בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ
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**בית ספר גיל 23/1/2020 -
עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 - 01מבנה בית ספר
 01.01עבודות עפר
 01.01.001עבודות עפר
 01.01.001.0010חפירה ו/או חציבה בשטח לעומקים שונים כנדרש.
לרבות מילוי חוזר ממיטב העפר מהודק בשכבות של
 20÷15ס"מ ו/או סילוק למקום שפך מאושר .המדידה
נטו ללא מרחבי עבודה וללא שיפועי חפירה.

מ"ק

800.00

48.00

38,400.00

 01.01.001.0020חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד וראשי כלונסאות
במידות שונות .לרבות מילוי חוזר ממיטב העפר
מהודק בשכבות של  20÷15ס"מ ו/או סילוק למקום
שפך מאושר .המדידה נטוללא מרחבי עבודה וללא
שיפועי חפירה.

מ"ק

110.00

115.00

12,650.00

סה''כ לעבודות עפר

51,050.00

סה''כ לעבודות עפר

51,050.00

 01.02עבודות בטון יצוק באתר
 01.02.001עבודות בטון יצוק באתר
הערות .1 :סוג הבטון ב 30-אלא אם צויין אחרת.2 .
מחירי היחידה כוללים ביצוע כל הנידרש לקבלת דרגת
חשיפת הבטון על פי תקן ישראלי .118
מצע יריעות פוליאתילן בעובי  0.3מ"מ מתחת למרצפי
בטון ,פרושים בחפיות של  20ס"מ .המדידה נטו.

מ"ר

1,025.00

8.00

8,200.00

01.02.001.0010

 01.02.001.0020מצע ארגזי פוליביד בגובה  20ס"מ מתחת למרצפי
בטון וקורות יסוד ,לרבות מצע בטון רזה בעובי  5ס"מ,
צלעות בטון  10/20ס"מ במשבצות של  100/100ס"מ
ולוחות צמנט בורד בצידי קורות יסוד .המדידה בהיטל
אופקי.

מ"ר

1,025.00

125.00

128,125.00

 01.02.001.0025ראשי כלונסאות במידות שונות כמפורט בתוכניות .

מ"ק

60.00

1,344.00

80,640.00

 01.02.001.0030קורות יסוד במידות שונות כמפורט בתוכניות לרבות
בליטות ומגרעות.

מ"ק

45.00

1,344.00

60,480.00

 01.02.001.0040מרצפי בטון בעובי  20ס"מ.

מ"ר

85.00

202.00

17,170.00

 01.02.001.0050מרצפי בטון בעובי  25ס"מ.

מ"ר

815.00

240.00

195,600.00

 01.02.001.0060מרצפי בטון בעובי  30ס"מ.

מ"ר

125.00

278.00

34,750.00

 01.02.001.0070עמודי בטון במידות חתך שונות לרבות בליטות
ומגרעות.

מ"ק

125.00

1,440.00

180,000.00
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.02.001.0080עמודי בטון עגולים בקטרים שונים יצוקים בתבניות
פלדה לקבלת פני בטון חלק.

מ"ק

5.00

2,016.00

10,080.00

 01.02.001.0090קירות בטון בעובי  20ס"מ.

מ"ק

275.00

1,440.00

396,000.00

 01.02.001.0100קירות בטון בעובי  25ס"מ.

מ"ק

125.00

1,344.00

168,000.00

 01.02.001.0110קירות בטון בעובי  30ס"מ.

מ"ק

75.00

1,248.00

93,600.00

 01.02.001.0120קירות בטון בעובי  35ס"מ.

מ"ק

310.00

1,219.00

377,890.00

 01.02.001.0130קירות בטון בעובי  45÷40ס"מ.

מ"ק

50.00

1,200.00

60,000.00

מ"ק

275.00

1,440.00

396,000.00

 01.02.001.0150תקרות או גגות בטון בעובי  20ס"מ.

מ"ר

200.00

288.00

57,600.00

 01.02.001.0160תקרות או גגות בטון בעובי  25ס"מ.

מ"ר

1,975.00

336.00

663,600.00

 01.02.001.0170תקרות או גגות בטון בעובי  30ס"מ.

מ"ר

1,300.00

374.00

486,200.00

 01.02.001.0180תקרות או גגות בטון בעובי  40ס"מ.

מ"ר

475.00

451.00

214,225.00

 01.02.001.0190שיפועים בגג מבטקל במשקל מרחבי של 1200
ק"ג/מ"ק ,בעובי מינימאלי של  4ס"מ ,לרבות החלקה
כהכנה לאיטום.

מ"ק

140.00

528.00

73,920.00

 01.02.001.0200מדרגות בטון במידות שונות לרבות משטחי ביניים,
משטחים משופעים ,משולשי בטון ,בליטות מגרעות,
החלקת הבטון וכו'.

מ"ק

50.00

1,728.00

86,400.00

 01.02.001.0210בסיסי בטון מלבניים במידות שונות למכונות לרבות
בליטות ומגרעות קיטום פינות ,יצירת שטחי בטון
חשוף ,החלקת פני הבטון בתוספת של ½ 1ק"ג צמנט
למ"ר וכו' .הכל קומפלט.

מ"ק

10.00

1,440.00

14,400.00

 01.02.001.0220גגוני בטון בעובי  20÷18ס"מ ,לרבות יציקה בשיפוע
והחלקת פני הבטון.

מ"ר

90.00

288.00

25,920.00

רצפת בטון תלויה בעובי  25ס"מ עבור מאגר מים,
ראה תוכנית  51חתכים 27-27 ,26-26

מ"ר

35.00

288.00

10,080.00

 01.02.001.0240גשרי קור מלוחות קלקר  F-30בעובי  5ס"מ לרבות
אדקס ,רשת  XPMוכו'.

מ"ר

1,200.00

58.00

69,600.00

 01.02.001.0250בידוד הגג על ידי פלטות פוליסטירן מסוג  F-30בעובי
 3ס"מ ,מודבק לתקרת הבטון באספלט חם.

מ"ר

1,000.00

34.00

34,000.00

מ"ק

1,000.00

48.00

48,000.00

01.02.001.0140

01.02.001.0230

01.02.001.0260

קורות בטון תחתונות או עליונות או בדלות במידות
שונות לרבות בליטות ומגרעות.

תוספת מחיר עבור בטון ב 40-במקום ב.30-
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סעיף

יח'

תאור

 01.02.001.0270מוטות פלדה עגולים ומצולעים רתיכים ורשתות פלדה
מרותכות,בקטרים ובאורכים שונים ,לזיון
הבטון-הפלדה מסוג פ.500-

טון

כמות
340.00

מחיר
4,512.00

סה''כ לעבודות בטון יצוק באתר

סה"כ
1,534,080.00

5,524,560.00

 01.02.006יציקות ביניים ,עמודי פלדה ,ברגי עיגון ושונות
01.02.006.0900

הגבהות בטון ב 30-בשטחי חתך שונים עד  0.10מ"ר,
מסביב לפתחים ו/או הפרשי גובה ו/או מתחת לקירות
ומחיצות לתיחום שטחים "רטובים" ,לרבות קוצים וכו'.

מ"ק

13.00

2,300.00

סה''כ ליציקות ביניים ,עמודי פלדה ,ברגי עיגון ושונות

29,900.00

29,900.00

 01.02.009פתחים  -מעברים באלמנטי בטון קשויים
 01.02.009.0010פתיחת פתחים מלבניים באלמנטי בטון בעוביים שונים
בשטח כ"א עד  0.25מ"ר,לרבות עיצוב צורת הפתח.

יח'

30.00

373.00

11,190.00

 01.02.009.0020פתיחת פתחים מלבניים כנ"ל אך בשטח כ"א העולה
על  0.25מ"ר ועד  1.00מ"ר,לרבות עיצוב צורת
הפתח.

יח'

20.00

745.00

14,900.00

 01.02.009.0030פתיחת פתחים מלבניים כנ"ל אך בשטח העולה מעל
 1.00מ"ר ,לרבות עיצוב צורת הפתח.

יח'

10.00

1,242.00

12,420.00

01.02.009.0040

פתיחת פתחים עגולים באלמנטי בטון בעוביים שונים
בקוטר " ,2הביצוע במקדח יהלום.

יח'

50.00

124.00

6,200.00

01.02.009.0050

פתיחת פתחים עגולים באלמנטי בטון בעוביים שונים
בקוטר " ,4הביצוע במקדח יהלום.

יח'

50.00

156.00

7,800.00

01.02.009.0060

פתיחת פתחים עגולים באלמנטי בטון בעוביים שונים
בקוטר " ,6הביצוע במקדח יהלום.

יח'

30.00

207.00

6,210.00

01.02.009.0070

פתיחת פתחים עגולים באלמנטי בטון בעוביים שונים
בקוטר " ,8הביצוע במקדח יהלום.

יח'

20.00

228.00

4,560.00

מ'

30.00

363.00

10,890.00

 01.02.009.0080ניסור אלנטי בטון שונים בעובי עד וכולל  20ס"מ.
סה''כ לפתחים  -מעברים באלמנטי בטון קשויים

74,170.00

סה''כ לעבודות בטון יצוק באתר

5,628,630.00

 01.04עבודות בנייה
 01.04.001עבודות בנייה
01.04.001.0010

מחיצות בלוקי פומיס בעובי  10ס"מ לרבות חגורות
בטון אופקיות ,אנכיות ,הקפיות ,שטרבות,חגורות
בהיקף פתחים ,זיון החגורות ,עיגון לקיים באמצעות
קוצים,עיבוד פתחים וכו'.
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סעיף

תאור

יח'

כמות

01.04.001.0020

קירות בלוקי פומיס בעובי  20ס"מ לרבות חגורות בטון
אופקיות ,אנכיות ,הקפיות ,שטרבות,חגורות בהיקף
פתחים ,זיון החגורות ,עיגון לקיים באמצעות
קוצים,עיבוד פתחים וכו'.

מחיר

סה"כ

מ"ר

1,375.00

202.00

277,750.00

 01.04.001.0030קירות בלוקי פומיס בעובי  25ס"מ ,לרבות חגורות
בטון אופקיות ,אנכיות ,הקפיות ,שטרבות,בלוקי
תעלה,חגורות בהיקף פתחים ,זיון החגורות ,עיגון
לקיים באמצעות קוצים,עיבוד פתחים וכו'.

מ"ר

1,250.00

240.00

300,000.00

 01.04.001.0040קירות בלוקי פומיס בעובי  35÷30ס"מ ,לרבות חגורות
בטון אופקיות ,אנכיות ,הקפיות ,שטרבות,בלוקי
תעלה,חגורות בהיקף פתחים ,זיון החגורות ,עיגון
לקיים באמצעותקוצים,עיבוד פתחים וכו'.

מ"ר

140.00

336.00

47,040.00

 01.04.001.0050קירות בלוקי בטון מלאים בעובי  20ס"מ ,לרבות
חגורות בטון אופקיות ,אנכיות ,הקפיות ,שטרבות,
חגורות בהיקף פתחים ,זיון החגורות ,עיגון לקיים
באמצעותק וצים ,עיבוד פתחים וכו') .בין הכיתות(

מ"ר

475.00

292.00

138,700.00

 01.04.001.0060הפרדה בין מרצפי בטון ובין נידבך ראשון של קורות
בנייה בנייר טול דו שכבתי.

מ"ר

35.00

48.00

1,680.00

סה''כ לעבודות בנייה

793,660.00

סה''כ לעבודות בנייה

793,660.00

 01.05איטום
 01.05.001איטום רצפת קומת קרקע התלויה על גבי
ארגזים
מ"ר

442.50

65.00

28,762.50

 01.05.001.0001איטום ביריעות  APPבעובי  4מ"מ .כ 50-ס"מ מפני
רצפת קומת קרקע מולחמת לתשתית ע"ג פריימר
תואם על דופן קורה היקפית במפגש רצפה/קיר חוץ
01.05.001.0003

יריעות איטום הרצפה ביריעות  HDPEתלת מימד
בעובי  0.6מ"מ ,בחפיות של  20ס"מ ,הידוק היריעות
לעוגן מכני

מ"ר

1,061.80

25.00

26,545.00

01.05.001.0004

איטום צמנטי סיקה סרם  C500בעובי  2מ"מ בפני
ראש הכלונס/כלונס

מ"ר

12.00

60.00

720.00

 01.05.001.0005מריחה ביטומנית כגון  A -12בעובי  4מ"מ בדפנות
ראשי הכלונס וקורות כולל פריימר על בסיס
מים/אפוקסי .

מ"ר

27.60

40.00

1,104.00

סה''כ לאיטום רצפת קומת קרקע התלויה על גבי
ארגזים

 01.05.002איטום פיר מעלית
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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 01.05.002.0002איטום הרצפה ביריעות ביטומניות  Pre Bבעובי 5
מ"מ ,בהלחמה מלאה בין החפיות .העבודה כוללת את
כל החומרים והמלאכות עבור עיבודי קורות ,בורות,
צינורות חודריםוכו'.

כמות

מחיר

סה"כ

מ"ר

7.50

80.00

600.00

מ"ר

5.50

15.00

82.50

 01.05.002.0004יריעות חיזוק בכל מפגשי מישורים.

מ"ר

11.00

55.00

605.00

 01.05.002.0005איטום הקיר ביריעות ביטומניות  Pre Bבעובי  5מ"מ,
בהלחמה מלאה בין החפיות .העבודה כוללת את כל
החומרים והמלאכות עבור עיבודי קורות ,בורות,
צינורות חודריםוכו'.

מ"ר

18.20

100.00

1,820.00

 01.05.002.0006עצר מים כימי

מ'

11.00

50.00

550.00

01.05.002.0003

פריימר ביטומני בכמות של  250גר\מ"ר.

3,657.50

סה''כ לאיטום פיר מעלית

 01.05.003איטום יציאה לחצר
 01.05.003.0001איטום ביריעת  APPבעובי  4מ"מ .כ 2-מ' מחגורת
הבטון מולחמת לתשתית ע"ג פריימר תואם ע"ג
תשתית בטון

מ"ר

50.00

65.00

סה''כ לאיטום יציאה לחצר

3,250.00

3,250.00

 01.05.005איטום קירות חוץ
 01.05.005.0002איטום קירות המחופים בטרספה  HPLבצמנט
הידראולי כגון ELASTOFLEX E-747 ,בעובי כולל
של  2מ"מ .העבודה כוללת איטום סביב אביזרים
שונים ,כגון אביזרי הקיבוע ,ב"מסטיק אטימה" על
בסיס פוליאוריתן המיושם לאחר ייבוש שכבת האיטום.

מ"ר

66.40

76.00

סה''כ לאיטום קירות חוץ

5,046.40

5,046.40

 01.05.006איטום חדרים רטובים
 01.05.006.0001עיצוב רולקות קעורות מבטון 5X5 ,ס"מ עם מוסף
פולימרי

מ'

216.80

25.00

5,420.00

 01.05.006.0002מערכת איטום ראשונה :לפני הנחת צנרת אופקית
מריחות צמנט הידראולי מוגמש בעובי  2מ"מ.

מ"ר

148.50

32.00

4,752.00

 01.05.006.0003מערכת איטום שניה :איטום במריחות פוליאוריתן
ביטומני כגון  P.Bשל חברת אלכימיקה )משווק ע"י
פולידן( בעובי כולל של  2מ"מ .האיטום יעלה גם על
גבי הקירות לגובה של  15ס"מ.

מ"ר

148.50

110.00

16,335.00

 01.05.006.0004איטום קירות בצמנט הידראולי מוגמש בעובי  2מ"מ,
עד גובה הרטבה צפוי או עד  2מ' מפני ריצוף בחדרי
מקלחות

מ"ר

15.60

32.00

499.20

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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**בית ספר גיל 23/1/2020 -
עזרא ובצרון

סעיף
01.05.006.0005

תאור

יח'

כמות

פריימר תואם לשכבת האיטום

מ"ר

148.50

מחיר
30.00

סה''כ לאיטום חדרים רטובים

סה"כ
4,455.00
31,461.20

 01.05.007איטום מאגר מים
 01.05.007.0002עיצוב רולקות קעורות מבטון 5X5 ,ס"מ עם מוסף
פולימרי.

מ'

14.00

25.00

350.00

 01.05.007.0003איטום רצפה וקירות המאגר בשכבה על בסיס
פוליאוריתן אלסטומרי ,עם אישור למי שתייה כגון
" "2KWשל אלכימיקה .עובי כולל של חומר האיטום -
 2.5מ"מ .במפגשי מישורים שכבת האיטום תשוריין
עם שכבת ארג שיריון.

מ"ר

44.20

150.00

6,630.00

 01.05.007.0004איטום תקרת המאגר בשכבה על בסיס פוליאוריתן
אלסטומרי ,עם אישור למי שתייה כגון " "2KWשל
אלכימיקה .עובי כולל של חומר האיטום  1.5 -מ"מ.
במפגשי מישורים שכבתהאיטום תשוריין עם שכבת
ארג שיריון.

מ"ר

12.00

90.00

1,080.00

מ'

14.00

100.00

1,400.00

01.05.007.0005

עצר מים כימי תופח בהפסקות יציקה כגון חיבור
רצפה עם קיר

9,460.00

סה''כ לאיטום מאגר מים

 01.05.009איטום מרפסות מרוצפות
מ"ר

304.60

15.00

4,569.00

 01.05.009.0001פריימר ביטומני התואם את היריעה בכמות של כ250 -
גרם/מ"ר
01.05.009.0002

איטום הבטון הקונסטרוקטיבי בשכבה ביטומנית
 25/75בכמות של  2ק"ג/מ"ר

מ"ר

304.60

17.00

5,178.20

01.05.009.0005

רולקות קעורות מבטון 5X5 ,עם מוסף פולימרי

מ'

143.80

25.00

3,595.00

 01.05.009.0006פריימר ביטומני התואם את היריעה בכמות של כ250 -
גרם/מ"ר

מ"ר

304.60

15.00

4,569.00

 01.05.009.0007ביטומן פולימרי "פוליגום" בעובי  2מ"מ )ביטום(

מ"ר

304.60

40.00

12,184.00

 01.05.009.0008איטום ביריעה ביטומנית  SBSדרג  Rבעובי  5מ"מ

מ"ר

304.60

65.00

19,799.00

 01.05.009.0010יריעות חיזוק וחיפוי בכל מפגשי מישורים.

מ'

143.80

55.00

7,909.00

מ"ר

304.60

15.00

4,569.00

 01.05.009.0012פוליאתילן בעובי  0.2מ"מ

מ"ר

304.60

18.00

5,482.80

 01.05.009.0013בטון הגנה ב 20 -בעובי  4-5ס"מ ,ללא זיון ,ללא
אגרגט גס ,ללא החלקה ע"ג יריעות האיטום.

מ"ר

304.60

25.00

7,615.00

01.05.009.0011

יריעות גיאוטכסטיל  200גרם/מ"ר

סה''כ לאיטום מרפסות מרוצפות
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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**בית ספר גיל 23/1/2020 -
עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.05.010איטום רצפות חדרים טכניים
 01.05.010.0001איטום רצפה ושיפולי קירות בשכבות על בסיס
פוליאוריתן אלסטומרי ,כגון היפרדסמו ) LVאלכימיקה(
עם שכבת ארג שיריון ושכבה עליונה עמידה נגד
שחיקה ושמנים .עוביכולל של חומר האיטום  2מ"מ.
העבודה כוללת רולקות ,מריחות חיזוק וחיפוי ואת כל
העיבודים הנדרשים.

מ"ר

20.90

100.00

סה''כ לאיטום רצפות חדרים טכניים

2,090.00

2,090.00

 01.05.011איטום מטבח ואזורי הסעדה
מ"ר

79.80

30.00

2,394.00

01.05.011.0001

 01.05.011.0002מריחת שכבות של פוליאוריתן ביטומני כגון P.B.
בעובי כולל של  2מ"מ

מ"ר

79.80

110.00

8,778.00

 01.05.011.0003יריעה בהדבקה עצמית עם גב בד קירדי

מ"ר

65.80

60.00

3,948.00

מ"ר

65.80

40.00

2,632.00

 01.05.011.0005עיצוב רולקות קעורות מבטון 5X5 ,ס"מ עם מוסף
פולימרי

מ'

46.80

25.00

1,170.00

 01.05.011.0006איטום ע"י צמנט הידראולי מוגמש בעובי  2מ"מ ,עד
גובה הרטבה צפוי או עד  2מ' מפני ריצוף

מ"ר

20.00

32.00

640.00

01.05.011.0004

פריימר תואם לשכבת האיטום

הגנה ע"י יריעת  HDPEבעובי  1מ"מ בהלחמה
בחפיות

19,562.00

סה''כ לאיטום מטבח ואזורי הסעדה

 01.05.012איטום גג עליון גלוי
מ'

79.30

25.00

1,982.50

 01.05.012.0001עיצוב רולקות קעורות מבטון 5X5 ,ס"מ עם מוסף
פולימרי

מ"ר

94.60

15.00

1,419.00

מ"ר

94.60

17.00

1,608.20

מ"ר

94.60

15.00

1,419.00

 01.05.012.0007ביטומן פולימרי כגון "פוליגום" בעובי  2מ"מ של
ביטום.

מ"ר

94.60

40.00

3,784.00

 01.05.012.0008איטום ביריעה ביטומנית  SBSדרג  Rבעובי  5מ"מ

מ"ר

94.60

65.00

6,149.00

 01.05.012.0009יריעות חיזוק וחיפוי בכל מפגשי מישורים.

מ'

79.30

55.00

4,361.50

01.05.012.0002

פריימר ביטומני התואם את השכבה הבאה בכמות של
כ 250-גרם/מ"ר

 01.05.012.0003איטום הבטון הקונסטרוקטיבי בשכבה מעכבת אדים,
ביטומן  25/75בכמות של  2ק"ג/מ"ר
01.05.012.0006

פריימר ביטומני התואם את השכבה הבאה בכמות של
כ 250 -גרם/מ"ר.

סה''כ לאיטום גג עליון גלוי
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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**בית ספר גיל 23/1/2020 -
עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.05.013איטום גג עליון עם הגנה
מ'

182.60

25.00

4,565.00

 01.05.013.0001עיצוב רולקות קעורות מבטון 5X5 ,ס"מ עם מוסף
פולימרי

מ"ר

590.50

15.00

8,857.50

מ"ר

590.50

17.00

10,038.50

מ"ר

590.50

15.00

8,857.50

 01.05.013.0007ביטומן פולימרי כגון "פוליגום" בעובי  2מ"מ של
ביטום.

מ"ר

590.50

40.00

23,620.00

 01.05.013.0008איטום ביריעה ביטומנית  SBSדרג  Rבעובי  5מ"מ

מ"ר

590.50

65.00

38,382.50

יריעת גיאוטכסטיל  200גרם/מ"ר

מ"ר

590.50

17.00

10,038.50

 01.05.013.0010שכבת פוליאתילן בעובי  0.2מ"מ

מ"ר

590.50

18.00

10,629.00

 01.05.013.0011שכבת בטון הגנה ב ,20 -בעובי  4-5ס"מ ,ללא זיון .ע"י
אחרים.

מ"ר

590.50

25.00

14,762.50

 01.05.013.0012יריעות חיזוק וחיפוי בכל מפגשי מישורים.

מ'

182.60

55.00

10,043.00

01.05.013.0002

פריימר ביטומני התואם את השכבה הבאה בכמות של
כ 250-גרם/מ"ר

 01.05.013.0003איטום הבטון הקונסטרוקטיבי בשכבה מעכבת אדים,
ביטומן  25/75בכמות של  2ק"ג/מ"ר
01.05.013.0006

01.05.013.0009

יישום פריימר ביטומני התואם את השכבה הבאה
בכמות של כ 250-גרם/מ"ר

139,794.00

סה''כ לאיטום גג עליון עם הגנה

 01.05.014איטום גג קל
 01.05.014.0001איטום צמנטי סיקה סרם  C500בעובי  2מ"מ בפני
מעקה גג בנוי במפגש גג פלדה/קיר

מ"ר

25.30

60.00

סה''כ לאיטום גג קל

1,518.00
1,518.00

 01.05.090בידוד אקוסטי
 01.05.090.0910בידוד בין קומות ע"י שכבת "פלציב אקוסטיקל" בעובי
 7מ"מ ,הכל עפ"י פרטי אדריכלות.

מ"ר

2,890.00

26.00

75,140.00

 01.05.090.0920בידוד תרמי ע"י לוחות מסוג "פוליאש" מבטון קל עם
אגרגט קל בצפיפות  200ק"ג/מ"ק ,בעובי  4ס"מ,
לרבות עיגון

מ"ר

130.00

56.00

7,280.00

סה''כ לבידוד אקוסטי

82,420.00

סה''כ לאיטום

451,583.80

 01.06נגרות אומן ומסגרות פלדה
 01.06.001נגרות
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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**בית ספר גיל 23/1/2020 -
עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.06.001.0010דלת חד כנפית לפתיחה רגילה עם צוהר ,הכל על פי
סימון  N-1ברשימת נגרות

יח'

80.00

6,200.00

496,000.00

דלת חד כנפית פתיחה רגילה עם רפפה ,הכל על פי
סימון  N-1ברשימת נגרות

יח'

4.00

6,200.00

24,800.00

יח'

8.00

5,700.00

45,600.00

יח'

1.00

6,400.00

6,400.00

 01.06.001.0030דלת חד כנפית לפתיחה רגילה ,הכל על פי סימון N-3
ברשימת נגרות

יח'

5.00

5,500.00

27,500.00

 01.06.001.0040מערכת הכוללת מחיצות ודלתות ,הכל על פי סימון N-
 4ברשימת נגרות

יח'

8.00

4,000.00

32,000.00

01.06.001.0050

ארון ,הכל על פי סימון  N-5ברשימת נגרות

יח'

18.00

8,700.00

156,600.00

01.06.001.0060

ארון ,הכל על פי סימון  N-6ברשימת נגרות

יח'

2.00

5,100.00

10,200.00

01.06.001.0070

ארון ,הכל על פי סימון  N-7ברשימת נגרות

יח'

1.00

9,600.00

9,600.00

01.06.001.0080

ארון ,הכל על פי טיפוס  N-8ברשימת נגרות

יח'

4.00

10,300.00

41,200.00

01.06.001.0090

מטבח ,הכל על פי סימון  N-9ברשימת נגרות

יח'

1.00

12,000.00

12,000.00

01.06.001.0100

מטבח ,הכל על פי סימון  N-10ברשימת נגרות

יח'

1.00

19,000.00

19,000.00

 01.06.001.0110כסא מתקפל למקלחת ,הכל על פי סימון N-11
ברשימת נגרות

יח'

4.00

1,500.00

6,000.00

 01.06.001.0120מדפי כוורת כולל ארון עם דלת ,הכל על פי סימון N-
 12ברשימת נגרות

יח'

1.00

24,000.00

24,000.00

מדפי כוורת ,כולל ארון עם דלת ,הכל על פי סימון N-
 13ברשימת נגרות

יח'

1.00

22,000.00

22,000.00

1,900.00

1,900.00

810.00

28,350.00

2,800.00

5,600.00

מ'

16.00

85.00

1,360.00

מ'

9.15

830.00

7,594.50

01.06.001.0011

 01.06.001.0020דלת חד כנפית לפתיחה רגילה ,הכל על פי סימון N-2
ברשימת נגרות
01.06.001.0021

01.06.001.0130

דלת חד כנפית לפתיחה רגילה ,הכל על פי סימון N-
 2.1ברשימת נגרות

 01.06.001.0140מוט ריקוד מעץ מלא מעוגן לקיר באמצעות פרופיל
ברזל ,הכל עפ"י סימון  N-14ברשימת נגרות

קומפ 1.00

 01.06.001.0150במת עץ מאורן  USכולל תשתית קורות במידות ,10*5
כיסוי עליון עץ אורן זכר נקבה לוחות  5*12-15ללא
פיתול מוקצע וצביעה בצבע דוחה אש  +צבע עליון
לבמות ,הכל עפ"י סימון  N-15ברשימת נגרות

מ"ר

 01.06.001.0151מדרגות לבמה מעץ אורן ,הכל עפ"י סימון N-15
ברשימת נגרות

קומפ 2.00

 01.06.001.0155פנל מעץ אורן  USמסביב צמוד לקיר
01.06.001.0160

קורה קדמית לבמה מעץ אורן US

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סעיף

יח'

תאור

 01.06.001.0170הגנת קופסאות לחשמל ותקשורת בבמה כולל מכסה
פריק
01.06.001.0180

וילון לבמה קטיפה חסינת אש תוצרת GERRIETS
גרמניה דגם  400, ASCONAגר' למטר רבוע צבעים
לפי קטלוג תפור עם כיווץ  100%מידות כלליות
 16/4.5מטר

 01.06.001.0190מנגנון לוילון קדמי  16מ' אורך קומפלט תוצרת
 WINWOODדגם  TR6-15.5PF-Hגלגלות אוקולון
שחור שקטות מערכת פתיחה וסגירה ידנית תוף חרוט
לאיסוף כבל פלדה ,ידית מתכת )תותקן בקו וילון( כולל
התקנה קומפלט וכל האביזרים הנדרשים להפעלה
מלאה

כמות

מחיר

סה"כ

יח'

1.00

980.00

980.00

יח'

2.00

11,000.00

22,000.00

יח'

1.00

14,500.00

14,500.00

1,015,184.50

סה''כ לנגרות

 01.06.002מסגרות
יח'

11.00

6,500.00

71,500.00

01.06.002.0010

דלת אש ,הכל על פי סימון  M-1ברשימת מסגרות

 01.06.002.0011תוספת לדלת כנ"ל עבור צוהר

יח'

10.00

1,650.00

16,500.00

 01.06.002.0020חלון הדף דו חדש נגרר ,הכל על פי סימון M-2
ברשימת מסגרות

יח'

12.00

7,600.00

91,200.00

 01.06.002.0030דלת הדף מוסדית ,הכל על פי סימון  M-3ברשימת
מסגרות

יח'

8.00

11,050.00

88,400.00

01.06.002.0040

צינור אוורור פנימי מגולוון " 4לממ"ס ,הכל על פי סימון
 M-4ברשימת מסגרות

יח'

25.00

560.00

14,000.00

01.06.002.0050

צינור אוורור פנימי מגולוון " 8לממ"ס ,הכל על פי סימון
 M-5ברשימת מסגרות

יח'

24.00

650.00

15,600.00

01.06.002.0060

צינור אוורור פנימי מגולוון " 8לממ"ס ,הכל על פי סימון
 M-6ברשימת מסגרות

יח'

16.00

650.00

10,400.00

 01.06.002.0070דלתות לארון חשמל ראשי ,הכל על פי סימון M-7
ברשימת מסגרות

יח'

9.00

1,000.00

9,000.00

 01.06.002.0080דלתות לארון מערכות מנ"מ  +פאנל כיבוי אש ,הכל על
פי סימון  M-8ברשימת מסגרות

יח'

1.00

5,500.00

5,500.00

 01.06.002.0090עמדת כיבוי אש מפח ,הכל על פי סימון  M-9ברשימת
מסגרות

יח'

8.00

1,400.00

11,200.00

 01.06.002.0100דלתות לארונות עבור אינסטלציה ,הכל על פי סימון
 M-10ברשימת מסגרות

יח'

6.00

1,550.00

9,300.00

 01.06.002.0110דלתות לארון חשמל ראשי ,הכל על פי פרט M-11
ברשימת מסגרות

יח'

4.00

4,500.00

18,000.00
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יח'

סעיף

תאור

01.06.002.0120

דלת דגם "ארון שרות סטנדרטי" ,הכל על פי פרט M-
 12ברשימת מסגרות

כמות

מחיר

סה"כ

יח'

1.00

950.00

950.00

 01.06.002.0130עמדת כיבוי אש מפח ,הכל על פי פרט  M-13ברשימת
מסגרות

יח'

1.00

1,650.00

1,650.00

 01.06.002.0140דלתות לארון חשמל ראשי ,הכל על פי פרט M-14
ברשימת מסגרות

יח'

1.00

2,500.00

2,500.00

01.06.002.0150

מאחז יד ,הכל על פי סימון  M-15ברשימת מסגרות

מ'

136.00

250.00

34,000.00

01.06.002.0160

מעקה ,הכל על פי סימון  M-16ברשימת מסגרות

מ'

35.00

650.00

22,750.00

01.06.002.0170

דלת אש ,הכל על פי סימון  M-17ברשימת מסגרות

יח'

7.00

4,950.00

34,650.00

01.06.002.0180

רשת אקספנדד ,הכל על פי סימון  M-18ברשימת
מסגרות

קומפ 1.00

44,000.00

44,000.00

01.06.002.0182

רשת אקספנדד ,הכל עפ"י סימון  M-18.2ברשימת
מסגרות

קומפ 1.00

30,000.00

30,000.00

יח'

3.00

1,250.00

3,750.00

01.06.002.0200

מעקה ,הכל על פי סימון  M-20ברשימת מסגרות

מ'

3.00

650.00

1,950.00

01.06.002.0210

דלת עלייה לגג ממתכת מגולוונת ,הכל על פי סימון M-
 21ברשימת מסגרות

יח'

1.00

2,100.00

2,100.00

01.06.002.0221

סולם טכנאים ,הכל על פי סימון  M-22.1ברשימת
מסגרות

יח'

1.00

3,850.00

3,850.00

01.06.002.0222

סולם טכנאים ,הכל על פי סימון  M-22.2ברשימת
מסגרות

יח'

1.00

750.00

750.00

 01.06.002.0231רפפות פח קבועות ,הכל על פי סימון M-23.1
ברשימת מסגרות

יח'

1.00

850.00

850.00

 01.06.002.0232רפפות פח קבועות ,הכל על פי סימון M-23.2
ברשימת מסגרות

יח'

1.00

650.00

650.00

 01.06.002.0233רפפות פח קבועות ,הכל על פי סימון M-23.3
ברשימת מסגרות

יח'

1.00

950.00

950.00

 01.06.002.0234רפפות פח קבועות ,הכל על פי סימון M-23.4
ברשימת מסגרות

יח'

2.00

1,200.00

2,400.00

 01.06.002.0235רפפות פח קבועות ,הכל על פי סימון M-23.5
ברשימת מסגרות

יח'

1.00

1,100.00

1,100.00

 01.06.002.0236רפפות פח קבועות ,הכל על פי סימון M-23.6ברשימת
מסגרות

יח'

1.00

1,000.00

1,000.00

 01.06.002.0190עמדת כיבוי אש מפח ,הכל על פי סימון M-19
ברשימת מסגרות
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.06.002.0237רפפות פח קבועות ,הכל על פי סימון M-23.7
ברשימת מסגרות

יח'

3.00

550.00

1,650.00

 01.06.002.0238רפפות פח קבועות ,הכל על פי סימון M-23.8
ברשימת מסגרות

יח'

3.00

450.00

1,350.00

 01.06.002.0239רפפות פח קבועות ,הכל על פי סימון M-23.9
ברשימת מסגרות

יח'

1.00

600.00

600.00

 01.06.002.2310רפפות פח קבועות ,הכל על פי סימון M-23.10
ברשימת מסגרות

יח'

2.00

500.00

1,000.00

 01.06.002.2311רפפות פח קבועות ,הכל על פי סימון M-23.11
ברשימת מסגרות

יח'

1.00

450.00

450.00
555,500.00

סה''כ למסגרות

 01.06.009שונות
 01.06.009.0900יחידת תריס גלילה חסין אש לשלוש שעות דגם 501
של חברת רב בריח או ש"ע

יח'

3.00

30,000.00

90,000.00

סה''כ לשונות

90,000.00

סה''כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

1,660,684.50

 01.07מערכות תברואה וכיבוי אש
 01.07.001מערכות הספקת מים קרים וחמים וכיבוי אש
הידרנטים.
סעיפי הצנרת המובאים להלן כוללים ספחים בכל
קוטר,תליות וחיזוקים מכל הסוגים שילוט וצביעה.
כמוכן העבודה כוללת ביצוע חורים ,ומעברים בקירות
ורצפות קימים .הכל לפי המפרט הכללי הבנמשרדי
פרק  07והנחיות המפקח בשטח.
 01.07.001.0010צינורות ) 80R-PPפולירול( בהתאם לת"י 5111
בחיבורי הלחמה  ,סוג הצינור .FASER-SDR 7.4
בקוטר "½ ) 20ממ'( מורכבים גלוי או בקיר כולל
ספחים ,תמיכות ,חיזוקים,תעלת רשת לפי הוראת
המפקח .

מ'

200.00

55.00

11,000.00

 01.07.001.0020צינורות ) 80R-PPפולירול( בהתאם לת"י 5111
בחיבורי הלחמה  ,סוג הצינור .FASER-SDR 7.4
בקוטר" 25) 3/4ממ'( מורכבים גלוי או בקיר כולל
ספחים ,תמיכות ,חיזוקים ,תעלת רשת לפי הוראת
המפקח .

מ'

100.00

81.00

8,100.00
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.07.001.0030צינורות ) 80R-PPפולירול( בהתאם לת"י 5111
בחיבורי הלחמה  ,סוג הצינור .FASER-SDR 7.4
בקוטר " 32) 1ממ'( מורכבים גלוי או בקיר כולל
ספחים ,תמיכות ,חיזוקים  ,תעלת רשת לפי הוראת
המפקח .

מ'

25.00

99.00

2,475.00

 01.07.001.0040צינורות ) 80R-PPפולירול( בהתאם לת"י 5111
בחיבורי הלחמה  ,סוג הצינור .FASER-SDR 7.4
בקוטר " 50) ½1ממ'( מורכבים גלוי או בקיר כולל
ספחים ,תמיכות ,חיזוקים,תעלת רשת לפי הוראת
המפקח .

מ'

20.00

144.00

2,880.00

 01.07.001.0050צינורות ) 80R-PPפולירול( בהתאם לת"י 5111
בחיבורי הלחמה  ,סוג הצינור .FASER-SDR 7.4
בקוטר " 63) 2ממ'( מורכבים גלוי או בקיר כולל
ספחים ,תמיכות ,חיזוקים,תעלת רשת לפי הוראת
המפקח .

מ'

110.00

202.50

22,275.00

 01.07.001.0060צינורות ) 80R-PPפולירול( בהתאם לת"י 5111
בחיבורי הלחמה  ,סוג הצינור .FASER-SDR 7.4
בקוטר " 90) 3ממ'( מורכבים גלוי או בקיר כולל
ספחים ,תמיכות ,חיזוקים,תעלת רשת לפי הוראת
המפקח .

מ'

20.00

252.00

5,040.00

 01.07.001.0070ספח ) 80R-PPפולירול( לצינור בקוטר " 90) 3מ"מ(

יח'

6.00

180.00

1,080.00

 01.07.001.0080בידוד צינור למים חמים גלוי בתרמילים עובי  9מ"מ
קוטר הצינור " 1/2כולל עטיפה סרט פלסטי תוצרת
"רונדופלסט" או ש.ע כולל עטיפת פח מגולבן בעובי
 0.3מ"מ מחוברבניטים.

מ'

50.00

30.00

1,500.00

בידוד צינור למים חמים בקיר בתרמילים עובי  4מ"מ
קוטר הצינור " 1/2כולל עטיפה בסרט פלסטי תוצרת
"רונדופלסט" או ש"ע .

מ'

40.00

20.00

800.00

 01.07.001.0100צינורות מגלוונים בלי תפר סקדיול  40לפי ת"י 593
צבועים בשלוש שכבות עבור כיבוי אש גלויים על
קירות מחיצות ותקרות קוטר " 2מחוברים במחברים
מחורצים ) (QUICKUPמגולבנים )כלול במחיר
הצינור( תוצרת מודגל או ש"ע.

מ'

15.00

137.50

2,062.50

 01.07.001.0110צינורות מגלוונים בלי תפר סקדיול  40לפי ת"י 593
צבועים כנ"ל עבור כנ"ל גלויים על קירות מחיצות
ותקרות קוטר " 3מחוברים במחברים מחורצים
) (QUICKUPמגולבנים )כלול במחיר הצינור( תוצרת
מודגל או ש"ע.

מ'

70.00

198.00

13,860.00

01.07.001.0090
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.07.001.0120צינורות  .P.Eמצולבים שחילים למים קרים רכים
וחמים בקוטר  16/2.3מ"מ ללחץ  6אטמ' כדוגמת
"פקסגול" דרג " "24מותקנים בקירות,גלוי או
במעברים ומילוי הריצוף עטופים עטיפת בטון רזה
)במילוי הריצוף בלבד( עם צינור מתעל בקוטר
המתאים לקוטר הצינור ,כולל האביזרים החרושתיים
הדרושים להתקנה.

מ'

370.00

50.00

18,500.00

 01.07.001.0130מחלק מים מפליז בהברגה בקוטר " 1עם כניסה
בקוטר " 3/4ועד  4יציאות בקוטר  16מ"מ.

יח'

12.00

300.00

3,600.00

יח'

6.00

600.00

3,600.00

 01.07.001.0150מגוף מעבר " "Tאינטרפוץ בקוטר " 1/2עם כיפה
תוצרת "ניל" או ש"ע כולל שסתום אל-חוזר ומסנן.

יח'

128.00

80.00

10,240.00

 01.07.001.0160ברז דלי " 1/2מפליז מצופה כרום מהקיר תוצרת
"חמת" או ש"ע.

יח'

8.00

150.00

1,200.00

יח'

4.00

200.00

800.00

 01.07.001.0180מגוף כדורי מסגסוגת נחושת ואטם טפלון מתאים
למים קרים וחמים ללחץ עבודה של עד  10אטמ'
כדוגמת תוצרת "הבונים" סידרה  46או ש"ע בקוטר
".1/2

יח'

10.00

200.00

2,000.00

 01.07.001.0190מגוף כדורי מסגסוגת נחושת ואטם טפלון מתאים
למים קרים וחמים ללחץ עבודה של עד  10אטמ'
כדוגמת תוצרת "הבונים" סידרה  46או ש"ע בקוטר
".3/4

יח'

30.00

250.00

7,500.00

 01.07.001.0200מגוף כדורי מסגסוגת נחושת ואטם טפלון מתאים
למים קרים וחמים בטמפ' עד  95מעלות צלסיוס וללחץ
עבודה של עד  10אטמ' כדוגמת תוצרת "הבונים"
סידרה  46או ש"ע בקוטר ". 1

יח'

2.00

300.00

600.00

 01.07.001.0210מגוף כדורי מסגסוגת נחושת ואטם טפלון מתאים
למים קרים וחמים בטמפ' עד  95מעלות צלסיוס וללחץ
עבודה של עד  10אטמ' כדוגמת תוצרת "הבונים"
סידרה  46או ש"ע בקוטר ". ½1

יח'

8.00

400.00

3,200.00

 01.07.001.0220מגוף כדורי מסגסוגת נחושת ואטם טפלון מתאים
למים קרים וחמים בטמפ' עד  95מעלות צלסיוס וללחץ
עבודה של עד  10אטמ' כדוגמת תוצרת "הבונים"
סידרה  46או ש"ע בקוטר ". 2

יח'

4.00

450.00

1,800.00

 01.07.001.0230מגוף "פרפר" מפלדה מחובר בין אוגנים כולל אוגנים
נגדיים בקוטר " 3תוצרת "הכוכב" או ש"ע מונע ע"י
תמסורת.

יח'

2.00

1,000.00

2,000.00

01.07.001.0140

01.07.001.0170

ארגז מחלקים חרושתי מפיברגלס המותקן בקיר  ,כולל
דלת כיסוי מפח פלדה צבוע בצבע אפוקסי לבן .תוצרת
"גולן מפעלי פלסטיק" או ש"ע.

ברז גן " 3/4מפליז מצופה כרום מהקיר תוצרת "חמת"
או ש"ע.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי16774 :

בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ

23/01/2020

עמוד 15

**בית ספר גיל 23/1/2020 -
עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.07.001.0240תוספת למגופי פרפר הנ"ל עבור מפסק גבול
) ,(TAMPER SWITCHמחווט לבקרת מבנה
להתראה בפני מגוף סגור על מערכת כיבוי אש
הידרנטים.

יח'

1.00

600.00

600.00

 01.07.001.0250הכנה לחיבור מתקנים וציוד במטבח )לפי תוכניות
מטכנן מטבחים( הכולל מגוף כדורי מתאים בקוטר
".1/2

יח'

5.00

220.00

1,100.00

 01.07.001.0260מחמם מים מיידי כדוגמת תוצרת "שטיבל אלטרון "
דגם "טרמוספיד" דגם , DHB13 :חיבור חשמלי תלת
פאזי לפי פירוט במפרט הטכני המיוחד כולל כל
האביזרים )מגופים( לניתוק, ,שסתומים אלחוזרים
והכנות לחיווי להזנת חשמל ולבקרת מבנה.

