
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

תיכון עארה01

נגרות אומן ומסגרות פלדה01.06

דלתות עץ ופולימר01.06.010

דלת לבודה עם מילוי פלקסבורג חד כנפית לפתיחה צירית01.06.010.0510
במידות 90/210 ס"מ , מעטפת פורמיקה דו צדדית בעובי

2.5 מ"מ (גוון לבחירת המזמין )קנט בוק גושני לרבות
מנעול צלינדר מאסטר מתכתי תקני תואם לקיים ומגן

אצבעות שקוף\ לפי בחירת המזמין 180 מעלות סטופר
וגלגל האטה תקני הכל קומפי .

1.002,500.002,500.00יח'

אספק והתקנת משקוף ממתכת מגולוונת צבוע בגוון01.06.010.0520
(לבחירת המזמין ) מחוזק לקיר לרבות מגרעת וגומי

תוצרת דלתות שהרבני או שווה ערך .

1.00700.00700.00יח'

3,200.00סה"כ לדלתות עץ ופולימר

3,200.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה01.07

כיורים01.07.042

הערות: 1. סעיפים לנקודות תברואה - קומפלט (צנרת
מים, צנרת ביוב והרכבת הכלים) וקבועות כולל התקנה

בלבד - ראה בתת פרק 07.049. 
2. המחירים כוללים אספקה והתקנה בשלמות של

הקבועות, חיבור למערכות מים וביוב, לרבות האביזרים
הדרושים כגון: צינורות לחיבורי מים, צינור מאריך גמיש

למיכל הדחה, ספחים, זויות וברכיים לחיבור דלוחין,
סיפון לכיורים וקונזולות תמיכה.

3. המחירים אינם כוללים ברזי ניל אשר נמדדים ביחד עם
הסוללות בתת פרק 07.045

4. ציוד מפלב"מ (נירוסטה) למטבחים - ראה פרק 31 -
ציוד מטבחים ציבוריים.

5. פנל חיזוק פנימי להרכבת כיור בקיר גבס - ראה סעיף
.22.011.3110

כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א דגם "חרסה " מעוגל או01.07.042.0002
שווה ערך באורך 49.5 ס"מ , ברוחב 41.8 ס"מ ,ובגובה

13.2 ס"מ .

1.00500.00500.00יח'

500.00סה"כ לכיורים

ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים01.07.045

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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נגיש- מתקן לשתיית מים קרים (קולר) "מדורג" למוסדות01.07.045.2100
מפלב"מ 316 (נירוסטה) תוצרת "דור המים" או ש"ע,

המתקן בגובה 98 ס"מ, עומק 30 ס"מ ורוחב 32.5 ס"מ,
לרבות לחצן לשתיה ישירה וברז למילוי כוסות ובקבוקים

ומדחס בהספק של 40 ליטר/שעה, המתקו כולל מדף
שתיה לנכים בגובה 70 ס"מ מהמרצפה בעומק 32 ס"מ
ורוחב 32 ס"מ עם ברז לשתיה. העבודה כוללת חיבור

למערכות מים וניקוז קיימות, אביזרי חיבור, מקטין לחץ
ופילטר אמריקאי משולב למניעת אבנית. נקודות חשמל

ומים נמדדות בנפרד

3.003,140.009,420.00יח'

9,420.00סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים

9,920.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל01.08

חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל01.08.011

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 01.08.011.0009100
ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר

והידוק סופי

35.0038.001,330.00מ'

תוספת עבור פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת לצורך הנחת01.08.011.0520
צנרת והחזרתה למצב שלפני הפתיחה לרבות שחזור

המבנה עם המרצפות שפורקו, ברוחב 40 ס"מ

8.0055.00440.00מ'

1,770.00סה"כ לחפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל

צנרת חשמל פלסטית01.08.021

צינורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר 50 מ"מ,01.08.021.0178
סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש),

קופסאות וחומרי עזר

45.0020.00900.00מ'

900.00סה"כ לצנרת חשמל פלסטית

תעלות כבלים01.08.023

תעלות ברוחב 15 מ"מ ובעומק 15 מ"מ מפלסטיק,01.08.023.0190
קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה

וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע

90.0015.001,350.00מ'

תעלות ברוחב 30 מ"מ ובעומק 17 מ"מ מפלסטיק,01.08.023.0202
קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה

וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע

15.0022.30334.50מ'

1,684.50סה"כ לתעלות כבלים

01.08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת
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01.08.031.00103X1.5 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

45.0011.80531.00מ'

(XLPE) N2XY 531.00סה"כ לכבלי נחושת

כבלי טלפון01.08.038

כבלי התקנה פנימיים לטלפון (בתוך המבנה) רב-גידיים01.08.038.0300
בעלי 2 זוגות בהתאם לדרישות "בזק" מושחלים בצנרת
או בתעלות כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת

"ארכה" או ש"ע

120.005.31637.20מ'

637.20סה"כ לכבלי טלפון

5,522.70סה"כ למתקני חשמל

עבודות טיח01.09

טיח חוץ01.09.021

0.00סה"כ לטיח חוץ

0.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי01.10

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה01.10.031

ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ01.10.031.0031
או 45/45 ס"מ, מחיר יסוד 40 ש"ח/מ"ר

180.00236.0042,480.00מ"ר

הפחתה עבור ביצוע ריצוף בהדבקה על גבי ריצוף קיים01.10.031.2150
(ממרצפות טרצו/גרניט פורצלן) במקום ביצוע ריצוף על
גבי מצע חול/שומשום. המחיר הינו עבור ביצוע ריצוף

באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות שונות

-180.0010.00-1,800.00מ"ר

40,680.00סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה

רצפות עץ01.10.090

רצפת פרקט למינציה דמוי עץ בגוונים שונים, בעובי 01.10.090.00408
מ"מ דגם "EGGER", בהתקנה צפה ע"ג משטח מיושר

וקשיח (הנמדד בנפרד), מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר

50.00148.007,400.00מ"ר

7,400.00סה"כ לרצפות עץ

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי01.10.100
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שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד

עמוד 30/06/20223

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 16 (מספר ייחודי: 679987)אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פרופיל סף הפרדה מאלומיניום "T" ברוחב עליון 20 מ"מ,01.10.100.0320
רוחב תחתון 2 מ"מ ובגובה עד 40 מ"מ במפגש בין סוגי

ריצוף שונים

100.0058.005,800.00מ'

5,800.00סה"כ לתוספות לעבודות ריצוף וחיפוי

53,880.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה01.11

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס01.11.011

סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על טיח או בטון,01.11.011.0040
בשתי שכבות

300.0014.204,260.00מ"ר

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או01.11.011.0205
בהתזה, בשתי שכבות, ללא שכבת יסוד

1,000.0018.0018,000.00מ"ר

22,260.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס01.11.012

צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על בטון במריחה או בהתזה01.11.012.0020
(כושר כיסוי 11-12 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת יסוד "יסוד

קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע

1,000.0020.0020,000.00מ"ר

20,000.00סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס

42,260.00סה"כ לעבודות צביעה

01.20

01.20.040

0.00סה"כ ל

0.00סה"כ ל

פיתוח נופי01.40

מדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה01.40.052

מדרגות טרומיות מבטון בחתך 40/15-17 ס"מ (רום01.40.052.0015
ושלח), גוון אפור, לרבות משטח בטון ב-30 משופע, מצע

מהודק וזיון הבטון. מדרגות טרומיות במחיר יסוד 160
ש"ח/מ"א

10.00375.003,750.00מ'

3,750.00סה"כ למדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה

ריצוף באבנים משתלבות01.40.053
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ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות01.40.053.0311
10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול
5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור

160.00110.0017,600.00מ"ר

17,600.00סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

אבני שפה וגן, אבני תיחום01.40.054

אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת01.40.054.0602
בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור

40.0081.003,240.00מ'

3,240.00סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום

24,590.00סה"כ לפיתוח נופי

גינון והשקיה01.41

שתילת דשא והנחת דשא סינטטי01.41.030

0.00סה"כ לשתילת דשא והנחת דשא סינטטי

צנרת השקיה01.41.070

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 16 קשיח,01.41.070.0312
קוטר 20 מ"מ שחור, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה

מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים
בנפרד)

45.0011.50517.50מ'

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 16 קשיח,01.41.070.0313
קוטר 25 מ"מ שחור, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה

מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים
בנפרד)

50.0014.20710.00מ'

שרוול מצינור P.V.C דרג 10 קוטר 110 מ"מ, במקומות01.41.070.0640
המיועדים לשטחי מדרך, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד

100 ס"מ והשחלת חוט ניילון

10.0086.00860.00מ'

2,087.50סה"כ לצנרת השקיה

שלוחות טפטוף01.41.080

שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע,01.41.080.0010
קוטר 17 מ"מ, טפטפת כל 20-30 ס"מ

150.0010.001,500.00מ'

1,500.00סה"כ לשלוחות טפטוף

ראשי מערכת01.41.100

ראש מערכת קוטר "1 להפעלה אחת מופעל ע"י בקר01.41.100.0150
השקייה הפועל עפ"י זמן

1.002,100.002,100.00יח'
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2,100.00סה"כ לראשי מערכת

5,687.50סה"כ לגינון והשקיה

ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר01.42

ספסלים, שולחנות וביתנים01.42.020

נגיש- ספסל עם מסעד יד דגם "אילון" או ש"ע, במידות01.42.020.0061
190/59 ס"מ וגובה 80 ס"מ, מסעדי היד יצוקים יחד עם

רגלי הספסל ועשויים מיצקת ברזל. מושב הספסל
והמשענת מלוחות עץ אורן צבועים

5.001,400.007,000.00יח'

