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1

1.01

 ברוחב החצייה מעבר צדדי בשני משתלבות מאבנים קיימת מדרכה הנמכת

 אגפים שני עם למדרכה בניצב אורכי 8% ובשיפוע מ"ס 150 (נטו) מינימלי

 מ"ס 60 (נטו) מינימלי ברוחב אזהרה משטח עם 8% בשיפוע אלכסוניים

 השלמת, השיפועים הסדרת. הפירוק עבודות לרבות, בליטות עם סימון מאבן

 גמר עם הכל, משתלבותחדשות באבנים ריצוף, הידוק,  וחול מצע מילוי

2 חלק 1918 ישראל תקן לפי, מושלם

2,900.00 290.00₪ 10.00₪ר"מ

1.02
 חגורת כולל תכנית לפי בגובה מחדש והנחתה האבן פירוק שפה אבן הנמכת

וצבחעה בטון
550.00 110.00₪ 5.00₪א"מ

1.03
 למקום הפסולת ופינוי חצייה במעבר קיימים משתלבות אבנים ריצוף פירוק

מאושר
44.00 22.00₪ 2.00₪ר"מ

1.04

 בהנמכת (בליטות עם) ראיה כבדי לאנשים מוביל אזהרה אבן וריצוף אספקת

 ובהניית פרט לפי, צהוב בגוון מ"ס 20/20/60 במידות. חציה במעברי ריצוף

המפקח

500.00 250.00₪ 2.00₪ר"מ

1.05

 נקוי ליטוש לרבות, כניסה לשער פלדה עמודי על ע"ש או" המרטון" צבע

המפקח הנחיית לפי צהוב בגוון עלי צבע שכבות 2- ב וצביעה מדלל בעזרת

120.00 80.00₪ 1.50₪ר"מ

1.06

. עץ ממעקה מ"ס 60 במרחק שחור בצבע מ"ס 30 בעובי מוביל פס קו צביעת

המפקח  הנחיית לפי הכל
1,000.00 10.00₪ 100.00₪א"מ

1.07
 גווני בשני שכבות בשלוש מעץ קיר על ע"ש או" ורינית" או" לזור" צבע

המפקח הנחיית לפי הכל. וצהוב אדום:  צבעים
6,750.00 45.00₪ 150.00₪ר"מ

1.08
 שכבות בשלוש מעץ  ההצללות מושבי על ע"ש או" ורינית" או" לזור" צבע

המפקח הנחיית לפי הכל.  צבעים גווני בשני
270.00 45.00₪ 6.00₪ר"מ

1.09
 בעזרת נקוי ליטוש לרבות, להצללה פלדה עמודי על ע"ש או" המרטון" צבע

המפקח הנחיית לפי צהוב בגוון עליון צבע שכבות 2- ב וצביעה מדלל
800.00 80.00₪ 10.00₪ר"מ

525.00 35.00₪ 15.00₪ר"מהמפקח הנחיות לפי בגוון ניגודי בצבע גראנולית מצופה קיר צביעת1.1

1.11
 בצבעים שכבות בשלוש מעץ מושבים על ע"ש או" ורנית" או" לזור" צבע

המפקח הנחית לפי צבעים בגווני ניגודיים
900.00 45.00₪ 20.00₪ר"מ

1,200.00 60.00₪ 20.00₪'יחהמפקח הנחיית לפי כל מ"ס 140 לגובה לבן בצבע עצים גזעי צביעת1.12

350.00 10.00₪ 35.00₪א"מהמפקח הנחיית לפי שונים במקומות קיימים שפה אבני צביעת1.13

1.14

 שכבת הסרת כוללת ודוה.שונים במקומות גרונוליט במשטחי שקיעות תיקוני

 3 בעובי גרנוליט ציפוי,  מ"ס 4 עד בעובי קיימים משטחים על גרנוליט בטון

 לרבות, קיים בטון משטח גבי על הקיים לפי בגוון קטנים נחל חלוקי עם מ"ס

אלומיניום וסרגלי

7,000.00 350.00₪ 20.00₪ר"מ

1.15
 למקום הפסולת ופינוי חצייה במעבר קיימים משתלבות אבנים ריצוף פירוק

מאושר
200.00 10.00₪ 20.00₪ר"מ

1.16

, מ"ס במידות מלבנית,  מ"ס 6 בעובי הקיים כמו משתלבת אבני ריצוף

 מצע שכבת כולל. המפקח הנחיית לפי שונים במקומות ובשטחים במדריכות

מ"ס 5 חול ושכבת מהודק

2,400.00 120.00₪ 20.00₪ר"מ

1.17
 הנחיית לפי בגוון ניגודיים בצבעים מבטון טריבונה ומושבי קירות צביעת

המפקח
5,600.00 35.00₪ 160.00₪ר"מ

1.18
 שכבות בשלוש מעץ לטריבונה מושבים על ע"ש או" ורנית" או" לזור" צביעת

המפקח הנחיית לפי בגוון ניגודיים בצבעים
1,800.00 45.00₪ 40.00₪ר"מ

הספר לבית כניסה
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200.00 100.00₪ 2.00₪א"ממאושר למקום הפסולת ופינוי מ"ס 220 בגובה מפלדה קיים מעקה פירוק1.19