יח'

8.00

1,450.00

11,600.00

 01.07.001.0270מחמם מים מיידי כדוגמת תוצרת "שטיבל אלטרון "
דגם "טרמוספיד" דגם , DHM4 :חיבור חשמלי
חד-פאזי לפי פירוט במפרט הטכני המיוחד כולל כל
האביזרים )מגופים( לניתוק, ,שסתומים אלחוזרים
והכנות לחיווי להזנת חשמל ולבקרת מבנה.

יח'

23.00

1,000.00

23,000.00

יח'

2.00

750.00

1,500.00

 01.07.001.0290שרוול מצינור פלדה וחומר איטום פולימרי חרושתי!
עם מסגרת בתוך קיר בטון למעבר צנרת פלדה בקוטר
עד " , 3דגם  SB-180תוצרת " "BSTאו ש"ע .

יח'

5.00

750.00

3,750.00

 01.07.001.0300שסתום מז"ח )מונע זרימה חוזרת( תוצרת ""WATTS
או ש"ע על קו בקוטר " 2כולל אוגנים ואוגנים נגדיים
ואטם.

יח'

1.00

2,600.00

2,600.00

 01.07.001.0310מרכך אוטומטי כפול בעל ספיקה רצופה של 95
ליטר/עמודה וספיקה מקסימלית של  4.50מ"ק/שעה,
ספיקה בין רגנראציות של  10מ"ק כולל כל החיבורים,
ברזים ,לוח פיקוד ,משאבת מינון וכל האביזרים
הדרושים להפעלה תקינה  .תוצרת ""KINETICO
דגם CP 213:או ש"ע כולל כל הצנרת  ,הציוד,
האביזרים והעבודות להתקנה מושלמת הפעלה
והרצה ,כולל מיכל תמלחת מקורי ,מסנן פחם גרנולארי
פעיל עם בקר לשטיפה אוטומטית ,חיבורים והדרכה.

יח'

1.00

14,000.00

14,000.00

 01.07.001.0320נקודת כיבוי אש בבנין מותקנת בנישה הכוללת ברז
שריפה " 2עם מצמד ,וגלגילון עם זרנוק בקוטר "3/4
באורך  30מ' ,מסלנה רב שימושית ,שסתום כדורי
קוטר " 1לפתיחהמהירה כולל אביזרים ,כולל כל הציוד
ה"יבש"  -שני מטפים אבקה יבשה במשקל של  6ק"ג
כ"א ,שני צינורות בד באורך של  25מ' כ"א עם מחברי
שטורץ  ,מזנק ומסלנה.

יח'

8.00

2,500.00

20,000.00

 01.07.001.0330נקודת כבוי אש בחדרי מדרגות הכוללת ברז שריפה "2
עם מצמד "שטורץ" תוצרת "להבות" או ש"ע.

קומפ 8.00

520.00

4,160.00

01.07.001.0280

שסתום אל-חוזר מדף מברונזה מחובר בהברגה
תוצרת  HATTERSLEYדגם C47 :בקוטר ".2

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

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

" 01.07.001.0340קולרים" המבוצעים על צנרת  PPRבמעבר בין אזורי
אש בקוטר עד  110מ"מ  ,מאושרים לשימוש ע"י יצרן
הצנרת מותקן לפי הנחיות יצרן בלבד ,עפ"י הנחיות
המפקח בלבד!!!!.

יח'

12.00

170.00

2,040.00

 01.07.001.0350שסתום אויר אוטומטי בקוטר " 1/2תוצרת
" "MINIVENTאו ש"ע כולל ברז תלת-דרכי ".1/2

יח'

4.00

380.00

1,520.00
211,982.50

סה''כ למערכות הספקת מים קרים וחמים וכיבוי אש
הידרנטים.

 01.07.002מערכות ציוד ואביזרים במאגרי מים וחדר
משאבות.
קומפ 6.00

384.75

2,308.50

 01.07.002.0010חיבורים ואביזרים לבריכות אגירת מים כולל כל
השרוולים הדרושים עם אוגן אמצעי ואוגן חיצוני
מצינורות פלדה מגולבנים )כניסה ,גלישה,יניקה
ואיורור( בקוטר המתאים .
01.07.002.0020

"מראה גובה" מצינור פלסטי משורין ושקוף בקוטר
" 1/2באורך של כ 6.00-מ' מותקן על מאגר המים
מחובר למופה מרותכת לצינור הניקוז כולל מגוף כדורי
".1/2

יח'

1.00

299.25

299.25

01.07.002.0030

סולם מפלב"ם באורך כ 3.0-מ' מותקן על הקיר,
חרושתי.

יח'

2.00

650.00

1,300.00

 01.07.002.0040משפך מצינור פלדה מגולבן וצבוע סק'  40בלי תפר
בקוטר " 6באורך  500מ"מ כולל חיבור לקוטר ", 4
צביעה והתקנת רשת בקצה הצינור למניעת כניסת
ליכלוך .

יח'

1.00

855.00

855.00

 01.07.002.0050מגוף "פרפר" מפלדה מחובר בין אוגנים עם מדף
מצופה אמאייל המגוף מופעל תמסורת כדוגמת  B5של
"קים" או ש"ע בקוטר ".3

יח'

1.00

750.00

750.00

 01.07.002.0060שומר לחץ /מגוף אבטחה הידראולי תעשייתי בקוטר
" 3מתוצרת "ברמד" דגם VFIT-AM-03-730

יח'

1.00

7,800.00

7,800.00

מגוף מילוי בריכה תעשייתי בקוטר " 3מתוצרת
"ברמד" דגם  AM-VFI-Z-03-750-66עם מצופי פיקוד
דגם .66

יח'

1.00

8,000.00

8,000.00

 01.07.002.0080מערכת מדידת ובקרת למאגר מים מפלס הכוללת5 - :
ממסרים הניתנים לתכנות להתרעת מפלס  -תצוגה
ספרתית  -גששוכבל באורך  1מ'  -תכנת נייד הכל
כדוגמת תוצרת "מגטרון" דגם ""HYDRORANGER
)דגם הגשש  XPS-10מסדרת (ECHOMAX

יח'

1.00

2,736.00

2,736.00

01.07.002.0070

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

יח'

תאור

כמות
1.00

מחיר

סה"כ

2,200.00

2,200.00

 01.07.002.0090השלמת מכלול אביזרים לריקון המאגר הכוללים- :
צנור פלדה מגולבן סק 40 .בקוטר " 4באורך עד  1.0מ'
 זוית " 4מפלדה  -שסתום פרפר בקוטר " 4מתוצרת"רפאל" דגם  MB3Aעם אוגנים נגדיים מתקן לבדיקת
מפלס המאגר ויזואלי ע"י צינור שקוף ,מגוף ומצוף
שעם .

יח'

48,000.00

48,000.00

 01.07.002.0100קומפלט שתי משאבות ראשיות לכיבוי אש הידרנטים
מתוצרת פדרולו או ש"ע ,כל משאבה בספיקה של 30
מק"ש ב 20 -מ' 2,900 ,סבל"ד KW 7.0 ,כל אחת. ,
לוח פיקוד להפעלתהמשאבות הנ"ל לפי מפרט טכני
מיוחד ועפ"י התקנים המחייבים ,כולל השהייה על זמן
עבודה במשך  10דקות והגנה כנגד חוסר מים ביניקה
ע"פ דרישות כ"א והתקן החדש .לרבות סעפות יניקה
וסניקה בקוטר " 3עם הכנות לחיבור לפי תוכנית וכל
הארמטורות )מגופי פרפר " ,3אלחוזרים " ,3מדי לחץ,
פרסוסטטים וכד'( ,משטח בטון להעמדה כוללבולמי
רעידות קפיציים ,לוח חשמל לפיקוד ובקרת מבנה
,חיווט ,הרצה,והפעלה .הכל כיחידה אחת מורכב
ומחווט.

קומפ 1.00

3,800.00

 01.07.002.0110שסתום מז"ח )מונע זרימה חוזרת( תוצרת "ווילקינס
דגם 975:או ש"ע על קו בקוטר " 3כולל אוגנים ואוגנים
נגדיים.

יח'

1.00

3,800.00

 01.07.002.0120ביצוע של חיבורים בלבד! של כיורי מטבח )לפי מתכנן
מטבחים(,או קולרים וכד' לרשת מי-דלוחין כולל
הספקה והתקנה של סיפון " S" "2ונטיל פקק
ושרשרת ,חיבורים לכיור ולרשת.

יח'

12.00

150.00

1,800.00

 01.07.002.0130ביצוע הכנות לחיבור לרשת מי-דלוחין ציוד במטבחים
כולל זקף צינור בולט מעל הריצוף כ 10-ס"מ ומופת
הברגה עם הכנה לכניסת צינור גמיש.

יח'

15.00

120.00

1,800.00

81,648.75

סה''כ למערכות ציוד ואביזרים במאגרי מים וחדר
משאבות.

 01.07.003נקזים ואיוור
כל סעיפי הצנרת בתת-פרק זה כוללים ביצוע ספחים
בכל קוטר  ,תליות ,תמיכות  ,חיזוקים וצביעה לפי
המפרט הטכני המיוחד והמפרט הכללי פרק . 07
 01.07.003.0010צינורות מי-דלוחין וניקוז מ"א מורכבים גלוי או בקירות
או במילוי הריצוף או בחריצים בבטון כולל תמיכות!
וחיזוקים ,וכולל עטיפת בטון רזה לצינורות במילוי
ובחריצים ,סוג הצינור ) H.D.P.Eפוליאטילן בצפיפות
גבוהה( צנרת וספחים!!! משל אותו יצרן  ,צנרת מורפת
לפי ת"י  4476ו  EN1519המותקן לפי הוראות יצרן
מחובר בריתוךהשקה או בהברגה כולל כל האביזרים
הדרושים להתפשטות בקוטר  32-63מ"מ.
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.07.003.0020צינורות מי-שופכין ואיוור מורכבים גלוי או על קירות
כולל תמיכות! וחיזוקים ,סוג הצינור H.D.P.E
)פוליאטילן בצפיפות גבוהה( צנרת וספחים!!! משל
אותו יצרן  ,צנרת מורפת לפי ת"י  4476ו EN1519
המותקן לפי הוראות יצרן מחובר בריתוך השקה או
מחברי ריתוך חשמליים כולל כל האביזרים הדרושים
להתפשטות וכד' כולל ספחים תליות וחיזוקים בקוטר
 110מ"מ.

מ'

220.00

110.00

24,200.00

 01.07.003.0030צינורות מי-שופכין ואיוור מורכבים גלוי או על קירות
כולל תמיכות! וחיזוקים ,סוג הצינור H.D.P.E
)פוליאטילן בצפיפות גבוהה( צנרת וספחים!!! משל
אותו יצרן  ,צנרת מורפת לפי ת"י  4476ו EN1519
המותקן לפי הוראות יצרן מחובר בריתוך השקה או
מחברי ריתוך חשמליים כולל כל האביזרים הדרושים
להתפשטות וכד' כולל ספחים תליות וחיזוקים בקוטר
 160מ"מ.

מ'

50.00

140.00

7,000.00

 01.07.003.0040צינורות מי-שופכין טמונים בקרקע בעומק עד  1.50מ'
סוג הצינור ) H.D.P.Eפוליאטילן בצפיפות גבוהה(
צנרת וספחים!!! משל אותו יצרן  ,צנרת מורפת לפי
ת"י  4476ו EN1519המותקן לפי הוראות יצרן מחובר
בספחי ריתוך חשמלי ע"י אלקטרודות "ELECTRO-
 "FIUSIONאו בריתוך פנים לפי התקן ,כולל כל
האביזרים הדרושים להתפשטות וכד'כולל ספחים
תליות וחיזוקים בקוטר  110מ"מ.

מ'

70.00

200.00

14,000.00

 01.07.003.0050צינורות מי-שופכין טמונים בקרקע בעומק עד  1.50מ'
סוג הצינור ) H.D.P.Eפוליאטילן בצפיפות גבוהה(
צנרת וספחים!!! משל אותו יצרן  ,צנרת מורפת לפי
ת"י  4476ו EN1519המותקן לפי הוראות יצרן מחובר
בספחי ריתוך חשמלי ע"י אלקטרודות "ELECTRO-
 "FIUSIONאו בריתוך פנים לפי התקן ,כולל כל
האביזרים הדרושים להתפשטות וכד'כולל ספחים
תליות וחיזוקים בקוטר  160מ"מ.

מ'

65.00

245.00

15,925.00

 01.07.003.0060תוספת לצינורות הנ"ל הטמונים בקרקע עבור עטיפת
בטון מזוין בעובי  10ס"מ סביב הצינורות לפי פרט
והנחיות מת"י.

מ'

135.00

40.00

5,400.00

 01.07.003.0070צינור ניקוז מפלדה מגולבנת וצביעת חוץ חרושתית
בשלוש שכבות מורכב גלוי בחדרי מז"א ,חדרי
משאבות וכד' בקוטר " 2מחובר בהברגה דרג ב' לפי
ת"י  .103כולל ספחיםתליות וחיזוקים ,כולל גושי בטון
לעיגון .

מ'

10.00

132.00

1,320.00

 01.07.003.0080משפך חרושתי מ HDPEתוצרת "גבריט" או ש"ע
בקוטר  160/110מ"מ עם סיפון " "Sחרושתי בקוטר
 110מ"מ מחוברים בריתוך פנים מותקן גלוי כולל
תמיכות וחיזוקים.

יח'

4.00

198.00

792.00

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

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.07.003.0090קופסת בקורת )" (4"/2או קופסה בקורת נופלת
)" (4"/4קוטר  100מ"מ מ .P.Pעם מכסה או מכסה
מפליז מצופה כרום מתברג לפי ת"י  680ומסגרת
מרובעת תוצרת "מפה".

יח'

36.00

220.00

7,920.00

 01.07.003.0100מחסום תופי )" (4"/2קוטר  100מ"מ מ .P.Pעם מכסה
מפליז מצופה כרום מתברג לפי ת"י  680ומסגרת
מרובעת תוצרת "מפה".

יח'

4.00

220.00

880.00

 01.07.003.0110מחסום ריצפה )" (4"/2קוטר  100מ"מ מ .P.Pעם
מכסה מפליז מצופה כרום מתברג לפי ת"י 680
ומסגרת מרובעת תוצרת "מפה".

יח'

20.00

220.00

4,400.00

 01.07.003.0120מחסום רצפה " 6"/4מ  .H.D.P.Eתוצרת "גבריט" או
ש"ע כולל מאריך ,צווארון איטום וסל מחורר מפלב"ם
מורכבים לפי פרט עם מכסה רשת מפליז מצופה כרום
מתברג לפי ת"י 680ומסגרת מרובעת תוצרת "מפה"
או משולב בתעלת ניקוז מפלב"ם..

יח'

4.00

1,600.00

6,400.00

 01.07.003.0130הכנה לחיבור צינור גמיש לניקוז מ"א ע"י מופה
מוברגת והכנה לכניסת צינור גמיש בלחץ עם אטם.

יח'

90.00

132.00

11,880.00

 01.07.003.0140כובע ברדס מפח פלדה או  H.D.P.Eבקוטר "6",4
לצינור אויר

יח'

10.00

88.00

880.00

" 01.07.003.0150קולרים" המבוצעים על צנרת  HDPEבמעבר בין
אזורי אש בקוטר עד  110מ"מ  ,מאושרים UL/FM
חרושתיים משל יצרן הצנרת כדוגמת תוצרת
" "GEBERITדגם "tt90 PLUSRohrscho" :או ש"ע.
מותקן לפי הנחיות יצרן בלבד ,עפ"י הנחיות המפקח
בלבד!!!!.

יח'

45.00

275.00

12,375.00

" 01.07.003.0160קולרים" המבוצעים על צנרת  HDPEבמעבר בין
אזורי אש בקוטר עד  160מ"מ  ,מאושרים UL/FM
חרושתיים משל יצרן הצנרת כדוגמת תוצרת
" "GEBERITדגם "tt90 PLUSRohrscho" :או ש"ע.
מותקן לפי הנחיות יצרן בלבד ,עפ"י הנחיות המפקח
בלבד!!!!.

יח'

4.00

308.00

1,232.00

01.07.003.0170

מערכת  RR/BST -150לאיטום מעבר צינור עד "3
)בחור קיים ( )קידוח 150מ"מ(.

יח'

4.00

1,140.00

4,560.00

01.07.003.0180

ברז כדורי מפלסטיק מחובר בהברגה תוצרת FIP
דגם VKFV:או "פלסאון" או ש"ע קוטר ".2

יח'

4.00

180.00

720.00

יח'

120.00

24.00

2,880.00

 01.07.003.0190צווארונים מחומר ביטומני למעבר צנרת  ,קופסאות
בקרה נופלות ומחסומי רצפה דרך חורים בתקרות,
מוצרים חרושתיים בקוטר של " ,6"-2תוצרת "קיסנר"
או ש"ע מאושר ת"י.

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

יח'

תאור

 01.07.003.0200רשת סבכה לתעלות ניקוז עשויה מפלב"ם במידות
אורך משתנות ברוחב של  25ס"מ כולל פרופיל L
במידות  25\25מ"מ מקובע לתעלת הבטון כדוגמת
דגם A-100 :של חברת פנחס הישריק או ש"ע

מ'

כמות
10.00

מחיר
380.00

סה''כ לנקזים ואיוור

סה"כ
3,800.00

138,444.00

 01.07.004קבועת תברואה ואביזריהן
 01.07.004.0010אסלה תלויה דגם "קליר" מק"ט 396:של חב' "חרסה"
כולל מתקן תליה חרושתי מחוזק לקיר ולרצפה כולל
גוש בטון לעיגון ,מתקן התליה ומיכל ההדחה סמוי
תוצרת " "WISAלגבס לחצן מנירוסטה אנטיונדלי ,
מושב ומכסה "כבד" בצבע לבן דגם" :תבור" פנאומטי
צירים נירוסטה  ,כולל כל אביזרי החיבור לצנרת המים
והביוב להתקנה מושלמת.

יח'

19.00

1,900.00

36,100.00

 01.07.004.0020אסלה תלויה לנכים של חב' "חרסה" דגם "ברקת"
מק"ט,386 :עם מתקן תליה חרושתי מחוזק לקיר
ולרצפה כולל גוש בטון לעיגון  ,המתקן תליה כולל
מיכל הדחה דו-כמותי סמוי תוצרת " "WISAלחצן
נירוסטה אנטיונדלי מושב מפולש פרסה בצבע לבן,
צירי נירוסטה  ,כל האביזרים הדרושים לחיבור
והתקנה.

יח'

4.00

3,700.00

14,800.00

 01.07.004.0030כיור רחצה בחדרי השרותים לנכים או בשרותי מורים
דגם "קליר  "45מק"ט 120:של חב' "חרסה" ,כולל
סיפון בקבוק ניקל בונומיני  ABSמק"ט ,"0220A 11/4
ונטיל פקק ושרשרת.

יח'

6.00

450.00

2,700.00

 01.07.004.0040כיור רחצה בהתקנה תחתונה במשטח שיש "קיסר"
לפי פרט אדריכל דגם "נופר" מק"ט 162:של חב'
"חרסה" ,כולל סיפון בקבוק ניקל בונומיני  ABSמק"ט
 ,"0220A 11/4ונטילפקק ושרשרת.

יח'

3.00

480.00

1,440.00

 01.07.004.0050חיבורים והתקנה בלבד! של משטח שיש "אורטגה" עם
כיור בודד משולב במשטח לפי פרטי האדריכל ,כולל
הספקה והתקנה של סיפון בקבוק ניקל בונומיני ABS
מק"ט  ,0220A 4"/11ונטיל פקק ושרשרת .

יח'

25.00

300.00

7,500.00

 01.07.004.0060חיבורים והתקנה בלבד! של משטח שיש "אורטגה" עם
שני כיורים משולבים במשטח לפי פרטי האדריכל ,כולל
הספקה והתקנה של סיפון בקבוק ניקל בונומיני ABS
מק"ט  ,0220A"11/4ונטיל פקק ושרשרת לכל כיור.

יח'

8.00

500.00

4,000.00

 01.07.004.0070שולחן  /משטח מנירוסטה )פלב"ם  (316במידות
 180/60ס"מ ,הכל כמתואר בתוכניות אדריכל להתקנת
חוץ עם אף מים וכיור במידות  50\40\20ס"מ ,עומד
על ארבע רגליים ו/או מעוגן לקיר .כולל סיפון ""S
בקוטר  50מ"מ מחובר בהברגה עם עין בקורת וונטיל
 50מ"מ.

יח'

1.00

3,200.00

3,200.00

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

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.07.004.0080סוללה למים חמים וקרים )מהקיר( להתקנה מתחת
לטיח עבור מקלחת הכולל אינטרפוץ עם מגביל
טמפרטורה טרמוסטטי תוצרת אידיאל סטאנדרט דגם
קונטור מק"ט  B8299כולל מנגנון ארבע דרכי "איזי
בוקס" ,או "חמת" דגם "אינבוקס" או ש"ע ,פיה יצוקה
ומזלף יד ,זרוע יצוקה לראש מקלחת וראש מקלחת
אידיאל סטנדרט מתכוונן  2מצבים מק"ט ,19A22
מחליף כיוון זרימה ,צינור גמיש  1500מ"מ ,מישר זרם
מים ומתלה קיר למזלף.

יח'

3.00

1,000.00

3,000.00

 01.07.004.0090ברז מנתי מכני שופך בעמידה מהמשטח/כיור תוצרת
" "PRESTOדגם , 705ברז מנתי המופעל על ידי
ידית ,עם חסכם  4ליטר לדקה.

יח'

4.00

660.00

2,640.00

 01.07.004.0100סוללה בעמידה למים קרים וחמים לכיור רחצה תוצרת
"אידיאל סטנדרט" דגם" :קונקט" עם מגביל
טמפרטורה אורך פיה  112מק"ט  9917Bאו "חמת"
דגם" :קליר" מק"ט.053413 :

יח'

62.00

600.00

37,200.00

 01.07.004.0110סוללה "פרח" למים קרים וחמים לכיור מטבח/מעבדה
מתוצרת תוצרת " " KWCדגם "איב" עם פיה ארוכה
מסתובבת באורך פיה  228מ"מ כולל צינור נשלף
ומעדן זרם מים.

יח'

1.00

1,300.00

1,300.00

 01.07.004.0120סוללה למים קרים וחמים עם מתז עליון על שולחן
חרושתית כדוגמת תוצרת KWC :או ש"ע ,מיועד
להתזה בלחץ של מים קרים/חמים.עם פיה מסתובבת
ארוכה ,מתז עליון עם ידית לחיצה קפיצית ,עם
אפשרות לכוונון זרם המים ,וו-עיגון מובנה עבור
המתז ,תפס לחיזוק המכשיר אל קיר באתר/אנטנת
עיגון בשולחן .כל חלקי המתכת עשויים פלב"מ ,בציפוי
חיצוני של כרום ,צינור המתז מיוצב ומוגן ע"י קפיץ
עשוי פלב"מ ,הפעלת המתז באמצעות ידית מפלב"מ
הניתנת להסרה והחלפה ,כל ידית האחיזה של המתז
עשויה פלסטיק קשיח ,עומד בדרישות ת"י .1347

יח'

3.00

3,000.00

9,000.00

 01.07.004.0130מתקן למי-שתיה )קולר( למים צוננים מאושר מת"י
,משולב )רגיל+נכים שתי יחידות( חרושתי עשוי פלב"ם
) 316כל החלקים( מותקן על הקיר כולל חיבורים
למערכות מים ומי-דלוחין ,צ'ילר ,לפי הנחיות ספק
כדוגמת תוצרת " "ACORNדגםA123408B:
יבואן":י.שטרן הנדסה" או ש"ע

קומפ 4.00

15,950.00

63,800.00

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

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.07.004.0140תעלה לניקוז רצפת מטבח  -עם סבכה חלקית -
למחסום רצפה ,עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור
פנימי של ליטוש מבריק ,אורך  90 -רוחב  30 -גובה -
 ,12כדוגמתתוצרת "בלוכר" דנמרק דגם 670 :תתחבר
אל מחסום רצפה באתר )מיקום מוצא התעלה  -לפי
תכנית רצפה ו/או ציוד קבוע במבנה ולפי מדידה באתר
ע"י היצרן( קוטר החיבורלמחסום הרצפה  -לפי תכנית
ולפי בדיקה באתר ע"י היצרן ,עם סבכת רשת מפלב"ם
כנ"ל הסבכה מכסה רק חלק מהתעלה  -לפי תכנית
)אורך  60ס"מ לכל הפחות(;עם מעצור )סטופר(
מרותך לתעלה  -עשוי מוט מלא או פרופיל פלב"מ -
למניעת תזוזה של הסבכה,דרישות מינימום לבניית
התעלה וחומרים  -ראה פרט נחשון בנספח ,פרט
לייצור התעלה ,הסבכה וסל הסינון יועבר לאישור
מתכנן המטבח לפני תחילת הייצור.

יח'

2.00

3,400.00

6,800.00

 01.07.004.0150תעלה לניקוז רצפת מטבח  -ללא סבכה  -למחסום
רצפה ,עשויה בשלמות מפח פלב"מ בגימור פנימי של
ליטוש מבריק ,אורך  90 -רוחב  30 -גובה ,15 -
כדוגמת תוצרת "בלוכר" דנמרק דגם 670 :תתחבר אל
מחסום רצפה באתר )מיקום מוצא התעלה  -לפי
תכנית רצפה ו/או ציוד קבוע במבנה ולפי מדידה באתר
ע"י היצרן( קוטר החיבור למחסום הרצפה  -לפי תכנית
ולפי בדיקה באתר ע"י היצרן ,דרישות מינימום לבניית
התעלה וחומרים  -ראה פרט נחשון בנספח ,פרט
לייצור התעלה וסל הסינון יועבר לאישור מתכנן
המטבח לפני תחילת הייצור.

יח'

1.00

2,800.00

2,800.00

 01.07.004.0160הגנה אנכית על פינת קיר  -זוית  - 90הכל עפ"י פריט
 CON-30בציוד מטבחים

קומפ 1.00

0.00

0.00
196,280.00

סה''כ לקבועת תברואה ואביזריהן

 01.07.005ניקוז מי גשם מגגות ומרפסות.
כל מחירי הצנרת בתת-פרק זה כוללים ספחים בכל
הקטרים ,תליות ,תמיכות  ,חיזוקים וצביעה לפי
המפרט הטכני המיוחד והמפרט הכללי פרק 07
והמפרט המיוחד.
 01.07.005.0010צינורות ניקוז מי-גשם מגגות ומרפסות מורכבים גלוי
או על קירות או בפירים כולל תמיכות! וחיזוקים ,או
בקירות ועמודים סוג הצינור ) H.D.P.Eפוליאטילן
בצפיפות גבוהה( לפי ת"י  4476מורפה! כולל ספחים
מתוצרת יצרן הצנרת בלבד! המותקן לפי הוראות יצרן
מחובר בריתוך השקה או מחברי ריתוך חשמליים כולל
כל האביזרים הדרושיםלהתפשטות וכד' כולל ספחים
תליות וחיזוקים בקוטר  110מ"מ.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.07.005.0020חיבור של צינור מוצע הנ"ל בקוטר " 4לצינור
)"שטוצר"( ביציאה ממזחלת/תעלה בקוטר " 6מפלדה
,גלוי ,ע"י חיבור עם ראש )מופה( מוגדלת ,אטם ומילוי
חומר איטום אלסטי לפי פרט .כולל כל העבודות
והחומרים הדרושים לביצוע מושלם.

יח'

6.00

650.00

3,900.00

 01.07.005.0030אגנית טרומית מוגדלת תוצרת "וולפמן" או ש"ע עבור
שפיכה חופשית לפיתוח שטח )נגר עילי(.

יח'

13.00

200.00

2,600.00

 01.07.005.0040ראש מרזב  "DALLMERאו ש"ע ניקוז כפול! עם מוצא
בקוטר " 4עשוי פוליפרופילן עם סבכת רשת
מפוליפרופילן מוגן  UVלפי  DIN EN 1253דגם :רינו
 ,6"/4" ,סדרה  5S-1כולל כל האביזרים להתאמה
לבידוד ואיטום הגג.

יח'

7.00

836.00

5,852.00

 01.07.005.0050קופסת בקורת נופלת ") 4"/4עין בקורת( עם מכסה
מתברג ומסגרת מרובעת מפליז מצופה כרום לפי ת"י
.680

יח'

7.00

190.00

1,330.00

29,522.00

סה''כ לניקוז מי גשם מגגות ומרפסות.

 01.07.006מערכת הספרינקלרים בבנין
התקנת המערכת לפי תקני  NFPA13האמריקאיים
ות"י  . 1596מחירי צנרת כוללים את כל העבודות
)צביעה וכד' ,גוון לפי מפרט( והאביזרים להתקנה
מושלמת  ,כמוכן כולל כל הספחים )בכל קוטר!(,
תליות ,תמיכות זיזים ,שרוולים ,עשיית חורים
ומעברים בקירות קימים וכד'.
מ'

15.00

65.00

975.00

01.07.006.0010

 01.07.006.0020צינורות פלדה מגולבנים סק'  10בלי תפר לפי ת"י 593
עם חריץ מחוברים בחיבורי "קוויק-אפ" גלויים קוטר
". 11/2

מ'

15.00

88.00

1,320.00

 01.07.006.0030צינורות פלדה מגולבנים סק'  10בלי תפר לפי ת"י 593
עם חריץ מחוברים בחיבורי "קוויק-אפ" גלויים קוטר "2
.

מ'

10.00

176.00

1,760.00

 01.07.006.0040צינורות פלדה מגולבנים סק'  10בלי תפר לפי ת"י 593
עם חריץ מחוברים בחיבורי "קוויק-אפ" גלויים קוטר
".3

מ'

5.00

308.00

1,540.00

יח'

1.00

275.00

275.00

01.07.006.0050

צינורות פלדה מגולבנים סק'  40ללא תפר לפי ת"י
 593מחוברים בהברגה גלויים קוטר ". 1

מגוף כדורי מסגסוגת נחושת ואטם טפלון מחובר
בהברגה מעבר מלא קוטר " 1מאושר  UL\FMעם
מעבר לקוטר ".1/2

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

יח'

תאור

 01.07.006.0060מערכת מגופי שליטה )מערכת זקף( בכניסה לאזור
תוצרת " ,"VIKINGמודלUL/FM MODEM E-1/F-1:
 EASY RISER SYSTEMאו ש"ע ,הכולל :מגוף
"פרפר" ראשי לסגירה  ,שסתום אל-חוזר ,שעוני
בדיקה ,מערכת ניקוז ובדיקה בקוטר )TEST END
 ,DRAIN) "11/4מתג זרימה )(FLOW SWITCH
מתג התראה ) ,(TEMPER SWITCHפורק לחץ.
כולל צנרת "טרים" מגולבנת .על קו בקוטר "2

כמות

קומפ 2.00

מחיר

סה"כ

5,500.00

11,000.00

 01.07.006.0070ספרינקלר תלוי )  (PENDENTתוצרתMM 2.8 :
GLASS BULB QUICK RESPONSE
 ,,MICROFAST MODEL Mאו ש"ע מאושר
 ,FM/ULקוטר נחיר "½ ,הברגה "½T=74°C ,
.,K=5.6

יח'

8.00

100.00

800.00

 01.07.006.0080ספרינקלר "חלון" ) (WINDOWSצידי )PENDENT
 (VERTICAL SIDEWALLמצופה כרום דגםWS :
תוצרת " "TYCOאו ש"ע מאושר  , ULקוטר נחיר
" ,1/2הברגה " ,1/2טמפ'  68מ"צ .K=5.6,מותקן לפי
פרט/תמונה בתכניות.

יח'

4.00

1,500.00

6,000.00

 01.07.006.0090עלויות לבדיקות התכנון והביצוע ע"י מכון בדיקה
מוסמך כדוגמת מת"י לאורך כל זמן הפרויקט עד
אישורו הסופי .

קומפ 1.00

6,600.00

6,600.00

 01.07.006.0100בדיקת אופין רשת בנקודת החיבור למערכת ע"י מכון
בדיקה מוסמך כדוגמת מת"י.

קומפ 1.00

715.00

715.00

סה''כ למערכת הספרינקלרים בבנין

30,985.00

סה''כ למערכות תברואה וכיבוי אש

688,862.25

 01.08מתקני חשמל
כלל הסעיפים הינם עבור אספקה ,התקנה ,חיווט,
חיבור ,פילוס ,ייצוב ,הובלה ,שמירה ,אחריות ,תליות
וחיזוקים ,לרבות בהתקנים מיוחדים ,קיר תקרה רצפה
ובכל גובה שיידרש בהתאם לתכניות
כלל הדרישות וההערות מופיעות במפרט הטכני
המיוחד יש להיצמד להנחיות בתכניות ובמפרט הטכני
כל הצנרות ,תעלות ,כבילה ,לוחות חשמל וציוד נלווה
מופיע במבנה בית ספר ,כולל את הצרכים במבנים
האחרים

 01.08.001נקודות מאור
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סעיף

יח'

תאור

 01.08.001.0010נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות
בהתקנה גלויה או חשיפה ,כבלי נחושת N2XY/FR3
נחושת עם בידוד  P.V.Cבחתך  1.5ממ"ר מהלוח עד
היציאהמהתקרה או הקיר ועד המפסקים ,מפסק/י זרם
יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים
או מוגן מים או משוריין ומוליך נוסף עבור נקודה
לתאורת חרום ,אם נדרש ,לרבות וו תליה

נק'

כמות
1,160.00

מחיר
152.00

סה''כ לנקודות מאור

סה"כ
176,320.00

176,320.00

 01.08.002נקודות בתי תקע
 01.08.002.0010נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת
 N2XY/FR3נחושת עם בידוד  P.V.Cבחתך 3X2.5
ממ"ר ,מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה,
מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע  16אמפר מותקן
תה"ט ,הכל מושלם לרבות מתאמים

נק'

720.00

149.00

107,280.00

 01.08.002.0030תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה
ע"הט או תה"ט

יח'

40.00

22.00

880.00

 01.08.002.0070תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים
 2.5ממ"ר

יח'

720.00

25.00

18,000.00

 01.08.002.0080תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים

יח'

200.00

19.00

3,800.00

 01.08.002.0110נקודת בית תקע תלת-פזית מושלמת עשויה כבלי
נחושת  N2XY/FRו/או מוליכי נחושת עם בידוד
 P.V.Cבחתך  5X1.5ממ"ר ,מושחלים בצנרת
בהתקנה סמויה או חשיפה ,מהלוח עדבית התקע וכן
בית תקע  16אמפר ,מותקן תה"ט ,הכל מושלם

נק'

14.00

229.00

3,206.00

 01.08.002.0120תוספת לנקודת בית תקע תלת פזית עבור כבלים ו/או
מוליכים  2.5ממ"ר

יח'

14.00

37.00

518.00

 01.08.002.0180עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דגם  D14בהתאם
למפורט בפרטים בתכניות  -צבע כתום עם צנרת
אביזרים וכבלים  2.5ממ"ר ,מתאמים לשקעי תקשורת
ומודולים עוורים ,צנרת הכנה בהתאם לפרט בתכניות
קומפלט

יח'

10.00

200.00

2,000.00

01.08.002.0181

עמדת עבודה כנ"ל אך  D14צבע ירוק

יח'

28.00

250.00

7,000.00

01.08.002.0184

עמדת עבודה כנ"ל אך על הטיח  D17ורוד

יח'

23.00

260.00

5,980.00

01.08.002.0185

עמדת עבודה כנ"ל אך על הטיח  D17כחול

יח'

4.00

300.00

1,200.00

01.08.002.0186

עמדת עבודה כנ"ל אך  D17אדום

יח'

114.00

300.00

34,200.00

01.08.002.0187

עמדת עבודה כנ"ל אך D17P

יח'

2.00

320.00

640.00

01.08.002.0188

עמדת עבודה כנ"ל אך D17T

יח'

8.00

340.00

2,720.00
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סעיף
01.08.002.0189

יח'

תאור
כנ"ל אך D17V

כמות

מחיר

סה"כ

יח'

23.00

300.00

6,900.00

 01.08.002.0190עמדת עבודה רצפתית כדוגמת  D14Tבהתאם
למפורט בפרטים ובתכניות

יח'

18.00

2,850.00

51,300.00

 01.08.002.0195עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דגם  D20בהתאם
למפורט בפרטים בתכניות צנרת אביזרים וכבלים 2.5
ממ"ר ,מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים,
צנרת הכנה בהתאםלפרט בתכניות קומפלט

יח'

23.00

450.00

10,350.00

255,974.00

סה''כ לנקודות בתי תקע

 01.08.003נקודות שונות
 01.08.003.0010נקודת דוד מים חמים לרבות מ"ז דו קוטבי עם מנורת
סימון ושלט ,דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או
ש"ע ,מפסק ביטחון ליד הדוד )אם נדרש( ,כבלי נחושת
 N2XY/FRו/או מוליכי נחושת עם בידוד  P.V.Cבחתך
 3x1.5ממ"ר )או 3X2.5ממ"ר כנדרש( ,מושחלים
בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה ,מלוח החשמל עד
הדוד ,חיבור חשמלי לדוד המים ,לרבות צינור הגנה
מהיציאה מהקיר עד הדוד ,הכל מושלם קומפלט

נק'

1.00

208.00

208.00

 01.08.003.0060נקודה לתנור אמבטיה דירתית לרבות מ"ז דו קוטבי
ומנורת סימון דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או
ש"ע ,כבלי נחושת  N2XY/FRו/או מוליכים 2.5X3
ממ"ר בצנרת מריכף קוטר  20מ"מ בהתקנה סמויה או
חשיפה ,בית תקע ביציאה לגוף החימום ,לרבות חלקה
היחסי של הנקודה בלוח הדירתי ,בהארקת הדירה
ובהזנת הדירה ,הכל מושלם קומפלט

נק'

1.00

259.00

259.00

נקודה למזגן עם מגען ,לרבות לחצני הפעלה/הפסקה,
כבלי נחושת  3X2.5 N2XY/FRממ"ר בצנרת בקוטר
 20מ"מ ,בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד
הנקודה וכן ביתתקע למזגן.

נק'

30.00

392.00

11,760.00

 01.08.003.0160נקודה למזגן )תלת פזי( עם מגען לרבות לחצני
הפעלה/הפסקה ,בכבלי נחושת 5X2.5 N2XY/FR
ממ"ר ,בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד
הנקודה וכן בית תקע למזגן,דגם בריטי

נק'

60.00

485.00

29,100.00

 01.08.003.0210נקודת פעמון דירתית לרבות צינורות ,כבלי נחושת
 N2XY/FRו/או מוליכים מהמעגל או הלוח עד הפעמון
ועד הלחצן לרבות לחצן מואר ופעמון עם שנאי וחלקה
היחסי של הנקודה בלוח הדירתי ,בהארקת הדירה
והזנת הדירה

נק'

1.00

180.00

180.00

 01.08.003.0495נקודה ללחצן הפסקת חרום פלסטי לרבות צנרת
ומוליכים או כבלים  1.5X3ממ"ר  NHXHואביזר עם
זכוכית לשבירה

נק'

8.00

460.00

3,680.00

01.08.003.0110
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.08.003.0500נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש
בהתקנה סמויה או חשיפה ,לרבות כבל טלפון  3זוגות
לפחות מושחל ומחובר קומפלט ,הקו מהתה"ר ו/או
התה"מ עד הנקודהוכן אביזר סיום לפי דרישות "בזק",
הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים

נק'

12.00

150.00

1,800.00

 01.08.003.0590נקודת טלויזיה מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש
בהתקנה סמויה או חשיפה לרבות תיבות הסתעפות
וכבל קואקסיאלי לפי דרישות חברת הטלויזיה
המקומית ואביזר סיום דוגמת "גוויס" דגם
" "SYSTEMאו ש"ע

נק'

5.00

197.00

985.00

 01.08.003.0700נקודת הכנה למערכת מתח נמוך )אינטרקום ,גלאי
עשן ,מחשב ,רמקולים וכדו'( עשויה צנרת בקוטר
כנדרש עם חוט משיכה ,קופסאות הסתעפות ותיבות
מעבר בהתקנה סמויה או חשיפה ,לרבות הקוים
מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק' ההכנה לרבות
מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה

נק'

530.00

82.00

43,460.00

 01.08.003.0740נקודת  hdmiמושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש
בהתקנה סמויה או חשיפה ,לרבות כבל מושחל
ומחובר קומפלט וכן אביזר סיום אורך הקו עד  20מ'

נק'

10.00

170.00

1,700.00

93,132.00

סה''כ לנקודות שונות

 01.08.006תיבות הסתעפות לטלפונים
 01.08.006.0010תיבות הסתעפות לטלפונים ,לרבות גב מעץ לבן
מהוקצע בעובי של  20מ"מ עם דלת במידות פנים
 60/40/20ס"מ ומנעול לפי דרישות חב' "בזק"
סה''כ לתיבות הסתעפות לטלפונים

3,000.00

 01.08.008איטום מעברים נגד אש
הערות:
 .1מערכת איטום מודולרית למעברי צנרת וכבלים
במרחבים מוגנים  -ראה תת פרק 59.042
 .2בקירות גבס אדום דו קרומיים ,יש לבצע איטום
מעבר אש משני צידי הקיר והמדידה תהיה לכל צד,
בנפרד.
 .3כל פרטי ושיטות ביצוע איטום המעברים בתקרות
ובקירות האש יהיו לפי שיטת ביצוע מאושרת בעלת
לפי ת"י  ,931חלק  2או לפי תקן זר מאושר להגנה
בפני אש.
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.08.008.0011איטום אש לפתח בקיר או רצפת אש או איטום כנגד
דליפת גז כיבוי אש למשך שעתיים ,בשטח עד 0.2
מ"ר של מעבר תעלת כבלי חשמל או תקשורת.
האיטום ייעשה ע"י השמת צמרסלעים או לוח חסין אש
ועליו מריחת מסטיק מסוג "איטומסט  "FRאו
" "PILOCOAT FIRESEALאו ""JBK ACRYLIC
או " "FLAMMOPLASTאו ש"ע .המדידה לפי יח'
פתח ברוטו

יח'

15.00

120.00

1,800.00

 01.08.008.0024איטום אש לפתח בקיר או רצפת אש למשך שעתיים,
בשטח מעל  0.2מ"ר של מעבר עד  3תעלות כבלי
חשמל או תקשורת .האיטום ייעשה ע"י השמת צמר
סלעים או לוח חסין אש ועליו מריחת מסטיק מסוג
" "PILOCOAT FIRESEALאו ""JBK ACRYLIC
או " "FLAMMOTECT-Aאו ש"ע .המדידה לפי שטח
הפתח ברוטו )כל תעלה נוספת מעל  3תעלות וציפוי
כבלים ימדדו בנפרד(

מ"ר

5.00

580.00

2,900.00

 01.08.008.0032ציפוי כבלי חשמל בחומר עמיד באש עד שעתיים ,מעל
ארונות חשמל או לפני ואחרי מעבר תקרות או קירות
אש ,הציפוי בהתזה או במריחה של מסטיק אלסטומרי
חסין אש ייעודי מסוג " "CABLE SPRAYאו "JBK
 "ACRYLICאו ""PILOCOAT INTUMESCENT
או " "FLAMMOTECT-Aש"ע .המדידה לפי מ"ר
השטח המטופל

מ"ר

10.00

290.00

2,900.00

7,600.00

סה''כ לאיטום מעברים נגד אש

 01.08.021צנרת חשמל פלסטית
צינורות פלסטיים גמישים )שרשוריים( קוטר  50מ"מ,
סמויים או גלויים ,לרבות חבל משיכה )אם נדרש(,
קופסאות וחומרי עזר

מ'

500.00

19.00

9,500.00

01.08.021.0178

 01.08.021.0210צינורות  P.V.Cקשיחים  SN-32קוטר  160מ"מ עובי
דופן  7.7מ"מ עם חבל משיכה

מ'

700.00

97.00

67,900.00

 01.08.021.0400צינורות פלסטיים קוטר  50מ"מ עם חבל משיכה עבור
קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק" ,יק"ע 13.5

מ'

500.00

16.50

8,250.00

 01.08.021.0510צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר  75מ"מ עם
חבל משיכה

מ'

200.00

16.00

3,200.00

 01.08.021.0530צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר  160מ"מ עם
חבל משיכה

מ'

100.00

65.00

6,500.00
95,350.00

סה''כ לצנרת חשמל פלסטית

 01.08.023תעלות כבלים
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.08.023.0004תעלות ברוחב  200מ"מ ובעומק  100מ"מ ,מפח
מגולוון או צבוע )עובי הפח  2מ"מ( ,קבועות על מבנה
או תלויות מהתקרה ,לרבות מכסה וחיזוקי ברזל,
קשתות ,זוויות,הסתעפויות ,תמיכות ,מתלים ,מחברים
ומהדקי הארקה

מ'

150.00

155.00

23,250.00

 01.08.023.0005תעלות ברוחב  300מ"מ ובעומק  100מ"מ ,מפח
מגולוון או צבוע )עובי הפח  2מ"מ( ,קבועות על מבנה
או תלויות מהתקרה ,לרבות מכסה וחיזוקי ברזל,
קשתות ,זוויות,הסתעפויות ,תמיכות ,מתלים ,מחברים
ומהדקי הארקה

מ'

30.00

200.00

6,000.00

 01.08.023.0006תעלות ברוחב  400מ"מ ובעומק  100מ"מ ,מפח
מגולוון או צבוע )עובי הפח  2מ"מ( ,קבועות על מבנה
או תלויות מהתקרה ,לרבות מכסה וחיזוקי ברזל,
קשתות ,זוויות,הסתעפויות ,תמיכות ,מתלים ,מחברים
ומהדקי הארקה

מ'

10.00

230.00

2,300.00

 01.08.023.0007תעלות ברוחב  500מ"מ ובעומק  100מ"מ ,מפח
מגולוון או צבוע )עובי הפח  2מ"מ( ,קבועות על מבנה
או תלויות מהתקרה ,לרבות מכסה וחיזוקי ברזל,
קשתות ,זוויות,הסתעפויות ,תמיכות ,מתלים ,מחברים
ומהדקי הארקה

מ'

10.00

300.00

3,000.00

 01.08.023.0008תעלות ברוחב  600מ"מ ובעומק  100מ"מ ,מפח
מגולוון או צבוע )עובי הפח  2מ"מ( ,קבועות על מבנה
או תלויות מהתקרה ,לרבות מכסה וחיזוקי ברזל,
קשתות ,זוויות,הסתעפויות ,תמיכות ,מתלים ,מחברים
ומהדקי הארקה

מ'

20.00

320.00

6,400.00

 01.08.023.0080תעלות ברוחב  100מ"מ ובעומק  100מ"מ ,מפח
מגולוון או צבוע )עובי הפח  0.8מ"מ( ,קבועות על
מבנה או תלויות מהתקרה ,לרבות מכסה וחיזוקי
ברזל ,קשתות ,זוויות,הסתעפויות ,תמיכות ,מתלים,
מחברים ומהדקי הארקה

מ'

260.00

88.00

22,880.00

 01.08.023.0100תעלות ברוחב  100מ"מ ובעומק  85מ"מ ,מרשת ברזל
מגולוון לרבות חיזוקי ברזל ,מתלים ,קשתות ,זוויות
ומחברים,

מ'

200.00

51.00

10,200.00

 01.08.023.0110תעלות ברוחב  200מ"מ ובעומק  85מ"מ ,מרשת ברזל
מגולוון לרבות חיזוקי ברזל ,מתלים ,קשתות ,זוויות
ומחברים

מ'

500.00

62.00

31,000.00

 01.08.023.0120תעלות ברוחב  300מ"מ ובעומק  85מ"מ ,מרשת ברזל
מגולוון לרבות חיזוקי ברזל ,מתלים ,קשתות ,זוויות
ומחברים

מ'

900.00

68.00

61,200.00

 01.08.023.0130תעלות ברוחב  400מ"מ ובעומק  85מ"מ ,מרשת ברזל
מגולוון לרבות חיזוקי ברזל ,מתלים ,קשתות ,זוויות
ומחברים

מ'

500.00

85.00

42,500.00
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה''כ לתעלות כבלים

סה"כ
208,730.00

 01.08.024סולמות כבלים
 01.08.024.0130סולמות לכבלים כבדים ברוחב  600מ"מ ובגובה 150
מ"מ מברזל מגולוון ,קבועים על מבנים או תלויים
מהתקרה ,לרבות חיזוקי ברזל ,זוויות ,מחברים,
קשתות ,תמיכות ,מהדקי הארקה ומתלים

מ'

100.00

232.00

23,200.00

 01.08.024.0330מכסים לתעלות או סולמות כבלים מפח מגולוון ברוחב
 600מ"מ בעובי  2מ"מ

מ'

100.00

55.00

5,500.00
28,700.00

סה''כ לסולמות כבלים

 01.08.031כבלי נחושת (XLPE) N2XY
 01.08.031.0010כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XYבחתך 3X1.5
ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על סולמות או בתעלות
או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות

מ'

250.00

7.00

1,750.00

 01.08.031.0090כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XYבחתך 3X2.5
ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על סולמות או בתעלות
או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות

מ'

130.00

8.80

1,144.00

 01.08.031.0110כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XYבחתך 5X2.5
ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על סולמות או בתעלות
או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות

מ'

50.00

11.90

595.00

01.08.031.0140

כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XYבחתך  5X4ממ"ר
קבועים למבנה ,מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות

מ'

70.00

19.00

1,330.00

01.08.031.0150

כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XYבחתך  3X6ממ"ר
קבועים למבנה ,מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות

מ'

1,500.00

17.20

25,800.00

01.08.031.0170

כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XYבחתך  5X6ממ"ר
קבועים למבנה ,מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות

מ'

900.00

27.00

24,300.00

 01.08.031.0200כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XYבחתך 5X10
ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על סולמות או בתעלות
או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות

מ'

600.00

37.00

22,200.00

 01.08.031.0230כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XYבחתך 5X16
ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על סולמות או בתעלות
או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות

מ'

360.00

54.00

19,440.00

 01.08.031.0265כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XYבחתך 4X35
ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על סולמות או בתעלות
או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות

מ'

50.00

81.00

4,050.00
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.08.031.0305כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XYבחתך 4X95
ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על סולמות או בתעלות
או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות

מ'

120.00

185.00

22,200.00

 01.08.031.0330כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XYבחתך 4X150
ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על סולמות או בתעלות
או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מ'

5.00

314.00

1,570.00

 01.08.031.0345כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XYבחתך 4X185
ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על סולמות או בתעלות
או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מ'

10.00

364.00

3,640.00

 01.08.031.0360כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XYבחתך 4X240
ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על סולמות או בתעלות
או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מ'

750.00

490.00

367,500.00

 01.08.031.0950כבל  DALIאו  KNX 4זוג בחתך  1.5ממ"ר מסוכך
כדוגמת  1x4x14 AWGשל חברת  OFSבעל בידוד
של  600וולט

מ'

1,000.00

6.00

6,000.00

מ'

300.00

16.00

4,800.00

01.08.031.0960

כבל קואקסיאלי עבור אנטנה  TVורדיו בגג.

