
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

הערות כלליות לכל הכמויות קומפלט01

הערות לכתב הכמויות01.001

בכתב הכמויות כל המחירים כוללים אספקה והתקנה כולל
כל האביזרים הנלווים לקבלת העבודה בשלמותהכל

האביזרים שיסופקו לשטח צריכים לקבל אישור בכתב של
המפקח או מתכנן או מזמין העבודהלמזמין העבודה זכות

לא לבצע את כל הסעיפים הרשומים במכרז הנ"לעל הקבלן
להציג לוח זמנים לפני ביצועמערכות מנ"מ על הקבלן

להציג תכנית תכנון ביצוע לפני ביצוע העבודה.כל מערכות
המנ"מ צריכים לעבור אישור מפקח

חלק מהעבודות מתבצעות בגובה בתוך המבנה ומחוץ
למבנה יש לבצע את העבודה אם פיגום תקני ולא ישולם

על כך שום תוספת תשלום המחיר של הפיגום כולל
במחיר היחידה

0.00סה"כ להערות לכתב הכמויות

0.00סה"כ להערות כלליות לכל הכמויות קומפלט

עבודות בטון יצוק באתר02

מרצפים ורצפות02.050

מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקים על02.050.0020
מצע או על הקרקע בעובי 10 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

כולל חיתוכים לפי פריסת האדריכל

200.00131.0026,200.00מ"ר

200.0027.005,400.00מ"רתוספת עבור החלקת רצפת בטון בהליקופטר02.050.0230

31,600.00סה"כ למרצפים ורצפות

קירות בטון02.061

חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי02.061.9192
(קונגו)/דיסק ידני בשטח מעל 2.0 מ"ר ועד 4.0 מ"ר

בקירות בטון מטויחים בעובי 20 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון
ועיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח

2.00480.00960.00מ"ר

960.00סה"כ לקירות בטון

חגורות בטון02.072

חגורות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות על02.072.0020
מחיצות ברוחב 10 ס"מ לרבות מעל הפתחים

5.001,780.008,900.00מ"ק

חגורות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות על02.072.0040
קירות ברוחב 20 ס"מ לרבות מעל הפתחים

5.001,590.007,950.00מ"ק

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות
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16,850.00סה"כ לחגורות בטון

שונות02.090

עיבוי וחיזוק עמודי בטון קיימים לרבות בטון ב-30 ,ברזל02.090.0106
זיון ,קידוחים והכנסת קוצים במידות חתך שונות, עם דבק

איפוקסי+ סיתות והתאמת מימדי העמוד

2.002,000.004,000.00מ"ק

4,000.00סה"כ לשונות

פלדת זיון02.100

רשתות ומוטות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים02.100.0031
לזיון הבטון

2.006,200.0012,400.00טון

12,400.00סה"כ לפלדת זיון

65,810.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

עבודות בניה04

בניה בבלוקי בטון04.010

80.00164.0013,120.00מ"רמחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ04.010.0020

60.00201.0012,060.00מ"רקירות בלוקי בטון חלולים 4 חורים בעובי 20 ס"מ04.010.0040

הריסת מחיצות בנויות ומטויחות ו/או מחופות בקרמיקה,04.010.9008
בעובי 7 ס"מ או 10 ס"מ, לרבות חגורות בטון בתוך הבניה

100.00100.0010,000.00מ"ר

חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו)04.010.9150
בשטח מעל 2.0 מ"ר ועד 4.0 מ"ר במחיצות בנויות

ומטויחות בעובי 10 ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י
בטון וטיח

10.00168.001,680.00מ"ר

חציבת פתחים לדלתות במידות פתח של עד 90/210 ס"מ04.010.9210
בקירות בנויים ומטוייחים בעובי 20 ס"מ - קומפלט

(לרבות הכנת הפתח למשקוף, תיקוני ריצוף, טיח
ושיפולים)

1.00690.00690.00יח'

תיקון כל החורים וסגירת כל המרווחים הקיימים בהיקף04.010.9211
המבנה מכל גודל וסוג לפי יועץ האקוסטי כולל שבירה

ובניה בלוק בכל עובי הקיר ותיקון בטייח חוץ ופנים
תשלום קומפלט לכל החורים

1.003,000.003,000.00קומפ

סגירת פתחים (חלונות, דלתות וכד') בשטח מעל 1.0 מ"ר04.010.9420
ועד 2.0 מ"ר, 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)

12.00535.006,420.00מ"ר

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות
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46,970.00סה"כ לבניה בבלוקי בטון

46,970.00סה"כ לעבודות בניה

עבודות איטום05

05.014P.V.C איטום גגות ביריעות

איטום גגות קלים ביריעות P.V.C בשיטת הקיבוע המכני05.014.0040
(הנחה חצי חופשית) לרבות קיבוע מכני של פלטות

פוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 4 ס"מ לתשתית הגג ע"י
ברגי דיסקית מצופים P.V.C, יריעות P.V.C לבנות בעובי
1.2 מ"מ משורינות ברשת פוליאסטר מולחמות לדיסקיות
הקיבוע והלחמת חפיפות ברוחב 10 ס"מ, איטום פרטים
שונים כגון: פתחי ניקוז, צנרת ואביזרים, סגירת יריעות

האיטום בקצה הגג ע"י פרופיל זווית מ-P.V.C במידות 4/4
ס"מ או 6/6 ס"מ כולל כניסה לתוך התעלות ועיבוד הניקוז

600.00140.0084,000.00מ"ר

P.V.C 84,000.00סה"כ לאיטום גגות ביריעות

84,000.00סה"כ לעבודות איטום

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

דלתות עץ ופולימר06.010

דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה06.010.0410
צירית 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

1.001,500.001,500.00יח'

דלת קו 0 פיוזן של חברת ח.ג. סחר כנף פורמייקה בגוון06.010.0411
תואם 80-100/220 או ש"ע נג 03-05

2.006,800.0013,600.00יח'

דלת מוסדית לאזורים לחים של חברת ח.ג. סחר06.010.0412
WESTAG&GETALIT מדגם fr 1-40 עובי הכנף 40 מ"מ

מסוג core chlpboard solid מיושרת במישור הקיר
במידות 90-100/220 נג 04

1.0010,900.0010,900.00יח'

דלת עץ אקוסטית דו כנפית במידות 2.6/2.4 בעל כושר06.010.0414
בידוד אקוסטי של rw=37 db מערכת המשקוף+ כנף של
חברת ווסטאג או ח.ג. סחר ש"ע נטול שוליים ושטופ קנט

לעמידות אקוסטית דגם אס קיי 37 בעובי 43 מ"מ קנט עץ
נסטר אטמים אקוסטיים משקוף עץ משני חלקים מותאם

לדרישה אקוסטית ולמידות שילקחו בשטח כולל ידית
בהלה גוון ral לבחירת המזמין צבוע בתנור

1.0028,530.0028,530.00יח'

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות

עמוד 26/06/20223

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 20585 (מספר ייחודי: 528883)אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

דלת עץ אקוסטית דו כנפית במידות 1.3/2.1 בעל כושר06.010.0415
בידוד אקוסטי של rw=37 db מערכת המשקוף+ כנף של
חברת ווסטאג או ח.ג. סחר ש"ע נטול שוליים ושטופ קנט

לעמידות אקוסטית דגם אס קיי 37 בעובי 43 מ"מ קנט עץ
נסטר אטמים אקוסטיים משקוף עץ משני חלקים מותאם

לדרישה אקוסטית ולמידות שילקחו בשטח כולל ידית
בהלה גוון ral לבחירת המזמין צבוע בתנור

1.0019,000.0019,000.00יח'

73,530.00סה"כ לדלתות עץ ופולימר

ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים06.020

יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ' במידות עד06.020.0020
,P.F 200/60/90 ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה

סוקל תחתון סנדוויץ. הארון כולל: , 3 דלתות פתיחה
צירים טיומוס של חברת בלום או ש"ע , 2 מחיצות, 2

דפנות, 3 מדפים

1.003,400.003,400.00קומפ

3,400.00סה"כ לארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים

דלתות פלדה ומשקופי פח06.031

דלת פח חד כנפית, פתיחה צירית במידות -06.031.0018125-130/220
210 ס"מ עם ציפוי פח צבוע בשני הצדדים, לרבות משקוף

פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת

2.002,510.005,020.00יח'

דלתות לארון חשמל וכיבוי אש מפח מגולוון בעובי 2 מ"מ06.031.0510
לרבות משקוף צבוע, סוגר קפיצי שקוע וגמר צבע בתנור,

מורכבות בנישה בנויה. המחיר הינו לדלתות (חד או דו
כנפיות) משקוף סמוי

35.001,500.0052,500.00מ"ר

דלת פנדל מנירוסטה 304 עובי 1.5 100/220 כולל 06.031.05113
צירים לכיוון הדלת כולל צוהר בקוטר 30 ס"מ כולל זכוכית
מחוסמת 8 מ"מ ומשקופיים מנירוסטה חברת נירוסטה או

ש"ע כולל בידוד צמר סלעים כולל משקוף נירוסטה

2.009,600.0019,200.00יח'

76,720.00סה"כ לדלתות פלדה ומשקופי פח

דלתות פלדה רב זרועיות06.032

נגיש- דלת פלדה רב זרועית במידות 100/210 ס"מ עם06.032.0022
מנעול בנעילה גאומטרית ומגן צלינדר מפלדה, לרבות

משקוף פלדה וציפוי וינוריט או צביעה בתנור

1.003,500.003,500.00יח'

סגירה פתחים מרשת פלדה מסוג expanded דגם דיאמונד06.032.0023
r=12.5 מחובר עם פרויפיל בגוון לבחירה המזמין ומגלוון

30.00350.0010,500.00מ"ר

נגיש- דלת פלדה חד כנפית נטולת שוליים במידות 110/230 ס"מ06.032.0024
עם מנעול בנעילה גאומטרית ומגן צלינדר מפלדה, לרבות משקוף

פלדה וציפוי וינוריט או צביעה בתנור אל פי פרטה מס-6

1.004,100.004,100.00יח'

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות
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דלת רשת מסגרת הדלת מפרופיל l בגודל 30/30 מ"מ06.032.0025
רשת פלדה מסוג expanded דגם דיאמונד r=12.5 או ש"ע

מחוברת בחלק הפנימי בגודל 160/210 פרט מס 29

1.001,500.001,500.00יח'

19,600.00סה"כ לדלתות פלדה רב זרועיות

דלתות פלדה חסינות אש06.033

דלת פלדה אקוסטית עם אטימה 30/30 חד כנפית חסינת06.033.0051
אש ל- 60 דק' לפי ת"י 1212, במידות 130/190 ס"מ

ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 2 מ"מ,2 דרגות
איטמה. הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי

1.5 מ"מ +2 מ"מ , מילוי צמר סלעים, ציפוי P.V.C או
צביעה בתנור, לרבות מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנעול
צילינדר תקני דגם 2309-1 של חברת א.רינגל או ש"ע

כדוגמא פרט מס 25

1.005,600.005,600.00יח'

נגיש- דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל- 60 דק' לפי ת"י06.033.0062
1212, במידות 100/210 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוון

וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה
P.V.C מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי
או צביעה בתנור, לרבות מחזיר שמן הידראוליוידית של חברת
האפאלה סטאר טק, ידיות מתכת ומנעול צילינדר תקני דגם

2202-1 של חברת א.רינגל או ש"ע

2.004,720.009,440.00יח'

נגיש- דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל - 60 דק' לפי ת"י06.033.0074
1212, במידות 125-135/210-220 ס"מ ומשקוף פלדה
מגולוון וצבוע בעובי 2 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות

פלדה מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי
P.V.C או צביעה בתנור, לרבות מחזיר שמן, ידיות מתכת

ומנעול צילינדר תקני

3.005,480.0016,440.00יח'

נגיש- דלת פלדה אקוסטית עם אטימה היקפית 30/30 דו06.033.0094
כנפית חסינת אש, ל- 60 דק' לפי ת"י 1212, במידות -140
160/220 ס"מ (כנף אחת לפחות ברוחב 80 ס"מ) ומשקוף
פלדה מגולוון וצבוע בעובי 2 מ"מ 2 דרגות אטימה, הכנף
מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ+2

מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי P.V.C או צביעה בתנור,
לרבות שלושה צירים, מחזיר שמן הידראוליוידית של

חברת האפאלה סטאר טק , מתאם סגירת דלת
(קרדינטור), ידיות מתכת ומנעול צילינדר תקני דגם -2309

2 של חברת א.רינגל או ש"ע בעלת כושר בידוד של
rw=38

1.0010,300.0010,300.00יח'

תוספת לדלת פלדה חד כנפית חסינת אש עבור צוהר06.033.0550
בקוטר 40 ס"מ

1.001,500.001,500.00יח'

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן
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דלת פלדה אקוסטית עם אטימה 30/30 חד כנפית חסינת06.033.0551
אש ל- 60 דק' לפי ת"י 1212, במידות 100/210 ס"מ

ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 2 מ"מ,2 דרגות
איטמה. הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי

1.5 מ"מ +2 מ"מ , מילוי צמר סלעים, ציפוי P.V.C או
צביעה בתנור, לרבות מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנעול
צילינדר תקני דגם 2309-1 של חברת א.רינגל או ש"ע

1.005,200.005,200.00יח'

48,480.00סה"כ לדלתות פלדה חסינות אש

דלתות פלדה אקוסטיות06.034

06.034.0006,46db נגיש- דלת פלדה אקוסטית חד כנפית ברמת רעש
במידות 120/240 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי

1.5 מ"מ דוגמת "א.רינגל" דגם "2319-1" או ש"ע, הכנף
מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים כל אחד בעובי 1.5

מ''מ, מילוי צמר סלעים מבודד ושני לוחות גבס, ציפוי
וינוריט או צביעה בתנור,לרבות מחזיר שמן, לרבות אטם

הקפי מגומי, אינסרט אקטיבי, ידיות מתכת ומנעול צילינדר
תקני

2.009,000.0018,000.00יח'

18,000.00סה"כ לדלתות פלדה אקוסטיות

מחזירי שמן, אביזרי בטיחות, מעצורים וסף לדלתות06.049

מחזיר שמן עליון הדראולי לדלת חיצונית ברוחב עד 06.049.0232122
ס"מ ודלת פנימית ברוחב עד 137 ס"מ (משקל כנף הדלת

מעל 85 ועד 120 ק"ג) דירוג כח סגירה ברמה 5

2.00600.001,200.00יח'

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

1,200.00

מעקות פלדה ופיברגלס06.052

מעקה פלדה מרשת פלדה מסוג expanded metal דגם06.052.0110
דיאמונד r=12.5 מחובר עם פרויפיל בגוון לבחירה המזמין
ומגלוון בגובה 1.10 מ', אופקי ומשפוע אנכי המאחז (מוט

עליון), העמודים במרחק עד 1.8 מ', לרבות פלטת עיגון
לעמודים במידות 6/150/150 מ"מ עם מוטות עיגון.

