזוקים

1.002,260.002,260.00יח'

מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר גבס (נמדד07.041.0210
בנפרד), לאסלה תלויה כדוגמת תוצרת "חרסה" או "פלסאון" או

ש"ע, לרבות לחצן ניקל/סטן ועיגון ע"י בטון בתחתית מתקן
מיכל ההדחה

1.001,980.001,980.00קומפ

מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר בלוקים (נמדד07.041.0220
בנפרד), לאסלה תלויה דוגמת "חרסה" או "פלסאון" או ש"ע,
לרבות לחצן ניקל/סטןו עיגון ע"י בטון בתחתית מתקן מיכל

ההדחה

2.001,540.003,080.00קומפ

9,100.00סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות

כיורים וקערות07.042

נגיש- כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א' דוגמת "חרסה" דגם07.042.0035
"אלפא 45" מעוגל או ש"ע, באורך 44.5 ס"מ, ברוחב 34.5 ס"מ

ובגובה 17 ס"מ

2.00650.001,300.00יח'

קערת מטבח מחרס לבן סוג א' במידות 60/40 ס"מ, דגם "גל07.042.0300
דור" או ש"ע

1.00730.00730.00יח'

קערת מטבח מחרס לבן סוג א', במידות 60/45 ס"מ, דגם07.042.0315
"קוראל 60" או ש"ע, להתקנה שטוחה

1.001,020.001,020.00יח'

3,050.00סה"כ לכיורים וקערות

ברזים וסוללות07.045

נגיש- סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית מסתובבת,07.045.0127
מסדרת "ענבר", מק"ט 69803 דוגמת "מדגל" או ש"ע גימור

כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

2.00460.00920.00יח'

סוללה לקערת מטבח בעמידה, עם פיה מסתובבת מסדרת07.045.0162
"רותם °45 פיה ארוכה", מק"ט 900522 דוגמת "חמת" או ש"ע,

גימור כרום, מותקן מושלם, לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

3.00640.001,920.00יח'

2,840.00סה"כ לברזים וסוללות

עירית שדרות
בית כנסת אתיופים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 15/12/20214
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משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר", ומשטחים07.046
אקריליי

משטח קוורץ של "אבן קיסר" (קבוצה 7) דגם 5151, 07.046.0074,5114
5131, 5111, 5101, 5031 בעובי 2 ס"מ וברוחב מעל 65 ס"מ
ועד 75 ס"מ, לרבות עיבוד קנט ישר בעובי המשטח עם פאזה

עדינה, עיבוד פתחים לכיור סטנדרטי במידות 40/60 ס"מ
בהתקנה תחתונה ולברז "פרח" (ברז מהשיש)

4.202,850.0011,970.00מ'

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

11,970.00

נקודות תברואה וקבועות07.049

נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור מים07.049.0010
חמים מבודד עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', התקנת הכיור

והסוללה (לא כולל אספקה של כיור, ברז או סוללה וברזי ניל
אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר

ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט

4.001,400.005,600.00קומפ

נקודה לאסלה תלויה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור07.049.0110
ניקוז לשפכים מ-P.V.C עד 2.0 מ' חיבור למערכת מים וביוב
קיימת והתקנת אסלה תלויה, ומיכל הדחה סמוי מחוזק לקיר
בלוקים ע"י עיגון בטון ותמיכות (לא כולל אספקה של אסלה
תלויה, מיכל הדחה סמוי, ברזים וצינור גמיש אשר ישולמו
בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל

בשלמות, קומפלט

3.001,800.005,400.00קומפ

11,000.00סה"כ לנקודות תברואה וקבועות

ניקוז מי גשמים07.050

צינורות פלדה למי גשמים, קוטר "4 עובי דופן "5/32 עם ציפוי07.050.0020
פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית מותקנים בקירות, בעמודים או

גלוי, לרבות חבקים ומחברים, ללא ספחים

10.00260.002,600.00מ'

קולט מי גשמים עם ברדס מחוטים מגולוונים קוטר 4 מ"מ07.050.0030
בראש המרזב, לרבות צלחת פח אבץ מס' 14

2.00360.00720.00יח'

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

2.00150.00300.00יח'

3,620.00סה"כ לניקוז מי גשמים

עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין07.100

עירית שדרות
בית כנסת אתיופים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 15/12/20215
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עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד07.100.0012
בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה "2 עם מצמד

שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2 ובאורך 15 מ' עם מצמדי שטורץ,
מזנק סילון/ריסוס "2, רב שימושי עם מצמד "2, ברז כדורי "1,

