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עבודות איטום05

איטום רצפות חדרים רטובים05.028

איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים מושבחים05.028.0009
בפולימרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום 10" או ש"ע,
לרבות פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או "פריימר מסטיגום" או "ספיר

יסודי 1000" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר, ב-3 שכבות ציפוי (בכמות
כוללת של 4.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 3 מ"מ

20.0092.001,840.00מ"ר

1,840.00סה"כ לאיטום רצפות חדרים רטובים

1,840.00סה"כ לעבודות איטום

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

דלתות בטיחותיות למוסדות חינוך (מעץ או מפח)06.012

החלפת מנעול ישן של תא שירותים.06.012.0004

מנעול "תפוס פנוי" עגול בגימור ניקל מוברש

12.0055.00660.00יח'

660.00סה"כ לדלתות בטיחותיות למוסדות חינוך (מעץ או מפח)

660.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה07

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות07.041

אסלה מחרס לבן סוג א' - לרבות מושב, מכסה כבד מפלסטיק ומיכל07.041.0010
הדחה מפלסטיק דו כמותי דוגמת "חרסה" דגם "P 302" או ש"ע

4.00860.003,440.00יח'

3,440.00סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות

כיורים וקערות07.042

כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "אוסלו 60" או07.042.0011
ש"ע

4.00700.002,800.00יח'

2,800.00סה"כ לכיורים וקערות

ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים07.045

נגיש- סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קצרה קבועה וידית מרפק מק"ט07.045.0398
301441 דוגמת "חמת" או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם לרבות ברזי

ניל וכל חומרי העזר

4.00920.003,680.00יח'

3,680.00סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס אלדהראת 318527
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9,920.00סה"כ למתקני תברואה

עבודות ריצוף וחיפוי10

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה10.031

ריצוף ח- שירותים,ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה דרגת שחיקה 10.031.003011
במידות 33/33 ס"מ או 45/45 ס"מ, SRD, AJHEV 11מחיר יסוד 40

ש"ח/מ"ר

16.00165.002,640.00מ"ר

2,640.00סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה

חיפוי קירות10.050

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/20 ס"מ או10.050.0010
30/60 ס"מ עד גובה 2.50 מ, מחיר יסוד 45 ש"ח/מ"ר

25.00180.004,500.00מ"ר

4,500.00סה"כ לחיפוי קירות

7,140.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה11

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

צביעה גג חדר שירותים ,צבע פלסטי "פלסטיקיר" או ש"ע, על טיח פנים,11.011.0100
לרבות שכבת "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות צבע פלסטי

16.0023.50376.00מ"ר

376.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

376.00סה"כ לעבודות צביעה

רכיבים מתועשים בבניין22

6.00210.831,264.98מ"רתיקון/חידוש תקרת גבס,22.0010

תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות22.025

חידוש תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.7 מ"מ וקונסטרוקציה22.025.0010
(בגובה עד 1.0 מ')

6.00205.001,230.00מ"ר

1,230.00סה"כ לתקרות גבס, ספוג ופתחי שירות

2,494.98סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

הריסות ופירוקים24

פירוק ריצוף24.041

0.00סה"כ לפירוק ריצוף

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס אלדהראת 318527
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פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח24.042

פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים אשר אינם מיועדים24.042.0010
להריסה לרבות סיתות שכבת הטיט

30.0050.001,500.00מ"ר

1,500.00סה"כ לפירוק חיפוי קירות וסיתות טיח

פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן)24.050

פירוק אסלות עם כל אביזריהן, לרבות מיכלי ההדחה, ניתוק מקווי מים24.050.0010
ומנקזים וסתימת הפתחים לפי הצורך

4.00190.00760.00יח'

760.00סה"כ לפירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן)

2,260.00סה"כ להריסות ופירוקים

ריהוט וציוד מורכב בבנין30

אביזרים במקלחת ובשירותים30.011

4.00105.00420.00יח'מחזיק נייר פתוח ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם30.011.0010

4.00124.00496.00יח'סבונית רשת מונחת, מלבנית קטנה 9/13 ס"מ ממתכת מצופה כרום30.011.0610

916.00סה"כ לאביזרים במקלחת ובשירותים

916.00סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

סה"כ לב"ס אלדהראת 318527

סה"כ לב"ס אלדהראת 318527

1,840.00עבודות איטום05

660.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

9,920.00מתקני תברואה07

7,140.00עבודות ריצוף וחיפוי10

376.00עבודות צביעה11

2,494.98רכיבים מתועשים בבניין22

2,260.00הריסות ופירוקים24

916.00ריהוט וציוד מורכב בבנין30

25,606.98סה"כ עלות

4,353.19מע"מ בשיעור 17%

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס אלדהראת 318527
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29,960.17סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס אלדהראת 318527
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מתקני תברואה07

צינורות למערכת נקזים07.031

ניקוז מי גשם בחצר הדרומית,התקנת צינור ניקוז מי גשם חדש07.031.0055
8"-10" , מותקן בחצר לאורך עד 20 מ כולל חפירה בעומק 40 ס"מ

כולל תיקון ריצוף אבן משתלבות במקום.

1.006,800.006,800.00קומפ

ניקוז מי גשם בכניסה המזרחית לאורך 15מ'.התקנת צינור ניקוז07.031.0950
מי גשם חדש 8"-10" כולל בריכת מבטון , מותקן בחצר כולל

חפירה בעומק 40 ס"מ כולל תיקון פיתוח

1.006,800.006,800.00קומפ

13,600.00סה"כ לצינורות למערכת נקזים

13,600.00סה"כ למתקני תברואה

עבודות צביעה11

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

שיפוץ וצביעה מחדש צבע פלסטי "פלסטיקיר" או ש"ע, על טיח11.011.0100
פנים, לרבות שכבת "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות צבע פלסטי

120.0025.503,060.00מ"ר

3,060.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

3,060.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום12

חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב12.011

חלון במידות 2.00/1.00 מ",נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-12.011.02102
מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 7000 או ש"ע, בשטח מעל

1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר

1.001,150.001,150.00מ"ר

1,150.00סה"כ לחלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב

זכוכית לזיגוג דלתות וחלונות וציפויי חלונות וקירות12.111

החלפת זכוכית בחדר יועץ, זכוכית ביטחון 3+3 מ"מ (טריפלקס)12.111.0010
עם P.V.B 0.38 במקום זכוכית 4 מ"מ שקופה

1.5087.00130.50מ"ר

130.50סה"כ ל זכוכית לזיגוג דלתות וחלונות וציפויי חלונות וקירות

1,280.50סה"כ לעבודות אלומיניום

ניקיון24

עבודות פולשש ב5 כיתות 53 מ"ר כל כיתה ומזדרון של קומה24.0006
קרקע.

5.001,000.005,000.00קומפ

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס אלהלאל 318469
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ניסורים באלמנטים מבטון מזוין24.031

ניסור במסור יהלום קיר בחדר מלאכה,מבטון מזויין בעובי 24.031.003010-20
ס"מ. המחיר למ' כאשר הכמות הכוללת של הניסורים הינה עד 10

מ' (לניסור בכל הסעיפים)

5.00410.002,050.00מ'

2,050.00סה"כ לניסורים באלמנטים מבטון מזוין

7,050.00סה"כ לניקיון

פיתוח נופי40

קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון40.061

יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, בעובי 20 ס"מ ורוחב מעל 1
מ'. המחיר כולל זיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)

קיר תומך מבטון מזויין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ
ובגובה עד 2 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש

הקיר וזיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)

0.00סה"כ לקירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

0.00סה"כ לפיתוח נופי

ריהוט חוץ42

ברזיות42.042

ברזיה מבטון טרום, בגמר חלק/גרנוליט, במידות 74/74 ס"מ42.042.0110
ובגובה 80 ס"מ, עם 4 ברזי לחצן מוגנים אנטי ונדאלי, דגם "גביש"
תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע, בגוון אפור, לרבות בסיס עם בריכה

מובנת לניקוז

3.006,550.0019,650.00יח'

1.00150.00150.00יח'פירוק ברזיה מבטון טרום קיימת42.042.0111

19,800.00סה"כ לברזיות

19,800.00סה"כ לריהוט חוץ

גידור44

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה44.012

גדר דגם "כנרת" או ש"ע בגובה 1.10מ' עשויה מפרופילים ניצבים44.012.0003
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

(מול עמדת השומר)

3.00320.00960.00מ'

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס אלהלאל 318469
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960.00סה"כ לגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה

שערים מפרופילי פלדה44.031

1.00670.00670.00יח'תוספת לשער 110/150 מ", עבור מנעול צילינדר לשער חד כנפי44.031.0510

670.00סה"כ לשערים מפרופילי פלדה

1,630.00סה"כ לגידור

סלילת כבישים ורחבות51

צביעה וסימון דרכים51.082

צביעה או חידוש פסים בקצות רציף או משטחים חיצוניים, בגוון51.082.0474
לבן או צבעוני, לרבות ניקוי, צביעה בצבע מסוג אקופוקסי 80 או
אמרלוק 400 או ש"ע, פיזור אגרגט קוורץ טבעי למניעת החלקה

(חצר דרומית)

1.005,000.005,000.00קומפ

5,000.00סה"כ לצביעה וסימון דרכים

5,000.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

סה"כ לב"ס אלהלאל 318469

סה"כ לב"ס אלהלאל 318469

13,600.00מתקני תברואה07

3,060.00עבודות צביעה11

1,280.50עבודות אלומיניום12

7,050.00ניקיון24

0.00פיתוח נופי40

19,800.00ריהוט חוץ42

1,630.00גידור44

5,000.00סלילת כבישים ורחבות51

51,420.50סה"כ עלות

8,741.49מע"מ בשיעור 17%

60,161.99סה"כ כולל מע"מ

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס אלהלאל 318469
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נגרות אומן ומסגרות פלדה06

צינורות פלדה למי גשמים, קוטר "6 עובי דופן "5/32 עם ציפוי פנים מלט06.0022
צמנט וצביעה חיצונית מותקנים גלויים על קיר, לרבות חבקים ומחברים,

ללא ספחים.

16.00220.003,520.00מ'

מנעולים06.061

החלפת מנעול ישן של תא שירותים.06.061.0010

מנעול "תפוס פנוי" עגול בגימור ניקל מוברש

15.0055.00825.00יח'

825.00סה"כ למנעולים

4,345.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה07

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות07.041

פירוק אסלה קיימת והתקנת מושב חדש ומכסה לאסלת "דגם חרמון"07.041.0470
דוגמת "חרסה" או ש"ע, לרבות צירים מפלב"מ (נירוסטה), גוון לבן

5.00300.001,500.00יח'

1,500.00סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות

1,500.00סה"כ למתקני תברואה

עבודות טיח09

טיח פנים09.011

תיקוני טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים09.011.0020
השכבה השניה ללא סיד, וצביעה בשתי שכבות כדוגמת הקיים.