המעקה מעוגן בבטון או ברמפה כדוגמה פרט מס 15

70.00850.0059,500.00מ'

59,500.00סה"כ למעקות פלדה ופיברגלס

300,430.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה07

מחיר כל הצנרת הגלוי כולל צביעת בגוון שחור או פי
בחירת המזמין

משאבות, צנרת ואביזרים07.001

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות
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כל המשאבות, מגופים, צנרת, אביזרים וכו' יהיו ע"פי תקני
NFPA ומאושרים UL/ FM. לפני תחילת העבודה יש

להביא לאישור המתכנן את סוגי המתזים, מגופים,
משאבות וכו'

לפני תחילת העבודה יש להביא לאישור המתכנן את סוגי
המתזים, מגופים, משאבות וכו'

צינור פלדה בקוטר "6 מסוג שחור ע.ד "5/32, צביעה07.001.0010
חיצונית חרושתית, מונח גלוי ומחובר בשיטת "קווי-אפ"

ו/או בריתוך, כולל: חבק מכל סוג שהוא לתליית ו/או
לתמיכת הצינור תוצרת "יוניסטרט" במקומות הנידרשים.

לרבות מחברים מכל סוג שהוא הכל קומפלט.

15.00275.004,125.00מ'

15.00225.003,375.00מ'צינור פלדה כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר "07.001.0015.4

07.001.0020"TUBE" צינור נירוסטה 316 בקוטר "1/2 מחובר בשיטת
כולל ספחים מכל סוג שהוא.

40.00150.006,000.00מ'

משאבת דיזל למערכת כבוי אש אוטומטית בעלת ספיקה07.001.0025
של 750 גלון\לדקה לעומד 7.5 בר, כולל מיכל סולר בנפח

מתאים לגודל המשאבה, מאצרה מתאימה למיכל, מצברים
וכל חיבורי החשמל הדרושים מאושר לרבות לוח חשמל
FM/UL, כולל חווט בין לוחות החשמל למשאבות וכו'.

לרבות מסגרת יסוד למשאבה ותמיכה.

1.00130,000.00130,000.00קומפ

משאבת "JOCKY" בספיקה 7.5 גלון\דקה ועומד 9 בר07.001.0030
מאושר לרבות לוח חשמל FM/UL. לרבות מסגרת ייסוד

למשאבה ותמיכה.

1.0015,000.0015,000.00קומפ

3.004,500.0013,500.00קומפמגוף שער OS @ Y בקוטר "07.001.00356

2.004,000.008,000.00קומפשסתום אל חוזר בקוטר "07.001.00406

1.004,000.004,000.00קומפמסנן בקוטר "07.001.00456

4.004,000.0016,000.00יח'מגוף פרפר בקוטר "6 מחווט חשמלית.07.001.0050

2.00900.001,800.00יח'מגוף פרפר בקוטר "2 מחווט חשמלית.07.001.0055

1.00800.00800.00יח'שסתום אל חוזר בקוטר "07.001.0060.2

10.00150.001,500.00יח'מד - לחץ אנלוגי (קוטר 6 ס"מ)07.001.0065

מד ספיקה ונטורי בקוטר "6, כולל שני מגופי פרפר בקוטר07.001.0070
6"

1.006,000.006,000.00קומפ

מגוף מילוי מאגר דוגמת תוצרת "דורות" או ש.ע עם מצוף07.001.0075
אנכי דו מפלסי בקוטר "4, מופעל דיאפרגמה, בעל מפעיל

דו נפחי, למילוי ולבקרה B-750-66 דגם מפלס
מאגרים.לרבות מגוף אבטחת לחץ תוצרת "דורות" או ש.ע

וכו' הכל כנדרש.

1.007,000.007,000.00קומפ

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות

עמוד 26/06/20227

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 20585 (מספר ייחודי: 528883)אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

תחנת שליטה ראשית כולל מגוף אזעקה "Φ6, גשש זרימה07.001.0090
"Φ6, תא בילום, מדי לחץ בכניסה וביציאה צינור ניקוז וכו'

הכל כנדרש .

1.006,000.006,000.00קומפ

זוג משאבות טבולות לביוב, לספיקה של 15 מק"ש לעומד07.001.0095
של 2 בר, כולל לוח חשמל ובקר להפעלה תורנית וכן

הפעלה ע"פ 4 מצופים, מגופים ואל חוזרים בקוטר "3,
קטעי צנרת וכו' הכל כנדרש קומפ'.

1.0030,000.0030,000.00קומפ

מחסום ריצפה בקוטר 200/110 מ"מ עשוי hdpe כולל סל07.001.0100
נירוסטה מחורר ומכסה רשת מסוג פליז דגם כבד.

2.001,300.002,600.00יח'

צינור עשוי hdpe בקוטר 110 מ"מ כולל ספחים ומחברים07.001.0105
לריתוך חשמלי, לרבות עטיפת בטון בין הריצפה לצנרת.

10.00200.002,000.00מ'

פלטת "וורטקס" תקנית לצינור יניקת המים בקוטר "07.001.0110,6
כולל זוית 90 מעלות "6 וכל הנדרש.

1.004,500.004,500.00קומפ

שרוול בקוטר של "6 - "4 בקיר מאגר המים, עשוי פלדה07.001.0115
מגולבן, כולל אוגן מרותך ליציקה בקיר, איטום וכל הנדרש.

5.001,000.005,000.00קומפ

267,200.00סה"כ למשאבות, צנרת ואביזרים

צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים07.011

צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית07.011.0550
פוליאתילן שחול תלת שכבתי APC GAL כדוגמת "אברות"

או ש"ע למים קרים וחמים מותקנים גלויים או סמויים,
מחוברים בהברגות, קוטר הצינור "2, לרבות ספחים

30.00212.006,360.00מ'

צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית07.011.0560
פוליאתילן שחול תלת שכבתי APC GAL כדוגמת "אברות"

או ש"ע למים קרים וחמים מותקנים גלויים או סמויים
מחוברים בריתוך, קוטר הצינור "3, לא כולל ספחים למעט

מחברים

15.00280.004,200.00מ'

ספחים מגולוונים (קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר07.011.1000
וכד'), חיבור בריתוך קוטר "3

4.00164.00656.00יח'

11,216.00סה"כ לצינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים

צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים07.012
(ספרינקלרים)

צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין07.012.0020
אלומיניום (S.P או M.G) קוטר 20 מ"מ ללחץ עבודה 10

אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים

60.0081.004,860.00מ'

צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין07.012.0030
אלומיניום (S.P או M.G) קוטר 25 מ"מ ללחץ עבודה 10

אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים

70.0089.006,230.00מ'

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות
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צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין07.012.0040
אלומיניום (S.P או M.G) קוטר 32 מ"מ ללחץ עבודה 10

אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים

45.0097.004,365.00מ'

צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין07.012.0050
אלומיניום (S.P) קוטר 40 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ'

מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים

10.00169.001,690.00מ'

צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין07.012.0052
אלומיניום (S.P) קוטר 50 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ'

מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים

25.00197.004,925.00מ'

צינורות מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים07.012.0211
וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 63 מ"מ, דרג 15,

מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות
עטיפת חול, לא כולל ספחים למעט מחברים

10.00158.001,580.00מ'

צינורות מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים07.012.0221
וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 75 מ"מ, דרג 12,

מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות
עטיפת חול, לא כולל ספחים למעט מחברים

10.00166.001,660.00מ'

צינורות מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים07.012.0223
וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 90 מ"מ, דרג 12,

מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות
עטיפת חול, לא כולל ספחים למעט מחברים

20.00209.004,180.00מ'

צינורות מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים07.012.0225
וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 110 מ"מ, דרג 12,

מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות
עטיפת חול, לא כולל ספחים למעט מחברים

30.00213.006,390.00מ'

סה"כ לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת
מתזים (ספרינקלרים)

35,880.00

צינורות פלדה שחורים למערכות מתזים07.013
(ספרינקלרים)

צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים07.013.0020
(וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות,

לרבות ספחים ומתלים, קוטר "1

80.0089.007,120.00מ'

צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים07.013.0040
(וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות
או ע"י חיבורים מהירים מסוג QUICK UP, לרבות ספחים

ומתלים, קוטר "1/2 1

40.00118.004,720.00מ'

צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים07.013.0050
(וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות
או ע"י חיבורים מהירים מסוג QUICK UP, לרבות ספחים

ומתלים, קוטר "2

230.00146.0033,580.00מ'

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות
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צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים07.013.0060
(וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות

או ע"י חיבורים מהירים מסוג QUICK UP, לא כולל ספחים
ומתלים, קוטר "3

60.00192.0011,520.00מ'

צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים07.013.0070
(וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות

או ע"י חיבורים מהירים מסוג QUICK UP, לא כולל ספחים
ומתלים, קוטר "4

85.00227.0019,295.00מ'

ספחים שחורים (קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר וכד'),07.013.0710
חיבור בריתוך קוטר "3

20.00144.002,880.00יח'

ספחים שחורים (קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר וכד'),07.013.0720
חיבור בריתוך קוטר "4

20.00177.003,540.00יח'

סה"כ לצינורות פלדה שחורים למערכות מתזים
(ספרינקלרים)

82,655.00

ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים07.021

ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת,07.021.0020
חיבורי הברגה, קוטר "3/4 ללא הרקורד המשולם בנפרד

2.00155.00310.00יח'

ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת,07.021.0030
חיבורי הברגה, קוטר "1 ללא הרקורד המשולם בנפרד

6.00196.001,176.00יח'

ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת,07.021.0040
חיבורי הברגה, קוטר "1/2 1 ללא הרקורד המשולם בנפרד

3.00310.00930.00יח'

ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת,07.021.0050
חיבורי הברגה, קוטר "2 ללא הרקורד המשולם בנפרד

3.00390.001,170.00יח'

ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת,07.021.0060
חיבורי הברגה, קוטר "3 ללא הרקורד המשולם בנפרד

1.00980.00980.00יח'

4,566.00סה"כ לברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים

צינורות למערכת נקזים07.031

צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת07.031.0310
"חוליות" או ש"ע, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא

ספחים

40.0097.003,880.00מ'

צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת07.031.0440
"חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים

סמויים, קוטר 160 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים

10.00212.002,120.00מ'

6,000.00סה"כ לצינורות למערכת נקזים

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

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

ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי07.033.0050
ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת

"חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 160 מ"מ

10.00361.003,610.00יח'

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

3,610.00

מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז07.034

מחסומי רצפה 200/110 מ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה07.034.0040
(H.D.P.E) עם מכסה/רשת פליז

1.001,180.001,180.00יח'

מחסומי רצפה מפוליפרופילן למקלחת דוגמת "חוליות" או07.034.0210
ש"ע

8.00250.002,000.00יח'

קופסאות בקורת מפוליפרופילן "2/"4 דוגמת "חוליות" או07.034.0400
ש"ע עם מכסה פלסטיק

11.00250.002,750.00יח'

תעלת ניקוז מפלב"מ 304 (נירוסטה) בעובי 1-1.2 מ"מ07.034.0800
ברוחב 30 ס"מ, בגובה 12 ס"מ ובאורך 30 ס"מ, לרבות

סבכה וסל סינון עם חורים בקוטר 12 מ"מ, מוטות הברגה
מעוגנים בבטון

4.001,050.004,200.00קומפ

תעלת ניקוז מפלב"מ 304 (נירוסטה) בעובי 1-1.2 מ"מ07.034.0810
ברוחב 30 ס"מ, בגובה 12 ס"מ ובאורך 90 ס"מ, לרבות

סבכה חלקית וסל סינון עם חורים בקוטר 12 מ"מ, מוטות
הברגה מעוגנים בבטון כל זווית 90 מעלות

1.001,890.001,890.00קומפ

תעלת ניקוז מפלב"מ 304 (נירוסטה) בעובי 1-1.2 מ"מ07.034.0820
ברוחב 30 ס"מ, בגובה 15 ס"מ ובאורך 220 ס"מ, לרבות
סבכה חלקית וסל סינון עם חורים בקוטר 12 מ"מ, מוטות

הברגה מעוגנים בבטון כולל זוית טי

1.002,160.002,160.00קומפ

תעלת ניקוז מפלב"מ 304 (נירוסטה) בעובי 1-1.2 מ"מ07.034.0830
ברוחב 30 ס"מ, בגובה 15 ס"מ ובאורך 200 ס"מ, לרבות
סבכה וסל סינון עם חורים בקוטר 12 מ"מ, מוטות הברגה

מעוגנים בבטון

1.003,020.003,020.00קומפ

תעלת בקבוק עם שטיפה עצמית ניקוז מפלב"מ 07.034.1001304
(נירוסטה) בעובי 1-1.2 מ"מ באורך 300 ס"מ, לרבות

