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עבודות עפר01

חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר01.020

חפירה (מכל סוג שהוא) ע"י כלים קטנים, בכמות של עד 01.020.100080
מ"ק, לפי דרישה, לרבות משאית לסילוק עודפי החפירה.

המחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע בשעות רגילות

1.005,600.005,600.00י"ע

5,600.00סה"כ לחפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר

5,600.00סה"כ לעבודות עפר

עבודות בטון יצוק באתר02

מצעים לעבודות בטון02.011

100.0054.005,400.00מ"רמצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים02.011.0040

5,400.00סה"כ למצעים לעבודות בטון

יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות02.012

יסוד מסוג רפסודה בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)02.012.0300
בעובי 0.4 מ' ועד 1.0 מ'

40.00980.0039,200.00מ"ק

39,200.00סה"כ ליסודות, רפסודה וראשי כלונסאות

קירות בטון02.061

7.001,510.0010,570.00מ"קקירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ02.061.0030

3.001,430.004,290.00מ"קקירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 25 ס"מ02.061.0040

20.001,380.0027,600.00מ"קקירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 30 ס"מ02.061.0050

55.001,330.0073,150.00מ"קקירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 40 ס"מ02.061.0070

תוספת ליציקת קירות בטון בעוביים שונים במרחב מוגן/מקלט02.061.1000
"Doma" עבור צינור עם טבעות קצה ואטם נגד גזים תוצרת

או ש"ע המותקן בטפסנות הקיר מפלדה (לשמירת עובי קבוע
של הקיר). הכל עד גמר מושלם לפי מפרט היצרן (כמות 3 יח'

למ"ר)

4.0059.00236.00מ"ר

115,846.00סה"כ לקירות בטון

קורות ומעקות בטון02.071

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

10.001,510.0015,100.00מ"ק

15,100.00סה"כ לקורות ומעקות בטון

צהלולים
מממ צהלולים
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חגורות בטון02.072

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

1.001,830.001,830.00מ"ק

1,830.00סה"כ לחגורות בטון

תקרות וגגות בטון מלא02.081

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

125.00539.0067,375.00מ"ר

67,375.00סה"כ לתקרות וגגות בטון מלא

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות02.085

שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 02.085.02301200
ק"ג/מ"ק חוזק 4 מגפ"ס

9.00620.005,580.00מ"ק

רולקות משולשות במידות 5x5 ס"מ ועד 7x7 ס"מ מטיט צמנט02.085.0320
1:3 (איטום הרולקה נמדד בנפרד)

60.0021.001,260.00מ'

6,840.00סה"כ לבטון טופינג ובטון שיפועים לגגות

פלדת זיון02.100

מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון02.100.0011
הבטון

19.006,200.00117,800.00טון

117,800.00סה"כ לפלדת זיון

369,391.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

עבודות בניה04

בניה בבלוקי בטון04.010

20.00164.003,280.00מ"רמחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ04.010.0020

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)

2.00720.001,440.00יח'

4,720.00סה"כ לבניה בבלוקי בטון

4,720.00סה"כ לעבודות בניה

עבודות איטום05

איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות05.013

צהלולים
מממ צהלולים

עירית שדרות
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איטום גגות שטוחים במערכת חד שכבתית של יריעות05.013.0010
ביטומניות פלסטומריות, דרגה R עם ציפוי אגרגט לבן

"5R בעובי 5 מ"מ, מסוג "פוליפלסט ,APP מושבחות בפולימר
או "ביטומפלסט 5R" או "ספירפלסט 5R לבן" או "ישראנובה
5R" או ש"ע. היריעות מולחמות לתשתית ובחפיפה של 10
ס"מ לאורך, ו 15 ס"מ לרוחב, לרבות פריימר ביטומני מסוג

"פריימר 101" או "פריימר GS 474" או ש"ע בכמות 300
גר'/מ"ר

30.0084.002,520.00מ"ר

איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות05.013.0030
,SBS מושבחות בפולימר R ביטומניות אלסטומריות, דרגה

בעובי 4 מ"מ כל אחת, עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות
רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חול, רצועת

חיפוי עליונה ברוחב 50 ס"מ עם ציפוי אגרגט, פריימר
ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474" או ש"ע

בכמות 300 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת
החיפוי מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או

ש"ע

60.0059.003,540.00מ'