גלגלון עם צינור גמיש קוטר "3/4 באורך 30 מ', חיבור לקו
המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקן מושלם

1.002,310.002,310.00קומפ

ארון לציוד כיבוי אש מפיברגלס עם דלת נועלת, במידות07.100.0200
80/80/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון "3/4

המשולם בנפרד)

1.00590.00590.00קומפ

2,900.00סה"כ לעמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין

44,480.00סה"כ למתקני תברואה

מערכות חשמל08

גופי תאורה08.005

08.005.001040W ג.ת.פ. תוצרת געש דגם פאנל בק-לייט 60*60 ס"מ
להתקנה בתקרה אקוסטית, הכולל דריבר עמעום.

43.00320.0013,760.00יח'

ג.ת.פ. לד תוצרת GLAMOX דגם DLD-0618B-840 אורעד08.005.0020
מהנדסים הספק 16 וואט גוון אור 4000 קלווין

11.00320.003,520.00יח'

ג.ת.פ. לד תוצרת געש תאורה דגם דיסקוס IP65 הספק 08.005.003016
וואט התקנה על קיר או תקרה

2.00300.00600.00יח'

ג.ת.פ. תוצרת געש דגם פס אמרקאי לד 22W*2 התקנה על08.005.0040
הקיר IP44, צבע לפי בחירת האדריכלית.

5.00280.001,400.00יח'

ג.ת.פ. תוצרת געש דגם סטאר לד 31W התקנה על הקיר08.005.0050
IP65, צבע לפי בחירת האדריכלית.

13.00550.007,150.00יח'

ג.ת.פ. LED לחירום, חד תכליתי עם מנגנון בדיקה אינטגראלי08.005.0080
(ראה מפרט מיוחד) לפעולה אוטומטית של 120 דקות, פיזור
סימטרי בהתקנה משוקעת (או גלויה, לפי החלטת ה מפקח).

6.00360.002,160.00יח'

28,590.00סה"כ לגופי תאורה

לוח חשמל.08.006

פנל הדלקות הכולל קופסת אלומיניום משוקעת או גלויה,08.006.0010
מהדקי חיבור, פנל קדמי מאלומיניום מאולגן ומלוטש, מסילות

לחיבור ציוד, מעברי צנרת והארקה. ציוד המיתוג נ מדד בנפרד.
המדידה לכל ( 100מאה) סנטימטרים רבועים של שטח חזית

של מספר קופסאות. העומק בהתאם לצורך.

1.00300.00300.00יח'

מבנה עבור לוח חשמל עם מפ"ז ראשי (באחד השדות) עד08.006.0020
(וכולל) 160 אמפר, פ"צ ל- 250 אמפר, גישה מחזית בלבד,

צבע אפוקסי בז'.

1.002,800.002,800.00מ"ר

עירית שדרות
בית כנסת אתיופים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

1.00394.00394.00יח'מאמ"ת תלת קוטבי עם ויסות ליתרת זרם 0 עד 16 א'.08.006.0030

1.00555.00555.00יח'מאמ"ת 100*3 אמפר, ויסות ליתרת זרם 40 עד 63 א'.08.006.0040

2.00635.001,270.00יח'מאמ"ת 100*3 אמפר, ויסות ליתרת זרם 63 עד 100 א'.08.006.0050

תוספת למחיר מא"ז, מנתק הספק או מאמ"ת עבור סליל הפעלה08.006.0060
או הפסקה במתחים שונים.

4.00159.00636.00יח'

12.00270.003,240.00יח'מפ"ז בורר פיקוד 25 א', 4 מצבים 2 קוטבים08.006.0070

6.0080.00480.00יח'לחצן מאור "גויס" או "ביטיצ'ינו" משוקע בפנל הדלקות.08.006.0080

מנורת סימון LED "גויס" או "ביטיצ'ינו" משוקעת בפנל הדלקות08.006.0090
או משולבת בלחצן או מפ"ז.

6.0080.00480.00יח'

6.0080.00480.00יח'מנורת סימון LED להתקנה בלוח חשמל בצבעים שונים08.006.0100

08.006.0110.K או C או B 63.0074.004,662.00יח'מא"ז חד קוטבי 2 עד 25 א' סוג

08.006.0120.K או C או B 2.00101.00202.00יח'מא"ז חד קוטבי 32 עד 40 א' סוג

08.006.0130.K או C או B 3.00275.00825.00יח'מא"ז תלת קוטבי 2 עד 25 א' סוג

08.006.0140.K או C או B 11.00350.003,850.00יח'מא"ז תלת קוטבי 32 עד 40 א' סוג

4.00643.002,572.00יח'ממסר פחת X 40 4 א', רגישות 0.03 אמפר.08.006.0150

ממסר צעד חד קוטבי 16 א' עם סליל למתחים שונים עם08.006.0160
אפשרות הפעלה ידנית מחזית המכשיר.

