
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות עפר01

חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר01.020

חפירה כללית בשטח לעומק כולל בין 1 מ' ועד 3 מ' לכמות מעל01.020.1150
80 מ"ק ועד 100 מ"ק

500.0072.0036,000.00מ"ק

36,000.00סה"כ לחפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר

36,000.00סה"כ לעבודות עפר

עבודות בטון יצוק באתר02

מצעים לעבודות בטון02.011

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

130.0031.004,030.00מ'

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

65.0033.002,145.00מ'

440.0049.0021,560.00מ"רמצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 20 ס"מ מתחת למרצפים02.011.0090

440.005.002,200.00מ"רמצע יריעות פוליאתילן בעובי 0.2 מ"מ מתחת לרצפת בטון02.011.0172

29,935.00סה"כ למצעים לעבודות בטון

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)

11.001,310.0014,410.00מ"ק

קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם02.041.0020
הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 30 ס"מ

(המצע נמדד בנפרד)

7.001,170.008,190.00מ"ק

22,600.00סה"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)

440.00208.0091,520.00מ"ר

91,520.00סה"כ למרצפים ורצפות

קירות בטון02.061

85.001,460.00124,100.00מ"קקירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ02.061.0030

120.001,330.00159,600.00מ"קקירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 30 ס"מ02.061.0050
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11.001,270.0013,970.00מ"קקירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 40 ס"מ02.061.0070

297,670.00סה"כ לקירות בטון

עמודי בטון02.062

עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בחתך02.062.0012
20/40 ס"מ

2.001,650.003,300.00מ"ק

עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בחתך02.062.0030
20/100 ס"מ

1.001,510.001,510.00מ"ק

4,810.00סה"כ לעמודי בטון

תקרות וגגות בטון מלא02.081

תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) עובי 02.081.005025
ס"מ

170.00340.0057,800.00מ"ר

תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) עובי 02.081.006030
ס"מ

425.00399.00169,575.00מ"ר

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

25.00513.0012,825.00מ"ר

240,200.00סה"כ לתקרות וגגות בטון מלא

משטחים ומשולשי מדרגות מבטון02.092

משטחי ביניים בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 02.092.003020
ס"מ בחדרי מדרגות

20.00326.006,520.00מ"ר

משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה -02.092.00802
4) בעובי 25 ס"מ

10.00386.003,860.00מ"ר

30.0085.002,550.00מ'משולשי בטון למדרגות, ב-30 חתך המדרגה 16/28 ס"מ02.092.0090

12,930.00סה"כ למשטחים ומשולשי מדרגות מבטון

פלדת זיון02.100

מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון02.100.0011
הבטון

60.005,800.00348,000.00טון

348,000.00סה"כ לפלדת זיון

1,047,665.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

מתקני תברואה07

צינורות למערכת נקזים07.031

בית כנסת
שלד

עירית שדרות
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צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות"07.031.0450
או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים לרבות

תמיכות וחיזוקים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים

40.00152.006,080.00מ'

6,080.00סה"כ לצינורות למערכת נקזים

07.033P.V.C ,ספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן
ויצקת ברזל

ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי07.033.0040
ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת

"חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 110 מ"מ

15.00194.002,910.00יח'

P.V.C ,סה"כ לספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן
ויצקת ברזל

2,910.00

8,990.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל08

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

40.0017.30692.00מ'

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 160 מ"מ עם חבל משיכה08.021.0530
לרבות כל חומרי החיבור

80.0068.005,440.00מ'

6,132.00סה"כ לצנרת חשמל פלסטית

הארקות והגנות אחרות08.040

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

440.0015.506,820.00מ"ר

6,820.00סה"כ להארקות והגנות אחרות

נקודות מאור08.101

-20.0080.00-1,600.00נק'הפחת עבור נק האשר בוצע רק הכנה אם כבל משיכה08.101.0001

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

20.00185.003,700.00נק'
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2,100.00סה"כ לנקודות מאור

נקודות בתי תקע08.102

-30.0080.00-2,400.00נק'הפחת עבור נק האשר בוצע רק הכנה אם כבל משיכה08.102.0001

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

30.00182.005,460.00נק'

3,060.00סה"כ לנקודות בתי תקע

18,112.00סה"כ למתקני חשמל

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון23

כלונסאות בטון בקדיחה יבשה23.010

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

336.00273.0091,728.00מ'

כלונסאות בטון ב- 30 קידוח ויציקה קוטר 70 ס"מ ובעומק עד23.010.0060
15 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה

180.00329.0059,220.00מ'

150,948.00סה"כ לכלונסאות בטון בקדיחה יבשה

פלדת זיון23.100

17.006,970.00118,490.00טוןכלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים23.100.0030

118,490.00סה"כ לפלדת זיון

269,438.00סה"כ לכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון

מרחבים מוגנים ומקלטים59

מסגרות פלדה59.040

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 פלדה "מרחב מוגן מוסדי" נגרר לכיס במידות פתח אור59.040.0320
100/100 ס"מ וברוחב 30 ס"מ, כנף פלדה בעובי 24 מ"מ,

לרבות משקוף וצבע

1.004,300.004,300.00יח'

8,040.00סה"כ למסגרות פלדה

איטום מעברי צנרת וכבלים במקלטים ובמרחבים מוגנים59.042

בית כנסת
שלד
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מערכת מודולרית מסוג "MCT" או "PMS" או "JBK-MST" או59.042.0050
"CMS" או ש"ע לאיטום מעבר צנרת מים, חשמל וגז בקירות

מקלטים ומרחבים מוגנים, מאושרת ע"י פיקוד העורף. המערכת
כוללת מערכת איטום לקדח עגול בקוטר 50 מ"מ ("2) ומילוי
אטמים בהתאם לקוטר הכבלים והצינורות החודרים. לביצוע

בקדח או שרוול קיימים

2.00360.00720.00יח'

סה"כ לאיטום מעברי צנרת וכבלים במקלטים ובמרחבים
מוגנים

720.00

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

2.00600.001,200.00יח'

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'

2,120.00סה"כ למתקני אוורור וסינון

10,880.00סה"כ למרחבים מוגנים ומקלטים

סה"כ לשלד

סה"כ לשלד

36,000.00עבודות עפר01

1,047,665.00עבודות בטון יצוק באתר02

8,990.00מתקני תברואה07

18,112.00מתקני חשמל08

269,438.00כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון23

10,880.00מרחבים מוגנים ומקלטים59

1,391,085.00סה"כ עלות

236,484.45מע"מ בשיעור 17%

1,627,569.45סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

בית כנסת
שלד

עירית שדרות
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הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

בית כנסת
שלד
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