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

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

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

"פריימר GS-474" או " פריימר B-191" או ש"ע בכמות 300
גר'/מ"ר

60.00110.006,600.00מ"ר

12,660.00סה"כ לאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות

12,660.00סה"כ לעבודות איטום

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

דלתות עץ ופולימר06.010

נגיש- דלת עם מילוי פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה צירית,06.010.0516
במידות 100/210 ס"מ, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית

בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק גושני, לרבות משקוף מפולימר
WPC מצופה בגוון תואם לדלת או ש"ע

3.003,100.009,300.00יח'

9,300.00סה"כ לדלתות עץ ופולימר

9,300.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה07

צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים07.011

צהלולים
מממ צהלולים

עירית שדרות
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צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' ללא עטיפה למים קרים וחמים07.011.0020
מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים, מחוברים בהברגות,

קוטר "3/4, לרבות ספחים

30.0079.002,370.00מ'

צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' ללא עטיפה למים קרים וחמים07.011.0060
מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים, מחוברים בהברגות,

קוטר "2, לרבות ספחים

20.00160.003,200.00מ'

5,570.00סה"כ לצינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים

צינורות פלדה שחורים למערכות מתזים (ספרינקלרים)07.013

צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים (וצבועים)07.013.0020
או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות, לרבות ספחים

ומתלים, קוטר "1

5.00107.00535.00מ'

צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים (וצבועים)07.013.0050
או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות או ע"י חיבורים

מהירים מסוג QUICK UP, לרבות ספחים ומתלים, קוטר "2

80.00161.0012,880.00מ'

סה"כ לצינורות פלדה שחורים למערכות מתזים
(ספרינקלרים)

13,415.00

ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים07.021

ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת,07.021.0010
חיבורי הברגה, קוטר "1/2 ללא הרקורד המשולם בנפרד

2.00144.00288.00יח'

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

4.00155.00620.00יח'

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

6.00390.002,340.00יח'

3,248.00סה"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

20.00102.002,040.00מ'

2,040.00סה"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

30.00198.005,940.00יח'

צהלולים
מממ צהלולים

עירית שדרות
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ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, ברכיים, מצמדות07.033.0151
"Ultra Silent" ומעברים לצנרת פוליפרופילן תלת שכבתי דגם

דוגמת "חוליות" או ש"ע קוטר 110 מ"מ

5.0075.00375.00יח'

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

6,315.00

מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז07.034

קופסאות בקורת מפוליפרופילן "2/"4 דוגמת "חוליות" או ש"ע07.034.0400
עם מכסה פלסטיק

4.00260.001,040.00יח'

מאסף רצפה - נפילה "2 מפוליפרופילן דוגמת "חוליות" או07.034.0410
ש"ע עם מכסה פלסטיק

2.00260.00520.00יח'

1,560.00סה"כ למחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות07.041

07.041.0175"VITRA" נגיש- אסלת נכים חרס תלויה מחרס לבן סוג א' דגם
או ש"ע, באורך 70 ס"מ ובגובה 46 ס"מ עם מיכל הדחה סמוי

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

1.002,100.002,100.00יח'

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

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

1.002,050.002,050.00קומפ

4,150.00סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות

כיורים07.042

נגיש- כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א' דגם "אלפא 45"07.042.0035
מעוגל או ש"ע, באורך 44.5 ס"מ, ברוחב 34.5 ס"מ ובגובה

17 ס"מ

1.00770.00770.00יח'

770.00סה"כ לכיורים

ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים07.045

נגיש- סוללה לכיור להתקנה מהקיר עם פיה תחתונה קצרה07.045.0115
מסתובבת מסדרת "אופק" מק"ט 70032 או ש"ע, גימור כרום

מותקן מושלם עם כל חומרי העזר

1.00470.00470.00יח'

470.00סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים

נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות07.049

צהלולים
מממ צהלולים

עירית שדרות
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נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' וצינור דלוחין07.049.0020
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

1.001,400.001,400.00קומפ

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

1.001,930.001,930.00קומפ

3,330.00סה"כ לנקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות

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

מתזים (ספרינקלרים)07.101

ספרינקלר מסוג UPRIGHT/PENDENT, בועה, גימור פליז07.101.0010
נחיר "K=5.6,1/2" NPT ,1/2, טמפ' ההפעלה 57, 68, 79, 93

מעלות צלסיוס, דגם GB תוצרת "CENTRAL" או ש"ע

23.0070.001,610.00יח'