1.2

 והנחיית תוכנית לפי לעומק מבטון קירות ליסודות בשטח כללית חפירה

 הפסולת ופינוי הקשר קורות בין החומר ממיטב חוזר מלוי כולל. המפקח

מאושר למקום

600.00 60.00₪ 10.00₪ק"מ

1.21

 כולל לא' מ1.20 עד בגובה תכנית לפי רמפה לתמיכת מזויין מבטון ויסוד קיר

 מילוי החזרת, זיון, ליסוד חפירה,  לקיר חפירה תכלול העבודה, יסוד עומק

 בטון, ותפרים נקזים, חצוב גרנולרי חומר המפרט דרישות לפי הקיר בגב

עבומושלמת לקבלת עד הכל. רזה

3,300.00 1,650.00₪ 2.00₪ק"מ

1.22

 8-15 בעובי 30-ב מבטון תכנית לפי למבנה מחוץ מבוצעת משופעת רמפה

 לרבות, תכנית לפי ואורך ברוחב 10% עד בשיפוע מהודק מצע ג"ע מ"ס

החלקה למניעת דין וחספוס מ"מ 8 קוטר מרותכת ברזל רשת

5,060.00 230.00₪ 22.00₪ר"מ

1.23

 משולש בחתך ומוחלק גלוי 30-ב בטון, השטח הכנת, באתר יצוקות מדרגות

 וזיון מהודק מצע, מ"ס 15 בעובי משופע בטון משטח לרבות מ"ס 40/16 עד

הבטון

3,450.00 345.00₪ 10.00₪א"מ

1.24

 1.5" קוטר ניקל מצנרת 70-90 בגובה אחיזה בית בטיחות מעקה התקנת

 בין מחבר תושוצינור כולל. המיקום לפי ברצפה מוחזק ומדריגות לרמפה

 האיבזרים כל כוללתאת העבודוה. מהרצפה מ"ס 10 בגובה התושבית

הנדרשים והחיזוקים

10,000.00 500.00₪ 20.00₪א"מ

1.25

 1.5" קוטר ניקל מצינור מ"ס 70-90 בגובה יד מאחז בטיחות מעקה התקנת

 האביזרים כל את כוללת. המיקום לפי ברצפה מוחזק ומדריגות לרמפה

הנדרשים והחיזוקים

4,000.00 400.00₪ 10.00₪א"מ

1.26

 בצפיפות פוליאתן מחוט עשויה הרשת. גדולים למפתחים צל מרשת סככה

. uvב עמידה , 91%-98% הצללה, עובש ודוחה נרקב אינו האריג, גבוהה

' חב דוגמת" ברידג" דגם, 5093 י"ת לפי בעירה מעכבי מחומרים הרשת

 ללא' מ 8 עד בגובה מתכת קונסטרוקציה לרבות, ע"ש או" ראשון סככות"

 אש וכיבוי הבריאות משרד, החינוך משרד י"ע מאושרת הרשת, מרכזי עמוד

ר"מ/ח"ש 165 לרשת יסוד מחיר. ובוגרים ילדים של בסביבה להתקנה

11,250.00 450.00₪ 25.00₪ר"מ

70,769.00 1₪ פרק סך

2

2.01
 ברשת למבנה בכניסה 250/40 מפלדה רגליים וניקוי ניקוז רשת החלפת

המפקח הנחיית פתחילפי בצורת חדשה
800.00 800.00₪ 1.00₪'יח

2.02
 התאמה שיהיה כך למבנה בכניסה שיש משטח פינת ליטוש י"ע עיבוד

למבנה בכניסה בגבהים
100.00 20.00₪ 5.00₪א"מ

2.03

, כניסה לשער מאלומיניום כניסה דלת משקוף על ע"ש או" המרטון" צבע

 צהוב בגוון עליון צבע שכבות 2-ב וצביעה מדלל בעזרת ניקוי ליטוש לרבות

מפקח הנחייות לפי

240.00 80.00₪ 3.00₪ר"מ

2.04
 לרבות מ/"80-90 במידות מחשבים חדר דלת על ע"ש או" המרטון" צבע

המפקח הנחיית לפי ניגושי בגוון עליון ושכבהצבע ליטוש, משקוף
240.00 240.00₪ 1.00₪'יח

2.05
 מ"ס 30 ברוחב מודבקות מרצועות יצוק פולימר מפסי ראייה ללקויי מוביל פס

6 חלק 1918 י"ת דרישות לפי
10,200.00 850.00₪ 12.00₪א"מ

2.06

 וגני ספר בתי עבור המיועד טלסקופיות רגליים בעל, מגובה ילדים שולחן

 כסא אם בין, כסא לכל מלאה התאמה מאפשר השולחן גובה כיוונון. ילדים

ומהירות בקלות ומהשולחן אל גישה ומאפשר טיפולי כסא גלגלים

1,800.00 1,800.00₪ 1.00₪'יח

13,380.00 2₪ פרק סך

3

3.01
 ברשת למבנה בכניסה 250/40 מפלדה רגליים וניקוי ניקוז רשת החלפת

המפקח הנחיית פתחילפי בצורת חדשה
800.00 800.00₪ 1.00₪'יח

3.02
 התאמה שיהיה כך למבנה בכניסה שיש משטח פינת ליטוש י"ע עיבוד

למבנה בכניסה בגבהים
100.00 20.00₪ 5.00₪א"מ

3.03

, כניסה לשער מאלומיניום כניסה דלת משקוף על ע"ש או" המרטון" צבע

 צהוב בגוון עליון צבע שכבות 2-ב וצביעה מדלל בעזרת ניקוי ליטוש לרבות

מפקח הנחייות לפי

240.00 80.00₪ 3.00₪ר"מ

3.04
 י"ת דרישת לפי בגוון ניגודי בצבע גראנוליט כניסה מדרגת ושלח רום צביעת

6 חלק 1918
87.50 35.00₪ 2.50₪ר"מ

3.05
 מ"ס 30 ברוחב מודבקות מרצועות יצוק פולימר מפסי ראייה ללקויי מוביל פס

6 חלק 1918 י"ת דרישות לפי
34,000.00 850.00₪ 40.00₪א"מ

480.00 20.00₪ 24.00₪א"מחדש להדבקת השטח והכנת מדרגות על קיים החלקה נגד סימון פס פירוק3.06