506,319.00

סה''כ לכבלי נחושת (XLPE) N2XY

 01.08.032כבלי אלומיניום (XLPE) NA2XY
 01.08.032.0075כבלי אלומיניום מסוג  (XLPE) NA2XYבחתך
 4X150ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על סולמות או
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני
הקצוות ,כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מ'

5.00

109.00

545.00

 01.08.032.0085כבלי אלומיניום מסוג  (XLPE) NA2XYבחתך
 4X185ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על סולמות או
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני
הקצוות ,כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מ'

5.00

114.00

570.00

 01.08.032.0095כבלי אלומיניום מסוג  (XLPE) NA2XYבחתך
 4X240ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על סולמות או
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני
הקצוות ,כדוגמת "ארכה"או ש"ע

מ'

10.00

139.00

1,390.00

2,505.00

סה''כ לכבלי אלומיניום (XLPE) NA2XY

 01.08.034מוליכי נחושת מבודדים
 01.08.034.0060מוליכי נחושת מבודדים בחתך  16ממ"ר עם בידוד
 P.V.Cמושחלים בצינורות או מונחים בתעלות ,לרבות
חיבור בשני הקצוות ,כדוגמת "ארכה" או ש"ע

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

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.08.034.0070מוליכי נחושת מבודדים בחתך  25ממ"ר עם בידוד
 P.V.Cמושחלים בצינורות או מונחים בתעלות ,לרבות
חיבור בשני הקצוות ,כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מ'

50.00

19.00

950.00

 01.08.034.0090מוליכי נחושת מבודדים בחתך  50ממ"ר עם בידוד
 P.V.Cמושחלים בצינורות או מונחים בתעלות ,לרבות
חיבור בשני הקצוות ,כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מ'

120.00

37.00

4,440.00

 01.08.034.0110מוליכי נחושת מבודדים בחתך  95ממ"ר עם בידוד
 P.V.Cמושחלים בצינורות או מונחים בתעלות ,לרבות
חיבור בשני הקצוות ,כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מ'

300.00

65.00

19,500.00

 01.08.034.0150מוליכי נחושת מבודדים בחתך  240ממ"ר עם בידוד
 P.V.Cמושחלים בצינורות או מונחים בתעלות ,לרבות
חיבור בשני הקצוות ,כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מ'

20.00

136.00

2,720.00

59,120.00

סה''כ למוליכי נחושת מבודדים

 01.08.035מוליכי נחושת גלויים
 01.08.035.0030מוליכי נחושת גלויים בחתך  35ממ"ר ,טמונים בקרקע
ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות
חיבור בשני הקצוות ,כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מ'

200.00

26.00

5,200.00

 01.08.035.0100מוליכי נחושת גלויים בחתך  240ממ"ר ,טמונים
בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים
לרבות חיבור בשני הקצוות ,כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מ'

50.00

119.00

5,950.00

11,150.00

סה''כ למוליכי נחושת גלויים

 01.08.037כבלים חסיני אש
 01.08.037.0500כבלים חסיני אש מסוג  FE180 E90 NHXHבחתך
 3X1.5ממ"ר ,כדוגמת "ארכה" או ש"ע ,קבועים
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים
בצינורות ,לרבות חיבור בשני הקצוות

מ'

800.00

10.70

8,560.00

 01.08.037.0540כבלים חסיני אש מסוג  FE180 E90 NHXHבחתך
 3X2.5ממ"ר ,כדוגמת "ארכה" או ש"ע ,קבועים
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים
בצינורות ,לרבות חיבור בשני הקצוות

מ'

1,500.00

16.00

24,000.00

 01.08.037.0610כבלים חסיני אש מסוג  FE180 E90 NHXHבחתך
 4X6ממ"ר ,כדוגמת "ארכה" או ש"ע ,קבועים למבנה
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות,
לרבות חיבור בשניהקצוות

מ'

300.00

29.00

8,700.00

 01.08.037.0630כבלים חסיני אש מסוג  FE180 E90 NHXHבחתך
 5X10ממ"ר ,כדוגמת "ארכה" או ש"ע ,קבועים למבנה
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות,
לרבות חיבור בשניהקצוות

מ'

50.00

54.00

2,700.00
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סעיף

יח'

תאור

 01.08.037.0690כבלים מסוג  FE180 E90 NHXHבחתך 4X35
ממ"ר ,כדוגמת "ארכה" או ש"ע ,קבועים למבנה
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות,
לרבות חיבור בשני הקצוות

מ'

כמות
50.00

מחיר
107.00

סה''כ לכבלים חסיני אש

סה"כ
5,350.00

49,310.00

 01.08.038כבלי טלפון
 01.08.038.0070כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות
"בזק" 10X2X0.6

מ'

150.00

19.00

2,850.00

 01.08.038.0100כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות
"בזק" 50X2X0.6

מ'

150.00

55.00

8,250.00

 01.08.038.0320כבלי התקנה פנימיים לטלפון )בתוך המבנה(
רב-גידיים בעלי  4זוגות בהתאם לדרישות "בזק"
מושחלים בצנרת או בתעלות כבלים לרבות חיבור
בשני הקצוות ,כדוגמת "ארכה"או ש"ע

מ'

1,500.00

5.60

8,400.00

19,500.00

סה''כ לכבלי טלפון

 01.08.040הארקות והגנות אחרות
 01.08.040.0010אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת
בקוטר  19מ"מ ובאורך של  1.5מ' תקועים אנכית
בקרקע ,לרבות אביזרים מקוריים

יח'

18.00

303.00

5,454.00

 01.08.040.0020שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר  50ס"מ ,עם מכסה
להתקנה במדרכה

יח'

18.00

430.00

7,740.00

 01.08.040.0036פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות
 4X40X600מ"מ

יח'

23.00

625.00

14,375.00

פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות
 10X80X1200מ"מ

יח'

5.00

888.00

4,440.00

 01.08.040.0040הארקות יסוד של מבנה .מחיר בהערכה לפי מ"ר שטח
קומת היסוד של הבנין

מ"ר

4,000.00

11.50

46,000.00

 01.08.040.0050נקודת הארקה במוליך נחושת  16ממ"ר מפס השוואת
הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי ,או לצנרת מים ,לרבות
צנרת מגן ושלה תקנית

נק'

350.00

155.00

54,250.00

01.08.040.0120

פס פלדה במידות  40X4מ"מ להארקת יסודות טמון
ביציקות לרבות ריתוכים

מ'

200.00

35.00

7,000.00

01.08.040.0150

יציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון  5X40מ"מ
לרבות תיבה מוגנת מים ושילוט

יח'

16.00

290.00

4,640.00

01.08.040.0038
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.08.040.0200נקודת הארקה במוליך  10ממ"ר לאלמנט מתכתי או
לצנרת מים )עבור המוליך משולם בנפרד( ,לרבות
בורג מחובר או מרותך לציוד ,דיסקיות ,נעל כבל,
שילוט וכל יתר הנדרשלחיבור הנקודה

נק'

350.00

42.00

14,700.00

 01.08.040.0210נקודת הארקה במוליך  16ממ"ר לאלמנט מתכתי או
לצנרת מים )עבור המוליך משולם בנפרד( ,לרבות
בורג מחובר או מרותך לציוד ,דיסקיות ,נעל כבל,
שילוט וכל יתר הנדרשלחיבור הנקודה

נק'

20.00

45.00

900.00

 01.08.040.0945מיגון אלקטרומגנטי ע"י שכבת אלומיניום בעובי 3
מ"מ ,בידוד רגיל בעובי  2מ"מ ,שכבה של פלדת
סיליקון בעובי  1.75מ"מ ,בידוד רגיל בעובי  1מ"מ
ושכבת אלומיניוםבעובי  3מ"מ עבור לוחות חשמל

מ"ר

50.00

2,150.00

107,500.00

 01.08.040.0946מיגון אלקטרומגנטי ע"י שכבת אלומיניום בעובי 3
מ"מ ,בידוד רגיל בעובי  2מ"מ ,שכבה של פלדת
סיליקון בעובי  1.75מ"מ ,בידוד רגיל בעובי  1מ"מ
ושכבת אלומיניוםבעובי  3מ"מ עבור כבלי חשמל

מ"ר

28.00

2,150.00

60,200.00

 01.08.040.0950בדיקת קרינה לפי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה
והגשת דו"ח לרבות נסיעה עד  50ק"מ

קומפ 1.00

1,500.00

1,500.00

18.00

27,000.00

3,500.00

 01.08.040.0960ברזל בחתך מלבני  40X4מ"מ מצופה אבץ למערכת
הארקת יסוד מותקן ביסודות ,קורות יסוד ,עמודים
קלונסאות ,על גג המבנה יותקן הפלח על מעמד ייעודי
לו עם מרחיק בהתאם לתקן  1173לטובת הגנות
ברקים ,בהיקף המבנה לרבות חיבורים וריתוכים.
המחיר כולל מערכת קליטה והורדה של ברקים
בהתאם לתקן ישראלי  1173ולמפרט

מ"ר

 01.08.040.0970ביצוע רשת הארקה לבריכת נוי הכולל פס השוואת
פוטנציאלים

קומפ 1.00

3,500.00

 01.08.040.0980הארקת מסילות מעלית לפס הארקה כולל מוליך
נחושת  16NYAממ"ר מושחל בצינור  29מ"ר קומפלט.

קומפ 1.00

220.00

220.00

44.00

17,600.00

01.08.040.0990

נקודת הארקה לתקרה אקוסטית בחוט  10ממ"ר כולל
גישור בין השדות.
סה''כ להארקות והגנות אחרות

400.00

377,019.00

 01.08.061מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I
הערה :מבנה הלוחות תקן  SYSTEMבלבד לרבות
מספור מכון התקנים על גבי הלוח,מחיר הלוח יכלול
במידת הצורך הגנת מים  IP54גגון וסוקל של  40ס"מ
לפחות
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.08.061.0134מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים,
לרבות דלת ,פלטת הרכבה ,פנלים ,פסי צבירה,
מהדקים ,חווט ,שילוט ,מבודדים ,בסיס הגבהה וכל
הנדרש להשלמת הלוח קומפלט עד 3X100A

מ"ר

3.00

3,400.00

10,200.00

 01.08.061.0135מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים,
לרבות דלת ,פלטת הרכבה ,פנלים ,פסי צבירה,
מהדקים ,חווט ,שילוט ,מבודדים ,בסיס הגבהה וכל
הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד A630X3

מ"ר

26.00

4,600.00

119,600.00

 01.08.061.0139מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים,
לרבות דלת ,פלטת הרכבה ,פנלים ,פסי צבירה,
מהדקים ,חווט ,שילוט ,מבודדים ,בסיס הגבהה וכל
הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד A1250X3

מ"ר

17.75

5,800.00

102,950.00

 01.08.061.0397ביצוע איזון פזות בלוח חשמל בגודל עד 3x1,000A

יח'

10.00

350.00

3,500.00

 01.08.061.0400תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט )(C.I
במידות  250/175מ"מ ובעומק  150מ"מ )לא כולל פסי
צבירה ,חווט ,מהדקים וחומרי עזר(

יח'

40.00

80.00

3,200.00

 01.08.061.0630מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט ,מחומר פלסטי "כבה
מאליו" ,מקום ל 48-מא"זים לרבות חווט ,שילוט ,פסי
אפס והארקה ודלת שקופה )עבור מא"זים ישולם
בנפרד(

יח'

3.00

455.00

1,365.00

240,815.00

סה''כ למבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I

 01.08.062מא"זים אופיין C
 01.08.062.0055מא"ז אופיין  Cלזרם נומינלי  6אמפר חד קוטבי ,כושר
ניתוק  10קילואמפר

יח'

30.00

51.00

1,530.00

 01.08.062.0060מא"ז אופיין  Cלזרם נומינלי  10-32אמפר חד קוטבי,
כושר ניתוק  10קילואמפר

יח'

360.00

48.00

17,280.00

תוצרת " "HAGERהמשווק ע"י חב' "מולכו" או גוויס
המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע
 01.08.062.0114מא"ז אופיין  Cלזרם נומינלי  6-32אמפר חד קוטבי עם
ניתוק האפס ,כושר ניתוק  6קילואמפר

יח'

6.00

68.00

408.00

תוצרת " "HAGERהמשווק ע"י חב' "מולכו" או גוויס
המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע
תוצרת " "HAGERהמשווק ע"י חב' "מולכו" או גוויס
המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע
 01.08.062.0240מא"ז אופיין  Cלזרם נומינלי  6אמפר תלת קוטבי,
כושר ניתוק  10קילואמפר

יח'

40.00

192.00

7,680.00

 01.08.062.0250מא"ז אופיין  Cלזרם נומינלי  10-32אמפר תלת קוטבי,
כושר ניתוק  10קילואמפר

יח'

80.00

192.00

15,360.00
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.08.062.0260מא"ז אופיין  Cלזרם נומינלי  40אמפר תלת קוטבי,
כושר ניתוק  10קילואמפר

יח'

60.00

222.00

13,320.00

 01.08.062.0620סליל הפסקה למא"ז

יח'

14.00

170.00

2,380.00

הערה :מתוצרת  ABBלפי תקן IEC/EN60898,
IEC60947/2
57,958.00

סה''כ למא"זים אופיין C

 01.08.063מאמ"תים
כל ההגנות יהיו מסוג LSI
 01.08.063.0010מאמ"תים עד 3X40אמפר כושר ניתוק  25קילואמפר
בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון )לרבות ידית
רגילה(

יח'

2.00

660.00

1,320.00

 01.08.063.0020מאמ"תים עד  3X63אמפר כושר ניתוק  25קילואמפר
בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון )לרבות ידית
רגילה(

יח'

20.00

670.00

13,400.00

 01.08.063.0030מאמ"תים עד  3X100אמפר כושר ניתוק  25קילואמפר
בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון )לרבות ידית
רגילה(

יח'

10.00

940.00

9,400.00

 01.08.063.0040מאמ"תים עד  3X160אמפר כושר ניתוק  25קילואמפר
בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון )לרבות ידית
רגילה(

יח'

2.00

1,420.00

2,840.00

 01.08.063.0060מאמ"תים עד  3X250אמפר כושר ניתוק  25קילואמפר
בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון )לרבות ידית
רגילה(

יח'

20.00

2,040.00

40,800.00

 01.08.063.0072מאמ"תים עד  3X400אמפר כושר ניתוק  36קילואמפר

יח'

6.00

3,950.00

23,700.00

 01.08.063.0080מאמ"תים עד  3X400אמפר כושר ניתוק  50קילואמפר

יח'

2.00

4,780.00

9,560.00

01.08.063.0120

מפסק אוויר עד  3X1250אמפר כושר ניתוק 50
קילואמפר

יח'

3.00

12,900.00

38,700.00

01.08.063.0600

סליל הפסקה  TCאו סליל סגירה למאמ"ת עד
A3X630

יח'

12.00

300.00

3,600.00

01.08.063.0610

סליל הפסקה  TCלמאמ"ת עד A3X3200

יח'

2.00

610.00

1,220.00

יח'

1.00

3,800.00

3,800.00

 01.08.063.0660עגלת שליפה למפסק אוויר  3x630-1250אמפר
דוגמת שניידר אלקטריק דגם  NTאו ש"ע

148,340.00

סה''כ למאמ"תים

 01.08.066ממסרים ומגענים
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי16774 :

בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ

23/01/2020

עמוד 37

**בית ספר גיל 23/1/2020 -
עזרא ובצרון

יח'

סעיף

תאור

01.08.066.0060

ממסר צעד דו קוטבי  ,16Aדוגמת  ABBלרבות SET
RESET

יח'

כמות
850.00

מחיר
140.00

סה"כ
119,000.00

תוצרת " "HAGERהמשווק ע"י חב' "מולכו" או גוויס
המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע
הערה :תוצרת " "HAGERהמשווק ע"י חב' "מולכו" או
גוויס המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע
יח'

4.00

410.00

1,640.00

01.08.066.0518

מפסק שעון דיגיטלי יומי/שבועי

 01.08.066.0525מפסק שעון אסטרונומי ערוץ אחד

יח'

1.00

1,100.00

1,100.00

 01.08.066.0530אוטומט חדר מדרגות

יח'

2.00

150.00

300.00

01.08.066.0605

מגענים תלת קוטביים לזרם עד  30אמפר AC3

יח'

200.00

370.00

74,000.00

01.08.066.0610

מגענים תלת קוטביים לזרם עד  50אמפר AC3

יח'

20.00

650.00

13,000.00

01.08.066.0620

מגענים תלת קוטביים לזרם עד  80אמפר AC3

יח'

25.00

1,270.00

31,750.00

01.08.066.0625

מגענים תלת קוטביים לזרם עד  150אמפר AC3

יח'

25.00

1,850.00

46,250.00

01.08.066.0800

מגענים למיתוג קבלים  ,KVAR12.5עם נגדי פריקה

יח'

2.00

420.00

840.00

01.08.066.0820

מגענים למיתוג קבלים  ,KVAR20עם נגדי פריקה

יח'

2.00

600.00

1,200.00

01.08.066.0840

מגענים למיתוג קבלים  ,KVAR40עם נגדי פריקה

יח'

2.00

1,200.00

2,400.00
291,480.00

סה''כ לממסרים ומגענים

 01.08.068נתיכים ומנתקי מבטיחים
01.08.068.0060

מבטיחי סכין כושר ניתוק גבוה עד  160אמפר )גודל
(00

יח'

4.00

33.00

132.00

01.08.068.0070

מבטיחי סכין כושר ניתוק גבוה עד  250אמפר )גודל (1

יח'

8.00

60.00

480.00

01.08.068.0090

בסיס יחיד למבטיחי סכין עד  160אמפר

יח'

4.00

62.00

248.00

01.08.068.0100

בסיס יחיד למבטיחי סכין עד  250אמפר

יח'

8.00

165.00

1,320.00
2,180.00

סה''כ לנתיכים ומנתקי מבטיחים

 01.08.069שנאים ,קבלים ,אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי
מדידה
 01.08.069.0020שנאים עד  300וולט אמפר

יח'

5.00

330.00

1,650.00

 01.08.069.0210קבל גלילי תלת פזי  5קוא"ר

יח'

2.00

240.00

480.00

 01.08.069.0240קבל גלילי תלת פזי  15קוא"ר

יח'

2.00

470.00

940.00

 01.08.069.0260קבל גלילי תלת פזי  25קוא"ר

יח'

2.00

590.00

1,180.00
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סעיף
01.08.069.0325

יח'

תאור

יח'

1.00

1,400.00

1,400.00

 01.08.069.0379ממסר התראה למערכת גילוי אש עם  2יציאות דוגמת
מצג בקרה B2 556 - ISO

יח'

6.00

310.00

1,860.00

 01.08.069.0380ממסר התראה למערכת גילוי אש עם  4יציאות דוגמת
מצג בקרה B4 556 - ISO

יח'

10.00

680.00

6,800.00

 01.08.069.0382ממסר התראה למערכת גילוי אש עם  12יציאות
דוגמת מצג בקרה B12 556 - ISO

יח'

1.00

1,120.00

1,120.00

 01.08.069.0630משנה זרם עד  250/5אמפר

יח'

18.00

145.00

2,610.00

 01.08.069.0640משנה זרם עד  600/5אמפר

יח'

3.00

185.00

555.00

 01.08.069.0642משנה זרם עד  1,000/5אמפר

יח'

6.00

270.00

1,620.00

 01.08.069.0645משנה זרם עד  2,500/5אמפר

יח'

6.00

410.00

2,460.00

 01.08.069.0685רב מודד עם תצוגה גרפית צבעונית למדידת מתחים,
זרמים ,הספקים ,תדר ,מקדמי הספק ,עיוות הרמוני
 ,THDשיא ביקוש ואנרגיה ,דוגמת חב' "אלנט" דגם
" "LTEאו ש'ע

יח'

8.00

1,350.00

10,800.00

יח'

2.00

2,500.00

5,000.00

 3 01.08.069.0715מנורות סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד

יח'

36.00

110.00

3,960.00

 01.08.069.0730רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים )3PH+O) 100
קילואמפר C+B

יח'

12.00

3,100.00

37,200.00

01.08.069.0686

בקר פיקוד קבלים עד  6דרגות

כמות

מחיר

סה"כ

כנ"ל אך GR

79,635.00

סה''כ לשנאים ,קבלים ,אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי
מדידה

 01.08.071מפסקי זרם למאור
 01.08.071.0010לחצן מואר כדוגמת גוויס אור כחול לד חזק הנראה
באור יום

יח'

500.00

56.00

סה''כ למפסקי זרם למאור

28,000.00
28,000.00

 01.08.072בתי תקע
 01.08.072.0040בתי תקע להתקנה על הטיח  16אמפר ,דגם "CEE" 3
מגעים  IP44תוצרת "גוויס" או ש"ע

יח'

15.00

50.00

750.00

 01.08.072.0060בתי תקע להתקנה על הטיח  16אמפר ,דגם "CEE" 5
מגעים  IP44תוצרת "גוויס" או ש"ע

יח'

10.00

70.00

700.00

 01.08.072.0086בתי תקע להתקנה על הטיח  32אמפר ,דגם "CEE
"5מגעים  IP67תוצרת "גוויס" או ש"ע

יח'

12.00

150.00

1,800.00
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יח'

סעיף

תאור

01.08.072.0710

קופסת שירות מפוליקרבונט דוגמת ע.ד.א .פלסט או
ניסקו עם מכסה שקוף לרבות מא"ז  ,3X16Aממסר
פחת  ,4X25Aמא"ז  ,1X16Aבית תקע תלת פזי A16
דגם  CEE, 2בתי תקעחדפזיים  A16דגם ישראלי,
מותקן ומחובר קומפלט )לא כולל קו הזנה(

יח'

כמות
2.00

מחיר
950.00

סה''כ לבתי תקע

סה"כ
1,900.00

5,150.00

 01.08.073אביזרים
הערה :האביזרים בפרק זה ימדדו בנפרד ,רק אם אינם
נכללים במסגרת נקודה .כמו כן ניתן לחשב בפרק זה
הפרש מחיר בין אביזר שבמכרז לאביזר שהותקן
בפועל.
01.08.073.0015

שקע טלפון "בזק"

יח'

12.00

35.00

420.00

01.08.073.0020

שקע לטלויזיה דגם " "SYSTEMתוצרת "גוויס" או
ש"ע לרבות מכסה ומתאם

יח'

5.00

57.00

285.00

 01.08.073.0070תוספת לאביזר דגם " "SYSTEMתוצרת גוויס או
ש"ע עבור מכסה צבעוני

יח'

20.00

22.00

440.00

 01.08.073.0200מפסק זרם פקט  1X16אמפר בתיבה מוגנת מים
תוצרת "גוויס" או ש"ע

יח'

55.00

120.00

6,600.00

 01.08.073.0220מפסק זרם פקט  3X16אמפר בתיבה מוגנת מים
תוצרת "גוויס" או ש"ע

יח'

106.00

150.00

15,900.00

 01.08.073.0230מפסק זרם פקט  3X25אמפר בתיבה מוגנת מים
תוצרת "גוויס" או ש"ע

יח'

3.00

160.00

480.00

 01.08.073.0235מפסק זרם פקט  3X32אמפר בתיבה מוגנת מים
תוצרת "גוויס" או ש"ע

יח'

28.00

200.00

5,600.00

 01.08.073.0237מפסק זרם פקט  3X40אמפר בתיבה מוגנת מים
תוצרת "גוויס" או ש"ע

יח'

3.00

300.00

900.00

 01.08.073.0240מפסק זרם פקט  3X63אמפר בתיבה מוגנת מים
תוצרת "גוויס" או ש"ע

יח'

3.00

320.00

960.00

 01.08.073.0250מפסק זרם פקט  3X100אמפר בתיבה מוגנת מים
תוצרת "גוויס" או ש"ע

יח'

1.00

500.00

500.00

יח'

5.00

860.00

4,300.00

יח'

1.00

500.00

500.00

01.08.073.0500

לחצן חרום מתכתי עם זכוכית לשבירה

 01.08.073.0700שעון להפעלת דוד מים  +מפסק דו קוטבי ,לתיבה
מלבנית  4מקום ,להתקנה תה"ט ,דגם "סטטוס און",
תוצרת "וויסבורד" או ש"ע
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סעיף

יח'

תאור

 01.08.073.0750מחשב שעון צילצולים מחובר בצורה מושלמת
למערכת הכריזה משדר לתוכנת מחשב המותקנת
כחלק מעלות השעון בכל מחשב בפרויקט ,לרבות
ביצוע כיולים והפעלת תרחישים ,לרבות חיבורי  BTו
 ,USBהמחיר כולל כל הדרוש להפעלת הציוד לרבות
התקנות התוכנה ,כולל שעון צלצולים חכם ,מערכת
הודעות בחרום ,מוסיקה בהפסקות ,רדיו בית ספרי,
תוכנת עריכת מוסיקה ,מחובר למגברי כריזת החירום.

כמות

קומפ 1.00

מחיר

סה"כ

4,650.00

4,650.00

 01.08.073.0760עמדות חשמל ותקשורת כדוגמת  EL-DVDכולל כל
האביזרים הסופיים וצינורות מתאימים עפ"י פרט
מצורף

יח'

20.00

600.00

12,000.00

 01.08.073.0770ביצוע נק' פיקוד לגלאי \ לחצן כולל חיווט דאלי בכבל
 XNKשתומחר בנפרד

נק'

60.00

80.00

4,800.00

 01.08.073.0780מפסק פטריה ננעלת לניתוק מגען בלוח המזין עמדות
מחשבים בחדרי טכנולוגיה יש להתקין את הלחצן
בגובה  1.5המחיר כולל חיווט מנ"מ מלוח חשמל כולל
כבילת פיקוד מנ"מ עד להספקה מושלמת ,לרבות
התקנת נורית סימון הפועלת כאשר המתח מנותק
בחדר ,הנורית תותקן בכניסה לכל חדר ותופעל במתח
נמוך  24וולט

יח'

40.00

444.00

17,760.00

76,095.00

סה''כ לאביזרים

 01.08.074מערכות אל-פסק
 01.08.074.0030מערכת אל-פסק חד פזית  3KVAלרבות מצברים,
לפעולה בעומס מלא למשך  10דקות ,לרבות התקנה
וחיבור ,הרצה בעומס מלא ,דוגמת "גמאטרוניק" דגם
 G NET SA 1KVAשנתייםאחריות

יח'

1.00

4,300.00

סה''כ למערכות אל-פסק

4,300.00

4,300.00

 01.08.075גופי תאורה ותאורת לד
אספקה והתקנת גופי התאורה בהתאם לסעיפים
הרלוונטיים המופיעים במפרט  08של פרויקט זה.
 01.08.075.0021גוף תאורה מסוג Backlight LED GRAND 60/60
 BECKYלתקרות פיין ליין ותקרות אקוסטיות של
חברת אלתם עין השופט בהספק  36Wבעל נצילות
אורית ) lm/w) 120כולל דרייבר תוצרת גרמניה העומד
הגוף יעמוד בכל הדרישות והמפרט לגופי תאורת LED
בהתאם למפרט מצורף ולא ייפחת מכלל הדירשת
המצויינות בו .גוף התאורה שיסופק יתאים לדרישות
תקן ירוק עם רמת סינוור שלא תעלה על .UGR 19
וריצוד נמוך במיוחד  Flicker freeיש לספק דו"ח
פוטוביולוגי CB SCHAMEהמוכיח זאת 10 .שנות
אחריות .לרבות התקנה וחיזוקים בהתאם לתקן
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי16774 :

יח'

550.00

280.00

154,000.00

בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ

23/01/2020

עמוד 41

**בית ספר גיל 23/1/2020 -
עזרא ובצרון

סעיף
01.08.075.0022

יח'

תאור
גוף תאורה כנ"ל אך להתקנה בממ"ד כולל כל
החיזוקים הנדרשים

כמות

מחיר

סה"כ

יח'

70.00

290.00

20,300.00

 01.08.075.0025גוף תאורה כנ"ל אך מוגן מים  IP65כדוגמת פנטאלד
אטום דגם  4650של חברת געש בהספק  35וואט
הנדרשים

יח'

20.00

350.00

7,000.00

 01.08.075.0030גוף תאורה קירי משופע  LEDבהספק  30וואט מוגן
מים  IP65גוון אור  3000Kתוצרת אלתם עין השופט

יח'

35.00

250.00

8,750.00

 01.08.075.0040גוף עגול על הטיח מוגן מים  IP65בהספק  24Wגוון
אור  4000Kתוצרת אלתם עין השופט

יח'

60.00

320.00

19,200.00

 01.08.075.0050גוף תאורה עגול שקוע בהספק  24Wבגוון אור
 4000Kמוגן מים  IP65הכולל דרייבר תוצרת גרמניה.
של חברת אלתם עין השופט

יח'

200.00

310.00

62,000.00

 01.08.075.0055גוף תאורה למערכת צוג  RGBWבספק x10w 12
כדוגמת חברת לייטון דגם  PAR ZOOMהכולל
תקשורת DMX

יח'

4.00

1,551.72

6,206.88

 01.08.075.0060גוף תאורת חירום  LEDשקוע מסוג -EL-632עומרי 5
של חברת אלקטרולייט 3 ,נורות לד  ,400lm ,3Wזמן
תאורה בחירום  120דקות חד תכליתי כולל מע' בדיקה
עצמית ,בעל תו תקן ישראלי  .2.22 20מק"טEL- :
632-3X3

יח'

210.00

325.00

68,250.00

01.08.075.0070

גוף תאורת חירום  LEDלהתקנה חיצונית מסוג EL-
-715של יובל  2חברת אלקטרולייט 6 ,נורות לד IP54
 ,700lm ,3Wזמן תאורה בחירום  120דקות חד
תכליתי כולל מע' בדיקה עצמית ,בעל תו תקן ישראלי
 .2.22 20מק"טEL 715-6x3-08 :

יח'

20.00

310.00

6,200.00

01.08.075.0080

גוף תאורה כנ"ל אך מתאים לתקרות גבוהות

יח'

8.00

410.00

3,280.00

 01.08.075.0090גוף תאורת שלט יציאת חירום  LEDמסוג - EL-723
רוני  1כולל חצי הכוונה במידת הצורך של חברת
אלקטרולייט ,דו תכלתי עם בדיקה עצמית EL 723-08
זמן תאורה בחירום 180דקות בעל תו תקן ישראלי 20
 2.22מק"ט .כולל התאמה של שלט היציאה להתקנה
בתאטרון/אולם קולנוע חשוך

יח'

60.00

400.00

24,000.00

01.08.075.0100

גוף תאורה כנ"ל אך שקוע בבטון או על הטיח מוגן מים
 IP67בהתקנה חיצונית

יח'

10.00

450.00

4,500.00

01.08.075.0120

גוף תאורת מוגן מים דו תכליתי  IP65מוגן התפוצצות
כדוגמת סמארט  54 3וואט

יח'

14.00

260.00

3,640.00

 01.08.075.0290גוף תאורה מעוצב עבור מספר הבית לרבות נורת
דולוקס  11ווט אטום ומוגן מים לרבות כיתוב ופוטוסל
פנימי

יח'

2.00

650.00

1,300.00
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סעיף

יח'

תאור

 01.08.075.0470גוף תאורה משתלב בגבס בטכנולגיית  LEDבהספק
 40Wלפחות בגוון אור  4000Kהעומד בתקנים
פוטוביולגיים בקוטר של  60מ"מ כדוגמאת REGENT
כדוגמת ROVER

כמות

מחיר

סה"כ

יח'

9.00

1,700.00

15,300.00

01.08.075.0480

כנ"ל אך גוף תאורה בקוטר של  90מ"מ כדוגמת
ROVER

יח'

4.00

1,900.00

7,600.00

01.08.075.0490

כנ"ל אך גוף תאורה בקוטר של  120מ"מ כדוגמת
ROVER

יח'

2.00

2,200.00

4,400.00
415,926.88

סה''כ לגופי תאורה ותאורת לד

 01.08.076לוחות חשמל
 01.08.076.0020בקר מרכזי עם חיבור  IPמובנה המאפשר שליטה
ממסכי מגע ,טאבלטים ומכשירים ניידים בעלי מערכת
הפעלה  iOSו ,Android-הכולל  4יציאות מגע יבש4 ,
יציאות )IRאינפרארד( 2 ,חיבורי תקשורת
 RS232/485/422לחיבור צלונים או כל אמצעי אחר,
כניסות/יציאות דיגטליות/אנלוגיות .תמיכה במספר
בלתי מוגבל של תרחישים ,אפשרות בקרת חופשות,
שעון זמן ,שעון אסטרונומי .כרטיס זיכרון נשלף ובקר
לוגי .כדוגמת  DIN-AP3או שוו"ע מאושר בלבד.

יח'

1.00

10,200.00

10,200.00

 01.08.076.0022מודול תקשרות על גבי פס  DINבעל שלושה
סגמנטים .נדרש עבור רשתות בעלות יותר מ 20-רכיבי
 .אפשרות להזנת מתח פנימית או חיצונית לכל
סגמנט .כדוגמת DIN-HUBאו שוו"ע מאושר בלבד.

יח'

9.00

2,600.00

23,400.00

 01.08.076.0024בקר  ON OFF 24ערוצים תקשורת  KNXמחובר
בצורה מושלמת לבקרת מבנה ..מותקן על גבי פס דין.

יח'

12.00

1,200.00

14,400.00

 01.08.076.0480מפסק הגנת מנוע מסוג  PKZMעד  6.2אמפר

יח'

10.00

150.00

1,500.00

יח'

5.00

60.00

300.00

יח'

3.00

1,250.00

3,750.00

יח'

140.00

150.00

21,000.00

 01.08.076.1140ממסר פחת  2X40אמפר רגישות  30מיליאמפר דגם
 Aתוצרת " "HAGERהמשווק ע"י חב' "מולכו" או
גוויס המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע

יח'

10.00

280.00

2,800.00

 01.08.076.1160ממסר פחת  4X40אמפר רגישות  30מיליאמפר דגם
 Aתוצרת " "HAGERהמשווק ע"י חב' "מולכו" או
גוויס המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע

יח'

60.00

340.00

20,400.00

יח'

4.00

580.00

2,320.00

01.08.076.0510

שילוט זוהר " זהירות רכזת מוזנת ישירות "

 01.08.076.0930מנוע הפעלה למאמ"ת בגודל עד  1250X3אמפר
01.08.076.1010

01.08.076.1270

מפסק בורר  3מצבים כולל מצב 0

ממסר פחת  4X40Aמסוג  TYPE A APRלזרמי DC
ו .AC-רגישות זרם זליגה  30מיליאמפר  10קילו
אמפר בלבד
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה''כ ללוחות חשמל

סה"כ
100,070.00

 01.08.077כללי
 01.08.077.0031צוג תאורה באורך  9מטר כולל תליות וחיזוקים באולם
רב תכליתי בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור

קומפ 1.00

6,896.55

 01.08.077.0051מערכת קריאה מצוקה הכוללת לחצן קריאה בכל חדר
על פי התוכנית הלחצן יעבוד על רשת התקשורת,
יחידת תצוגה מרכזית המשמשת לקבלת מידע לגבי
החדר והקומה ממנה מבוצעת הקריאה לרבות תוכנת
מותאמת ללקוח ,לרבות שליטה וצפייה מכל מחשב או
טלפון נייד

קומפ 1.00

120,000.00 120,000.00

 01.08.077.0081איטום גזים מאושר תקן הג"א כדוגמת  RDSבקוטר 4
צול .המחיר כולל מתאמים ,טבעות  ,חומר איטום
ואישור תקינות ע"י מעבדה מוסמכת.

קומפ

 01.08.077.0131מערכת התרעת רעידת אדמה של  ,EQIהכוללת גלאי
רעידות אדמה ברגישות תאוצת קרקע של  ,0.005gיח'
הפעלה ובקרה CPU,לסיכום פעילות הגלאים ,יח'
השמעה למערכת הכריזה ,מצבר מטען ,שנאי
 ,1.5A/12VDCיח' בקרה ,צופר מקומי מחווט ומחובר
למערכת ,חיבור למוקד שירות וחיבור למערכת
הטלפוניה והתקשורת בבניין ,חיבור והתאמה למערכת
הכריזה כולל הפעלת כרוז צופר ונצנצים בזמן גילוי
רעידת האדמה ,כולל התקנה על קיר בטון או לבנים
בסמיכות למערכת הכריזה .המחיר כולל הרצת
המערכות בדיקת תפקוד הסנסורים וכיול רגישתום
בהתאם למקום התקנה .המערכת הינה מערכת
המחוייבת להיות מאושרת משכ"ל ומכון התקנים
הישראלי של חברת .UACKEEQ EARTHQ
ההתקנה תתבצע בחלקו העליון של הקיר למניעת
נזקים למערכת .התקנה תתבצע במרחק שלא יעלה על
 5מטר ממערכת ההגברה בבניין.

קומפ 1.00

 01.08.077.0251קופסאת חיבורים חסינת אש לחיווט מושלם של מנוע
החלון בהתאם לתקן ישראלי ,קופסא מפח חסין אש
כולל מהדקי חרסינה ,על הקופסא לשאת תו תקן.

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

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

מערכת אינטרקום המיועדת להתקנה בחדרי מחסה.
בכל חדר מחסה תותקן יחידת אינטרקום Handfree
בגובה 1.20מ' .כוללת לחצן קריאה גדול לחירום כולל
זיהוי בכתב ברייל .המערכת תאפשר דיבור דו-כיווני
 Duplexללא צורך בלחיצה על כפתור דיבור .בבניין
תותקן עמדה מרכזית דיגיטלית שולחנית או תלויה
הכוללת שפופרת דיבור .העמדה תותקן בסמוך לפנל
כבאים ותיהיה בעלת צג  Displayאשר יאפשר לראות
מהיכן התקבלה הקריאה ,במידה והתבצעו מספר
קריאות ,ניתן יהיה לזהות בעמדה את כל הקריאות
ולחזור אליהן לפי הסדר בו בוצעו .מערכת האינטרקום
עובדת בשיטת  SimpleBusחיווט המערכת יתבצע ב
  2גידים בלבד חסיני אש .(2x0.8) NHXH E180המערכת תהייה תוצרת  itComelהמיובאת ומשווקת
ע"י חב' אגבר אלקטרוניקה
מערכת תקשורת דו כיוונית כדוגמת מערכת של חברת
אגבר אלקטרוניקה בע"מ ,מערכת לאזורי מחסה
מותאם לנכים כולל שילוט בהתאם לדרישות התקן.
המחיר כולל גיבוי מצברים ל  12שעות
 01.08.077.0371עמדה ראשית דיגיטלית שולחנית או תלויה בסמוך
וכחלק מפנל הכבאים כוללת שפופרת דיבור ,כוללת צג
 Displayלזיהוי עמדת הקריאה .כולל ספק כח.
המערכת עובדת בשיטת . SimpleBusדגם 1998A
תוצרת  Comelitהמיובאת ומשווקת ע"י חב' אגבר
אלקטרוניקה.