רוזטה פליז שני חלקים לספרינקלר "3/4 שקועה בתקרה07.101.0600
מונמכת

23.0017.00391.00יח'

2,001.00סה"כ למתזים (ספרינקלרים)

48,249.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל08

הארקות והגנות אחרות08.040

צהלולים
מממ צהלולים

עירית שדרות
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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

100.0015.501,550.00מ"ר

נקודת הארקה במוליך נחושת 25 ממ"ר מפס השוואת08.040.0060
הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת

מגן ושלה תקנית

4.00239.00956.00נק'

3,036.00סה"כ להארקות והגנות אחרות

מפסקי זרם למאור08.071

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

6.0029.00174.00יח'

174.00סה"כ למפסקי זרם למאור

גופי תאורת חרום08.083

גוף תאורת חרום ניקל קדמיום 1X8 ווט לזמן פעולה של 08.083.010060
דקות לרבות נורית ולחצן ביקורת, מותקן מושלם

7.00358.002,506.00יח'

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

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

4.00482.001,928.00יח'

4,434.00סה"כ לגופי תאורת חרום

תאורת לדים - פנים08.085

גוף תאורה לד דגם BELL מיני, קוטר 16 בגוון שחור בחוץ וזהב בפנים (קטלוג געש). נורה08.085.0112

דמויית פחם בגוון צהוב

8.00306.002,448.00יח'

ג.ת.פ. תוצרת געש תלוי דגם מיקרוליין 6000 אורך הגוף 120 ס"מ,08.085.0113
37W התקנה בתקרת גבס או אקוסטית, דריביר עמעום מערב אירופה או

ארצות הברית כולל דרייביר ונורות לדדוגמת פילפס או CREE,לפי
בחירת האדיכלית.

30.00510.0015,300.00יח'

17,748.00סה"כ לתאורת לדים - פנים

נקודות מאור08.101

צהלולים
מממ צהלולים

עירית שדרות
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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

49.00203.009,947.00נק'

תוספת לנקודת מאור חדשה עבור מוליך אפס מתיבת08.101.0250
הסתעפות אל מפסק מאור ( עבור נורית סימון וכד')

6.0030.00180.00יח'

10,127.00סה"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

17.00209.003,553.00נק'

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

8.0028.80230.40יח'

תוספת לנקודת בית תקע עבור 3 ב"ת ביחידה להתקנה ע"הט08.102.0040
או תה"ט

1.0039.0039.00יח'

תוספת לנקודת בית תקע עבור 4 ב"ת ביחידה להתקנה ע"הט08.102.0050
או תה"ט

1.0044.0044.00יח'

16.0046.00736.00יח'תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים 2.5 ממ"ר08.102.0070

10.0022.00220.00יח'תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים08.102.0080

עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת ע.ד.א. פלסט דגם08.102.0215
D17 לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 4

אביזרים A16 דגם ישראלי, 2 נקודות תקשורת מושלמות
בכבל CAT-7a כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות

3.00950.002,850.00יח'

עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת ע.ד.א. פלסט דגם08.102.0216
D18 לרבות: 2 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 6

אביזרים A16 דגם ישראלי, 2 נקודות תקשורת מושלמות
tv כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות 1 נקודת CAT-7a בכבל

3.001,500.004,500.00יח'

עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת ע.ד.א. פלסט דגם08.102.0217
D17 לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 4

אביזרים A16 דגם ישראלי, 2 נקודות תקשורת מושלמות
בכבל CAT-7a כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות כולל הכנה

מקרן רמקולים

3.001,200.003,600.00יח'

צהלולים
מממ צהלולים

עירית שדרות
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עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת ע.ד.א. פלסט08.102.0218
דגם47 לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם
2 אביזרים A16 דגם ישראלי, 1 נקודות תקשורת מושלמות

בכבל CAT-7a כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות

3.00800.002,400.00יח'

18,172.40סה"כ לנקודות בתי תקע

נקודות חשמל שונות08.103

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

3.00397.001,191.00נק'

נקודת תקשורת אחודה מושלמת CAT-6A עשויה צינור בקוטר08.103.0720
כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל CAT-7 מסדרת

כבלי GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G לרבות אביזר
כנדרש וחיבור הנקודה בשני הקצוות

20.00389.007,780.00נק'