סבכה וסל סינון עם חורים בקוטר 12 מ"מ, מוטות הברגה
מעוגנים בבטון

3.50850.002,975.00מ'

20,175.00סה"כ למחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות07.041

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות
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07.041.0130idea 2.0 אסלה תלויה מחרס לבן סוג א' דגם תעלה
פתוחה של חברת " grohe",או ש"ע עם מיכל הדחה סמוי
(נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה תואם פינאומטי דק

וכל החיזוקים

10.001,130.0011,300.00יח'

07.041.0170"o.novo" נגיש- אסלת נכים תלויה מחרס לבן סוג א' דגם
של חברת " grohe",ת.פתוחה תלוי או ש"ע באורך 70 ס"מ

ובגובה 36 ס"מ עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד),
לרבות מושב ומכסה קשיח דגם "o.novo" או ש"ע וכל

החיזוקים

1.002,800.002,800.00יח'

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

38536001" של חברת " grohe", או ש"ע, לרבות לחצן
ניקל/סטן ועיגון ע"י בטון בתחתית מתקן מיכל ההדחה

1.001,980.001,980.00קומפ

משתנה תלויה דגם "bau" דוגמת "grohe" או ש"ע מחרס07.041.0515
לבן, לרבות מתלה, מפזר מים וסיפון יצקת ניקל עגול

4.002,550.0010,200.00יח'

26,280.00סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות

כיורים וקערות07.042

נגיש- כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א' דוגמת "חרסה"07.042.0035
דגם "אלפא 45" מעוגל או ש"ע, באורך 44.5 ס"מ, ברוחב

34.5 ס"מ ובגובה 17 ס"מ

1.00650.00650.00יח'

קערת רחצה מלבנית תלוי או מנוחת מחרס לבן סוג א'07.042.0162
דוגמת "חרסה" דגם "157 ניו יורק 60" או ש"ע מתוקנת

מושלם

11.001,020.0011,220.00יח'

קערת מטבח אקריליות במידות 57/47 ס"מ, להתקנה07.042.0335
שטוחה

1.00950.00950.00יח'

12,820.00סה"כ לכיורים וקערות

ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים07.045

נגיש- סוללה לכיור להתקנה מהקיר עם פיה תחתונה07.045.0116
ארוכה מסתובבת viva art-desugn או ש"ע, גימור כרום

מותקן מושלם עם כל חומרי העזר

1.00480.00480.00יח'

סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קצרה קבועה, ברז פרח07.045.0125
ברבור flow 23753000 או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם

לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

11.00410.004,510.00יח'

סוללה לקערת מטבח בעמידה, עם פיה מסתובבת לא07.045.0163
נשלף flow 31538001 או ש"ע, גימור כרום, מותקן

מושלם, לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

1.00610.00610.00יח'

5,600.00סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות
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משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים07.046
אקריליים

משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 1) דגם07.046.0031
9141, 6041, 3141, 3040 בעובי 2 ס"מ וברוחב עד 65

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)

2.001,200.002,400.00מ'

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

2,400.00

נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות07.049

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

2.001,640.003,280.00קומפ

סה"כ לנקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של
קבועות

3,280.00

צינורות P.V.C לביוב - בגבולות מגרש המבנה07.061

צינורות P.V.C קשיח לביוב SN-8 דוגמת "חוליות" או ש"ע07.061.0010
מונחים בקרקע, לרבות עבודות חפירה ועטיפת חול, קוטר

110 מ"מ בעומק עד 0.8 מ'

20.00152.003,040.00מ'

3,040.00סה"כ לצינורות P.V.C לביוב - בגבולות מגרש המבנה

שוחות ומפלים לביוב - בגבולות מגרש המבנה07.062

שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות מבטון ת"י 07.062.0010658
בקוטר פנימי 60 ס"מ עם מכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ 12.5
טון (ממין B125) ובעומק עד 1.25 מ', לרבות שני קידוחי

פתחים לחיבור צינורות כניסה עם אטם חדירה, שלבי
דריכה, עבודות חפירה ומילוי חוזר

1.002,340.002,340.00יח'

2,340.00סה"כ לשוחות ומפלים לביוב - בגבולות מגרש המבנה

מפרידי שומן ודלק07.065

מפרידי שומן מפוליאתילן בנפח 3,600 ליטר או 07.065.01353,500
ליטר כניסה/יציאה "4 או "6, תת קרקעיים, לרבות כל
האביזרים, המכסים, עבודות העפר, התקנה ע"ג מצע

מהודק, עיגון המפריד, מילוי חול והידוק

1.0018,570.0018,570.00קומפ

18,570.00סה"כ למפרידי שומן ודלק

עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין07.100

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות
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עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס07.100.0012
(הנמדד בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה "2

עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2 ובאורך 25 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

4.002,310.009,240.00קומפ

9,240.00סה"כ לעמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין

מתזים (ספרינקלרים)07.101

07.101.0200QUICK RESPONSE ,RECESSED ספרינקלר מסוג
PENDENT, בועה, גימור כרום, לרבות רוזטה 2 חלקים,

נחיר "K=5.6 ,1/2, טמפ' ההפעלה 68, 79, 93 מעלות
צלסיוס, דגם GB-QR תוצרת "CENTRAL" או ש"ע

130.0097.0012,610.00יח'

חיבור גמיש פלב"מ (נירוסטה) עם עיגון באורך עד 07.101.11001000
מ"מ והתאמתו לאמצע אריח התקרה

130.00171.0022,230.00קומפ

ספרינקלר מסוג הצפה , בועה, גימור כרום, לרבות רוזטה 2 חלקים,07.101.1101
נחיר "K=5.6 ,1/2, טמפ' ההפעלה 68, 79, 93 מעלות צלסיוס,

דגם ספרינקלר tyco d3 או ש"ע

7.00102.00714.00יח'

35,554.00סה"כ למתזים (ספרינקלרים)

ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים)07.103

ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר,07.103.0010
T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות

קוטר "3

20.00123.002,460.00יח'

ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר,07.103.0020
T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות

קוטר "4

40.00134.005,360.00יח'

מגוף פרפר UL/FM עשוי ברונזה עם מפסק מצב קוטר07.103.0460
"1/2 1 דגם BB-SCS02 תוצרת "MILWAUKEE" או ש"ע

2.00970.001,940.00יח'

07.103.0500BFV- עשוי ברזל יציקה קוטר "3 דגם UL/FM מגוף פרפר
G(W) תוצרת "CENTRAL" או ש"ע

4.001,240.004,960.00יח'

07.103.0510BFV- עשוי ברזל יציקה קוטר "4 דגם UL/FM מגוף פרפר
G(W) תוצרת "CENTRAL" או ש"ע

1.001,340.001,340.00יח'

מגוף כדורי עם מפסק מצב UL/FM קוטר "1 תוצרת07.103.0540
"אליאום" או ש"ע

2.001,010.002,020.00יח'

מגוף כדורי עם מפסק מצב UL/FM קוטר "2 תוצרת07.103.0570
"אליאום" או ש"ע

3.001,680.005,040.00יח'

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן
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שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה,07.103.0680
קוטר "3, דגם G-1 תוצרת "VIKING" או ש"ע

2.001,340.002,680.00יח'

שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה,07.103.0690
קוטר "4, דגם G-1 תוצרת "VIKING" או ש"ע

1.001,520.001,520.00יח'

07.103.0820TEST קוטר "2 דגם UL/FM ברז בדיקה וניקוז עם חלונית
anDRAIN 1000 תוצרת "AGF" או ש"ע

3.003,090.009,270.00יח'

רגש (מפסק) זרימה מותקן על צינור קוטר "3 דגם07.103.0830
"VSRF" תוצרת "POTTER" או ש"ע מאושר UL/FM, לא

כולל חיווט חשמלי הנמדד בנפרד

3.00600.001,800.00יח'

רגש (מפסק) זרימה מותקן על צינור קוטר "4 דגם07.103.0840
"VSRF" תוצרת "POTTER" או ש"ע מאושר UL/FM, לא

כולל חיווט חשמלי הנמדד בנפרד

1.00610.00610.00יח'

פורק לחץ UL/FM קוטר "1/2 לרבות ברז ניתוק תוצרת07.103.0872
"GRINNELL" או ש"ע

2.00391.00782.00יח'

ברז הסנקה למערכת ספרינקלרים מאושר UL/FM עם07.103.0880
חיבור כפול "2X3 (אביזר התחברות) על זקף "4 לרבות
שני מצמדי שטורץ, שלט עם חריטה, מכסים ושרשרת,

AUTOMATIC" תוצרת A-95/96 קומפלט דגם
SPRINKLERS" או ש"ע

2.002,470.004,940.00יח'

מד לחץ קוטר "1/2 3, עד PSI 300 מאושר UL/FM דגם "07.103.1000
UA" תוצרת "RELIABLE" או ש"ע לרבות אביזרי חיבור,

ברז תלת דרכי ומופת יציאה "1/4 מהצינור הראשי

4.00280.001,120.00יח'

1.009,500.009,500.00יח'מגוף הצפה 3 צול07.103.1001

55,342.00סה"כ לספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים)

דודי מים חמים חשמליים07.111

דודי מים חמים 30 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד07.111.0005
פוליאוריטן יצוק לרבות כל האביזרים, שסתום אל חוזר
"3/4 ושסתום בטחון, חיבור לנקודת מים וחשמל קיימת

ותקופת אחריות של 3 שנים

1.002,000.002,000.00יח'

2,000.00סה"כ לדודי מים חמים חשמליים

מערכות סולריות (דודי שמש)07.112

מערכות סולריות לגג שטוח, הכוללות: דוד בנפח 07.112.0040200
ליטר, תוצרת "כרומגן" או ש"ע עם ציפוי אמאיל פנימי

ובידוד פוליאוריטן יצוק, בעמידה, שני קולטי שמש
(מובילים מנחושת) בשטח מתאים עם ציפוי אפוקסי קלוי,

בשלמות לרבות מעמד על גג שטוח, חיבור לנקודת מים
וחשמל קיימות ותקופת אחריות של 5 שנים

1.005,900.005,900.00קומפ

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות
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5,900.00סה"כ למערכות סולריות (דודי שמש)

613,668.00סה"כ למתקני תברואה

מערכות חשמל08

צביעה כל התעלות כבלים בגוון לבחירה לפי בקשת08.0001
המזמין

1.002,500.002,500.00קומפ

עבודות עפר08.001

צינור י.ק.ע. 13.5 קוטר 50 מ"מ מונח בתעלה חפורה עם08.001.0010
חוט השחלה.

110.0013.001,430.00מ'

צינור קוברה שרשורי דו שכבתי קוטר 80 מ"מ, מונח בתוך08.001.0020
תעלה חפורה עם חוט השחלה.

50.0013.00650.00מ'

80.0022.001,760.00מ'כבל 20 זוג ג'לי תקן בזק, מושחל בצינור בחתך 50 מ"מ.08.001.0050

קורונה ל 20 זוג עבור חיבור כבל בזק 5 זוג, בתוך ארון08.001.0060
תקשורת מותקן על לוח עץ בתוך קופסה רוחב 40 ס"מ

גובה 40 ס"מ עומק 20 ס"מ.

2.00250.00500.00קומפ

4,340.00סה"כ לעבודות עפר

מובילים.08.002

25.0019.00475.00מ'צינור כפיף כבד בקוטר 50 מ"מ.08.002.0050

תעלת רשת לכבלים במידות 8.5*10 ס"מ או 10*10 ס"מ,08.002.0060
בהתאם לנדרש בתכנית.

180.0040.007,200.00מ'

60.0045.002,700.00מ'תעלת רשת לכבלים במידות 10*20 ס"מ.08.002.0070

איטום נגד אש של מעבר תעלה דרך מחיצה או תקרה,08.002.0090
לעמידה של 180 דקות.

4.00578.002,312.00קומפ

12,687.00סה"כ למובילים.

כבלים ומוליכים.08.003

מוליך נחושת מבודד או חשוף (להארקה) ולרבות חיבורי08.003.0040
הארקה לנשוא הארקה כמתואר במיפרט המיוחד בחתך 35

ממ"ר.

100.0035.003,500.00מ'

80.0035.002,800.00מ'כבל נחושת לטלפון ג'לי מאושר על ידי בזק עד 20 זוגות08.003.0100

08.003.0130Cat7 200.008.001,600.00מ'כבל תקשורת / בקרה

35.0030.001,050.00מ'כבל סיב אופטי 6 מוליכים 12.5 מיקרון להתקנות פנים08.003.0140

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן
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08.003.02005X10 בחתך (XLPE) N2XY/FR-1 כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת

"ארכה" או ש"ע (08.031.0200)

350.0062.0021,700.00מ'

08.003.02305X16 בחתך (XLPE) N2XY/FR-1 כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת

"ארכה" או ש"ע (08.031.0230)

50.0092.004,600.00מ'

08.003.03604X240 בחתך (XLPE) N2XY/FR-1 כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת

"ארכה" או ש"ע

60.00743.0044,580.00מ'

79,830.00סה"כ לכבלים ומוליכים.

הארקות.08.004

08.004.0020X 4 40 פס להארקות מקומיות מנחושת אלקטרוליטית עד
מ"מ עם 10 ברגי חיבור מפליז קוטר 6 מ"מ. המרחק בין

הברגים כ - 30 מ"מ.

2.00190.00380.00יח'

קופסאות על הקיר עבור "יציאות החוץ" מהארקת היסוד,08.004.0030
לרבות החיבורים והשילוט.

4.00117.80471.20יח'

שלט פח מגולוון צבוע "הארקה לא לפרק" מותקן בבריכת08.004.0050
מוט הארקה או בחיבור הארקה לצינור מים או דומה,

לרבות חיבור מיכני לנשוא השילוט.

6.0047.50285.00יח'

1.001,900.001,900.00קומפהארקת כל תקרות הביניים בפרויקט.08.004.0070

3,036.20סה"כ להארקות.