12.00108.001,296.00מ"ר

1,296.00סה"כ לטיח פנים

1,296.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי10

חיפוי קירות10.050

פירוק וחיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 10.050.001220/20
ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר(חדרי שירותים)

20.00180.003,600.00מ"ר

פירוק וחיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 10.050.001320/20
ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר(חדרי כיתות)

20.00180.003,600.00יח'

7,200.00סה"כ לחיפוי קירות

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס אלנהדה 318147
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7,200.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה11

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

40.0022.00880.00מ"רצבעים פלסטיים אקרילים בכניסה לבית הספר11.011.0098

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה,11.011.0200
לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע

בקומה 2 בפרזדור

50.0028.001,400.00מ"ר

2,280.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

2,280.00סה"כ לעבודות צביעה

סה"כ לב"ס אלנהדה 318147

סה"כ לב"ס אלנהדה 318147

4,345.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

1,500.00מתקני תברואה07

1,296.00עבודות טיח09

7,200.00עבודות ריצוף וחיפוי10

2,280.00עבודות צביעה11

16,621.00סה"כ עלות

2,825.57מע"מ בשיעור 17%

19,446.57סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס אלנהדה 318147

עמוד 18/07/20212
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עבודות איטום05

איטום רצפות חדרים רטובים05.028

תיקון ואיטום נזילות ברצפת שירותי בנים.05.028.0009

איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים
מושבחים בפולימרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או

"מסטיגום 10" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או
"פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 1000" או ש"ע בכמות 300

גר'/מ"ר, ב-3 שכבות ציפוי (בכמות כוללת של 4.5 ק"ג/מ"ר)
לקבלת ציפוי יבש בעובי של 3 מ"מ

40.0085.003,400.00מ"ר

תיקון ואיטום נזילות ברצפת שירותי בנות.05.028.0010

איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים
מושבחים בפולימרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או

"מסטיגום 10" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או
"פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 1000" או ש"ע בכמות 300

גר'/מ"ר, ב-3 שכבות ציפוי (בכמות כוללת של 4.5 ק"ג/מ"ר)
לקבלת ציפוי יבש בעובי של 3 מ"מ

40.0085.003,400.00מ"ר

6,800.00סה"כ לאיטום רצפות חדרים רטובים

איטום05.062

1.003,500.003,500.00קומפתיקון ואיטום נזילות ברצפת שירותי בנים.05.062.0031

1.003,500.003,500.00קומפתיקון ואיטום נזילות ברצפת שירותי בנות.05.062.0032

7,000.00סה"כ לאיטום

13,800.00סה"כ לעבודות איטום

מתקני תברואה07

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות07.041

אסלה מחרס לבן סוג א' - לרבות מושב, מכסה כבד מפלסטיק07.041.0010
ומיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי דוגמת "חרסה" דגם "P 302" או

ש"ע

שירותים בנות בקומה קרקע

5.00534.002,670.00יח'

2,670.00סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות

כיורים וקערות07.042

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס אלסלאם 318311
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כיורי רחצה מחרס לבן סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "אוסלו 60" או07.042.0011
ש"ע

שירותים בנים בקומה א

4.00630.002,520.00יח'

כיורי רחצה מחרס לבן סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "אוסלו 60" או07.042.0012
ש"ע

שירותים בנות בקומה א

4.00630.002,520.00יח'

5,040.00סה"כ לכיורים וקערות

7,710.00סה"כ למתקני תברואה

עבודות טיח09

טיח חוץ09.021

ניקוי ואיטום ע"י התזת שכבה של חומר שקוף מסוג "סילוקסאן09.021.0302
CS" או "סילקו 100" או "מסטיקליר" או "רודסיל 224" או ש"ע

המשמש לאיטום בפני חדירת מים ע"ג חזית הכיתות הצפונית, לא
כולל פיגום,

0.30/35.0 מ'

1.5030.0045.00מ"ר

45.00סה"כ לטיח חוץ

45.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי10

ריצוף באריחי טרצו10.010

הערות: 1. מחירי ריצוף באריחי טרצו שלהלן כוללים רובה
צמנטית אקרילית.

2. במידה ומבוצע ליטוש/מילוי "דבק שיש" בפוגות - יש להפחית
עלות רובה צמנטית אקרילית שלא תבוצע - לפי סעיף

 .10.032.0700
3. לעב' ליטוש/מילוי "דבק שיש" בפוגות - ראה תת פרק 10.100.

ריצוף באריחי טרצו על בסיס צמנט לבן/אפור בגוונים ואגרגטים10.010.0011
שונים במידות 30/30 ס"מ ובעובי 3 ס"מ מסדרת "ישראלי" תוצרת

"מרצפות פקיעין" או ש"ע, רמת התנגדות להחלקה R10(X) לפי
ת"י 2279, רמת שחיקה 1, מחיר יסוד 67 ש"ח/מ"ר

54.00217.0011,718.00מ"ר

35.0045.001,575.00מ'שיפולי טרצו לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ10.010.0017

13,293.00סה"כ לריצוף באריחי טרצו

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס אלסלאם 318311
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ריצוף באריחי שיש10.032

סף שיש בדלת כניסה לכיתה להנגשתה, בגובה 5 ס"מ ורוחב 10.032.031610
ס"מ ואורך הדלת.

1.2084.00100.80מ'

100.80סה"כ לריצוף באריחי שיש

חיפוי קירות10.050

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 10.050.001620/20
ס"מ, מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר בשירותי בנות.

6.00232.001,392.00מ"ר

1,392.00סה"כ לחיפוי קירות

אלמנטים טרומיים מטרצו, מדרגות ואדני חלונות10.080

5.00850.004,250.00יח'תיקון מדרגות טרומיות מטרצו על בסיס צמנטבמידות שונות10.080.0022

4,250.00סה"כ לאלמנטים טרומיים מטרצו, מדרגות ואדני חלונות

19,035.80סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה11

צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על קיר בטון במריחה או בהתזה11.0001
(כושר כיסוי 11-12 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר"

ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע

1.003,000.003,000.00קומפ

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

מרק (שפכטל) בשכבה אחת והחלקתו על קירות פנים מעל טיח או11.011.0070
לאחר גירוד הצבע. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד

10.0022.00220.00מ"ר

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה לרבות11.011.0201
שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע

בקומה 2 בכיתות גן

250.0028.007,000.00מ"ר

צבע "פוליאור" או ש"ע על טיח פנים או גבס, לרבות שכבת יסוד11.011.0301
"בונדרול סופר" או ש"ע, צבע יסוד ראשון סינטטי ושתי שכבות
"פוליאור" או ש"ע. מרק (שפכטל) להחלקת קירות לפני הצבע

נמדד בנפרד

10.0052.00520.00מ"ר

7,740.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

10,740.00סה"כ לעבודות צביעה

הריסות ופירוקים24

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס אלסלאם 318311
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1.00400.00400.00קומפניקוי 2 מרזבים בשתי כיתות גן.24.0006

פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים אשר אינם24.****
מיועדים להריסה לרבות סיתות שכבת הטיט, בשירותי בנות.

6.0010.0060.00מ"ר

ניסורים באלמנטים מבטון מזוין24.031

ניסור טריפונה קיימת. ניסור במסור יהלום באלמנטים מבטון24.031.0042
מזויין בעובי 10-20 ס"מ. המחיר למ' כאשר הכמות הכוללת של

הניסורים הינה מעל 30 מ' ניסור (לניסור בכל הסעיפים)

120.00120.0014,400.00מ'

14,400.00סה"כ לניסורים באלמנטים מבטון מזוין

פירוק ריצוף24.041

54.0036.001,944.00מ"רפירוק ריצוף קיים24.041.0010

1,944.00סה"כ לפירוק ריצוף

פירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום24.070

פירוק חממה קונסטרוקצית עץ לגג אסבסט (פירוק לוחות האסבסט24.070.0020
נמדד בנפרד)

112.0050.005,600.00מ"ר

פירוק חממה קונסטרוקצית פלדה, לרבות פחי קשר וכד'24.070.0029
(קונסטרוקציה קלה) בשטח עד 250 מ"ר

300.0030.009,000.00מ"ר

60.0028.001,680.00מ"רקילוף שכבות איטום מעל גג קיים24.070.0500

16,280.00סה"כ לפירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום

33,084.00סה"כ להריסות ופירוקים

פיתוח נופי40

מדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה40.052

מדרגות יצוקות באתר, בטון ב-30 (בטון גלוי ומוחלק) בחתך40.052.0010
משולש עד 40/17 ס"מ ברוחב 1.00 מ .לרבות משטח בטון משופע

בעובי 15 ס"מ, מצע מהודק וזיון הבטון

12.00400.004,800.00מ'

4,800.00סה"כ למדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה

קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון40.061

70.0057.003,990.00מ"קחפירה עבור יסוד עובר לקיר תומך, בעומק עד 2 מ'40.061.0010

יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, בעובי 20 ס"מ ורוחב מעל 40.061.00611
מ'. המחיר כולל זיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)

28.001,100.0030,800.00מ"ק

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס אלסלאם 318311
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קיר תומך מבטון מזויין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ40.061.0101
ובגובה מ- 2.01 ועד 7.0 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל

עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)

40.001,400.0056,000.00מ"ק

90,790.00סה"כ לקירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

קירות כובד וגדרות בטון40.070

הערות: 1. בסעיפי קירות כובד המחיר כולל את עבודות העפר
ליסוד ולקיר (לרבות חפירה ו/או חציבה), את המילוי החוזר,

היסוד, הקיר, התפרים, הנקזים וכל הנדרש לביצוע מושלם של
הקיר. מדידת גובה קיר הכובד הינה מתחתית היסוד.

2. חיפוי קיר גדר או קיר כובד בלוחות אבן לפי ת"י 2378 (חיפוי
עם 4 קידוחים בכל אבן וחיבור בחוט "נירוסטה" אל רשת מאחורי

האבן ) - ראה תת פרק 14.050.