7,000.00סה"כ לספסלים, שולחנות וביתנים

7,000.00סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר

סלילת כבישים ורחבות01.51

עבודות הכנה ופירוק01.51.010

פינוי פסולת (של אחרים) הקיימת באתר - לפני תחילת01.51.010.0011
עבודות הקבלן בשטח. פינוי והובלת הפסולת ע"י מכולה

בנפח 12-15 מ"ק. המחיר כולל העמסה ואגרת פינוי.
העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד

1.001,800.001,800.00קומפ

50.0016.00800.00מ'פירוק אבני שפה ופנויין01.51.010.0440

פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתן מחדש (שכבת חול01.51.010.0466
במידה ונדרש, תשולם בנפרד)

50.0067.003,350.00מ"ר

5,950.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

5,950.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד01.60

ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות01.60.030
מים

משאית עם מנוף לרבות סל תקני מבודד להרמת 01.60.030.05002
עובדים, כושר הרמה 0.9 טון

0.503,670.001,835.00י"ע

סה"כ לש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא
ומיכליות מים

1,835.00

1,835.00סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד

01.9898
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צביעת מאחזי יד ממתכת בצבע (יעקובי ) או שווה ערך01.98.0010
פנים וחוץ גוון לפי בחירת המזמין - מדידה מטר אורך

150.0075.0011,250.00יח'

צביעת מעקות למדריגות חץ (יעקובי ) או שווה ערך גוון01.98.0020
לפי בחירת המזמין

3.001,500.004,500.00קומפ

6.00170.001,020.00יח'פירוק ופינוי דלת ללא משקוף01.98.0030

1.001,500.001,500.00קומפפירוק ופינוי שטיחים (מוקט ) מהקירות01.98.0040

-6.00250.00-1,500.00יח'קיזוז ממחיר דלת בגין אי אספקת והתקנת משקוף01.98.0050

פירוק לשימוש חוזר 6 כיורים עם מערכת הניקוז וסתימת01.98.0060
ניקוזים מיותרים (אחסון במועצה).

1.00800.00800.00קומפ

6.00100.00600.00יח'פירוק לשימוש חוזר 6 ברזים וסתימת מקור מים מיותר .01.98.0070

פירוק שלטים בגובה מעל קירות חיצוניות של בי"ס01.98.0100
והתקנת שלטים חדשים (יסופקו ע"י המזמין ) , מוקצה

משאית מנוף לחצי י"ע יישולם בנפרד .

3.00200.00600.00יח'

פירוק ופינוי מסגרות עץ/מתכת מסביב לערוגות בחצר01.98.0110
הצפונית .

4.00150.00600.00יח'

פירוק ופינוי קיר גבס עד 20 מ"ר כולל תיקון מקום01.98.0120
התחברות הקיר עם הקיר הקבוע עד שביעות רצון

המזמין .

1.001,500.001,500.00קומפ

הקצב לעבודות תחזוקה בשוטף כמו החלפת צלינדרים01.98.0130
לדלתות , מנעולים לארונות חשמל , תיקון שקעים איטום

בסליקון מקור לנזילות תיקוני ספסלים וכו' .

1.0010,000.0010,000.00קומפ

חפירת בור ניקוז קוטר 0.4 מ עומק 0.8 מ מילוי הבור01.98.0140
בחצץ גס וכיסוי בתקרה קוטר 0.6 עם מכסה קל של 12.5

טון

2.00500.001,000.00קומפ

אספקה והתקנת ב4 ברזי שתיה משח עבודה מאבן01.98.0150
חברוני מערכת קירור מים כולל התחברות ואספקת צנרת

מים וכבל חשמל בתוך תעלה (ראה תמונה ) כדוגמת
המתקן לשתיה בתמונה הכל קומפלט 1 לשביעות רצון

המזמין .

1.004,500.004,500.00קומפ

השלמת מעקה מדריגות "חסרים 2 מוטות אנכיים )01.98.0160
כדוגמת הקיים ממתכת מגולוונת .תמונה מס 05

1.00250.00250.00קומפ

תליה חיזוק וקבוע גופי תאורה מעוצבים בתקרה (אספקת01.98.0170
הגפים ע"י המזמין )

4.00150.00600.00יח'

העתקת שקעי חשמל במרחק עד 1.0 מטר כולל חציבה01.98.0180
אספקת צינורות כבלים קופסאות דגם גיווס כתומות \

שווה ערך השקע והכיסוי הלבן הכל לשביעות רצונו של
המזמין .

3.00150.00450.00יח'

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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37,670.00סה"כ ל98

בית ספר עארה ב02

עבודות בטון יצוק באתר02.02

חגורות בטון02.02.072

0.00סה"כ לחגורות בטון

0.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

נגרות אומן ומסגרות פלדה02.06

דלתות עץ ופולימר02.06.010

דלת לבודה עם מילוי פלקסבורג חד כנפית לפתיחה צירית02.06.010.0510
במידות 90/210 , מעטפת פורמאיקה דו צדדית בעובי
2.5 מ"מ (גוון לבחירת המזמין " קנט בוק גושני לרבות
מנעול צלינדר מתכתי תקני תואם לקיים ומגן אצבעות

שקוף\ לבחירת המזמין , 180 מעלות סטופר וגלגל האטה
תקני הכל קומפ' לשביעות המתכנן.

5.002,500.0012,500.00יח'

אספקה והתקנת משקוף ממתכת מגולוונת צבוע בגוון02.06.010.0520
תואם לגוון הדלת מחוזק לקיר לרבות מגרעת וגומי

למניעת טריקה לאורך המשקוף תוצרת שהרבני או שווה
ערך .

5.00700.003,500.00יח'

16,000.00סה"כ לדלתות עץ ופולימר

סורגי פלדה, תושבות למזגן, רשתות להרחקת יונים02.06.051
ופרופילי פלדה

סורג קבוע, דוגמה סטנדרטית עשוי מפרופיל פלדה02.06.051.0009
מרובע 20/20 מ"מ לרבות מסגרת, מגולוון וצבוע,

במרווחים של 99-100 מ"מ, (לסורגים עם "בטן" יש
להוסיף לשטח הסורג את הבליטות-הצדדיות

והתחתונה-ברוחב 50 ס"מ)

8.00642.005,136.00מ"ר

סה"כ לסורגי פלדה, תושבות למזגן, רשתות להרחקת
יונים ופרופילי פלדה

5,136.00

21,136.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

עבודות צביעה02.11

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס02.11.012

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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שליכט צבעוני אקרילי "TM40" או ש"ע במרקם עדין על02.11.012.0180
קירות גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.0-2.6

ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג
תשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)

15.0085.001,275.00מ"ר

1,275.00סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס

1,275.00סה"כ לעבודות צביעה

מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד02.60

ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות02.60.030
מים

משאית עם מנוף לרבות סל תקני מבודד להרמת 02.60.030.05002
עובדים, כושר הרמה 0.9 טון

0.503,670.001,835.00י"ע

סה"כ לש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא
ומיכליות מים

1,835.00

1,835.00סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד

02.9898

5.00200.001,000.00יח'פירוק ופינוי 5 דלתות עם המשקופים "חדר שרותי בנים "02.98.0010

מריחת סליקון"סופר 7 " בין משקופי אלומיניום לקירות 02.98.00203
חלונות חדר עבודה מורים ופודסט חדר מדריגות כולל
ניקוי החלון וסף החלון , הכל בחלק החיצוני של החלון

בעזרת מנוף סל משולם בנפרד .

1.00500.00500.00קומפ

תיקון חיפוי גבס לתעת צנרת אנכית כולל תיקוני צבע לפי02.98.0030
הנחיות מזמין העבודה ועד שביעות רצונו .

1.00300.00300.00קומפ

אספקה וחידוש צבע "ורנית " או שווה ערך בשתי שכבות02.98.0040
לטריבונות ומדריגות עץ בצבע כדוגמת הקיים עד

לשביעות רצונו של המזמין .

160.0012.001,920.00מ'

אספקה וצביעת "ורנית " או שווה ערך טריבונות מעץ02.98.0050
בשתי שכבות לפחות עד קבלת גמר לשביעות רצונו של

המזמין

1.00650.00650.00קומפ

תיקון מדריגה תחתונה מעץ במהלך מדריגות הקיים02.98.0060
בטריבונות הישיבה ת פירוק הקיים והתאמתה למהלך

מדריגות .

1.00300.00300.00קומפ

1.001,500.001,500.00קומפחידוש צבע למעקה מתכת חיצוני בשני צידי המדריגות02.98.0070

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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פירוק דלת אלומיניום לשימוש חוזר, חציבת ופינוי חגורת02.98.0080
בטון בתחתית הדלת .לרבות יציקת חגורה בגובה המפלס

הפנימי של בית הספר בעובי מנימלי 5 ס"מ מוחלק עד
שביעות רצון המזמין .(פרט 1 )

1.002,000.002,000.00קומפ

התקנת דלת מפירוק לפי ( סעיף 98.0080 ) לרבות02.98.0090
ההלבשות ותיקוני טייח שפכטל וצבע מסביב לדלת הכל

לשביעות רצונו של המזמין .