6.00202.001,212.00יח'

מגען פיקוד דגם סגור, ארבעה מגעים מסוגים שונים לזרם08.006.0170
נומינלי של 20 אמפר AC3, סליל למתחים שונים.

2.00238.00476.00יח'

ממסר פיקוד דגם סגור, ארבעה מגעים מסוגים שונים לזרם08.006.0180
נומינלי של 20 אמפר, סליל למתחים שונים ובורר ידני בחזית

המכשיר "יד/אפס/אוטומטי".

2.00318.00636.00יח'

לחצן תלת קוטבי 6 א' 400 וולט קוטר 25 מ"מ ננעל עם הגנה08.006.0190
נגד לחיצה מקרית.

10.00200.002,000.00יח'

08.006.0200.AC3 -6.00520.073,120.42יח'מגעון תלת קוטבי עד 15 כ"ס, לזרם 32 א' ב

זמזם ללוח, מותקן בחזית, לעבודה במתחים שונים ובעוצמה08.006.0210
של 98 ד"ב.

1.00198.00198.00יח'

שעון מיתוג חשמלי מודולרי עם רזרבה מכנית ל- 48 שעות,08.006.0220
תוכנית יומית ושבועית.

8.00480.003,840.00יח'

רב מודד דיגיטלי מתקדם ללוח כמתואר במפרט (לרבות תצוגת08.006.0230
הרמוניות) לרבות יציאת תקשורת לבקרה מרחוק, משני זרם

וכל הדרוש לפעולתו המושלמת.

1.001,600.001,600.00קומפ

עירית שדרות
בית כנסת אתיופים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

כליא ברק Class 2 לפסי צבירה בלוח, מתוצרת "שניידר08.006.0240
אלקטריק" א.ש.ע. לפריקת עד 65 ק.א. בכל קוטב, מתח שיורי

של 1.5 ק.ו., המחיר לכל קוטב.

6.00400.002,400.00יח'

תוספת מחיר למערכת כליאי ברק עבור מגע תקלה מחווט08.006.0250
למהדקים.

6.00150.00900.00קומפ

מערכת בקרה להפעלת סלילי הפסקה בציוד מיתוג מפקודות08.006.0260
רכזת גילוי אש, ממשקים אופטיים, כמו מתוצרת "מצג בקרה"

עבור 4 כניסות ו- 4 יציאות ולרבות מערכת אינטגרלי ת
לאספקת מתח.

1.00900.00900.00קומפ

40,028.42סה"כ ללוח חשמל.

שונות08.008

תיאום חיבור החשמל לפרויקט והעברת המיתקן ביקורת08.008.0010
ומסירת דו"ח תוצאות למפקח, לרבות תשלום אגרת הבדיקה

גופה.

1.001,271.001,271.00קומפ

1,271.00סה"כ לשונות

גומחות בטון ללוחות מונים בעבודות חשמל08.013

08.013.002080X40 גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים
ס"מ X 2 וגובה חיצוני 250 ס"מ לרבות מחיצה עבור 2 לוחות,

חפירה והתקנה

1.002,520.002,520.00יח'

2,520.00סה"כ לגומחות בטון ללוחות מונים בעבודות חשמל

צנרת חשמל פלסטית08.021

צינורות פלסטיים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן08.021.0400
שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב'
"בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי

החיבור

100.0017.301,730.00מ'

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 160 מ"מ עם חבל08.021.0530
משיכה לרבות כל חומרי החיבור

50.0068.003,400.00מ'

5,130.00סה"כ לצנרת חשמל פלסטית

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

25.0060.001,500.00מ'

תעלות ברוחב 120 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות על08.023.0270
מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת

"פלגל" או ש"ע

25.0088.002,200.00מ'

עירית שדרות
בית כנסת אתיופים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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3,700.00סה"כ לתעלות כבלים

08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת

כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X35 ממ"ר08.031.0267
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

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

60.00149.008,940.00מ'

(XLPE) N2XY 8,940.00סה"כ לכבלי נחושת

מוליכי נחושת מבודדים08.034

08.034.0060P.V.C מוליכי נחושת מבודדים בחתך 16 ממ"ר עם בידוד
מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