גופי תאורה08.005

כל הגופי תאורה הגלויים הפרופיל יהיו בצבע שחור
כוללים במחיר היחידה

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

ונורות לד תוצרת פילפיס או CREE מערב אירופה או
ארצות הברית

4.00280.001,120.00יח'

08.005.002024W-136R-168- ג.ת.פ. ג.ת. לד בהתקנה גלויה דגם
LED DESIGN IG מוגן מים IP67 , דרייביר ונורות לד

תוצרת פילפיס או CREE מערב אירופה או ארצות הברית

10.00250.002,500.00יח'

ג.ת.פ. תוצרת געש דגם נועם לד 48W התקנה על הקיר08.005.0070
IP44, צבע לפי בחירת האדריכלית, דרייביר ונורות לד

תוצרת פילפיס או CREE מערב אירופה או ארצות הברית

18.00280.005,040.00יח'

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן
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ג.ת לד שקוע קוטר 200 מ"מ דגם ip44 מסירות צבע08.005.0080
cri>80 גוון אור 4000k שטף אור 1760lm והספק הגוף

18 וואט או ש"ע

74.00350.0025,900.00יח'

ג.ת.פ. לד שקוע או תלוי אורך הגוף 119ס"מ דגם08.005.0081
REGENT -FLOW - קירי מסירות צבע CRI<80, גוון

אור 4000K, שטף אור 3500Lm והספק 36 וואט ,
דרייביר ונורות לד תוצרת פילפיס או CREE מערב

אירופה או ארצות הברית

35.00450.0015,750.00יח'

08.005.0090REGENT - ג.ת.פ. לד שקוע אורך הגוף 60.5 ס"מ דגם
FLOW - קירי או תקרתי מסירות צבע CRI<80, גוון אור

4000K, שטף אור 3500Lm והספק 20 וואט , דרייביר
ונורות לד תוצרת פילפיס או CREE מערב אירופה או

ארצות הברית

18.00350.006,300.00יח'

08.005.0100STUDIO ג.ת.פ. לד תלוי אורך הגוף 119 ס"מ דגם
,4000K גוון אור ,CRI<80 אסטרו מסירות צבע - BEAM

שטף אור 3500Lm והספק 36 וואט. להתקנה בתקרה
אקוסטית או חיצונית, דרייביר ונורות לד תוצרת פילפיס או

CREE מערב אירופה או ארצות הברית

1.00350.00350.00יח'

ג.ת.פ. שקוע לד בקיר כולל כיסוי פוליקרבונט הספק08.005.0110
LED תריס 45 מעלת לכיוון הרצפה H=0.40 LED 6W

DESIGN NR-740-74, דרייביר ונורות לד תוצרת פילפיס
או REEC מערב אירופה או ארצות הברית

16.00280.004,480.00יח'

ג.ת.פ. תוצרת געש דגם סטאר לד מוגן מים 31W להתקנה08.005.0150
CREE חיצונית, דרייביר ונורות לד תוצרת פילפיס או

מערב אירופה או ארצות הברית

28.00450.0012,600.00יח'

ג.ת.פ. תוצרת געש דגם מספר בית לד 8W התקנה על08.005.0160
הקיר IP65, צבע לפי בחירת האדריכלית.

1.00290.00290.00יח'

ג.ת.פ. לתאורת חרום מואר כל הזמן מותקן על הקיר עם08.005.0170
לוח פרספקס בעובי 8 מ"מ ושלט לפי הנחיות יועץ

הבטיחות ונורות LED, זמן פעולה אוטונומי 120 דקות.

14.00290.004,060.00יח'

ג.ת.פ. LED לחירום, חד תכליתי 2 נורות לד 3W עם08.005.0180
מנגנון בדיקה אינטגראלי (ראה מפרט מיוחד) לפעולה

אוטומטית של 120 דקות, פיזור סימטרי בהתקנה
משוקעת (או גלויה, לפי החלטת המפקח)כולל סוללה

אינטגרלית דרייביר פילפס נורות לד פילפיס.

45.00360.0016,200.00יח'

08.005.0182REGENT - זוג ג.ת.פ. לד תלוי אורך הגוף 119ס"מ דגם
,4000K גוון אור ,CRI<80 קירי מסירות צבע - FLOW
שטף אור 3500Lm והספק 36 וואט , דרייביר ונורות לד

תוצרת פילפיס או CREE מערב אירופה או ארצות הברית
הגופים תלוים על מוט מותקן מושלם עם אמצעי חיבור

גופים למוט- יש להגיש דגם לאישור הפלדה והגופים בצבע
לבחירה

25.00950.0023,750.00יח'

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן
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118,340.00סה"כ לגופי תאורה

לוח חשמל.08.006

לוחות החשל ייענו לדרישות ת"י 61439-2 וישאו תו תקן.

,25KA מפסקים יצוקים (מא"תיים) יהיו לזרם קצר
.10KA מפסקים זעירים (מא"זים) יהיו לזרם קצר

הערה: * כל לוחות חשמל יבוצעו בהתאם לתקן ישראלי
61439-2 היצרן המרכיב יחזיק תעודה בתוקף של מכון
התקנים עם הזרם המתאים ועפ"י SYSTEM של יצרן
מקור שאושר ע"י מכון התקנים, כל הציוד יהיה תוצרת
אחידה כדוגמאת של ה-SYSTEM שיבחר חובה לאשר

תוכ' יצור הלוח אצל המתכנן לפני ביצוע הלוח.

הערה: חובה לסמן את הלוח בתו-תקן (מדבקה המסופקת
ע"י מכון התקנים)

פנל הדלקות לרבות קופסת "גוויס" מודולרי/ות או קופסת08.006.0010
אלומיניום משוקעת או גלויה, מהדקי חיבור, פנל קדמי
בהתאם ("גויס" או אלומיניום מלוטש), מסילות לחיבור
ציוד, מעברי צנרת והארקה. ציוד המיתוג נמדד בנפרד.

המדידה לכל אביזר (קופסה) המיועד לתכולה של 6 אביזרי
מפ"ז / לחצן תאורה.

1.00200.00200.00יח'

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'.

2.503,740.009,350.00מ"ר

מבנה עבור לוח חשמל עם מפ"ז ראשי (באחד השדות) עד08.006.0030
(וכולל) 250 אמפר, פ"צ ל- 400 אמפר, גישה מחזית

בלבד, צבע אפוקסי בז'.

2.503,960.009,900.00מ"ר

תוספת עבור מגע אינדקציה N.O-N.C עבור מאמ"ת עד08.006.0040
400*3 אמפר.

7.00130.00910.00יח'

תוספת עבור מגע אינדקציה סליל אפסקה TC עבור08.006.0060
מאמ"ת עד 400*3 אמפר.

20.00130.002,600.00יח'

8.00420.003,360.00יח'מאמ"ת תלת קוטבי עם ויסות ליתרת זרם 0 עד 16 א'.08.006.0070

4.00550.002,200.00יח'מאמ"ת תלת קוטבי עם ויסות ליתרת זרם 16 עד 25 א'.08.006.0080

10.00600.006,000.00יח'מאמ"ת ארבע קוטבי עם ויסות ליתרת זרם 16 עד 25 א'.08.006.0090

10.00800.008,000.00יח'מאמ"ת 100*4 אמפר, ויסות ליתרת זרם 40 עד 63 א'.08.006.0100

8.00700.005,600.00יח'מאמ"ת 100*3 אמפר, ויסות ליתרת זרם 63 עד 100 א'.08.006.0110

8.001,500.0012,000.00יח'מאמ"ת 160*3 אמפר, ויסות ליתרת זרם 100 עד 160 א'.08.006.0111

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן
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2.002,500.005,000.00יח'מאמ"ת 250*3 אמפר, ויסות ליתרת זרם 200 עד 250 א'.08.006.0112

2.002,500.005,000.00יח'מאמ"ת 400*3 אמפר, ויסות ליתרת זרם 250 עד 400 א'.08.006.0113

25.00297.007,425.00יח'מפ"ז בורר פיקוד 25 א', 4 מצבים 2 קוטבים08.006.0120

מפסק זרם מחליף דגם "פקט" 25*4 א' (AC3) עם מצב08.006.0130
מופסק.

2.00297.00594.00יח'

8.0072.00576.00יח'מ"ז מאור "גויס" או "ביטיצ'ינו" משוקע בפנל הדלקות.08.006.0140

8.0088.00704.00יח'לחצן מאור "גויס" או "ביטיצ'ינו" משוקע בפנל הדלקות.08.006.0150

מנורת סימון LED "גויס" או "ביטיצ'ינו" משוקעת בפנל08.006.0160
הדלקות או משולבת בלחצן או מפ"ז.

25.0088.002,200.00יח'

08.006.0170.K או C או B 201.0083.0016,683.00יח'מא"ז חד קוטבי 2 עד 25 א' סוג

08.006.0180.K או C או B 5.00121.00605.00יח'מא"ז חד קוטבי 32 עד 40 א' סוג

08.006.0190.K או C או B 2.00259.00518.00יח'מא"ז דו קוטבי 2 עד 25 א' סוג

08.006.0200.K או C או B 10.00303.003,030.00יח'מא"ז תלת קוטבי 2 עד 25 א' סוג

08.006.0210.K או C או B 57.00385.0021,945.00יח'מא"ז תלת קוטבי 32 עד 40 א' סוג

08.006.0220.K או C או B 2.00450.00900.00יח'מא"ז תלת קוטבי 50 עד 63 א' סוג

25.00715.0017,875.00יח'ממסר פחת X 40 4 א', רגישות 0.03 אמפר.08.006.0230

מנתק מבטיחים גלילי כ.נ.ג. 100 ק"א, X 125 3 אמפר08.006.0240
כולל נתיכים ומגירת פתיחה על ציר.

3.00825.002,475.00יח'

ממסר צעד חד קוטבי 16 א' עם סליל למתחים שונים עם08.006.0250
אפשרות הפעלה ידנית מחזית המכשיר.

20.00220.004,400.00יח'

ממסר השהיה דגם סגור, ארבעה מגעים מסוגים שונים08.006.0260
לזרם נומינלי של 20 אמפר, סליל למתחים שונים, זמני

השהיה עד 120 דקות.

4.00352.001,408.00יח'

08.006.0270.AC3 -16.00605.009,680.00יח'מגעון תלת קוטבי עד 12 כ"ס, לזרם 20 א' ב

08.006.0280.AC3 -25.00880.0022,000.00יח'מגעון תלת קוטבי עד 25 כ"ס, לזרם 40 א' ב

08.006.0290.AC3 -3.002,310.006,930.00יח'מגעון תלת קוטבי עד 54 כ"ס, לזרם 80 א' ב

18.00220.003,960.00יח'לחצן תלת קוטבי 6 א' 400 וולט קוטר 25 מ"מ.08.006.0300

שעון מיתוג חשמלי מודולרי עם רזרבה מכנית ל- 08.006.031048
שעות, תוכנית יומית ושבועית.

4.00528.002,112.00יח'

קולנוע חן
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שעון מיתוג חשמלי מודולרי אסטרונומי עם רזרבה08.006.0320
אוטונומית ל- 96 שעות, תוכנית יומית ושבועית.

1.001,320.001,320.00יח'

רב מודד דיגיטלי "רמה II" ללוח כמתואר במפרט08.006.0330
המיוחדSATEC135E (רמת ביניים, תצוגת LED) לרבות

משני זרם, יציאת תקשורת לבקרה מרחוק וכל הדרוש
לפעולתו המושלמת.

7.001,500.0010,500.00קומפ

1.00440.00440.00יח'שנאי למתחים שונים, עד 100 ו.א.08.006.0340

כליא ברק Class 2 לפסי צבירה בלוח, מתוצרת "שניידר08.006.0350
אלקטריק" א.ש.ע. לפריקת עד 65 ק.א. בכל קוטב, מתח

שיורי של 1.5 ק.ו., ולרבות מגע עזר מחווט למהדקי
פיקוד.המחיר לכל קוטב.

20.00440.008,800.00יח'

מערכת בקרה להפעלת סלילי הפסקה בציוד מיתוג08.006.0360
מפקודות רכזת גילוי אש, ממשקים אופטיים, כמו מתוצרת

"מצג בקרה" עבור 12 כניסות ו- 12 יציאות ולרבות
מערכת אינטגרלית לאספקת מתח.

1.001,100.001,100.00קומפ

מערכת בקרה להפעלת סלילי הפסקה בציוד מיתוג08.006.0370
מפקודות רכזת גילוי אש, ממשקים אופטיים, כמו מתוצרת

"מצג בקרה" עבור 4 כניסות ו- 4 יציאות ולרבות מערכת
אינטגרלית לאספקת מתח.

4.00990.003,960.00קומפ

קבל יבש 5 ק.ו.א.ר. במתח של 400 וולט, הפסדים נמוכים08.006.0500
תלת פאזי לעמידה במתח של 440 וולט עם נגדי פריקה,

מגען מיוחד לקבלים, מיועד לקבל הנ"ל ולרבות מגען
עזרלפריקה מהירה של הנגדים.

2.00841.501,683.00יח'

תוספת למחיר קבל 5 ק.ו.א.ר. עבור מערכת סינון למניעת08.006.0510
הרמוניות.

2.00748.001,496.00יח'

קבל יבש 10 ק.ו.א.ר. במתח של 400 וולט, הפסדים08.006.0520
נמוכים תלת פאזי לעמידה במתח של 440 וולט עם נגדי
פריקה, מגען מיוחד לקבלים, מיועד לקבל הנ"ל ולרבות

מגען עזרלפריקה מהירה של הנגדים.

2.001,496.002,992.00יח'

תוספת למחיר קבל 10 ק.ו.א.ר. עבור מערכת סינון08.006.0530
למניעת הרמוניות.

2.001,496.002,992.00יח'

קבל יבש 20 ק.ו.א.ר. במתח של 400 וולט, הפסדים08.006.0540
נמוכים תלת פאזי לעמידה במתח של 440 וולט עם נגדי
פריקה, מגען מיוחד לקבלים, מיועד לקבל הנ"ל ולרבות

מגען עזרלפריקה מהירה של הנגדים.