1 מספר בניין בתוך

2 מספר בניין בתוך
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3.07

 פולימרי ממבנה עשויה החלקה נגד וגמיש אילסטי פס והתקנת אספקת

, דריכה משטחי או מדרגות שלחי קצבות על מודבק, מ"ס 5 ברוחב מיוחד

התקן דרישות לפי שחור בגוון

1,080.00 45.00₪ 24.00₪א"מ

3.08
 הנחיית ובמקומולפי מדרגות בחדר קירות פינות על מודבק גומי בפס ריפוד

המפקח
1,400.00 40.00₪ 35.00₪א"מ

38,187.50 3₪ פרק סך

4

4.01

 ע"ש או" אדוונטג" דגם פיברגלס מאריחי אקוסטית תקרה והתקנת אספקת

aw=0.95 ,61/122, מ"ס 60/120, מ"ס 61/61, מ"ס 60/60 במידות אריח 

 (מגולוון מפח) הנושאים הפרופילים את כולל המחיר. מ"מ 15 בעובי, מ"ס

 ליד מ"מ 1.2 בעובי זויתן וגמר ('מ 1.0 עד בגובה) התליה אלמנטי ואת

(ר"מ/ח"ש 65 לאריחים יסוד מחיר) העבודה של מושלם לביצוע עד, הקירות

9,000.00 180.00₪ 50.00₪ר"מ

4.02

 חלבי אקריל כיסוי אלומיניום מסגרת לד פאנל תאורה גופי והתקנת אספקת

 ט"מק דרייבר עם מגיע W45 הספק מ"ס 60X60 מידות ט"עה/ט"תה

EL100126 דוגמת ecoled כולל ע"ש או" חשמל רם-גל" י"ע המשווק  

 בין גישור כולל אקוסטית לתקרה הארקה מערכת של והתקנת ואספקת

חשמל ויועץ התקנים הנחיות פי על הגשות

2,400.00 200.00₪ 12.00₪'יח

500.00 250.00₪ 2.00₪'יחמורה לוח פלורסנט  תיאורה גופי והתקנת אספקת4.03

4.04

 15000-18000 קירור תפוקת עם מזגן כל אשר מזגנים שני  והתקנת אספקת

BTU לרבות. דיסיבלים 45 מהמזגנים' מ1 ב רעש מפלס, מפסק כולל לפחות  

ותעלה חשמל, גז צנרת א"מ 3  

7,650.00 7,650.00₪ 1.00₪'יח

4.05
 לצורכי בהתאם-אש חסין-לבד-בקירות קול בולע ציפוי של והתקנת אספקת

וחצי מטר גובה לגן
1,080.00 90.00₪ 12.00₪א"מ

300.00 3.00₪ 100.00₪'יחהריהוטים לרגליות גומיות והתקנת אספקת4.06

20,930.00 4₪ פרק סך

1,000.00 1,000.00₪ 1.00₪'קומפאקוסטי יועץ9

10
 לפי ואחסנו חוזר לשימוש לפרקו יש. הספר בית ריכוש הינו שיפורק דבר כל

הספר בית הנחיות
0.00 0.00₪ 1.00₪'קומפ

₪ 144,266.50

₪ 24,525.31

₪ 168,791.81

הכיתה בתוך

מ"מע כולל כ"סה

העבודות כלל ה"ס

17% מ"מע



כ עלות"סהמחיר כמות יחתיאורסעיף 

1
או " אדוונטג"אספקת והתקנת אריחים לתקרה אקוסטית  פיברגלס דגם 

.מ" מ15בעובי , מ" ס61/61, מ" ס60/60אריח במידות , aw=0.95ע "ש
4,000.00 80.00₪ 50.00₪ר"מ

2
-15000אספקת והתקנת  שני מזגנים אשר כל מזגן עם תפוקת קירור 

18000 BTU45מהמזגנים ' מ1מפלס רעש ב ,  לפחות כולל מפסק 

חשמל ותעלה,א צנרת גז " מ3לרבות    . דיסיבלים

7,650.00 7,650.00₪ 1.00₪'יח

3
                 SOUNDאספקת והתקנת של מערכת הגברה כיתית שמיעה  

יש לתאם עם קלינאי תקשורת)     
4,500.00 4,500.00₪ 1.00₪'יח

4
לרבות קונסטרוקציה , מ" מ12.7מלוחות גבס בעובי  (סינר)סגירה אנכית 

הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה לרבות בידוד צמר  ('  מ1.0בגובה עד )

ג" ק80סלעים ברמת בעל דחיסות של 

600.00 100.00₪ 6.00₪א"מ

50.00 50.00₪ 1.00₪'קומפאספקה והתקנה של פסי אטימה בדלת5

6

בהתאם -חסין אש-לבד-אספקת והתקנת של ציפוי בולע קול בקירות

לצורכי לגן גובה מטר וחצי
1,080.00 90.00₪ 12.00₪א"מ

300.00 3.00₪ 100.00₪'יחאספקת והתקנת גומיות לרגליות הריהוטים7
300.00 300.00₪ 1.00₪'קומפצביעת סגירת הגבס בקוון לקיים8