8,971.00סה"כ לנקודות חשמל שונות

62,662.40סה"כ למתקני חשמל

עבודות טיח09

טיח גבס וטיח לממ"ד09.013

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

מ"מ

280.0084.0023,520.00מ"ר

23,520.00סה"כ לטיח גבס וטיח לממ"ד

טיח חוץ09.021

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

150.00137.0020,550.00מ"ר

20,550.00סה"כ לטיח חוץ

44,070.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי10

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה10.031

ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 50/100 ס"מ או 10.031.014060/120
ס"מ, מחיר יסוד 150 ש"ח/מ"ר

110.00377.0041,470.00מ"ר

90.0071.006,390.00מ'שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ10.031.0142

47,860.00סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה

צהלולים
מממ צהלולים

עירית שדרות

עמוד 19/07/20229

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 21266 (מספר ייחודי: 686048)אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

47,860.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה11

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

סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על בטון, בשלוש11.011.0030
שכבות

70.0018.001,260.00מ"ר

צבע "סופרקריל 2000" או ש"ע על טיח פנים או גבס, במריחה11.011.0220
או בהתזה, לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי

שכבות "סופרקריל 2000" או ש"ע

280.0033.009,240.00מ"ר

10,500.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

10,500.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום12

דלתות אלומיניום ציריות12.053

דלת ציר אגף אחד מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל "בלגי" 12.053.03504300
או ש"ע, בשטח עד 2.0 מ"ר

2.002,810.005,620.00מ"ר

5,620.00סה"כ לדלתות אלומיניום ציריות

תריסים (רפפות) וחלונות גג לשחרור עשן12.105

תריס (רפפה) קבוע לשחרור עשן ואיוורור דגם "GM" או ש"ע,12.105.0010
עשוי משלבי אלומיניום בעובי 2.0 מ"מ, לרבות מסגרת וצבע

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

1.00710.00710.00יח'

710.00סה"כ לתריסים (רפפות) וחלונות גג לשחרור עשן

6,330.00סה"כ לעבודות אלומיניום

מתקני מיזוג אוויר15

מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים15.070
מוסדיים

מערכת אוורור וסינון אוויר מוסדית מסוג "תיבת נח" "סמויה"15.070.0136
תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע דגם Hidden-100 צמודה

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

למצב סינון במשיכת ידית בלבד – ללא חיבורי צנרת. מספקת
600 מק"ש במצב סינון ו-1200 מק"ש במצב אוורור, מיועדת

למיגון עד 100 איש. המחיר כולל התקנה מושלמת, בדיקת
הפעלה, דו"ח התקנה ותו-תקן ת"י 4570

3.0036,900.00110,700.00קומפ

צהלולים
מממ צהלולים

עירית שדרות
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סה"כ למערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים
ולמקלטים מוסדיים

110,700.00

110,700.00סה"כ למתקני מיזוג אוויר

מעליות17

מתקני הרמה לנכים17.070

נגיש-מעלון הידראולי לשתי תחנות בפיר סגור, לעומס 17.070.0035400
ק"ג, נע במהירות 0.15 מ'/שנ', לרבות ארגז פיקוד במפלס

הקומה התחתונה

1.00125,000.00125,000.00יח'

125,000.00סה"כ למתקני הרמה לנכים

125,000.00סה"כ למעליות

מסגרות חרש19

מסגרות חרש19.010

קונסטרוקצית פלדה הכוללת מסבכים מצינורות פלדה עגולים,19.010.0007
רבועים ומלבניים או זוויתנים בעובי דופן מעל 2.0 מ"מ ועד

4.0 מ"מ וכן פחי קשר, פחי עיגון וברגים, לרבות ניקוי
במברשות פלדה וצבע יסוד סינטטי, לכמות של 0.4 טון עד 1

טון

1.0024,100.0024,100.00טון

1.003,300.003,300.00טוןתוספת עבור גילוון קונסטרוקצית הפלדה19.010.0064

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)

15.001,530.0022,950.00מ"ר

50,350.00סה"כ למסגרות חרש

50,350.00סה"כ למסגרות חרש

רכיבים מתועשים בבניין22

תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים22.021

תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים דגם "פרלה22.021.0087
OP" תוצרת ''Armstrong'' או ש"ע, aw=0.95, אריח במידות

61/61 ס"מ, 60/60 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 76 ש''ח/מ''ר)