קיר גדר מבטון ב-30 בעובי עד 35 ס"מ ובגובה מעל 0.7 מ' ועד40.070.0082
2.5 מ', מאבן "חאמי" מנוסרת מצד אחד, לרבות יסוד במידות

100/20 ס"מ. מדידת גובה קיר הגדר הינה מתחתית היסוד

3.00800.002,400.00מ'

2,400.00סה"כ לקירות כובד וגדרות בטון

97,990.00סה"כ לפיתוח נופי

גידור44

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה44.012

גדר דגם "כנרת" או ש"ע בגובה 2.0 מ' עשויה מפרופילים ניצבים44.012.0003
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

3.00360.001,080.00מ'

1,080.00סה"כ לגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה

1,080.00סה"כ לגידור

סלילת כבישים ורחבות51

עבודות הכנה ופירוק51.010

הריסת קיר תומך קיים בגובה 0.5-1.0 מ באורל של 20 מ ,מבטון51.010.0330
מזויין עם ציפוי אבן, לרבות היסוד

5.00600.003,000.00מ"ק

3,000.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

3,000.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

סה"כ לב"ס אלסלאם 318311

סה"כ לב"ס אלסלאם 318311

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס אלסלאם 318311
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סה"כ לב"ס אלסלאם 318311

13,800.00עבודות איטום05

7,710.00מתקני תברואה07

45.00עבודות טיח09

19,035.80עבודות ריצוף וחיפוי10

10,740.00עבודות צביעה11

33,084.00הריסות ופירוקים24

97,990.00פיתוח נופי40

1,080.00גידור44

3,000.00סלילת כבישים ורחבות51

186,484.80סה"כ עלות

31,702.42מע"מ בשיעור 17%

218,187.22סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס אלסלאם 318311

עמוד 18/07/20216

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 197אתר דקל
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות איטום05

איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות05.013

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

100.0070.007,000.00מ"ר

7,000.00סה"כ לאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות

איטום תפרי התפשטות אנכיים בקירות05.062

תיקון נזילות בגג שירותי בנות בקומת כניסה.05.062.0010

איטום תפרי התפשטות אנכיים פנימיים בקירות ברוחב 30 מ"מ,
ע"י חומר איטום אלסטומרי על בסיס פוליאוריטן מסוג "וולקם

99H" 921" או ש"ע או פוליסולפיד חד או דו-רכיבי מסוג "פוליטר
או ש"ע, לרבות ניקוי התפר, יישור שפתי התפר, פריימר, החדרת

פרופיל גיבוי מפוליאתילן מוקצף בקוטר 25 מ"מ ומילוי התפר
בחומר האיטום

1.00500.00500.00קומפ

500.00סה"כ לאיטום תפרי התפשטות אנכיים בקירות

7,500.00סה"כ לעבודות איטום

מתקני תברואה07

6.0080.00480.00יח'תיקון וניקוי 6 צמגים.07.0003

פירוק והתקנת צינור ביוב בשלושת קומות.העבודה בחזית07.0950
הדרומית. 13 מ אורך צנרת.

1.001,800.001,800.00קומפ

כיורים וקערות07.042

קערת אורחים/נטילת ידיים תלויה מחרס לבן סוג א' דוגמת07.042.0101
"חרסה" דגם "אסטרה 40" או ש"ע עם מתלה מגבת גימור ניקל

6.00800.004,800.00יח'

4,800.00סה"כ לכיורים וקערות

ניקוז מי גשמים07.050

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס עארה ב' 318261

עמוד 18/07/20211

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 187אתר דקל
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

צינורות פלדה למי גשמים, קוטר "6 עובי דופן "5/32 עם ציפוי07.050.0022
פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית מותקנים גלויים על קיר, לרבות

חבקים ומחברים, ללא ספחים

מיקום בפינה המערב צפונית לניקוז מי גשם לאורך 3 קומות כ
12מ'.

12.00300.003,600.00מ'

3,600.00סה"כ לניקוז מי גשמים

10,680.00סה"כ למתקני תברואה

עבודות ריצוף וחיפוי10

תיקונים10.012

1.00250.00250.00מ"רתיקון / ריצוף קרמיקה בפינת חלל המדרגות בקומה א'10.012.0001

250.00סה"כ לתיקונים

250.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה11

1.004,000.004,000.00קומפצביעת מעקות (ברזל) במדרגות חיצוניות מקומת קרקע לקומה א'.11.0001

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס11.012

צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חוץ חלק במריחה או11.012.0010
בהתזה,כולל תיקונים בשפכטל (כושר כיסוי 11-12 מ"ר/ליטר),

לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או
ש"ע

500.0033.0016,500.00מ"ר

16,500.00סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס

צביעת מוצרי מסגרות11.030

0.00סה"כ לצביעת מוצרי מסגרות

20,500.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום12

תוספות לדלתות וחלונות מאלומיניום12.115

איטום היקף פתחי חלונות עבור סרט "Butyl" או ש"ע ברוחב 12.115.010010
ס"מ (חלונות כיתות בצד הצפוני בקומה עליונה).

70.0036.002,520.00מ'

2,520.00סה"כ לתוספות לדלתות וחלונות מאלומיניום

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס עארה ב' 318261

עמוד 18/07/20212

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 187אתר דקל
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

2,520.00סה"כ לעבודות אלומיניום

רכיבים מתועשים בבניין22

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות22.011

מחיצות גבס ירוק (נגד מים) חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי22.011.0020
כולל של 95-100 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח
פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו -

ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ
ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)

12.00200.002,400.00מ"ר

2,400.00סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות

2,400.00סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

הריסות ופירוקים24

12.0025.00300.00מ"רפירוק מחיצות גבס קיימות24.0005

חציבת שקעים בקירות וקורות24.022

10.0045.00450.00מ'תיקון שקעים חשמל שונים בקירות בניה קיימים,24.022.0020

450.00סה"כ לחציבת שקעים בקירות וקורות

פירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה24.060

פירוק מעקה פלדה קיים אופקי או משופע (למהלך מדרגות) בגובה24.060.0300
עד 2.0 ס"מ

10.0050.00500.00מ'

500.00סה"כ לפירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה

1,250.00סה"כ להריסות ופירוקים

פיתוח נופי40

ריצוף באבנים משתלבות40.053

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 40.053.031010/20
ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל

מצע),

ימינה לכניסה הדרומית להנחר חדר שומר

50.0080.004,000.00מ"ר

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 40.053.031110/20
ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל

מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור

האיזור תא השומר ופחי אשפה

25.00110.002,750.00מ"ר

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס עארה ב' 318261

עמוד 18/07/20213

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 187אתר דקל
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

50.0025.001,250.00מ"רפירוק אבן משתלבות בעובי 6 ס"מ,במידות 10/20 או 20/20 ס"מ40.053.0312

8,000.00סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

8,000.00סה"כ לפיתוח נופי

גידור44

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה44.012

גדר דגם "כנרת" או ש"ע בגובה 2.0 מ' עשויה מפרופילים ניצבים44.012.0003
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

2.00360.00720.00מ'

720.00סה"כ לגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה

720.00סה"כ לגידור

סה"כ לב"ס עארה ב' 318261

סה"כ לב"ס עארה ב' 318261

7,500.00עבודות איטום05

10,680.00מתקני תברואה07

250.00עבודות ריצוף וחיפוי10

20,500.00עבודות צביעה11

2,520.00עבודות אלומיניום12

2,400.00רכיבים מתועשים בבניין22

1,250.00הריסות ופירוקים24

8,000.00פיתוח נופי40

720.00גידור44

53,820.00סה"כ עלות

9,149.40מע"מ בשיעור 17%

62,969.40סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס עארה ב' 318261

עמוד 18/07/20214

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 187אתר דקל
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הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס עארה ב' 318261

עמוד 18/07/20215

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

דלתות למוסדות חינוך (מעץ או מפח)06.012

4.00600.002,400.00יח'החלפת מנעול דלת אלומניום לפי דוגמת הקיים.06.012.0004

4.00700.002,800.00יח'החלפת מנעול "תפוס-פנוי" ,דלת עץ תא שירותים בנים06.012.0005

2.00700.001,400.00יח'תיקון דלת עץ בקומה א06.012.0006

6,600.00סה"כ לדלתות למוסדות חינוך (מעץ או מפח)

סורגי פלדה, תושבות למזגן, רשתות להרחקת יונים ופרופ06.051

חיתוך בגדר מוסדי והתקנת שער מילוט בצד המערבי מידות06.051.0500
130/210 עם מנעול.

1.001,600.001,600.00יח'

1,600.00סה"כ לסורגי פלדה, תושבות למזגן, רשתות להרחקת יונים ופרופ

מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק06.055

מאחז יד בחדר מדרגות מצינור פלדה מגולוון וצבוע בתנור, בקוטר06.055.0010
"1/2 1 לרבות חיזוקים לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור

12.00220.002,640.00מ'

2,640.00סה"כ למאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק

10,840.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה07

צינורות למערכת נקזים07.031

07.031.0950
התקנת צינור ניקוז מי גשם חדש 8"-10" , מותקן בחצר לאורך 25
מ כולל חפירה בעומק 40 ס"מ כולל תיקון פיתוח, בגבול המערבי

לב"ס.

.

25.00150.003,750.00מ'

3,750.00סה"כ לצינורות למערכת נקזים

3,750.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל08

כבלי טלפון08.038

כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק"08.038.0040
50X2X0.4, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

25.0033.00825.00מ'

825.00סה"כ לכבלי טלפון

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס תיכון עארה

עמוד 18/07/20211

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 201אתר דקל
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

825.00סה"כ למתקני חשמל

עבודות טיח09

טיח פנים09.011

8.00110.00880.00מ"רעבודות טיח על גדר בטון כולל שליכט צבעוני.09.011.0020

880.00סה"כ לטיח פנים

880.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות צביעה11

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

20.0035.00700.00מ"רתיקוני סדקים וצבעים פלסטיים אקרילים בחדר מורים11.011.0098

135.0025.003,375.00מ"רצבעים פלסטיים אקרילים בחלל המדרגות.11.011.0099

4,075.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

4,075.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום12

זכוכית לזיגוג דלתות וחלונות וציפויי חלונות וקירות12.111

3.0075.00225.00מ"רתיקון זכוכית מחוסמת 4 מ"מ במקום זכוכית 4 מ"מ שבורה12.111.0200

תיקון זכוכית מחוסמת 4 מ"מ במקום זכוכית 4 מ"מ שבורה מידות12.111.0201
1.50/2.0 בקומה א

3.0075.00225.00מ"ר

450.00סה"כ ל זכוכית לזיגוג דלתות וחלונות וציפויי חלונות וקירות

450.00סה"כ לעבודות אלומיניום

הריסות ופירוקים24

ברזול24.012

10.00125.001,250.00מ"רתיקון מוטות מעקה ברזל באורך 1.0מ'24.012.0100

1,250.00סה"כ לברזול

1,250.00סה"כ להריסות ופירוקים

ריהוט וציוד מורכב בבנין30

מתקני ספורט באולמות ספורט30.023

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס תיכון עארה

עמוד 18/07/20212

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

2.00320.00640.00יח'רשת לבנה אולימפית במידות סטנדרטיות תקניות, לשער כתרגל.30.023.0320

640.00סה"כ למתקני ספורט באולמות ספורט

640.00סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

בניה40

קירות40.070

הגבהת קורת בטון מתחת לגדר מוסדי בצד הצפוני לאורך 36 מ'40.070.0138
וגובה 0.3 מ'.