1.001,800.001,800.00יח'

9,970.00סה"כ ל98

חווה חקלאית03

עבודות איטום03.05

איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות03.05.013

איטום גגות שטוחים במערכת חד שכבתית של יריעות03.05.013.0010
ביטומניות פלסטומריות, דרגה R עם ציפוי אגרגט לבן

מושבחות בפולימר APP, בעובי 5 מ"מ, מסוג "פוליפלסט
5R" 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
GS פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר

474" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר

300.0084.0025,200.00מ"ר

איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי03.05.013.0032
מיריעות ביטומניות אלסטומריות, דרגה R מושבחות
בפולימר SBS, בעובי 5 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

85.0070.005,950.00מ'

300.006.501,950.00מ"רתוספת עבור אגרגט לבן מוטבע ביריעת האיטום העליונה03.05.013.0080

קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באזור03.05.013.0090
הרולקות באמצעות פרופיל (סרגל) אלומיניום תיקני
5/30/7/1.5 מ"מ, לרבות מילוי המרווח העליון שבין

הפרופיל והמעקה ע"י חומר אטימה אלסטומרי
פוליאוריטני מסוג "ספירטאן 230" או ש"ע או אלסטומרי

ביטומני מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או
"איזיגום" או "B-121" או ש"ע

85.0040.003,400.00מ'

36,500.00סה"כ לאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות

36,500.00סה"כ לעבודות איטום

נגרות אומן ומסגרות פלדה03.06

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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דלתות עץ ופולימר03.06.010

0.00סה"כ לדלתות עץ ופולימר

0.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה03.07

ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים03.07.021

ברז ניל קוטר "3/8 או "1/2 מצופה כרום, לרבות ספח03.07.021.0130
T הסתעפות

1.0077.0077.00יח'

77.00סה"כ לברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים

צינורות למערכת נקזים03.07.031

0.00סה"כ לצינורות למערכת נקזים

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות03.07.041

הערות: 1. סעיפים לנקודות תברואה - קומפלט (צנרת
מים, צנרת ביוב והרכבת הכלים) וקבועות כולל התקנה

בלבד - ראה בתת פרק 07.049. 
2. המחירים כוללים אספקה והתקנה בשלמות של

הקבועות, חיבור למערכות מים וביוב, לרבות האביזרים
הדרושים כגון: צינורות לחיבורי מים, צינור מאריך גמיש

למיכל הדחה, ספחים, זויות וברכיים לחיבור דלוחין,
סיפון לכיורים, ברזי ניל וקונזולות תמיכה. 

3. אביזרים במקלחת ממתכת מצופה כרום ומפלב"מ
(נירוסטה) - ראה תת פרק 30.011.

אסלה מחרס לבן סוג א' - לרבות מושב, מכסה כבד03.07.041.0010
מפלסטיק ומיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי דגם "P" או

ש"ע

1.001,080.001,080.00יח'

1,080.00סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות

ניקוז מי גשמים03.07.050

03.07.050.0240P.P.U-נקזים (קולטי מי גשמים) לגגות יציאה אנכית מ
קוטר "4 עם יריעה ביטומנית, לרבות מתאם PP, ברדס

חוסם עלים, כדוגמת "KADS" או ש"ע

4.00780.003,120.00יח'

נקזים (קולטי מי גשמים) לגגות ומרפסות יציאה אנכית03.07.050.0300
קוטר "2 עם יריעה ביטומנית, לרבות מתאם גומי, ברדס

חוסם עלים, כדוגמת "גולד" תוצרת "Essman" או ש"ע
משווק ע"י חב' "מלגול בע"מ"

4.00540.002,160.00יח'

5,280.00סה"כ לניקוז מי גשמים

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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6,437.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל03.08

צנרת חשמל פלסטית03.08.021

הנחה בלבד של צינור PVC בקוטר 160 מ"מ בחפירה03.08.021.0660
מוכנה, לרבות הובלה ממחסני המזמין או ממחסני חברת

החשמל, חוט משיכה בקוטר 8 מ"מ וסרט סימון תקני

15.0017.00255.00מ'

255.00סה"כ לצנרת חשמל פלסטית

255.00סה"כ למתקני חשמל

עבודות צביעה03.11

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס03.11.011

סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על טיח או בטון,03.11.011.0040
בשתי שכבות

300.0014.204,260.00מ"ר

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או03.11.011.0205
בהתזה, בשתי שכבות, ללא שכבת יסוד

600.0018.0010,800.00מ"ר

15,060.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס03.11.012

0.00סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס

15,060.00סה"כ לעבודות צביעה

רכיבים מתועשים בבניין03.22

מערכת מחיצות מודולריות לשרותים ומקלחות03.22.041

מערכת מחיצות לשרותים הכוללת יחידה אחת מחיצה03.22.041.0020
ברוחב 150 ס"מ ויחידה אחת חזית התא ברוחב 100

ס"מ: המחיצות עשויות מלוחות ''פנוליק'' (טרספה) דוגמת
"פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 12 מ''מ, אנטי ונדליזם
ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא

ברוחב 100 ס''מ, לרבות דלת ברוחב 60 ס"מ עם מנגנון
סגירה עצמית בצירי הדלת. גובה המערכת 15 ס''מ

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

1.002,560.002,560.00קומפ

2,560.00סה"כ למערכת מחיצות מודולריות לשרותים ומקלחות

2,560.00סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

גינון והשקיה03.41

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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צנרת השקיה03.41.070

חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות מיני03.41.070.0035
מחפרון זחלי (באישור מראש של המפקח), בעומק 50

ס"מ וכיסוי חוזר, עבור צנרת השקיה

15.0025.00375.00מ'

375.00סה"כ לצנרת השקיה

375.00סה"כ לגינון והשקיה

סלילת כבישים ורחבות03.51

תאי בקרה - תפיסה (קולטנים)03.51.064

תא קליטה ראשי במידות 80/37 ס"מ ובעומק עד 0.5 מ'03.51.064.0070
C250 (25 ללא אבן שפה , מס' רשתות 1 ומסגרת, ממין

טון)

2.001,200.002,400.00יח'

תוספת לתא קליטה ראשי\צדדי עבור רשת כבדה מברזל03.51.064.0830
יצקת ממין ג400 40 טון במקום C250 25 טון .

2.00180.00360.00יח'

2,760.00סה"כ לתאי בקרה - תפיסה (קולטנים)

2,760.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

קווי מים, ביוב ותיעול03.57

צינורות פלסטיים לאספקת מים03.57.012

צינורות P.V.C קשיח קוטר 225 מ"מ, דוגמת "מרים" דרג03.57.012.0060
10 או ש"ע לפי ת"י 532, לא כולל ספחים למעט מחברים,

מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות
חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

15.00280.004,200.00מ'

4,200.00סה"כ לצינורות פלסטיים לאספקת מים

4,200.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול

03.9898

פירוק ופינוי 3 דלתות מתכת של רב בריח , לשמר03.98.0010
המשקוף לשימוש חוזר

3.00250.00750.00יח'

אספקת מקור מים קרים ממרחק לא יותר מ-5.0 מטר03.98.0040
לשרותים כולל פתיחת ריצוף והחזרתו ו/או חציבה בקיר

קיים במידת הצורךכולל צנרת וכל החיבורים הדרושים
להשלמת עבודה קומפלט לשביעות רצונו של המזמין .

1.001,200.001,200.00קומפ

1,950.00סה"כ ל98

בית ספר אלהלאל04

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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מתקני תברואה04.07

צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים04.07.011

הערות: 1. סעיפי התחברות צינור חדש לצינור קיים
כוללים: ניתוק קו קיים, חיתוך הצינור הקיים, התקנת

ספחים (הכלולים במחיר), לחיבור הצינור החדש לקיים,
בהתאם לקטרים שבסעיף, לרבות חיבור בהברגה

(בקטרים עד "2) ובריתוך (בקטרים מעל ל-"2) ובדיקת
החיבור ללחץ מים.

2. בידוד תרמי לצנרת מים חמים ואביזרים, וכן עטיפות
שונות מעל לבידוד הצנרת - ראה תתי פרקים -16.051

.058
3. חיבור קו מים חדש לקו קיים בקרקע - ראה תת פרק

.57.014

התחברות של צינור חדש קוטר "4 אל צינור גלוי קיים04.07.011.0150
קוטר "4, לרבות ניתוק קו קיים, חיתוך הצינור הקיים,

ספחים (הכלולים), לחיבור הצינור החדש לקיים, חיבור
בריתוך ובדיקת החיבור ללחץ מים

1.00750.00750.00קומפ

750.00סה"כ לצינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים

ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים04.07.045

הערות: 1. סוללה = סוללה למים קרים וחמים.
2. המחירים כוללים אספקה והתקנה בשלמות של
הברזים, חיבור למערכות מים, לרבות האביזרים

הדרושים כגון: סיפון לכיורים, ברזי ניל, צינור מאריך
גמיש לברזי ניל.

מתקן לשתיית מים קרים (קולר) מפלב"מ 316 (נירוסטה)04.07.045.2000
Ran" למוסדות, תוצרת "דור המים" או "עולם המים" או
Water" או ש"ע בגובה 106 ס"מ, עומק 30 ס"מ ורוחב

42.5 ס"מ, לרבות לחצן לשתיה ישירה וברז למילוי כוסות
ובקבוקים, מדחס בהספק של 30-40 ליטר/שעה, חיבור

למערכות מים וניקוז קיימות, כולל אביזרי חיבור, מקטין
לחץ ופילטר אמריקאי משולב למניעת אבנית. נקודות

חשמל ומים נמדדות בנפרד

3.002,100.006,300.00יח'

6,300.00סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים

עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין04.07.100

עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס04.07.100.0010
(הנמדד בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה "2

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

מצמד "2, ברז כדורי "1, חיבור לקו המים ושילוט "אש"
לזיהוי, מותקן מושלם

2.001,750.003,500.00קומפ

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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3,500.00סה"כ לעמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין

10,550.00סה"כ למתקני תברואה

עבודות ריצוף וחיפוי04.10

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה04.10.031

ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ04.10.031.0031
או 45/45 ס"מ, מחיר יסוד 55 ש"ח/מ"ר

15.00236.003,540.00מ"ר

3,540.00סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה

3,540.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה04.11

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס04.11.011

סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על טיח או בטון,04.11.011.0040
בשתי שכבות

200.0014.202,840.00מ"ר

מרק (שפכטל) בשכבה אחת והחלקתו על קירות פנים04.11.011.0070
מעל טיח או לאחר גירוד הצבע. העבודה תבוצע לפי