9
מ מפרופיל "תושבת תליה למזגן מפוצל במידות בהתאם לגוד המזגןס

מגולוון וצבוע, מ" מ30/30/2פלדה בחתך 
400.00 200.00₪ 2.00₪'יח

1,000.00 1,000.00₪ 1.00₪'קומפיועץ אקוסטי10

11
יש לפרקו לשימוש חוזר ואחסנו . כל דבר שיפורק הינו ריכוש בית הספר

לפי הנחיות בית הספר
0.00 0.00₪ 1.00₪'קומפ

₪ 19,880.00
₪ 3,379.60

₪ 23,259.60 מ"כ כולל מע"סה

מחלקת נגישות

 

ה כלל העבודות"ס
17%מ "מע

חינוך מיוחד--3ד:לומד בכיתה: שהתלמיד

עארה: כתובתאלהלאל: בית הספר/שם הגן

הכיתה' מיקום ומס:סמל המוסד

שמיעה: סוג ההנגשה



כ עלות"סהמחיר כמות יחתיאורסעיף 

1

ע "או ש" אדוונטג"אספקת והתקנת תקרה אקוסטית מאריחי פיברגלס דגם 

aw=0.95 , מ" ס61/122, מ" ס60/120, מ" ס61/61, מ" ס60/60אריח במידות ,

ואת אלמנטי  (מפח מגולוון)המחיר כולל את הפרופילים הנושאים . מ" מ15בעובי 

עד לביצוע , מ ליד הקירות" מ1.2וגמר זויתן בעובי  (' מ1.0בגובה עד )התליה 

(ר"מ/ח" ש65מחיר יסוד לאריחים )מושלם של העבודה 

8,460.00 180.00₪ 47.00₪ר"מ

2

אספקת והתקנת גופי תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל חלבי 

 EL100126ט " מגיע עם דרייבר מקW45מ הספק " ס60X60ט מידות "עה/ט"תה

ע כולל  ואספקת והתקנת של "או ש" רם חשמל-גל"י " המשווק עecoledדוגמת 

מערכת הארקה לתקרה אקוסטית כולל גישור בין הגשות על פי הנחיות התקנים 

ויועץ חשמל  ופירוק והתקנת גופי תיאורה  פלורסנט לוח מורה

2,400.00 200.00₪ 12.00₪'יח

3

 15000-18000אספקת והתקנת  שני מזגנים אשר כל מזגן עם תפוקת קירור 

BTU3לרבות    .  דיסיבלים45מהמזגנים ' מ1מפלס רעש ב ,  לפחות כולל מפסק 

חשמל ותעלה,א צנרת גז "מ

7,650.00 7,650.00₪ 1.00₪'יח

4
יש )                      SOUNDאספקת והתקנת של מערכת הגברה כיתית שמיעה  

לתאם עם קלינאי תקשורת
4,500.00 4,500.00₪ 1.00₪'יח

5

עובי הדלת .אספקת והתקנת דלת  עץ מלא או דלת פלדלת ממולאת סלעים 

מסביב למשקוף פסי אטימה ואטם . הדלת תפוסה על שלושה צירים. מ"ס5לפחות

יש להעביר לי מפרט )אקוסטי בתחתית הדלת לרבות מחזיר שמן מונע טריקה

(הדלת לאישורו

2,000.00 2,000.00₪ 1.00₪'קומפ

6

בהתאם לצורכי לגן -חסין אש-לבד-אספקת והתקנת של ציפוי בולע קול בקירות

גובה מטר וחצי
1,080.00 90.00₪ 12.00₪א"מ

300.00 3.00₪ 100.00₪'יחאספקת והתקנת גומיות לרגליות הריהוטים7

8
עם קלפים מבד חצי שקוף המאפשר כניסת אור , אספקת והתקנת וילונות בהירים

וסנוור וחסין אש
1,200.00 100.00₪ 12.00₪ר"מ

1,000.00 1,000.00₪ 1.00₪'קומפיועץ אקוסטי9

10
יש לפרקו לשימוש חוזר ואחסנו לפי . כל דבר שיפורק הינו ריכוש בית הספר

הנחיות בית הספר
0.00 0.00₪ 1.00₪'קומפ

₪ 28,590.00

₪ 4,860.30

₪ 33,450.30 מ"כ כולל מע"סה

מחלקת נגישות

 

ה כלל העבודות"ס

17%מ "מע

:לומד בכיתה שם התלמיד

ערערה: כתובת אלסלאם: בית הספר/שם הגן

:הכיתה' מיקום ומס

שמיעה: סוג ההנגשה

:סמל המוסד



כ עלות"סהמחיר כמות יחתיאורסעיף 

1

או " אדוונטג"אספקת והתקנת תקרה אקוסטית מאריחי פיברגלס דגם 

, מ" ס60/120, מ" ס61/61, מ" ס60/60אריח במידות , aw=0.95ע "ש

המחיר כולל את הפרופילים הנושאים . מ" מ15בעובי , מ" ס61/122

וגמר זויתן בעובי  (' מ1.0בגובה עד )ואת אלמנטי התליה  (מפח מגולוון)