15.00100.001,500.00מ"ר

1,500.00סה"כ לקירות

1,500.00סה"כ לבניה

סלילת כבישים ורחבות51

עבודות הכנה ופירוק51.010

פירוק והרכבת ברז כיבוי אש (הידרנט) קיים קוטר "2, לרבות סגירה51.010.0100
באוגן מאוגן עיוור

1.002,200.002,200.00יח'

2,200.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

2,200.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

סה"כ לב"ס תיכון עארה

סה"כ לב"ס תיכון עארה

10,840.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

3,750.00מתקני תברואה07

825.00מתקני חשמל08

880.00עבודות טיח09

4,075.00עבודות צביעה11

450.00עבודות אלומיניום12

1,250.00הריסות ופירוקים24

640.00ריהוט וציוד מורכב בבנין30

1,500.00בניה40

2,200.00סלילת כבישים ורחבות51

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס תיכון עארה

עמוד 18/07/20213

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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סה"כ לב"ס תיכון עארה

26,410.00סה"כ עלות

4,489.70מע"מ בשיעור 17%

30,899.70סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס תיכון עארה
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות עפר01

מילוי מובא, מצעים והידוק01.050

מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ כולל הידוק01.050.0090
מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של

עד 250 מ"ק

100.00120.0012,000.00מ"ק

12,000.00סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק

12,000.00סה"כ לעבודות עפר

עבודות איטום05

איטום גגות במערכת ביטומנית במריחות חמות05.012

איטום גגות (בניין ג) שטוחים במריחות חמות של ביטומן05.012.0010
מנושב 105/25 במריחות חמות ב-2 שכבות (בכמות כוללת 3

ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2 מ"מ, לרבות יריעת
רשת זכוכית אינטרגלס במשקל 60 גר'/מ"ר וגודל עין 3/3 מ"מ

ובזיקת חול על השכבה העליונה, לרבות פריימר ביטומני בכמות
300 גר'/מ"ר מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474" או ש"ע

30.0062.001,860.00מ"ר

1,860.00סה"כ לאיטום גגות במערכת ביטומנית במריחות חמות

איטום תפרי התפשטות בגגות שטוחים05.061

איטום ברטיבות בחדר המנהל,איטום תפרי אופקיים ברוחב 05.061.002030
מ"מ, ע"י 2 רצועות ברוחב 45 ס"מ מיריעות ביטומניות

אלסטומריות מושבחות בפולימר SBS מסוג "פוליפז 5M חול"
או "ספירפלקס 5M" או ש"ע משוריינות בלבד פוליאסטר בעובי
5 מ"מ, לרבות פרופיל גיבוי מפוליאתילן מוקצף בקוטר 25 מ"מ

בין 2 רצועות האיטום

10.00130.001,300.00מ'

1,300.00סה"כ לאיטום תפרי התפשטות בגגות שטוחים

3,160.00סה"כ לעבודות איטום

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

דלתות עץ ופולימר06.010

דלת (שירותי מורים) דלת לבודה עם מילוי כוורת קרטון חד06.010.0005
כנפית לפתיחה צירית, במידות 70-80/210 ס"מ, מסגרת

פנימית עץ לבן 3 ס"מ, מעטפת הדלת מזונית או סיבית, משקוף
עץ אורן, הדלת והמשקוף לצבע

2.001,200.002,400.00יח'

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס תיכון ערערה 8001202
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

דלת בפרוזדור שמובילים למקלט,דלת לבודה עם מילוי כוורת06.010.0310
קרטון דו כנפית לפתיחה צירית 140-160/210 ס"מ (כנף אחת

לפחות ברוחב 90 ס"מ), מסגרת פנימית עץ לבן 3 ס"מ, מעטפת
הדלת מזונית או סיבית, ציפוי טפט נייר PL לדלת ולמשקוף מעץ

אורן

2.002,400.004,800.00יח'

אגף דלת לתא שירותים,דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד,06.010.2200
לפתיחה צירית, במידות סטנדרט 60-90/206 ס"מ, דגם "למינטו

קלסיק" דוגמת "חמדיה" או ש"ע, לפי ת"י 23, גוון אגוז/שרי
ומנעול תפוס-פנוי, ללא משקוף

5.001,200.006,000.00יח'

אגף דלת למחסן ליד שירותים בנים,דלת לבודה עם מילוי06.010.2201
פלקסבורד, לפתיחה צירית, במידות סטנדרט 60-90/206 ס"מ,
דגם "למינטו קלסיק" דוגמת "חמדיה" או ש"ע, לפי ת"י 23, גוון

אגוז/שרי ומנעול חד לישוני, ללא משקוף

2.001,200.002,400.00יח'

דלת (שירותי בנים קומה ב) דלת לבודה עם מילוי כוורת קרטון06.010.2202
חד כנפית לפתיחה צירית, במידות 70-80/210 ס"מ, מסגרת

פנימית עץ לבן 3 ס"מ, מעטפת הדלת מזונית או סיבית, משקוף
עץ אורן, הדלת והמשקוף לצבע

5.001,200.006,000.00יח'

21,600.00סה"כ לדלתות עץ ופולימר

דלתות פנים06.013

0.00סה"כ לדלתות פנים

ארונות עץ ,כסאות ושולחנות06.014

דלת עץ לבודה 70/210,כולל משקוף ופרזול ןמנעול עם מפתח06.014.0003
למחסן

1.001,200.001,200.00יח'

11.00450.004,950.00יח'תיקון דלתות בכיתות,חידוש פרזול וחיזוק משקוף06.014.0004

6,150.00סה"כ לארונות עץ ,כסאות ושולחנות

סורגי פלדה, תושבות למזגן, רשתות להרחקת יונים ופרופ06.051

סורג קבוע(6 כיתות בקומה א)דוגמה סטנדרטית עשוי מפרופיל06.051.0009
פלדה 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)

56.00510.0028,560.00מ"ר

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

28,560.00

מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק06.055

מאחז יד בחדר מדרגות מצינור פלדה מגולוון וצבוע בתנור,06.055.0010
בקוטר "1/2 1 לרבות חיזוקים לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי

החיבור

20.00220.004,400.00מ'

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס תיכון ערערה 8001202
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

4,400.00סה"כ למאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק

מנעולים06.061

10.0055.00550.00יח'תוספת למנעול עבור מנעול עגול גימור ניקל מוברש "תפוס פנוי"06.061.0010

550.00סה"כ למנעולים

61,260.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה07

1.00920.00920.00יח'החלפת ברז לפי דגם קיים,ברז ליד מעבדות07.0002

1.00980.00980.00יח'צינור מכבי אש07.0003

צינורות למערכת נקזים07.031

1.00650.00650.00קומפסידור ניקוז מי גשם בכניסה לכיתות07.031.0950

650.00סה"כ לצינורות למערכת נקזים

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות07.041

אסלה מחרס בגוון פרגמון סוג א' - לרבות מושב, מכסה כבד07.041.0020
מפלסטיק ומיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי דוגמת "חרסה" דגם

"P 302" או ש"ע

4.00880.003,520.00יח'

3,520.00סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות

כיורים וקערות07.042

כיור לשירותים בנים בקומה קרקע תלוי מחרס לבן סוג א' דוגמת07.042.0011
"חרסה" דגם "אוסלו 60" או ש"ע

3.00700.002,100.00יח'

2,100.00סה"כ לכיורים וקערות

ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים07.045

מתקן לשתיית מים קרים (קולר) מפלב"מ 316 (נירוסטה)07.045.2000
"Ran Water" למוסדות, תוצרת "דור המים" או "עולם המים" או
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

1.002,500.002,500.00יח'

2,500.00סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים

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

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס תיכון ערערה 8001202
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

משטח שיש לשירותים בנים בקומה א ,משטח שיש (אבן)07.046.0012
"חברון" בעובי 3 ס"מ לרבות מדידה, הובלה והרכבה

2.00680.001,360.00מ"ר

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

1,360.00

עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין07.100

ארון לציוד כיבוי אש מפיברגלס עם דלת נועלת, במידות07.100.0200
80/80/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון "3/4

המשולם בנפרד)

2.00590.001,180.00קומפ

1,180.00סה"כ לעמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין

משטפות עיניים, מקלחות ביטחון וברזים לתעשייה ומעבדו07.130

סוללה מהקיר למים חמים וקרים עם מנגנון מיקס וידית מרפק07.130.0480
למעבדה מק"ט BR2536002103952 או ש"ע, פיה באורך 20

ס"מ, ללחץ עבודה 10 אטמ', לרבות חיתוך פתח לברז בעמידה,
מותקן מושלם

3.001,080.003,240.00יח'

סה"כ למשטפות עיניים, מקלחות ביטחון וברזים לתעשייה
ומעבדו

3,240.00

16,450.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל08

גופי תאורה שונים-ושקעי חשמל08.082

10.001,200.0012,000.00יח'התקנת תאורה בחצר לפי דגם הקיים או ש"ע .08.082.0300

6.00650.003,900.00יח'התקנת תאורה בחדר מחשבים מסוג ניון ארוך כדוגמת הקיים08.082.0301

15,900.00סה"כ לגופי תאורה שונים-ושקעי חשמל

15,900.00סה"כ למתקני חשמל

עבודות טיח09

טיח גבס וטיח לממ"ד09.013

תיקון טיח/טיח רב תכליתי PL130" או "770" או ש"ע מאושר09.013.0030
לממ"ד בעובי 10 מ"מ, עם רשת סיבי זכוכית ושליכט באגר או

ש"ע בעובי עד 5 מ"מ

6.00110.00660.00מ"ר

660.00סה"כ לטיח גבס וטיח לממ"ד

660.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי10

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס תיכון ערערה 8001202
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

1.001,200.001,200.00קומפתיקון ופוליש למדרגה ממוזאיקה שטח עד 25 מ"ר10.0001

ריצוף בשטיחים10.043

5.0025.00125.00מ'התקנת פנל דוגמת הקיים או ש"ע בגובה 7 ס"מ,10.043.0310

125.00סה"כ לריצוף בשטיחים

1,325.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה11

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

שכבה עליונה (אחת) של צבע אקרילי "סופרקריל" או ש"ע,11.011.0207
במריחה או בהתזה על קירות פנים

1,000.0025.0025,000.00מ"ר

25,000.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס11.012

60.0033.001,980.00מ"רצביעה ותיקון הצללות קיימים11.012.0010

1,980.00סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס

צביעת מוצרי נגרות11.020

צבע "סופרלק" או "פוליאור" או ש"ע על ספסלים מעצ , לרבות11.020.0100
מריחה בשמן איטום לעץ, דבק שפכטל 2000, שכבת צבע יסוד

סינטטי לעץ ושתי שכבות צבע עליון "סופרלק" או ש"ע

25.00140.003,500.00יח'

3,500.00סה"כ לצביעת מוצרי נגרות

30,480.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום12

דלתות אלומיניום ציריות12.053

דלת 80/210 ציר,למערכת,אגף אחד מאולגנת/צבועה כדוגמת12.053.0200
קליל 4500 או ש"ע, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר

1.681,860.003,124.80מ"ר

דלת ציר עם ידית בהלה, אגף אחד מאולגנת/צבועה עם אגף12.053.0410
קבוע בצד כדוגמת קליל "בלגי" 4300 או 4350 ש"ע. הדלת