דרישה בלבד

200.0022.004,400.00מ"ר

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או04.11.011.0205
בהתזה, בשתי שכבות, ללא שכבת יסוד

400.0018.007,200.00מ"ר

14,440.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

14,440.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום04.12

רשתות גלילה ורשתות יתושים04.12.110

רשת יתושים "קליל חדשה" מניילון או מאלומיניום, עבור04.12.110.0250
חלון הזזה (הרשת על חצי הפתח), לרבות גלגלונים,

מותקנת על מסילה קיימת במשקוף החלון, בשטח מעל
0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר. המדידה לפי שטח הרשת

8.00400.003,200.00מ"ר

רשת יתושים "קליל חדשה" מניילון או מאלומיניום, עבור04.12.110.0260
חלון הזזה (הרשת על חצי הפתח), לרבות גלגלונים,

מותקנת על מסילה קיימת במשקוף החלון, בשטח מעל
1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר. המדידה לפי שטח הרשת

4.00320.001,280.00מ"ר

4,480.00סה"כ לרשתות גלילה ורשתות יתושים

4,480.00סה"כ לעבודות אלומיניום

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר04.42

ספסלים, שולחנות וביתנים04.42.020

נגיש- ספסל עם מסעד יד דגם "אילון" או ש"ע, במידות04.42.020.0061
190/59 ס"מ וגובה 80 ס"מ, מסעדי היד יצוקים יחד עם

רגלי הספסל ועשויים מיצקת ברזל. מושב הספסל
והמשענת מלוחות עץ אורן צבועים

5.001,400.007,000.00יח'

7,000.00סה"כ לספסלים, שולחנות וביתנים

7,000.00סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר

גידור04.44

גדרות מתיל, רשת, לוחות פח04.44.011

0.00סה"כ לגדרות מתיל, רשת, לוחות פח

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה04.44.012

0.00סה"כ לגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה

גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות04.44.013

0.00סה"כ לגדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות

0.00סה"כ לגידור

סלילת כבישים ורחבות04.51

עבודות הכנה ופירוק04.51.010

פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתן מחדש (שכבת חול04.51.010.0466
במידה ונדרש, תשולם בנפרד)

50.0067.003,350.00מ"ר

3,350.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

3,350.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

קווי מים, ביוב ותיעול04.57

צינורות פלדה לאספקת מים04.57.011

הערה: בסעיפים שלהלן בכל מקום שבו נרשם עבודות
חפירה הכוונה עבודות החפירה ו/או החציבה בכל סוגי

הקרקע, פרט לסלע מוצק רצוף. תוספת עבור חציבה
בסלע מוצק - ראה סעיף 57.011.0970. מחירי הצינורות

המונחים בקרקע כוללים את עבודות החפירה ו/או
החציבה הנ"ל.

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 קוטר "4, עובי דופן04.57.011.0025
6.02 מ"מ, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת

שכבתי דוגמת "טריו 4" או "APC-GAL" או ש"ע, לפי ת"י
593, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע

בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול
ומילוי חוזר

15.00406.006,090.00מ'

6,090.00סה"כ לצינורות פלדה לאספקת מים

6,090.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול

מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד04.60

ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות04.60.030
מים

משאית עם מנוף לרבות סל תקני מבודד להרמת 04.60.030.05002
עובדים, כושר הרמה 0.9 טון

1.003,000.003,000.00י"ע

סה"כ לש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא
ומיכליות מים

3,000.00

3,000.00סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד

04.9898

אספקה והתקנת פח מגולוון עם רשת הכל ברוחב עד04.98.0010
0.5מ ' מכופף לצורך איטום תפר במפגש בים גגון

האיסכורית לבין הקיר , כולל כל האלמנטים והחומרים
הדרושים הכל קומפ' לשביעות רצונו של המזמין (פרט 2 )

6.00200.001,200.00מ'

אספקה ואיטום מפגש בין משקוף לקיר בחלק החיצוני של04.98.0020
החלון "4 צדדים " כל החלונות , בעזרת סליקון סופר 7 או
שווה ערך , חלונות בגובה בעזרת מנוף סל (ישולם בנפרד

. (

1.001,000.001,000.00קומפ

תוספת לריצוף בשרותים בגין התאמת גובה אסלות04.98.0030
"פירוק האסלות והתקנתן לאחר גמר עבודות הריצוף "

2.001,000.002,000.00קומפ

-15.0012.00-180.00מ"רקיזוז בגין ריצוף בהדבקה על ריצוף קיים .04.98.0040

הקצב לעבודות תחזוקה שוטפות , אספה והחלפת04.98.0050
צלנדרים סטופרים מנעולים לארונות חשמל , החלפת ידית

בהלה, מתלים לנייר תואלט וכו' .

1.0010,000.0010,000.00קומפ

14,020.00סה"כ ל98

אלמנאר05

נגרות אומן ומסגרות פלדה05.06

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
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ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים05.06.020

יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ' במידות05.06.020.0020
,P.F 200/60/90 ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה
סוקל תחתון סנדוויץ. הארון כולל: 4 מגירות, 4 דלתות

פתיחה רגילה, 4 מחיצות, 2 דפנות, 3 מדפים

2.002,500.005,000.00קומפ

4.0035.00140.00יח'ציר טריקה שקטה לדלת ארונות05.06.020.0515

5,140.00סה"כ לארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים

5,140.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

עבודות ריצוף וחיפוי05.10

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה05.10.031

ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ05.10.031.0030
או 45/45 ס"מ, מחיר יסוד 40 ש"ח/מ"ר

250.00217.0054,250.00מ"ר

הפחתה עבור ביצוע ריצוף בהדבקה על גבי ריצוף קיים05.10.031.2150
(ממרצפות טרצו/גרניט פורצלן) במקום ביצוע ריצוף על
גבי מצע חול/שומשום. המחיר הינו עבור ביצוע ריצוף

באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות שונות

-250.0010.00-2,500.00מ"ר

51,750.00סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי05.10.100

100.0030.003,000.00מ'פרופיל סף קצה מאלומיניום ברוחב עד 40 מ"מ05.10.100.0300

3,000.00סה"כ לתוספות לעבודות ריצוף וחיפוי

54,750.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה05.11

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס05.11.011

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או05.11.011.0205
בהתזה, בשתי שכבות, ללא שכבת יסוד

400.0018.007,200.00מ"ר

7,200.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

7,200.00סה"כ לעבודות צביעה

סלילת כבישים ורחבות05.51

עבודות הכנה ופירוק05.51.010

30.0015.00450.00מ"רפירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 10 ס"מ05.51.010.0400

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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10.0010.00100.00מ"רפירוק מיסעת בטון מזוין בעובי עד 10 ס"מ05.51.010.0405

ניסור מיסעת אספלט קיימת, בעובי עד 17.5 ס"מ, לצורך05.51.010.0430
התחברות

25.0014.00350.00מ'

900.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

עבודות אספלט05.51.040

ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 05.51.040.00110.8-1.2
ליטר/מ''ר

40.002.3092.00מ"ר

שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם05.51.040.0021
אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ ("3/4), ביטומן -68

PG 10, לרבות פיזור והידוק

40.0047.001,880.00מ"ר

1,972.00סה"כ לעבודות אספלט

2,872.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

05.9898

פירוק ופינוי ארון מטבח עם משטח העבודה מאבן ," כיור05.98.0010
וברז לשמור לשימוש " חוזר הכל קומפ' .

3.00500.001,500.00קומפ

אספקה והתקנת משטח עבודה מאבן טבעית "חברוני "05.98.0020
עם קנטים עליוניים במידות 2.0/0.6/0.03 מ עד השלמת

העבודה קומפט לשביעות המזמין .

6.001,000.006,000.00מ'

7,500.00סה"כ ל98

בית ספר אלסלאם ערערה06

מתקני תברואה06.07

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות06.07.041

אסלת ילדים מחרס לבן סוג א' - דגם "P 332" או ש"ע,06.07.041.0050
לרבות זוג שפתי-עץ (מושב) ומיכל הדחה לשני מצבים

5.00900.004,500.00יח'

4,500.00סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות

כיורים06.07.042

כיור רחצה מחרס לבן אובלי סוג א' מודבק מתחת למשטח06.07.042.0120
דגם "מיני נופר" או ש"ע

6.00640.003,840.00יח'

3,840.00סה"כ לכיורים

ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים06.07.045

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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נגיש- סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית מסתובבת,06.07.045.0127
מסדרת "ענבר", מק"ט 69803 או ש"ע גימור כרום מותקן

מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

6.00460.002,760.00יח'

2,760.00סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים06.07.046
אקריליים

משטח שיש (אבן) "חברון" בעובי 2 ס"מ וברוחב עד 06.07.046.009065
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)"3

קומפלטים של 1.5 מ כל אחד .

5.00640.003,200.00מ'

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

3,200.00

14,300.00סה"כ למתקני תברואה

עבודות ריצוף וחיפוי06.10

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה06.10.031

הערות: 1. טבלת ריכוז קבוצות אריחי ריצוף - ראה קובץ
מצורף בנספחים של עלויות הבניה.

2. המחירים שלהלן הינם עבור עבודות ריצוף עם תשתית
הכוללת מלט צמנט (טיט) ואגרגט גס (שומשום) או אגרגט

דק (חול) מיוצב בצמנט. ביצוע ריצוף בהדבקה על גבי
תשתית קשיחה, כגון בטון, מדה או אריחים קיימים- ראה

סעיף 10.031.2150.
3. תוספות לעבודות ריצוף - ראה תת פרק 10.100.

4. בידוד אקוסטי מתחת לריצוף - ראה עב' איטום
תת-פרק 05.070.

5. מחירי ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה שלהלן,
כוללים רובה צמנטית אקרילית.