יח'

1.00

5,800.00

5,800.00

 01.08.077.0381שלוחת דיבור  Stainless Steel , Handfreeלמערכת
 , VIP / SimpleBusבעלת לחיץ קריאה חירום אחד
גדול ,כולל זיהוי בכתב ברייל ,כולל נורית  Ledלחיווי.
כולל קופסת השקעה .דגם  3460EAתוצרת Comelit
המיובאת ומשווקת ע"י חב' אגבר אלקטרוניקה.

יח'

6.00

3,200.00

19,200.00

 01.08.077.0391ספק כח ראשי דגם  + 1395יחידת גיבוי עד  12שעות,
מתחבר לעמדת שומר תוצרת  Comelitהמיובאת
ומשווקת ע"י חב' אגבר אלקטרוניקה.

יח'

1.00

600.00

600.00

 01.08.077.0401יח' עטלפים דגם  L.E.D-EN87תוצרת מגנור ישראל
משולבת  ,LEDהגברה עצמית בטווח תדרים משתנה
 kHz 45-55, 15דפוסי שידור משתנים )sound
 (patternבעצימות של  .dB30-7 3מארז עמיד לתנאי
מזג אויר קשים

יח'

60.00

1,250.00

75,000.00

 01.08.077.0411רכזת  central unit-ma 87שליטה ובקרה תוצרת
מגנור ישראללמערכת אזורית הכוללת ספק מתח
מיוצב עם נתיך הגנה ,פאנל חיצוני עם אינדיקציה
לתקינות אזור שליטה וחיישן הדלקה אוטומטי עפ"י
עצמת אור ) (LUX 55מתח הפעלה 220V

יח'

3.00

950.00

2,850.00

 01.08.077.0421תושבות אינטגראליות ייעודיות ליחידת עטלפים
תוצרת מגנור ישראל

יח'

60.00

50.00

3,000.00

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

יח'

תאור

כמות

 01.08.077.0690רצפה אנטי סטטי בהתאם למפרט ותכניות המחיר הינו
עבור כל השכבות למטר מרובע ועבור הארקת
הבהתאם לתכניות מרטבע

מ"ר

 01.08.077.0800טיפול בחברת החשמל הכולל תאום ביצוע חיבור
החשמל למבנה ]תאום ראשוני יעשה על ידי המהנדס[
עם הצוות הטכני במשרדי החברה ובאתר ,לרבות
העמדת כח אדם לרשות החברה בזמן ביצוע החיבור
ותשלום אגרת בקורת.

קומפ 1.00

4,000.00

 01.08.077.0810טיפול בחברת "בזק" הכולל תאום ביצוע חיבור טלפון
למבנה ]תאום ראשוני יעשה על ידי המהנדס[ עם
הצוות הטכני במשרדי החברה ובאתר ,לרבות העמדת
כח אדם לרשות החברה בזמן ביצוע החיבור.

קומפ 1.00

1,200.00

1,200.00

 01.08.077.0820תשלום קבוע וחד-פעמי בגין תאום מערכת
רמיקולים/כריזה עם ספק/קבלן המערכת.

קומפ 1.00

3,500.00

3,500.00

קומפ 2.00

5,000.00

10,000.00

 01.08.077.0840תשלום קבוע וחד-פעמי בגין טיפול ולווי ביצוע
אינטגרציה בהתאם למשטר ההפעלות ודרישות מכון
התקנים וניצב הכבאות

קומפ 1.00

10,000.00

10,000.00

 01.08.077.0870בדיקת מתקן למערכת הארקה ע"י בודק סוג 3

קומפ 1.00

1,500.00

1,500.00

 01.08.077.0880בדיקת מתקן למערכת הגנת ברקים ומערכות הורדה
ע"י בודק סוג 3

קומפ 1.00

1,500.00

1,500.00

 01.08.077.0890בדיקת מתקן גנרציה הכולל בדיקת מערכות החלפה,
בדיקת אינגרצית הפעלת צי ,וד כגון מפוחים משאבות
ספרינקלרים ,דלתות מבוקרות ,פנל כבאים התרעות
ואזעקות ,בדיקתסלילי הפסקה וניתוקים בהתאם
למשטר הפעלות ודרישות מתכנן ,הסעיף כולל כל
הדרוש לטובת הוצאת דו"ח בהתאם למפרט טכני
הכולל בדיקת הארקות ,כיול מפסקים ,בדיקת מצב
קיים וסכימה ורטיקלית ,שילוטים .סעיף זה כולל
הוצאת תכניות לטובת משרד האנרגיה וטיפול בהוצאת
היתר להפעלת גנרטור וכל הכרוך עד להנפקת ההיתר

קומפ 1.00

6,500.00

6,500.00

 01.08.077.0900בדיקת מתקן חשמל לכלל המתקן ע"י בודק סוג 3
מרשימת הבודקים המאושרים על ידי המתכנן ,הגשת
תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות

קומפ 2.00

3,500.00

7,000.00

 01.08.077.0910סריקה תרמוגרפית לאיתור ליקויים במערכות חשמל
והגשת דו"ח מפורט .הסריקה תבוצע בליווי וסיוע של
קבלן החשמל או חשמלאי נציג המזמין .המחיר הינו
קומפ' עבור כללהלוחות בפרויקט

קומפ 2.00

1,850.00

3,700.00

01.08.077.0830

תשלום קבוע וחד-פעמי בגין תאום מערכת גלוי
עשן/כבוי שריפות עם ספק/קבלן המערכת.

סה''כ לכללי

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה''כ למתקני חשמל

סה"כ
3,685,785.43

 01.09עבודות טיח
 01.09.001טיח פנים ,טיח תרמי וטיח לממ"ד
01.09.001.0010

טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים
מישוריים )קירות ,תקרות ,עמודים וכד'( ,לרבות עיבוד
מקצועות )פינות( וזויתנים.

 01.09.001.0020טיח מאושר לממ"ד תוצרת "תרמוקיר" או ש"ע ,הכל
עפ"י פרטי רשימת גמר
01.09.001.0030

מערכת טיח לבידוד תרמי פנימי בעובי  5ס"מ תוצרת
"תרמוקיר" או ש"ע ,הכל עפ"י פרטי רשימת גמר

מ"ר

8,700.00

90.00

783,000.00

מ"ר

360.00

75.00

27,000.00

מ"ר

230.00

220.00

50,600.00
860,600.00

סה''כ לטיח פנים ,טיח תרמי וטיח לממ"ד

 01.09.002טיח חוץ
 01.09.002.0010טיח חוץ על שטחים מישוריים )קירות ,תקרות ,עמודים
וקורות( עם הרבצה תחתונה ,שכבת טיח מיישרת

מ"ר

3,950.00

110.00

434,500.00

 01.09.002.0020טיח חוץ על חשפים )גליפים( מישוריים ברוחב עד 22
ס"מ ,לרבות עיבוד מקצועות )פינות( וזוויתנים

מ'

720.00

65.00

46,800.00

 01.09.002.0030תוספת מחיר לסעיפי הטיח חוץ עבור פס הפרדה
)מפרופיל ניתוק( מאלומיניום ,הכל עפ"י פרטי
אדריכלות.

מ'

100.00

55.00

5,500.00

486,800.00

סה''כ לטיח חוץ

 01.09.009עבודות טיח
 01.09.009.0070טיח חוץ לבידוד תרמי תוצרת "תרמוקיר" או ש"ע ,דגם
טיח טרמי  TH200או דגם טיח טרמי  TH300או דגם
טיח טרמי  ,TH400כולל שכבת הרבצה צמנטית
 PL100בעובי  6מ"מ ,פרופילים )כ 0.70-מ"א/מ"ר(,
טיח טרמי בעובי  5ס"מ וכו' .הכל קומפלט.

מ"ר

150.00

220.00

33,000.00

 01.09.009.0900טיח לבידוד תרמי של קירות חוץ ,דוגמת "טיח תרמי
 "TH200או "טיח תרמי  "TH300או "טיח תרמי
 "TH400או ש"ע ,לרבות שכבת הרבצה צמנטית
" "PL100תחתונה בעובי  0.5ס"מ ,טיח תרמי בעובי 2
ס"מ ,ישור ופלוס ברצועות לפי פרופילים ממתכת )כ-
 1.0מ"א/מ"ר( ושכבה טיח מגן " "PL122או ש"ע
בעובי  0.5ס"מ

מ"ר

700.00

330.00

231,000.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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תאור

סעיף

 01.09.009.0910טיח לבידוד תרמי של קירות חוץ ,דוגמת "טיח תרמי
 "TH200או "טיח תרמי  "TH300או "טיח תרמי
 "TH400או ש"ע ,לרבות שכבת הרבצה צמנטית
" "PL100תחתונה בעובי  0.5ס"מ ,טיח תרמי בעובי 3
ס"מ ,ישור ופלוס ברצועות לפי פרופילים ממתכת )כ-
 1.0מ"א/מ"ר( ושכבה טיח מגן " "PL122או ש"ע
בעובי  0.5ס"מ

יח'

כמות

מ"ר

200.00

מחיר
250.00

סה"כ
50,000.00

סה''כ לעבודות טיח

314,000.00

סה''כ לעבודות טיח

1,661,400.00

 01.10עבודות ריצוף וחיפוי
 01.10.003ריצוף אריחי קרמיקה" /גרניט פורצלן ",שיש
 01.10.003.0010ריצוף באריחי גרניט פורצלן  60/60ס"מ  10Rבמחיר
יסוד  80ש"ח/למ"ר )כללי( ,הכל עפ"י מס'  1ברשימת
גמר.

מ"ר

3,100.00

240.00

744,000.00

 01.10.003.0020ריצוף באריחי גרניט פורצלן  60/60-33/33ס"מ 11R
)חדרים רטובים( במחיר יסוד  100ש"ח/למ"ר ,ושילוב
בגוונים לבחירת האדריכל עפ"י מס'  3/2ברשימת גמר.

מ"ר

225.00

270.00

60,750.00

 01.10.003.0030שיפולי גרניט פורצלן כנ"ל ,המתאימות לאריח ובגובה
עד  10ס"מ תואם לסוג וגוון הריצוף.

מ'

1,960.00

49.00

96,040.00

 01.10.003.0040ריצוף באריחי גרניט פורצלן  33/33ס"מ 11R
)מרפסת( במחיר יסוד  120ש"ח/למ"ר ,ושילוב בגוונים
לבחירת האדריכל עפ"י מס'  5ברשימת גמר.

מ"ר

320.00

290.00

92,800.00

 01.10.003.0041שיפולי גרניט פורצלן ,כנ"ל המתאימות לאריח ובגובה
עד  10ס"מ תואם לסוג וגוון הריצוף.

מ'

150.00

57.00

8,550.00

 01.10.003.0050מפתני דלתות )ספי שיש( במידות  30/3ס"מ או ש"ע.

מ'

120.00

350.00

42,000.00

 01.10.003.0060חיפוי מדרגות בשיש )אבן( מדגם "שיי גריי" או ש"ע
במחיר יסוד  240ש"ח/מ"א ,שלח ורום עם פס נגד
החלקה ,הכל עפ"י פרטי אדריכלות ורשימת גמר.

מ'

270.00

410.00

110,700.00

יח'

4,420.00

15.00

66,300.00

01.10.003.0070

מסמרות מישושיות )סימן מאתר( בדידים ,מפלב"מ
) 316נירוסטה( ,בקוטר עד  26מ"מ ובגובה עד  4מ"מ
למשטח אזהרה ברוחב  60ס"מ ,הכל לפי דרישה
ת"י 1918חלק 6
סה''כ לריצוף אריחי קרמיקה" /גרניט פורצלן ",שיש

 01.10.005חיפוי קירות

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

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 01.10.005.0010חיפוי קירות פנים באזורים רטובים ,אריחי קרמיקה
במידות  60/30ס"מ במחיר יסוד  80ש"ח/מ"ר ,לרבות
פרופילי סיום ,פינות ושילוב גוונים עפ"י פרטי
אדריכלות מס'  2/3ברשימת גמר.

מ"ר

505.00

270.00

136,350.00

 01.10.005.0020חיפוי קירות פנים מטבחים )מאחורי כיור ,מקרר וכד'(
אריחי קרמיקה במידות  20/20ס"מ במחיר יסוד 60
ש"ח/מ"ר ,לרבות פרופילי סיום ,פינות ושילוב גוונים
עפ"י פרטי אדריכלות מס'  8/7ברשימת גמר.

מ"ר

45.00

250.00

11,250.00

 01.10.005.0030חיפוי קירות פנים )מסדרון וחדרי מדרגות( ,אריחי
קרמיקה במידות  120/60ס"מ במחיר יסוד 100
ש"ח/מ"ר ,לרבות פרופילי סיום ,פינות ושילוב גוונים
עפ"י פרטי אדריכלות מס'  9ברשימת גמר.

מ"ר

750.00

310.00

232,500.00

 01.10.005.0900ריפוד קירות וריצוף ע"י מיזרון ,הכל עפ"י פרטי
אדריכלות מס'  6ברשימת גמר.

מ"ר

155.00

450.00

69,750.00
449,850.00

סה''כ לחיפוי קירות

 01.10.008רצפות עץ
 01.10.008.0010רצפת פרקט למינציה ,במחיר יסוד  70ש"ח/מ"ר
בגוונים שונים לבחירת האדריכל ,הכל עפ"י מס' 4
ברשימת גמר.

מ"ר

120.00

140.00

16,800.00

 01.10.008.0011פנל מ M.D.F-או ש"ע ,מצופה טפט תואמים לגוון וסוג
רצפת הפרקט הנ"ל ,לרבות חיתוכי גרונג.

מ'

95.00

39.00

3,705.00

 01.10.008.0020ריצוף באריחים סוג ב' מתחת לריצוף פרקט ,הכל עפ"י
פרטי אדריכלות

מ"ר

120.00

160.00

19,200.00

סה''כ לרצפות עץ

39,705.00

סה''כ לעבודות ריצוף וחיפוי

1,710,695.00

 01.11עבודות צביעה
 01.11.001צבע פנים
 01.11.001.0010צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס
במריחה או בהתזה ,לרבות שכבת יסוד ושתי שכבות
עליונות בגוונים לבחירת האדריכל.

מ"ר

10,360.00

29.00

300,440.00

צבע מגן נגד עובש ופטריות "סופרקריל-אקרינול" או
ש"ע על טיח או לוחות גבס ב 3-שכבות.

מ"ר

530.00

35.00

18,550.00

4,500.00

4,500.00

01.11.001.0020

 01.11.001.0030סיוד פיר מעלית ב"פוליסיד" )סיד סינטטי( או ש"ע.
סה''כ לצבע פנים

323,490.00

 01.11.002צבע חוץ
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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תאור

סעיף

 01.11.002.0010שליכט אקרילי צבעוני גמיש ,במרקם גס או בינוני על
טיח חוץ )הנמדד בנפרד( ,לרבות שכבת יסוד וגוונים
לבחירת האדריכל.

יח'

כמות

מ"ר

3,950.00

מחיר
75.00

סה"כ
296,250.00

סה''כ לצבע חוץ

296,250.00

סה''כ לעבודות צביעה

619,740.00

 01.12עבודות אלומיניום
 01.12.001מסגרות אומן )אלומיניום(
01.12.001.0010

דלת כנף פתיחה מאלומיניום ,הכל על פי סימון A-1
ברשימת אלומיניום

יח'

6.00

8,300.00

49,800.00

01.12.001.0020

חלון הזזה דו כנפי מאלומיניום ,הכל על פי סימון A-2
ברשימת אלומיניום

יח'

10.00

7,700.00

77,000.00

01.12.001.0030

חלון הזזה דו כנפי מאלומיניום ,הכל על פי סימון A-3
ברשימת אלומיניום

יח'

35.00

4,750.00

166,250.00

01.12.001.0031

תוספת לחלונות כנ"ל עבור שחרור עשן אוטומטי

יח'

7.00

2,500.00

17,500.00

01.12.001.0040

חלון הזזה דו כנפי מאלומיניום ,הכל על פי סימון A-4
ברשימת אלומיניום

יח'

10.00

4,300.00

43,000.00

01.12.001.0050

חלון הזזה דו כנפי מאלומיניום ,הכל על פי סימון A-5
ברשימת אלומיניום

יח'

5.00

6,100.00

30,500.00

01.12.001.0060

מערכת חלונות מאלומיניום ,הכל על פי סימון A-6
ברשימת אלומיניום

יח'

1.00

19,550.00

19,550.00

יח'

2.00

1,750.00

3,500.00

01.12.001.0080

מערכת חלונות מאלומיניום ,הכל על פי סימון A-8
ברשימת אלומיניום

יח'

2.00

29,500.00

59,000.00

01.12.001.0090

מערכת חלונות מאלומיניום ,הכל על פי סימון A-9
ברשימת אלומיניום

יח'

1.00

16,800.00

16,800.00

01.12.001.0091

דלת פתיחה  2כנפיים מאלומיניום ,הכל על פי סימון
 A-9.1ברשימת אלומיניום

יח'

1.00

22,700.00

22,700.00

01.12.001.0110

חלון הזזה דו כנפי מאלומיניום ,הכל על פי סימון A-11
ברשימת אלומיניום

יח'

4.00

4,550.00

18,200.00

01.12.001.0120

חלון הזזה דו כנפי מאלומיניום ,הכל על פי סימון A-12
ברשימת אלומיניום

יח'

4.00

2,300.00

9,200.00

01.12.001.0130

חלון הזזה דו כנפי מאלומיניום ,הכל על פי סימון A-13
ברשימת אלומיניום

יח'

11.00

11,450.00

125,950.00

 01.12.001.0070חלון קיפ מאלומיניום ,הכל על פי סימון  A-7ברשימת
אלומיניום

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

01.12.001.0140

חלון הזזה דו כנפי מאלומיניום ,הכל על פי סימון A-14
ברשימת אלומיניום

יח'

1.00

9,500.00

9,500.00

01.12.001.0150

מערכת חלונות מאלומיניום ,הכל על פי סימון A-15
ברשימת אלומיניום

יח'

3.00

24,500.00

73,500.00

01.12.001.0160

מערכת חלונות מאלומיניום ,הכל על פי סימון A-16
ברשימת אלומיניום

יח'

3.00

17,900.00

53,700.00

01.12.001.0170

חלון הזזה דו כנפי מאלומיניום ,הכל על פי סימון A-17
ברשימת אלומיניום

יח'

9.00

9,500.00

85,500.00

01.12.001.0180

מערכת חלונות מאלומיניום ,הכל על פי סימון A-18
ברשימת אלומיניום

יח'

1.00

11,550.00

11,550.00

01.12.001.0190

חלון הזזה דו כנפי מאלומיניום ,הכל על פי סימון A-19
ברשימת אלומיניום

יח'

2.00

16,200.00

32,400.00

01.12.001.0200

חלון הזזה דו כנפי מאלומיניום ,הכל על פי סימון A-20
ברשימת אלומיניום

יח'

1.00

8,100.00

8,100.00

01.12.001.0210

פרגולה מפרופילי ברזל ,הכל על פי סימון A-21
ברשימת אלומיניום

קומפ 1.00

155,000.00 155,000.00

01.12.001.0220

הצללה קבועה מאלומיניום ,הכל על פי סימון A-22
ברשימת אלומיניום

מ'

89.00

1,300.00

115,700.00

01.12.001.0230

הצללה אופקית קבועה ,הכל על פי סימון A-23
ברשימת אלומיניום

יח'

14.00

3,750.00

52,500.00

 01.12.001.1100מערכת חלונות אלומיניום ,הכל על פי סימון AP-1
ברשימת אלומיניום

יח'

1.00

8,900.00

8,900.00

 01.12.001.1200חיפוי מראה מרצפה לתקרה ,הכל עפ"י סימון AP-2
ברשימת אלומיניום

קומפ 1.00

8,000.00

8,000.00
1,273,300.00

סה''כ למסגרות אומן )אלומיניום(

 HPL" 01.12.002חיפוי קירות באריחי "טרקוטה" ולוחות
"טרספה
 01.12.002.0010חיפוי קירות ע"י לוחות "טרספה  "HPLבגוונים שונים
לבחירת האדריכל ,לרבות קונסטרוקציית משנה
מאלומיניום ,מסופק ע"י "קבוצת ענק חיפויים" או ש"ע.
סה''כ ל" HPLחיפוי קירות באריחי "טרקוטה" ולוחות
"טרספה

 01.12.004מנועים חשמליים לחלונות שחרור עשן

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סעיף

יח'

תאור

 01.12.004.0020מנוע שרשרת )פיווט/קיפ( דגם " "CDC-200/600או
ש"ע תוצרת חב' " "D&Hגרמניה לפי תקן אירופאי
 EN12101-2או לפי ת"י  ,21927-2לפתיחה וסגירת
פתחים לשחרור עשן ,צריכת זרם  1אמפר ,24V/DC
עמיד אש של  300מעלות למשך  30דק' ,לרבות מהלך
פתיחה  600מ"מ למשקל חלון  200-300ניוטון,
תושבות ואביזרי חיבור להתקנה מושלמת של המנוע
כדוגמת חב' "מטלפרס" או ש"ע

יח'

כמות
28.00

מחיר
1,700.00

סה"כ
47,600.00

סה''כ למנועים חשמליים לחלונות שחרור עשן

47,600.00

סה''כ לעבודות אלומיניום

1,397,900.00

 01.14עבודות אבן
 01.14.003עבודות מיוחדות בקירות אבן
 01.14.003.0010אדני חלונות בשיש )אבן( מדגם "שיי גריי" או ש"ע,
הכל עד גמר מושלם עפ"י פרטי אדריכלות.

מ'

275.00

340.00

93,500.00

 01.14.003.0020נדבכי ראש )"קופינג"( בשיש )אבן( מדגם "שיי גריי" או
ש"ע ,ברוחב עד  50ס"מ ,הכל עד גמר מושלם עפ"י
פרטי אדריכלות.

מ'

200.00

390.00

78,000.00

סה''כ לעבודות מיוחדות בקירות אבן

171,500.00

סה''כ לעבודות אבן

171,500.00

 01.15מבנה מרכזי
 01.15.001מערכת מיזוג אוויר
 01.15.001.0010מעבה אינוורטר ,מסוג VRV/VRF -
 REFRIGERANT FLOW VARIABLEלתפוקה של
 BTU/H 133,800לקירור וחימום בו-זמנית HEAT) -
.RECOVERY (VR-1,2,3,4,5,6,7A,7B,14,15
המערכת פועלת בגז  ,A410תפוקת המערכת ויחידות
המאייד תהא בהתאמה לטמפ' חוץ  95°Fוטמפ' כניסת
אוויר למאיידים  73°F.D.B.ו ,61°F.W.B.-לרבות
קבלים לשיפור כופלההספק ,מנתק/י ביטחון ,בולמי
רעידות  -אינסטלציה חשמלית לכוח ,לפיקוד
ותקשורת .המעבה והציוד המקושר אליו יהיה מתוצרת
"מיצובישי"" ,דייקין"" ,"LG" ,היטאצי"",טושיבה",
"פוג'יטצו" .מתאים להצבה על הגג וכולל הגנה למבנה
וללוח החשמל וציפוי הגנה מקורי לסוללה  .מעבה
מושלם פועל ,כמתואר במפרט ,באופני מדידה
מיוחדיםובתוכניות ,לרבות כל המיסים )מעגל VRF-
.(1

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סעיף

יח'

תאור

 01.15.001.0020מאייד אופקי בתפוקה של ,QS=8,200 BTU/H
בתנאי כניסת אוויר  73°F.D.B.ו ,61°F.W.B.-לרבות
צנרת ניקוז וסיפון ,מסנן לשליפה ,בולמי רעידות ,שלט
אלחוטי או לוחיתהפעלה חוטית ,תרמוסטט עם רגש
קרוב/רחוק  -אינסטלציה חשמלית לכוח פיקוד ,בקרה
ותקשורת בין כל מרכיבי המערכת .מערכת מושלמת
פועלת כמופיע במפרט ובתכניותVR)-1) .

כמות

מחיר

סה"כ

יח'

1.00

5,208.00

5,208.00

יח'

2.00

4,592.00

9,184.00

יח'

3.00

5,264.00

15,792.00

01.15.001.0050

כנ"ל ,אך מאייד אופקי ,בתפוקה של QS=5,900
 ,BTU/Hבתנאי כניסת אוויר  73°F.D.BוVR-7A)-
.(61°F.W.B

יח'

1.00

4,872.00

4,872.00

01.15.001.0060

כנ"ל ,אך מאייד אופקי ,בתפוקה של
 ,QS=6,400BTU/Hבתנאי כניסת אוויר  73°F.D.Bו-
.(VR-7B) 61°F.W.B

יח'

1.00

5,040.00

5,040.00

01.15.001.0070

כנ"ל ,אך מאייד אופקי ,בתפוקה של QS=3,000
 BTU/Hבתנאי כניסת אוויר  73°F.D.BוVR-14)-
.(61°F.W.B

יח'

1.00

4,592.00

4,592.00

01.15.001.0080

כנ"ל ,אך מאייד אופקי ,בתפוקה של QS=9,500
 ,BTU/Hבתנאי כניסת אוויר  73°F.D.BוVR-15)-
.(61°F.W.B

יח'

1.00

5,208.00

5,208.00

77,280.00

77,280.00

01.15.001.0030

כנ"ל ,אך מאייד אופקי ,בתפוקה של QS=4,100
 ,BTU/Hבתנאי כניסת אוויר  73°F.D.B.וVR-2,3).-
.(61°F.W.B

 01.15.001.0040כנ"ל ,אך מאייד אופקי ,בתפוקה של QS=10,500
 ,BTU/Hבתנאי כניסת אוויר  73°F.D.BוVR-. -
.(4,5,6) 61°F.W.B

 01.15.001.0090מערכת צנרת גז דרג " "Lמושלמת למערכת קירור
וחימום בו זמנית  3 -צינורות ומפצלים או קופסאות
פיצול\מחלקים עבור מעגל גז מס'  VRF-1וכל יחידות
הקצה .הצנרת ללחץ מכסימלי ,PSI 650-מבודדת
בבידוד בעובי " 3/4עם ציפוי סילפס לקטעים גלויים
על הגג ,מותקנת בתוך תעלות פח להגנה בעובי הקיר,
מילוי רצפה ועל הגג וכו' ,שרוולים למעבר צנרת גז
ביציאה מקיר חיצוני/גג ,לפי פרט ,מפצלים מקוריים,
בדיקת לחץ ,וואקום ,מילוי גז ,מכלול צנרת מושלמת
באורך הנידרש מבוצעת ומאושרת עפ"י הנחיות היצרן
ועל-ידו ,בין יחידת/ות העיבוי והמאיידים VR-
 1,2,3,4,5,6,7A,7B,14,15לביצוע ע"י הקבלן )בעל
תעודת הסמכה של היצרן( ,מערכת מושלמת פועלת.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי16774 :

קומפ 1.00

בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ

23/01/2020

עמוד 53
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עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

 01.15.001.0100מעבה אינוורטר ,מסוג VRV/VRF -
 REFRIGERANT FLOW VARIABLEלתפוקה של
 BTU/H 95,500לקירור וחימום בו-זמנית HEAT) -
.RECOVERY (VR-8,9,10,11,12,13,16,17
המערכת פועלת בגז  ,A410תפוקת המערכת ויחידות
המאייד תהא בהתאמה לטמפ' חוץ  ,95°Fוטמפ' כניסת
אוויר למאיידים  73°F.D.B.ו ,61°F.W.B.-לרבות
קבלים לשיפור כופל ההספק ,מנתק/י ביטחון ,בולמי
רעידות  -אינסטלציה חשמלית לכוח ,לפיקוד
ותקשורת .המעבה והציוד המקושר אליו יהיה מתוצרת
"מיצובישי"" ,דייקין"" ,"LG" ,היטאצי"",טושיבה",
"פוג'יצו" .מתאים להצבה על הגג וכולל הגנה למבנה
וללוח החשמל וציפוי הגנה מקורי לסוללה .מעבה
מושלם פועל ,כמתואר במפרט ,באופני מדידה
מיוחדים ובתוכניות ,לרבות כל המיסים) .מעגל VRF-
.(2

כמות

37,520.00

37,520.00

יח'

1.00

5,040.00

5,040.00

01.15.001.0120

כנ"ל ,אך מאייד אופקי ,בתפוקה של QS=4,800
 ,BTU/Hבתנאי כניסת אוויר  73°F.D.B.וVR-.-
.(9,10,13) 61°F.W.B

יח'

3.00

4,592.00

13,776.00

01.15.001.0130

כנ"ל ,אך מאייד אופקי ,בתפוקה של QS=2,600
 ,BTU/Hבתנאי כניסת אוויר  73°F.D.B.וVR-.-
.(11,12) 61°F.W.B

יח'

2.00

4,592.00

9,184.00

01.15.001.0140

כנ"ל ,אך מאייד אופקי ,בתפוקה של QS=9,800
 ,BTU/Hבתנאי כניסת אוויר  73°F.D.B.וVR-16).-
.(61°F.W.B

יח'

1.00

5,208.00

5,208.00

01.15.001.0150

כנ"ל ,אך מאייד אופקי ,בתפוקה של QS=9,300
 ,BTU/Hבתנאי כניסת אוויר  73°F.D.BוVR-17) -
.(61°F.W.B

יח'

1.00

5,208.00

5,208.00

 01.15.001.0110מאייד אופקי בתפוקה של ,QS=6,600 BTU/H
בתנאי כניסת אוויר  73°F.D.B.ו ,61°F.W.B.-לרבות
צנרת ניקוז וסיפון ,מסנן לשליפה ,בולמי רעידות ,שלט
אלחוטי או לוחיתהפעלה חוטית ,תרמוסטט עם רגש
קרוב/רחוק  -אינסטלצייה חשמלית לכוח פיקוד ,בקרה
ותקשורת בין כל מרכיבי המערכת .מערכת מושלמת
פועלת כמופיע במפרט ובתכניות-VR)8) .
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עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.15.001.0160מערכת צנרת גז דרג " "Lמושלמת למערכת קירור
וחימום בו זמנית  3 -צינורות ומפצלים או קופסאות
פיצול\מחלקים עבור מעגל גז מס'  VRF-2וכל יחידות
הקצה .הצנרת ללחץ מכסימלי ,PSI 650-מבודדת
בבידוד בעובי " 3/4עם ציפוי סילפס לקטעים גלויים
על הגג ,מותקנת בתוך תעלות פח להגנה בעובי הקיר,
מילוי רצפה ועל הגג וכו' ,שרוולים למעבר צנרת גז
ביציאה מקיר חיצוני/גג ,לפי פרט ,מפצלים מקוריים,
בדיקת לחץ ,וואקום ,מילוי גז ,מכלול צנרת מושלמת
באורך הנידרש מבוצעת ומאושרת עפ"י הנחיות היצרן
ועל-ידו ,בין יחידת/ות העיבוי והמאיידים VR-
 8,9,10,11,12,13,16,17לביצוע ע"י הקבלן )בעל
תעודת הסמכה של היצרן( ,מערכת מושלמת פועלת.

קומפ 1.00

70,560.00

70,560.00

 01.15.001.0170מעבה אינוורטר ,מסוג VRV/VRF -
 REFRIGERANT FLOW VARIABLEלתפוקה של
 BTU/H 114,600לקירור וחימום בו-זמנית EAT) -
RECOVERY (VR .18,19,20,21,22,23,24,25,202Hהמערכת פועלת
בגז  ,A410תפוקת המערכת ויחידות המאייד תהא
בהתאמה לטמפ' חוץ  ,95°Fוטמפ' כניסת אוויר
למאיידים  73°F.D.Bו ,61°F.W.B-לרבות קבלים
לשיפור כופל ההספק ,מנתק/י ביטחון ,בולמי רעידות -
אינסטלציה חשמלית לכוח ,לפיקוד ותקשורת .המעבה
והציוד המקושר אליו יהיה מתוצרת "מיצובישי",
"דייקין"" ,"LG" ,היטאצי"" ,טושיבה"" ,פוג'יצו".
מתאים להצבה על הגג וכולל הגנה למבנה וללוח
החשמל וציפוי הגנה מקורי לסוללה  .מעבה מושלם
פועל ,כמתואר במפרט ,באופני מדידה מיוחדים
ובתוכניות ,לרבות כל המיסים) .מעגל .(VRF-3

קומפ 1.00

38,080.00

38,080.00

 01.15.001.0180מאייד אופקי בתפוקה של ,QS=4,800 BTU/H
בתנאי כניסת אוויר  73°F.D.B.ו ,61°F.W.B.-לרבות
צנרת ניקוז וסיפון ,מסנן לשליפה ,בולמי רעידות ,שלט
אלחוטי או לוחיתהפעלה חוטית ,תרמוסטט עם רגש
קרוב/רחוק  -אינסטלציה חשמלית לכוח פיקוד ,בקרה
ותקשורת בין כל מרכיבי המערכת .מערכת מושלמת
פועלת כמופיע במפרט ובתכניות,VR-18,22)25) .

יח'

3.00

4,592.00

13,776.00

כנ"ל ,אך מאייד אופקי ,בתפוקה של QS=2,600
 ,BTU/Hבתנאי כניסת אוויר  73°F.D.B.וVR-.-
.(19,20) 61°F.W.B

יח'

2.00

4,592.00

9,184.00

 01.15.001.0200כנ"ל ,אך מאייד אופקי ,בתפוקה של QS=3,800
 ,BTU/Hבתנאי כניסת אוויר  73°F.D.BוVR- -
.(21,202) 61°F.W.B

יח'

2.00

4,592.00

9,184.00

. 01.15.001.0210כנ"ל ,אך מאייד אופקי ,בתפוקה של QS=6,400
 ,BTU/Hבתנאי כניסת אוויר  73°F.D.BוVR-23,24)-
.(61°F.W.B

יח'

2.00

5,040.00

10,080.00

01.15.001.0190
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.15.001.0220מערכת צנרת גז דרג " "Lמושלמת למערכת קירור
וחימום בו זמנית  3 -צינורות ומפצלים או קופסאות
פיצול\מחלקים עבור מעגל גז מס'  VRF-3וכל יחידות
הקצה .הצנרת ללחץ מכסימלי ,PSI 650-מבודדת
בבידוד בעובי " 3/4עם ציפוי סילפס לקטעים גלויים
על הגג ,מותקנת בתוך תעלות פח להגנה בעובי הקיר,
מילוי רצפה ועל הגג וכו' ,שרוולים למעבר צנרת גז
ביציאה מקיר חיצוני/גג ,לפי פרט ,מפצלים מקוריים,
בדיקת לחץ ,וואקום ,מילוי גז ,מכלול צנרת מושלמת
באורך הנידרש מבוצעת ומאושרת עפ"י הנחיות היצרן
ועל-ידו ,בין יחידת/ות העיבוי והמאיידים VR-
 18,19,20,21,22,23,24,25,202לביצוע ע"י הקבלן
)בעל תעודת הסמכה של היצרן( ,מערכת מושלמת
פועלת.

קומפ 1.00

70,560.00

70,560.00

 01.15.001.0230מעבה אינוורטר ,מסוג VRV/VRF -
 REFRIGERANT FLOW VARIABLEלתפוקה של
 00BTU/H 133,8לקירור וחימום בו-זמנית VR-26 -
,27,28,29,30,31,32,33,34,35,48,203,204)HEAT
 .RECOVERYהמערכת פועלת בגז  ,A410תפוקת
המערכת ויחידות המאייד תהא בהתאמה לטמפ' חוץ
 ,95°Fוטמפ' כניסת אוויר למאיידים 73°F.D.B.
ו ,61°F.W.B.-לרבותקבלים לשיפור כופל ההספק,
מנתק/י ביטחון ,בולמי רעידות  -אינסטלציה חשמלית
לכוח ,לפיקוד ותקשורת .המעבה והציוד המקושר אליו
יהיה מתוצרת "מיצובישי"" ,דייקין"" ,"LG" ,היטאצי",
"טושיבה"" ,פוג'יטצו" .מתאים להצבה על הגג וכולל
הגנה למבנה וללוח החשמל וציפוי הגנה מקורי
לסוללה .מעבה מושלם פועל ,כמתואר במפרט ,באופני
מדידה מיוחדים ובתוכניות ,לרבות כל המיסים) .מעגל
.(VRF-4

קומפ 1.00

42,560.00

42,560.00

 01.15.001.0240מאייד אופקי בתפוקה של ,QS=2,600 BTU/H
בתנאי כניסת אוויר  73°F.D.B.ו ,61°F.W.B-לרבות
צנרת ניקוז וסיפון ,מסנן לשליפה ,בולמי רעידות ,שלט
אלחוטי או לוחיתהפעלה חוטית ,תרמוסטט עם רגש
קרוב/רחוק  -אינסטלציה חשמלית לכוח פיקוד ,בקרה
ותקשורת בין כל מרכיבי המערכת .מערכת מושלמת
פועלת כמופיע במפרט ובתכניותVR-28,29),33) .

יח'

3.00

4,592.00

13,776.00

01.15.001.0250

כנ"ל ,אך מאייד אופקי ,בתפוקה של QS=4,800
 ,BTU/Hבתנאי כניסת אוויר  73°F.D.B.וVR-.-
.(30,34,35) 61°F.W.B

יח'

3.00

4,592.00

13,776.00

01.15.001.0260

כנ"ל ,אך מאייד אופקי ,בתפוקה של QS=6,400
 ,BTU/Hבתנאי כניסת אוויר  73°F.D.B.וVR-.-
.(26,32) 61°F.W.B

יח'

2.00

5,040.00

10,080.00

01.15.001.0270

כנ"ל ,אך מאייד אופקי ,בתפוקה של QS=8,300
 ,BTU/Hבתנאי כניסת אוויר  73°F.D.B.וVR-27).-
.(61°F.W.B

יח'

1.00

5,208.00

5,208.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי16774 :

בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ

23/01/2020

עמוד 56
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

01.15.001.0280

כנ"ל ,אך מאייד אופקי ,בתפוקה של QS=11,600
 ,BTU/Hבתנאי כניסת אוויר  73°F.D.B.וVR-31).-
.(61°F.W.B

יח'

1.00

5,264.00

5,264.00

01.15.001.0290

כנ"ל ,אך מאייד אופקי ,בתפוקה של QS=2,600
 ,BTU/Hבתנאי כניסת אוויר  73°F.D.BוVR-48)-
.(61°F.W.B

יח'

1.00

4,592.00

4,592.00

01.15.001.0300

כנ"ל ,אך מאייד אופקי ,בתפוקה של QS=10,500
 ,BTU/Hבתנאי כניסת אוויר  73°F.D.B.וVR-203).-
.(61°F.W.B

יח'

1.00

5,264.00

5,264.00

01.15.001.0310

כנ"ל ,אך מאייד אופקי ,בתפוקה של QS=14,600
 ,BTU/Hבתנאי כניסת אוויר  73°F.D.BוVR-204)-
.(61°F.W.B

יח'

1.00

5,712.00

5,712.00

 01.15.001.0320מערכת צנרת גז דרג " "Lמושלמת למערכת קירור
וחימום בו זמנית  3 -צינורות ומפצלים או קופסאות
פיצול\מחלקים עבור מעגל גז מס'  VRF-4וכל יחידות
הקצה .הצנרת ללחץ מכסימלי ,PSI 650-מבודדת
בבידוד בעובי " 3/4עם ציפוי סילפס לקטעים גלויים
על הגג ,מותקנת בתוך תעלות פח להגנה בעובי הקיר,
מילוי רצפה ועל הגג וכו' ,שרוולים למעבר צנרת גז
ביציאה מקיר חיצוני/גג ,לפי פרט ,מפצלים מקוריים,
בדיקת לחץ ,וואקום ,מילוי גז ,מכלול צנרת מושלמת
באורך הנידרש מבוצעת ומאושרת עפ"י הנחיות היצרן
ועל-ידו ,בין יחידת/ות העיבוי והמאיידים VR-26
 ,27,28,29,30,31,32,33,34,35,48,203,204לביצוע
ע"י הקבלן )בעל תעודת הסמכה של היצרן( ,מערכת
מושלמת פועלת.

קומפ 1.00

87,360.00

87,360.00

 01.15.001.0330מזגן מפוצל מיני מרכזי עצמאי מטיפוס אינוורטר,
צנרת גז מקשרת באורך של כ 25-מטר ,לתפוקת קירור
של  .QT=95,000 BTU/Hמערכת פועלת בגז ,A410
תפוקת המערכת ויחידות המאייד תהא בהתאמה
לטמפ' חוץ  ,95°Fוטמפ' כניסת אוויר למאייד -
 .80/67°Fמערכת מושלמת פועלת ,כמתואר במפרט,
באופני מדידה מיוחדים ובתוכניות ,לרבות כל המסים
כדוגמת "מיצובישי"" ,פוג'יטסו"" ,"LG" ,היטאצ'י".
)מא(200,201-

קומפ 2.00

53,760.00

107,520.00

2,900.00

29,000.00

 01.15.001.0340מזגן מפוצל עילי עצמאי לתפוקת קירור של
 .QT=10,000 BTU/Hהמערכת פועלת בגז ,A410
תפוקת המערכת ויחידות המאייד תהא בהתאמה
לטמפ' חוץ  ,95°Fוטמפ' כניסת אווירלמאייד .80/67°F
לרבות  2.0מ"א ראשונים של צנרת גז ,מערכת
מושלמת פועלת ,כמתואר במפרט ,באופני מדידה
מיוחדים ובתוכניות ,לרבות כל המסים כדוגמת
"אלקטרה"" ,מיצובישי"" ,פוג'יטסו""" ,היטאצ'י""LG" ,
או ש"ע מאושר
)מא.(43,45,47,50,51,53,54,300,301,302-
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סה"כ

 01.15.001.0350כנ"ל ,אך מזגן מפוצל עילי עצמאי לתפוקת קירור של
) .QT=18,500 BTU/Hמא 100)-ביתן שומר(44,
) 102,101ח .תקשורת(

קומפ 4.00

5,000.00

20,000.00

 01.15.001.0360מזגן מפוצל מיני מרכזי לתפוקת קירור נומינלית של
 ,QT=27,000 BTU/Hלרבות  2.0מ"א ראשונים של
צנרת גז ,התקנה סטנדרטית הכוללת הובלה ,אביזרי
תלייה ,תושבת ליח' עיבוי ,חיבור לניקוז ,חשמל ופיקוד
)לוחית הפעלה חוטי( ופתיחת פתח בקיר למעבר
צנרת גז) .מא(49A,49B-

קומפ 2.00

7,500.00

15,000.00

 01.15.001.0370מזגן מפוצל מיני מרכזי ,כנ"ל ,אך לתפוקת קירור
נומינלית של .QT=36,000 BTU/HR
)מא1,22,23,24,26,29,30,31,32,33,46-
(1,2,3,4,7,8,15,16,20,2

קומפ

20.00

9,000.00

180,000.00

 01.15.001.0380מזגן מפוצל מיני מרכזי ,כנ"ל ,אך לתפוקת קירור
נומינלית של .QT=48,000 BTU/HR
)מא(5,17,18,19,25,28,38,39,52,55-

קומפ

10.00

10,700.00

107,000.00

 01.15.001.0390תוספת למזגן מיני מרכזי  ,BTU/HR 36,000עבור
טיפוס שקט במיוחד  SQודירוג אנרגטי גבוה  Aאו ,B
הכולל בית מאיץ אקוסטי וסל"ד מפוח נמוך.

קומפ

20.00

1,680.00

33,600.00

 01.15.001.0400תוספת למזגן מיני מרכזי  ,BTU/HR 48,000עבור
טיפוס שקט במיוחד  SQודירוג אנרגטי גבוה  Aאו ,B
הכולל בית מאיץ אקוסטי וסל"ד מפוח נמוך.

קומפ

10.00

3,360.00

33,600.00

 01.15.001.0410מערכת  D.X.אחודה/פקג' )מע (56-מטיפוס משאבת
חום תלת-פאזית ,במבנה פרופילי אלומיניום ,עבור
אולם רב תכליתי ,לספיקת אוויר cfm 10,000
ולתפוקת קירור של  ,BTU/HQT=315,000להצבה
על הגג .גז  ,A410לרבות לוח חשמל לכוח ולפיקוד,
מנתק ביטחון ,הגנת חוסר היפוך פאזה ,לוחית הפעלה
מרחוק עם אפשרות כיוון טמפ' ,רגש טמפ'להתקנה
אחרי תריס אוויר חוזר .אינסטלציה חשמלית מושלמת
לכוח ולפיקוד בין הלוח היחידה ,רכזת גילוי אש ולוחית
הפעלה מרחוק ,קבלים לשיפור כופל ההספק ,מתנע
רךלכל מדחס ע"פ חוק החשמל וכו' .כדוגמת תוצרת
חברות "יוניק"" ,אוריס" ,דייקין ."MKM",מערכת
מושלמת פועלת ,כמתואר בטבלת הציוד ,במפרט,
באופני מדידה מיוחדים ובתוכניות.