והאגף בשטח כולל מעל 4.0 מ"ר ועד 5.0 מ"ר

6.001,600.009,600.00מ"ר

12,724.80סה"כ לדלתות אלומיניום ציריות

תוספות לדלתות וחלונות מאלומיניום12.115

2.00950.001,900.00יח'תוספת עבור ידית בהלה לדלת במידות 120/210 ס"מ12.115.0200

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס תיכון ערערה 8001202
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1,900.00סה"כ לתוספות לדלתות וחלונות מאלומיניום

14,624.80סה"כ לעבודות אלומיניום

מסגרות חרש19

סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים19.030

סיכוך גגות בלוחות פח טרפזי (איסכורית) בעובי 0.6 מ"מ19.030.0010
מגולוון וצבוע, בעלי גובה גל של 38 מ"מ, לרבות אביזרי איטום

וחיבור

60.0075.004,500.00מ"ר

4,500.00סה"כ לסיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים

4,500.00סה"כ למסגרות חרש

רכיבים מתועשים בבניין22

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות22.011

3.00230.00690.00מ"רתיקון תקרת גבס בחדר מנהל22.011.0600

1.001,260.001,260.00מ"רתיקון תקרת גבס כולל תיאורה22.011.6001

1,950.00סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות

1,950.00סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

הריסות ופירוקים24

הריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בטון24.012

הריסת קירות (שירותי מורים)בנויים ומטויחים ו/או מחופים24.012.0020
בקרמיקה, בעובי 20 ס"מ או 22 ס"מ, לרבות חגורות בטון בתוך

הבניה

8.00110.00880.00מ"ר

880.00סה"כ להריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בטון

פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן)24.050

פירוק כיור(שירותי מורים+בנים) עם כל אביזריהם וסוללה24.050.0020
בעמידה, לרבות ניתוק מקווי מים ומנקזים וסתימת כל הפתחים

לפי הצורך

2.00150.00300.00יח'

300.00סה"כ לפירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן)

פירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום24.070

30.0028.00840.00מ"רקילוף שכבות איטום מעל גג קיים24.070.0500

840.00סה"כ לפירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס תיכון ערערה 8001202

עמוד 18/07/20216

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 202אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

הריסת מבנה קל24.083

הריסת הצללה עשויה קונס" פלדה בשלמות או בחלקו, ריק24.083.0010
מתכולה, לרבות הריסת משטחי בטון ו/או יסודות, בשטח כולל

100-20 מ"ר

2.006,500.0013,000.00קומפ

13,000.00סה"כ להריסת מבנה קל

15,020.00סה"כ להריסות ופירוקים

ריהוט וציוד מורכב בבנין30

ציפוי וסימון מגרשי ספורט30.025

רשת כדורסל 3 צבעים, רשת פוליאסטר בעובי 3 מ"מ ואורך 30.025.000953
ס"מ

2.0035.0070.00יח'

70.00סה"כ לציפוי וסימון מגרשי ספורט

70.00סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

בניה40

מדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה40.052

50.0060.003,000.00מ'חגורת בטון במידות 20/20 ס"מ40.052.0060

50.0025.001,250.00מ'חיזוק \ריתוך ותיקון צבע אן גילון ,גדר מוסדי לאורך הגדר40.052.0061

4,250.00סה"כ למדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה

קירות40.070

8.00180.001,440.00מ"רכיסוי קבלים בתקה בכניסה לב"ס בקומת הקרקע40.070.0044

הגבהת קיר תומך בין ב"ס תיכון לבין ב"ס יסודי לגובה 40 ס"מ40.070.0045
לחסימת מי גשם

30.0090.002,700.00מ"ר

20.00168.003,360.00מ'הגבהת גדר מוסדי ותיקונים בקומה ב40.070.0046

קיר גדר מבטון ב-20 בעובי עד 35 ס"מ ובגובה מעל 0.50 מ'40.070.0080
ועד 1.50מ', מאבן גוויל פראית מצד אחד, לרבות יסוד במידות

50/20 ס"מ. מדידת גובה קיר הגדר הינה מתחתית היסוד

8.00520.004,160.00מ'

3.00168.00504.00מ'הגבהת גדר מוסדי בצד המערבי גובה 0.5 מ' לאורך 3 מ'.40.070.0137

20.00268.005,360.00מ'שער+הגבהת גדר מוסדי .40.070.0138

17,524.00סה"כ לקירות

21,774.00סה"כ לבניה

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס תיכון ערערה 8001202

עמוד 18/07/20217

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 202אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

גינון והשקיה41

0.00סה"כ לגינון והשקיה

ריהוט חוץ42

ברזיות42.042

ברזיה מבטון טרום, בגמר חלק/גרנוליט, במידות 74/74 ס"מ42.042.0110
ובגובה 80 ס"מ, עם 4 ברזי לחצן מוגנים אנטי ונדאלי, דגם

"גביש" תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע, בגוון אפור, לרבות בסיס
עם בריכה מובנת לניקוז

2.006,450.0012,900.00יח'

12,900.00סה"כ לברזיות

סככות ורשתות צל42.067

סככה(במקום שתי הצללות שנהרסו) מרשת צל מרובעת או42.067.0010
מלבנית בצורת פרמידה. הרשת עשויה מחוט פוליאתילן
בצפיפות גבוהה, האריג אינו נרקב ודוחה עובש, הצללה

98%-91%, עמידה בפני U.V, הרשת עשויה מחומרים מעכבי
בעירה לפי ת"י 5093, דגם "פגודה" דוגמת "סככות ראשון" או

ש"ע, לרבות קונסטרוקצית עמודי פלדה בקוטר "4 ובגובה עד 8
מ', במרחק של 6-7 מ' בין העמודים, מעוגנים בקרקע בפינות

הסככה ותמיכת הרשת ע"י צינורות פלדה. הרשת מאושרת ע"י
משרד החינוך, משרד הבריאות וכיבוי אש להתקנה בסביבה של

ילדים ובוגרים. המחיר הינו לסככה בשטח מעל ל-30 מ"ר

200.00180.0036,000.00מ"ר

36,000.00סה"כ לסככות ורשתות צל

48,900.00סה"כ לריהוט חוץ

גידור44

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה44.012

גדר דגם "כנרת" או ש"ע בגובה 2.0 מ' עשויה מפרופילים44.012.0003
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

8.00360.002,880.00מ'

2,880.00סה"כ לגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה

שערים מפרופילי פלדה44.031

שער חד כנפי מגולוון דגם "ערן" או "צבר" או ש"ע במידות -44.031.0021120
140/400 ס"מ, מסגרת הכנף מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, ניצבים

מפרופיל 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99-100 מ"מ, לרבות
משקוף מפרופיל 60/60/2, יסודות בטון במידות 50/50/70 ס"מ

ובריח למנעול תלייה

1.005,000.005,000.00יח'

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס תיכון ערערה 8001202

עמוד 18/07/20218

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 202אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

5,000.00סה"כ לשערים מפרופילי פלדה

7,880.00סה"כ לגידור

סלילת כבישים ורחבות51

עבודות אספלט51.040

שכבה נושאת עליונה בעובי 5 ס"מ, תערובת אספלטית נקבובית51.040.0110
(תא"נ - אספלט שקט בזלתי) גודל מקסימלי 9.5/12.5 מ"מ

("1/2,"3/8), ביטומן PG 74-10 תכולת ביטומן בסיסית של 5%
ותכולת סיבים של 0.3% ותכולת סיד של 1.25%, לרבות פיזור

והידוק -בדרך יציאת חירום מחצר בית הספר ברוחב 5 מ'

500.0057.0028,500.00מ"ר

28,500.00סה"כ לעבודות אספלט

28,500.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

סה"כ לב"ס תיכון ערערה 8001202

סה"כ לב"ס תיכון ערערה 8001202

12,000.00עבודות עפר01

3,160.00עבודות איטום05

61,260.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

16,450.00מתקני תברואה07

15,900.00מתקני חשמל08

660.00עבודות טיח09

1,325.00עבודות ריצוף וחיפוי10

30,480.00עבודות צביעה11

14,624.80עבודות אלומיניום12

4,500.00מסגרות חרש19

1,950.00רכיבים מתועשים בבניין22

15,020.00הריסות ופירוקים24

70.00ריהוט וציוד מורכב בבנין30

21,774.00בניה40

0.00גינון והשקיה41

48,900.00ריהוט חוץ42

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס תיכון ערערה 8001202

עמוד 18/07/20219

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 202אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כ לב"ס תיכון ערערה 8001202

7,880.00גידור44

28,500.00סלילת כבישים ורחבות51

284,453.80סה"כ עלות

48,357.15מע"מ בשיעור 17%

332,810.95סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

בתי ספר עארה ערערה
ב"ס תיכון ערערה 8001202

עמוד 18/07/202110

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 202אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות עפר01

חפירה01.020

חפירה עבור קו ניקוז מי גשם,חפירה כללית בשטח לעומק שאינו עולה01.020.0002
על 1 מ' לכמות עד 100 מ"ק

5.0070.00350.00מ"ק

350.00סה"כ לחפירה

מילוי מובא, מצעים והידוק01.050

מילוי בחול מובא לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ. (הידוק נמדד01.050.0030
בנפרד)

4.00125.00500.00מ"ק

500.00סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק

850.00סה"כ לעבודות עפר

מתקני תברואה ופיתוח שטח07

ניקוז מי גשם07.004

צינור ניקוז פי וי סי קוטר 8 אינש כולל חפירה ומילוי חול עד עומק07.004.0050
1.25 מטר .

16.00210.003,360.00מ'

2.001,700.003,400.00יח'קולטן ניקוז וולפמן מבטון MD-1 80/40 ס"מ + חיבור אוטוטיב .07.004.0090

6,760.00סה"כ לניקוז מי גשם

6,760.00סה"כ למתקני תברואה ופיתוח שטח

סה"כ לגני ילדים אלדהראת

סה"כ לגני ילדים אלדהראת

850.00עבודות עפר01

6,760.00מתקני תברואה ופיתוח שטח07

7,610.00סה"כ עלות

1,293.70מע"מ בשיעור 17%

8,903.70סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

גני ילדים
גני ילדים אלדהראת

ערערה

עמוד 18/07/20211

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 271אתר דקל

http://www.dekel.co.il


       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

גני ילדים
גני ילדים אלדהראת

ערערה

עמוד 18/07/20212

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 271אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות עפר01

חפירה01.020

חפירה עבור קו ניקוז מי גשם,חפירה כללית בשטח לעומק שאינו01.020.0002
עולה על 1 מ' לכמות עד 100 מ"ק

15.0070.001,050.00מ"ק

1,050.00סה"כ לחפירה

מילוי מובא, מצעים והידוק01.050

מילוי בחול מובא לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ. (הידוק נמדד01.050.0030
בנפרד)

15.00125.001,875.00מ"ק

1,875.00סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק

2,925.00סה"כ לעבודות עפר

מתקני תברואה ופיתוח שטח07

ניקוז מי גשם07.004

צינור ניקוז פי וי סי קוטר 8 אינש כולל חפירה ומילוי חול עד עומק07.004.0050
1.25 מטר .