6. תוספת עבור שיפועים ברצפת מקלחון - ראה סעיף
.10.031.0650

7. איטום מתחת לריצוף בחדרים רטובים - ראה תת פרק
.05.028

8. הגנה על האיטום ע"י מילוי בטון בחדרים רטובים -
ראה תת פרק 02.085.

9. ריצוף משטחים, שבילים, מדרגות ואבני שפה - ראה
עב' פיתוח תתי-פרקים 40.051-054.

06.10.031.0495R10 ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג
במידות 33/33 ס"מ או 50/50 ס"מ, מחיר יסוד 64

ש"ח/מ"ר עם מרווחים של 3 מ"מ ( בחירת הקרמיקה
הגוון על ידי המזמין )

15.00245.003,675.00מ"ר

3,675.00סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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חיפוי קירות06.10.050

הערות: 1. טבלת ריכוז קבוצות אריחי חיפוי - ראה קובץ
מצורף בנספחים של עלויות הבניה.

2. מחירי חיפוי באריחי גרניט פורצלן, קרמיקה שלהלן
כוללים רובה צמנטית אקרילית.

3. חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה - ראה תת פרק
.14.050

4. חיפוי קירות באריחי קרמיקה כולל שכבת הרבצה,
כמתואר במפרט הכללי פרק 10 סעיף 10065.

5. עבור תוספת למוסף אטימה באזורים רטובים - ראה
סעיף 10.050.0160.

6. תוספות לעבודות חיפוי - ראה תת פרק 10.100.
7. תוספת לחיפוי קירות עבור חומר דוחה מים (סילר)

מסוג סיקה - ראה סעיף 14.070.0200.

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות06.10.050.0008
15/15 ס"מ או 10/30 ס"מ, מחיר יסוד 50 ש"ח/מ"ר

במרווחים של 3 מ"מ .

15.00240.003,600.00מ"ר

-15.0010.00-150.00מ"רקיזוז בגין חיפוי קירות בהדבקה .06.10.050.2150

עיבוד "רובה" אקרילית חדשה במישקים של חיפוי קיר06.10.050.9300
קיים (מחרסינה או קרמיקה) ברוחב עד 4 מ"מ (כולל),

לרבות ניקוי

30.0010.00300.00מ"ר

3,750.00סה"כ לחיפוי קירות

7,425.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה06.11

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס06.11.011

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או06.11.011.0205
בהתזה, בשתי שכבות, ללא שכבת יסוד

200.0018.003,600.00מ"ר

3,600.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

3,600.00סה"כ לעבודות צביעה

רכיבים מתועשים בבניין06.22

מערכת מחיצות מודולריות לשרותים ומקלחות06.22.041

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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מערכת מחיצות לשרותים הכוללת יחידה אחת מחיצה06.22.041.0020
ברוחב 150 ס"מ ויחידה אחת חזית התא ברוחב 100

ס"מ: המחיצות עשויות מלוחות ''פנוליק'' (טרספה) דוגמת
"פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 12 מ''מ, אנטי ונדליזם
ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא

ברוחב 100 ס''מ, לרבות דלת ברוחב 60 ס"מ עם מנגנון
סגירה עצמית בצירי הדלת. גובה המערכת 15 ס''מ

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

3.002,940.008,820.00קומפ

8,820.00סה"כ למערכת מחיצות מודולריות לשרותים ומקלחות

8,820.00סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

גידור06.44

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה06.44.012

גדר דגם "כנרת" או "סער" או ש"ע בגובה 2.0 מ' עשויה06.44.012.0003
מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 80 מ"מ,
שני פרופילים אופקיים 40/60/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל

60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים

10.00650.006,500.00מ'

6,500.00סה"כ לגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה

6,500.00סה"כ לגידור

06.9898

פירוק ופינוי אסלות ומיכלי הדחה כולל סגירת פתחי מים06.98.0010
באופן זמני .

6.00150.00900.00יח'

4.00250.001,000.00יח'פירוק אסלות עם מיכל הדחה לשימוש חוזר .06.98.0020

התקנת אסלות מפירוק כולל מיכל הדחה וחיבור להזנת06.98.0030
מים ומערכת דלוחין עד לשביעות רצונו של המזמין .

4.00350.001,400.00יח'

פירוק ופינוי קירות וריצפת קרמיקה שרותי מורות בקומת06.98.0040
קרקע כולל חיפויי קרמיקה מהקירות ומהריצפה כולל

משקופי דלתות הכל קומפ' אחד

1.002,000.002,000.00קומפ

פירוק לשימוש חוזר דלתות עץ לשימוש חוזר משרותי06.98.0050
מורות

4.00250.001,000.00יח'

פירוק לשימוש חוזר חלון אלומיניום במידת הצורך על06.98.0060
אישור המפקח מראש .

2.00200.00400.00יח'

פירוק לשימוש חוזר 5 ברזים ו 5 כיורים 5 יח , סתימת06.98.0070
הזנות מים ופירוק מערכת דלוחין .

1.001,000.001,000.00קומפ

7,700.00סה"כ ל98

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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חט"ב עארה07

נגרות אומן ומסגרות פלדה07.06

דלת לבודה עם מילוי פלקסבורג חד כנפית לפתיחה צירית07.06.0510
במידות 90\210 ס"מ , מעטפת פורמאיקה דו צדדית

בעובי 2.5 מ"מ (גוון לפי בחירת המזמין ) קנט בוק גושני
לרבות מנעול צלינדר וידיות מתכתיות תקניות .

10.002,500.0025,000.00יח'

אספקה והתקנת משקוף מתכתי מגולוון וצבוע (גוון07.06.0520
לבחירת המזמין ) מחוזק לקיר לרבות יציקת בטון עם

מגרעת תוצרת שהרבני או שווה ערך .

10.00700.007,000.00יח'

דלתות עץ ופולימר07.06.010

0.00סה"כ לדלתות עץ ופולימר

32,000.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה07.07

ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים07.07.021

ברז ניל קוטר "3/8 או "1/2 מצופה כרום, לרבות ספח07.07.021.0130
T הסתעפות

1.0077.0077.00יח'

77.00סה"כ לברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים

כיורים07.07.042

הערות: 1. סעיפים לנקודות תברואה - קומפלט (צנרת
מים, צנרת ביוב והרכבת הכלים) וקבועות כולל התקנה

בלבד - ראה בתת פרק 07.049. 
2. המחירים כוללים אספקה והתקנה בשלמות של

הקבועות, חיבור למערכות מים וביוב, לרבות האביזרים
הדרושים כגון: צינורות לחיבורי מים, צינור מאריך גמיש

למיכל הדחה, ספחים, זויות וברכיים לחיבור דלוחין,
סיפון לכיורים וקונזולות תמיכה.

3. המחירים אינם כוללים ברזי ניל אשר נמדדים ביחד עם
הסוללות בתת פרק 07.045

4. ציוד מפלב"מ (נירוסטה) למטבחים - ראה פרק 31 -
ציוד מטבחים ציבוריים.

5. פנל חיזוק פנימי להרכבת כיור בקיר גבס - ראה סעיף
.22.011.3110

נגיש- כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א' דגם "אלפא 45"07.07.042.0035
מעוגל או ש"ע, באורך 44.5 ס"מ, ברוחב 34.5 ס"מ

ובגובה 17 ס"מ

2.00770.001,540.00יח'

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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1,540.00סה"כ לכיורים

ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים07.07.045

נגיש- מתקן לשתיית מים קרים (קולר) "מדורג" למוסדות07.07.045.2100
מפלב"מ 316 (נירוסטה) תוצרת "דור המים" או ש"ע,

המתקן בגובה 98 ס"מ, עומק 30 ס"מ ורוחב 32.5 ס"מ,
לרבות לחצן לשתיה ישירה וברז למילוי כוסות ובקבוקים

ומדחס בהספק של 40 ליטר/שעה, המתקו כולל מדף
שתיה לנכים בגובה 70 ס"מ מהמרצפה בעומק 32 ס"מ
ורוחב 32 ס"מ עם ברז לשתיה. העבודה כוללת חיבור

למערכות מים וניקוז קיימות, אביזרי חיבור, מקטין לחץ
ופילטר אמריקאי משולב למניעת אבנית. נקודות חשמל

ומים נמדדות בנפרד

1.003,140.003,140.00יח'

3,140.00סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים

4,757.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל07.08

חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל07.08.011

תוספת עבור פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת לצורך הנחת07.08.011.0520
צנרת והחזרתה למצב שלפני הפתיחה לרבות שחזור

המבנה עם המרצפות שפורקו, ברוחב 40 ס"מ

20.0055.001,100.00מ'

1,100.00סה"כ לחפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל

1,100.00סה"כ למתקני חשמל

עבודות ריצוף וחיפוי07.10

07.10.041

0.00סה"כ ל

סימון נגד החלקה בריצוף07.10.063

נגיש- פס גרעיני קשיח מסוג "אנטי סליפ" למניעת החלקה07.10.063.0200
ברוחב 5 ס"מ מודבק על קצות שלחי מדרגות, על גבי

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

3.0038.00114.00מ'

114.00סה"כ לסימון נגד החלקה בריצוף

רצפות עץ07.10.090

רצפת פרקט למינציה דמוי עץ בגוונים שונים, בעובי 07.10.090.00408
מ"מ דגם "EGGER", בהתקנה צפה ע"ג משטח מיושר

וקשיח (הנמדד בנפרד), מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר

50.00148.007,400.00מ"ר

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד

עמוד 30/06/202224
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פנל מ - M.D.F מצופה טפט בגוון רצפת הפרקט כמפורט07.10.090.0056
בסעיף 10.090.0050,52 בגובה 6 ס"מ

30.0020.00600.00מ'