קומפ 1.00

112,000.00

112,000.00
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סעיף

יח'

תאור

 01.15.001.0420מערכת מיזוג אוויר מפוצלת מיני-מרכזית .D.X
לאספקת אוויר צח מא ,6-לקירור בלבד תלת פאזית
הכוללת :יחידת טיפול באוויר אופקית מטיפוס קל,
לספיקת אוויר של  400,2רמל"ד ,ויחידת עיבוי
מושתקת אקוסטית .מכלול צנרת גז חשמל וניקוז
מבודד .לרבות מנתקי ביטחון ,הגנת חוסר היפוך
פאזה ,בולמי רעידות 2 ,דרגות סינון ,לוח חשמל לכוח
ופיקוד ,אינסטלציה חשמלית מושלמת לכוח ולפיקוד,
קבלים לשיפור כופל ההספק ,סוללת עיבוי עם ציפוי
הגנה ,מערכת לחץ עיבוי ע"י שינוי מפוח המעבה
באופן הדרגתי ,מתקן חשמל ופיקוד מושלם ,חיווט
למרכזת גילוי אש ,תרמוסטט חדר/לוחית הפעלה,
גישטל הצבה למעבה וכו'.

כמות

קומפ 1.00

מחיר
50,400.00

סה"כ
50,400.00

המערכת לתפוקת קירור של  .BTU/H 211,700גז
 ,A410כדוגמת תוצרת חברות "יוניק"" ,אוריס",
"אלקטרה" או ש"ע .מערכת מושלמת פועלת ,כמתואר
בטבלת הציוד ,במפרט ,באופני מדידה מיוחדים
ובתוכניות) .מע(6/1,6/2-
 01.15.001.0430צנרת גז למזגן עם מעטה למיזוג אוויר )צמ"א( הכוללת
 2צינורות נחושת מבודדים בקטרים " ,5/8" ,3/8צינור
חשמל עם כבל רב גידי ,הכל מאוגד יחדיו בשרוול
)מעל  2מ"א הראשונים הכלולים במחיר התקנת
המזגן( לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו.

מ'

740.00

120.00

88,800.00

 01.15.001.0440צנרת גז למזגן עם מעטה למיזוג אוויר )צמ"א( הכוללת
 2צינורות נחושת מבודדים בקטרים " ,7/8" ,1/2צינור
חשמל עם כבל רב גידי ,הכל מאוגד יחדיו בשרוול
)מעל  2מ"א הראשונים הכלולים במחיר התקנת
המזגן( לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו.

מ'

740.00

135.00

99,900.00

 01.15.001.0450מילוי גז קירור  R410מעבר לכלול במערכות אינוורטר.

ק"ג

50.00

50.00

2,500.00

 01.15.001.0460מפוח אוורור צנטרפוגלי/על הקו בתא אקוסטי שקט
במיוחד  -תיקני להתקנה בחלל תיקרה לספיקת אוויר
של  100רמל"ד ,כנגד עומד של  1.0אינץ' )הנעה
ישירה( לרבות מדףאל חוזר בתעלה בפתח פליטת
האוויר ,מתקן חשמל מושלם הכולל בין השא הזנה
והפעלה ממפסק תאורה כולל ווסת מהירות ,טיימר
ניתן לכיוון משך זמן הפעולה ,אינסטלציה חשמלית
מושלמת לכוח ולפיקוד ,מנתק ביטחון ,חיבורים
גמישים ,מתאמי חיבור לתעלה וכו' .מערכת מושלמת
פועלת) .מפ(1-

קומפ 1.00

1,900.00

1,900.00

 01.15.001.0470מפוח אוורור צנטרפוגלי/על הקו בתא אקוסטי שקט
במיוחד  -תיקני להתקנה בחלל תיקרה לספיקת אוויר
של  200רמל"ד ,לרבות מפסק ביטחון ואינסטלציה
מקשרת) .מפ.(6,10-

קומפ 2.00

2,465.00

4,930.00

 01.15.001.0480מפוח אוורור ,כנ"ל ,אך לספיקה של  250רמל"ד.
)מפ(2-

קומפ 1.00

2,465.00

2,465.00
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.15.001.0490מפוח אוורור ,כנ"ל ,אך לספיקה של  350רמל"ד.
)מפ(4,7,11-

קומפ 3.00

2,465.00

7,395.00

 01.15.001.0500מפוח אוורור ,כנ"ל ,אך לספיקה של  2,100רמל"ד.
)מפ(3-

קומפ 1.00

6,385.00

6,385.00

 01.15.001.0510מפוח אוורור לחדר טכנולוגיה בתוך קופסא אקוסטית
לספיקת אוויר של  400רמל"ד כנגד עומד של  1אינץ'
לרבות מדף אל חוזר ,מתקן חשמל מושלם הכולל בין
השאר לוח חשמל לכוח ,הפעלה ופיקוד עבור מפוח,
לרבות בורר הפעלה ,מגע יבש לחיבור לרכזת גילוי,
טיימר-שעון שבועי ניתן לכיוון ,מנתק ביטחון,
אינסטלציה חשמלית מושלמת לכוח ולפיקוד עבור
המפוח .מיקום הלוח בקומה/חדר אב הבית) .מפ(8,9-

קומפ 2.00

4,500.00

9,000.00

 01.15.001.0520תא סינון עם מפוח צנטריפוגלי לאספקת אוויר צח,
שקט במיוחד בתא אקוסטי ,לספיקת אוויר של 100
רמל"ד כנגד עומד של  1.2אינץ' ,הנעה ישירה .לרבות
 2דרגות סינון,בורר הפעלה ,מגע יבש לחיבור לרכזת
גילוי ,מנתק ביטחון ,לוח חשמל להזנה והפעלה,
אינסטלציה חשמלית מושלמת לכוח ולפיקוד עבור
המפוח .מערכת מושלמת פועלת) .מפ5)-

קומפ 1.00

4,500.00

4,500.00

 01.15.001.0530לוח להפעלה והזנה של מדפי אש במתח נמוך ,לרבות
אינסטלציה חשמלית מקשרת עבור  4מדפי אש באיזור
חדרי טכנולוגיה בקומה ג'.

קומפ 1.00

1,680.00

1,680.00

1,578,263.00

סה''כ למערכת מיזוג אוויר

 01.15.002מערכת פיזור אוויר
מ"ר

1,720.00

100.00

172,000.00

01.15.002.0010

 01.15.002.0020תעלות אוויר ,כנ"ל ,אך בעובי מפח של  0.9מ"מ.

מ"ר

310.00

105.00

32,550.00

תעלות אוויר,כנ"ל ,אך בעובי מפח של  1.0מ"מ.

מ"ר

25.00

110.00

2,750.00

 01.15.002.0040תעלות אוויר ,כנ"ל ,אך בעובי מפח של  1.25מ"מ
בחיבורי אוגנים.

מ"ר

80.00

170.00

13,600.00

 01.15.002.0050תעלה גמישה מאלומיניום בקוטר " 6מבודדת בבידוד
" 1בצפיפות  ,kg/m3 16ציפוי פנימי אלומיניום,
עומדת בתקן ת"י .755

מ'

10.00

71.00

710.00

 01.15.002.0060תעלה גמישה מאלומיניום ,כנ"ל ,אך בקוטר " ,8עומדת
בת"י .755

מ'

10.00

78.00

780.00

 01.15.002.0070תעלה גמישה מאלומיניום ,כנ"ל ,אך בקוטר ",10
עומדת בת"י .755

מ'

10.00

87.00

870.00

01.15.002.0030

תעלות אוויר ללחץ נמוך ,מפח מגולבן ,בעובי מינימאלי
 0.8מ"מ.
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.15.002.0080תעלה גמישה מאלומיניום ,כנ"ל ,אך בקוטר ",12
עומדת בת"י .755

מ'

10.00

100.00

1,000.00

 01.15.002.0090תעלה גמישה מאלומיניום ,כנ"ל ,אך בקוטר ",14
עומדת בת"י .755

מ'

10.00

117.00

1,170.00

 01.15.002.0100מפזר אוויר תקרתי בדומה לתוצרת מטלפרס  HBצבוע
בתנור בשטח עד  0.085מ"ר לרבות ווסת כמות אוויר.

יח'

1.00

200.00

200.00

 01.15.002.0110מפזר אוויר תקרתי ,כנ"ל ,אך בשטח הגדול מ0.085-
מ"ר.

מ"ר

1.00

1,500.00

1,500.00

 01.15.002.0120מפזר אוויר תיקרתי מחליף אריח ,בגודל ",x12"12
לרבות ווסת כמות.

יח'

90.00

350.00

31,500.00

 01.15.002.0130מפזר אוויר תיקרתי מחליף אריח ,בגודל ".x12"12
ללא ווסת כמות.

יח'

14.00

265.00

3,710.00

יח'

35.00

410.00

14,350.00

 01.15.002.0150מפזר אוויר תיקרתי מחליף אריח ,כנ"ל ,בגודל
" .x15"15ללא ווסת כמות.

יח'

7.00

275.00

1,925.00

 01.15.002.0160מפזר אוויר תיקרתי מחליף אריח ,כנ"ל ,בגודל
".x18"18

יח'

6.00

515.00

3,090.00

01.15.002.0170

שבכות אוויר חוזר ,צבע בתנור ,בשטח עד 0.085
מ"ר.

יח'

1.00

150.00

150.00

01.15.002.0180

שבכות אוויר חוזר ,צבע בתנור ,בשטח הגדול מ-
 0.085מ"ר.

מ"ר

4.00

1,300.00

5,200.00

01.15.002.0190

תריס אוויר חוזר צבוע בתנור כולל שוליים ,על צירים,
במידות של כ.60x60-

יח'

11.00

275.00

3,025.00

01.15.002.0200

תריס אוויר חוזר צבוע בתנור כולל שוליים ,על צירים,
עם מסנן ,במידות של כ.60x60-

יח'

88.00

425.00

37,400.00

01.15.002.0210

תריס יניקה עגול בקוטר " .6עם ווסת כמות.

יח'

5.00

47.00

235.00

01.15.002.0220

תריס יניקה עגול בקוטר " .8עם ווסת כמות

יח'

8.00

60.00

480.00

 01.15.002.0230תריס נגד גשם צבוע בתנור בשטח עד  0.1מ"ר.

יח'

5.00

200.00

1,000.00

 01.15.002.0240תריס נגד גשם צבוע בתנור ,בשטח הגדול מ 0.1-מ"ר.

מ"ר

2.75

1,835.00

5,046.25

 01.15.002.0250מדף אוויר לוויסות בשטח עד  0.25מ"ר.

יח'

3.00

300.00

900.00

01.15.002.0260

מדף אוויר לוויסות בשטח הגדול מ 0.25-מ"ר.

מ"ר

0.25

1,300.00

325.00

01.15.002.0270

ווסת כמות אוויר בשטח עד  0.085מ"ר.

יח'

1.00

200.00

200.00

01.15.002.0280

ווסת כמות אוויר בשטח הגדול מ 0.085-מ"ר.

מ"ר

1.70

2,300.00

3,910.00

01.15.002.0140

מפזר אוויר תיקרתי מחליף אריח ,כנ"ל ,אך בגודל
".x15"15
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סעיף

יח'

תאור

כמות

 01.15.002.0290מדף אש )דמפר( לרבות שרוול מנגנון קפיצי ונתיך
בטחון בשטח עד  0.25מ"ר .המדף יעמוד בתקן
ישראלי  1,001והרכבתו תיעשה לפי התקן הנ"ל.

יח'

 01.15.002.0300תוספת עבור מנוע למדף אש ,לרבות מפסק גבול לציון
מגע.

קומפ 4.00

800.00

 01.15.002.0310פתחי גישה למדף אש בתעלה לשרות בגודל סטנדרטי
על פי הנדרש בתקן .1001

יח'

4.00

270.00

1,080.00

 01.15.002.0320בידוד תרמי לתעלות אוויר עשוי מסיבי זכוכית מטיפוס
חצי מוקשה מוגן ע"י רדיד אלומיניום מחוזק בעובי ".1

מ"ר

320.00

45.00

14,400.00

 01.15.002.0330בידוד אקוסטי פנימי בעובי " 1מצמר זכוכית סיבים
ארוכים  .PCF 2עבודה מושלמת.

מ"ר

1,200.00

55.00

66,000.00

מ"ר

200.00

92.00

18,400.00

 01.15.002.0350קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזויין בעובי
עד  30ס"מ לביצוע חורים בקוטר ".4

יח'

1.00

330.00

330.00

 01.15.002.0360קידוח במקדח יהלום ,כנ"ל ,אך בקוטר ".8

יח'

1.00

470.00

470.00

01.15.002.0340

בידוד אקוסטי פנימי ,כנ"ל ,אך בידוד אקוסטי בעובי
".2

4.00

מחיר

סה"כ

1,560.00

6,240.00

3,200.00

449,696.25

סה''כ למערכת פיזור אוויר

 01.15.003מרחבים מוגנים
 01.15.003.0010מערכת מודולרית  MCTלאיטום במעבר כבלים/צנרת
למקלטים/מרחבים מוגנים  ,מאושר ע"י פקוד העורף.
היחידה כוללת צינור פלדה קוטר  100מ"מ יצוק בבטון
לרבות מערכת אטימה לקדח עגול ומילוי אטמים
בהתאם לקוטר הכבלים החודרים.

יח'

3.00

660.00

1,980.00

 01.15.003.0020מערכת מודולרית  ,MCTכנ"ל ,אך לרבות צינור פלדה
בקוטר  200מ"מ.

יח'

1.00

2,200.00

2,200.00

 01.15.003.0030מערכת מודולרית מדגם "עומר" או ש"ע משולבת
ביציקה לאיטום מעברי צנרת גז וכבלי חשמל למזגן
מפוצל במקלט/מרחב מוגן ,המע' מאושר ע"י פיקוד
העורף ,בקיר פנימי בעובי  30ס"מ ועד  50ס"מ,
לרבות צינור אוויר מפלסטיק בקוטר  100מ"מ )",(4
פלאנג' תקני ,אטם מעוצב מובנה ,שתי טבעות
הארכה ,ברז בורר ,מחבר הפעלה לחירום,
מערכתניקוז מובנת בקיר מקלט ומחבר מפחת לחיבור
צינור ניקוז.

יח'

1.00

790.00

790.00

 01.15.003.0040כיסוי דקורטיבי למערכת מודולרית דגם "עומר" או
ש"ע במידות  31/27ס"מ.

יח'

1.00

50.00

50.00
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סעיף

יח'

תאור

כמות

 01.15.003.0050איטום נגד גזים במעבר צינורות בקוטר קטן מ 70-מ"מ
למרחבים מוגנים .האיטום יעשה על ידי חומר משחתי
בעובי  50-60מ"מ.

יח'

 01.15.003.0060מערכת אוורור וסינון אוויר מדגם ""Floor-Free
 600/1200תוצרת ארקוטק או מערכת תוצרת תעשיות
בית אל או ש"ע .מערכת המספקת  600מק"ש במצב
סינון ו 1200-מק"שבמצב אוורור .המערכת כוללת מסן
אב"כ לספיקה נומינלית של  600מק"ש ,שסתום הדף
וכניסת אוויר עם מסנן ראשוני ) 3בר( וכניסת אוויר עם
מסנן ראשוני ,מפוח חשמלי,גיבוי ידני ,תאורת חירום
עם שקע  ,USBמד כמות אוויר ושסתום הדף ) 3בר(
לשחרור לחץ ובקרת לחץ .התקנה במרחב מוגן תקני
ובדיקת על לחץ.

קומפ 4.00

33,600.00

 01.15.003.0070כנ"ל ,אך מערכת אוורור וסינון אוויר מדגם "Floor-
 Free" 300/600תוצרת ארקוטק או מערכת תוצרת
תעשיות בית אל או ש"ע .מערכת בעלת תו-תקן
המספקת  300מק"ש במצב סינון ו 600-מק"ש במצב
אוורור.

קומפ 4.00

19,000.00

76,000.00

 01.15.003.0080כנ"ל ,אך מערכת אוורור וסינון אוויר מדגם "Floor-
 Free" 180/360תוצרת ארקוטק או מערכת תוצרת
תעשיות בית אל או ש"ע .מערכת בעלת תו-תקן
המספקת  180מק"ש במצב סינון ו 360-מק"ש במצב
אוורור.

קומפ 1.00

14,000.00

14,000.00

 01.15.003.0090שסתום הדף ) 3בר( ושחרור אוויר כדוגמת דגם "A
 "483תוצרת "תעשיות בית אל" או ש"ע] .מעבר לכלול
בסעיפי המכלול[.

יח'

1.00

1,140.00

1,140.00

 01.15.003.0100שסתום הדף ,כנ"ל ,אך דגם " "A 803תוצרת "תעשיות
בית אל" או ש"ע] .מעבר לכלול בסעיפי המכלול[.

יח'

4.00

1,250.00

5,000.00

יח'

8.00

7,200.00

57,600.00

01.15.003.0110

שסתום הדף ,כנ"ל ,אך דגם " "A 1803תוצרת
"תעשיות בית אל" או ש"ע] .מעבר לכלול בסעיפי
המכלול[.

1.00

מחיר

סה"כ

100.00

100.00

134,400.00

293,260.00

סה''כ למרחבים מוגנים

 01.15.004כללי
 01.15.004.0010קונסטרוקציית פלדה מברזל מקצועי צבוע בצבע יסוד
ו 3-שכבות צבע גמר לפי הוראת המפקח מעבר
לנדרש/כלול על-פי המפרט כתב הכמויות ואופני
מדידה מיוחדים עבור תליות מיוחדות או מתאמי
תליה/הצבה/תמיכה וכד'.
01.15.004.0020

צינור ניקוז  .P.V.Cקשיח בהדבקה בקוטר  2אינץ'
לרבות קשתות הסתעפויות ומתאמי חיבור לצנרת
משורשרת ,לרבות בידוד במטר הראשון.
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

01.15.004.0030

צינור ניקוז  P.V.C.קשיח בהדבקה ,בקוטר 1.25
אינץ' ,לרבות קשתות הסתעפויות ומתאמי חיבור
לצנרת משורשרת ,לרבות בידוד במטר הראשון.

מ'

50.00

101.00

5,050.00

01.15.004.0040

תוספת לתעלות שרשוריות עבור מתאם חיבור
לתעלות פח בקטרים של " ,6"-14לרבות חבק הידוק.

יח'

30.00

45.00

1,350.00

 01.15.004.0050תוספת לתעלות עבור אטימת תעלות פליטה מחדרי
הכנה/שירותים בגומי סיליקוני  RTV,בכל החיבורים
לרבות אטימה טובה לגשם.

מ"ר

200.00

30.00

6,000.00

 01.15.004.0060תוספת לנ"ל עבור צביעת התעלות באקרילפז בשתי
שכבות לפחות )בצדדים החשופים(.

מ"ר

100.00

34.00

3,400.00

 01.15.004.0070אטימת תעלות במעבר דרך קיר  -אטימה היקפית
]זוויתן  ,[Lלרבות מריחה במרק בין התעלה לקיר,
יימדד לפי אורך הצלעות.

מ'

30.00

34.00

1,020.00

העברת כל המערכות בפרוייקט הנ"ל בביקורת מכון
התקנים והמצאת אישור מתאים לעמידה בכל התקנים
הנדרשים בכלל ותקן  1001/1בפרט.

קומפ 1.00

11,200.00

11,200.00

 01.15.004.0090אטימת תעלות במעבר דרך הגג /קיר  -פעמון אטימה.

קומפ 1.00

560.00

לא לסיכום

כיסוי מושלם לצנרת גז וחשמל בחוץ עשוי פח מגולוון
לרבות תמיכות.

קומפ 1.00

2,500.00

2,500.00

קומפ 1.00

9,200.00

9,200.00

560.00

8,400.00

01.15.004.0080

01.15.004.0100

 01.15.004.0110תוספת פנל הפעלה מרכזי  -בקר חוטי לשליטה מלאה
מרחוק  -משותף ]עד  64מאיידים כולל יחידות/מערכות
טיפול באוויר צח[ כולל מסך/צג מגע ,בקרה ושליטה
מלאים בכל תנאי העבודה של כל אחד מהמאיידים או
קבוצת מאיידים  -שינוי טמפ' ,מהירות מפוח ,יכולת
הפעלה וכיבוי לכל מאייד ,נעילת טמפ' ,אפשרות
לשינוי פרמטרים פנימים למאייד ,אפשרות צפיה
בפרמטרים ,תוכנית הפעלה יומית ושבועית ,נורית
תקלה כללית ,נורית תקלה לכל קבוצה ,לחצן ניתוק
מרכזי המאפשר כיבוי והפעלה של כל
יחידות/קבוצותהמיזוג במבנה ,גישה מרחוק דרך
האינטרנט ,לרבות חיווט פיקוד ותקשורת בין כל רכיבי
המערכת.
01.15.004.0120

חלופה לשלט אלחוטי עבור לוחית הפעלה מקומית.

יח'

15.00

סה''כ לכללי

72,320.00

סה''כ למבנה מרכזי

2,393,539.25

 01.17מעליות
 01.17.001מעליות
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סעיף

יח'

תאור

 01.17.001.0010מחיר כללי למעלית חשמלית ל 13 -נוסעים לעומס
 1000ק"ג העומדת בדרישות נגישות הנעה עם מכונה
ללא כננת ) (GEARLESSהמבוקרות בשיטת VVVF
ומשרתת  4תחנות במהירות  1.0מ'/שנ' עם לוח פיקוד
בחזית הפיר במפלס התחנה העליונה כולל דמי שרות
בתקופת האחריות עפ"י מפרט טכני

כמות

קומפ 1.00

מחיר

סה"כ

291,200.00 291,200.00

סה''כ למעליות

291,200.00

סה''כ למעליות

291,200.00

 01.18תשתיות תקשורת
 01.18.030מסדים/ארונות ואביזרי זיווד
הערה :מחירי מסדים ואביזרי זיווד כוללים אספקה,
התקנה ,סידור וסימון תו תקן בינלאומי לקו זה של
מוצרים.
 01.18.030.0005מסד תקשורת מסוג מסגרת פתוחה Open Frame
ייעודי בגובה  ,U44רוחב מסגרת פנימי " 19ועליה
פסי " 19עם חורים לברגי ואומי כלוב סטנדרטיים,
כולל סימון חלוקת גובהלפי  ,Uכולל תעלות צד קדמיות
לאחסון מגשרים ברוחב  20ס"מ ועומק  20ס"מ עם
מסרקי צד בין התעלות לפסי ה " ,19כולל תאים
אחוריים למעבר סידור וקשירת כבילת תקשורת
שתגיע מלמעלה או למטה בכמות של  250כבלים בכל
צד לפחות ,כולל בסיס פלטת פלדה רחבה המחוברת
למסגרת באמצעות ברגים והכוללת חורים המאפשרים
חיבור הפלטה לרצפה ,כולל קיט חיבור לארון שכן,
כולל קיט הארקה ,צבע המסגרת שחור .RAL-9011
עומס פנימי נדרש  500ק"ג כולל הרכבה התקנה ופילו

קומפ 3.00

3,480.00

10,440.00

 01.18.030.0023תוספת עבור אספקה והתקנת  4גלגלים כולל מנגנון
נעילה ,עם כושר נשיאה מתאים למסד

קומפ 3.00

160.00

480.00

 01.18.030.0027תוספת למסדים המפורטים בסעיפים 18.030.0011-
 0022עבור דלת רשת פלדה מחוררת ,כנף אחת או
שתיים ,עם מסגרת מלאה למסדים ,לרבות ידית נעילה
עם מנעול צילינדר

קומפ 3.00

490.00

1,470.00

 01.18.030.0045מסד תקשורת להתקנה בתלייה  -גובה  ,U20רוחב
 700מ"מ ,עומק  600מ"מ ,כולל מסילות אום כלוב "19
ניתנות להזזה ,כולל דפנות צד פריקות עם אפשרות
נעילה קבועה מבפנים ,דלת קדמית עם מסגרת מתכת
ומרביתה לוח פוליקרבונט שקוף או דלת מתכת
מחוררת-לפי דרישה ,כולל נעילה עם צילינדר ומפתח,
כולל קיט הארקה ,כולל גב מחוזק לתליה על קיר,
צביעה בתנור בגוון שחור  RAL-9011או אפור

קומפ 2.00

1,530.00

3,060.00
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.18.030.0050מסד תקשורת להתקנה בתלייה  -גובה  ,U15רוחב
 700מ"מ ,עומק  600מ"מ ,כולל מסילות אום כלוב "19
ניתנות להזזה ,כולל דפנות צד פריקות עם אפשרות
נעילה קבועה מבפנים ,דלת קדמית עם מסגרת מתכת
ומרביתה לוח פוליקרבונט שקוף או דלת מתכת
מחוררת-לפי דרישה ,כולל נעילה עם צילינדר ומפתח,
כולל קיט הארקה ,כולל גב מחוזק לתליה על קיר,
צביעה בתנור בגוון שחור  RAL-9011או אפור

קומפ 6.00

1,640.00

9,840.00

 01.18.030.0055מסד תקשורת להתקנה בתלייה  -גובה  ,U12רוחב
 700מ"מ ,עומק  500מ"מ ,כולל מסילות אום כלוב "19
ניתנות להזזה ,כולל דפנות צד פריקות עם אפשרות
נעילה קבועה מבפנים ,דלת קדמית עם מסגרת מתכת
ומרביתה לוח פוליקרבונט שקוף או דלת מתכת
מחוררת-לפי דרישה ,כולל נעילה עם צילינדר ומפתח,
כולל קיט הארקה ,כולל גב מחוזק לתליה על קיר,
צביעה בתנור בגוון שחור  RAL-9011או אפור

קומפ 6.00

1,030.00

6,180.00

 01.18.030.0071פס שקעי חשמל המיועד להתקנה במסגרת " .19הפס
יכלול  6שקעי כח מסוג ותקן "ישראליים" כולל מתג
מאמ"ת  16Aמסוג  Gונורית סימון .לפס יהיה מארז
מתכת וישא תו תקן .כולל כבל פנדל באורך עד  15מ'
ובקצהו תקע חשמלי מסוג CEE16A

יח'

5.00

163.00

815.00

 01.18.030.0100קיט הארקה למסד תקשורת כולל כבל הארקה שזור
וברגי חיבור ככל שיידרש .כולל חיבור לפס הארקה של
המבנה בכבל הארקה  6מ"מ באורך עד  4מטר

קומפ 5.00

160.00

800.00

יח'

5.00

195.00

975.00

 01.18.030.0130פנל סגירה "עיוור" בגובה U1

יח'

40.00

25.00

1,000.00

 01.18.030.0145פנל מעבר למגשרים U1 ,או  ,U1/2עם מברשת בחריץ
המעבר )"פנל שערות"(

יח'

17.00

32.00

544.00

 01.18.030.0275לוח ניתוב " ,Cat-6a ,19כולל סיכוך ) (STPמודולרי
עם פתחים להתקנת  24שקעי קיסטון RJ-45
מסוככים ,כולל מגש לחיזוק הכבל ,כולל אישור מעבדה
חיצונית בלתי תלויה לעמידה בתקן ,EIA/TIA-568
כולל חיבור להארקה .צבע שחור או אפור

קומפ

17.00

170.00

2,890.00

01.18.030.0105

מגירת  2מאווררים  CFM60כ"א ,מוגנים ברשת,
מתאימה למסד בו תותקן

38,494.00

סה''כ למסדים/ארונות ואביזרי זיווד

 01.18.040אביזרי קצה לטלפוניה אנלוגית
הערה :תשתית מובילים ומוליכים עבור כבלי טלפון -
ראה פרק  .08נק' טלפון מושלמת  -ראה סעיף
.08.103.0500
 01.18.040.0030מס"ר  -לוח עץ סנדוויץ  18מ"מ עם ציפוי פורמייקה
לבנה בצד אחד ,במידות  x 240 120ס"מ
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סעיף
01.18.040.0050

יח'

תאור
 10בלוקי קרונה לסה"כ  100זוגות לרבות תושבת,
התקנה במס"ר או במסד תקשורת וסימון בשני
הקצוות

יח'

כמות
2.00

מחיר
315.00

סה"כ
630.00

סה''כ לאביזרי קצה לטלפוניה אנלוגית

1,240.00

סה''כ לתשתיות תקשורת

39,734.00

 01.19עבודות מסגרות חרש וסיכוך
 01.19.001מערכת קו עיגון
 01.19.001.0010תכנון וביצוע של מערכת קו עיגון רציף מבוסס כבל
אופקי  XENONבעלת תווית  CEועומדת בתקן EN
.795

מ'

16.00

490.00

סה''כ למערכת קו עיגון

7,840.00

7,840.00

 01.19.009עבודות מסגרות חרש וסיכוך
 01.19.009.0010קונסטרוקצית פלדה מפרופילי פלדה שונים כמפורט
בתוכניות וכפי שיידרש ,לרבות כל החיזוקים,
החיבורים ,הריתוכים ,הברגים מכל הסוגים ,פלטקות,
קוצים מרותכים ,קביעה בקשת ,גילוון וכו' .הכל
קומפלט לפי פרטים בתוכניות.

טון

10.00

16,320.00

163,200.00

 01.19.009.0020תוספת מחיר עבור צביעת הפלדה הנ"ל במערכת צבע
בתנור בעובי  100מיקרון.

טון

10.00

1,920.00

19,200.00

 01.19.009.0030סיכוך הגג בפנל פח מבודד תוצרת קיסריה פולמרים
או ש"ע בעובי  70מ"מ עם מילוי צמר סלעים חסין אש,
הפחים מגולוונים וצבועים בתנור גמר  ,P.V.D.Fלרבות
כל החיזוקים ,החיבורים ,האיטומים ,הפלשונגים וכו'
וכל חומרי העזר למיניהם ,הכל קומפלט לפי פרטים
בתכניות ולפי פרטי ומפרטי היצרן )המדידה נטו ללא
חפיפות בהיטל על אופקי לפי שטח הפנל המבודד
בלבד(.

מ"ר

225.00

288.00

64,800.00

 01.19.009.0040מזחלה למי גשם מפח בעובי  2מ"מ ,מגולוון וצבוע
בתנור ,לרבות קונסטרוקציית נשיאה וכל החיבורים,
שרוולים לצינורות מי גשם ,החיזוקים ,הפלשונגים
מפח מגולבן וצבוע קונסטרוקצית נשיאה וכו' וכל
חומרי העזר למיניהם ,הכל קומפלט לפי פרט.

מ'

35.00

288.00

10,080.00

סה''כ לעבודות מסגרות חרש וסיכוך

257,280.00

סה''כ לעבודות מסגרות חרש וסיכוך

265,120.00

 01.22רכיבים מתועשים בבנין
 01.22.001מחיצות קלות ושונות
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.22.001.0010מחיצה ) OPEN-SPACEבגובה עד  1.5מטר(
מלוחות גבס ירוק עם קונסטרוקציה כפולה בעובי
כ 200-מ"מ לחיזוק אסלות ,אביזרי תליה וכדי ,לרבות
גמר עליון בלוח גבס ועיבוד פינות ,הכל עד גמר
מושלם עפ"י פרטי אדריכלות.

מ'

35.00

450.00

15,750.00

 01.22.001.0020חיפוי )סגירת נישות( מלוחות גבס )עובי עד 100
מ"מ( ,לרבות קונסטרוקציה מחוזקת וכד' ,הכל עד גמר
מושלם מוכן לצביעה עפ"י פרטי אדריכלות.

מ"ר

210.00

140.00

29,400.00

 01.22.001.0030מחיצות גבס חד-קרומיות )בשני הצדדים( בעובי כולל
של  120-100מ"מ ,עם מסילה עליונה ותחתונה
וניצבים מפח פלדה מגולוון ,הכל עד גמר מושלם ,מוכן
לצביעה) .בידוד אקוסטי נמדדים בנפרד(.

מ"ר

40.00

165.00

6,600.00

 01.22.001.0040מחיצת גבס עם קונסטרוקציה כפולה חד-קרומית
)בשני הצדדים( בעובי כולל כ 200-מ"מ עם מסילות
עליונות ותחתונות כפולות וניצבים מפח פלדה מגולוון,
הכל עד גמר מושלם ,מוכן לצביעה) .בידוד אקוסטי
נמדדים בנפרד(

מ"ר

125.00

240.00

30,000.00

תוספת למחיצות גבס עבור דופן דו קרומית )בשני
הצדדים(

מ"ר

375.00

65.00

24,375.00

 01.22.001.0060תוספת לחיפוי גבס עבור דופן דו קרומי )לוח גבס
נוסף(

מ"ר

125.00

32.00

4,000.00

מ"ר

500.00

29.00

14,500.00

מ"ר

850.00

14.00

11,900.00

01.22.001.0050

01.22.001.0070

תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר
זכוכית בעובי " 2במשקל  24ק"ג/מ"ק

 01.22.001.0080תוספת מחיר למחיצות ותקרות גבס עבור לוח גבס
עמיד מים )ירוק( או חסין אש )ורוד( בצד אחד במקום
לוח גבס רגיל

136,525.00

סה''כ למחיצות קלות ושונות

 01.22.002תקרות פריקות מאריחים מינרליים
 01.22.002.0010תקרת גבס או סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס
ברוחב פרוס מעל  100ס"מ ,בהיקפי תקרות
אקוסטיות ,לרבות קונסטרוקציה ,הכל עד גמר מושלם
מוכן לצביעה.

מ"ר

1,065.00

240.00

255,600.00

 01.22.002.0020סגירה אופקית ואנכית )סינר( מלוחות גבס בין
מפלסים שונים ,ברוחב פרוס עד  40ס"מ ,בהיקפי
תקרות אקוסטיות ,לרבות קונסטרוקציה ,הכל עד גמר
מושלם מוכן לצביעה.

מ'

470.00

170.00

79,900.00

 01.22.002.0030סגירה אופקית ואנכית )סינר( מלוחות גבס בין
מפלסים שונים ,ברוחב פרוס מעל  40ס"מ עד 60
ס"מ ,בהיקפי תקרות אקוסטיות ,לרבות קונסטרוקציה,
הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה.

מ'

500.00

190.00

95,000.00

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

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.22.002.0040סגירה אופקית ואנכית )סינר( מלוחות גבס בין
מפלסים שונים ,ברוחב פרוס מעל  60ס"מ עד 100
ס"מ ,בהיקפי תקרות אקוסטיות ,לרבות קונסטרוקציה,
הכל עד גמר מושלםמוכן לצביעה.

מ'

330.00

250.00

82,500.00

 01.22.002.0050תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים )בעובי  16מ"מ(
תוצרת חברת " "Armstrongאו ש"ע ,במידות 60/60
ס"מ או  60/120ס"מ ,לרבות את הפרופילים הנושאים
והמשניים ,אלמנטי התליה וגמר זוויתנים ליד הקירות
ו/או סינרי גבס ,הכל עד גמר מושלם עפ"י פרטי
אדריכלות במחיר יסוד לאריחים  60ש"ח/מ"ר.

מ"ר

1,660.00

200.00

332,000.00

מ"ר

240.00

45.00

10,800.00

 01.22.002.0070תוספת לתקרות אקוסטיות עבור ביצוע עם
קונסטרוקציה מודולרית אולטרליין "פיין-ליין" במקום
קונסטרוקציה מודולרית .T-24

מ"ר

1,660.00

30.00

49,800.00

 01.22.002.0080פתח שירות נסתר דוגמת "אורבונד" מסוג "אלוטופ" או
ש"ע במידות  60/60ס"מ

קומפ 4.00

550.00

2,200.00

01.22.002.0060

תוספת מחיר לתקרות אקוסטיות עבור חיזוק עפ"י
דרישות פיקוד העורף ת"י  5103חלק 4

סה''כ לתקרות פריקות מאריחים מינרליים

907,800.00

סה''כ לרכיבים מתועשים בבנין

1,044,325.00

 01.23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
 01.23.001כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
הערות.1 :סוג הבטון ב.2 .30-מחירי היחידה כוללים
ביצוע כל הנידרש לקבלת דרגת חשיפת הבטון על פי
תקן ישראלי118.
 01.23.001.0010כלונסאות בטון לביסוס ,קידוח ויציקה ,בקוטר  70ס"מ
ובעומק כנדרש ,לרבות יציקה בשיטת CFA

מ'

800.00

346.00

276,800.00

 01.23.001.0020כלונסאות בטון לביסוס ,קידוח ויציקה ,בקוטר  80ס"מ
ובעומק כנדרש ,לרבות יציקה בשיטת CFA

מ'

500.00

432.00

216,000.00

 01.23.001.0030מוטות פלדה רתיכים ,עגולים ומצולעים לזיון
הכלונסאות-הפלדה מסוג פ.500-

טון

45.00

4,512.00

203,040.00

סה''כ לכלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

695,840.00

סה''כ לכלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

695,840.00

 01.30ריהוט וציוד מורכב בבניין
 01.30.001אביזרים במקלחת ובשירותים
 01.30.001.0010מאחז נכים ישר לדלת
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

יח'

מספר פנימי16774 :

4.00

320.00

1,280.00

בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ

23/01/2020

עמוד 69

**בית ספר גיל 23/1/2020 -
עזרא ובצרון

סעיף
01.30.001.0020

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

מאחז יד שתי מישורים לשירותי נכים  -מאחז לקיר
מידות  60/60ס"מ בציפוי פלסטיק

יח'

4.00

620.00

2,480.00

 01.30.001.0030זרוע מתרוממת עם בוקסה  -אורך  80ס"מ בציפוי
פלסטיק

יח'

6.00

1,150.00

6,900.00

 01.30.001.0050מתקן לנייר צץ רץ עם נעילה

יח'

11.00

220.00

2,420.00

01.30.001.0060

מתקן לנייר טואלט ג'מבו

יח'

23.00

265.00

6,095.00

01.30.001.0070

סבונייה תלויה

יח'

36.00

90.00

3,240.00

01.30.001.0080

פח אשפה פלסטיק נתלה  8ליטר

יח'

4.00

290.00

1,160.00

01.30.001.0090

פח אשפה פלסטיק נתלה  23ליטר

יח'

16.00

300.00

4,800.00

יח'

24.00

300.00

7,200.00

יח'

4.00

215.00

860.00

 01.30.001.0100מראה טריפלקס עפ"י הנחיות הנחיות יועץ בטיחות.
מסגרת פרופיל אלומיניום  10/10מ"מ סביב מראה
בגודל  90/50ס"מ
01.30.001.0110

מדף
סה''כ לאביזרים במקלחת ובשירותים

36,435.00

סה''כ לריהוט וציוד מורכב בבניין

36,435.00

 01.34מערכות גילוי וכיבוי אש
 01.34.012אביזרים לרכזת ממוענת
יח'

180.00

360.00

64,800.00

 01.34.012.0020גלאי עשן אופטי )למערכת - ADDRESSABLE
ממוענת(
01.34.012.0035

גלאי עשן לתעלת מיזוג אוויר לרכזת ממוענת

יח'

15.00

790.00

11,850.00

01.34.012.0050

לחצן אזעקה למערכת ממוענת

יח'

10.00

370.00

3,700.00

 01.34.012.0053לחצן הפעלת כיבוי "פעולה כפולה" לרכזת ממונעת

יח'

5.00

410.00

2,050.00

יח'

1.00

8,250.00

8,250.00

 01.34.012.0070צופר אזעקה להתקנה פנימית לרבות נצנץ תקני

יח'

19.00

340.00

6,460.00

 01.34.012.0080צופר אזעקה להתקנה חיצונית מוגן מים

יח'

3.00

500.00

1,500.00

 01.34.012.0120ספק הרחבה לסינכרון נצנצים

יח'

2.00

6,300.00

12,600.00

יח'

1.00

3,200.00

3,200.00

 01.34.012.0300מנורת סימון אזעקת אש לרכזת ממוענת

יח'

19.00

120.00

2,280.00

 01.34.012.0400חיבור מושלם של מפסק זרימה או ברז לרבות חומרי
העזר

יח'

2.00

480.00

960.00

01.34.012.0063

01.34.012.0200

רכזת גילוי ממוחשבת ,ממוענת ,קיבולת  500כתובות

פנל משנה לרבות לוח תצוגה  LCDבעברית
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סעיף
01.34.012.0520

יח'

תאור
כרטיס תקשורת לממשק עם רכזת גילוי אש

יח'

כמות
2.00

מחיר
6,800.00

סה''כ לאביזרים לרכזת ממוענת

סה"כ
13,600.00
131,250.00

 01.34.013חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש
 01.34.013.0010חייגן אוטומטי לרבות הודעה מוקלטת ומטען עם מצבר

יח'

1.00

1,000.00

1,000.00

 01.34.013.0030נקודה לגלאי עשן \ אביזר גילוי אש בצינור  16מ"מ
וכבל מוצלב  4X0.8ממ"ר מוגן אש ,החיווט ייתבצע אך
ורק בהתאם לשיטת חיווט CLASS A

נק'

320.00

180.00

57,600.00

58,600.00

סה''כ לחייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש

 01.34.020מערכות כיבוי אש
הערה :הידרנטים ,גלגלונים ,זרנוקים ,מטפים ועמדות
נייחות  -ראה תתי פרקים .57.026 ,07.100
 01.34.020.0010מערכת כיבוי אש אוטומטית ללוח חשמל בנפח עד 5
מ"ק הכוללת :מיכל גז  NAFS IIIאו  FM200ומילוי גז
במיכל ,זוג גלאים )מחוברים בהצלבה( ,נחירי התזה,
צנרת בין הנחירים והמיכל וחווט

יח'

5.00

6,400.00

32,000.00

 01.34.020.0020מערכת כיבוי אש אוטומטית ללוח חשמל בנפח עד 9
מ"ק הכוללת :מיכל גז  NAFS IIIאו  FM200ומילוי גז
במיכל ,זוג גלאים )מחוברים בהצלבה( ,נחירי התזה,
צנרת בין הנחירים והמיכל וחווט

יח'

4.00

9,800.00

39,200.00

71,200.00

סה''כ למערכות כיבוי אש

 01.34.022מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים
ומערכת גילוי
 01.34.022.0010עמדת כריזה ראשית משולבת במרכז הבקרה הכוללת
מחולל הודעות דיגיטאלי להעברת  10הודעות
אוטומטיות לפחות כולל מיקרופון פנימי מאושר UL
ומת"י

יח'

1.00

12,200.00

12,200.00

 01.34.022.0020מגבר הספק דיגיטלי בעל הספק של  W800לפחות
מותאם להתקנה בתוך מארז )המארז כלול במחיר
הספק( לפי תקן UL-1220

יח'

1.00

6,500.00

6,500.00

 01.34.022.0030יחידת שליטה ומיתוג אזורים במרכז השליטה ל24 -
אזורים לפחות ,לרבות מיקרופון מקומי ,מותאמת
להתקנה בשולחן בקרה או במסד ציוד

יח'

1.00

4,880.00

4,880.00

 01.34.022.0040יחידת שליטה מרוחקת ומיתוג אזורים במרכז השליטה
ל 24 -אזורים לפחות ,לרבות מיקרופון מקומי,
מותאמת להתקנה בשולחן בקרה או במסד ציוד

יח'

1.00

4,880.00

4,880.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי16774 :

בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ

23/01/2020

עמוד 71

**בית ספר גיל 23/1/2020 -
עזרא ובצרון

יח'

סעיף

תאור

01.34.022.0050

רמקול/פרוז'קטור חיצוני  OUTDOORמוגן מים
מותקן על טיח/קונסטרוקציה בהספק עד  W20ועוצמה
של  ,DB96לרבות נצנץ בעוצמה של  CD75לפחות
עם קופסא אחורית מתאימה

כמות

מחיר

סה"כ

יח'

9.00

560.00

5,040.00

 01.34.022.0060פאנל כבאים מושלם עפ"י מפרט ,פרט ודרישות יועץ
הכולל כל לחצני הפסקת חירום מחווטים בכבילה
חסינת אש ,כולל מקרופון כריזה חיבור מושלם
למערכת רכזת אש כולל כלהציוד להפעלה מושלמת.
פאנל כולל ניתוק חח"י ,הפעלת מפוח וחלונות שחרור
עשן ,מע' כריזה ומקרופון  .PTTנורות סימון בהתאם
לדרישות התקן

יח'

1.00

1,250.00

1,250.00

 01.34.022.0065רמקול תקרתי בעל תקן  ULלמערכת משולבת לפי
תקן UL-1220

יח'