30.00210.006,300.00מ'

4.001,700.006,800.00יח'קולטן ניקוז וולפמן מבטון MD-1 80/40 ס"מ + חיבור אוטוטיב .07.004.0090

13,100.00סה"כ לניקוז מי גשם

13,100.00סה"כ למתקני תברואה ופיתוח שטח

סה"כ לגני ילדים בכפר עארה

סה"כ לגני ילדים בכפר עארה

2,925.00עבודות עפר01

13,100.00מתקני תברואה ופיתוח שטח07

16,025.00סה"כ עלות

2,724.25מע"מ בשיעור 17%

18,749.25סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

גני ילדים
גני ילדים בכפר עארה

עמוד 18/07/20211

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 273אתר דקל

http://www.dekel.co.il


       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

גני ילדים
גני ילדים בכפר עארה

עמוד 18/07/20212

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 273אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות עפר01

חפירה01.020

חפירה עבור קו ניקוז מי גשם,חפירה כללית בשטח לעומק שאינו01.020.0002
עולה על 1 מ' לכמות עד 100 מ"ק

10.0070.00700.00מ"ק

700.00סה"כ לחפירה

מילוי מובא, מצעים והידוק01.050

מילוי בחול מובא לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ. (הידוק נמדד01.050.0030
בנפרד)

10.00125.001,250.00מ"ק

1,250.00סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק

1,950.00סה"כ לעבודות עפר

מתקני תברואה ופיתוח שטח07

ניקוז מי גשם07.004

3.001,700.005,100.00יח'קולטן ניקוז וולפמן מבטון MD-1 80/40 ס"מ + חיבור אוטוטיב .07.004.0090

צינור ניקוז פי וי סי קוטר 8 אינש כולל חפירה ומילוי חול עד עומק07.004.0091
1.25 מטר .

40.00210.008,400.00מ'

13,500.00סה"כ לניקוז מי גשם

13,500.00סה"כ למתקני תברואה ופיתוח שטח

סה"כ לגני ילדים טאה חוסיין

סה"כ לגני ילדים טאה חוסיין

1,950.00עבודות עפר01

13,500.00מתקני תברואה ופיתוח שטח07

15,450.00סה"כ עלות

2,626.50מע"מ בשיעור 17%

18,076.50סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

גני ילדים
גני ילדים טאה חוסיין

ערערה

עמוד 18/07/20211

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 272אתר דקל

http://www.dekel.co.il


       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

גני ילדים
גני ילדים טאה חוסיין

ערערה

עמוד 18/07/20212

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 272אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות בטון יצוק באתר02

חיזוק, שיקום ותפרים סייסמיים במבני בטון02.098

1.003,500.003,500.00קומפתיקון תפרים במגרש ספורט.02.098.0499

3,500.00סה"כ לחיזוק, שיקום ותפרים סייסמיים במבני בטון

3,500.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

עבודות איטום05

איטום מחיצות בחדרים רטובים05.029

איטום מחיצות{קיר משותף בחדר מדרגות} או לוחות חיפוי מגבס05.029.0010
ירוק או מחיצות בטון או בלוק מטויח בחדרים רטובים מתחת

לאריחי קרמיקה או גרניט פורצלן במערכת איטום מסוג "מאסטר
WALL" או ש"ע המיוצר ע"י חב' "פזקר" במריחה או בהתזה,

לרבות פריימר מסוג "מאסטר WALL" או ש"ע בכמות 300
גר'/מ"ר ו-2 שכבות "מאסטר WALL" או ש"ע (בכמות של -2.0

1.5 ק"ג/מ"ר לשכבה) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2 - 1.6 מ"מ

1.001,500.001,500.00קומפ

1,500.00סה"כ לאיטום מחיצות בחדרים רטובים

איטום תפרי התפשטות אנכיים בקירות05.062

טיפול בנזילות בקומה ב בחדר מדרגות של ב"ס תיכון שמפריד05.062.0030
עם ב"ס חט"ב .

1.00800.00800.00קומפ

1.00600.00600.00יח'איטום חלון בחדר מורים05.062.0031

1,400.00סה"כ לאיטום תפרי התפשטות אנכיים בקירות

בדיקת איטום05.063

1.003,535.403,535.40קומפבדיקת ותיקון אטימות חלונות כל חלןנות ב"ס.05.063.0001

3,535.40סה"כ לבדיקת איטום

6,435.40סה"כ לעבודות איטום

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

דלתות עץ ופולימר06.010

בתי ספר עארה ערערה
חט"ב עארה 384461
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

דלת לבודה עם מילוי כוורת קרטון חד כנפית לפתיחה צירית,06.010.0005
במידות 70-80/210 ס"מ, מסגרת פנימית עץ לבן 3 ס"מ, מעטפת

הדלת מזונית או סיבית, משקוף עץ אורן, הדלת והמשקוף פח
לחדר שירותים

(הצבע לפי בחירת המנהל/ת ב"ס)

6.00720.004,320.00יח'

נגיש- אגף דלת לבודה אטומה, חד כנפית עם מילוי 06.010.2262100%
פוליאוריטן מוקצף, לפתיחה צירית, במידות 100/210 ס"מ

דוגמת "דלתות שהרבני" או ש"ע, מעטפת אגף הדלת פורמייקה
דו צדדית בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק גושני צבוע בלכה שקופה.

המשקוף יסופק ע"י המזמין

(דלת כיתה)

1.001,840.001,840.00יח'

נגיש- אגף דלת לבודה אטומה, חד כנפית עם מילוי 06.010.2263100%
פוליאוריטן מוקצף, לפתיחה צירית, במידות 100/210 ס"מ

דוגמת "דלתות שהרבני" או ש"ע, מעטפת אגף הדלת פורמייקה
דו צדדית בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק גושני צבוע בלכה שקופה.

המשקוף יסופק ע"י המזמין

(דלת מחסן)

1.001,840.001,840.00יח'

8,000.00סה"כ לדלתות עץ ופולימר

דלתות פנים06.013

תיקון דלת והחלפת מנעול "תפוס-פנוי" לדלת בתאי שירותי06.013.0003
מורים ומורות

3.00400.001,200.00יח'

5.00400.002,000.00יח'תיקון דלת כיתה,כולל החלפת מנעול חדש כדוגמת הקיים .06.013.0004

1.002,000.002,000.00קומפתיקון וכיוון פתיחת דלתות בקומה א06.013.0005

5,200.00סה"כ לדלתות פנים

מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק06.055

מאחז ידהגבה 40 ס"מ מעל מעקה קיים בחדר מדרגות מצינור06.055.0020
פלב"ם 304 (נירוסטה), בקוטר "1/2 1 לרבות חיזוקים

לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור

21.00180.003,780.00מ'

3,780.00סה"כ למאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק

מנעולים06.061

25.0070.001,750.00יח'התקנת מנעול צילינדר עבור "מסטר קיי" בכל כיתה06.061.0020

בתי ספר עארה ערערה
חט"ב עארה 384461
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התקנת זוג ידיות דלת בכל כיתה,ידית ניקל מוברש\שחור מט06.061.0021
FR-93

25.0080.002,000.00יח'

3,750.00סה"כ למנעולים

דלתות וחלונות חסיני אש מזכוכית בפרופילי פלדה06.072

7.20750.005,400.00מ"רוילונות חסין אש עשוי בחדר הכנה ליברנטית .06.072.0030

5,400.00סה"כ לדלתות וחלונות חסיני אש מזכוכית בפרופילי פלדה

26,130.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה07

צינורות למערכת נקזים07.031

טיפול בניקוז מי גשם בקומה א בשטח 6/1.5 מ' ע"י פירוק07.031.0950
קרמיקה והסדרת שיפוע כלפי חוץ או כיסוי עם דפנות (צדדי).

1.003,000.003,000.00קומפ

לטפל במערכת ניקוז בחלק דרומ-מזרח לב"ס07.031.0951

לנקז מיגשם לאורך 15 מ

1.002,500.002,500.00קומפ

5,500.00סה"כ לצינורות למערכת נקזים

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות07.041

אסלה מחרס לבן סוג א' - לרבות מושב, מכסה כבד מפלסטיק07.041.0010
ומיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי דוגמת "חרסה" דגם "P 302" או

ש"ע

6.00860.005,160.00יח'

5,160.00סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות

כיורים וקערות07.042

כיור רחצה תלוי מחרס צבעוני סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "קרן07.042.0100
58" או ש"ע{שירותים בנים\בנות}

9.00630.005,670.00יח'

5,670.00סה"כ לכיורים וקערות

ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים07.045

סוללה לכיור להתקנה מהקיר מסדרת "רותם" עם פיה תחתונה07.045.0112
ארוכה מסתובבת מק"ט 900520 דוגמת "חמת" או ש"ע, גימור
כרום מותקן מושלם עם כל חומרי העזר{שירותים בנים\בנות}

9.00550.004,950.00יח'

בתי ספר עארה ערערה
חט"ב עארה 384461
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מתקן מקרר לשתיית מים (קולר) למוסדות, תוצרת "דור המים"07.045.2000
או "עולם המים" או "Ran Water" או ש"ע מדחס בהספק של -30
40 ליטר/שעה, חיבור למערכות מיםקיימות, כולל אביזרי חיבור,

מקטין לחץ ופילטר אמריקאי משולב למניעת אבנית. נקודות
חשמל ומים נמדדות בנפרד

2.003,000.006,000.00יח'

10,950.00סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים07.046

משטח שיש (אבן) "חברון" בעובי 3 ס"מ לרבות מדידה, הובלה07.046.0012
והרכבה {שירותים בנים\בנות}

9.00700.006,300.00מ"ר

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

6,300.00

מתקני משחק ייחודיים07.062

2.00900.001,800.00קומפמתקן מים 5 ברזים.בקומה א וקרקע.07.062.3754

1,800.00סה"כ למתקני משחק ייחודיים

35,380.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל08

תאורת לדים - חוץ08.086

0.00סה"כ לתאורת לדים - חוץ

תשתיות בחדרי מתח גבוה08.091

מנורות חדשות לפי דוגמאת הקיים,במגרש ספורט,בדיקת08.091.0100
תשתית המגרש

10.00355.003,550.00קומפ

3,550.00סה"כ לתשתיות בחדרי מתח גבוה

3,550.00סה"כ למתקני חשמל

עבודות ריצוף וחיפוי10

חיפוי קירות10.050

חיפוי קירות פנים באריחי שיש (אבן) "חלילה" או ש"ע, עובי 10.050.02012
ס"מ, ברוחב קבוע ובאורך כלשהו, מחיר יסוד 180 ש"ח/מ"ר

15.00397.005,955.00מ"ר

5,955.00סה"כ לחיפוי קירות

5,955.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה11

בתי ספר עארה ערערה
חט"ב עארה 384461
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צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס11.011

צבע "סופרקריל 2000" או ש"ע על טיח פנים או גבס, במריחה או11.011.0220
בהתזה, לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי

שכבות "סופרקריל 2000" או ש"ע

500.0030.0015,000.00מ"ר

15,000.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

15,000.00סה"כ לעבודות צביעה

תשתיות תקשורת18

מערכות כריזה - הפצת מוזיקה18.064

מערכת כריזהסיגמה : חיבור מערכת ישנה עם חדשה+פעמון18.064.0030
+מיקרופון

1.0011,500.0011,500.00יח'

11,500.00סה"כ למערכות כריזה - הפצת מוזיקה

11,500.00סה"כ לתשתיות תקשורת

מבנים יבילים21

כיתות לימוד יבילות21.040

1.003,000.003,000.00יח'הרמת מבנה יביל עם מכשיריםמיוחדים לצורך פילוס וישור,21.040.0010

אספקה והתקנה פח חיצוני לצורך תיקון קיר חוץ למבנה21.040.0011
יביל.המחיר כולל התקנה וצביעה בצבע גמיש לפי דוגמאת הקיים

כולל חיזוקים.