110.00230.0025,300.00מ"ר

25,300.00סה"כ לתקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים

צהלולים
מממ צהלולים

עירית שדרות
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פרופילי גמר מאלומיניום, תוספות לתקרות אקוסטיות22.028
וקירות גבס וחיזוק תקרות פריקות במרחבים מוגנים

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

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

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

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

110.0083.009,130.00מ"ר

סה"כ לפרופילי גמר מאלומיניום, תוספות לתקרות אקוסטיות
וקירות גבס וחיזוק תקרות פריקות במרחבים מוגנים

9,130.00

34,430.00סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

שילוט והכוונה בבניינים29

שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים29.030

סימון בלבד של מרחב מוגן/מקלט בשטח מעל 15 מ"ר ועד 29.030.022025
מ"ר בצבעים פולטי אור

1.00550.00550.00קומפ

סימון בלבד של מרחב מוגן/מקלט בשטח מעל 75 מ"ר ועד29.030.0250
100 מ"ר בצבעים פולטי אור

1.001,700.001,700.00קומפ

2,250.00סה"כ לשילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים

2,250.00סה"כ לשילוט והכוונה בבניינים

ריהוט וציוד מורכב בבנין30

אביזרים במקלחת ובשירותים30.011

נגיש- קולב זוגי ממתכת מצופה ניקל, בתא בצד הפנימי של30.011.0130
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

1.0089.0089.00יח'

מתקן לממחטות נייר במידות 300/152/62 מ"מ ממתכת30.011.0300
מצופה כרום תלוי על הקיר, מותקן מושלם

1.00223.00223.00יח'

נגיש- ידית אחיזה 60 ס"מ ממתכת מצופה כרום, להתקנה על30.011.0540
כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3

1.00280.00280.00יח'

נגיש- מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ,30.011.0550
ממתכת מצופה כרום, ניקל אופלסטיק לשירותי נכים להתקנה
על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3, מותקן

מושלם

1.00630.00630.00יח'

צהלולים
מממ צהלולים
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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

1.00890.00890.00יח'

2,112.00סה"כ לאביזרים במקלחת ובשירותים

2,112.00סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

מערכות גילוי וכיבוי אש34

אביזרים לרכזת אזורים, במערכת לגילוי אש ועשן34.011

6.00330.001,980.00יח'גלאי עשן אופטי (PVC) למערכת רגילה34.011.0020

1,980.00סה"כ לאביזרים לרכזת אזורים, במערכת לגילוי אש ועשן

חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש34.013

6.00130.00780.00נק'חיווט נקודת גילוי אש בכבל תקני אדום34.013.0030

780.00סה"כ לחייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש

מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת34.022
גילוי אש/עשן

רמקול/פרוז'קטור חיצוני OUTDOOR מוגן מים מותקן על34.022.0050
,DB96 ועוצמה של W20 טיח/קונסטרוקציה בהספק עד

לרבות נצנץ בעוצמה של CD75 לפחות עם קופסא אחורית
מתאימה

2.00560.001,120.00יח'

רמקול/פרוז'קטור פנימי INDOOR מוגן מים מותקן על34.022.0060
,DB96 ועוצמה של W20 טיח/קונסטרוקציה בהספק עד

לרבות נצנץ בעוצמה של CD75 לפחות עם קופסא אחורית
מתאימה

6.00450.002,700.00יח'

34.022.0120AWG16 חווט רמקולים בזוג חוטים מוצלב ומסוכך בחתך של
לפחות, בהתאם לדרישות היצרן ובעלי מעטה מותאם

לדרישות

8.00150.001,200.00נק'

סה"כ למערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים
ומערכת גילוי אש/עשן

5,020.00

7,780.00סה"כ למערכות גילוי וכיבוי אש

פיתוח נופי40

ריצוף באבנים משתלבות40.053

צהלולים
מממ צהלולים
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ריצוף באבנים מלבניות בעובי 7 ס"מ, דגם "אריח של פעם" או40.053.0768
ש"ע, במידות 40/40 ס"מ, 30/60 ס"מ, 40/60 ס"מ, 50/50
ס"מ, 60/60 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים

שונים על בסיס מלט לבן, גמר מלוטש

60.00321.0019,260.00מ"ר

19,260.00סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

19,260.00סה"כ לפיתוח נופי

סלילת כבישים ורחבות51

עבודות עפר51.020

100.005.00500.00מ"רהידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית)51.020.0120

500.00סה"כ לעבודות עפר

מצעים ותשתיות51.030

מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק51.030.0008
ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק

40.00187.007,480.00מ"ק

7,480.00סה"כ למצעים ותשתיות

7,980.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

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

3.004,000.0012,000.00יח'

חלון מרחב מוגן חד כנפי דירתי דגם "דור חדש", נגרר לכיס59.040.0204
במידות פתח אור 100/100 ס"מ לקיר ברוחב 30-40 ס"מ, כנף

פלדה מגולוונת בעובי 32 מ"מ ומשקוף מפח מגולוון,
האטומים לגזים וצבועים. המחיר כולל חלון אלומיניום חד כנפי

מזוגג, הזזה על גבי מסגרת הפלדה של המרחב מוגן. חלון
האלומיניום דגם AW60 אלובין או 1700 קליל או ש"ע, צבוע

בצבע לבן. ללא תריס ורשת

5.009,950.0049,750.00יח'

61,750.00סה"כ למסגרות פלדה

איטום מעברי צנרת וכבלים במקלטים ובמרחבים מוגנים59.042

מערכת דגם "עומר" או ש"ע בקיר פנים/חוץ של מקלט/מרחב59.042.0202
מוגן, המערכת מאושרת ע"י פיקוד העורף. המערכת כוללת

מעברי צנרת בקטרים 1/4*3, "3/8, "1/2, "5/8, ברז 3 דרך, 3
מ' צינור ניקוז בקוטר 20 מ"מ, מחבר מעבר צנרת ניקוז
20/32 מ"מ, תושבת מתכווננת לחיפוי טיח, מכסה ניתק

לכיסוי ברז בורר ושתי טבעות הארכה 5 ס"מ כל אחת

3.00880.002,640.00יח'

צהלולים
מממ צהלולים
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תושבת מתכווננת למערכת מודולרית דגם "עומר" ביציקה59.042.0220
לקיר פנים/חוץ (לחיפוי טיח וצבע)

3.0030.0090.00יח'

מכסה מתכוונן לברז בורר למערכת מודולרית דגם "עומר"59.042.0222
ביציקה לקיר פנים/חוץ

3.0013.0039.00יח'

סה"כ לאיטום מעברי צנרת וכבלים במקלטים ובמרחבים
מוגנים

2,769.00

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 מכסה פלדה

עם אטם, ברגי עיגון וצבע, לפי תקנות פיקוד העורף

6.00640.003,840.00יח'

צינור איוורור מפלדה קוטר "8 במקלט/מרחב מוגן בקיר פנימי59.050.0520
בעובי מינימלי של 25 ס"מ ועד 40 ס"מ, לרבות מכסה פלדה

עם אטם, ברגי עיגון וצבע, לפי תקנות פיקוד העורף

4.00430.001,720.00יח'

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

עם אטם, ברגי עיגון וצבע, לפי תקנות פיקוד העורף

3.00320.00960.00יח'

מכסה פלדה עם אטם לצינור איוורור קיים בקוטר "59.050.08204
במקלט/מרחב מוגן, לרבות ברגי עיגון

2.00245.00490.00יח'

7,010.00סה"כ למתקני אוורור וסינון

מתקני תברואה59.070

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

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

4.00490.001,960.00יח'

1,960.00סה"כ למתקני תברואה

73,489.00סה"כ למרחבים מוגנים ומקלטים

סה"כ למממ צהלולים

סה"כ למממ צהלולים

5,600.00עבודות עפר01

369,391.00עבודות בטון יצוק באתר02

4,720.00עבודות בניה04

12,660.00עבודות איטום05

9,300.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

צהלולים
מממ צהלולים

עירית שדרות
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48,249.00מתקני תברואה07

62,662.40מתקני חשמל08

44,070.00עבודות טיח09

47,860.00עבודות ריצוף וחיפוי10

10,500.00עבודות צביעה11

6,330.00עבודות אלומיניום12

110,700.00מתקני מיזוג אוויר15

125,000.00מעליות17

50,350.00מסגרות חרש19

34,430.00רכיבים מתועשים בבניין22

2,250.00שילוט והכוונה בבניינים29

2,112.00ריהוט וציוד מורכב בבנין30

7,780.00מערכות גילוי וכיבוי אש34

19,260.00פיתוח נופי40

7,980.00סלילת כבישים ורחבות51

73,489.00מרחבים מוגנים ומקלטים59

1,054,693.40סה"כ עלות

179,297.88מע"מ בשיעור 17%

1,233,991.28סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

צהלולים
מממ צהלולים
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