110.00

280.00

30,800.00

 01.34.022.0070ספק כח כולל מצברים לגיבוי מגברי ההספק למשך 48
שעות לפחות ב STANDBY+ 30 -דקות בזמן הפעלה

יח'

1.00

2,500.00

2,500.00

01.34.022.0080

יחידת סנכרון נצנצים ) 8-10נצנצים(

יח'

1.00

2,250.00

2,250.00

01.34.022.0090

יחידת כתובת להפעלת רמקולים עפ"י אזורי כריזה

יח'

10.00

450.00

4,500.00

יח'

10.00

450.00

4,500.00

יח'

2.00

1,100.00

2,200.00

 01.34.022.0100יחידת כתובת להפעלת נצנצים עפ"י אזורי כריזה
01.34.022.0110

יחידת מיקרופון מרוחקת עם  ,TTPלרבות מארז עם
דלת שקופה כולל יחידת כתובת לזיהוי מיקום היחידה
באתר

81,500.00

סה''כ למערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים
ומערכת גילוי

 01.34.025מערכת בקרה ושליטה בפתחי שחרור עשן
 01.34.025.0035מערכת פיקוד ושליטה בפתחי עשן דגם  SHEV24עד
 24vdc A24מתוצרת  Simon Rwaגרמניה משווק
ע"י חב' "מטלפרס בע"מ" או ש"ע ,עומדת בתקן
אירופאי חדש  EN12101-9/10ובתקן הישראלי
 21927-9/10לרבות מצברים למשך  150שעות
עבודה בחירום ,מנגנון בקרת טעינה לסוללות ,התראה
קולית וויזואלית למצב המערכת בחירום )צנרת וכבלים
חסיני אש משולמים בנפרד(

יח'

4.00

14,800.00

59,200.00

 01.34.025.0105בקר הפעלה אזורי לשעת חירום לרבות נורות חיווי
להתראה ,לרבות לחצן איפוס ידני דוגמת הדגם HE-
 80תוצרת  ,Simon Rwaמשווק ע"י "מטלפרס" או
ש"ע

יח'

4.00

250.00

1,000.00

 01.34.025.0210כרטיס  RESETאוטומטי לאחר איפוס מערכת גילוי
האש

יח'

4.00

450.00

1,800.00
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יח'

סעיף

תאור

01.34.025.0220

כרטיס אלקטרוני לפתיחה מקומית המאפשר שימוש
בחלון גם לאיוורור ,מאפשר הפעלת  6חלונות בו
זמנית באמצעות  2גידים ,ללא צורך בחיווט נוסף ,דגם
 M-100תוצרת Simoמשווק ע"י "מטלפרס" או ש"ע n,
Rwa

יח'

כמות
1.00

מחיר
1,480.00

סה"כ
1,480.00

סה''כ למערכת בקרה ושליטה בפתחי שחרור עשן

63,480.00

סה''כ למערכות גילוי וכיבוי אש

406,030.00

 01.35בקרת מערכות במתקנים
 01.35.061תוכנת מרכז בקרה "חכם" ומערכת לניהול
אנרגיה " -בנין
20,000.00

20,000.00

 01.35.061.0040תוכנה ייעודית Enterprise Smartstruxure Eco
 Struxure Building ver 2.0 -HMIחיבור מלא עד
 250בקרי  ASB \ASPלבקרים על בסיס כתובת IP
חוקית אחת בלבד תוצרתשניידר אלקטריק או ש"ע
בסביבת עבודה  WINDOWS 10למרכז בקרה
ולבקרים כולל כל הנדרש כמצוין במפרט
 01.35.061.0050בקר Enterprise Smartstruxure Eco Struxure
 Building ver 2.0 ASB \ASPאו ש"ע ,על בסיס
כתובת  IPחוקית אחת בלבד תוצרת שניידר אלקטריק
או ש"ע ,בסביבת עבודה WINDOWS 10למרכז
בקרה ולבקרים כולל רשיון וכל הנדרש כמצוין במפרט

יח'

6.00

850.00

5,100.00

פרוטוקול  Smart Connectorאו ש"ע ,שליחת הודעות
 SMSממערכת הבקרה החדשה

יח'

1.00

3,250.00

3,250.00

 01.35.061.0080מערכת הכוללתPower Monitoring Expert (PME) :
 9.0רישיון לשרת ראשי תוצרת שניידר אלקטריק או
ש"ע ,עבור מכשירי מדידה להתייעלות אנרגטית
ותחזוקת התייעלות .המערכת כוללת צפייה ויצירת
דוחות חדשים ,אפשרויות לכל רב מודד המראה
זרמים ,מתחים ,הספקים ,אנרגיה ,מקדם הספק,
איכות חשמל ,אנליזות ,תעו"ז ,ועוד ,בנוסף
ניתנתהאפשרות לתכנון ויצירת מסכים ואפליקציות
מבוקשות לניהול מערך האנרגיה כגון :דיאגרמה חד
קווית ,מסכי  PQשונים לאיכות החשמל ,גרפים וכו'

קומפ 1.00

18,500.00

18,500.00

 01.35.061.0090עמדת צפייה הכוללת רישיון לclientWeB-

קומפ 1.00

2,850.00

2,850.00

450.00

450.00

01.35.061.0060

 01.35.061.0100רישיון מסוג  ENTRYעבור רבי מודדים ,מפסקים
חכמים להתייעלות אנרגטית לממשק עם מערכת
P.M.E.
סה''כ לתוכנת מרכז בקרה "חכם" ומערכת לניהול
אנרגיה " -בנין
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.35.062בקרים  WEB DDCעבור "בניין חכם" )Smart
(Building
 01.35.062.0010בקר  ASP DDCדגם  Smartstruxureתוצרת
 Schneider Electricאו ש"ע ,הכולל  7פרוטוקולי
תקשורת מובנים כחלק אינטגרלי מהבקר כמתואר:
netIP/SNMP Ver 3 .Modbusמובנית על בקר זהה
לתוכנת עמ  HMIהכולל זיכרון  4ג'יגה לפחות ,כולל
תוכנת  Web Sreverהבקר הנו RTU , Mod bus IP
,LON FT-10 ,Lonwork IP , BAcnet\MSTP,
BAcדת צפייה .הבקר יכלול גיבוי חם פנימי ויהיה בעל
כתובת  IPV6ויכלול אפליקצית שליחת מיילים לכל
התראה שתוגדר בבקר ובעמדת צפייה ובעל יכולת
החלפה חמה HOTSWAPללא ניתוק מתח הזנה,
הבקר ידע להמיר קבצי גרפים ונתונים לקבצי אקסל
באופן עצמאי ללא צורך בעמדת צפייה  ,לרבות
אפשרות לגלישה בעזרת אפליקציית היצרן .הבקר וכל
לאחסן בתוכו היסטוריית נתונים של  2GBכולל ספק
מתח ותושבות לספק ולבקר

יח'

2.00

9,500.00

19,000.00

 01.35.062.0020ממשק תקשורת בין מודבס  RTUלמודבס TCPIP
לחיבור עד  32מונים ,כדוגמת  EGX150תוצרת
שניידר אלקטריק או ש"ע

יח'

2.00

3,000.00

6,000.00

 01.35.062.0030כבל  1.5מטר תוצרת יצרן הבקרים לחיבור כרטיסי
הרחבה לאפשר מיקום כרטיסים ב  2פסי דין

יח'

20.00

350.00

7,000.00

 01.35.062.0040כרטיס הרחבה אנלוגי  16כניסות אוניברסליות לרבות
תושבת ,תוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע

יח'

3.00

1,850.00

5,550.00

 01.35.062.0050כרטיס הרחבה  16כניסות דיגיטליות כולל לדים לציון
מצב כניסה לרבות תושבת ,תוצרת שניידר אלקטריק
או ש"ע

יח'

3.00

1,300.00

3,900.00

 01.35.062.0060כרטיס הרחבה  12יציאות דיגיטליות ממסר כולל עוקף
ידני/אוטומטי לרבות תושבת ,תוצרת שניידר אלקטריק
או ש"ע

יח'

1.00

1,650.00

1,650.00

יח'

8.00

1,500.00

12,000.00

01.35.062.0080

כרטיס הרחבה משולב  8כניסות אנלוגיות 4 +יציאות
אנלוגיות כולל עוקף ידני/אוטומטי לרבות תושבת,
תוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.35.062.0110בקר  MPC/ASBכולל  IPכפול מסוג  DDCכמפורט
במפרט הטכני כדוגמת Smartstruxure SMARTX
כולל תצוגת  LCDתוצרת  Schneider Electricאו
ש"ע 24 ,כניסות/יציאות מובנות בקונפגורציה משתנית
על פי צרכי הלקוח לרבות  4פרוטוקולי תקשורת
מובנים כחלק אינטגרלי מהבקר כמתוארModbus :
,RTU ,Modbus IP ,BAcnet\MSTP ,BAcnet/IP
הבקרהנו  Web Sreverכולל תוכנת  HMIמובנית על
בקר זהה לתוכנת עמדת צפייה .הבקר יכלול גיבוי חם
פנימי בעל כתובת  .IPV6יכלול אפליקצית שליחת
מיילים לכל התראה שתוגדר בבקר ובעמדת צפייה
ובעל יכולת החלפה חמה  HOTSWAPללא ניתוק
מתח הזנה .הבקר ידע להמיר קבצי גרפים ונתונים
לקבצי אקסל באופן עצמאי ללא צורך בעמדת צפייה
לרבות אפשרות לגלישה בעזרת אפליקציית היצרן.
הבקר יוכל לאחסן בתוכו היסטוריית נתונים

יח'

9.00

6,000.00

54,000.00

 01.35.062.0120ספק מתח של הבקר לתוספת כרטיסי הרחבה לרבות
תושבת

יח'

10.00

1,500.00

15,000.00
124,100.00

סה''כ לבקרים  WEB DDCעבור "בניין חכם"
)(Smart Building

 01.35.063רגשים ואביזרים עבור "בנין חכם" )Smart
(Building
הערה :רגשי  Smart Sensorיחוברו לבקרי MPC
בתקשורת  IPללא צורך בהזנת מתח .סוג הכבל
לחיווט הינו  CAT5/6ומקסימום הכבל בין חיבור הבקר
לרגש הנו  61מטר
 01.35.063.0050רגש נוכחות שקוע בתקרה או מותקן על הקיר דגם
 CDBWEמוזן  220וולט כדוגמת שניידר אלקטריק או
ש"ע ,הכולל רמת לוקס לכל גלאי עד  2000לוקס ו2 -
יציאות ממסר לניתוק מ"א וחשמל עם השהיה
בהפסקה מובנית לכל ממסר לרבות חיווט ,אפשרות
לשינוי רדיוס  360של הגלאי ושלט אלחוטי )אופציה(
לשינוי פרמטרים

יח'

90.00

683.00

61,470.00

סה''כ לרגשים ואביזרים עבור "בנין חכם" )Smart
(Building

61,470.00

סה''כ לבקרת מערכות במתקנים

235,720.00

 01.41הצטיידות תקשורת
 01.41.001מערכות תקשורת ומחשוב הצטיידות
מערכות אלו יבוצעו ע"י קבלן מאושר ע"י מחלקת
מחשוב עיריית תל אביב.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי16774 :

בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ

23/01/2020

עמוד 75

**בית ספר גיל 23/1/2020 -
עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

 01.41.001.0120מתג מנוהל  HP24מבואות POE

קומפ

 01.41.001.0130מתג מנוהל  HP24מבואות עבור מחשבים

קומפ 3.00

 01.41.001.0300מכשיר פרזנטור אלחוטי מסוג VIA CONNECT
 PROשל חברת  KRAMERבהתאם למפרט המיוחד,
כולל התקנה

יח'

10.00

24.00

מחיר

סה"כ

7,650.00

לא לסיכום

7,650.00

לא לסיכום

3,800.00

לא לסיכום

סה''כ למערכות תקשורת ומחשוב הצטיידות

0.00

סה''כ להצטיידות תקשורת

0.00

 01.42נקודות תקשורת קבלן עירוני
 01.42.007מערכות תקשורת ומחשוב ע"י אחרים
מערכות אלו יבוצעו ע"י קבלן מאושר ע"י מחלקת
מחשוב עיריית תל אביב.
 01.42.007.0500נקודת קצה בודדת קומפלט  Cat-6Aהכוללת כבל גיגה
 ,CAT-7מגשר  2.5מ` בצד משתמש ,מגשר  1.5מ`
בצד ארון ,תיעול מלא ,קידוחים בקירות בלוקים,
בטון,גבס,עץ ,לרבות קידוח להתקנת כוס  / 55גויס
וכדומה תיעול מלא ,קידוחים ,כל סוגי השקעים ,בדיקה
אלקטרונית ושילוט חרוט .כדוגמת  RITאו  M&Rאו
 Panduitאו AMPאו  3Mאו  EXCELעל פי דרישת
המזמין 12%+ .רווח קבלן ראשי ,כל זאת בהתאם
להסכם פאסיבי שנה רביעית מול אגף המחשוב

קומפ

485.00

290.00

140,650.00

סה''כ למערכות תקשורת ומחשוב ע"י אחרים

140,650.00

סה''כ לנקודות תקשורת קבלן עירוני

140,650.00

 01.43בקרת מבנה
 01.43.001מערכת בקרה ראשית
מערכת בקרת המבנה מתייחסת לשלל המערכות
במבנה בקרת מיזוג אויר ,מערכות חשמל  ,אינסטלציה
וכל המערכות האלקטרומיכניות הנלוות ,על הקבלן
להכין תכנון מפורט כולל מערך סכמה חד קווית של כל
מערך הבקרה על בסיס דרישת המפרט הטכני
ולהגישו ליועץ לאישור

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי16774 :

בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ

23/01/2020

עמוד 76

**בית ספר גיל 23/1/2020 -
עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

סוג הציוד המוגדר בפרק בקרת מבנה מתייחס לבקרה
באמצעות בקרי  SmartStruxure DDCכמפורט
במפרט הטכני המיוחד המלווה בכתב כמויות זה הבקר
יכלול  WEB SERVERכחלק אינטגראלי כולל מכלול
תקשורות מובנות בפרוטוקול תקשורת LonTalk
 ,Modbusו, SNMP ,BACnet-כל  7הפרוטוקולים
יכללו באופן מובנה גם תקשורות) I2 * P (RJ45
וגםתקשורות  RS-485כחלק אינטגרלי של הבקר וזאת
על מנת לחסוך במתאמים ונקודות כישלון של
המערכת ,הבקר יכלול לוחות זמנים באופיין Outlook
ללא הגבלה וזיכרון של  , G4הבקר יכלול כרטיסי
הרחבה עם יכולת גלישה של מלאה של WEB
 SERVERלכל כרטיס הרחבה ע"פ המפורט במפרט
הטכני תנאי הכרחי הגשת מכתב מלוה של יצרן
הבקרים לבקר DDCהכולל מערך אבטחת מידע מוצפן
של Defense Information Assurance Risk
 Management Framework (DIARMF).DIARMF
לוחות הבקרה  /לוחות החשמל השונים כולל לוחות
רכזות אשר יסופקו ע"י קבלן הבקרה כולל ציוד ההקפי
לרבות רגשים מכל סוג שהוא יותקנו ויחווטו על ידי
קבלן הבקרה
יח'

1.00

16,500.00

16,500.00

01.43.001.0050

מסך מגע  HDצבעוני בגודל  50אינץ תוצרת שניידר
אלקטריק  SmartX Touchבתקשורת  Net USBאו
שו"ע מאושר

 01.43.001.0060מחשב  PCמעבד  Intel Core i7-7700Kעם זיכרון
 ,32GB DDR4 2400Mhzמערכת הפעלה HDMI
 Windows 10 SP3 bit* 3, 3יציאת  ,USBכרטיס
מסך  ,GTX 1070 8GBדיסק קשיח ,512GB SSD
צורב  ,DVD RWכרטיס רשת 10/100/1000MBPS
,+ Audio 7.1 Channelחיבור מסך , DVI+VGA
עכבר אופטי ומקלדת בתפקוד מלא ,כרטיס קול
ורמקולים,רישיונותלכל התוכנות הישימות כולל KVM
וחומרי העזר להקמה עמדות הבקרה.

יח'

1.00

11,400.00

11,400.00

 01.43.001.0180פרוטוקול  Smart Connectorשליחת הודעות SMS
ממערכת הבקרה החדשה )  SIM CARDבאחריות
הלקוח (

יח'

1.00

3,900.00

3,900.00

31,800.00

סה''כ למערכת בקרה ראשית

 01.43.002אינטגרציה ופרוטוקולים
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

מערכת בקרת המבנה מתייחסת לשלל המערכות
במבנה בקרת מיזוג אויר ,מערכות חשמל  ,אינסטלציה
וכל המערכות האלקטרומיכניות הנלוות ,על הקבלן
להכין תכנון מפורט כולל מערך סכמה חד קווית של כל
מערך הבקרה על בסיס דרישת המפרט הטכני
ולהגישו ליועץ לאישור
 01.43.002.0180אינטגרציה מלאה עם מערכת  KNXבלוחות החשמל
השונים או כל לוח תאורה אחר והדרכה להפעלת
מערכת התאורה הכוללת גלאים וממסרי הפעלה
הסעיף יכלול כתיבת תוכנה על פי דרישה מיוחדת
בתוך הבקר מתאם  SPACLYNKאשר יכלול שילוב
לוגיקה למערכת הבקרה לרבות ביצוע שילוב
והתאמות כולל תאום מלא עם ספק המערכת להצגת
נתוני המערכת עלתוכניות אוטוקאד באמצעות
פרוטוקול תקשורת מסוג  BACnet TCP\IPאו
 Modbusלצורך הפעלת המערכת כמצויין במפרט ,
סה''כ לאינטגרציה ופרוטוקולים

25,000.00

 01.43.003מערך בקרה מבוזר
הסעיפים המפורטים להלן כוללים אספקה של בקרי
 DDC Web Serverתוצרת שניידר אלקטריק דגם
 Smartstruxureמכלולי תקשורות מובנות בפרוטוקול
תקשורת  busLonTal, kModו, SNMP ,BACnet-כל
 7הפרוטוקולים יכללו באופן מובנה גם תקשורות) IP
 (RJ45 * 2וגם תקשורות  RS-485כחלק אינטגרלי
של הבקר וזאת על מנת לחסוך במתאמים ונקודות
כישלון של המערכת ,הבקר יכלול לוחות זמניים
מובנים באופיין  Outlookללא הגבלה וזיכרון של , 4G
הבקר יכלול כרטיסי הרחבה עם יכולת גלישה של
מלאה של  SERVERWEBלכל כרטיס הרחבה ע"פ
המפורט במפרט הטכני תנאי הכרחי הגשת מכתב
מלוה של יצרן הבקרים לבקר  DDCהכולל מערך
אבטחת מידע מוצפן של work (DIARMF). -
DIARMFDefense Information Assurance Risk
Management Frame
במהלך תכנון המערכת על הקבלן לקחת בחשבון
נקודות רזרבה של עד  25 %כולל מקום בלוח לעוד 6
כרטיסים לפחות כולל ספק מתח מוכן ומותקן בלוח
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

פרוטוקול ממשק למערכות השונות כולל במחיר הן
ממשק פיזי והן ממשק לוגי ביחידה המבקרת
והמבוקרת )הבקר המסופק( ללא תוספת תשלום עבור
מתאמים בין היחידות.פרוטוקול ממשק למערכת יכלול
את כל המידע הניתן לקבל/להעביר מ/למערכת
המבוקרת ללא תוספת תשלום .על המערכת לתקשר
ולקבל מידע מלא ממערכות גילוי האש ,תאורת חירום,
כריזה ,מיזוג אויר ,מע' אינסטלציה ,תאורה ,גנרטור,
חלונות שחרור עשן.
ציוד ההקפי לרבות רגשים מכל סוג שהוא יותקנו
ויחווטו על ידי קבלן הבקרה
תשתית  IPמערכת הבקרה תהיה נפרדת לתשתית
התקשורת ותבוצע בעזרת קבלן הבקרה על בסיס
רשת ייעודית במסגרת מכרז זה בפרק תשתיות
התקנת הבקרים בלוחות החשמל יבוצעו על ידי קבלן
החשמל בלוחות החשמל -
הסעיפים הר"מ כוללים בדיקת הבקרים בלוחות
החשמל אשר יבוצעו על ידי קבלן הבקרה ויצרן
הלוחות במפעל הלוחות לפני אספקתם לאתר
הפרויקט
0.00

סה''כ למערך בקרה מבוזר

 01.43.004רגשים ואביזרים
כל האביזרים המפורטים בפרק זה כוללים אספקה,
התקנה ,חיבור ,חיווט ,בדיקה והפעלה כולל כיול
במידה ונידרש וכל חומרי העזר הדרושים להפעלה
מושלמת של המערכת  -התקנת רגשים למים יבוצעו
ע"י צנר מים או קבלן מ"א  -לצורך בקרת מבנה בלבד
)לא כולל מערכת מ"א ומים(
אספקת רגשי  Smart Sensorיחוברו לבקרי MPC
בתקשורת  IPללא צורך בהזנת מתח  ,סוג הכבל
לחיווט הנו  CAT5/6ומקסימום הכבל בין חיבור הבקר
לרגש הנו  61מטר
0.00

סה''כ לרגשים ואביזרים

 01.43.005חיווט ,כבלים  ,תשתיות
הערה  :הסעיפים הקשורים לתשתיות הנם השלמות
לתשתיות קיימות אשר מבוצעות במסגרת עבודות
החשמל סעיפי תשתיות הר"מ קבלן הבקרה נדרש
לקבל אישור מהמתכנן לפני ביצוע עבודה
01.43.005.0060

הפעלה כיווני נקודות סף  ,אינטגרציה  ,הדרכה תיעוד
וסירת מערכת

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי16774 :

קומפ 1.00

20,000.00

20,000.00

בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ

23/01/2020

עמוד 79

**בית ספר גיל 23/1/2020 -
עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

סה''כ לחיווט ,כבלים  ,תשתיות

20,000.00

סה''כ לבקרת מבנה

76,800.00

 01.44בקרת תאורה ובית חכם
 01.44.001בית חכם
01.44.001.0008

תכנות ועבודה להפעלת מערכת .KNX

 01.44.001.0009כבל תקשורת  EIBירוק מאושר איגוד  KNXכולל 4
גידים וסיכוך בעל בידוד של .4KV

יח'

1.00

10,000.00

10,000.00

מ'

1,800.00

7.00

12,600.00

סה''כ לבית חכם

22,600.00

סה''כ לבקרת תאורה ובית חכם

22,600.00

 01.60עבודות ברג'י
 01.60.001עבודות ברג'י
ש"ע

120.00

66.00

7,920.00

01.60.001.0010

 01.60.001.0020ש"ע עוזר לפועל מקצועי מכל סוג שהוא.

ש"ע

120.00

66.00

7,920.00

 01.60.001.0030ש"ע שרברב כולל ציוד.

ש"ע

50.00

84.00

4,200.00

 01.60.001.0040ש"ע חשמלאי מוסמך כולל ציוד.

ש"ע

50.00

95.00

4,750.00

ש"ע

50.00

143.00

7,150.00

ש"ע

50.00

95.00

4,750.00

ש"ע

50.00

75.00

3,750.00

01.60.001.0050

ש"ע פועל מקצועי מכל סוג שהוא.

ש"ע רתך או מסגר כולל רתכת וכל הציוד הדרוש.

 01.60.001.0060ש"ע קונגו כולל מפעיל.
01.60.001.0100

חשמלאי עוזר

40,440.00

סה''כ לעבודות ברג'י

 01.60.002ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי ורכב משא
 01.60.002.0025מחפרון זעיר  62-32כ"ס משקל  2-3טון  -דגם בובקט
.753

י"ע

5.00

1,750.00

8,750.00

סה''כ לש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי ורכב משא

8,750.00

סה''כ לעבודות ברג'י

49,190.00

 - 02אולם ספורט
 02.01עבודות עפר
 02.01.001עבודות עפר
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תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 02.01.001.0010חפירה ו/או חציבה בשטח לעומקים שונים כנדרש.
לרבות מילוי חוזר ממיטב העפר מהודק בשכבות של
 20÷15ס"מ ו/או סילוק למקום שפך מאושר.המדידה
נטו ללא מרחבי עבודהוללא שיפועי חפירה.

מ"ק

450.00

48.00

21,600.00

 02.01.001.0020חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד וראשי כלונסאות
במידות שונות .לרבות מילוי חוזר ממיטב העפר
מהודק בשכבות של  20÷15ס"מ ו/או סילוק למקום
שפך מאושר .המדידה נטוללא מרחבי עבודה וללא
שיפועי חפירה.

מ"ק

37.00

115.00

4,255.00

סה''כ לעבודות עפר

25,855.00

סה''כ לעבודות עפר

25,855.00

 02.02עבודות בטון יצוק באתר
 02.02.001עבודות בטון יצוק באתר
הערות .1 :סוג הבטון ב 30-אלא אם צויין אחרת.2 .
מחירי היחידה כוללים ביצוע כל הנידרש לקבלת דרגת
חשיפת הבטון על פי תקן ישראלי .118
מצע יריעות פוליאתילן בעובי  0.3מ"מ מתחת למרצפי
בטון ,פרושים בחפיות של  20ס"מ .המדידה נטו.

מ"ר

650.00

8.00

5,200.00

02.02.001.0010

 02.02.001.0020מצע ארגזי פוליביד בגובה  20ס"מ מתחת למרצפי
בטון וקורות יסוד ,לרבות מצע בטון רזה בעובי  5ס"מ,
צלעות בטון  10/20ס"מ במשבצות של  100/100ס"מ
ולוחות צמנט בורד בצידי קורות יסוד .המדידה בהיטל
אופקי.

מ"ר

650.00

125.00

81,250.00

 02.02.001.0025ראשי כלונסאות במידות שונות כמפורט בתוכניות .

מ"ק

10.00

1,344.00

13,440.00

 02.02.001.0030קורות יסוד במידות שונות כמפורט בתוכניות לרבות
בליטות ומגרעות.

מ"ק

27.00

1,344.00

36,288.00

 02.02.001.0040מרצפי בטון בעובי  20ס"מ.

מ"ר

65.00

202.00

13,130.00

 02.02.001.0050מרצפי בטון בעובי  25ס"מ.

מ"ר

585.00

240.00

140,400.00

 02.02.001.0060עמודי בטון במידות חתך שונות לרבות בליטות
ומגרעות.

מ"ק

18.00

1,440.00

25,920.00

 02.02.001.0070קירות בטון בעובי  35ס"מ.

מ"ק

235.00

1,219.00

286,465.00

 02.02.001.0080קירות בטון בעובי  45÷40ס"מ.

מ"ק

19.00

1,200.00

22,800.00

מ"ק

80.00

1,440.00

115,200.00

מ"ר

210.00

336.00

70,560.00

02.02.001.0090

קורות בטון תחתונות או עליונות או בדלות במידות
שונות לרבות בליטות ומגרעות.

 02.02.001.0100תקרות או גגות בטון בעובי  25ס"מ.
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 02.02.001.0110תקרות או גגות בטון בעובי  40ס"מ.

מ"ר

17.00

451.00

7,667.00

 02.02.001.0120שיפועים בגג מבטקל במשקל מרחבי של 1200
ק"ג/מ"ק ,בעובי מינימאלי של  4ס"מ ,לרבות החלקה
כהכנה לאיטום.

מ"ק

30.00

528.00

15,840.00

 02.02.001.0130מדרגות בטון במידות שונות לרבות משטחי ביניים,
משטחים משופעים ,משולשי בטון ,בליטות מגרעות,
החלקת הבטון וכו'.

מ"ק

3.00

1,728.00

5,184.00

 02.02.001.0140בסיסי בטון מלבניים במידות שונות למכונות לרבות
בליטות ומגרעות קיטום פינות ,יצירת שטחי בטון
חשוף ,החלקת פני הבטון בתוספת של ½ 1ק"ג צמנט
למ"ר וכו' .הכל קומפלט.

מ"ק

4.00

1,440.00

5,760.00

 02.02.001.0150גשרי קור מלוחות קלקר  F-30בעובי  5ס"מ לרבות
אדקס ,רשת  XPMוכו'.

מ"ר

120.00

58.00

6,960.00

 02.02.001.0160גגון בטון בעובי  20÷15ס"מ ,לרבות יציקה בשיפוע
והחלקת פני הבטון.

מ"ר

7.00

288.00

2,016.00

 02.02.001.0170בידוד הגג על ידי פלטות פוליסטירן מסוג  F-30בעובי
 3ס"מ ,מודבק לתקרת הבטון באספלט חם.

מ"ר

192.00

34.00

6,528.00

מ"ק

300.00

48.00

14,400.00

טון

75.00

4,512.00

338,400.00

02.02.001.0180

תוספת מחיר עבור בטון ב 40-במקום ב.30-

 02.02.001.0190מוטות פלדה עגולים ומצולעים רתיכים ורשתות פלדה
מרותכות,בקטרים ובאורכים שונים ,לזיון
הבטון-הפלדה מסוג פ.500-

1,213,408.00

סה''כ לעבודות בטון יצוק באתר

 02.02.006יציקות ביניים ,עמודי פלדה ,ברגי עיגון ושונות
02.02.006.0900

הגבהות בטון ב 30-בשטחי חתך שונים עד  0.10מ"ר,
מסביב לפתחים ו/או הפרשי גובה ו/או מתחת לקירות
ומחיצות לתיחום שטחים "רטובים" ,לרבות קוצים וכו'.

מ"ק

1.60

2,300.00

3,680.00

סה''כ ליציקות ביניים ,עמודי פלדה ,ברגי עיגון ושונות

3,680.00

סה''כ לעבודות בטון יצוק באתר

1,217,088.00

 02.04עבודות בנייה
 02.04.001עבודות בנייה
02.04.001.0010

מחיצות בלוקי פומיס בעובי  10ס"מ לרבות חגורות
בטון אופקיות ,אנכיות ,הקפיות ,שטרבות,חגורות
בהיקף פתחים ,זיון החגורות ,עיגון לקיים באמצעות
קוצים,עיבוד פתחים וכו'.

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

תאור

יח'

02.04.001.0020

קירות בלוקי פומיס בעובי  20ס"מ לרבות חגורות בטון
אופקיות ,אנכיות ,הקפיות ,שטרבות,חגורות בהיקף
פתחים ,זיון החגורות ,עיגון לקיים באמצעות
קוצים,עיבוד פתחים וכו'.

כמות

מחיר

סה"כ

מ"ר

75.00

202.00

15,150.00

 02.04.001.0030קירות בלוקי פומיס בעובי  25ס"מ ,לרבות חגורות
בטון אופקיות ,אנכיות ,הקפיות ,שטרבות,בלוקי
תעלה,חגורות בהיקף פתחים ,זיון החגורות ,עיגון
לקיים באמצעות קוצים,עיבוד פתחים וכו'.

מ"ר

110.00

240.00

26,400.00

 02.04.001.0040הפרדה בין מרצפי בטון ובין נידבך ראשון של קורות
בנייה בנייר טול דו שכבתי.

מ"ר

10.00

48.00

480.00

סה''כ לעבודות בנייה

46,650.00

סה''כ לעבודות בנייה

46,650.00

 02.05איטום
 02.05.001איטום רצפת קומת קרקע התלויה על גבי
ארגזים
02.05.001.0002

יריעות איטום הרצפה ביריעות  HDPEתלת מימד
בעובי  0.6מ"מ ,בחפיות של  20ס"מ ,הידוק היריעות
לעוגן מכני

מ"ר

660.00

25.00

16,500.00

02.05.001.0003

איטום צמנטי סיקה סרם  C500בעובי  2מ"מ בפני
ראש הכלונס/כלונס

מ"ר

8.00

60.00

480.00

מ"ר

228.80

65.00

14,872.00

 02.05.001.0004איטום ביריעות  APPבעובי  4מ"מ .כ 50-ס"מ מפני
רצפת קומת קרקע מולחמת לתשתית ע"ג פריימר
תואם על דופן קורה היקפית במפגש רצפה/קיר חוץ

31,852.00

סה''כ לאיטום רצפת קומת קרקע התלויה על גבי
ארגזים

 02.05.003איטום יציאה לחצר
 02.05.003.0001איטום ביריעת  APPבעובי  4מ"מ .כ 2-מ' מחגורת
הבטון מולחמת לתשתית ע"ג פריימר תואם ע"ג
תשתית בטון

מ"ר

13.00

65.00

סה''כ לאיטום יציאה לחצר

845.00

845.00

 02.05.004איטום מדרגות חוץ
 3 02.05.004.0001שכבות של צמנט הידראולי בצבעים מתחלפים
בעובי יבש של  2.5מ"מ
סה''כ לאיטום מדרגות חוץ

1,428.00

 02.05.006איטום חדרים רטובים
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מ"ר

35.70

40.00

1,428.00

מספר פנימי16774 :

בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ

23/01/2020

עמוד 83

**בית ספר גיל 23/1/2020 -
עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 02.05.006.0001עיצוב רולקות קעורות מבטון 5X5 ,ס"מ עם מוסף
פולימרי

מ'

31.20

25.00

780.00

 02.05.006.0002מערכת איטום ראשונה :לפני הנחת צנרת אופקית
מריחות צמנט הידראולי מוגמש בעובי  2מ"מ.

מ"ר

33.90

32.00

1,084.80

 02.05.006.0003מערכת איטום שניה :איטום במריחות פוליאוריתן
ביטומני כגון  P.Bשל חברת אלכימיקה )משווק ע"י
פולידן( בעובי כולל של  2מ"מ .האיטום יעלה גם על
גבי הקירות לגובה של  15ס"מ.

מ"ר

33.90

110.00

3,729.00

פריימר תואם לשכבת האיטום

מ"ר

33.90

30.00

1,017.00

02.05.006.0004

6,610.80

סה''כ לאיטום חדרים רטובים

 02.05.013איטום גג עליון עם הגנה
מ'

73.50

25.00

1,837.50

 02.05.013.0001עיצוב רולקות קעורות מבטון 5X5 ,ס"מ עם מוסף
פולימרי

מ"ר

192.00

15.00

2,880.00

מ"ר

192.00

17.00

3,264.00

מ"ר

192.00

15.00

2,880.00

 02.05.013.0007ביטומן פולימרי כגון "פוליגום" בעובי  2מ"מ של
ביטום.

מ"ר

192.00

40.00

7,680.00

 02.05.013.0008איטום ביריעה ביטומנית  SBSדרג  Rבעובי  5מ"מ

מ"ר

192.00

65.00

12,480.00

יריעת גיאוטכסטיל  200גרם/מ"ר

מ"ר

192.00

17.00

3,264.00

 02.05.013.0010שכבת פוליאתילן בעובי  0.2מ"מ

מ"ר

192.00

18.00

3,456.00

 02.05.013.0011שכבת בטון הגנה ב ,20 -בעובי  4-5ס"מ ,ללא זיון .ע"י
אחרים.

מ"ר

192.00

25.00

4,800.00

 02.05.013.0012יריעות חיזוק וחיפוי בכל מפגשי מישורים.

מ'

73.50

55.00

4,042.50

02.05.013.0002

פריימר ביטומני התואם את השכבה הבאה בכמות של
כ 250-גרם/מ"ר

 02.05.013.0003איטום הבטון הקונסטרוקטיבי בשכבה מעכבת אדים,
ביטומן  25/75בכמות של  2ק"ג/מ"ר
02.05.013.0006

02.05.013.0009

פריימר ביטומני התואם את השכבה הבאה בכמות של
כ 250-גרם/מ"ר

46,584.00

סה''כ לאיטום גג עליון עם הגנה

 02.05.014איטום גג קל
 02.05.014.0001איטום צמנטי סיקה סרם  C500בעובי  2מ"מ בפני
מעקה גג בנוי במפגש גג פלדה/קיר

מ"ר

37.00

60.00

2,220.00

סה''כ לאיטום גג קל

2,220.00

סה''כ לאיטום

89,539.80

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

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 02.06נגרות אומן ומסגרות פלדה
 02.06.001נגרות
 02.06.001.1000דלת חד כנפית לפתיחה רגילה ,הכל על פי סימון NU-
 1ברשימת נגרות

יח'

4.00

7,050.00

28,200.00

 02.06.001.2000מערכת הכוללת מחיצות ודלתות ,הכל על פי סימון
 NU-2ברשימת נגרות

יח'

1.00

4,300.00

4,300.00

 02.06.001.3000מערכת הכוללת מחיצות ודלתות ,הכל על פי סימון
 NU-3ברשימת נגרות

יח'

1.00

7,600.00

7,600.00
40,100.00

סה''כ לנגרות

 02.06.002מסגרות
יח'

1.00

7,600.00

7,600.00

 02.06.002.1100חלון הדף דור חדש ,הכל על פי סימון  MU-1ברשימת
מסגרות
02.06.002.1101

דלת אש ,הכל על פי סימון  MU-2ברשימת מסגרות

יח'

1.00

13,800.00

13,800.00

02.06.002.1102

דלת כנ"ל ,אך מסגרות רגילה

יח'

1.00

10,950.00

10,950.00

 02.06.002.1103עמדת כיבוי אש מפח ,הכל על פי סימון MU-3
ברשימת מסגרות

יח'

1.00

1,250.00

1,250.00

 02.06.002.1104דלתות לארונות תקשורת ,הכל על פי סימון MU-4
ברשימת מסגרות

יח'

2.00

1,550.00

3,100.00

 02.06.002.1105דלתות לארון חשמל ראשי ,הכל על פי סימון MU-5
ברשימת מסגרות

יח'

1.00

2,950.00

2,950.00

 02.06.002.1106דלתות לארונות חשמל ,הכל על פי סימון MU-6
ברשימת מסגרות

יח'

1.00

950.00

950.00

דלת "פלדלת" ,הכל על פי סימון  MU-7ברשימת
מסגרות

יח'

1.00

11,500.00

11,500.00

 02.06.002.1108דלתות לארון לוח פיקוד ,הכל על פי סימון MU-8
ברשימת מסגרות

יח'

1.00

2,100.00

2,100.00

02.06.002.1109

צינור אוורור פנימי מגולוון " 8לממ"ס ,הכל על פי סימון
 MU-9ברשימת מסגרות

יח'

2.00

650.00

1,300.00

02.06.002.1110

צינור אוורור פנימי מגולוון " 8לממ"ס ,הכל על פי סימון
 MU-10ברשימת מסגרות

יח'

1.00

650.00

650.00

02.06.002.1111

צינור אוורור פנימי מגולוון " 4לממ"ס ,הכל על פי סימון
 MU-11ברשימת מסגרות

יח'

1.00

560.00

560.00

02.06.002.1107

סה''כ למסגרות

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

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה''כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

סה"כ
96,810.00

 02.07מערכות תברואה וכיבוי אש בבנין
 02.07.001מערכות הספקת מים קרים וחמים וכיבוי אש
הידרנטים.
סעיפי הצנרת המובאים להלן כוללים ספחים בכל
קוטר,תליות וחיזוקים מכל הסוגים שילוט וצביעה.
כמוכן העבודה כוללת ביצוע חורים ,ומעברים בקירות
ורצפות קימים .הכל לפי המפרט הכללי הבנמשרדי
פרק  07והנחיות המפקח בשטח.
 02.07.001.0030צינורות ) 80R-PPפולירול( בהתאם לת"י 5111
בחיבורי הלחמה  ,סוג הצינור .FASER-SDR 7.4
בקוטר " 32) 1ממ'( מורכבים גלוי או בקיר כולל
ספחים ,תמיכות ,חיזוקים  ,תעלת רשת לפי הוראת
המפקח .

מ'

5.00

99.00

495.00

 02.07.001.0040צינורות ) 80R-PPפולירול( בהתאם לת"י 5111
בחיבורי הלחמה  ,סוג הצינור .FASER-SDR 7.4
בקוטר " 50) ½1ממ'( מורכבים גלוי או בקיר כולל
ספחים ,תמיכות ,חיזוקים,תעלת רשת לפי הוראת
המפקח .

מ'

15.00

144.00

2,160.00

 02.07.001.0100צינורות מגלוונים בלי תפר סקדיול  40לפי ת"י 593
צבועים בשלוש שכבות עבור כיבוי אש גלויים על
קירות מחיצות ותקרות קוטר " 2מחוברים במחברים
מחורצים ) (QUICKUPמגולבנים )כלול במחיר
הצינור( תוצרת מודגל או ש"ע.

מ'

10.00

137.50

1,375.00

 02.07.001.0110צינורות מגלוונים בלי תפר סקדיול  40לפי ת"י 593
צבועים כנ"ל עבור כנ"ל גלויים על קירות מחיצות
ותקרות קוטר " 3מחוברים במחברים מחורצים
) (QUICKUPמגולבנים )כלול במחיר הצינור( תוצרת
מודגל או ש"ע.

מ'

45.00

198.00

8,910.00

 02.07.001.0120צינורות  .P.Eמצולבים שחילים למים קרים רכים
וחמים בקוטר  16/2.3מ"מ ללחץ  6אטמ' כדוגמת
"פקסגול" דרג " "24מותקנים בקירות,גלוי או
במעברים ומילוי הריצוף עטופים עטיפת בטון רזה
)במילוי הריצוף בלבד( עם צינור מתעל בקוטר
המתאים לקוטר הצינור ,כולל האביזרים החרושתיים
הדרושים להתקנה.

מ'

90.00

50.00

4,500.00

 02.07.001.0130מחלק מים מפליז בהברגה בקוטר " 1עם כניסה
בקוטר " 3/4ועד  4יציאות בקוטר  16מ"מ.

יח'

4.00

300.00

1,200.00

יח'

2.00

600.00

1,200.00

02.07.001.0140

ארגז מחלקים חרושתי מפיברגלס המותקן בקיר  ,כולל
דלת כיסוי מפח פלדה צבוע בצבע אפוקסי לבן .תוצרת
"גולן מפעלי פלסטיק" או ש"ע.

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

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 02.07.001.0150מגוף מעבר " "Tאינטרפוץ בקוטר " 1/2עם כיפה
תוצרת "ניל" או ש"ע כולל שסתום אל-חוזר ומסנן.

יח'

12.00

80.00

960.00

 02.07.001.0160ברז דלי " 1/2מפליז מצופה כרום מהקיר תוצרת
"חמת" או ש"ע.

יח'

2.00

150.00

300.00

 02.07.001.0190מגוף כדורי מסגסוגת נחושת ואטם טפלון מתאים
למים קרים וחמים ללחץ עבודה של עד  10אטמ'
כדוגמת תוצרת "הבונים" סידרה  46או ש"ע בקוטר
".3/4

יח'

4.00

250.00

1,000.00

 02.07.001.0210מגוף כדורי מסגסוגת נחושת ואטם טפלון מתאים
למים קרים וחמים בטמפ' עד  95מעלות צלסיוס וללחץ
עבודה של עד  10אטמ' כדוגמת תוצרת "הבונים"
סידרה  46או ש"ע בקוטר ". ½1

יח'

1.00

400.00

400.00

 02.07.001.0270מחמם מים מיידי כדוגמת תוצרת "שטיבל אלטרון "
דגם "טרמוספיד" דגם , DHM4 :חיבור חשמלי
חד-פאזי לפי פירוט במפרט הטכני המיוחד כולל כל
האביזרים )מגופים( לניתוק, ,שסתומים אלחוזרים
והכנות לחיווי להזנת חשמל ולבקרת מבנה.

יח'

2.00

1,000.00

2,000.00

שסתום אל-חוזר מדף מברונזה מחובר בהברגה
תוצרת  HATTERSLEYדגם C47 :בקוטר ".11/2

יח'

1.00

600.00

600.00

 02.07.001.0320נקודת כיבוי אש בבנין מותקנת בנישה הכוללת ברז
שריפה " 2עם מצמד ,וגלגילון עם זרנוק בקוטר "3/4
באורך  30מ' ,מסלנה רב שימושית ,שסתום כדורי
קוטר " 1לפתיחהמהירה כולל אביזרים ,כולל כל הציוד
ה"יבש"  -שני מטפים אבקה יבשה במשקל של  6ק"ג
כ"א ,שני צינורות בד באורך של  25מ' כ"א עם מחברי
שטורץ  ,מזנק ומסלנה.

יח'

2.00

2,500.00

5,000.00

" 02.07.001.0340קולרים" המבוצעים על צנרת  PPRבמעבר בין אזורי
אש בקוטר עד  110מ"מ  ,מאושרים לשימוש ע"י יצרן
הצנרת מותקן לפי הנחיות יצרן בלבד ,עפ"י הנחיות
המפקח בלבד!!!!.

יח'

4.00

170.00

680.00

 02.07.001.0350שסתום אויר אוטומטי בקוטר " 1/2תוצרת
" "MINIVENTאו ש"ע כולל ברז תלת-דרכי ".1/2

יח'

1.00

380.00

380.00

02.07.001.0280

סה''כ למערכות הספקת מים קרים וחמים וכיבוי אש
הידרנטים.