30.0017.70531.00מ'

531.00סה"כ למוליכי נחושת מבודדים

מוליכי נחושת גלויים08.035

מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או08.035.0030
מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני

הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

45.0034.001,530.00מ'

1,530.00סה"כ למוליכי נחושת גלויים

כבלי טלפון08.038

כבלי התקנה פנימיים לטלפון (בתוך המבנה) רב-גידיים בעלי08.038.0350
20 זוגות בהתאם לדרישות "בזק" מושחלים בצנרת או בתעלות

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

60.0025.501,530.00מ'

1,530.00סה"כ לכבלי טלפון

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

230.0015.503,565.00מ"ר

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'

נקודת הארקה במוליך 10 ממ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים08.040.0200
(עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך

לציוד, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור
הנקודה

2.0046.0092.00נק'

עירית שדרות
בית כנסת אתיופים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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4,367.00סה"כ להארקות והגנות אחרות

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

80.00185.0014,800.00נק'

14,800.00סה"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, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם

31.00182.005,642.00נק'

תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או08.102.0030
תה"ט

10.0025.00250.00יח'

6.0040.00240.00יח'תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים 2.5 ממ"ר08.102.0070

11.0022.00242.00יח'תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים08.102.0080

6,374.00סה"כ לנקודות בתי תקע

נקודות חשמל שונות08.103

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

2.00282.00564.00נק'

נקודה למזגן (תלת פזי) בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או08.103.0150
במוליכים 1.5X5 ממ"ר בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח

החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם בריטי

2.00345.00690.00נק'

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

1.00184.00184.00נק'

עירית שדרות
בית כנסת אתיופים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, גלאי עשן, מחשב,08.103.0700
רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט משיכה,

קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה סמויה או חשיפה,
לרבות הקוים מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק' ההכנה

לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה

19.00130.002,470.00נק'

3,908.00סה"כ לנקודות חשמל שונות

123,219.42סה"כ למערכות חשמל

עבודות טיח09

טיח פנים09.011

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

350.0097.0033,950.00מ"ר

33,950.00סה"כ לטיח פנים

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

50.0084.004,200.00מ"ר

4,200.00סה"כ לטיח גבס וטיח לממ"ד

38,150.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי10

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה10.031

ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 80/80 ס"מ או 90/90 ס"מ,10.031.0131
מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר

200.00304.0060,800.00מ"ר

150.0056.008,400.00מ'שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ10.031.0132

69,200.00סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה

חיפוי קירות10.050

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות10.050.0025
33/33 ס"מ, 30/45 ס"מ, 45/45 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר

60.00248.0014,880.00מ"ר

חיפוי קירות פנים באריחי שיש (אבן) "חברון" מלוטש או ש"ע,10.050.0230
עובי 2 ס"מ, ברוחב קבוע ובאורך כלשהו, מחיר יסוד 100

ש"ח/מ"ר

100.00360.0036,000.00מ"ר

50,880.00סה"כ לחיפוי קירות

עירית שדרות
בית כנסת אתיופים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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120,080.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה11

צבע פנים11.011

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

200.0028.505,700.00מ"ר

5,700.00סה"כ לצבע פנים

5,700.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום12

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

חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע12.011.0200
כדוגמת קליל קלאסי 7000 או ש"ע, בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד

1.0 מ"ר

10.001,650.0016,500.00מ"ר

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

16,500.00

חלון קיפ וחלון קבוע12.016

חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע,12.016.0330
בשטח עד 0.5 מ"ר

3.001,470.004,410.00יח'

4,410.00סה"כ לחלון קיפ וחלון קבוע

רשתות12.110

רשת יתושים קטנה מניילון או מאלומיניום, עבור חלון הזזה12.110.0150
(הרשת על חצי הפתח) לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום

מאולגן במידות 40/15 מ"מ, מותקנת על מסילה קיימת
במשקוף החלון, בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר. המדידה

לפי שטח הרשת

12.00530.006,360.00מ"ר

6,360.00סה"כ לרשתות

זכוכית וציפויי חלונות12.111

12.111.0011P.V.B תוספת עבור זכוכית ביטחון 3+3 מ"מ (טריפלקס) עם
0.38 במקום זכוכית 5 מ"מ שקופה