4.00500.002,000.00מ"ר

תיקון ריצוף כללי בכל מבנה יביל. המחיר21.040.0012
כוללאספקה,פירוקוהתקנה מחדש(סוג ריצוף לפי דגם קיים)

25.00250.006,250.00מ"ר

צביעה כללית בצבע סופרקריל ,שתי שכבות,המחיר כולל תיקוני21.040.0013
שפכטל וישור לפני צביעה.

625.0030.0018,750.00מ"ר

30,000.00סה"כ לכיתות לימוד יבילות

30,000.00סה"כ למבנים יבילים

הריסות ופירוקים24

פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן)24.050

פירוק כיור רחצה או כיור{שירותים בנים\בנות} עם כל אביזריהם24.050.0020
וסוללה בעמידה, לרבות ניתוק מקווי מים ומנקזים וסתימת כל

הפתחים לפי הצורך

6.00150.00900.00יח'

900.00סה"כ לפירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן)

בתי ספר עארה ערערה
חט"ב עארה 384461
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900.00סה"כ להריסות ופירוקים

ריהוט וציוד מורכב בבנין30

אביזרים במקלחת ובשירותים30.011

20.00110.002,200.00יח'מחזיק נייר פתוח מפלב"מ 304 (נירוסטה), מותקן מושלם30.011.3010

2,200.00סה"כ לאביזרים במקלחת ובשירותים

2,200.00סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

פיתוח נופי40

ריצוף באבנים משתלבות40.053

פירוק וריצוף באבנים משתלבות - מלבניות 10/20 ס"מ או40.053.0309
רבועיות 20/20 ס"מ

1.00250.00250.00מ"ר

250.00סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

250.00סה"כ לפיתוח נופי

גינון והשקיה41

תוחם דשא, מגביל שורשים, יריעות הגנה וניקוז41.013

1.00800.00800.00יח'העברת מערכת השקייה צמוד לקיר ב"ס41.013.0011

800.00סה"כ לתוחם דשא, מגביל שורשים, יריעות הגנה וניקוז

800.00סה"כ לגינון והשקיה

ריהוט חוץ42

ספסלים, שולחנות וביתנים42.020

ספסל דגם "+SUN" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, באורך 1.20 מ',42.020.0051
עשוי מיציקת ברזל ושילוב עץ אורן פיני סוג 5 מהוקצע מחוטא

וצבוע בלזור

3.001,455.004,365.00יח'

4,365.00סה"כ לספסלים, שולחנות וביתנים

ברזיות42.042

ברזיה מבטון טרום, בגמר חלק/גרנוליט, במידות 74/74 ס"מ42.042.0110
ובגובה 80 ס"מ, עם 4 ברזי לחצן מוגנים אנטי ונדאלי, דגם

"גביש" תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע, בגוון אפור, לרבות בסיס
עם בריכה מובנת לניקוז

1.006,040.006,040.00יח'

בתי ספר עארה ערערה
חט"ב עארה 384461
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42.042.0111
תיקון ברזיה מבטון טרום קיימת בחצר,תיקון מישור ברזיה,

החלפת 5 ברזי לחצן מוגנים אנטי ונדאלי, דגם "גביש" תוצרת
"שחם אריכא" או ש"ע, בגוון אפור, לרבות בסיס עם בריכה

מובנת לניקוז

1.00500.00500.00יח'

6,540.00סה"כ לברזיות

10,905.00סה"כ לריהוט חוץ

גידור44

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה44.012

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

למידות וגובה הגדרות.
2. המחירים שלהלן מתייחסים לביצוע עבודות גדרות או מעקות

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

תוספת עבור חיזוק מעקה מוסדי בגובה 2 מ44.012.0002

יציקת בטון סביב העמודים{גדר חזית ב"ס}

1.001,600.001,600.00קומפ

פירוק יח"גדר מוסדי של 3.0*2.0 מ,והתקנה יח" חדשה במגרש44.012.0003
ב"ס

1.001,050.001,050.00יח'

פירוק והתקנה שער 4.0*2.0 מ,שער מילוט בצד המערבי {איזור44.012.0004
קרוונים}

1.001,600.001,600.00יח'

4,250.00סה"כ לגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה

4,250.00סה"כ לגידור

סה"כ לחט"ב עארה 384461

סה"כ לחט"ב עארה 384461

3,500.00עבודות בטון יצוק באתר02

6,435.40עבודות איטום05

26,130.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

35,380.00מתקני תברואה07

3,550.00מתקני חשמל08

בתי ספר עארה ערערה
חט"ב עארה 384461
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5,955.00עבודות ריצוף וחיפוי10

15,000.00עבודות צביעה11

11,500.00תשתיות תקשורת18

30,000.00מבנים יבילים21

900.00הריסות ופירוקים24

2,200.00ריהוט וציוד מורכב בבנין30

250.00פיתוח נופי40

800.00גינון והשקיה41

10,905.00ריהוט חוץ42

4,250.00גידור44

156,755.40סה"כ עלות

26,648.42מע"מ בשיעור 17%

183,403.82סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

בתי ספר עארה ערערה
חט"ב עארה 384461

עמוד 18/07/20218
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות איטום05

איטום תפרי התפשטות אנכיים בקירות05.062

איטום תפרי התפשטות אנכיים פנימיים בקירות ברוחב 30 מ"מ,05.062.0030
ע"י חומר איטום אלסטומרי על בסיס פוליאוריטן מסוג "סיקפלקס

פרו HP 2" או ש"ע, לרבות ניקוי התפר, יישור שפתי התפר,
פריימר, החדרת פרופיל גיבוי מפוליאתילן מוקצף בקוטר 25

מ"מ ומילוי התפר בחומר האיטום

25.0080.002,000.00מ'

2,000.00סה"כ לאיטום תפרי התפשטות אנכיים בקירות

2,000.00סה"כ לעבודות איטום

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

ארונות פלדה06.011

1.00410.00410.00יח'ארון מברזל עם מנעול לאחסנת חומרים מידות 06.011.000140/208/250

1.00300.00300.00יח'תיקון ארון06.011.0002

ארון עזרה ראשונה,מידות 33*40*18, תקן בטיחות עד 06.011.0003100
איש,תוקף 4-5 שנים

2.00375.00750.00יח'

1,460.00סה"כ לארונות פלדה

דלתות בטיחותיות למוסדות חינוך (מעץ או מפח)06.012

2.00400.00800.00יח'תיקון דלת מקשרת 06.012.0003100/210

1.00150.00150.00יח'תיקון מנעול דלת חדר מחשבים06.012.0004

1.001,600.001,600.00יח'החלפת דלתות יציאה לחצרות מידות 200/200.כולל ידית בהלה06.012.0005

2,550.00סה"כ לדלתות בטיחותיות למוסדות חינוך (מעץ או מפח)

דלתות פנים06.013

1.00400.00400.00יח'תיקון דלת בתאי שירותי מורים ומורות06.013.0003

תיקון וכיוון ידיות או החלפת ידיות דגם עדול ניקל מט מוברש06.013.0004
לדלת בכיתות

14.00250.003,500.00יח'

מגן אצבעות לדלת מרחב מוגן,מגן אצבעות שקוף,PVC בגובה06.013.0005
180 ס"מ

1.00190.00190.00יח'

4,090.00סה"כ לדלתות פנים

ארונות עץ ,כסאות ושולחנות06.014

בתי ספר עארה ערערה
חט"ב ערערה 348060

עמוד 18/07/20211
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

החלפת ארון מטבח מעץ,כולל משטח שיש חברון 3 ס"מ,במידות06.014.0005
265/62/114

1.003,200.003,200.00יח'

3,200.00סה"כ לארונות עץ ,כסאות ושולחנות

דלתות חוץ06.018

6.001,400.008,400.00יח'החלפת דלתות עץ יציאה למרפסת מידות 06.018.0001165/195

8,400.00סה"כ לדלתות חוץ

דלתות פלדה ומשקופי פח06.031

דלת בין מעבדות,דלת פח דו כנפית, פתיחה צירית במידות06.031.0017
100-90/210 ס"מ עם ציפוי פח צבוע בשני הצדדים, לרבות

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

1.002,270.002,270.00יח'

2,270.00סה"כ לדלתות פלדה ומשקופי פח

מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק06.055

תיקון מאחז יד בחדר מדרגות מצינור פלדה מגולוון וצבוע06.055.0010
בתנור, בקוטר "1/2 1 לרבות חיזוקים לקיר/מעקה ורוזטות

לכיסוי החיבור

1.00450.00450.00קומפ

תיקון מאחז יד באמפי תיאטרון, מצינור פלדה מגולוון וצבוע06.055.0011
בתנור, בקוטר "1/2 1 לרבות חיזוקים לקיר/מעקה ורוזטות

לכיסוי החיבור

40.00200.008,000.00מ'

8,450.00סה"כ למאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק

30,420.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה07

צינורות למערכת נקזים07.031

התקנת צינור ניקוז מי גשם חדש, מותקן בחצר לאורך 30 מ07.031.0950
כולל חפירה בעומק 30 ס"מ כולל תיקון גרנוליט .

25.00140.003,500.00קומפ

5.0080.00400.00יח'ניקוי פתחי צמגים07.031.0951

3,900.00סה"כ לצינורות למערכת נקזים

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות07.041

פירוק והרכבת אסלה מחרס לבן סוג א' - לרבות מושב, מכסה07.041.0010
כבד מפלסטיק ומיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי דוגמת "חרסה"

דגם "P 302" או ש"ע

7.00860.006,020.00יח'

בתי ספר עארה ערערה
חט"ב ערערה 348060
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פירוק והרכבת אסלה מחרס לבן סוג א' בשירותים בנים - לרבות07.041.0011
מושב, מכסה כבד מפלסטיק ומיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי

דוגמת "חרסה" דגם "P 302" או ש"ע

5.00850.004,250.00יח'

אסלה מחרס בגוון פרגמון סוג א' - לרבות מושב, מכסה כבד07.041.0020
מפלסטיק ומיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי דוגמת "חרסה" דגם

"P 302" או ש"ע

6.00650.003,900.00יח'

14,170.00סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות

18,070.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל08

1.00800.00800.00קומפארון חשמל 1.2 מ/1.2מ08.0001

2.00425.00850.00יח'ארון בטיחות חשמל 0.4/1.0/2.0,חסין אש08.0002

גופי תאורה שונים-ושקעי חשמל08.082

החלפת גוף תאורה-חדר מנהל,לפי דגם קיים או גוף תאורה08.082.0300
פלואורוסצנט בעל כיסוי פוליקרבונט עם תפסים מסוג מזוודה

אטום למים IP65 ונורות 2X28W ומשנקים מיני 5 שנים
אחריות ,מצת אוסרם/פיליפס ונורות T8 84 0 תוצ.
פיליפס/אוסרם/GE., דוגמת "געש " דגם "סילייט".