 02.07.002נקזים ואיוור
כל סעיפי הצנרת בתת-פרק זה כוללים ביצוע ספחים
בכל קוטר  ,תליות ,תמיכות  ,חיזוקים וצביעה לפי
המפרט הטכני המיוחד והמפרט הכללי פרק . 07

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי16774 :

31,160.00

בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ

23/01/2020

עמוד 87

**בית ספר גיל 23/1/2020 -
עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 02.07.002.0010צינורות מי-דלוחין וניקוז מ"א מורכבים גלוי או בקירות
או במילוי הריצוף או בחריצים בבטון כולל תמיכות!
וחיזוקים ,וכולל עטיפת בטון רזה לצינורות במילוי
ובחריצים ,סוג הצינור ) H.D.P.Eפוליאטילן בצפיפות
גבוהה( צנרת וספחים!!! משל אותו יצרן  ,צנרת מורפת
לפי ת"י  4476ו  EN1519המותקן לפי הוראות יצרן
מחובר בריתוךהשקה או בהברגה כולל כל האביזרים
הדרושים להתפשטות בקוטר  32-63מ"מ.

מ'

55.00

66.00

3,630.00

 02.07.002.0020צינורות מי-שופכין ואיוור מורכבים גלוי או על קירות
כולל תמיכות! וחיזוקים ,סוג הצינור H.D.P.E
)פוליאטילן בצפיפות גבוהה( צנרת וספחים!!! משל
אותו יצרן  ,צנרת מורפת לפי ת"י  4476ו EN1519
המותקן לפי הוראות יצרן מחובר בריתוך השקה או
מחברי ריתוך חשמליים כולל כל האביזרים הדרושים
להתפשטות וכד' כולל ספחים תליות וחיזוקים בקוטר
 110מ"מ.

מ'

20.00

110.00

2,200.00

 02.07.002.0030צינורות מי-שופכין טמונים בקרקע בעומק עד  1.50מ'
סוג הצינור ) H.D.P.Eפוליאטילן בצפיפות גבוהה(
צנרת וספחים!!! משל אותו יצרן  ,צנרת מורפת לפי
ת"י  4476ו EN1519המותקן לפי הוראות יצרן מחובר
בספחי ריתוך חשמלי ע"י אלקטרודות "ELECTRO-
 "FIUSIONאו בריתוך פנים לפי התקן ,כולל כל
האביזרים הדרושים להתפשטות וכד'כולל ספחים
תליות וחיזוקים בקוטר  110מ"מ.

מ'

15.00

200.00

3,000.00

 02.07.002.0040תוספת לצינורות הנ"ל הטמונים בקרקע עבור עטיפת
בטון מזוין בעובי  10ס"מ סביב הצינורות לפי פרט
והנחיות מת"י.

מ'

15.00

40.00

600.00

 02.07.002.0050משפך חרושתי מ HDPEתוצרת "גבריט" או ש"ע
בקוטר  160/110מ"מ עם סיפון " "Sחרושתי בקוטר
 110מ"מ מחוברים בריתוך פנים מותקן גלוי כולל
תמיכות וחיזוקים.

יח'

1.00

198.00

198.00

 02.07.002.0060קופסת בקורת )" (4"/2או קופסה בקורת נופלת
)" (4"/4קוטר  100מ"מ מ .P.Pעם מכסה או מכסה
מפליז מצופה כרום מתברג לפי ת"י  680ומסגרת
מרובעת תוצרת "מפה".

יח'

5.00

220.00

1,100.00

 02.07.002.0070מחסום תופי )" (4"/2קוטר  100מ"מ מ .P.Pעם מכסה
מפליז מצופה כרום מתברג לפי ת"י  680ומסגרת
מרובעת תוצרת "מפה".

יח'

2.00

220.00

440.00

 02.07.002.0080מחסום ריצפה )" (4"/2קוטר  100מ"מ מ .P.Pעם
מכסה מפליז מצופה כרום מתברג לפי ת"י 680
ומסגרת מרובעת תוצרת "מפה".

יח'

2.00

220.00

440.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי16774 :

בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ

23/01/2020

עמוד 88

**בית ספר גיל 23/1/2020 -
עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 02.07.002.0090מחסום רצפה " 6"/4מ  .H.D.P.Eתוצרת "גבריט" או
ש"ע כולל מאריך ,צווארון איטום וסל מחורר מפלב"ם
מורכבים לפי פרט עם מכסה רשת מפליז מצופה כרום
מתברג לפי ת"י 680ומסגרת מרובעת תוצרת "מפה"
או משולב בתעלת ניקוז מפלב"ם..

יח'

1.00

1,600.00

1,600.00

 02.07.002.0100הכנה לחיבור צינור גמיש לניקוז מ"א ע"י מופה
מוברגת והכנה לכניסת צינור גמיש בלחץ עם אטם.

יח'

25.00

132.00

3,300.00

 02.07.002.0110כובע ברדס מפח פלדה או  H.D.P.Eבקוטר "6",4
לצינור אויר

יח'

2.00

88.00

176.00

" 02.07.002.0120קולרים" המבוצעים על צנרת  HDPEבמעבר בין
אזורי אש בקוטר עד  110מ"מ  ,מאושרים UL/FM
חרושתיים משל יצרן הצנרת כדוגמת תוצרת
" "GEBERITדגם "tt90 PLUSRohrscho" :או ש"ע.
מותקן לפי הנחיות יצרן בלבד ,עפ"י הנחיות המפקח
בלבד!!!!.

יח'

10.00

275.00

2,750.00

 02.07.002.0130צווארונים מחומר ביטומני למעבר צנרת  ,קופסאות
בקרה נופלות ומחסומי רצפה דרך חורים בתקרות,
מוצרים חרושתיים בקוטר של " ,6"-2תוצרת "קיסנר"
או ש"ע מאושר ת"י.

יח'

6.00

24.00

144.00

19,578.00

סה''כ לנקזים ואיוור

 02.07.003קבועת תברואה ואביזריהן
 02.07.003.0010אסלה תלויה דגם "קליר" מק"ט 396:של חב' "חרסה"
כולל מתקן תליה חרושתי מחוזק לקיר ולרצפה כולל
גוש בטון לעיגון ,מתקן התליה ומיכל ההדחה סמוי
תוצרת " "WISAלגבס לחצן מנירוסטה אנטיונדלי ,
מושב ומכסה "כבד" בצבע לבן דגם" :תבור" פנאומטי
צירים נירוסטה  ,כולל כל אביזרי החיבור לצנרת המים
והביוב להתקנה מושלמת.

יח'

3.00

1,900.00

5,700.00

 02.07.003.0020אסלה תלויה לנכים של חב' "חרסה" דגם "ברקת"
מק"ט,386 :עם מתקן תליה חרושתי מחוזק לקיר
ולרצפה כולל גוש בטון לעיגון  ,המתקן תליה כולל
מיכל הדחה דו-כמותי סמוי תוצרת " "WISAלחצן
נירוסטה אנטיונדלי מושב מפולש פרסה בצבע לבן,
צירי נירוסטה  ,כל האביזרים הדרושים לחיבור
והתקנה.

יח'

2.00

3,700.00

7,400.00

 02.07.003.0030כיור רחצה בחדרי השרותים לנכים דגם "קליר "45
מק"ט 120:של חב' "חרסה" ,כולל סיפון בקבוק ניקל
בונומיני  ABSמק"ט  ,"0220A 11/4ונטיל פקק
ושרשרת.

יח'

2.00

450.00

900.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי16774 :

בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ

23/01/2020

עמוד 89

**בית ספר גיל 23/1/2020 -
עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 02.07.003.0040חיבורים והתקנה בלבד! של משטח שיש "אורטגה" עם
שני כיורים משולבים במשטח לפי פרטי האדריכל ,כולל
הספקה והתקנה של סיפון בקבוק ניקל בונומיני ABS
מק"ט  ,0220A"11/4ונטיל פקק ושרשרת לכל כיור.

יח'

2.00

350.00

700.00

 02.07.003.0050ברז מנתי מכני שופך בעמידה מהמשטח/כיור תוצרת
" "PRESTOדגם , 705ברז מנתי המופעל על ידי
ידית ,עם חסכם  4ליטר לדקה.

יח'

2.00

660.00

1,320.00

 02.07.003.0060סוללה בעמידה למים קרים וחמים לכיור רחצה תוצרת
"אידיאל סטנדרט" דגם" :קונקט" עם מגביל
טמפרטורה אורך פיה  112מק"ט  9917Bאו "חמת"
דגם" :קליר" מק"ט.053413 :

יח'

4.00

600.00

2,400.00

 02.07.003.0070מתקן למי-שתיה )קולר( למים צוננים מאושר מת"י
,משולב )רגיל+נכים שתי יחידות( חרושתי עשוי פלב"ם
) 316כל החלקים( מותקן על הקיר כולל חיבורים
למערכות מים ומי-דלוחין ,צ'ילר ,לפי הנחיות ספק
כדוגמת תוצרת " "ACORNדגםA123408B:
יבואן":י.שטרן הנדסה" או ש"ע

קומפ 1.00

15,950.00

15,950.00

34,370.00

סה''כ לקבועת תברואה ואביזריהן

 02.07.004ניקוז מי גשם מגגות ומרפסות.
כל מחירי הצנרת בתת-פרק זה כוללים ספחים בכל
הקטרים ,תליות ,תמיכות  ,חיזוקים וצביעה לפי
המפרט הטכני המיוחד והמפרט הכללי פרק 07
והמפרט המיוחד.
 02.07.004.0010צינורות ניקוז מי-גשם מגגות ומרפסות מורכבים גלוי
או על קירות או בפירים כולל תמיכות! וחיזוקים ,או
בקירות ועמודים סוג הצינור ) H.D.P.Eפוליאטילן
בצפיפות גבוהה( לפי ת"י  4476מורפה! כולל ספחים
מתוצרת יצרן הצנרת בלבד! המותקן לפי הוראות יצרן
מחובר בריתוך השקה או מחברי ריתוך חשמליים כולל
כל האביזרים הדרושיםלהתפשטות וכד' כולל ספחים
תליות וחיזוקים בקוטר  110מ"מ.

מ'

40.00

99.00

3,960.00

 02.07.004.0020חיבור של צינור מוצע הנ"ל בקוטר " 4לצינור
)"שטוצר"( ביציאה ממזחלת/תעלה בקוטר " 6מפלדה
,גלוי ,ע"י חיבור עם ראש )מופה( מוגדלת ,אטם ומילוי
חומר איטום אלסטי לפי פרט .כולל כל העבודות
והחומרים הדרושים לביצוע מושלם.

יח'

6.00

650.00

3,900.00

 02.07.004.0030אגנית טרומית מוגדלת תוצרת "וולפמן" או ש"ע עבור
שפיכה חופשית לפיתוח שטח )נגר עילי(.

יח'

6.00

200.00

1,200.00

סה''כ לניקוז מי גשם מגגות ומרפסות.

 02.07.005מערכת הספרינקלרים בבנין
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי16774 :

9,060.00

בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ
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**בית ספר גיל 23/1/2020 -
עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

התקנת המערכת לפי תקני  NFPA13האמריקאיים
ות"י  . 1596מחירי צנרת כוללים את כל העבודות
)צביעה וכד' ,גוון לפי מפרט( והאביזרים להתקנה
מושלמת  ,כמוכן כולל כל הספחים )בכל קוטר!(,
תליות ,תמיכות זיזים ,שרוולים ,עשיית חורים
ומעברים בקירות קימים וכד'.
מ'

35.00

65.00

2,275.00

02.07.005.0010

 02.07.005.0020צינורות גמישים חרושתיים מאושרים  UL\FMלחיבור
צנרת ומתזים בתקרה כפולה באורך של עד  1.50מ'.

יח'

15.00

55.00

825.00

 02.07.005.0030צינורות פלדה מגולבנים סק'  10בלי תפר לפי ת"י 593
עם חריץ מחוברים בחיבורי "קוויק-אפ" גלויים קוטר
". 11/2

מ'

140.00

88.00

12,320.00

 02.07.005.0040צינורות פלדה מגולבנים סק'  10בלי תפר לפי ת"י 593
עם חריץ מחוברים בחיבורי "קוויק-אפ" גלויים קוטר "2
.

מ'

25.00

176.00

4,400.00

 02.07.005.0050צינורות פלדה מגולבנים סק'  10בלי תפר לפי ת"י 593
עם חריץ מחוברים בחיבורי "קוויק-אפ" גלויים קוטר
".3

מ'

10.00

308.00

3,080.00

 02.07.005.0060צינורות פלדה מגולבנים סק'  10בלי תפר לפי ת"י 593
עם חריץ מחוברים בחיבורי "קוויק-אפ" גלויים קוטר
".4

מ'

75.00

352.00

26,400.00

מגוף כדורי מסגסוגת נחושת ואטם טפלון מחובר
בהברגה מעבר מלא קוטר " 1מאושר  UL\FMעם
מעבר לקוטר ".1/2

יח'

2.00

275.00

550.00

 02.07.005.0080מגוף כדורי מסגסוגת נחושת ואטם טפלון מחובר
בהברגה מעבר מלא קוטר " 2מאושר  UL\FMעם
הכנה לחיווט.

יח'

2.00

880.00

1,760.00

 02.07.005.0090מערכת מגופי שליטה )מערכת זקף( בכניסה לאזור
תוצרת " ,"VIKINGמודלUL/FM MODEM E-1/F-1:
 EASY RISER SYSTEMאו ש"ע ,הכולל :מגוף
"פרפר" ראשי לסגירה  ,שסתום אל-חוזר ,שעוני
בדיקה ,מערכת ניקוז ובדיקה בקוטר )TEST END
 ,DRAIN) "2מתג זרימה ) (FLOW SWITCHמתג
התראה ) ,(TEMPER SWITCHפורק לחץ .כולל
צנרת "טרים" מגולבנת .על קו בקוטר "4

קומפ 1.00

7,260.00

7,260.00

100.00

3,000.00

02.07.005.0070

צינורות פלדה מגולבנים סק'  40ללא תפר לפי ת"י
 593מחוברים בהברגה גלויים קוטר ". 1

 02.07.005.0100ספרינקלר תלוי )  (PENDENTתוצרתMM 2.8 :
GLASS BULB QUICK RESPONSE
 ,,MICROFAST MODEL Mאו ש"ע מאושר
 ,FM/ULקוטר נחיר "½ ,הברגה "½T=74°C ,
.,K=5.6

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סעיף

יח'

תאור

כמות
15.00

מחיר

 02.07.005.0110ספרינקלר תלוי ) (PENDENTסמוי
) (CONCEALEDלהתקנה בתקרה אקוסטית דגם:
 B-2 ,HORIZON MIRAGEתגובה מהירה ,תוצרת
" "VIKINGאו ש"ע מאושר  ,ULקוטר נחיר "½,
הברגה "½ ,T=74°C ,K=5.6 ,כולל פלטה לכיסוי בקו
התקרה מצופה כרום! דגם הפלטה  ,09804F:דגם
המתז.09783A :

יח'

 02.07.005.0120עלויות לבדיקות התכנון והביצוע ע"י מכון בדיקה
מוסמך כדוגמת מת"י לאורך כל זמן הפרויקט עד
אישורו הסופי .

קומפ 1.00

6,600.00

 02.07.005.0130בדיקת אופין רשת בנקודת החיבור למערכת ע"י מכון
בדיקה מוסמך כדוגמת מת"י.

קומפ 1.00

715.00

סה"כ

120.00

1,800.00

6,600.00

715.00

סה''כ למערכת הספרינקלרים בבנין

70,985.00

סה''כ למערכות תברואה וכיבוי אש בבנין

165,153.00

 02.08מתקני חשמל
 02.08.023תעלות כבלים
 02.08.023.0600תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב  100מ"מ,
בעומק  60מ"מ ובעובי  0.8מ"מ ,קבועים על מבנה או
תלויים מהתקרה ,לרבות חיזוקי ברזל ,קשתות,
תמיכות ,מתלים,מחברים ומהדקי הארקה

מ'

10.00

80.00

800.00

02.08.023.0610

תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב  200מ"מ,
בעומק  60מ"מ ובעובי  0.8מ"מ ,קבועים על מבנה או
תלויים מהתקרה ,לרבות חיזוקי ברזל ,קשתות,
תמיכות ,מתלים,מחברים ומהדקי הארקה.

מ'

160.00

90.00

14,400.00

02.08.023.0615

תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב  300מ"מ,
בעומק  60מ"מ ובעובי  0.8מ"מ ,קבועים על מבנה או
תלויים מהתקרה ,לרבות חיזוקי ברזל ,קשתות,
תמיכות ,מתלים,מחברים ומהדקי הארקה.

מ'

200.00

110.00

22,000.00

37,200.00

סה''כ לתעלות כבלים

 02.08.075גופי תאורה ותאורת לד
אספקה והתקנת גופי התאורה בהתאם לסעיפים
הרלוונטיים המופיעים במפרט  08של פרויקט זה.
 02.08.075.0200גוף תאורה  LEDעשוי מיציקת אלומיניום בצורת
פעמון בהספק  240Wהכולל דרייבר אינטגרלי בגוון
אור  3000Kעומד בכל דרישות המפרט .מסוג EH-HB
של אלתם
סה''כ לגופי תאורה ותאורת לד
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 02.08.077כללי
לוחון הדלקות לרבות תרחישים לאולם ספורט בהתאם
לדרישות המתכנן

קומפ 1.00

2,550.00

2,550.00

02.08.077.0030

 02.08.077.0131מערכת התרעת רעידת אדמה של  ,EQIהכוללת גלאי
רעידות אדמה ברגישות תאוצת קרקע של  ,0.005gיח'
הפעלה ובקרה CPU,לסיכום פעילות הגלאים ,יח'
השמעה למערכת הכריזה ,מצבר מטען ,שנאי
 ,1.5A/12VDCיח' בקרה ,צופר מקומי מחווט ומחובר
למערכת ,חיבור למוקד שירות וחיבור למערכת
הטלפוניה והתקשורת בבניין ,חיבור והתאמה למערכת
הכריזה כולל הפעלת כרוז צופר ונצנצים בזמן גילוי
רעידת האדמה ,כולל התקנה על קיר בטון או לבנים
בסמיכות למערכת הכריזה .המחיר כולל הרצת
המערכות בדיקת תפקוד הסנסורים וכיול רגישתום
בהתאם למקום התקנה .המערכת הינה מערכת
המחוייבת להיות מאושרת משכ"ל ומכון התקנים
הישראלי של חברת .UACKEEQ EARTHQ
ההתקנה תתבצע בחלקו העליון של הקיר למניעת
נזקים למערכת .התקנה תתבצע במרחק שלא יעלה על
 5מטר ממערכת ההגברה בבניין.

קומפ 1.00

12,000.00

12,000.00

 02.08.077.0161מערכת פיקוד שעון  24שניות בהתאם למפרט ,כולל
 SENDER BOXוכל המחשוב הנלווה המפורט
במפרט ובהתאם לדרישות מחלקת הספורט ,כולל
לוחות תוצאות בהתאם 5לדרישות העירייה ,שליטה
אלחוטית וקווית כדוגמת ספורט הדרום

קומפ 1.00

120,000.00 120,000.00

 02.08.077.0171לוחון פיקוד סלים בהתאם לספק הסלים

קומפ 1.00

מערכת אינטרקום המיועדת להתקנה בחדרי מחסה.
בכל חדר מחסה תותקן יחידת אינטרקום Handfree
בגובה 1.20מ' .כוללת לחצן קריאה גדול לחירום כולל
זיהוי בכתב ברייל .המערכת תאפשר דיבור דו-כיווני
 Duplexללא צורך בלחיצה על כפתור דיבור .בבניין
תותקן עמדה מרכזית דיגיטלית שולחנית או תלויה
הכוללת שפופרת דיבור .העמדה תותקן בסמוך לפנל
כבאים ותיהיה בעלת צג  Displayאשר יאפשר לראות
מהיכן התקבלה הקריאה ,במידה והתבצעו מספר
קריאות ,ניתן יהיה לזהות בעמדה את כל הקריאות
ולחזור אליהן לפי הסדר בו בוצעו .מערכת האינטרקום
עובדת בשיטת  SimpleBusחיווט המערכת יתבצע ב
  2גידים בלבד חסיני אש .(2x0.8) NHXH E180המערכת תהייה תוצרת  itComelהמיובאת ומשווקת
ע"י חב' אגבר אלקטרוניקה
מערכת תקשורת דו כיוונית כדוגמת מערכת של חברת
אגבר אלקטרוניקה בע"מ ,מערכת לאזורי מחסה
מותאם לנכים כולל שילוט בהתאם לדרישות התקן.
המחיר כולל גיבוי מצברים ל  12שעות
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

סה''כ לכללי

158,550.00

סה''כ למתקני חשמל

252,750.00

 02.09עבודות טיח
 02.09.001טיח פנים ,טיח תרמי וטיח לממ"ד
02.09.001.0010

טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים
מישוריים )קירות ,תקרות ,עמודים וכד'( ,לרבות עיבוד
מקצועות )פינות( וזויתנים.

 02.09.001.0020טיח מאושר לממ"ד תוצרת "תרמוקיר" או ש"ע ,הכל
עפ"י פרטי רשימת גמר

מ"ר

1,100.00

90.00

99,000.00

מ"ר

40.00

75.00

3,000.00
102,000.00

סה''כ לטיח פנים ,טיח תרמי וטיח לממ"ד

 02.09.002טיח חוץ
 02.09.002.0010טיח חוץ על שטחים מישוריים )קירות ,תקרות ,עמודים
וקורות( עם הרבצה תחתונה ,שכבת טיח מיישרת
ושכבת שליכטה שחורה.

מ"ר

1,050.00

110.00

115,500.00

 02.09.002.0020טיח חוץ על חשפים )גליפים( מישוריים ברוחב עד 22
ס"מ ,לרבות עיבוד מקצועות )פינות( וזוויתנים

מ'

90.00

65.00

5,850.00
121,350.00

סה''כ לטיח חוץ

 02.09.009עבודות טיח
 02.09.009.0070טיח חוץ לבידוד תרמי תוצרת "תרמוקיר" או ש"ע ,דגם
טיח טרמי  TH200או דגם טיח טרמי  TH300או דגם
טיח טרמי  ,TH400כולל שכבת הרבצה צמנטית
 PL100בעובי  6מ"מ ,פרופילים )כ 0.70-מ"א/מ"ר(,
טיח טרמי בעובי  5ס"מ וכו' .הכל קומפלט.

מ"ר

40.00

220.00

8,800.00

סה''כ לעבודות טיח

8,800.00

סה''כ לעבודות טיח

232,150.00

 02.10עבודות ריצוף וחיפוי
 02.10.003ריצוף אריחי קרמיקה" /גרניט פורצלן ",שיש
 02.10.003.0010ריצוף באריחי גרניט פורצלן  60/60ס"מ  10Rבמחיר
יסוד  80ש"ח/למ"ר )כללי( ,הכל עפ"י מס'  1ברשימת
גמר.

מ"ר

85.00

240.00

20,400.00

 02.10.003.0020ריצוף באריחי גרניט פורצלן  60/60-33/33ס"מ 11R
)חדרים רטובים( במחיר יסוד  100ש"ח/למ"ר ,ושילוב
בגוונים לבחירת האדריכל עפ"י מס'  3/2ברשימת גמר.

מ"ר

30.00

270.00

8,100.00

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

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 02.10.003.0030שיפולי גרניט פורצלן כנ"ל ,המתאימות לאריח ובגובה
עד  10ס"מ תואם לסוג וגוון הריצוף.

מ'

25.00

49.00

1,225.00

 02.10.003.0050מפתני דלתות )ספי שיש( במידות  30/3ס"מ או ש"ע.

מ'

15.00

350.00

5,250.00
34,975.00

סה''כ לריצוף אריחי קרמיקה" /גרניט פורצלן ",שיש

 02.10.005חיפוי קירות
 02.10.005.0010חיפוי קירות פנים באזורים רטובים ,אריחי קרמיקה
במידות  60/30ס"מ במחיר יסוד  80ש"ח/מ"ר ,לרבות
פרופילי סיום ,פינות ושילוב גוונים עפ"י פרטי
אדריכלות מס'  2/3ברשימת גמר.

מ"ר

65.00

270.00

סה''כ לחיפוי קירות

17,550.00

17,550.00

 02.10.008רצפות עץ
מ"ר

75.00

255.00

19,125.00

02.10.008.0010

רצפת פרקט למינציה עם פאזות בעובי  11מ"מ,
במחיר יסוד  160ש"ח/מ"ר בגוונים שונים לבחירת
האדריכל ,הכל עפ"י מס'  4ברשימת גמר.

 02.10.008.0011פנל מ M.D.F-או ש"ע ,מצופה טפט תואמים לגוון וסוג
רצפת הפרקט הנ"ל ,לרבות חיתוכי גרונג.

מ'

35.00

39.00

1,365.00

 02.10.008.0020ריצוף באריחים סוג ב' מתחת לריצוף פרקט ,הכל עפ"י
פרטי אדריכלות

מ"ר

75.00

160.00

12,000.00

סה''כ לרצפות עץ

32,490.00

סה''כ לעבודות ריצוף וחיפוי

85,015.00

 02.11עבודות צביעה
 02.11.001צבע פנים
 02.11.001.0010צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס
במריחה או בהתזה ,לרבות שכבת יסוד ושתי שכבות
עליונות בגוונים לבחירת האדריכל.

מ"ר

1,160.00

29.00

33,640.00

צבע מגן נגד עובש ופטריות "סופרקריל-אקרינול" או
ש"ע על טיח או לוחות גבס ב 3-שכבות.

מ"ר

60.00

35.00

2,100.00

02.11.001.0020

35,740.00

סה''כ לצבע פנים

 02.11.002צבע חוץ
 02.11.002.0010שליכט אקרילי צבעוני גמיש ,במרקם גס או בינוני על
טיח חוץ )הנמדד בנפרד( ,לרבות שכבת יסוד וגוונים
לבחירת האדריכל.
סה''כ לצבע חוץ
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה''כ לעבודות צביעה

סה"כ
114,490.00

 02.12עבודות אלומיניום
 02.12.001מסגרות אומן )אלומיניום(
02.12.001.1101

מערכת חלונות מאלומיניום ,הכל על פי סימון AU-1
ברשימת אלומיניום

יח'

2.00

14,800.00

29,600.00

02.12.001.1102

מערכת חלונות מאלומיניום ,הכל על פי סימון AU-2
ברשימת אלומיניום

יח'

1.00

25,500.00

25,500.00

 02.12.001.1104חלון הזזה דו כנפי מאלומיניום ,הכל על פי סימון AU-
 4ברשימת אלומיניום

יח'

3.00

4,850.00

14,550.00

 02.12.001.1105מערכת חלונות קיפ מאלומיניום ,הכל על פי סימון AU-
 5ברשימת אלומיניום

יח'

2.00

8,300.00

16,600.00

 02.12.001.1106מערכת חלונות קיפ מאלומיניום ,הכל על פי סימון AU-
 6ברשימת אלומיניום

יח'

1.00

5,550.00

5,550.00
91,800.00

סה''כ למסגרות אומן )אלומיניום(

 02.12.004מנועים חשמליים לחלונות שחרור עשן
 02.12.004.0020מנוע שרשרת )פיווט/קיפ( דגם " "CDC-200/600או
ש"ע תוצרת חב' " "D&Hגרמניה לפי תקן אירופאי
 EN12101-2או לפי ת"י  ,21927-2לפתיחה וסגירת
פתחים לשחרור עשן ,צריכת זרם  1אמפר ,24V/DC
עמיד אש של  300מעלות למשך  30דק' ,לרבות מהלך
פתיחה  600מ"מ למשקל חלון  200-300ניוטון,
תושבות ואביזרי חיבור להתקנה מושלמת של המנוע
כדוגמת חב' "מטלפרס" או ש"ע

יח'

14.00

1,700.00

23,800.00

סה''כ למנועים חשמליים לחלונות שחרור עשן

23,800.00

סה''כ לעבודות אלומיניום

115,600.00

 02.14עבודות אבן
 02.14.003עבודות מיוחדות בקירות אבן
 02.14.003.0010אדני חלונות בשיש )אבן( מדגם "שיי גריי" או ש"ע,
הכל עד גמר מושלם עפ"י פרטי אדריכלות.

מ'

25.00

340.00

8,500.00

 02.14.003.0020נדבכי ראש )"קופינג"( בשיש )אבן( מדגם "שיי גריי" או
ש"ע ,ברוחב עד  50ס"מ ,הכל עד גמר מושלם עפ"י
פרטי אדריכלות.

מ'

130.00

390.00

50,700.00

סה''כ לעבודות מיוחדות בקירות אבן

59,200.00

סה''כ לעבודות אבן

59,200.00
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תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 02.15מערכת מיזוג אוויר
 02.15.001ציוד מיזוג אוויר
 02.15.001.0010מזגן מפוצל עילי עצמאי לתפוקת קירור של
 .QT=14,500 BTU/Hהמערכת פועלת בגז ,A410
תפוקת המערכת ויחידות המאייד תהא בהתאמה
לטמפ' חוץ  ,95°Fוטמפ' כניסת אווירלמאייד .80/67°F
לרבות  2.0מ' ראשונים של צנרת גז ,מערכת מושלמת
פועלת ,כמתואר במפרט ,באופני מדידה מיוחדים
ובתוכניות ,לרבות כל המסים כדוגמת "אלקטרה",
"מיצובישי"" ,פוג'יטסו""" ,היטאצ'י" "LG" ,או ש"ע
מאושר )מא.(57-

קומפ 1.00

4,100.00

4,100.00

 02.15.001.0020מערכת מפוצלת מיני מרכזית מטיפוס משאבת חום
בתפוקה של ) QT=142,600 BTU/HRמע,(58-
תלת-פאזית הכוללת בין השאר יחידת טיפול באוויר
אופקית\אנכית מבנה קל ,לספיקת אוויר של 3200
רמל"ד ,יחידות עיבוי ,לרבות צנרת גז באורך של כ10-
מטר ,מלכודות שמן והגנת פח על הגג ,מנתק ביטחון,
סוללת עיבוי עם ציפוי הגנה ,בולמי רעידות -
אינסטלציה חשמלית לכוח ,לפיקוד ותקשורת ,לוחות
חשמל בקרה ופיקוד ,פאנל הפעלה מרחוק ,מתקן
חשמל מושלם 3 .שנים אחריות סוכן ושנת שרות
ואחריות לביצוע ע"יקבלן )בעל תעודת הסמכה של
היצרן( ,כדוגמת " ORRIS", "UNIQUEאו שווה ערך
מאושר .מערכת מושלמת פועלת ,כמתואר במפרט,
באופני מדידה מיוחדים בטבלת הציוד ובתוכניות,
לרבות כל המיסים) .מא(58-

קומפ 1.00

28,000.00

28,000.00

 02.15.001.0030מערכת  D.X.אחודה/פקג' )מע (59,60-מטיפוס
משאבת חום תלת-פאזית ,במבנה פרופילי אלומיניום,
עבור אולם רב תכליתי ,לספיקת אוויר cfm 8,000
ולתפוקת קירור של  ,U/HQT=252,000 BTלהצבה
על הגג .גז  ,A410לרבות לוח חשמל לכוח ולפיקוד,
מנתק ביטחון ,הגנת חוסר היפוך פאזה ,לוחית הפעלה
מרחוק עם אפשרות כיוון טמפ' ,רגש טמפ' להתקנה
אחרי תריס אוויר חוזר ,מדף וויסות לאוויר צח ותריס
נגד גשם .אינסטלציה חשמלית מושלמת לכוח ולפיקוד
בין הלוח היחידה ,רכזת גילוי אש ולוחית הפעלה
מרחוק ,קבלים לשיפור כופל ההספק ,מתנע רך לכל
מדחס ע"פ חוק החשמל וכו' .כדוגמת תוצרת חברות
"יוניק"" ,אוריס" ,דייקין ."MKM",מערכת מושלמת
פועלת ,כמתואר בטבלתהציוד ,במפרט ,באופני מדידה
מיוחדים ובתוכניות.

קומפ 2.00

95,750.00

191,500.00
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סעיף

יח'

תאור

 02.15.001.0040מפוח צנטריפוגלי לאוורור שרותים  SWSIלהצבה על
הגג שקט במיוחד ,לספיקת אוויר של  1,300רמל"ד
כנגד עומד של  1.5אינץ' .לרבות בולמי רעידות,
חיבורים גמישים ,בית לוליין מנוקז ,מתקן חשמל
מושלם הכולל בין השאר לוח חשמל לכוח ,הפעלה ,
בורר הפעלה ,מגע יבש לחיבור לרכזת גילוי,
טיימר-שעון שבועי ניתן לכיוון ,מנתק ביטחון,
אינסטלציה חשמלית מושלמת לכוח ולפיקוד עבור
המפוח ורכזת גילוי .מיקום הלוח לתאום בקומה/חדר
אב הבית .קונסטרוקציית הצבה ותמיכה כמתואר
במפרט ,באופני מדידה מיוחדים ובתוכניות )מפ.(12-

כמות

קומפ 1.00

מחיר

סה"כ

6,150.00

6,150.00

 02.15.001.0050צנרת גז למזגן עם מעטה למיזוג אוויר )צמ"א( הכוללת
 2צינורות נחושת מבודדים בקטרים " ,5/8" ,3/8צינור
חשמל עם כבל רב גידי ,הכל מאוגד יחדיו בשרוול
)מעל  2מ"א הראשונים הכלולים במחיר התקנת
המזגן( לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו.

מ'

10.00

120.00

1,200.00

 02.15.001.0060צנרת גז למזגן עם מעטה למיזוג אוויר )צמ"א( הכוללת
 2צינורות נחושת מבודדים בקטרים " ,7/8" ,1/2צינור
חשמל עם כבל רב גידי ,הכל מאוגד יחדיו בשרוול
)מעל  2מ"א הראשונים הכלולים במחיר התקנת
המזגן( לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו.

מ'

10.00

135.00

1,350.00

 02.15.001.0070מילוי גז קירור .410R

ק"ג

10.00

50.00

500.00
232,800.00

סה''כ לציוד מיזוג אוויר

 02.15.002מערכת פיזור אוויר
מ"ר

80.00

100.00

8,000.00

02.15.002.0010

 02.15.002.0020תעלות אוויר ,כנ"ל ,אך בעובי מפח של  0.9מ"מ.

מ"ר

135.00

105.00

14,175.00

02.15.002.0030

תעלות אוויר ,כנ"ל ,אך בעובי מפח של  1.0מ"מ.

מ"ר

25.00

110.00

2,750.00

02.15.002.0040

תעלות עגולות מפח מגולוון בעובי פח  0.8מ"מ.

מ"ר

155.00

155.00

24,025.00

 02.15.002.0050תעלה גמישה מאלומיניום בקוטר " 12מבודדת בבידוד
" 1בצפיפות  ,kg/m3 16ציפוי פנימי אלומיניום,
עומדת בתקן ת"י .755

מ'

2.00

100.00

200.00

 02.15.002.0060תעלה גמישה מאלומיניום ,כנ"ל ,אך בקוטר " ,14עומד
בת"י .755

מ'

5.00

117.00

585.00

מ"ר

1.70

2,680.00

4,556.00

יח'

4.00

515.00

2,060.00

02.15.002.0070

תעלות אוויר ללחץ נמוך ,מפח מגולבן ,בעובי מינימאלי
 0.8מ"מ.

מפזר אוויר תקרתי עם ליבה קירית ,להתקנה בתעלה
עגולה ,לרבות ווסת כמות ,בשטח הגדול מ0.085-
מ"ר.

 02.15.002.0080מפזר אוויר תיקרתי מחליף אריח ,בגודל ",x18"18
לרבות ווסת כמות.
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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סעיף

יח'

תאור

 02.15.002.0090שבכות אוויר חוזר ,צבע בתנור ,בשטח הגדול
מ 0.085-מ"ר.

כמות

מחיר

סה"כ

מ"ר

3.50

1,300.00

4,550.00

יח'

2.00

425.00

850.00

מ"ר

1.25

1,835.00

2,293.75

02.15.002.0120

מדף אוויר לוויסות בשטח הגדול מ 0.25-מ"ר.

מ"ר

1.25

1,300.00

1,625.00

02.15.002.0130

ווסת כמות אוויר בשטח הגדול מ 0.085-מ"ר.

מ"ר

3.50

2,300.00

8,050.00

 02.15.002.0140בידוד תרמי לתעלות אוויר עשוי מסיבי זכוכית מטיפוס
חצי מוקשה מוגן ע"י רדיד אלומיניום מחוזק בעובי ".1

מ"ר

35.00

45.00

1,575.00

 02.15.002.0150בידוד אקוסטי פנימי בעובי " 1מצמר זכוכית סיבים
ארוכים  .PCF 2עבודה מושלמת.

מ"ר

200.00

55.00

11,000.00

מ"ר

160.00

92.00

14,720.00

02.15.002.0100

תריס אוויר חוזר צבוע בתנור כולל שוליים ,על צירים,
עם מסנן ,במידות של כ.60x60-

 02.15.002.0110תריס נגד גשם צבוע בתנור בשטח הגדול מ 0.1 -מ"ר.

02.15.002.0170

בידוד אקוסטי פנימי ,כנ"ל ,אך בידוד אקוסטי בעובי
".2

101,014.75

סה''כ למערכת פיזור אוויר

 02.15.003מרחבים מוגנים
 02.15.003.0010מערכת מודולרית מדגם "עומר" או ש"ע משולבת
ביציקה לאיטום מעברי צנרת גז וכבלי חשמל למזגן
מפוצל במקלט/מרחב מוגן ,המע' מאושר ע"י פיקוד
העורף ,בקיר פנימי בעובי  30ס"מ ועד  50ס"מ,
לרבות צינור אוויר מפלסטיק בקוטר  100מ"מ )",(4
פלאנג' תקני ,אטם מעוצב מובנה ,שתי טבעות
הארכה ,ברז בורר ,מחבר הפעלה לחירום,
מערכתניקוז מובנת בקיר מקלט ומחבר מפחת לחיבור
צינור ניקוז.

יח'

1.00

790.00

790.00

 02.15.003.0020כיסוי דקורטיבי למערכת מודולרית דגם "עומר" או
ש"ע במידות  31/27ס"מ.

יח'

1.00

50.00

50.00

 02.15.003.0030איטום נגד גזים במעבר צינורות בקוטר קטן מ 70-מ"מ
למרחבים מוגנים .האיטום יעשה על ידי חומר משחתי
בעובי  50-60מ"מ.

יח'

1.00

100.00

100.00

940.00

סה''כ למרחבים מוגנים

 02.15.004כללי
 02.15.004.0010קונסטרוקציית פלדה מברזל מקצועי צבוע בצבע יסוד
ו 3-שכבות צבע גמר לפי הוראת המפקח מעבר
לנדרש/כלול על-פי המפרט כתב הכמויות ואופני
מדידה מיוחדים עבור תליות מיוחדות או מתאמי
תליה/הצבה/תמיכה וכד'.
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

02.15.004.0020

צינור ניקוז  .P.V.Cקשיח בהדבקה בקוטר  2אינץ'
לרבות קשתות הסתעפויות ומתאמי חיבור לצנרת
משורשרת ,לרבות בידוד במטר הראשון.

מ'

10.00

95.00

950.00

02.15.004.0030

צינור ניקוז  .P.V.Cקשיח בהדבקה בקוטר  1.25אינץ'
לרבות קשתות הסתעפויות ומתאמי חיבור לצנרת
משורשרת ,לרבות בידוד במטר הראשון.

מ'

10.00

90.00

900.00

02.15.004.0040

תוספת לתעלות שרשוריות עבור מתאם חיבור
לתעלות פח בקטרים של " ,6"-14לרבות חבק הידוק.

יח'

1.00

45.00

45.00

 02.15.004.0050תוספת לתעלות עבור אטימת תעלות פליטה מחדרי
הכנה/שירותים בגומי סיליקוני  RTV,בכל החיבורים
לרבות אטימה טובה לגשם.

מ"ר

15.00

30.00

450.00

 02.15.004.0060אטימת תעלות במעבר דרך הגג /קיר  -פעמון אטימה.

קומפ 1.00

560.00

לא לסיכום

 02.15.004.0070תוספת לנ"ל עבור צביעת התעלות באקרילפז בשתי
שכבות לפחות )בצדדים החשופים(.

מ"ר

100.00

34.00

3,400.00

 02.15.004.0080אטימת תעלות במעבר דרך קיר  -אטימה היקפית
]זוויתן  ,[Lלרבות מריחה במרק בין התעלה לקיר,
יימדד לפי אורך הצלעות.

מ'

10.00

34.00

340.00

1,000.00

1,000.00

02.15.004.0090

כיסוי מושלם לצנרת גז וחשמל בחוץ עשוי פח מגולוון
לרבות תמיכות.

קומפ 1.00

סה''כ לכללי

8,285.00

סה''כ למערכת מיזוג אוויר

343,039.75

 02.19עבודות מסגרות חרש וסיכוך
 02.19.001מערכת קו עיגון
 02.19.001.0010תכנון וביצוע של מערכת קו עיגון רציף מבוסס כבל
אופקי  XENONבעלת תווית  CEועומדת בתקן EN
.795

מ'

25.00

490.00

סה''כ למערכת קו עיגון

12,250.00

12,250.00

 02.19.009עבודות מסגרות חרש וסיכוך
 02.19.009.0010קונסטרוקצית פלדה מפרופילי פלדה שונים כמפורט
בתוכניות וכפי שיידרש ,לרבות כל החיזוקים,
החיבורים ,הריתוכים ,הברגים מכל הסוגים ,פלטקות,
קוצים מרותכים ,קביעה בקשת ,גילוון וכו' .הכל
קומפלט לפי פרטים בתוכניות.

טון

14.00

16,320.00

228,480.00

 02.19.009.0020תוספת מחיר עבור צביעת הפלדה הנ"ל במערכת צבע
בתנור בעובי  100מיקרון.

טון

14.00

1,920.00

26,880.00
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תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 02.19.009.0030סיכוך הגג בפנל פח מבודד תוצרת קיסריה פולמרים
או ש"ע בעובי  70מ"מ עם מילוי צמר סלעים חסין אש,
הפחים מגולוונים וצבועים בתנור גמר  ,P.V.D.Fלרבות
כל החיזוקים ,החיבורים ,האיטומים ,הפלשונגים וכו'
וכל חומרי העזר למיניהם ,הכל קומפלט לפי פרטים
בתכניות ולפי פרטי ומפרטי היצרן )המדידה נטו ללא
חפיפות בהיטל על אופקי לפי שטח הפנל המבודד
בלבד(.

מ"ר

350.00

288.00

100,800.00

 02.19.009.0040מזחלה למי גשם מפח בעובי  2מ"מ ,מגולוון וצבוע
בתנור ,לרבות קונסטרוקציית נשיאה וכל החיבורים,
שרוולים לצינורות מי גשם ,החיזוקים ,הפלשונגים
מפח מגולבן וצבוע קונסטרוקצית נשיאה וכו' וכל
חומרי העזר למיניהם ,הכל קומפלט לפי פרט.

מ'

53.00

288.00

15,264.00

סה''כ לעבודות מסגרות חרש וסיכוך

371,424.00

סה''כ לעבודות מסגרות חרש וסיכוך

383,674.00

 02.22רכיבים מתועשים בבנין
 02.22.001מחיצות קלות ושונות
 02.22.001.0010מחיצה ) OPEN-SPACEבגובה עד  1.5מטר(
מלוחות גבס ירוק עם קונסטרוקציה כפולה בעובי
כ 200-מ"מ לחיזוק אסלות ,אביזרי תליה וכדי ,לרבות
גמר עליון בלוח גבס ועיבוד פינות ,הכל עד גמר
מושלם עפ"י פרטי אדריכלות.

מ'

8.00

450.00

3,600.00

 02.22.001.0080תוספת מחיר למחיצות או תקרות גבס עבור לוח גבס
עמיד מים )ירוק( או חסין אש )ורוד( בצד אחד במקום
לוח גבס רגיל.

מ"ר

30.00

14.00

420.00

4,020.00

סה''כ למחיצות קלות ושונות

 02.22.002תקרות פריקות מאריחים מינרליים
 02.22.002.0010תקרת גבס או סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס
ברוחב פרוס מעל  100ס"מ ,בהיקפי תקרות
אקוסטיות ,לרבות קונסטרוקציה ,הכל עד גמר מושלם
מוכן לצביעה.

מ"ר

80.00

240.00

19,200.00

 02.22.002.0030סגירה אופקית ואנכית )סינר( מלוחות גבס בין
מפלסים שונים ,ברוחב פרוס מעל  40ס"מ עד 60
ס"מ ,בהיקפי תקרות אקוסטיות ,לרבות קונסטרוקציה,
הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה.