12.0064.00768.00מ"ר

768.00סה"כ ל זכוכית וציפויי חלונות

סורגים, פרגולות וכבש (רמפה)12.120

עירית שדרות
בית כנסת אתיופים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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סורג קבוע ישר מאלומיניום דגם "בלוקר" דוגמת "טרלידור" או12.120.0011
ש"ע עשוי מפרופיל מרובע 12/16 מ"מ עם קישורי X או איקס

כפול, לרבות מסילה עליונה ותחתונה מפרופיל 22/45 מ"מ

12.00695.008,340.00מ"ר

8,340.00סה"כ לסורגים, פרגולות וכבש (רמפה)

36,378.00סה"כ לעבודות אלומיניום

עבודות אבן14

חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)14.050

חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "טלטיש" בעובי 5 ס"מ,14.050.0050
לרבות יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 9

ס"מ. העבודה כוללת 4 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט
"נירוסטה" אל רשת מאחורי האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד

בסעיפים 14.050.0400-0410). מחיר יסוד לאבן 120
ש"ח/מ"ר

200.00410.0082,000.00מ"ר

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

200.0019.803,960.00מ"ר

85,960.00סה"כ לחיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)

עיבוד פתחים בקירות מחופים14.060

חיפוי אדני חלונות (ספים) ברוחב עד 30 ס"מ בלוחות אבן14.060.0040
בעיבוד "טלטיש", בעובי 5 ס"מ, עם שן עליונה בחתך 2/2 ס"מ

ושיפוע לניקוז המים

15.00350.005,250.00מ'

5,250.00סה"כ לעיבוד פתחים בקירות מחופים

תוספות למחירי החיפויים בקירות14.070

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

55.00180.009,900.00מ'

9,900.00סה"כ לתוספות למחירי החיפויים בקירות

101,110.00סה"כ לעבודות אבן

מתקני מיזוג אוויר15

מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות15.041

מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע15.041.0200
A כ"ס) בעל דירוג אנרגטי (BTU/HR 9,500 1 לתפוקת קירור
לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם

2.002,750.005,500.00קומפ

עירית שדרות
בית כנסת אתיופים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מזגן מיני מרכזי (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או15.041.2033
ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 46,000 לרבות 2 מ"א

צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א, עבודות בניה וגבס, מותקן
מושלם

2.0012,000.0024,000.00קומפ

צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת15.041.4000
2 צינורות נחושת מבודדים בקטרים "3/8, "5/8, צינור חשמל

עם כבל רב גידי, הכל מאוגד יחדיו בשרוול (מעל 2.0 מ"א
הראשונים הכלולים במחיר התקנת מזגן) לרבות מילוי גז ושמן

כנדרש לתוספת צנרת זו

20.00100.002,000.00מ'

צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת15.041.4010
2 צינורות נחושת מבודדים בקטרים "1/2, "7/8, צינור חשמל

עם כבל רב גידי, הכל מאוגד יחדיו בשרוול (מעל 2.0 מ"א
הראשונים הכלולים במחיר התקנת מזגן), לרבות מילוי גז ושמן

כנדרש לתוספת צנרת זו

20.00135.002,700.00מ'

34,200.00סה"כ למזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות

תעלות גמישות מאלומיניום15.064

תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "6 עם בידוד "1 בצפיפות 15.064.001016
ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 755

50.0071.003,550.00מ'

3,550.00סה"כ לתעלות גמישות מאלומיניום

37,750.00סה"כ למתקני מיזוג אוויר

נגרות חרש וסיכוך20

נגרות חרש20.010

קונסטרוקצית עץ לגג רעפים, מאגדים וממרישים. האגדים20.010.0010
מבוצעים במרחקים של 75 ס"מ בין ציריהם ועשויים מלוחות עץ
שונים. המדידה לפי השטח בשיפוע הגג. הרעפים, ארגזי הרוח

והתקרה התלויה נמדדים בנפרד

210.00330.0069,300.00מ"ר

69,300.00סה"כ לנגרות חרש

סיכוך ברעפים20.020

סיכוך גגות עץ ברעפי חרס דגם "מרסיי" או ש"ע. המדידה נטו20.020.0016
לפי השטח בשיפוע הגג

210.00140.0029,400.00מ"ר

60.0080.004,800.00מ'רוכבים או רוכבים מסיימים מרעפי בטון20.020.0050

34,200.00סה"כ לסיכוך ברעפים

פרגולות20.040

עירית שדרות
בית כנסת אתיופים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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פרגולות מקורות עץ אורן פיני סוג 5, במידות 5/20 ס"מ או20.040.0050
5/10 ס"מ ועמודי עץ לרבות כיסוי ברעפי חרס דגם "מרסי".