2.002,244.004,488.00יח'

תוספת למחיר קבל 20 ק.ו.א.ר. עבור מערכת סינון08.006.0550
למניעת הרמוניות.

2.001,870.003,740.00יח'

קולנוע חן
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בקר כופל הספק כמתואר במפרט המיוחד ולרבות משני08.006.0560
זרם, עם יציאות לשמונה דרגות קבלים, עם תצוגה לכופל

הספק העומס, אופי העומס (השראי או קיבולי), וכמות
.(LED 8 נוריות) הדרישהלקבלים

1.002,618.002,618.00יח'

242,269.00סה"כ ללוח חשמל.

נקודות08.009

כל הנקודות החשמל משולמות לפי יחידה כולל כל הכבלים
ואביזרי קצה מהלוח ועד הנקודה וחיבור בקצוות

נקודת תשתית לפנל שליטה עבור "בית חכם" (מוביל08.009.0020
בקוטר 20 מ"מ וחוט משיכה, עם קופסאות גב משוקעות
עבור אביזר השליטה), מלוח חלוקה / בקרה ועד אביזר

הקצה.

16.00130.002,080.00נק'

נקודת לחצן הדלקה לרבות מוביל בקוטר 20 מ"מ, מוליכים08.009.0030
בחתך 1.5*3 ממ"ר וסיומת בלחצן או מפ"ז מואר עם נורית

LED. התוואי מנקודת הקצה ועד לוח החלוקה או לוח
הבקרה.

35.00180.006,300.00נק'

נקודת בית תקע רגיל (מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר) כמתואר08.009.0040
במפרט הכללי למתקני חשמל, אביזר בגוונים שונים.

48.00145.006,960.00נק'

נקודת כבל חסין אש לתריס חשמלי כבל חסין אש 1.5*08.009.00506
לפתיחה וסגירה תריס באופן אוטומטי ממערכת שליטה
כמתואר במפרט הכללי למתקני חשמל, אביזר בגוונים

שונים.

9.00250.002,250.00נק'

נקודת שני בתי תקע עם מנורות סימון, כמו נקודת בית08.009.0060
תקע רגיל אך סיומת בשני בתי תקע סמוכים, כל ב"ת עם

מנורת סימון Led אינטגרלית לסימון קיום מתח.
האביזריםעם אישור מת"י לעמידה בת"י 32.

25.00219.005,475.00נק'

נקודת בית תקע 16*5 א' מוליכים 2.5*5 ממ"ר, צינור08.009.0100
קוטר 23 או קוטר 25, גמר עם ב"ת CEE 5*16 מותקן

בקופסה ולרבות הקופסה.

2.00345.00690.00נק'

נקודת בית תקע 32*5 א' מוליכים 6*5 ממ"ר, צינור קוטר08.009.0110
23 או קוטר 25, גמר עם ב"ת CEE 5*32 מותקן בקופסה

ולרבות הקופסה.

2.00550.001,100.00נק'

נקודת בית תקע 32*5 א' מוליכים 6*5 ממ"ר, צינור קוטר08.009.0120
23 או קוטר 25, גמר עם ב"ת CEE 5*63 מותקן בקופסה

ולרבות הקופסה.

2.00650.001,300.00נק'

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן
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נקודת שקעים מתועשת כמתואר במפרט המיוחד ולרבות08.009.0130
מוליכים בחתך 10*5 ממ"ר מושחלים בצנרת בהתקנה

סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע , קופסה פלסטית
משורינת כמתואר והאביזרים הבאים בקופסה: בית תקע

חד-פאזי ת"י 16 אמפר שלושה פינים עגולים. כמות:
שניים (2). בית תקע תלת פאזי 32 אמפר 5 פינים עגולים

IP44 CEE. כמות: אחד (1). ממסר פחת 40*4 אמפר
רגישות 30מ"א כמות: (1) אחד. מא"ז 16*3 אמפר. כמות:
(1) אחד. מא"ז 32*3 אמפר. כמות: (1) אחד. מא"ז 16*1

אמפר. כמות: (1) אחד.

2.002,900.005,800.00קומפ

נקודת שקעים מתועשת כמתואר במפרט המיוחד ולרבות08.009.0140
מוליכים בחתך 16*5 ממ"ר מושחלים בצנרת בהתקנה

סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע , קופסה פלסטית
משורינת כמתואר והאביזרים הבאים בקופסה: בית תקע

חד-פאזי ת"י 16 אמפר שלושה פינים עגולים. כמות:
שניים (2). בית תקע תלת פאזי 63 אמפר 5 פינים עגולים

IP44 CEE. כמות: אחד (1). ממסר פחת 63*4 אמפר
רגישות 30מ"א כמות: (1) אחד. מא"ז 16*3 אמפר. כמות:
(1) אחד. מא"ז 63*3 אמפר. כמות: (1) אחד. מא"ז 16*1

אמפר. כמות: (1) אחד.

1.003,500.003,500.00קומפ

נקודת שקעים מתועשת כמתואר במפרט המיוחד ולרבות08.009.0150
מוליכים בחתך 6*5 ממ"ר מושחלים בצנרת בהתקנה

סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע , קופסה פלסטית
משורינת כמתואר והאביזרים הבאים בקופסה: בית תקע

חד-פאזי ת"י 16 אמפר שלושה פינים עגולים. כמות:
שניים (2). בית תקע תלת פאזי 16 אמפר 5 פינים עגולים

IP44 CEE. כמות: אחד (1). ממסר פחת 25*4 אמפר
רגישות 30 מ"א כמות: (1) אחד. מא"ז 16*3 אמפר. כמות:

(1) אחד. מא"ז 25*3 אמפר. כמות: (1) אחד. מא"ז 16*1
אמפר. כמות: (1) אחד.

4.002,300.009,200.00קומפ

נקודת טלפון (הכנה) כמתואר במפרט הכללי למתקני08.009.0160
חשמל.

10.00104.001,040.00נק'

תוספת למחיר חווט נקודת טלפון עבור חווט באמצעות08.009.0170
RJ- בקונפיגורצית 8 מסוכך, סיומת באביזר CAT7 כבל

45. כפול, מסוכך, שילוט, בדיקות וכיו"ב.

41.00207.008,487.00נק'

נקודת תשתית לתיקשוב כדוגמת המתואר במפרט הכללי08.009.0180
למתקני חשמל עבור נקודת טלפון, בצינור קוטר 25.

41.00104.004,264.00נק'

קולנוע חן
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עמדת עבודה דגם A בתכנית 2 קופסאות 1. קופסא 08.009.01906
אביזרים (כדוגמת ארבעה בתי תקע כוח 4 נקודות

תקשורת RJ45 ) התקנה סמויה תה"ט או בהתקנה גלויה
.HDMI 2. קופסה 4 מקום עבור 2 צינורות 50 מ"מ כולל

המחיר לרבות הקופסה, אביזרי העזר להתקנת נקודות
הקצה בקופסה,קונקטורים, כבלים ,,CAT7A שני כבלים
מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד
בית התקע , סופיות קיסטון , סופיותHDMI, מסגרת וכל
הדרוש להתקנה מושלמת של כל נקודות הקצה ולקבלת

העבודה בשלמותה כמפורט בתכנית.

1.00950.00950.00נק'

עמדת עבודה דגם B בתכנית 1 קופסאות מיועדת קופסא08.009.0200
עד 6 אביזרים (כדוגמת 4 בתי תקע כוח 3 נקודות

תקשורת RJ45 ) התקנה סמויה תה"ט או בהתקנה גלויה.
המחיר לרבות הקופסה, אביזרי העזר להתקנת נקודות

הקצה בקופסה,קונקטורים, כבלים CAT7A שני כבלים
מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע

צינורות, מסגרת וכל הדרוש להתקנה מושלמת של כל
נקודות הקצה ולקבלת העבודהבשלמותה כמפורט

בתכנית.

14.00500.007,000.00נק'

נקודת הכנה לגילוי אש או טלפון כבאים כמתואר במפרט08.009.0220
הכללי למתקני חשמל.

42.00104.004,368.00נק'

נקודת תשתית (הכנה) למערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית08.009.0230
בלוח חשמל / חדר כמתואר במפרט המיוחד.

16.00380.006,080.00קומפ

נקודת הכנה לרמקול לרבות מוביל בקוטר עד 25 מ"מ08.009.0240
וחוט משיכה.

50.0092.004,600.00נק'

נקודת הכנה לטלויזיה בכבלים כמתואר במפרט הכללי08.009.0250
למתקני חשמל.

2.0092.00184.00נק'

נקודת הכנה לאינטרקום, קורא תגים או מנעול חשמלי08.009.0260
במשקוף דלת כמתואר במפרט הכללי למתקני חשמל עבור

נקודת הכנה לתקשורת, קוטר המוביל 25 מ"מ עם חוט
משיכה.

4.0092.00368.00נק'

נקודת הכנה לאביזר קצה של מערכת אזעקה נגד פריצה08.009.0270
כמתואר במפרט הכללי למתקני חשמל עבור נקודת הכנה

לתקשורת, קוטר המוביל 20 מ"מ עם חוט משיכה (כדוגמת
חיישן,פנל משנה, צופר, חיישן אקטיבי וכיו"ב).

4.0092.00368.00נק'

נקודת דוד מים חמים כמתואר במפרט הכללי למתקני08.009.0320
חשמל. מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית

התקע

2.00184.00368.00נק'
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נקודת לחצן הפסקת חרום ולרבות הגנה מפני לחיצה08.009.0340
מקרית באמצעות טבעת מתכת המרוחקת מהלחצן.

הכבילה בכבל חסין אש (הכבל כמתואר במפרט המיוחד,
FE180-E90). מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה,

מהלוח עד בית התקע

3.00300.00900.00נק'

1.00173.00173.00נק'נקודת פיקוד מרחוק.08.009.0350

נקודת מנעול חשמלי במשקוף דלת, לרבות מובילים08.009.0360
בקוטר 20 מ"מ, כבל בחתך גמיש עד 1.5*5 ממ"ר, מנעול

חשמלי לעומסים כבדים Eff-Eff דגם E14 או מתוצרת
Yalel ש.ע.,מערכת אספקת מתח וחיבורים.

4.00575.002,300.00קומפ

נקודת אלקטרומגנט על משקוף דלת, לרבות מובילים08.009.0370
בקוטר 20 מ"מ, כבל בחתך גמיש עד 1.5*5 ממ"ר,

אלקטרומגנט עם כוח משיכה של 300 ק"ג, פלטה נגדית
על הדלת, מערכתאספקת מתח וחיבורים.

4.00805.003,220.00קומפ

נקודת הזנה למנעול חשמלי בשער חיצוני, לרבות מובילים08.009.0400
בקוטר עד 25 מ"מ, כבל בחתך גמיש עד 2.5*3 ממ"ר,

חפירה ושיקום, צנרת הגנה (כמתואר בנקודת הזנה
למכונה) וחיבורים.

4.00253.001,012.00נק'

נקודת תקשורת אחודה מושלמת CAT-6A עשויה צינור08.009.0720
בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל

10G המותאם לעבודה בקצב GIGA מסדרת כבלי CAT-7
לרבות אביזר כנדרש וחיבור הנקודה בשני הקצוות

(08.103.0720)

87.00360.0031,320.00נק'

121,657.00סה"כ לנקודות

שונות08.011

תיאום חיבור החשמל (חברת חשמל) 400*3 אמפר,08.011.0010
לפרויקט והעברת המיתקן ביקורת ומסירת דו"ח תוצאות

למפקח, לרבות תשלום אגרת הבדיקה גופה. כולל התקנה
מסגרת של חברת חשמל

1.002,500.002,500.00קומפ

2,500.00סה"כ לשונות

נקודות מאור08.101

כל הנקודות החשמל משולמות לפי יחידה כולל כל הכבלים
ואביזרי קצה מהלוח ועד הנקודה וחיבור בקצוות

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות
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נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות08.101.0010
בהתקנה 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

315.00185.0058,275.00נק'

תוספת לנקודת מאור עבור כבלי נחושת N2XY/FR ו/או08.101.0020
מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר

315.0043.0013,545.00יח'

תוספת לנקודת מאור במעגל תלת פזי עבור נקודה במעגל08.101.0110
עם צינורות פלסטיים קשיחים בהתקנה גלויה או תעלה

פלסטית 15x15 מ"מ

150.0026.003,900.00יח'

75,720.00סה"כ לנקודות מאור

נקודות בתי תקע08.102

כל הנקודות החשמל משולמות לפי יחידה כולל כל הכבלים
ואביזרי קצה מהלוח ועד הנקודה וחיבור בקצוות

08.102.0010N2XY/FR נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת
ו/או 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

80.00182.0014,560.00נק'

תוספת לנקודת בית תקע עבור נקודה במעגל עם צינורות08.102.0020
פלסטיים קשיחים בהתקנה גלויה או תעלה פלסטית

15X15 מ"מ

80.0023.001,840.00יח'

תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט08.102.0030
או תה"ט

31.0025.00775.00יח'

תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים 08.102.00702.5
ממ"ר

65.0040.002,600.00יח'

35.0022.00770.00יח'תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים08.102.0080

20,545.00סה"כ לנקודות בתי תקע

חציבות ושונות בעבודות חשמל08.104

חציבה בקירות בטון עבור הנחת קו חשמל בצינור בקוטר08.104.0020
עד 32 מ"מ, לרבות תיקוני טיח, מושלם

20.0045.00900.00מ'

חציבה בקיר או ברצפת בטון בעובי עד 20 ס"מ למעבר08.104.0030
כבלי חשמל, במידות עד 20X25 ס"מ לרבות תיקוני טיח

10.00226.002,260.00יח'

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות
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3,160.00סה"כ לחציבות ושונות בעבודות חשמל

686,584.20סה"כ למערכות חשמל

עבודות טיח09

טיח פנים09.011

טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים09.011.0010
מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים

1,200.0097.00116,400.00מ"ר

116,400.00סה"כ לטיח פנים

טיח חוץ09.021

טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה,09.021.0010
שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה

400.00137.0054,800.00מ"ר

טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה,09.021.0020
שכבת טיח מיישרת ושכבה עליונה בהתזה על בסיס צמנט

לבן

150.00152.0022,800.00מ"ר

חידוש טיח חוץ מותז קיים על שטחים מישוריים, ע"י09.021.9010
שטיפה במים וביצוע שכבה עליונה בלבד בהתזה על בסיס

צמנט לבן, לרבות פיגום

500.0098.0049,000.00מ"ר

400.0012.505,000.00מ"רחידוש טיח חוץ קיים ע"י שטיפת בסילון מים09.021.9040

131,600.00סה"כ לטיח חוץ

248,000.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי10

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה10.031

ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R10 במידות10.031.0511
stream 45/45 ס"מ או 60/60 ס"מ בעובי 10 מ"מ, סדרת

חברת marazzi או ש"ע

120.00291.0034,920.00מ"ר

ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R11 במידות10.031.0560
sistem t graniti bgrigio chiaro_gr 20/20 ס"מ סדרת

חברת marazzi או ש"ע

80.00285.0022,800.00מ"ר

ריצוף באריחי "קלינקר" או ש"ע במידות 15/15 ס"מ או10.031.0600
20/20 ס"מ r10, בגוונים שונים דגם blu avio דגם

azzurro או ש"ע

40.00285.0011,400.00מ"ר

azzurro או ש"ע

69,120.00סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה

ריצוף ביריעות P.V.C, לוחות P.V.C דמוי פרקט10.041

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות

עמוד 26/06/202227

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 20585 (מספר ייחודי: 528883)אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

ריצוף ביריעות P.V.C מסוג "לינולאום" או ש"ע, מחיר יסוד10.041.0030
103 ש"ח/מ"ר, לעמידות בשחיקה, על משטח מיושר

וקשיח הנמדד בנפרד. הריצוף בעל רמת סיווג אש לפי ת''י
755

15.00181.002,715.00מ"ר

2,715.00סה"כ לריצוף ביריעות P.V.C, לוחות P.V.C דמוי פרקט

חיפוי קירות10.050

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות10.050.0007
bianco גוון לבן מבריק sistem arch c 10/10 ס"מ, מדגם

מיוצר על ידי marazzi או ש"ע

130.00352.0045,760.00מ"ר

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות10.050.0008
15/15 ס"מ full body לפי תכנית כולל אריחים מיוחדים

למפגש בין קיר לריצפה ולפינות דגם sit on רדיוס 13 ס"מ

90.00260.0023,400.00מ"ר

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות10.050.0015
20/20 ס"מ,מסדרת kai מיוצר על ידי marazzi או ש"ע

110.00279.0030,690.00מ"ר

חיפוי קיר בשטיח צמר מדגם אינטרקונטי של חברת כרמל10.050.0016
ביזנס או ש"ע בגוון לבחירה המזמין

350.00150.0052,500.00מ"ר

152,350.00סה"כ לחיפוי קירות

סימוני אזהרה בריצוף10.061

נגיש- משטח גבשושיות התראה מפלב"מ 316 (נירוסטה)10.061.0060
במידות 120/60 ס"מ, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6

9.00720.006,480.00יח'

6,480.00סה"כ לסימוני אזהרה בריצוף

סימון נגד החלקה בריצוף10.063

60.0078.004,680.00מ'סף אלומיניום צבוע שחור בחיבור בן רצפה לקיר10.063.0010

נגיש- פס גרעיני קשיח מסוג "אנטי סליפ" למניעת החלקה10.063.0200
ברוחב 5 ס"מ מודבק על קצות שלחי מדרגות, על גבי

רמפות או משטחי דריכה, בגוון ניגודי (לבן שחור), לפי
דרישת ת"' 2279

90.0038.003,420.00מ'

8,100.00סה"כ לסימון נגד החלקה בריצוף

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי10.100

24.00105.002,520.00מ'פינות גמר מפלב"מ (נירוסטה) לקרמיקה בעובי 12 מ"מ10.100.3560

2,520.00סה"כ לתוספות לעבודות ריצוף וחיפוי

241,285.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות
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עבודות צביעה11

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס11.011

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

2,000.0028.5057,000.00מ"ר

תוספת עבור צבע בגוון מעבר לבסיס "P" לסעיפים11.011.2000
11.11.0200-0270, 11.012.0010-0120. התוספת הינה

15% למחיר הצבע כולל גוון בצבע שחור

57,000.000.158,550.00קומפ

65,550.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

65,550.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום12

חלון אלומיניום מרחב מוגן12.015

חלון מרחב מוגן מאלומיניום במידות 80/100 ס"מ או12.015.0020
100/100 ס"מ, סב-נטוי (דריי-קיפ) אטום גזים

מאולגן/צבוע, לרבות זכוכית בטיחותית לפי הנחיות פיקוד
העורף

1.002,510.002,510.00יח'

2,510.00סה"כ לחלון אלומיניום מרחב מוגן

דלתות אלומיניום ציריות12.053

דלת ציר שני אגפים מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל קלאסי12.053.0460
4500 או 4900 או ש"ע

6.502,280.0014,820.00מ"ר

14,820.00סה"כ לדלתות אלומיניום ציריות

ויטרינות כניסה מאלומיניום בשטחים ציבוריים12.061

דלת נפתחת שכולה זכוכית (סיקורית) במידות 12.061.0200100/210
ס"מ. זכוכית 10 מ"מ מחוסמת שקופה, מותזת חול. צירי

נירוסטה של חברת דורמה או ש"ע זוג ,כל הפירזול של
חברת בלום או ש"ע מחזיר שמן (מגיף) תחתון סטנדרטי

2.006,440.0012,880.00יח'

12,880.00סה"כ לויטרינות כניסה מאלומיניום בשטחים ציבוריים

תריסי רפפה ותריסי גלילה מאלומיניום ומנועים12.101
חשמליים לתריסים

תריס גלילה עם רפפות מפח אלומיניום עם פוליאוריטן12.101.1611
מוקצף לרבות ארגז תריס מונובלוק 40, בשטח מעל 0.6

מ"ר ועד 1.0 מ"ר

8.00810.006,480.00מ"ר

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות
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תריס גלילה עם רפפות מפח אלומיניום עם פוליאוריטן12.101.1613
מוקצף לרבות ארגז תריס מונובלוק 40, בשטח מעל 1.0

מ"ר ועד 3.0 מ"ר

3.00640.001,920.00מ"ר

סה"כ לתריסי רפפה ותריסי גלילה מאלומיניום ומנועים
חשמליים לתריסים

8,400.00

תריסים (רפפות) וחלונות גג לשחרור עשן12.105

תריס (רפפה) קבוע לשחרור עשן ואיוורור דגם "GM" או12.105.0010
ש"ע, עשוי משלבי אלומיניום בעובי 2.0 מ"מ, לרבות

מסגרת וצבע לבן בתנור. המחיר הינו לתריס בשטח עד
1.0 מ"ר

12.00710.008,520.00יח'

תריס (רפפה) קבוע לשחרור עשן ואיוורור דגם "GM" או12.105.0020
ש"ע, עשוי משלבי אלומיניום בעובי 2.0 מ"מ, לרבות

מסגרת וצבע לבן בתנור. המחיר הינו לתריס בשטח מעל
1.0 מ"ר

5.50700.003,850.00מ"ר

12,370.00סה"כ לתריסים (רפפות) וחלונות גג לשחרור עשן

תוספות לדלתות וחלונות מאלומיניום12.115

1.00950.00950.00יח'תוספת עבור ידית בהלה לדלת במידות 120/210 ס"מ12.115.0200

950.00סה"כ לתוספות לדלתות וחלונות מאלומיניום

51,930.00סה"כ לעבודות אלומיניום

מתקני מיזוג אוויר15

משאבות סחרור15.053

משאבת מים צנטרפוגלית במבנה אופקי לספיקת מים של15.053.0090
GPM 750 H=7.5 BAR ומפל לחץ 25 מ', מנוע במהירות

1400 סל"ד

1.0018,000.0018,000.00קומפ

18,000.00סה"כ למשאבות סחרור

אביזרי פיזור אוויר15.065

שבכות אוויר חוזר, צבע בתנור, בשטח מעל 0.085 מ"ר15.065.0110
לרבות וסת כמות אוויר

6.001,300.007,800.00מ"ר

14.00216.003,024.00יח'תריס נגד גשם צבוע בתנור בשטח עד 0.1 מ"ר15.065.0200

10,824.00סה"כ לאביזרי פיזור אוויר

28,824.00סה"כ למתקני מיזוג אוויר

תשתיות תקשורת18

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות
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אביזרי קצה לטלפוניה אנלוגית18.040

מס"ר - לוח עץ סנדוויץ 18 מ"מ עם ציפוי פורמייקה לבנה18.040.0030
בצד אחד, במידות x 240 120 ס"מ

4.00455.001,820.00יח'

1,820.00סה"כ לאביזרי קצה לטלפוניה אנלוגית

1,820.00סה"כ לתשתיות תקשורת

מסגרות חרש19

מסגרות חרש19.010

קונסטרוקצית פלדה הכוללת מסבכים מצינורות פלדה19.010.0005
עגולים עוב דופן עד 4.0 מ"מ , רבועים ומלבניים או

זוויתנים בעובי דופן וכן פחי קשר, פחי עיגון וברגים,
לרבות ניקוי במברשות פלדה וצבע יסוד סינטטי,

4.0023,900.0095,600.00טון

קונסטרוקצית פלדה מפרופילי מתכת בחתכים שונים19.010.0048
בעובי דופן מעל 4.0 מ"מ, וכן פחי קשר, פחי עיגון

וברגים, לרבות ניקוי במברשות פלדה, ריתוכים וצבע יסוד
סינטטי,

12.0018,200.00218,400.00טון

תוספת עבור צביעת קונסטרוקצית הפלדה בשתי שכבות19.010.0060
צבע עליון סינטטי, המדידה לפי טון פלדה

16.002,100.0033,600.00טון

16.002,600.0041,600.00טוןתוספת עבור גילוון קונסטרוקצית הפלדה19.010.0064

משטחי ביניים (פודסט) למהלך מדרגות, רמפה וכד' מפח19.010.0102
מרוג בעובי 6 מ"מ בגילוון אבץ בטבילה חמה. מהלך

המדרגות מותקן על קונסטרוקציית פלדה הנמדדת בנפרד

20.001,080.0021,600.00מ"ר

מהלך מדרגות (רום ושלח) מפח מרוג בעובי 6 מ"מ בגילוון19.010.0105
אבץ בטבילה חמה, לרבות זוויתן קצה מעוגל מחורר בקצה

המדרגה למניעת החלקה. מהלך המדרגות מותקן על
קונסטרוקציית פלדה הנמדדת בנפרד. (המחיר הינו לכמות

מינימלית של 5 מ"ר)

20.001,430.0028,600.00מ"ר

439,400.00סה"כ למסגרות חרש

סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים19.030

השלמות סיכוך בפלשונגים (סוגר גמלון, פינה וכו') בפח19.030.0040
ישר בעובי 0.6 מ"מ ומכופף בזווית עד °180 ובפריסה עד

50 ס"מ, מגולוון וצבוע

50.0085.004,250.00מ'

מזחלה מפח מגולוון בעובי 2 מ"מ ובפריסה של עד 19.030.00701250
מ"מ

20.00350.007,000.00מ'

2.00180.00360.00יח'ראש קולט מי גשם למזחלה מפח מגולוון בעובי 0.8 מ"מ19.030.0075

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות
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50.00150.007,500.00מ'צינור מי גשם מפח מגולוון צבוע בקוטר "19.030.00804

פנל מבודד לסיכוך גגות בעובי 80 מ"מ, עמיד אש בהתאם19.030.0341
לבדיקות היצרן. הפנל עשוי מפח טרפזי עליון ותחתון
(RAL 9016) בעובי 0.5 מ"מ מגולוון וצבוע בצבע לבן

בצידו החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי (לכיוון המילוי),
עם בידוד צמר סלעים במשקל 120 ק"ג/מ"ק עם סיבים

אנכיים

120.00481.0057,720.00מ"ר

76,830.00סה"כ לסיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים

516,230.00סה"כ למסגרות חרש

נגרות חרש וסיכוך20

נגרות חרש20.010

חיפוי קירות בלוחות mdf שחור מחורר בעובי 16 מ"מ20.010.0010
בעל שטח מחורר של 25% עם טיפול נגד מים ומים מעכב

בערה לפי תקן אש גמר סופי בלכה

80.0056.004,480.00מ"ר

מדפים מעץ סנדוויץ מחופה פורמייקה מחוברים לקיר גוון20.010.0011
לבחירה כולל סוקל נירוסטה

4.00250.001,000.00מ'

דלפק בר פח שחור 1.25 מ"מ מכופף ע"ג קופסה מעץ20.010.0012
סנדוויץ 10 מ"מ

7.00350.002,450.00מ'

7,930.00סה"כ לנגרות חרש

רצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה משופעת20.050

רצפות סיפון (דק - Deck) מעץ אורן פיני בעובי 4 ס"מ,20.050.0040
לרבות קורות תמיכה תחתונות, פירזול ואימפרגנציה צבוע

בצבע שחור וגימור לכה על בסיס מיים גריד קורות עץ
אורן מהוקצע מחוטא ומטופל במעכב בעירה במרווחים

קורות של 50 ס"מ מונח על רצועות pvc בעובי של 5
מילימטר

100.00620.0062,000.00מ"ר

רצפות סיפון (דק - Deck) סינטטי חיפוי על מסוג20.050.0100
,columbus series , straight grain, roman antique

חברת newtechwood או ש"ע, דמוי עץ בגוונים שונים,
בעובי 2.3 ס"מ, בעל מעטפת חיצונית "SHIELD" כנגד
כתמים, דהייה, שריטות והתחממות, מבוצע בהתקנה