8,000.00סה"כ לרצפות עץ

8,114.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה07.11

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס07.11.011

סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על טיח או בטון,07.11.011.0040
בשתי שכבות

200.0014.202,840.00מ"ר

מרק (שפכטל) בשכבה אחת והחלקתו על קירות פנים07.11.011.0070
מעל טיח או לאחר גירוד הצבע. העבודה תבוצע לפי

דרישה בלבד

250.0026.006,500.00מ"ר

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או07.11.011.0205
בהתזה, בשתי שכבות, ללא שכבת יסוד

6,000.0018.00108,000.00מ"ר

117,340.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס07.11.012

0.00סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס

117,340.00סה"כ לעבודות צביעה

נגרות חרש וסיכוך07.20

פרגולות07.20.040

פרגולות מקורות עץ אורן פיני סוג 5, במידות 5/20 ס"מ07.20.040.0040
או 5/10 ס"מ ועמודי עץ לרבות כיסוי ברעפי חרס דגם

"מרסי". לשטח פרגולה 15-25 מ"ר לרבות תעלות פחים

40.00900.0036,000.00מ"ר

36,000.00סה"כ לפרגולות

36,000.00סה"כ לנגרות חרש וסיכוך

הריסות ופירוקים07.24

פירוק ריצוף07.24.041

50.0018.00900.00מ"רפירוק ופינוי פרקט, לרבות שיפולים07.24.041.0070

900.00סה"כ לפירוק ריצוף

900.00סה"כ להריסות ופירוקים

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד

עמוד 30/06/202225
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ריהוט וציוד מורכב בבנין07.30

אביזרים במקלחת ובשירותים07.30.011

מראה אובלית במידות 50/70 ס"מ ובעובי 6 מ"מ לרבות07.30.011.5010
תופסנים בגוף המראה

2.00300.00600.00יח'

600.00סה"כ לאביזרים במקלחת ובשירותים

600.00סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר07.42

פרגולות שמשיות ויורטים07.42.071

קירוי פרגולה בלוחות פוליגל/סנטף ע"ג פרגולה קיימת,07.42.071.0040
לרבות כל אביזרי החיבור המיוחדים אשר דרושים לעיגון

40.00550.0022,000.00מ"ר

22,000.00סה"כ לפרגולות שמשיות ויורטים

22,000.00סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר

גידור07.44

הערות כלליות לפרק 44 גידור07.44.001

1. הנחיות כלליות לאחוזי קבלן ראשי - אם קיים בפרויקט
(בתוספת למחירי קבלן גדרות ושערים שלהלן) - ראה
בקבצים מצורפים - נספחים ועלויות בניה. תשומת לב

המשתמש מופנית ל"הנחות יסוד לתמחיר מאגר
המחירים" המפורטות בתחילת החוברת; כמו כן לחישוב

בקבצים מצורפים עבור תוספת לפי אזורים (למחיר הכולל
של הבניה) ותוספות או הפחתות בגין היקף העבודה.

2. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי
לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה,

אלא אם צויין אחרת בסעיף. למרות שאין פרק 44 ב"אוגדן
הכחול" מחייבים שאר הפרקים שבאוגדן את הסעיפים

שבפרק זה (במידה ומתאימים).

בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר
בו, יש להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת.

3. הגלוון הינו לאחר ייצור, בטבילה באבץ חם.

4. קירות גדר מבטון ובלוקי בטון - ראה תת פרק
.40.070

מעקות יותקנו לפי הנחיות ת"י 1142, 2142, 4273.

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד

עמוד 30/06/202226
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5. פירוק והתקנת גדרות ומעקות - ראה תת פרק
.51.010

6. כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים
בשקלים חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי קבלן גדרות

ושערים. המחיר לא כולל דרכי גישה ותוואי לגדר.

0.00סה"כ להערות כלליות לפרק 44 גידור

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה07.44.012

הערות: 1. הגדרות מגולוונות באבץ חם לאחר הייצור לפי
ת"י 918 וצבועות בתנור, לרבות יסודות בטון בודדים

מותאמים למידות וגובה הגדרות.
2. בנוסף, המחירים שלהלן כוללים, במידה ונדרש, את

עיגון הגדרות ליסודות עוברים וכן למעקה בטון קיים ע"י
פלטקה וקוצים עם הזרקת דבק כימי, או קידוח יהלום

בבטון בקוטר עד "4 וביטון הגדר (לפי אישור המתכנן).
3. המחירים שלהלן מתייחסים לביצוע עבודות גדרות או

מעקות שאורכם הכולל (מסוגים שונים) הינו 50 מ"א
לפחות.

גדר דגם "כנרת" או "סער" או ש"ע בגובה 2.0 מ' עשויה07.44.012.0003
מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 80 מ"מ,

60.00600.0036,000.00מ'
מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 80 מ"מ,
שני פרופילים אופקיים 40/60/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל
60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות התקנתה על גדר קיימת

.

36,000.00סה"כ לגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה

36,000.00סה"כ לגידור

סלילת כבישים ורחבות07.51

עבודות הכנה ופירוק07.51.010

פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתן מחדש (שכבת חול07.51.010.0466
במידה ונדרש, תשולם בנפרד)

10.0067.00670.00מ"ר

670.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

670.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

קווי מים, ביוב ותיעול07.57

תאים לאביזרים07.57.027

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד

עמוד 30/06/202227
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תא לאביזרים מחוליות טרומיות, קוטר פנימי 60 ס"מ,07.57.027.0015
ובעומק עד 75 ס"מ עם מכסה ב.ב. קוטר 40 ס"מ, ממין

B125 (12.5 טון) ורצפת חצץ, לרבות עבודות חפירה
ומילוי חוזר

3.001,460.004,380.00קומפ

תא מחוליות טרומיות, קוטר פנימי 60 ס"מ, ובעומק עד07.57.027.0020
B125 (12.5 75 ס"מ עם מכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ, ממין

טון) ורצפת חצץ, לרבות עבודות חפירה ומילוי חצץ
לניקוז .

1.001,310.001,310.00קומפ

מכסה משולב בטון יצקת בקוטר 50 ס"מ עם סמל "גמל"07.57.027.0288
ומסגרת, ממין D400 (40 טון)

1.00780.00780.00יח'

6,470.00סה"כ לתאים לאביזרים

צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול07.57.032

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע,07.57.032.0200
קוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט
מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות

עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

30.00200.006,000.00מ'

6,000.00סה"כ לצינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול

12,470.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול

07.9898

1.001,300.001,300.00קומפפירוק ופינוי רהוט תלוי על קיר במידות 12.0/3.0 מ'07.98.0010

פירוק מדריגות מאבן טבעית לשימוש חוזר , אספקה07.98.0020
והתקנת מדריגות כדוגמת הקיים , התאמת גובה

המדריגות כך שלא יהוו מפגע בטיחותי לשביעות רצונו
של המזמין .

1.004,000.004,000.00קומפ

אספקה וצביעת משקופי מתכת לדלתות בצבע פוליאור או07.98.0030
שווה ערך גוון לפי בחירת המזמין

15.00150.002,250.00יח'

אספקה ותיקון שליכט צבעוני בשני גוונים כולל תיקון07.98.0040
פינת טייח לשביעות רצונו של המזמין

1.00200.00200.00קומפ

רג'יקטים לתחזוקה שוטפת כמו - תיקוני ידיות ספסלים07.98.0050
מעקות כבל נעילה וידיות בהלה וכו' .

1.008,000.008,000.00קומפ

פירוק ופינוי 9 דלתות כולל המשקוף "לשמורעל הפתח07.98.0060
להתקנת דלתות חדשות "

9.00200.001,800.00יח'

אספקה והתקנת משטח עבודה עם הגבהות בחזית07.98.0070
ובצדדים "שיש" מאבן חברוני במידות 1.20 מ והכנה

לכיור רחצה , הכל מותאם לשביעות רצונו של המזמין .

2.00800.001,600.00קומפ

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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אספקה וחיבור מים למערכת קירור "קולר " כולל צנרת07.98.0080
ובור ניקוז בעומק של 0.8 מ קוטר 0.6 מ ומילוי הבור

בחצץ גס הכל לשביעות רצונו של המזמין .

3.00600.001,800.00קומפ

אספקה וחיבור מערכת קירור מים "קולר " לחשמל מוארק07.98.0090
כולל חפירה בעומק 0.8 וכיסוי , חציבה , והכל למען

חיבור לשביעות רצונו של המזמין .

3.00300.00900.00קומפ

קיזוז מסעיף 07.20.40.0040 בגין אי כיסוי עם רעפי כרס07.98.0100
דגם "מרסיי " עם כל ההכנות הדרושות לכיסוי רעפים.

-40.00800.00-32,000.00מ"ר

-10,150.00סה"כ ל98

בית ספר אלדהראת -שיפוץ קיץ 0822

עבודות בטון יצוק באתר08.02

מצעים לעבודות בטון08.02.011

מצע יריעות פוליאתילן בעובי 0.3 מ"מ מתחת לרצפת08.02.011.0170
בטון

8.008.0064.00מ"ר

64.00סה"כ למצעים לעבודות בטון

מרצפים ורצפות08.02.050

מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקים על08.02.050.0020
מצע או על הקרקע בעובי 10 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

10.001,000.0010,000.00מ"ר

10,000.00סה"כ למרצפים ורצפות

פלדת זיון08.02.100

רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון08.02.100.0031
הבטון

0.026,940.00138.80טון

138.80סה"כ לפלדת זיון

10,202.80סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

נגרות אומן ומסגרות פלדה08.06

דלתות עץ ופולימר08.06.010

דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה08.06.010.0472
צירית במידות סטנדרט 70-80/205 ס"מ, דגם "יוניק
קלאסיק" דוגמת "פנדור" או ש"ע, לפי ת"י 23. הכנף

מגורעת עם מעטפת פורמייקה דו צדדית בעובי כ- 2.5
מ"מ בגוון (לפי בחירת המזמין ) עם קנט בוק גושני תואם

בהיקף הדלת

2.002,500.005,000.00יח'

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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אספקה והתקנת משקוף ממתכת מגולוונת צבוע בגוון08.06.010.0473
(לפי בחירת המזמין )מחוזק לקיר לרבות מגרעת תוצרת

שהרבני או שווה ערך .