לשטח פרגולה מעל 25 מ"ר לרבות תעלות פחים

50.00870.0043,500.00מ"ר

43,500.00סה"כ לפרגולות

147,000.00סה"כ לנגרות חרש וסיכוך

רכיבים מתועשים בבניין22

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות22.011

0.00סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות

תקרות פריקות מאריחים מינרליים22.021

תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים חצי שקועים22.021.0088
,aw=0.95 ,או ש"ע ''Armstrong'' 'תוצרת חב "OP דגם "פרלה

אריח במידות 60/60 ס"מ או 61/61 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

62 ש''ח/מ''ר)

150.00202.0030,300.00מ"ר

30,300.00סה"כ לתקרות פריקות מאריחים מינרליים

תקרות אלומיניום ופח מגולוון22.022

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

ליד הקירות

20.00250.005,000.00מ"ר

5,000.00סה"כ לתקרות אלומיניום ופח מגולוון

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס22.026

סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ באותו22.026.0016
מפלס או בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס עד 20 ס"מ, בהיקפי

תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ')
הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)

5.00680.003,400.00מ"ר

סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ באותו22.026.0017
מפלס או בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 20 ס"מ עד 40
ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה

עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה
במ"ר)

15.00450.006,750.00מ"ר

עירית שדרות
בית כנסת אתיופים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ באותו22.026.0018
מפלס או בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 40 ס"מ עד 60
ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה

עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה
במ"ר)

5.00290.001,450.00מ"ר

11,600.00סה"כ לסגירות אנכיות ואופקיות מגבס

מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות22.041

מערכת מחיצות לשרותים הכוללת יחידה אחת מחיצה ברוחב22.041.0010
150 ס"מ ויחידה אחת חזית התא ברוחב 100 ס"מ: המחיצות

עשויות מלוחות ''פנוליק'' (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או
ש"ע בעובי 12 מ''מ, אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות,

שחיקה, מים ולחות. חזית התא ברוחב 100 ס''מ, לרבות דלת
ברוחב 60 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת. גובה

המערכת 15 ס''מ מהרצפה עד לגובה 202 ס''מ מהרצפה עם
פרזול מנירוסטה. מחיר המערכת כולל מחיצה אחת וחזית דלת

1.002,360.002,360.00קומפ

חזית דלת לשרותים ברוחב 100 ס''מ, לרבות דלת ברוחב 22.041.003060
ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת, עשויה לוחות

''פנוליק'' (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 12
מ''מ. גובה המערכת 15 ס''מ מהרצפה עד לגובה 202 ס''מ

מהרצפה עם פרזול מנירוסטה

1.001,620.001,620.00יח'

3,980.00סה"כ למערכת מחיצות לשרותים ומקלחות

50,880.00סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון23

כלונסאות בטון בקדיחה יבשה23.010

כלונסאות בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 50 ס"מ בעומק מעל23.010.0030
10 מ' ועד 20 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה

228.00210.0047,880.00מ'

47,880.00סה"כ לכלונסאות בטון בקדיחה יבשה

פלדת זיון23.100

5.006,970.0034,850.00טוןכלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים23.100.0030

34,850.00סה"כ לפלדת זיון

82,730.00סה"כ לכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון

שילוט והכוונה בבניינים29

שילוט ותמרור מואר29.010

עירית שדרות
בית כנסת אתיופים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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נגיש- שלט שרותי נכים מאקריל בגוון כחול מובלט ב-2 מ"מ29.010.0120
מפני השלט בגודל 16/16 ס"מ עבור תא שרותי נכים, לפי ת"י

1918 חלק 4

1.0080.0080.00יח'

80.00סה"כ לשילוט ותמרור מואר

שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים29.030

שילוט וסימון מרחב מוגן/מקלט בשטח עד 15 מ"ר בצבעים29.030.0010
פולטי אור

1.00650.00650.00קומפ

650.00סה"כ לשילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים

730.00סה"כ לשילוט והכוונה בבניינים

ריהוט וציוד מורכב בבנין30

אביזרים במקלחת ובשירותים30.011

פח אשפה עגול לנפח 3 ליטר ממתכת מצופה כרום, לרבות30.011.0910
מכסה

1.00175.00175.00יח'