4.00170.00680.00יח'

הכנה למצלמות,לכל נק",אספקה והתקנה של צינורות פלסטיים08.082.0301
כפיפים בקוטר 36 מ"מ עם חוטי משיכה.

10.00480.004,800.00נק'

5,480.00סה"כ לגופי תאורה שונים-ושקעי חשמל

7,130.00סה"כ למתקני חשמל

עבודות ריצוף וחיפוי10

תיקונים10.012

תיקון מעקות במדרגות,חיזוק מעקה פלדה קיים כולל תיקוני10.012.0001
צבע עליון

1.001,200.001,200.00יח'

1,200.00סה"כ לתיקונים

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

ריצוף ביריעות P.V.C מסוג "וינופלור" או ש"ע בעובי 1.5 מ"מ,10.041.0011
בהדבקה ובהלחמה, מחיר יסוד 58 ש"ח/מ"ר, על משטח מיושר

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

70.00118.008,260.00מ"ר

8,260.00סה"כ לריצוף ביריעות P.V.C, לוחות P.V.C דמוי פרקט

בתי ספר עארה ערערה
חט"ב ערערה 348060
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

חיפוי קרמיקה10.042

40.0020.00800.00יח'תיקון פנילים10.042.0002

800.00סה"כ לחיפוי קרמיקה

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי10.100

15.0023.50352.50יח'תיקון והחלפת שיש בפרזדורים10.100.3300

352.50סה"כ לתוספות לעבודות ריצוף וחיפוי

10,612.50סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה11

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

1,700.0015.0025,500.00מ"רצבעים פלסטיים אקרילים בכיתות11.011.0098

300.0025.007,500.00מ"רצבעים פלסטיים אקרילים11.011.0099

33,000.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

33,000.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום12

דלתות אלומיניום ציריות12.053

דלת לחדר מחשבים,דלת ציר אגף אחד מאולגנת/צבועה כדוגמת12.053.0260
קליל אופיס 5500 או ש"ע, בשטח מעל 2.0 מ"ר ועד 3.0 מ"ר

1.002,000.002,000.00מ"ר

2,000.00סה"כ לדלתות אלומיניום ציריות

ויטרינות כניסה מאלומיניום בשטחים ציבוריים12.061

דלת נפתחת דו אגפית משולבת בויטרינה הנ"ל. הדלת במידות12.061.0030
200/240 ס"מ, זכוכית 6 מ"מ מחוסמת שקופה, זוג ידיות

במחיר 350 ש"ח/זוג, 2 מחזירי שמן (מגיפים) עליונים
סטנדרטיים כולל ידיה בהלה, כדוגמת קליל 2000 או ש"ע

1.009,360.009,360.00יח'

9,360.00סה"כ לויטרינות כניסה מאלומיניום בשטחים ציבוריים

תוספות לדלתות וחלונות מאלומיניום12.115

בתי ספר עארה ערערה
חט"ב ערערה 348060
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הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 186אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

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

דלת יציאה לחצר\2 יציאות למרפסת

3.00250.00750.00יח'

750.00סה"כ לתוספות לדלתות וחלונות מאלומיניום

12,110.00סה"כ לעבודות אלומיניום

מתקני מיזוג אוויר15

1.00500.00500.00יח'תיקון מזגן חדר מחשבים.15.0012

אביזרי פיזור אוויר15.065

4.00200.00800.00יח'וינטה אוורור 8" קירי אספקה בשני כיוונים, צבע בתנור15.065.0030

800.00סה"כ לאביזרי פיזור אוויר

1,300.00סה"כ למתקני מיזוג אוויר

תשתיות תקשורת18

מערכות כריזה - הפצת מוזיקה18.064

מגבר לכריזה/מוזיקה 100 ווט RMS הזנה במתח נמוך, לרבות18.064.0010
מטען/ספק ומצבר ל-3 שעות, לרבות יחידת מיתוג עד 8 אזורים,

קדם מגבר וכניסות למוזיקה

1.007,200.007,200.00יח'

7,200.00סה"כ למערכות כריזה - הפצת מוזיקה

7,200.00סה"כ לתשתיות תקשורת

רכיבים מתועשים בבניין22

תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.7 מ"מ וקונסטרוקציה22.0010
(בגובה עד 1.0 מ')

9.00205.001,845.00מ"ר

1,845.00סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

הריסות ופירוקים24

1.005,000.005,000.00קומפהריסות מחיצות 10 ס"מ בשירותים לבנים24.0004

פירוק מחיצות גבס קיימות, בין שתי כיתות, לרבות מסלולים24.0005
וניצבים מפלדה וחומר החיפוי כולל פינוי החומר למקום מאושר

90.0015.001,350.00מ"ר

פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים אשר אינם24.0006
מיועדים להריסה לרבות סיתות שכבת הטיט

100.0010.001,000.00מ"ר

בתי ספר עארה ערערה
חט"ב ערערה 348060

עמוד 18/07/20215
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

1.00960.00960.00מ"רתיקון שיש וכולל קרמיקה בצד24.0025

פירוק מדפים24.012

5.0050.00250.00יח'פירוק מדפים 24.012.0001192/485

הריסת מעקה בנוי ומטויח בגובה עד 1 מ', לרבות חגורת בטון24.012.0100
בגובה 20 ס"מ

1.00125.00125.00מ"ר

375.00סה"כ לפירוק מדפים

פירוק ריצוף24.041

120.0010.001,200.00מ"רפירוק פרקט, לרבות שיפולים24.041.0070

120.0010.001,200.00מ"רפירוק פרקט, לרבות שיפולים-חדר מדעים24.041.0071

2,400.00סה"כ לפירוק ריצוף

פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן)24.050

פירוק אסלות בחדרי שירותים בנים\בנות עם כל אביזריהן,24.050.0010
לרבות מיכלי ההדחה, ניתוק מקווי מים ומנקזים וסתימת

הפתחים לפי הצורך

6.00100.00600.00יח'

1.0050.0050.00יח'תוספת עבור פירוק כיור וסוללה לשימוש חוזר24.050.0031

1.00150.00150.00יח'פירוק מתקן מי שתיה טרום בחצר24.050.0032

800.00סה"כ לפירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן)

פירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה24.060

1.00160.00160.00יח'פירוק דלת יציאה חירום פח חד כנפיות ומשקופיהן24.060.0100

160.00סה"כ לפירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה

פירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום24.070

0.00סה"כ לפירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום

הריסת מבנה קל24.083

הריסת מבנה קיוסק 50 מ"ר מבנה קל בשלמות או בחלקו, ריק24.083.0010
מתכולה, לרבות הריסת משטחי בטון ו/או יסודות, בשטח כולל

עד 20 מ"ר,כולל פינוי פסולת למקום מאושר.

1.003,360.003,360.00קומפ

3,360.00סה"כ להריסת מבנה קל

15,405.00סה"כ להריסות ופירוקים

בתי ספר עארה ערערה
חט"ב ערערה 348060
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ריהוט חוץ42

ברזיות42.042

ברזיה מבטון טרום, בגמר חלק/גרנוליט, במידות 74/74 ס"מ42.042.0110
ובגובה 80 ס"מ, עם 4 ברזי לחצן מוגנים אנטי ונדאלי, דגם

"גביש" תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע, בגוון אפור, לרבות בסיס
עם בריכה מובנת לניקוז

1.005,940.005,940.00יח'

5,940.00סה"כ לברזיות

סככות ורשתות צל42.067

קירוי פרגולה בפח מנוקב, בעובי מינימלי של 1.5 מ"מ, מגולוון42.067.0030
וצבוע בצביעה אלקטרוסטטית

1.00650.00650.00מ"ר

650.00סה"כ לסככות ורשתות צל

6,590.00סה"כ לריהוט חוץ

סה"כ לחט"ב ערערה 348060

סה"כ לחט"ב ערערה 348060

2,000.00עבודות איטום05

30,420.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

18,070.00מתקני תברואה07

7,130.00מתקני חשמל08

10,612.50עבודות ריצוף וחיפוי10

33,000.00עבודות צביעה11

12,110.00עבודות אלומיניום12

1,300.00מתקני מיזוג אוויר15

7,200.00תשתיות תקשורת18

1,845.00רכיבים מתועשים בבניין22

15,405.00הריסות ופירוקים24

6,590.00ריהוט חוץ42

145,682.50סה"כ עלות

24,766.03מע"מ בשיעור 17%

בתי ספר עארה ערערה
חט"ב ערערה 348060
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סה"כ לחט"ב ערערה 348060

170,448.53סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

בתי ספר עארה ערערה
חט"ב ערערה 348060

עמוד 18/07/20218
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות איטום05

הערות כלליות לפרק 05 עבודות איטום05.001

איטום רולקה ,ריסוס חומר ביטומני דו- רכיבי אלסטומרי מסוג05.001.0004
"רפידפלקס" או "פלקסיגום" (בכמות 8.75 ק"ג\מ"ר)לקבלת ציםוי יבש

של 5 ס"מ

20.00100.002,000.00מ"ר

רולקות משולשות במידות 10/10 ס"מ מטיט צמנט05.001.00051:3

רולקות במפגש בין קירות לריצוף משתלבות

(האיטום נמדד בנפרד)

15.0025.00375.00מ"ר

2,375.00סה"כ להערות כלליות לפרק 05 עבודות איטום

איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות05.013

איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות05.013.0032
אלסטומריות משוכללות 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

60.0060.003,600.00מ'

3,600.00סה"כ לאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות

5,975.00סה"כ לעבודות איטום

מתקני תברואה ופיתוח שטח07

ניקוז מי גשם07.004

ניקוז מי גשם,שתי בריכות כולל מכסה מברזל,צנרת6".07.004.0050

העבודה כוללת חפירה וחילוי ותיקון ריצוף משתלבות(גן הצפוני)

1.007,500.007,500.00מ'

7,500.00סה"כ לניקוז מי גשם

7,500.00סה"כ למתקני תברואה ופיתוח שטח

סה"כ לערערה

סה"כ לערערה

5,975.00עבודות איטום05

7,500.00מתקני תברואה ופיתוח שטח07

גני ילדים אלסאלאם
ערערה
גני ילדים
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סה"כ לערערה

13,475.00סה"כ עלות

2,290.75מע"מ בשיעור 17%

15,765.75סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

גני ילדים אלסאלאם
ערערה
גני ילדים
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