2.00700.001,400.00יח'

6,400.00סה"כ לדלתות עץ ופולימר

מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום08.06.055
ופלסטיק

מאחזי יד ורכיבי הגנה מפלדה

מאחז יד בחדר מדרגות מצינור פלדה מגולוון וצבוע08.06.055.0010
בתנור, בקוטר "1/2 1 לרבות חיזוקים לקיר/מעקה

ורוזטות לכיסוי החיבור

2.00310.00620.00מ'

סה"כ למאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום
ופלסטיק

620.00

7,020.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני חשמל08.08

חציבות ושונות בעבודות חשמל08.08.104

קדוח מעבר קיר בעובי עד 20 ס"מ עבור צינור "6 לרבות08.08.104.0070
הצינור .

3.00250.00750.00יח'

750.00סה"כ לחציבות ושונות בעבודות חשמל

750.00סה"כ למתקני חשמל

פיתוח נופי08.40

ריצוף משטחים ושבילים08.40.051

ציפוי גרנוליט בעובי 3 ס"מ עם חלוקי נחל קטנים בגוון08.40.051.0045
צבעוני על גבי משטח בטון קיים (הנמדד בנפרד) לרבות

תפרים וסרגלי אלומיניום

1.50292.00438.00מ"ר

438.00סה"כ לריצוף משטחים ושבילים

438.00סה"כ לפיתוח נופי

סלילת כבישים ורחבות08.51

עבודות הכנה ופירוק08.51.010

הגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב קוטר 100-125 ס"מ08.51.010.0232
לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה

והמכסה הקיימים

1.00790.00790.00יח'

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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790.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

790.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

08.9898

אספקה וצביעת מאחזי יד ממתכת צבע תוצרת "יעקובי "08.98.0010
שווה ערך , המדידה למטר אורך .

50.0055.002,750.00מ'

פירוק ופינוי מדריגה ממוזאיקה שבורה , אספקה ויציקת08.98.0020
מדריגה ממוזאיקה כדוגמת המדריגה הקיימת כולל

הדבקת פס כנגד החלקה תקני , קומפלט 1 לשביעות רצון
המזמין .

1.00800.00800.00קומפ

חפירה ופינוי שטח עד 0.15מ מפני משטח גרנוליט קיים ,08.98.0030
פריסת ניילון בתחתית החפירה ומתחת לזיון .

1.00700.00700.00קומפ

אספקה בלבד של פח צבע סופרקריל של טמבור / שווה08.98.0040
ערך 18 ליטר של "טמבור " או שווה ערך .

5.00250.001,250.00יח'

אספקה בלבד של 2 לוחות גבס 2.5/1.2 ירוק ונגד שריפה08.98.0050
לפי תקן .

2.00100.00200.00יח'

פירוק ופינוי מדריגה קיימת ממוזאיקה לרבות יציקת08.98.0060
מדריגה חלופית כדוגמת המדריגה שפורקה .

1.001,000.001,000.00קומפ

חידוש צבע למעקה עץ קיים בגוון כדוגמת הקיים08.98.0070
לשביעות רצון המזמין

120.0017.002,040.00מ'

הגדלת פתח שירותים 75 ס"מ תיקון הפתח לרבות08.98.0080
אספקה והדבקת קרמיקה כדוגמת קרמיקה קיימת לרבות

רובה בין הפוגות .

2.001,000.002,000.00קומפ

10,740.00סה"כ ל98

חט"ב ערערה09

נגרות אומן ומסגרות פלדה09.06

דלתות עץ ופולימר09.06.010

דלת לבודה עם מילוי פלקסבורג חד כנפית לפתיחה צירית09.06.010.0525
במידות 90/210 ס"מ מעטפת פורמאיקה דו צדדית גוון
"לבחירת המזמין " קנט בוק גושני לרבות מנעול צלינדר

וידיות מתכתיות תקניות מגן אצבעות וגלגל עצירה
תקניהכל קומפלט לשביעות רצון המתכנן.

8.002,500.0020,000.00יח'

8.00158.001,264.00יח'פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן09.06.010.9000

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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אספקה והתקנת משקוף מתכתי מגולוון צבוע בתנור (גוון09.06.010.9010
לבחירת המזמין ) מחוזק לקיר לרבות מגרעת ופס גומי

לאורך המשקוף למניעת טריקה תוצרת שהרבני או שווה
ערך .

8.00700.005,600.00יח'

26,864.00סה"כ לדלתות עץ ופולימר

דלתות פלדה ומשקופי פח09.06.031

נגיש- דלת חד כנפית מסוגננת מפח מסוג "6 פאנל" דוגמת09.06.031.0046
"דלתות שהרבני" או ש"ע, במידות 105/210 ס"מ ומשקוף

פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות
פלדה מגולוונים בעובי 0.6 מ"מ עם מילוי פוליאוריטן,

לרבות ציפוי P.V.C דמוי עץ או צבע לבן, מנעול צילינדר
וידיות מתכת לרבות מגן אצבעות שקוף / לבחירת המזמין

פתיחה 180 מעלות וגלגל עצירה תקהי

4.002,840.0011,360.00יח'

11,360.00סה"כ לדלתות פלדה ומשקופי פח

דלתות פלדה חסינות אש09.06.033

דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל - 30 דק' לפי ת"י09.06.033.0010
1212, במידות 90/210 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, ידיות מתכת ומנעול

צילינדר תקני

1.003,250.003,250.00יח'

3,250.00סה"כ לדלתות פלדה חסינות אש

41,474.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

עבודות ריצוף וחיפוי09.10

רצפות עץ09.10.090

רצפת פרקט למינציה דמוי עץ בגוונים שונים, בעובי 09.10.090.00408
מ"מ דגם "EGGER", בהתקנה צפה ע"ג משטח מיושר

וקשיח (הנמדד בנפרד), מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר

70.00148.0010,360.00מ"ר

10,360.00סה"כ לרצפות עץ

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי09.10.100

1.5056.0084.00מ'פרופיל סף קצה מאלומיניום ברוחב עד 40 מ"מ09.10.100.0300

פרופיל סף הפרדה מאלומיניום בחתך 40/4 מ"מ במפגש09.10.100.0328
בין סוגי ריצוף שונים

24.0045.001,080.00מ'

1,164.00סה"כ לתוספות לעבודות ריצוף וחיפוי

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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11,524.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה09.11

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס09.11.011

סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על טיח או בטון,09.11.011.0040
בשתי שכבות

400.0014.205,680.00מ"ר

מרק (שפכטל) בשכבה אחת והחלקתו על קירות פנים09.11.011.0070
מעל טיח או לאחר גירוד הצבע. העבודה תבוצע לפי

דרישה בלבד

50.0026.001,300.00מ"ר

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או09.11.011.0205
בהתזה, בשתי שכבות, ללא שכבת יסוד

700.0018.0012,600.00מ"ר

19,580.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס09.11.012

0.00סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס

19,580.00סה"כ לעבודות צביעה

פיתוח נופי09.40

ריצוף משטחים ושבילים09.40.051

ציפוי גרנוליט בעובי 3 ס"מ עם חלוקי נחל קטנים בגוון09.40.051.0040
לבן על גבי משטח בטון קיים (הנמדד בנפרד) לרבות

תפרים וסרגלי אלומיניום

15.00258.003,870.00מ"ר

3,870.00סה"כ לריצוף משטחים ושבילים

3,870.00סה"כ לפיתוח נופי

09.9898

מערכת ברזי שתיה - פירוק צינור מים "1 עם 6 ברזים ,09.98.0010
אספקה והתקנת צינור "1 עם 6 ברזים חדשים כדוגמת

הקיים , אאספקה והתקנת סיפון ניקוז כנדרש לכל
המערכת , אספקה וחיפוי קרמיקה כדוגמת הקיים ובמידת

הצורך פירוק קרמיקה קיימת אספקה וחיפוי קרמיקה
חדשה שוות ערך לקיימת הכל קומפ' לשביעות רצון

המזמין (ראה תמונה )

2.001,800.003,600.00קומפ

תיקון תפר התפשטות בריצפת גרנוליט - פירוק גרנוליט09.98.0020
ליצירת קו ישר ורוחב אחיד לתפר , הצבת וחיזוק פס

אלומיניום מפריד בין שני החלקים יציקת גרנוליט בשני
צידי התפר הכל עד קבלת עבודה מושלמת לשביעות רצון

המזמין . (ראה פרט 1 )

16.00100.001,600.00מ'

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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5.001,500.007,500.00קומפחידוש צבע לפרגולה בצבע כדוגמת הקיים .09.98.0030

1.00100.00100.00יח'פירוק תמיכה קיימת לפרגולה - ( מהווה מפגע בטיחותי )09.98.0040

-8.00-130.001,040.00יח'קיזוז בגין פירוק דלת ללא פירוק משקוף .09.98.0050

1.00500.00500.00יח'תיקון כנף חלון אלומיניום "כיתה מ7 "09.98.0060

אספקה והתקנת זכוכית עובי 6 ממ בקיר מסך במידות09.98.0070
. 2.0/0.2 +120/80

2.00500.001,000.00יח'

אספקה ואיטום בסליקון (סופר 7" או שווה ערך "פס עליון09.98.0080
בקיר מסך "

1.00600.00600.00קומפ

5.001,000.005,000.00קומפפינוי תאי ארונות לאתר מאושר .09.98.0090

פירוק ופינוי ריצפת PVC כולל הזזת ריהוט והחזרתו09.98.0100
למקום לאחר גמר העבודה

1.002,000.002,000.00קומפ

1.001,500.001,500.00קומפתיקון תריס גלילה ממתכת לשביעות רצון המזמין09.98.0110

קיבוע וחיזוק ספסלי עץ מתכת בחצר ריצוף משתלב09.98.0130
לשביעות רצונו של המזמין .