1.00112.00112.00יח'מחזיק נייר פתוח מפלב"מ 304 (נירוסטה), מותקן מושלם30.011.3010

מתקן לנייר ניגוב ידיים בשיטת צץ-רץ מפלב"מ 304 (נירוסטה)30.011.3045
במידות 38/28/10 ס"מ, לרבות מנגנון נעילה, מותקן מושלם

1.00240.00240.00יח'

נגיש- מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך30.011.3105
30 ס"מ ורוחב 15 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם קצוות

מעוגלות, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3, מותקן מושלם

1.00268.00268.00יח'

נגיש- ידית אחיזה 60 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה), להתקנה30.011.3128
על כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3

1.00290.00290.00יח'

נגיש- מאחז יד בצורת L קבוע מפלב"מ 316 (נירוסטה), דגם30.011.3136
"PB 8321", בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ, לשירותי נכים

להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3

1.00640.00640.00יח'

נגיש- מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה על הקיר, באורך30.011.3138
75-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות מפלב"מ 304

(נירוסטה), דגם "PB 8322" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע,
22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3

1.00930.00930.00יח'

מתקן לסבון נוזלי מפלב"מ 304 (נירוסטה) התקנה על הקיר,30.011.3200
נפח 1.1-1.2 ליטר, מותקן מושלם

1.00214.00214.00יח'

נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות30.011.5080
45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 (חלק תחתון 90

ס"מ מהרצפה)

1.00380.00380.00יח'

3,249.00סה"כ לאביזרים במקלחת ובשירותים

עירית שדרות
בית כנסת אתיופים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

ארונות לשירותי אורחים ולאמבטיה עם כיורי משטח30.012

ארון אמבטיה תלוי 4 מגירות ו-2 דלתות טריקה שקטה באורך30.012.0230
120 ס"מ דגם "שוהם" או ש"ע, גוף עץ סנדוויץ עם צבע אפוקסי

לבן מבריק וחזית מ-MDF, לרבות משטח ישר מחרס עם כיור
ומראה קריסטלית, עיבוד פתח לברז בעמידה וחיבור למערכת

המים והביוב

1.002,690.002,690.00יח'

2,690.00סה"כ לארונות לשירותי אורחים ולאמבטיה עם כיורי משטח

5,939.00סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

גילוי אש ועשן34

גילוי עשן34.001

8. כל המחירים (אלא אם צויין בסעיף "עבודה/התקנה בלבד")
כוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים בשקלים חדשים (ללא

מע"מ) והינם מחירי קבלן מתקני חשמל.

חייגן מאושר ע"י מכון התקנים כולל כל החלקים הנלווים לקבלת34.001.0020
מערכת בשלמותה

1.00900.00900.00קומפ

גלאי עשן אנלוגי אופטי כמתואר במפרט המיוחד. ולרבות יחידת34.001.0030
כתובת אינטגרלית

13.00400.005,200.00יח'

לחצן אש עם מכסה מגן קדמי לשבירה ללא כלי, ומנורת סימון34.001.0040
לסימון פעולת הלחצן אינטגרלית במבנה הלחצן ולרבות יחידת

כתובת אינטגרלית.

4.00250.001,000.00יח'

מנורת סימון לפעולת גלאי עשן, וכולל דיודות או אמצעים34.001.0060
אחרים הדרושים (במידה ודרושים) לחווי על פעולת מספר

גלאים.

3.00150.00450.00יח'

צופר ונצנץ, להתקנה פנימית, להתראה על גילוי אש, בעוצמה34.001.0070
של 95 ד"ב ממרחק של 1 מ' ולפעולה במתח המערכת.

1.00325.00325.00יח'

צופר ונצנץ, להתקנה חיצונית, להתראה על גילוי אש, בעוצמה34.001.0080
של 95 ד"ב ממרחק של 1 מ' ולפעולה במתח המערכת.

1.00420.00420.00יח'

יחידת דווח כתובתית (Input) במארז, ולרבות המארז, לקבלת34.001.0090
חווי ברכזת גילוי אש ממפסק זרימה ו/או מגוף מים של מערכת

ספרינקלרים. מפסק זרימה ו/או מגוף אינם כל ולים במחיר סעיף
זה.

1.00500.00500.00יח'

חווט וחיבור נקודת מערכת כמו גלאי, לחצן, צופר, מנורת סימון34.001.0100
או ברז חשמלי או יחידת כתובת או דומה בצנרת הנמדדת

בסעיפים אחרים, לרבות נגדי סוף קו והשלמות צנ רת לקטעים
סופיים של הנקודה.