נסתרת, לרבות קורות תמיכה תחתונות ופירזול לרבות
חיפוי ריצפה טריבונות ומדרגות כולל לוח אלומיניום

מכופפף לחיפוי קצוות הדק

70.00990.0069,300.00מ"ר

131,300.00סה"כ לרצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה משופעת

139,230.00סה"כ לנגרות חרש וסיכוך

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות
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רכיבים מתועשים בבניין22

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות22.011

חיפוי פנים לקירות בלוח גבס, לרבות לוח גבס בעובי 22.011.020112.5
מ"מ, קונסטרוקציה מפרופילי אומגה מחוזקת לקיר ו/או
קונסטרוקציה עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח
פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (בידוד

אקוסטי נמדד בנפרד)

400.00146.0058,400.00מ"ר

400.0035.4014,160.00מ"רתוספת לחיפוי גבס עבור דופן דו קרומי (לוח גבס נוסף)22.011.0230

חיפוי קירות או תקרות בלוח ספוגספוג אקוסטי בהדבקה22.011.0595
עשוי מלמין מוקצף וחסין אש צבע שחור מסוג sonex דגם
plaon מתוצרת illbruck או ש"ע "ע"י הדבקה בדבק מסוג "

סופר 7" או ש"ע על קירות גבס ובטון חשוף, הלוח בעל
רמת סיווג אש מקסימלי לפי ת''י 755 ולא דליק לחלוטין

(VI.4.4), בגוון הכל עד גמר מושלם

140.00148.0020,720.00מ"ר

תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר זכוכית22.011.2010
בעובי "2 במשקל 24 ק"ג/מ"ק בקירות ותקרה או רצפה

850.0027.0022,950.00מ"ר

116,230.00סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות

תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים22.021

22.021.0116
תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים חצי

aw=(95.0=90.0 ,שקועים דוגמת אקופון פוקוס או ש"ע
NRC), אריח במידות 60/60 ס"מ, בעובי 19 מ"מ. המחיר
כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה

(בגובה עד 0.1 מ') וגמר Z,L בעובי 2.1 מ"מ ליד הקירות,
עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 71

ש"ח/מ"ר)

25.00215.005,375.00מ"ר

5,375.00סה"כ לתקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים

תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון22.022

תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים מחוררים,22.022.0041
ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.8 מ"מ. המחיר כולל את

הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ')
וגמר L,Z בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, לרבות פרופיל

אומגה בין השדות (במידה ונדרש)

90.00217.0019,530.00מ"ר

חיפוי תקרה בפח פלדה מגולוון וצבוע ובעובי 0.5 מ"מ22.022.0081
כולל עיגון

20.00130.002,600.00מ"ר

22,130.00סה"כ לתקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות

עמוד 26/06/202233

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 20585 (מספר ייחודי: 528883)אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

תקרות תלויות פריקות, מאריחי פיברגלס22.023

תקרה אקוסטית מאריחי פיברגלס בהדבקה לתקרה, דגם22.023.0320
"מאסטר B" תוצרת "Ecophon" או ש"ע aw=0.95, אריח

במידות 60/60 ס"מ או 60/120 ס"מ, גב האריח מחופה
עם גיזת צמר זכוכית. עובי לוח 40 מ"מ, לרבות הדבקה

Hightech" לתקרה קיימת מפולסת ע"י דבק סיליקון
Super 7", עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד

לאריחים ודבק 220 ש"ח/מ"ר)

15.00430.006,450.00מ"ר

6,450.00סה"כ לתקרות תלויות פריקות, מאריחי פיברגלס

תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות22.025

תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ22.025.0010
וקונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') כולל תקרה בשיפוע

550.00213.00117,150.00מ"ר

תוספת לתקרת גבס עבור לוח גבס בעובי 15.9 מ"מ22.025.0018
("5/8) במקום לוח גבס רגיל בעובי 12.5 מ"מ כולל תקרה

בשיפוע

370.0016.005,920.00מ"ר

תוספת לתקרת גבס עבור דופן דו קרומי (לוח גבס נוסף22.025.0019
רגיל 12.5 מ"מ) כולל תקרה בשיפוע

370.0036.0013,320.00מ"ר

תקרה אקוסטית מאריחי ספוג בהדבקה לתקרה דגם ספוג22.025.0850
אקוסטי בהדבקה עשוי מלמין מוקצף וחסין אש צבע שחור

מסוג sonex דגם plaon מתוצרת illbruck או ש"ע,
NRC=0.80, ג, עמיד אש, לרבות הדבקה לתקרה קיימת

מפולסת ע"י דבק עד לביצוע מושלם של העבודה כולל
תקרה בשיפוע

370.00283.00104,710.00מ"ר

פתח שירות נסתר מסוג "אלוטופ" דגם "REVO-A" דוגמת22.025.1010
"אורבונד" או מסוג "RUG SAMIN" דוגמת "טמבור" או
ש"ע, או ש"ע במידות 60/60 ס"מ כולל תקרה בשיפוע

3.00390.001,170.00יח'

242,270.00סה"כ לתקרות גבס, ספוג ופתחי שירות

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס22.026

סגירה אנכית (סינר) מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ בגובה22.026.0009
עד 50 ס"מ צד אחד בלבד, בין שתי תקרות גבס במפלסים
שונים, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ' ) הכל עד

גמר מושלם מוכן לצביעה

20.00150.003,000.00מ'

סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ22.026.0016
באותו 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)

5.00670.003,350.00מ"ר

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות

עמוד 26/06/202234

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 20585 (מספר ייחודי: 528883)אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ22.026.0017
באותו 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)

5.00445.002,225.00מ"ר

סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ22.026.0018
באותו 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

10,025.00סה"כ לסגירות אנכיות ואופקיות מגבס

בידוד תקרות אקוסטיות22.027

בידוד תקרות אקוסטיות ע"י מזרוני צמר זכוכית בעובי "22.027.00421
במשקל של 24 ק"ג/מ"ק עטופים ביריעות פוליאתילן

עמידות נגד אש (פלא"ב) כולל תקרה בשיפוע

250.0037.009,250.00מ"ר

9,250.00סה"כ לבידוד תקרות אקוסטיות

מערכת מחיצות מודולריות לשרותים ומקלחות22.041

מערכת מחיצות לשרותים הכוללת יחידה אחת מחיצה22.041.0010
ברוחב 150 ס"מ ויחידה אחת חזית התא ברוחב 100 ס"מ:

המחיצות עשויות מלוחות ''hpl'' דוגמת "asi alpaco" 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

7.002,360.0016,520.00קומפ

חזית דלת לשרותים ברוחב 100 ס''מ, לרבות דלת ברוחב22.041.0030
60 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת, עשויה

לוחות מלוחות ''hpl'' דוגמת "asi alpaco" או ש"ע בעובי
12 מ''מ. גובה המערכת 15 ס''מ מהרצפה עד לגובה 202

ס''מ מהרצפה עם פרזול מנירוסטה

4.001,620.006,480.00יח'

23,000.00סה"כ למערכת מחיצות מודולריות לשרותים ומקלחות

434,730.00סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

ריהוט וציוד מורכב בבנין30

אביזרים במקלחת ובשירותים30.011

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן
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נגיש- קולב זוגי ממתכת מצופה ניקל, בתא בצד הפנימי30.011.0130
של הדלת בגובה 140 ס"מ דגם "דאלאס" מק"ט 4302 או

ש"ע ברוחב 560 מ"מ, גובה 38 מ"מ ובעומק 37 מ"מ ,
מותקן מושלם

1.0070.0070.00יח'

נגיש- ידית אחיזה 60 ס"מ ממתכת מצופה כרום, להתקנה30.011.0540
על כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק

3

1.00220.00220.00יח'

נגיש- מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60 עד 30.011.055075/75
ס"מ, ממתכת מצופה כרום, ניקל אופלסטיק לשירותי נכים

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

1.00580.00580.00יח'

נגיש- מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה על הקיר,30.011.0560
באורך 73-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות, עשויה
ממתכת, צבועה/מצופה כרום, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי

תקן ישראלי 1918 חלק 3

1.00830.00830.00יח'

נגיש- מתקן לנייר ניגוב ידיים בשיטת צץ-רץ מפלסטיק30.011.4490
ABS קשיח במידות 280/380/140 מ"מ עם מפתח/מנעול,

גוון לבן, תחתית המתקן מורכב בגובה 120-130 ס"מ
מהרצפה

1.00195.00195.00יח'

נגיש- מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור30.011.4800
באורך 30 ס"מ ורוחב 15 ס"מ , עשוי לוחות "טרספה" עם

קצוות מעוגלות לפי ת"י 1918

1.00160.00160.00יח'

מראת קריסטל בעובי 6 מ"מ מודבקת ע"ג קיר עם פאזות30.011.5025
מלוטשות בהיקף המראה, לרבות תליה נסתרת

7.00560.003,920.00מ"ר

נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל30.011.5080
תקני-מידות 45/90 ס"מ או 55/85 ס"מ), לפי תקן ישראלי

1918 חלק 3 (חלק תחתון 90 ס"מ מהרצפה)

2.00380.00760.00יח'

6,735.00סה"כ לאביזרים במקלחת ובשירותים

6,735.00סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

גילוי אש ועשן34

גילוי עשן34.001

רכזת גילוי אש משולבת כריזה תוצרת TELEFIRE דגם34.001.0010
ADR4000 לרבות מצברים, 10 כתובות כניסה, 10 כניסות

וכל האביזרים הנלווים לקבלת מערכת בשלמותה

1.006,500.006,500.00קומפ

פנל משנה עבור רכזת גילוי אש תוצרת TELEFIRE דגם34.001.0020
ADR4000 לרבות מצברים, 10 כתובות כניסה, 10 כניסות

וכל האביזרים הנלווים לקבלת מערכת בשלמותה

1.001,900.001,900.00קומפ

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות

עמוד 26/06/202236

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 20585 (מספר ייחודי: 528883)אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

גלאי עשן אנלוגי אופטי כמתואר במפרט המיוחד. ולרבות34.001.0030
יחידת כתובת אינטגרלית

50.00400.0020,000.00יח'

גלאי עשן אנלוגי אופטי כמתואר במפרט המיוחד. ולרבות34.001.0040
יחידת כתובת אינטגרלית מותקן בחלל רצפת ביניים

ולרבות התקן חיזוק לעמודי הרצפה.

2.00500.001,000.00קומפ

לחצן אש עם מכסה מגן קדמי לשבירה ללא כלי, ומנורת34.001.0050
סימון לסימון פעולת הלחצן אינטגרלית במבנה הלחצן

ולרבות יחידת כתובת אינטגרלית.

15.00250.003,750.00יח'

34.001.0060Pull) "עמדת אזעקה ידנית באמצעות "ידית משיכה
station) ומנורת סימון לסימון פעולת האזעקה אינטגרלית

במבנה האביזר ולרבות יחידת כתובת אינטגרלית.

1.00400.00400.00יח'

1.00450.00450.00יח'גלאי חום / Rate of rise עם יחידת כתובת אינטגרלית34.001.0070

מנורת סימון לפעולת גלאי עשן מוגנת מים, לרבות כל34.001.0080
המתואר בסעיף הקודם.

4.00240.00960.00יח'

צופר ונצנץ, להתקנה פנימית, להתראה על גילוי אש,34.001.0090
בעוצמה של 95 ד"ב ממרחק של 1 מ' ולפעולה במתח

המערכת.

8.00325.002,600.00יח'

צופר ונצנץ, להתקנה חיצונית מוגן כל מזג אויר, להתראה34.001.0100
על גילוי אש, בעוצמה של 95 ד"ב ממרחק של 1 מ'

ולפעולה במתח המערכת.

1.00500.00500.00יח'

יחידת דווח כתובתית (Input) במארז, ולרבות המארז,34.001.0110
לקבלת חווי ברכזת גילוי אש ממפסק זרימה ו/או מגוף מים

של מערכת ספרינקלרים. מפסק זרימה ו/או מגוף אינם
כלולים במחיר סעיף זה.

1.00500.00500.00יח'

יחידת פיקוד והפעלה כתובתית (Output) ליחידות34.001.0120
חיצוניות כמו מדפי אש, הפעלת מערכת חלונות שחרור

עשן, פקודת ניתוק סליל הפסקה, אוחז דלת מגנטי וכיו"ב.

1.00500.00500.00יח'

לחצן ידני בגוון צהוב עם שילוט מתאים להפעלת גז34.001.0130
הכיבוי ולרבות יחידת כתובת.

2.00450.00900.00קומפ

שלט מואר "כיבוי הופעל" או "פנה חדר" או דומה, מופעל34.001.0140
בשילוב עם מערכת הכיבוי האוטומטי.

1.00350.00350.00קומפ

חווט וחיבור נקודת מערכת כמו גלאי, לחצן, צופר, מנורת34.001.0150
סימון או ברז חשמלי או יחידת כתובת או דומה בצנרת

הנמדדת בסעיפים אחרים, לרבות נגדי סוף קו והשלמות
צנרת לקטעים סופיים של הנקודה.

75.0075.005,625.00נק'

250.0050.0012,500.00מ'כבל גילוי אש תקני חסין אש 10 זוגות34.001.0160

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן
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חיגן אוטומטי למסירת הודעות על פעולת הרכזת, מאושר34.001.0200
על ידי משרד התקשורת ("בזק") למטרה זו, עם אפשרות

לחיוג אוטומטי לארבעה מנויים שונים (מכבי אש, משטרה
ושני בעלי תפקידים של המזמין).

1.001,000.001,000.00קומפ

59,435.00סה"כ לגילוי עשן

34.004FM-200 כיבוי בגז

מיכל גז כיבוי FM-200 במשקל 3 ק"ג נטו, עם מערכת34.004.0010
הפעלה חשמלית, לרבות: מערכת הפעלה מכנית, שסתום

לפריקה מהירה, יציאה לעיגון גמיש, חיבור בין המיכל
לצנרת הפיזור, חובק לעיגון, מד לחץ, מגע לירידת לחץ
הגז. צנרת פלדה מגולוונת Schdule 40 בקוטר הדרוש

נחירי פיזור והרצת מחשב.