9.00150.001,350.00יח'

פירוק דלת מתכת כולל השקוף , תיקון והחזרת המצב09.98.1120
לקדמותו שהופיעו כתוצאה מהפירוק וצביעת המשקוף

החדש הכל לשביעות רצונו של המזמין .

4.00600.002,400.00יח'

26,110.00סה"כ ל98

תיכון ערערה10

עבודות טיח10.09

טיח פנים10.09.011

הערות: 1. מחירי טיח פנים שלהלן כוללים עבודות הכנה
- חיספוס/גירוד שטחי הרקע ו/או ביצוע שכבת הרבצה

ו/או תוספת דבק מיוחד למלט ו/או כל אמצעי אחר
שיאושר ע"י המפקח.

2. מחירי טיח פנים שלהלן כוללים עיבוד מקצועות
(פינות) וחיזוק ע"י זוויתני רשת, זוויתני פלדה וכד'. 

3. מחירי טיח פנים שלהלן לא כוללים פיגום מעל גובה
3.0 מ'.

4. סעיפי מרק (שפכטל) בשכבה אחת או יותר - ראה
בפרק 11 עבודות צביעה, סעיפים 11.011.0070-0087.

טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים10.09.011.0020
מישוריים השכבה השניה ללא סיד (שליכטה שחורה),

לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים - חדר מחשבים
.

60.0075.004,500.00מ"ר

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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4,500.00סה"כ לטיח פנים

4,500.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות צביעה10.11

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס10.11.011

הערות: 1. צביעת רצפות בטון בצבע אפוקסי או במערכת
אפוקסי - ראה תת פרק 50.043. 

2. טפטים על קירות - ראה סעיף 11.011.3000.
3. שליכט צבעוני לקירות פנים וחוץ - ראה תת פרק

.11.012

סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על טיח או בטון,10.11.011.0040
בשתי שכבות

400.0011.004,400.00מ"ר

מרק (שפכטל) בשכבה אחת והחלקתו על קירות פנים10.11.011.0070
מעל טיח או לאחר גירוד הצבע. העבודה תבוצע לפי

דרישה בלבד

400.0020.008,000.00מ"ר

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או10.11.011.0205
בהתזה, בשתי שכבות, ללא שכבת יסוד

1,500.0018.0027,000.00מ"ר

39,400.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

39,400.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום10.12

רשתות גלילה ורשתות יתושים10.12.110

רשת יתושים קטנה מניילון או מאלומיניום, עבור חלון10.12.110.0150
הזזה (הרשת על חצי הפתח) לרבות מסגרת מפרופיל

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

1.0 מ"ר. המדידה לפי שטח הרשת

2.00530.001,060.00מ"ר

רשת יתושים קטנה מניילון או מאלומיניום, עבור חלון10.12.110.0160
הזזה (הרשת על חצי הפתח) לרבות מסגרת מפרופיל

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

2.0 מ"ר. המדידה לפי שטח הרשת

2.00400.00800.00מ"ר

1,860.00סה"כ לרשתות גלילה ורשתות יתושים

1,860.00סה"כ לעבודות אלומיניום

נגרות חרש וסיכוך10.20

נגרות חרש10.20.010

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מזחלה מפח מגולוון מכופף בעובי 0.6 מ"מ, ברוחב פרוס10.20.010.0080
עד 50 ס"מ

30.00160.004,800.00מ'

4,800.00סה"כ לנגרות חרש

4,800.00סה"כ לנגרות חרש וסיכוך

סלילת כבישים ורחבות10.51

עבודות הכנה ופירוק10.51.010

הערות: 1. מחירי העתקה וגיזום עצים - ראה תת פרק
41.020 - נטיעה.2. עבודות הסרת צמחיה וניקוי השטח

אינן נמדדות - ראה ב"אוגדן הכחול" סעיף 01.00.06
בפרק 01 עב' עפר, וכן סעיף 00.00.00 (טו) בפרק 00

מוקדמות.3. המחירים שלהלן עבור כריתת, עקירת עצים
וגדמים הם לכמות מינימלית של 6 יח' וכוללים את פינוי

הפסולת. עבור כמות הקטנה מ-6 יח' - המחירים אינם
כוללים את פינוי הפסולת אשר תימדד בנפרד).4. תוספת

למחיר הריצוף עבור שכבת חול (במידה ונדרש)- ראה
סעיף 40.053.3020.

כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני10.51.010.0033
הקרקע הינו מעל 120 וגובהם עד 6.0 מ' (המחיר ל-6
עצים מינימום, עבור כמות קטנה יותר - ראה הערות

בתחילת תת הפרק), כופר ע"ח המזמין

3.00610.001,830.00יח'

1,830.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

1,830.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

10.9898

אספקה והתקנת שער ממוסדי כדוגמת גדר מוסדית קיימת10.98.0010
מגולוונת במידות כ- 1.2/2.0מ' כולל מנעול צלנדר

ומפתחות , עד קבלת עבודה מושלמת לשביעות רצונו של
המזמין .

1.001,500.001,500.00קומפ

החלקת רמפה נגישות משופעת עד קבלת משטח חלק10.98.0020
לשביעות רצונו של המזמין .

1.00800.00800.00יח'

הדבקת בלבד של קרמיקה (אספקה ע"י המזמין ) בדבק10.98.0030
להדבקת קרמיקה 603 או שווה ערך כולל רובה בגוון

לבחירת המזמין .

1.00200.00200.00קומפ

פירוק ארון, משטח עבודה מאבן , פירוק קרמיקה , ברז10.98.0040
ומערכת ניקוז הכל קומ' אחד .

2.001,200.002,400.00קומפ

אספקה והתקנת קרמיקה (מחיר בסיס 30 ש"ח )10.98.0050
במרווחים 3 מ"מ (פוגה " כולל רובה .

4.00800.003,200.00מ"ר

שיפוץ בתי ספר קיץ 22
שיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד
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2.00400.00800.00קומפתיקוני טייח באזורי פירוק קרמיקה משטח עבודה וארון .10.98.0060

פירוק ופינוי יריעת PVC מכיתה 10/2 כולל הזזה םינוי10.98.0070
והחזרת ריהוט בסוף העבודה

50.0040.002,000.00מ"ר

אספקה והדבקת ריצפת PVC בעובי 3-4 מ"מ גוון לפי10.98.0071
בחירת המזמין .

50.00120.006,000.00מ"ר

תוספת ליריעת PVC בגיןאספקה והתקנת סף אחומינים10.98.0080
בקצה יריעת PVC ובפתח הדלת (מחיר דקל סעיף

.(40.21.0050

1.5040.0060.00מ'

פירוק ברז וסגירת פתח הצינור בפקק גוד מתאים , כולל10.98.0090
תיקון טייח במידת הצורך - כיתה 10/1

2.00100.00200.00יח'

בנין B- גילוי ,התחברות /חיבור צינור מים עטוף בעטיפה10.98.0100
חרושתית ושכבת בטון פנים כולל כל האביזרים הדרושים
בקוטר "2 במידת הצורך לעמדת כיבוי אש מנותקת , כולל

פתיחת ריצוף והחזרת המצב לקדמותו לאחר סיום
העבודה לשביעות רצון המזמין .

1.006,000.006,000.00קומפ

פירוק ופינוי דלת כולל משקוף וסגירת הפתח שנוצר בקיר10.98.0110
גבס עם בידוד צמר זכוכית במשקל 24 ק"ג/מ"ק כולל

תיקוןתפרים בין הקיר הקיים לקיר גבס קומפ' 1 לשביעות
( B4/B8 כיתה).רצונו של המזמין

1.002,000.002,000.00קומפ

בנין A - פירוק ופינוי משטח גרנוליט בתיאום עם המפקח10.98.0120
.

5.00250.001,250.00מ"ר

אספקה ויציקת משטח גרנוליט כדוגמת המשח הקיים ,10.98.0130
יש לתאם שיפועים עם המפקח .

5.00400.002,000.00מ"ר

פירוק ופינוי מדריגה שבורה ממוזאיקה ואספקה ויציקת10.98.0140
מדריגה חדשה חלופית כדוגמת המדריגה שפורקה

לשביעות רצונו של המזמין .

1.001,000.001,000.00קומפ

29,410.00סה"כ ל98

נגרות חרש וסיכוך20

פרגולות20.40

פרגולות מקורות עץ אורן פיני סוג 5, במידות 5/20 ס"מ20.40.0040
או 5/10 ס"מ ועמודי עץ לרבות כיסוי ברעפי חרס דגם

"מרסי". לשטח פרגולה 15-25 מ"ר לרבות תעלות פחים

40.00900.0036,000.00מ"ר

36,000.00סה"כ לפרגולות
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סה"כ לשיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד

סה"כ לשיפוץ בתי ספר קיץ 22 מאוחד

197,515.20תיכון עארה01

34,216.00בית ספר עארה ב02

70,097.00חווה חקלאית03

66,470.00בית ספר אלהלאל04

77,462.00אלמנאר05

48,345.00בית ספר אלסלאם ערערה06

261,801.00חט"ב עארה07

29,940.80בית ספר אלדהראת -שיפוץ קיץ 0822

102,558.00חט"ב ערערה09

81,800.00תיכון ערערה10

36,000.00נגרות חרש וסיכוך20

1,006,205.00סה"כ עלות

171,054.85מע"מ בשיעור 17%

1,177,259.85סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות
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