מחיר יסוד )עד לביצוע מושלם של העבודה , מ ליד הקירות" מ1.2

(ר"מ/ח" ש65לאריחים 

8,460.00 180.00₪ 47.00₪ר"מ

2

אספקת והתקנת גופי תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל 

 מגיע עם דרייבר W45מ הספק " ס60X60ט מידות "עה/ט"חלבי תה

ע "או ש" רם חשמל-גל"י " המשווק עecoled דוגמת EL100126ט "מק

כולל  ואספקת והתקנת של מערכת הארקה לתקרה אקוסטית כולל 

גישור בין הגשות על פי הנחיות התקנים ויועץ חשמל  ופירוק והתקנת 

2,400.00 200.00₪ 12.00₪'יח

3
-15000אספקת והתקנת  שני מזגנים אשר כל מזגן עם תפוקת קירור 

18000 BTU45מהמזגנים ' מ1מפלס רעש ב ,  לפחות כולל מפסק 

חשמל ותעלה,א צנרת גז " מ3לרבות    . דיסיבלים

7,650.00 7,650.00₪ 1.00₪'יח

4
                 SOUNDאספקת והתקנת של מערכת הגברה כיתית שמיעה  

יש לתאם עם קלינאי תקשורת)     
4,500.00 4,500.00₪ 1.00₪'יח

5

עובי .אספקת והתקנת דלת  עץ מלא או דלת פלדלת ממולאת סלעים 

מסביב למשקוף . הדלת תפוסה על שלושה צירים. מ"ס5הדלת לפחות

פסי אטימה ואטם אקוסטי בתחתית הדלת לרבות מחזיר שמן מונע 

(יש להעביר לי מפרט הדלת לאישורו)טריקה

2,000.00 2,000.00₪ 1.00₪'קומפ

6

בהתאם -חסין אש-לבד-אספקת והתקנת של ציפוי בולע קול בקירות

לצורכי לגן גובה מטר וחצי
1,080.00 90.00₪ 12.00₪א"מ

300.00 3.00₪ 100.00₪'יחאספקת והתקנת גומיות לרגליות הריהוטים7

8
עם קלפים מבד חצי שקוף המאפשר , אספקת והתקנת וילונות בהירים

כניסת אור וסנוור וחסין אש
1,200.00 100.00₪ 12.00₪ר"מ

1,000.00 1,000.00₪ 1.00₪'קומפיועץ אקוסטי9

10
יש לפרקו לשימוש חוזר ואחסנו . כל דבר שיפורק הינו ריכוש בית הספר

לפי הנחיות בית הספר
0.00 0.00₪ 1.00₪'קומפ

₪ 28,590.00
₪ 4,860.30

₪ 33,450.30 מ"כ כולל מע"סה

מחלקת נגישות

ה כלל העבודות"ס
17%מ "מע

:לומד בכיתהשם התלמיד

ערערה: כתובתאלסלאם: בית הספר/שם הגן

:הכיתה ' מיקום ומס:סמל המוסד

שמיעה: סוג ההנגשה 



כ עלות"סהמחיר כמות יחתיאורסעיף 

1
או " אדוונטג"אספקת והתקנת אריחים לתקרה אקוסטית  פיברגלס דגם 

.מ" מ15בעובי , מ" ס61/61, מ" ס60/60אריח במידות , aw=0.95ע "ש
4,000.00 80.00₪ 50.00₪ר"מ

2

אספקת והתקנת גופי תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל 

 מגיע עם דרייבר W45מ הספק " ס60X60ט מידות "עה/ט"חלבי תה

ע "או ש" רם חשמל-גל"י " המשווק עecoled דוגמת EL100126ט "מק

כולל  ואספקת והתקנת של מערכת הארקה לתקרה אקוסטית כולל 

גישור בין הגשות על פי הנחיות התקנים ויועץ חשמל

2,400.00 200.00₪ 12.00₪'יח

100.00 50.00₪ 2.00₪'יחפירוק והתקנת גופי תיאורה  פלורסנט לוח מורה3

4
-15000אספקת והתקנת  שני מזגנים אשר כל מזגן עם תפוקת קירור 

18000 BTU45מהמזגנים ' מ1מפלס רעש ב ,  לפחות כולל מפסק 

חשמל ותעלה,א צנרת גז " מ3לרבות    . דיסיבלים

7,650.00 7,650.00₪ 1.00₪'יח

5
                 SOUNDאספקת והתקנת של מערכת הגברה כיתית שמיעה  

יש לתאם עם קלינאי תקשורת)     
4,500.00 4,500.00₪ 1.00₪'יח

50.00 50.00₪ 1.00₪'קומפאספקה והתקנה של פסי אטימה בדלת6

7

בהתאם -חסין אש-לבד-אספקת והתקנת של ציפוי בולע קול בקירות

לצורכי לגן גובה מטר וחצי
1,080.00 90.00₪ 12.00₪א"מ

300.00 3.00₪ 100.00₪'יחאספקת והתקנת גומיות לרגליות הריהוטים8

9
עם קלפים מבד חצי שקוף המאפשר , אספקת והתקנת וילונות בהירים

כניסת אור וסנוור וחסין אש
1,200.00 100.00₪ 12.00₪ר"מ

10
מ מפרופיל "תושבת תליה למזגן מפוצל במידות בהתאם לגוד המזגןס

מגולוון וצבוע, מ" מ30/30/2פלדה בחתך 
400.00 200.00₪ 2.00₪'יח

1,000.00 1,000.00₪ 1.00₪'קומפיועץ אקוסטי11

12
יש לפרקו לשימוש חוזר ואחסנו . כל דבר שיפורק הינו ריכוש בית הספר

לפי הנחיות בית הספר
0.00 0.00₪ 1.00₪'קומפ

₪ 22,680.00
₪ 3,855.60

₪ 26,535.60 מ"כ כולל מע"סה

מחלקת נגישות

 