25.0075.001,875.00נק'

עירית שדרות
בית כנסת אתיופים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

העברת המערכת ביקורת מכון התקנים הישראלי, עד לקבלת34.001.0110
אישור לא הערות על המערכת, מהמכון, ולרבות תשלום

האגרות המתחייבות והגשת כל העזרה והכלים הדרושים
לבודק.

1.001,200.001,200.00קומפ

לחצן ידני בגוון צהוב עם שילוט מתאים להפעלת גז הכיבוי34.001.0120
ולרבות יחידת כתובת.

3.00450.001,350.00קומפ

שלט מואר "כיבוי הופעל" או "פנה חדר" או דומה, מופעל34.001.0130
בשילוב עם מערכת הכיבוי האוטומטי.

3.00350.001,050.00קומפ

14,270.00סה"כ לגילוי עשן

14,270.00סה"כ לגילוי אש ועשן

סלילת כבישים ורחבות51

עבודות הכנה ופירוק51.010

250.004.001,000.00מ"רחישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ51.010.0020

1,000.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

1,000.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

קווי מים, ביוב ותיעול57

שוחות בקרה מפוליאתילן57.044

שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 80 ס"מ מק"ט57.044.0010
08-080-030-125-06 או ש"ע לעומס 5 טון, מכסה מפלסטיק

קוטר 60 ס"מ מק"ט 0210-46CN דוגמת "חופית" או ש"ע, עד
5 כניסות, יציאה 200 מ"מ עם אטם חדירה, ובעומק עד 1.25

מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

2.002,100.004,200.00יח'

4,200.00סה"כ לשוחות בקרה מפוליאתילן

חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות57.047

חיבור צינור ביוב מפלדה בקטרים "6-"4 לשוחה קיימת, לרבות57.047.0010
חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות,
הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל החומרים

הדרושים, מותקן מושלם

1.001,400.001,400.00קומפ

1,400.00סה"כ לחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות

5,600.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול

מרחבים מוגנים ומקלטים59

מסגרות פלדה59.040

עירית שדרות
בית כנסת אתיופים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 12815אתר דקל

{breadcrumbs}

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

נגיש- דלת הדף מוסדית למרחב מוגן, במידות פתח אור -59.040.002485
100/200 ס"מ, לרבות משקוף פח מגולוון וצבע

1.003,740.003,740.00יח'

חלון מרחב מוגן חד כנפי דירתי דגם "דור חדש", נגרר לכיס59.040.0200
במידות פתח אור 100/100 ס"מ לקיר ברוחב 30-40 ס"מ, כנף
פלדה מגולוונת בעובי 18 מ"מ ומשקוף מפח מגולוון, צבועים.

המחיר כולל חלון אלומיניום חד כנפי מזוגג, הזזה על גבי
AW60 מסגרת הפלדה של המרחב מוגן. חלון האלומיניום דגם

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

1.006,500.006,500.00יח'

10,240.00סה"כ למסגרות פלדה

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 חיצוני59.050.0510
בעובי מינימלי של 30 ס"מ ועד 40 ס"מ לרבות צבע, לפי תקנות

פיקוד העורף

2.00460.00920.00יח'

2,720.00סה"כ למתקני אוורור וסינון

12,960.00סה"כ למרחבים מוגנים ומקלטים

סה"כ לבית כנסת אתיופים

סה"כ לבית כנסת אתיופים

388,745.00עבודות בטון יצוק באתר02

14,495.00עבודות בניה04

23,350.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

44,480.00מתקני תברואה07

123,219.42מערכות חשמל08

38,150.00עבודות טיח09

120,080.00עבודות ריצוף וחיפוי10

5,700.00עבודות צביעה11

36,378.00עבודות אלומיניום12

101,110.00עבודות אבן14

37,750.00מתקני מיזוג אוויר15

עירית שדרות
בית כנסת אתיופים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 15/12/202120
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סה"כ לבית כנסת אתיופים

147,000.00נגרות חרש וסיכוך20

50,880.00רכיבים מתועשים בבניין22

82,730.00כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון23

730.00שילוט והכוונה בבניינים29

5,939.00ריהוט וציוד מורכב בבנין30

14,270.00גילוי אש ועשן34

1,000.00סלילת כבישים ורחבות51

5,600.00קווי מים, ביוב ותיעול57

12,960.00מרחבים מוגנים ומקלטים59

1,254,566.42סה"כ עלות

213,276.29מע"מ בשיעור 17%

1,467,842.71סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

עירית שדרות
בית כנסת אתיופים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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