2.002,500.005,000.00יח'

FM-200 5,000.00סה"כ לכיבוי בגז

64,435.00סה"כ לגילוי אש ועשן

מערכות מנ"מ35

מערכת כריזה35.001

מערכת כריזה:

רמקול עם שנאי קו משולב, כמתואר, בהתקנה משוקעת35.001.0010
בתקרת ביניים או בהתקנה גלויה, לרבות ארגז אקוסטי

ופנל.

36.00250.009,000.00יח'

תוספת למחיר הרמקול שבסעיף הקודם עבור רמקול35.001.0020
Atlas לכריזת חירום עם שנאי קו משולב, מתוצרת

Soundelier כמתואר, בהתקנה משוקעת בתקרת ביניים
או בהתקנה גלויה,לרבות מארז הכל מאושר UL לשימוש

במערכות כריזת חירום תומכות חיים.

16.00260.004,160.00יח'

רמקול שופר עם שנאי קו משולב, כמתואר, בהתקנה גלויה35.001.0030
ומוגנת לכל מזג אויר לרבות זרוע תליה או התקנה,

מגולוונת וצבועה.

1.00500.00500.00קומפ

מסד ציוד כמתואר, לציוד ההגברה המרכזי, למערכת35.001.0040
החיבורים למצברים והמטען.

1.002,000.002,000.00קומפ

מגבר הספק בהספק נומינלי של 100 ואט, לפעולה על35.001.0050
מצברים ומתח רשת, מותקן ומחובר במסד הציוד.

1.003,500.003,500.00יח'

קונזולת כריזה להעמדה על שולחן, לרבות מיקרופון35.001.0060
כריזה, 8 בוררי אזורים, לחצן "כריזה כללית", לחצן

"דיבור" שילוט וחיבור למערכת המרכזית.

2.001,100.002,200.00קומפ

21,360.00סה"כ למערכת כריזה

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן
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תשתיות תקשורת מחשבים35.004

כבל אופטי משולב להתקנה חיצונית 12 סיבים בקוטר35.004.0010
Tight 12.5 מיקרון + 12 סיבים בקוטר 9 מיקרון בתצורת

buffer כולל חיזוקי קבלר ומעטה חיצוני HFFR מוגן
קרינתUV משורין. הכבל כדוגמת "טלדור" מק"ט

95M730M24B

25.0040.001,000.00מ'

לוח ניתוב 24 מחברי RJ-45 מסוככים על הסמכה לעמידה35.004.0020
ב- Cat-7 כולל שלט פלסטי חרוט

4.00670.002,680.00יח'

35.004.0030HP תוצרת RJ-45 נתב רשת 24 כניסות/יציאות מחברי
אקטבי

4.002,500.0010,000.00יח'

35.004.0040Pig Tail קרמי 9 מיקרון תצורת FC מחבר אופטי מסוג
כולל זנב כבל לריתוך כמערך Fan out כולל ריתוך הכבלים

.Single mode עבור כבלי

6.00120.00720.00יח'

35.004.0050RJ45 נקודת תקשורת קומפלט הכוללת שקע קצה בודד
מסוכך בתקן CAT7, כבל ג'יגה ליין, שילוט פלסטי חרוט,
בדיקות, 2 מגשרים וחיבורים. מובילים נמדדים בסעיפים

אחרים.

10.00215.002,150.00נק'

לוח ניתוב לקווי 8W בנוי עם 24 שקעי RJ45 מסוככים35.004.0060
לפי המפרט לעמידה במהירות של 250 מג"ה בעל הסמכה

לעמידה ב- CAT-7 ושלוט פלסטי חרוט.

6.00650.003,900.00יח'

מסד תקשורת "19 להתקנת ציוד בגובה 16U ולרבות דלת35.004.0080
חזית שקופה, דלת פח אחורית אטומה, מנעול, שני

מאווררים בתפוקה של CFM 45 כל אחד, מסילות התקנה
לאומי קפיץלציוד גרמני בגודל "19, 2 יחידות פסי שקעי

כוח RITTAL, 2 יחידות מדף קבוע וכן כל המתואר במפרט
המיוחד מתוצרת "אלגדפון" מק"ט 47610

2.001,800.003,600.00קומפ

מגשר אופטי כפול ST/MTRJ Multi-Mode באורך עד 35.004.00903
מטר.

6.0050.00300.00יח'

80.004.00320.00יח'מגשר נחושת CAT7 באורך עד 0.3 מטר.35.004.0100

24,670.00סה"כ לתשתיות תקשורת מחשבים

46,030.00סה"כ למערכות מנ"מ

גידור44

מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים44.021

מעקה פלדה מסתור מזגנים לרבות כיפות, אביזרי חיבור44.021.0050
מגולוונים ויסודות בטון בודדים לפי פרט מס 33

30.00515.0015,450.00מ'

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן
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סה"כ למעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים
ציבוריים

15,450.00

מעקות לבניה פרטית ורוויה44.022

מאחז יד מצינור קוטר 42 מ"מ בגובה 95 ס"מ המעוגן44.022.0210
לקירות או מעקות קיימים ע"י מחבר תואם. מאחז היד

מגולוון וצבוע כדוגמא פרט מס 16,17,19,20,21,31

30.00290.008,700.00מ'

מאחז יד מצינור קוטר 42 מ"מ בגובה 95 ס"מ מחובר44.022.0220
לניצבים מצינורות 40 ס"מ המעוגנים לרצפה, לרבות פין
עליון לחיבור המאחז. מאחז היד מגולוון וצבוע כדוגמא

פרט מס 11,13,30

20.00480.009,600.00מ'

18,300.00סה"כ למעקות לבניה פרטית ורוויה

33,750.00סה"כ לגידור

משטחי בטון50

מרצפי בטון50.030

מריחת סילר דוחה מים וכתמים מסוג "דקרה סיל" על בסיס50.030.0340
אקרילט סולבנט או ש"ע, על גבי בטון מוחלק או מדה

(הנמדדים בנפרד), בכמות של 0.23 עד 0.19 ליטר/מ"ר
לשכבה. המחיר הינו לשטח מעל 100 מ"ר ועד 500 מ"ר

200.0018.003,600.00מ"ר

3,600.00סה"כ למרצפי בטון

ציפויים, צביעה וליטוש משטחי בטון, במשטחים חסיני50.043
שחיקה ו/או עמידים כנגד התקפים כימיים

צביעת רצפות בטון במערכת אפוקסית בעובי כ- 50.043.02553000
מיקרון, לרבות הכנה כימית או מכנית של פני משטח

הבטון הקיים, שכבת פריימר אפוקסי "סיקפלור 161" או
.RAL ש"ע ושתי שכבות "סיקפלור 264" או ש"ע, בגוון

המחיר הינו לשטח עד 100 מ"ר

80.00127.0010,160.00מ"ר

סה"כ לציפויים, צביעה וליטוש משטחי בטון, במשטחים
חסיני שחיקה ו/או עמידים כנגד התקפים כימיים

10,160.00

13,760.00סה"כ למשטחי בטון

קווי מים, ביוב ותיעול57

מחיר כל הצנרת הגלוי כולל צביעת בגוון שחור או פי
בחירת המזמין

חיבור קווי מים57.014

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות
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חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ לקו57.014.0370
קיים מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ, לרבות עבודות
חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים

באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך חשמלי
(מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים

הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו

1.001,830.001,830.00יח'

חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ לקו57.014.0380
קיים מצינור פוליאתילן קוטר 160 מ"מ, לרבות עבודות
חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים

באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך חשמלי
(מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים

הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו

1.002,320.002,320.00יח'

4,150.00סה"כ לחיבור קווי מים

מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים57.021

מגוף טריז רחב קוטר "3 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים57.021.0020
וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות

אוגנים נגדיים

1.001,410.001,410.00יח'

מגוף טריז רחב קוטר "4 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים57.021.0030
וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות

אוגנים נגדיים

5.001,640.008,200.00יח'

57.021.0280B3-" מגוף פרפר רחב קוטר "3 עשוי ברזל יציקה דגם
CDE" או ש"ע, עם ציפוי פנים וחוץ רילסן, הפעלה

בתמסורת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים
נגדיים

3.001,200.003,600.00יח'

57.021.0281B3-" מגוף פרפר רחב קוטר "4 עשוי ברזל יציקה דגם
CDE" או ש"ע, עם ציפוי פנים וחוץ רילסן, הפעלה

בתמסורת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים
נגדיים

1.001,390.001,390.00יח'

57.021.0282B3-" מגוף פרפר רחב קוטר "6 עשוי ברזל יציקה דגם
CDE" או ש"ע, עם ציפוי פנים וחוץ רילסן, הפעלה

בתמסורת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים
נגדיים

4.002,100.008,400.00יח'

"גמל" עילי קוטר "4, לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 57.021.05104
זויות 90 מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים

כגון מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן
מושלם

1.002,500.002,500.00קומפ

25,500.00סה"כ למגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים

שסתומים ומסננים בקווי מים57.022

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות
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שסתום אל חוזר למים קוטר "3 עשוי ברזל יציקה דגם57.022.0004
"NR-045" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, ללא
זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים

נגדיים, אטמים וברגי עיגון

2.003,730.007,460.00יח'

שסתום אל חוזר למים קוטר "4 עשוי ברזל יציקה דגם57.022.0005
"NR-045" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, ללא
זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים

נגדיים, אטמים וברגי עיגון

2.004,400.008,800.00יח'

57.022.0220K-" שסתום אוויר קינטי קוטר "2 עשוי ברזל יציקה דגם
012" או ש"ע, ללחץ עבודה של 0.2-25 אטמ', לרבות

אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון

1.003,200.003,200.00יח'

שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "4 עשוי ממתכת57.022.0932
תוצרת "א.ר.י" או ש"ע, ללחץ עבודה 12 אטמ', עם ציפוי

אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים ובדיקה למז"ח

1.007,510.007,510.00יח'

מסנן/מלכודת אבנים אלכסוני קוטר "4 עשוי ברזל יציקה57.022.1010
דגם "V251" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304

(נירוסטה), ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסן,
לרבות אוגנים נגדיים

2.001,160.002,320.00יח'

29,290.00סה"כ לשסתומים ומסננים בקווי מים

מדי מים ומקטיני לחץ57.025

מד מים קוטר "3 מסוג "וולטמן סילבר" דגם "WST SB" או57.025.0110
ש"ע סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16 אטמ'

1.002,650.002,650.00יח'

מקטיני לחץ מסוג "B720" תוצרת "ברמד" או ש"ע קוטר "57.025.05003
מיצקת ספרו/ ברזל עם ציפוי אפוקסי למים קרים וחמים,

לרבות ברז מחט ומד לחץ מתאים

2.005,550.0011,100.00יח'

57.025.0670"73Q" מגוף פורק לחץ הידראולי לשחרור לחץ מהיר מסוג
תוצרת "ברמד" או ש"ע קוטר "4 עשוי ספרו/ברזל יציקה

עם ציפוי אפוקסי

1.007,250.007,250.00יח'

21,000.00סה"כ למדי מים ומקטיני לחץ

ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין57.026

ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "3, מחובר57.026.0021
בהברגה או ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "3, גוש בטון

לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים

1.002,150.002,150.00קומפ

ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "3, מחובר ע"י57.026.0023
אוגן, לרבות זקף קוטר "4 גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ

וחיבור לקו מים

1.002,260.002,260.00קומפ

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות
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תוספת עבור מתקן שבירה על זקף קוטר "4, למניעת57.026.0070
הצפה

1.00940.00940.00יח'

מארז כיפה אדומה דור 3 מותקן על ברז כיבוי אש57.026.0200
(הידרנט)

1.00650.00650.00יח'

6,000.00סה"כ לברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין

פריצת כבישים ומדרכות57.203

תוספת לעבודות צנרת עבור ניסור מדרכת בטון לצורך57.203.0110
הנחת צנרת מים ו/או ביוב/ניקוז והחזרתה למצב שלפני

הניסור, לרבות שחזור המבנה. המדידה לפי אורך קו
הצנרת, ברוחב עד 80 ס"מ ובעומק עד 1.5 מ'

10.00143.001,430.00מ'

1,430.00סה"כ לפריצת כבישים ומדרכות

87,370.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול

חדר משאבות לכיבוי אש95

0.00סה"כ לחדר משאבות לכיבוי אש

סה"כ לגמרים קולנוע חן

סה"כ לגמרים קולנוע חן

0.00הערות כלליות לכל הכמויות קומפלט01

65,810.00עבודות בטון יצוק באתר02

46,970.00עבודות בניה04

84,000.00עבודות איטום05

300,430.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

613,668.00מתקני תברואה07

686,584.20מערכות חשמל08

248,000.00עבודות טיח09

241,285.00עבודות ריצוף וחיפוי10

65,550.00עבודות צביעה11

51,930.00עבודות אלומיניום12

28,824.00מתקני מיזוג אוויר15

1,820.00תשתיות תקשורת18

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות
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סה"כ לגמרים קולנוע חן

516,230.00מסגרות חרש19

139,230.00נגרות חרש וסיכוך20

434,730.00רכיבים מתועשים בבניין22

6,735.00ריהוט וציוד מורכב בבנין30

64,435.00גילוי אש ועשן34

46,030.00מערכות מנ"מ35

33,750.00גידור44

13,760.00משטחי בטון50

87,370.00קווי מים, ביוב ותיעול57

0.00חדר משאבות לכיבוי אש95

3,777,141.20סה"כ עלות

642,114.00מע"מ בשיעור 17%

4,419,255.20סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

קולנוע חן
גמרים קולנוע חן

עירית שדרות
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