ה כלל העבודות"ס
17%מ "מע

3-ז: לומד בכיתהזשם התלמיד

עארה: כתובתב  עארה"חט: בית ספר /שם הגן

כניסה.ק: הכיתה' מיקום ומס384461: סמל המוסד

שמיעה: סוג ההנגשה



כ עלות"סהמחיר כמות יחתיאורסעיף 

1
או " אדוונטג"אספקת והתקנת אריחים לתקרה אקוסטית  פיברגלס דגם 

.מ" מ15בעובי , מ" ס61/61, מ" ס60/60אריח במידות , aw=0.95ע "ש
4,000.00 80.00₪ 50.00₪ר"מ

500.00 250.00₪ 2.00₪'יחאספקת והתקנת גופי תיאורה  פלורסנט לוח מורה2

100.00 50.00₪ 2.00₪'יחפירוק והתקנת גופי תיאורה  פלורסנט לוח מורה3

4
-15000אספקת והתקנת  שני מזגנים אשר כל מזגן עם תפוקת קירור 

18000 BTU45מהמזגנים ' מ1מפלס רעש ב ,  לפחות כולל מפסק 

חשמל ותעלה,א צנרת גז " מ3לרבות    . דיסיבלים

7,650.00 7,650.00₪ 1.00₪'יח

5
                 SOUNDאספקת והתקנת של מערכת הגברה כיתית שמיעה  

יש לתאם עם קלינאי תקשורת)     
4,500.00 4,500.00₪ 1.00₪'יח

50.00 50.00₪ 1.00₪'קומפאספקה והתקנה של פסי אטימה בדלת6

7

בהתאם -חסין אש-לבד-אספקת והתקנת של ציפוי בולע קול בקירות

לצורכי לגן גובה מטר וחצי
1,080.00 90.00₪ 12.00₪א"מ

300.00 3.00₪ 100.00₪'יחאספקת והתקנת גומיות לרגליות הריהוטים8

9
י פוליריטאן מוקצף לרבות אספקת "סגירה מסביב לארון קיר ליד הדלת ע

והתקנת שלבניה
250.00 250.00₪ 1.00₪'קומפ

10
עם קלפים מבד חצי שקוף המאפשר , אספקת והתקנת וילונות בהירים

כניסת אור וסנוור וחסין אש
1,200.00 100.00₪ 12.00₪ר"מ

11
מ מפרופיל "תושבת תליה למזגן מפוצל במידות בהתאם לגוד המזגןס

מגולוון וצבוע, מ" מ30/30/2פלדה בחתך 
400.00 200.00₪ 2.00₪'יח

1,000.00 1,000.00₪ 1.00₪'קומפיועץ אקוסטי12

13
יש לפרקו לשימוש חוזר ואחסנו . כל דבר שיפורק הינו ריכוש בית הספר

לפי הנחיות בית הספר
0.00 0.00₪ 1.00₪'קומפ

₪ 21,030.00
₪ 3,575.10

₪ 24,605.10 מ"כ כולל מע"סה

מחלקת נגישות

 

ה כלל העבודות"ס
17%מ "מע

(ב)לומד בכיתה ג ה/שם התלמיד

ערערה: כתובת טאה חוסין: בית הספר/שם הגן

:מיקותה ומספרה318485: סמל מוסד

שמיעה: סוג ההנגשה



כ עלות"סהמחיר כמות יחתיאורסעיף 

1

או " אדוונטג"אספקת והתקנת תקרה אקוסטית מאריחי פיברגלס דגם 

, מ" ס60/120, מ" ס61/61, מ" ס60/60אריח במידות , aw=0.95ע "ש

המחיר כולל את הפרופילים הנושאים . מ" מ15בעובי , מ" ס61/122

וגמר זויתן בעובי  (' מ1.0בגובה עד )ואת אלמנטי התליה  (מפח מגולוון)

מחיר יסוד )עד לביצוע מושלם של העבודה , מ ליד הקירות" מ1.2

(ר"מ/ח" ש65לאריחים 

9,000.00 180.00₪ 50.00₪ר"מ

2

אספקת והתקנת גופי תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל 

 מגיע עם דרייבר W45מ הספק " ס60X60ט מידות "עה/ט"חלבי תה

ע "או ש" רם חשמל-גל"י " המשווק עecoled דוגמת EL100126ט "מק

כולל  ואספקת והתקנת של מערכת הארקה לתקרה אקוסטית כולל 

גישור בין הגשות על פי הנחיות התקנים ויועץ חשמל

2,400.00 200.00₪ 12.00₪'יח

100.00 50.00₪ 2.00₪'יחפירוק והתקנת גופי תיאורה  פלורסנט לוח מורה3

4
-15000אספקת והתקנת  שני מזגנים אשר כל מזגן עם תפוקת קירור 

18000 BTU45מהמזגנים ' מ1מפלס רעש ב ,  לפחות כולל מפסק 

חשמל ותעלה,א צנרת גז " מ3לרבות    . דיסיבלים

7,650.00 7,650.00₪ 1.00₪'יח

5
                 SOUNDאספקת והתקנת של מערכת הגברה כיתית שמיעה  

יש לתאם עם קלינאי תקשורת)     
4,500.00 4,500.00₪ 1.00₪'יח

6
לרבות קונסטרוקציה , מ" מ12.7מלוחות גבס בעובי  (סינר)סגירה אנכית 

הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה לרבות בידוד צמר  ('  מ1.0בגובה עד )

ג" ק80סלעים ברמת בעל דחיסות של 

600.00 100.00₪ 6.00₪א"מ

50.00 50.00₪ 1.00₪'קומפאספקה והתקנה של פסי אטימה בדלת7
300.00 3.00₪ 100.00₪'יחאספקת והתקנת גומיות לרגליות הריהוטים8
300.00 300.00₪ 1.00₪'קומפצביעת סגירת הגבס בקוון לקיים9

10
מ מפרופיל "תושבת תליה למזגן מפוצל במידות בהתאם לגוד המזגןס

מגולוון וצבוע, מ" מ30/30/2פלדה בחתך 
400.00 200.00₪ 2.00₪'יח

1,000.00 1,000.00₪ 1.00₪'קומפיועץ אקוסטי11

12
יש לפרקו לשימוש חוזר ואחסנו . כל דבר שיפורק הינו ריכוש בית הספר

לפי הנחיות בית הספר
0.00 0.00₪ 1.00₪'קומפ

₪ 26,300.00
₪ 4,471.00

₪ 30,771.00 מ"כ כולל מע"סה

מחלקת נגישות

 

ה כלל העבודות"ס
17%מ "מע

_______-ב :  כיתה : ה/שם התלמיד 

עארה: כתובתעארה ב: בית ספר/שם הגן

:מיקום הכיתה ומספרהסמל המוסד

שמיעה: סוג ההנגשה



1

או " אדוונטג"אספקת והתקנת תקרה אקוסטית מאריחי פיברגלס דגם 

, מ" ס60/120, מ" ס61/61, מ" ס60/60אריח במידות , aw=0.95ע "ש

המחיר כולל את הפרופילים הנושאים . מ" מ15בעובי , מ" ס61/122

וגמר זויתן בעובי  (' מ1.0בגובה עד )ואת אלמנטי התליה  (מפח מגולוון)

מחיר יסוד )עד לביצוע מושלם של העבודה , מ ליד הקירות" מ1.2

(ר"מ/ח" ש65לאריחים 

9,000.00 180.00₪ 50.00₪ר"מ

2

אספקת והתקנת גופי תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל 

 מגיע עם דרייבר W45מ הספק " ס60X60ט מידות "עה/ט"חלבי תה

ע "או ש" רם חשמל-גל"י " המשווק עecoled דוגמת EL100126ט "מק

כולל  ואספקת והתקנת של מערכת הארקה לתקרה אקוסטית כולל 

גישור בין הגשות על פי הנחיות התקנים ויועץ חשמל

2,400.00 200.00₪ 12.00₪'יח

500.00 250.00₪ 2.00₪'יחאספקת והתקנת גופי תיאורה  פלורסנט לוח מורה3

4
-15000אספקת והתקנת  שני מזגנים אשר כל מזגן עם תפוקת קירור 

18000 BTU45מהמזגנים ' מ1מפלס רעש ב ,  לפחות כולל מפסק 

חשמל ותעלה,א צנרת גז " מ3לרבות    . דיסיבלים

7,650.00 7,650.00₪ 1.00₪'יח

5
                 SOUNDאספקת והתקנת של מערכת הגברה כיתית שמיעה  

יש לתאם עם קלינאי תקשורת)     
4,500.00 4,500.00₪ 1.00₪'יח

6
לרבות קונסטרוקציה , מ" מ12.7מלוחות גבס בעובי  (סינר)סגירה אנכית 

הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה לרבות בידוד צמר  ('  מ1.0בגובה עד )

ג" ק80סלעים ברמת בעל דחיסות של 

600.00 100.00₪ 6.00₪א"מ

50.00 50.00₪ 1.00₪'קומפאספקה והתקנה של פסי אטימה בדלת7
300.00 3.00₪ 100.00₪'יחאספקת והתקנת גומיות לרגליות הריהוטים8
300.00 300.00₪ 1.00₪'קומפצביעת סגירת הגבס בקוון לקיים9

10
מ מפרופיל "תושבת תליה למזגן מפוצל במידות בהתאם לגוד המזגןס

מגולוון וצבוע, מ" מ30/30/2פלדה בחתך 
400.00 200.00₪ 2.00₪'יח

1,000.00 1,000.00₪ 1.00₪'קומפיועץ אקוסטי11

12
יש לפרקו לשימוש חוזר ואחסנו . כל דבר שיפורק הינו ריכוש בית הספר

לפי הנחיות בית הספר
0.00 0.00₪ 1.00₪'קומפ

₪ 26,700.00
₪ 4,539.00

₪ 31,239.00 מ"כ כולל מע"סה

מחלקת נגישות

ה כלל העבודות"ס
17%מ "מע

לומד בכיתה               שם תלמיד

עארה:   כתובת עארה ב             :  בית הספר/ שם הגן

מיקום הכיתה ומספרה:                           סמל מוסד 

שמיעה:        סוג ההנגשה



כ עלות"סהמחיר כמות יחתיאורסעיף 

1

או " אדוונטג"אספקת והתקנת תקרה אקוסטית מאריחי פיברגלס דגם 

, מ" ס60/120, מ" ס61/61, מ" ס60/60אריח במידות , aw=0.95ע "ש

המחיר כולל את הפרופילים הנושאים . מ" מ15בעובי , מ" ס61/122

וגמר זויתן בעובי  (' מ1.0בגובה עד )ואת אלמנטי התליה  (מפח מגולוון)

מחיר יסוד )עד לביצוע מושלם של העבודה , מ ליד הקירות" מ1.2

(ר"מ/ח" ש65לאריחים 

9,000.00 180.00₪ 50.00₪ר"מ

2

אספקת והתקנת גופי תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל 

 מגיע עם דרייבר W45מ הספק " ס60X60ט מידות "עה/ט"חלבי תה

ע "או ש" רם חשמל-גל"י " המשווק עecoled דוגמת EL100126ט "מק

כולל  ואספקת והתקנת של מערכת הארקה לתקרה אקוסטית כולל 

גישור בין הגשות על פי הנחיות התקנים ויועץ חשמל

2,400.00 200.00₪ 12.00₪'יח

500.00 250.00₪ 2.00₪'יחאספקת והתקנת גופי תיאורה  פלורסנט לוח מורה3

4
-15000אספקת והתקנת  שני מזגנים אשר כל מזגן עם תפוקת קירור 

18000 BTU45מהמזגנים ' מ1מפלס רעש ב ,  לפחות כולל מפסק 

חשמל ותעלה,א צנרת גז " מ3לרבות    . דיסיבלים

7,650.00 7,650.00₪ 1.00₪'יח

5
                 SOUNDאספקת והתקנת של מערכת הגברה כיתית שמיעה  

יש לתאם עם קלינאי תקשורת)     
4,500.00 4,500.00₪ 1.00₪'יח

50.00 50.00₪ 1.00₪'קומפאספקה והתקנה של פסי אטימה בדלת6

7

בהתאם -חסין אש-לבד-אספקת והתקנת של ציפוי בולע קול בקירות

לצורכי לגן גובה מטר וחצי
1,080.00 90.00₪ 12.00₪א"מ

300.00 3.00₪ 100.00₪'יחאספקת והתקנת גומיות לרגליות הריהוטים6

8
עם קלפים מבד חצי שקוף המאפשר , אספקת והתקנת וילונות בהירים

כניסת אור וסנוור וחסין אש
1,200.00 100.00₪ 12.00₪ר"מ

1,000.00 1,000.00₪ 1.00₪'קומפיועץ אקוסטי9

10
יש לפרקו לשימוש חוזר ואחסנו . כל דבר שיפורק הינו ריכוש בית הספר

לפי הנחיות בית הספר
0.00 0.00₪ 1.00₪'קומפ

₪ 27,680.00
₪ 4,705.60

₪ 32,385.60 מ"כ כולל מע"סה

מחלקת נגישות

 

ה כלל העבודות"ס
17%מ "מע

)96(לומד בכיתה י  שם התלמיד

ערערה: כתובתתיכון ערערה: ביתהספר/שם הגן

:הכיתה' מיקום ומס800102:סמל מוסד

שמחעה: סוג ההנגשה



כ עלות"סהמחיר כמות יחתיאורסעיף 

1

" אדוונטג" דגם פיברגלס מאריחי אקוסטית תקרה והתקנת אספקת

 60/120, מ"ס 61/61, מ"ס 60/60 במידות אריח, aw=0.95 ע"ש או

 הפרופילים את כולל המחיר. מ"מ 15 בעובי, מ"ס 61/122, מ"ס

 ('מ 1.0 עד בגובה) התליה אלמנטי ואת (מגולוון מפח) הנושאים

 של מושלם לביצוע עד, הקירות ליד מ"מ 1.2 בעובי זויתן וגמר

(ר"מ/ח"ש 65 לאריחים יסוד מחיר) העבודה

9,000.00 180.00₪ 50.00₪ר"מ

2

 כיסוי אלומיניום מסגרת לד פאנל תאורה גופי והתקנת אספקת

 עם מגיע W45 הספק מ"ס 60X60 מידות ט"עה/ט"תה חלבי אקריל

 רם-גל" י"ע המשווק ecoled דוגמת EL100126 ט"מק דרייבר

 הארקה מערכת של והתקנת ואספקת  כולל ע"ש או" חשמל

 התקנים הנחיות פי על הגשות בין גישור כולל אקוסטית לתקרה

2,400.00 200.00₪ 12.00₪'יח

500.00 250.00₪ 2.00₪'יחמורה לוח פלורסנט  תיאורה גופי והתקנת אספקת3

4

 קירור תפוקת עם מזגן כל אשר מזגנים שני  והתקנת אספקת

15000-18000 BTU מ1 ב רעש מפלס, מפסק כולל לפחות '

ותעלה חשמל, גז צנרת א"מ 3    לרבות. דיסיבלים 45 מהמזגנים

7,650.00 7,650.00₪ 1.00₪'יח

5
            SOUND  שמיעה כיתית הגברה מערכת של והתקנת אספקת

תקשורת קלינאי עם לתאם יש)          
4,500.00 4,500.00₪ 1.00₪'יח

50.00 50.00₪ 1.00₪'קומפבדלת אטימה פסי של והתקנה אספקה6

7

 בהתאם-אש חסין-לבד-בקירות קול בולע ציפוי של והתקנת אספקת

וחצי מטר גובה לגן לצורכי
1,080.00 90.00₪ 12.00₪א"מ

300.00 3.00₪ 100.00₪'יחהריהוטים לרגליות גומיות והתקנת אספקת6

8
 שקוף חצי מבד קלפים עם, בהירים וילונות והתקנת אספקת

אש וחסין וסנוור אור כניסת המאפשר
1,200.00 100.00₪ 12.00₪ר"מ

1,000.00 1,000.00₪ 1.00₪'קומפאקוסטי יועץ9

10
 חוזר לשימוש לפרקו יש. הספר בית ריכוש הינו שיפורק דבר כל

הספר בית הנחיות לפי ואחסנו
0.00 0.00₪ 1.00₪'קומפ

₪ 27,680.00

₪ 4,705.60

₪ 32,385.60 מ"מע כולל כ"סה

מחלקת נגישות

 

העבודות כלל ה"ס

17% מ"מע

)96(לומד בכיתה י שם התלמיד

ערערה: כתובתתיכון ערערה: ביתהספר/שם הגן

:הכיתה' מיקום ומס800102:סמל מוסד

שמחעה: סוג ההנגשה