מ'

10.00

190.00

1,900.00

 02.22.002.0040סגירה אופקית ואנכית )סינר( מלוחות גבס בין
מפלסים שונים ,ברוחב פרוס מעל  60ס"מ עד 100
ס"מ ,בהיקפי תקרות אקוסטיות ,לרבות קונסטרוקציה,
הכל עד גמר מושלםמוכן לצביעה.

מ'

25.00

250.00

6,250.00
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עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

 02.22.002.0050תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים )בעובי  16מ"מ(
תוצרת חברת " "Armstrongאו ש"ע ,במידות 60/60
ס"מ או  60/120ס"מ ,לרבות את הפרופילים הנושאים
והמשניים ,אלמנטי התליה וגמר זוויתנים ליד הקירות
ו/או סינרי גבס ,הכל עד גמר מושלם עפ"י פרטי
אדריכלות במחיר יסוד לאריחים  60ש"ח/מ"ר.
02.22.002.0060

תוספת מחיר לתקרות אקוסטיות עבור חיזוק עפ"י
דרישות פיקוד העורף ת"י  5103חלק 4

 02.22.002.0070תוספת לתקרות אקוסטיות עבור ביצוע עם
קונסטרוקציה מודולרית אולטרליין "פיין-ליין" במקום
קונסטרוקציה מודולרית .T-24

כמות

מחיר

סה"כ

מ"ר

90.00

200.00

18,000.00

מ"ר

11.00

45.00

495.00

מ"ר

90.00

30.00

2,700.00

סה''כ לתקרות פריקות מאריחים מינרליים

48,545.00

סה''כ לרכיבים מתועשים בבנין

52,565.00

 02.23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
 02.23.001כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
הערות.1 :סוג הבטון ב.2 .30-מחירי היחידה כוללים
ביצוע כל הנידרש לקבלת דרגת חשיפת הבטון על פי
תקן ישראלי118.
 02.23.001.0010כלונסאות בטון לביסוס ,קידוח ויציקה ,בקוטר  60ס"מ
ובעומק כנדרש ,לרבות יציקה בשיטת CFA

מ'

300.00

278.00

83,400.00

 02.23.001.0020כלונסאות בטון לביסוס ,קידוח ויציקה ,בקוטר  70ס"מ
ובעומק כנדרש ,לרבות יציקה בשיטת CFA

מ'

180.00

346.00

62,280.00

 02.23.001.0030מוטות פלדה רתיכים ,עגולים ומצולעים לזיון
הכלונסאות-הפלדה מסוג פ.500-

טון

14.00

4,512.00

63,168.00

סה''כ לכלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

208,848.00

סה''כ לכלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

208,848.00

 02.30ציוד וריהוט מורכב בבניין
 02.30.001אביזרים במקלחת ובשירותים
יח'

2.00

320.00

640.00

 02.30.001.0010מאחז נכים ישר לדלת
מאחז יד שתי מישורים לשירותי נכים  -מאחז לקיר
מידות  60/60ס"מ בציפוי פלסטיק

יח'

2.00

620.00

1,240.00

 02.30.001.0030זרוע מתרוממת עם בוקסה  -אורך  80ס"מ בציפוי
פלסטיק

יח'

2.00

1,150.00

2,300.00

 02.30.001.0050מתקן לנייר צץ רץ עם נעילה

יח'

4.00

220.00

880.00

02.30.001.0020
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עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

02.30.001.0060

מתקן לנייר טואלט ג'מבו

יח'

5.00

265.00

1,325.00

02.30.001.0070

סבונייה תלויה

יח'

6.00

90.00

540.00

02.30.001.0080

פח אשפה פלסטיק נתלה  8ליטר

יח'

2.00

290.00

580.00

02.30.001.0090

פח אשפה פלסטיק נתלה  23ליטר

יח'

2.00

300.00

600.00

יח'

6.00

300.00

1,800.00

יח'

4.00

215.00

860.00

 02.30.001.0100מראה טריפלקס עפ"י הנחיות יועץ בטיחות .מסגרת
פרופיל אלומיניום  10/10מ"מ סביב מראה בגודל
 90/50ס"מ
02.30.001.0110

מדף

10,765.00

סה''כ לאביזרים במקלחת ובשירותים

 02.30.002ריצוף ,ריהוט ושונות
 02.30.002.0140ריפוד הגנה על הקיר בעובי  100מ"מ מצופה בעל
אישור דגם מכון התקנים

מ"ר

45.00

450.00

20,250.00

 02.30.002.0150רצפת פרקט דגם ניו-שוק על פי המפרט הערוני -ע תל
אביב ,לרבות פנלים

מ"ר

330.00

495.00

163,350.00
183,600.00

סה''כ לריצוף ,ריהוט ושונות

 02.30.008מתקני ספורט
 02.30.008.0030סימון מגרש כדור עף אולימפי בצבע פוליאוריטן
מתאים ,תיקני  -הסימון לפי הוראות התקן החדש

קומפ 1.00

1,800.00

1,800.00

 02.30.008.0035סימון מגרש כדור סל אולימפי בצבע פוליאוריטן
מתאים ,תיקני  -הסימון לפי הוראות התקן החדש

קומפ 1.00

2,640.00

2,640.00
4,440.00

סה''כ למתקני ספורט

 02.30.009מתקני ספורט  -אולם ספורט
 02.30.009.0010מתקן סל ראשי מתקפל הצידה לתקרה חשמלי כולל
מנגנון לשינוי גובה ידני בעל " אישור דגם של מכון
התקנים הישראלי " הכולל בדיקה מלאה להתאמה
לתקן הישראלי ת"י  5515חלק  - " 1ציוד ספורט  :ציוד
כדורסל  -דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה
ממרץ  .2004דגם ספורט הדרום מק"ט , BS11190או
שווה ערך מאושר

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי16774 :

יח'

4.00

43,700.00

174,800.00

בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ

23/01/2020

**בית ספר גיל 23/1/2020 -

עמוד
103

עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 02.30.009.0020מתקן סל דגם  FLUKI-AMצדדי בעצוב מתקדם ,בעל
אישור דגם , 5515בליטה  1.20מ' מתקפל חשמלית
הצידה לקיר ,כולל מנגנון שינוי גובה חשמלי המאפשר
שינוי גובה ל-קט סל ע"י מפעיל אחד ללא מאמץ ותוך
פחות מ 5 -שניות כולל לוח פרספקט  15ממ מוגן U.V
כולל פינוי מיוחד באזור החישוק .,כולל חישוק קפיצי
אולימפי בעל שלושה קפיצים פנימיים ורשת
מקצועית,כולל הוספת ריפודי הגנה דו צדדי ללוח הסל
עשוי פוליאוריטן עמיד תקני לפי דרישות -.FIBA
מתקני סל לאולמות ספורט "מק"ט ספורט הדרום
 , 11148או שווה ערך מאושר

יח'

2.00

31,050.00

62,100.00

 02.30.009.0030מתקן כדור עף אלומיניום כולל מנגנון למתיחת רשת
וריפוד מגן תיקני  -בעל " אישור דגם של מכון התקנים
הישראלי " הכולל בדיקה מלאה להתאמה לתקן
הישראלי ת"י  5515חלק  - " 2ציוד ספורט  :ציוד כדור
עף  -דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה ממרץ
 .2004דגם ספורט הדרום מק"ט , BV090105או
שווה ערך מאושר

יח'

1.00

9,085.00

9,085.00

 02.30.009.0050סולם שוודי בוק בעל " אישור דגם של מכון התקנים
הישראלי " הכולל בדיקה מלאה להתאמה לתקן
הישראלי ת"י  5515חלק  - " 3ציוד ספורט  :ציוד
התעמלות -סולמות  -דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות
בדיקה ממרץ  .2004דגם ספורט הדרום מק"ט
, GM1202או שווה ערך מאושר

מ'

6.00

2,760.00

16,560.00

 02.30.009.0060רשת הגנה בגודל  6X12מ' אשר תהיה בנויה מרשת
מסוג פולימיד עובי  4ממ וקשורה ואל מערכת הרמה
חשמלית המותקנת בתקרה ,באמצעות רצועות
המאפשרות הרמה תוך כדי קיפול אל תקרת  /קיר
האולם .ליצירת הגנה על קיר האולם מאחורי השער
יצרן הציוד יהיה בעל "אישור  ISO 9001/2008תקף
לפרק - 5517מחיצות לאולמות ספורט "מק"ט ספורט
הדרום  , 11148או שווה ערך מאושר

יח'

2.00

28,750.00

57,500.00

 02.30.009.0070שערי כדור יד בעל " אישור דגם של מכון התקנים
הישראלי " הכולל בדיקה מלאה להתאמה לתקן
- EN749שערי כדור יד " .דגם ספורט הדרום מק"ט
, HB03N301BVאו שווה ערך מאושר

יח'

2.00

6,325.00

12,650.00

 02.30.009.0080עוגן למתקני ספורט לשימוש בחיבור מתקני הספורט
,מגולוון כולל מכסה בציפוי מסוג הרצפה ,כולל רוזטות
אלומניום

יח'

8.00

750.00

6,000.00

 02.30.009.0090שרוולים לעמודי כדור עף בלתי מחלידים ,מבוטנים
ברצפה כולל רוזטת אלומניום ומכסה בציפוי מסוג
הרצפה

יח'

2.00

1,035.00

2,070.00

 02.30.009.0100סימון מגרש כדור סל אולימפי בצבע פוליאוריטן
מתאים ,תיקני -הסימון לפי הוראות התקן החדש

יח'

1.00

2,760.00

2,760.00
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עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 02.30.009.0110סימון מגרש כדור עף אולימפי בצבע פוליאוריטן
מתאים ,תיקני -הסימון לפי הוראות התקן החדש

יח'

1.00

1,840.00

1,840.00

 02.30.009.0120מתקן זוג טבעות עולות ויורדות במבנה מחובר
לקונסטרוקציה עילית צבוע בתנור ,כולל מערכת שינוי
גובה הטבעות מיציקה ,כולל אבטחה משולשת של
הטבעות לבטיחות בעל אישור דגם מכון התקנים

יח'

1.00

6,210.00

6,210.00

מתקן  4חבלי טיפוס ,מצופים בחלקם התחתון למניעת
הפרמות החבל,במבנה חיבור לקונצטרוקציה ,מתקפל
לקיר צד בעל אישור דגם מכון התקנים

יח'

1.00

6,210.00

6,210.00

 02.30.009.0160לוח תוצאות תקני הכולל שעון זמן ,תוצאה עבירות
קבוצה,גודל אותיות  15ס"מ לפחות בעל נוריות ,LED
מיועד למשחקי כדור סל כדור עף וכדור יד כולל פיקוד
שיונח בעמדת השופטים

יח'

1.00

29,900.00

29,900.00

יח'

1.00

9,085.00

9,085.00

יח'

1.00

39,100.00

39,100.00

02.30.009.0130

02.30.009.0170

מתקן  24שניות ) 2צגים(

02.30.009.0180
מערכת בקרה ממוחשבת ,מפוקדת בקר מתוכנת
ומשולבת מסך נגיעה ,קלה ונוחה לתפעול .המערכת
מאובטחת הן ע"י מפתח והן ע"י אבטחת תוכנה.
הפעלת המתקנים נעשית ע"י בחירת המתקן המתאים
להפעלה ,קבלת חיווי הבחירה ואפשרות הרמה או
הורדה מבוקרת.
למערכת זרם נמוך לבטיחות ,משולבת עם לוח חשמל
מתאים להפעלה נוחה ובטיחותית של מתקני הספורט
השונים.
סה''כ למתקני ספורט  -אולם ספורט

435,870.00

סה''כ לציוד וריהוט מורכב בבניין

634,675.00

 02.34מערכות גילוי וכיבוי אש
 02.34.012אביזרים לרכזת ממוענת
02.34.012.0035

גלאי עשן לתעלת מיזוג אוויר לרכזת ממוענת

 02.34.012.0040זוג גלאי עשן ,משדר קרן ומקלט ,מיפתח כיסוי
 100/16מ' לפחות
02.34.012.0060

רכזת גילוי ממוחשבת ,ממוענת ,קיבולת  250כתובות

 02.34.012.0300מנורת סימון אזעקת אש לרכזת ממוענת
סה''כ לאביזרים לרכזת ממוענת

יח'

5.00

קומפ 3.00

5,400.00

16,200.00

יח'

1.00

5,250.00

5,250.00

יח'

5.00

120.00

600.00
26,000.00

 02.34.013חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

 02.34.013.0010חייגן אוטומטי לרבות הודעה מוקלטת ומטען עם מצבר

יח'

כמות
1.00

מחיר
1,000.00

סה''כ לחייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש

סה"כ
1,000.00
1,000.00

 02.34.020מערכות כיבוי אש
הערה :הידרנטים ,גלגלונים ,זרנוקים ,מטפים ועמדות
נייחות  -ראה תתי פרקים .57.026 ,07.100
0.00

סה''כ למערכות כיבוי אש

 02.34.022מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים
ומערכת גילוי
 02.34.022.0010עמדת כריזה ראשית משולבת במרכז הבקרה הכוללת
מחולל הודעות דיגיטאלי להעברת  10הודעות
אוטומטיות לפחות כולל מיקרופון פנימי מאושר UL
ומת"י

יח'

1.00

12,200.00

12,200.00

 02.34.022.0020מגבר הספק דיגיטלי בעל הספק של  W800לפחות
מותאם להתקנה בתוך מארז )המארז כלול במחיר
הספק( לפי תקן UL-1220

יח'

1.00

6,500.00

6,500.00

 02.34.022.0030יחידת שליטה ומיתוג אזורים במרכז השליטה ל24 -
אזורים לפחות ,לרבות מיקרופון מקומי ,מותאמת
להתקנה בשולחן בקרה או במסד ציוד

יח'

1.00

4,880.00

4,880.00

 02.34.022.0040יחידת שליטה מרוחקת ומיתוג אזורים במרכז השליטה
ל 24 -אזורים לפחות ,לרבות מיקרופון מקומי,
מותאמת להתקנה בשולחן בקרה או במסד ציוד

יח'

1.00

4,880.00

4,880.00

 02.34.022.0060פאנל כבאים מושלם עפ"י מפרט ,פרט ודרישות יועץ
הכולל כל לחצני הפסקת חירום מחווטים בכבילה
חסינת אש ,כולל מקרופון כריזה חיבור מושלם
למערכת רכזת אש כולל כלהציוד להפעלה מושלמת.
פאנל כולל ניתוק חח"י ,הפעלת מפוח וחלונות שחרור
עשן ,מע' כריזה ומקרופון  .PTTנורות סימון בהתאם
לדרישות התקן

יח'

1.00

1,250.00

1,250.00

 02.34.022.0070ספק כח כולל מצברים לגיבוי מגברי ההספק למשך 48
שעות לפחות ב STANDBY+ 30 -דקות בזמן הפעלה

יח'

1.00

2,500.00

2,500.00

02.34.022.0080

יחידת סנכרון נצנצים ) 8-10נצנצים(

יח'

1.00

2,250.00

2,250.00

02.34.022.0110

יחידת מיקרופון מרוחקת עם  ,TTPלרבות מארז עם
דלת שקופה כולל יחידת כתובת לזיהוי מיקום היחידה
באתר

יח'

1.00

1,100.00

1,100.00

סה''כ למערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים
ומערכת גילוי

 02.34.025מערכת בקרה ושליטה בפתחי שחרור עשן
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי16774 :

35,560.00

בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ

23/01/2020

**בית ספר גיל 23/1/2020 -

עמוד
106

עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 02.34.025.0035מערכת פיקוד ושליטה בפתחי עשן דגם  SHEV24עד
 24vdc A24מתוצרת  Simon Rwaגרמניה משווק
ע"י חב' "מטלפרס בע"מ" או ש"ע ,עומדת בתקן
אירופאי חדש  EN12101-9/10ובתקן הישראלי
 21927-9/10לרבות מצברים למשך  150שעות
עבודה בחירום ,מנגנון בקרת טעינה לסוללות ,התראה
קולית וויזואלית למצב המערכת בחירום )צנרת וכבלים
חסיני אש משולמים בנפרד(

יח'

1.00

14,800.00

14,800.00

 02.34.025.0105בקר הפעלה אזורי לשעת חירום לרבות נורות חיווי
להתראה ,לרבות לחצן איפוס ידני דוגמת הדגם HE-
 80תוצרת  ,Simon Rwaמשווק ע"י "מטלפרס" או
ש"ע

יח'

1.00

250.00

250.00

 02.34.025.0210כרטיס  RESETאוטומטי לאחר איפוס מערכת גילוי
האש

יח'

1.00

450.00

450.00

יח'

1.00

1,480.00

1,480.00

02.34.025.0220

כרטיס אלקטרוני לפתיחה מקומית המאפשר שימוש
בחלון גם לאיוורור ,מאפשר הפעלת  6חלונות בו
זמנית באמצעות  2גידים ,ללא צורך בחיווט נוסף ,דגם
 M-100תוצרת Simoמשווק ע"י "מטלפרס" או ש"ע n,
Rwa
סה''כ למערכת בקרה ושליטה בפתחי שחרור עשן

16,980.00

סה''כ למערכות גילוי וכיבוי אש

79,540.00

 - 03מבנה שומר וחדר אשפה  +עבודות פיתוח
 03.01עבודות עפר
 03.01.001עבודות עפר
 03.01.001.0010חפירה ו/או חציבה בשטח לעומקים שונים כנדרש.
לרבות מילוי חוזר ממיטב העפר מהודק בשכבות של
 20÷15ס"מ ו/או סילוק למקום שפך מאושר.המדידה
נטו ללא מרחבי עבודהוללא שיפועי חפירה.

מ"ק

200.00

48.00

9,600.00

 03.01.001.0020חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד וראשי כלונסאות
במידות שונות .לרבות מילוי חוזר ממיטב העפר
מהודק בשכבות של  20÷15ס"מ ו/או סילוק למקום
שפך מאושר .המדידה נטוללא מרחבי עבודה וללא
שיפועי חפירה.

מ"ק

4.00

115.00

460.00

 03.01.001.0030הידוק השתית לצפיפות של  98%מוד.א.א.ש.הו.

מ"ר

175.00

10.00

1,750.00

מ"ק

75.00

144.00

10,800.00

03.01.001.0040

מצע סוג א' מהודק בשכבות של  20÷15ס"מ לצפיפות
של  98%מוד.א.ש.הו.
סה''כ לעבודות עפר

22,610.00

סה''כ לעבודות עפר

22,610.00
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תאור
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מחיר

סה"כ

 03.02עבודות בטון יצוק באתר
 03.02.001עבודות בטון יצוק באתר
הערות .1 :סוג הבטון ב 30-אלא אם צויין אחרת.2 .
מחירי היחידה כוללים ביצוע כל הנידרש לקבלת דרגת
חשיפת הבטון על פי תקן ישראלי .118
מצע יריעות פוליאתילן בעובי  0.3מ"מ מתחת למרצפי
בטון ,פרושים בחפיות של  20ס"מ .המדידה נטו.

מ"ר

35.00

8.00

280.00

03.02.001.0010

 03.02.001.0020מצע ארגזי פוליביד בגובה  20ס"מ מתחת למרצפי
בטון וקורות יסוד ,לרבות מצע בטון רזה בעובי  5ס"מ,
צלעות בטון  10/20ס"מ במשבצות של  100/100ס"מ
ולוחות צמנט בורד בצידי קורות יסוד .המדידה בהיטל
אופקי.

מ"ר

35.00

125.00

4,375.00

 03.02.001.0030קורות יסוד במידות שונות כמפורט בתוכניות לרבות
בליטות ומגרעות.

מ"ק

4.00

1,344.00

5,376.00

 03.02.001.0040מרצפי בטון בעובי  25ס"מ.

מ"ר

35.00

240.00

8,400.00

 03.02.001.0045קירות בטון בעובי  25ס"מ.

מ"ק

16.00

1,344.00

21,504.00

 03.02.001.0050עמודי בטון במידות חתך שונות לרבות בליטות
ומגרעות.

מ"ק

1.00

1,440.00

1,440.00

מ"ק

8.00

1,440.00

11,520.00

 03.02.001.0070תקרות או גגות בטון בעובי  25ס"מ.

מ"ר

70.00

336.00

23,520.00

 03.02.001.0080שיפועים בגג מבטקל במשקל מרחבי של 1200
ק"ג/מ"ק ,בעובי מינימאלי של  4ס"מ ,לרבות החלקה
כהכנה לאיטום.

מ"ק

10.00

528.00

5,280.00

מ"ק

65.00

1,536.00

99,840.00

 03.02.001.0100גשרי קור מלוחות קלקר  F-30בעובי  5ס"מ לרבות
אדקס ,רשת  XPMוכו'.

מ"ר

10.00

58.00

580.00

 03.02.001.0110קירות בטון/גדרות בטון בפיתוח ,במידות שונות,
לרבות עבודות חפירה/מילוי ,מצע בטון רזה ,יסודות
עוברים ,קירות בטון וכו' .המדידה לפי נפח הבטון
בלבד.

מ"ק

115.00

1,440.00

165,600.00

 03.02.001.0120בידוד הגג על ידי פלטות פוליסטירן מסוג  F-30בעובי
 3ס"מ ,מודבק לתקרת הבטון באספלט חם.

מ"ר

62.00

34.00

2,108.00

03.02.001.0060

03.02.001.0090

קורות בטון תחתונות או עליונות או בדלות במידות
שונות לרבות בליטות ומגרעות.

קורת ראש במידות שונות יצוקה על כלונסאות הדיפון
לרבות ניקוי וסיתות הכלונסאות עד לקבלת בטון נקי
ויציב.
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עזרא ובצרון

תאור

סעיף

 03.02.001.0130קיר בטון בעובי מינימום  15ס"מ יצוק בצמוד
לכלונסאות הדיפון לרבות ניקוי ושטיפת כלונסאות
הדיפון  ,מילוי בטון עד עומק חצי קוטר הכלונס ,קידוח
חורים,ניקוי הקדח בלחץ אוויר ,קוצים ,דבק אפוקסי
וכו'.
03.02.001.0140

תוספת מחיר עבור בטון ב 40-במקום ב.30-

 03.02.001.0150מוטות פלדה עגולים ומצולעים רתיכים ורשתות פלדה
מרותכות,בקטרים ובאורכים שונים ,לזיון
הבטון-הפלדה מסוג פ.500-

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

מ"ר

425.00

336.00

142,800.00

מ"ק

250.00

48.00

12,000.00

טון

38.00

4,512.00

171,456.00

676,079.00

סה''כ לעבודות בטון יצוק באתר

 03.02.006יציקות ביניים ,עמודי פלדה ,ברגי עיגון ושונות
03.02.006.0900

הגבהות בטון ב 30-בשטחי חתך שונים עד  0.10מ"ר,
מסביב לפתחים ו/או הפרשי גובה ו/או מתחת לקירות
ומחיצות לתיחום שטחים "רטובים" ,לרבות קוצים וכו'.

מ"ק

0.10

2,300.00

230.00

סה''כ ליציקות ביניים ,עמודי פלדה ,ברגי עיגון ושונות

230.00

סה''כ לעבודות בטון יצוק באתר

676,309.00

 03.04עבודות בנייה
 03.04.001עבודות בנייה
מ"ר

6.00

202.00

1,212.00

03.04.001.0010

קירות בלוקי פומיס בעובי  20ס"מ לרבות חגורות בטון
אופקיות ,אנכיות ,הקפיות ,שטרבות,חגורות בהיקף
פתחים ,זיון החגורות ,עיגון לקיים באמצעות
קוצים,עיבוד פתחים וכו'.

 03.04.001.0020קירות בלוקי פומיס בעובי  25ס"מ ,לרבות חגורות
בטון אופקיות ,אנכיות ,הקפיות ,שטרבות,בלוקי
תעלה,חגורות בהיקף פתחים ,זיון החגורות ,עיגון
לקיים באמצעות קוצים,עיבוד פתחים וכו'.

מ"ר

15.00

240.00

3,600.00

 03.04.001.0030הפרדה בין מרצפי בטון ובין נידבך ראשון של קורות
בנייה בנייר טול דו שכבתי.

מ"ר

7.00

48.00

336.00

סה''כ לעבודות בנייה

5,148.00

סה''כ לעבודות בנייה

5,148.00

 03.05איטום
 03.05.001איטום רצפת קומת קרקע התלויה על גבי
ארגזים
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עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

 03.05.001.0002איטום ביריעות  APPבעובי  4מ"מ .כ 50-ס"מ מפני
רצפת קומת קרקע מולחמת לתשתית ע"ג פריימר
תואם על דופן קורה היקפית במפגש רצפה/קיר חוץ
03.05.001.0003

יריעות איטום הרצפה ביריעות  HDPEתלת מימד
בעובי  0.6מ"מ ,בחפיות של  20ס"מ ,הידוק היריעות
לעוגן מכני

 03.05.001.0005עצר מים כימי

כמות

מחיר

סה"כ

מ"ר

70.20

65.00

4,563.00

מ"ר

33.30

25.00

832.50

מ'

27.00

50.00

1,350.00
6,745.50

סה''כ לאיטום רצפת קומת קרקע התלויה על גבי
ארגזים

 03.05.003איטום יציאה לחצר
 03.05.003.0001איטום ביריעת  APPבעובי  4מ"מ .כ 2-מ' מחגורת
הבטון מולחמת לתשתית ע"ג פריימר תואם ע"ג
תשתית בטון

מ"ר

8.00

65.00

סה''כ לאיטום יציאה לחצר

520.00

520.00

 03.05.006איטום חדרים רטובים
 03.05.006.0001עיצוב רולקות קעורות מבטון 5X5 ,ס"מ עם מוסף
פולימרי

מ'

7.70

25.00

192.50

 03.05.006.0002מערכת איטום ראשונה :לפני הנחת צנרת אופקית
מריחות צמנט הידראולי מוגמש בעובי  2מ"מ.

מ"ר

3.10

32.00

99.20

 03.05.006.0003מערכת איטום שניה :איטום במריחות פוליאוריתן
ביטומני כגון  P.Bשל חברת אלכימיקה )משווק ע"י
פולידן( בעובי כולל של  2מ"מ .האיטום יעלה גם על
גבי הקירות לגובה של  15ס"מ.

מ"ר

3.10

110.00

341.00

פריימר תואם לשכבת האיטום

מ"ר

3.10

30.00

93.00

03.05.006.0004

725.70

סה''כ לאיטום חדרים רטובים

 03.05.008איטום חדר אשפה
 2 03.05.008.0001שכבות של איטום צמנטי הידראולי מוגמש בצבעים
מתחלפים עולים עג"י הקיר  50ס"מ בעובי  2,5מ"מ,
הטבעת ארג זכוכית אלקלי במפגש מישורים עולה עג"י
הקיר והרצפה 30ס"מ.

מ"ר

25.40

45.00

סה''כ לאיטום חדר אשפה

1,143.00

1,143.00

 03.05.012איטום גג עליון גלוי
 03.05.012.0001עיצוב רולקות קעורות מבטון 5X5 ,ס"מ עם מוסף
פולימרי
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עזרא ובצרון

סעיף

תאור

יח'

03.05.012.0002

פריימר ביטומני התואם את השכבה הבאה בכמות של
כ 250-גרם/מ"ר

כמות

מחיר

סה"כ

מ"ר

60.60

15.00

909.00

מ"ר

60.60

17.00

1,030.20

מ"ר

60.60

15.00

909.00

 03.05.012.0007ביטומן פולימרי כגון "פוליגום" בעובי  2מ"מ של
ביטום.

מ"ר

60.60

40.00

2,424.00

 03.05.012.0008איטום ביריעה ביטומנית  SBSדרג  Rבעובי  5מ"מ

מ"ר

60.60

65.00

3,939.00

 03.05.012.0009יריעות חיזוק וחיפוי בכל מפגשי מישורים.

מ'

45.40

55.00

2,497.00

 03.05.012.0003איטום הבטון הקונסטרוקטיבי בשכבה מעכבת אדים,
ביטומן  25/75בכמות של  2ק"ג/מ"ר
03.05.012.0006

פריימר ביטומני התואם את השכבה הבאה בכמות של
כ 250 -גרם/מ"ר.

סה''כ לאיטום גג עליון גלוי

12,843.20

סה''כ לאיטום

21,977.40

 03.06נגרות אומן ומסגרות פלדה
 03.06.002מסגרות
03.06.002.1000

דלת "פלדלת" ,הכל על פי סימון  MB-1ברשימת
מסגרות

 03.06.002.1002מערכת דלתות עם חלק קבוע עליון עם רפפות פח
מגולוון ,הכל על פי סימון  MB-2ברשימת מסגרות

יח'

2.00

3,600.00

7,200.00

יח'

1.00

5,900.00

5,900.00

סה''כ למסגרות

13,100.00

סה''כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

13,100.00

 03.07מערכות תברואה וכיבוי אש בבנין
 03.07.001מערכות הספקת מים קרים וחמים וכיבוי אש
הידרנטים.
סעיפי הצנרת המובאים להלן כוללים ספחים בכל
קוטר,תליות וחיזוקים מכל הסוגים שילוט וצביעה.
כמוכן העבודה כוללת ביצוע חורים ,ומעברים בקירות
ורצפות קימים .הכל לפי המפרט הכללי הבנמשרדי
פרק  07והנחיות המפקח בשטח.
 03.07.001.0010צינורות ) 80R-PPפולירול( בהתאם לת"י 5111
בחיבורי הלחמה  ,סוג הצינור .FASER-SDR 7.4
בקוטר "½ ) 20ממ'( מורכבים גלוי או בקיר כולל
ספחים ,תמיכות ,חיזוקים,תעלת רשת לפי הוראת
המפקח .

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי16774 :

מ'

10.00

55.00

550.00
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עמוד
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עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 03.07.001.0020צינורות ) 80R-PPפולירול( בהתאם לת"י 5111
בחיבורי הלחמה  ,סוג הצינור .FASER-SDR 7.4
בקוטר" 25) 3/4ממ'( מורכבים גלוי או בקיר כולל
ספחים ,תמיכות ,חיזוקים ,תעלת רשת לפי הוראת
המפקח .

מ'

15.00

81.00

1,215.00

 03.07.001.0080בידוד צינור למים חמים גלוי בתרמילים עובי  9מ"מ
קוטר הצינור " 1/2כולל עטיפה סרט פלסטי תוצרת
"רונדופלסט" או ש.ע כולל עטיפת פח מגולבן בעובי
 0.3מ"מ מחוברבניטים.

מ'

5.00

30.00

150.00

מ'

5.00

20.00

100.00

 03.07.001.0150מגוף מעבר " "Tאינטרפוץ בקוטר " 1/2עם כיפה
תוצרת "ניל" או ש"ע כולל שסתום אל-חוזר ומסנן.

יח'

2.00

80.00

160.00

 03.07.001.0160ברז דלי " 1/2מפליז מצופה כרום מהקיר תוצרת
"חמת" או ש"ע.

יח'

1.00

150.00

150.00

 03.07.001.0180מגוף כדורי מסגסוגת נחושת ואטם טפלון מתאים
למים קרים וחמים ללחץ עבודה של עד  10אטמ'
כדוגמת תוצרת "הבונים" סידרה  46או ש"ע בקוטר
".1/2

יח'

1.00

200.00

200.00

 03.07.001.0190מגוף כדורי מסגסוגת נחושת ואטם טפלון מתאים
למים קרים וחמים ללחץ עבודה של עד  10אטמ'
כדוגמת תוצרת "הבונים" סידרה  46או ש"ע בקוטר
".3/4

יח'

2.00

250.00

500.00

 03.07.001.0270מחמם מים מיידי כדוגמת תוצרת "שטיבל אלטרון "
דגם "טרמוספיד" דגם , DHM4 :חיבור חשמלי
חד-פאזי לפי פירוט במפרט הטכני המיוחד כולל כל
האביזרים )מגופים( לניתוק, ,שסתומים אלחוזרים
והכנות לחיווי להזנת חשמל ולבקרת מבנה.

יח'

1.00

1,000.00

1,000.00

יח'

1.00

400.00

400.00

 03.07.001.0300שסתום מז"ח )מונע זרימה חוזרת( תוצרת ""WATTS
או ש"ע על קו בקוטר " 3/4מחובר בספחי הברגה
ורקורדים .

יח'

1.00

800.00

800.00

 03.07.001.0320נקודת שטיפה בחדר אשפה הכוללת גלגילון עם זרנוק
בקוטר " 3/4באורך  30מ' ,מסלנה רב שימושית,
שסתום כדורי קוטר " 1לפתיחה מהירה מזנק ומסלנה.

יח'

1.00

1,200.00

1,200.00

" 03.07.001.0340קולרים" המבוצעים על צנרת  PPRבמעבר בין אזורי
אש בקוטר עד  110מ"מ  ,מאושרים לשימוש ע"י יצרן
הצנרת מותקן לפי הנחיות יצרן בלבד ,עפ"י הנחיות
המפקח בלבד!!!!.

יח'

4.00

170.00

680.00

03.07.001.0090

03.07.001.0280

בידוד צינור למים חמים בקיר בתרמילים עובי  4מ"מ
קוטר הצינור " 1/2כולל עטיפה בסרט פלסטי תוצרת
"רונדופלסט" או ש"ע .

שסתום אל-חוזר מדף מברונזה מחובר בהברגה
תוצרת  HATTERSLEYדגם C47 :בקוטר ".3/4

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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עמוד
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עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה''כ למערכות הספקת מים קרים וחמים וכיבוי אש
הידרנטים.

סה"כ
7,105.00

 03.07.002נקזים ואיוור
כל סעיפי הצנרת בתת-פרק זה כוללים ביצוע ספחים
בכל קוטר  ,תליות ,תמיכות  ,חיזוקים וצביעה לפי
המפרט הטכני המיוחד והמפרט הכללי פרק . 07
 03.07.002.0010צינורות מי-דלוחין וניקוז מ"א מורכבים גלוי או בקירות
או במילוי הריצוף או בחריצים בבטון כולל תמיכות!
וחיזוקים ,וכולל עטיפת בטון רזה לצינורות במילוי
ובחריצים ,סוג הצינור ) H.D.P.Eפוליאטילן בצפיפות
גבוהה( צנרת וספחים!!! משל אותו יצרן  ,צנרת מורפת
לפי ת"י  4476ו  EN1519המותקן לפי הוראות יצרן
מחובר בריתוךהשקה או בהברגה כולל כל האביזרים
הדרושים להתפשטות בקוטר  32-63מ"מ.

מ'

20.00

66.00

1,320.00

 03.07.002.0020צינורות מי-שופכין ואיוור מורכבים גלוי או על קירות
כולל תמיכות! וחיזוקים ,סוג הצינור H.D.P.E
)פוליאטילן בצפיפות גבוהה( צנרת וספחים!!! משל
אותו יצרן  ,צנרת מורפת לפי ת"י  4476ו EN1519
המותקן לפי הוראות יצרן מחובר בריתוך השקה או
מחברי ריתוך חשמליים כולל כל האביזרים הדרושים
להתפשטות וכד' כולל ספחים תליות וחיזוקים בקוטר
 110מ"מ.

מ'

6.00

110.00

660.00

 03.07.002.0030צינורות מי-שופכין טמונים בקרקע בעומק עד  1.50מ'
סוג הצינור ) H.D.P.Eפוליאטילן בצפיפות גבוהה(
צנרת וספחים!!! משל אותו יצרן  ,צנרת מורפת לפי
ת"י  4476ו EN1519המותקן לפי הוראות יצרן מחובר
בספחי ריתוך חשמלי ע"י אלקטרודות "ELECTRO-
 "FIUSIONאו בריתוך פנים לפי התקן ,כולל כל
האביזרים הדרושים להתפשטות וכד'כולל ספחים
תליות וחיזוקים בקוטר  110מ"מ.

מ'

8.00

200.00

1,600.00

 03.07.002.0040צינורות מי-שופכין טמונים בקרקע בעומק עד  1.50מ'
סוג הצינור ) H.D.P.Eפוליאטילן בצפיפות גבוהה(
צנרת וספחים!!! משל אותו יצרן  ,צנרת מורפת לפי
ת"י  4476ו EN1519המותקן לפי הוראות יצרן מחובר
בספחי ריתוך חשמלי ע"י אלקטרודות "ELECTRO-
 "FIUSIONאו בריתוך פנים לפי התקן ,כולל כל
האביזרים הדרושים להתפשטות וכד'כולל ספחים
תליות וחיזוקים בקוטר  160מ"מ.

מ'

6.00

245.00

1,470.00

 03.07.002.0050תוספת לצינורות הנ"ל הטמונים בקרקע עבור עטיפת
בטון מזוין בעובי  10ס"מ סביב הצינורות לפי פרט
והנחיות מת"י.

מ'

12.00

40.00

480.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 03.07.002.0060קופסת בקורת )" (4"/2או קופסה בקורת נופלת
)" (4"/4קוטר  100מ"מ מ .P.Pעם מכסה או מכסה
מפליז מצופה כרום מתברג לפי ת"י  680ומסגרת
מרובעת תוצרת "מפה".

יח'

3.00

220.00

660.00

 03.07.002.0070מחסום ריצפה )" (4"/2קוטר  100מ"מ מ .P.Pעם
מכסה מפליז מצופה כרום מתברג לפי ת"י 680
ומסגרת מרובעת תוצרת "מפה".

יח'

3.00

220.00

660.00

 03.07.002.0080מחסום רצפה " 6"/4מ  .H.D.P.Eתוצרת "גבריט" או
ש"ע כולל מאריך ,צווארון איטום וסל מחורר מפלב"ם
מורכבים לפי פרט עם מכסה רשת מפליז מצופה כרום
מתברג לפי ת"י 680ומסגרת מרובעת תוצרת "מפה"
או משולב בתעלת ניקוז מפלב"ם..

יח'

1.00

1,600.00

1,600.00

 03.07.002.0090הכנה לחיבור צינור גמיש לניקוז מ"א ע"י מופה
מוברגת והכנה לכניסת צינור גמיש בלחץ עם אטם.

יח'

2.00

132.00

264.00

 03.07.002.0100כובע ברדס מפח פלדה או  H.D.P.Eבקוטר "6",4
לצינור אויר

יח'

2.00

88.00

176.00

" 03.07.002.0110קולרים" המבוצעים על צנרת  HDPEבמעבר בין
אזורי אש בקוטר עד  110מ"מ  ,מאושרים UL/FM
חרושתיים משל יצרן הצנרת כדוגמת תוצרת
" "GEBERITדגם "tt90 PLUSRohrscho" :או ש"ע.
מותקן לפי הנחיות יצרן בלבד ,עפ"י הנחיות המפקח
בלבד!!!!.

יח'

3.00

275.00

825.00

 03.07.002.0120צווארונים מחומר ביטומני למעבר צנרת  ,קופסאות
בקרה נופלות ומחסומי רצפה דרך חורים בתקרות,
מוצרים חרושתיים בקוטר של " ,6"-2תוצרת "קיסנר"
או ש"ע מאושר ת"י.

יח'

5.00

24.00

120.00

 03.07.002.0130רשת סבכה לתעלות ניקוז עשויה מפלב"ם במידות
אורך משתנות ברוחב של  25ס"מ כולל פרופיל L
במידות  25\25מ"מ מקובע לתעלת הבטון כדוגמת
דגם A-100 :של חברת פנחס הישריק או ש"ע

מ'

4.00

380.00

1,520.00

11,355.00

סה''כ לנקזים ואיוור

 03.07.003קבועת תברואה ואביזריהן
 03.07.003.0010אסלה תלויה דגם "קליר" מק"ט 396:של חב' "חרסה"
כולל מתקן תליה חרושתי מחוזק לקיר ולרצפה כולל
גוש בטון לעיגון ,מתקן התליה ומיכל ההדחה סמוי
תוצרת " "WISAלגבס לחצן מנירוסטה אנטיונדלי ,
מושב ומכסה "כבד" בצבע לבן דגם" :תבור" פנאומטי
צירים נירוסטה  ,כולל כל אביזרי החיבור לצנרת המים
והביוב להתקנה מושלמת.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי16774 :

יח'

1.00
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עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 03.07.003.0030כיור רחצה בחדרי השרותים לנכים דגם "קליר "45
מק"ט 120:של חב' "חרסה" ,כולל סיפון בקבוק ניקל
בונומיני  ABSמק"ט  ,"0220A 11/4ונטיל פקק
ושרשרת.

יח'

1.00

450.00

450.00

 03.07.003.0090סוללה בעמידה למים קרים וחמים לכיור רחצה תוצרת
"אידיאל סטנדרט" דגם" :קונקט" עם מגביל
טמפרטורה אורך פיה  112מק"ט  9917Bאו "חמת"
דגם" :קליר" מק"ט.053413 :

יח'

1.00

600.00

600.00

2,950.00

סה''כ לקבועת תברואה ואביזריהן

 03.07.004ניקוז מי גשם מגגות ומרפסות.
כל מחירי הצנרת בתת-פרק זה כוללים ספחים בכל
הקטרים ,תליות ,תמיכות  ,חיזוקים וצביעה לפי
המפרט הטכני המיוחד והמפרט הכללי פרק 07
והמפרט המיוחד.
 03.07.004.0010צינורות ניקוז מי-גשם מגגות ומרפסות מורכבים גלוי
או על קירות או בפירים כולל תמיכות! וחיזוקים ,או
בקירות ועמודים סוג הצינור ) H.D.P.Eפוליאטילן
בצפיפות גבוהה( לפי ת"י  4476מורפה! כולל ספחים
מתוצרת יצרן הצנרת בלבד! המותקן לפי הוראות יצרן
מחובר בריתוך השקה או מחברי ריתוך חשמליים כולל
כל האביזרים הדרושיםלהתפשטות וכד' כולל ספחים
תליות וחיזוקים בקוטר  110מ"מ.

מ'

4.00

99.00

396.00

 03.07.004.0030אגנית טרומית מוגדלת תוצרת "וולפמן" או ש"ע עבור
שפיכה חופשית לפיתוח שטח )נגר עילי(.

יח'

1.00

200.00

200.00

 03.07.004.0040ראש מרזב  "DALLMERאו ש"ע ניקוז כפול! עם מוצא
בקוטר " 4עשוי פוליפרופילן עם סבכת רשת
מפוליפרופילן מוגן  UVלפי  DIN EN 1253דגם :רינו
 ,6"/4" ,סדרה  5S-1כולל כל האביזרים להתאמה
לבידוד ואיטום הגג.

יח'

1.00

836.00

836.00

 03.07.004.0050קופסת בקורת נופלת ") 4"/4עין בקורת( עם מכסה
מתברג ומסגרת מרובעת מפליז מצופה כרום לפי ת"י
.680

יח'

1.00

190.00

190.00

סה''כ לניקוז מי גשם מגגות ומרפסות.

 03.07.005מערכת הספרינקלרים בבנין
התקנת המערכת לפי תקני  NFPA13האמריקאיים
ות"י  . 1596מחירי צנרת כוללים את כל העבודות
)צביעה וכד' ,גוון לפי מפרט( והאביזרים להתקנה
מושלמת  ,כמוכן כולל כל הספחים )בכל קוטר!(,
תליות ,תמיכות זיזים ,שרוולים ,עשיית חורים
ומעברים בקירות קימים וכד'.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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115

עזרא ובצרון

סעיף
03.07.005.0010

יח'

תאור

מ'

4.00

65.00

260.00

 03.07.005.0020צינורות פלדה מגולבנים סק'  10בלי תפר לפי ת"י 593
עם חריץ מחוברים בחיבורי "קוויק-אפ" גלויים קוטר
". 11/2

מ'

5.00

88.00

440.00

 03.07.005.0030צינורות פלדה מגולבנים סק'  10בלי תפר לפי ת"י 593
עם חריץ מחוברים בחיבורי "קוויק-אפ" גלויים קוטר "2
.

מ'

2.00

176.00

352.00

יח'

1.00

275.00

275.00

5,500.00

5,500.00

100.00

200.00

03.07.005.0040

צינורות פלדה מגולבנים סק'  40ללא תפר לפי ת"י
 593מחוברים בהברגה גלויים קוטר ". 1

כמות

מחיר

סה"כ

מגוף כדורי מסגסוגת נחושת ואטם טפלון מחובר
בהברגה מעבר מלא קוטר " 1מאושר  UL\FMעם
מעבר לקוטר ".1/2

 03.07.005.0050מערכת מגופי שליטה )מערכת זקף( בכניסה לאזור
תוצרת " ,"VIKINGמודלUL/FM MODEM E-1/F-1:
 EASY RISER SYSTEMאו ש"ע ,הכולל :מגוף
"פרפר" ראשי לסגירה  ,שסתום אל-חוזר ,שעוני
בדיקה ,מערכת ניקוז ובדיקה בקוטר )TEST END
 ,DRAIN) "11/4מתג זרימה )(FLOW SWITCH
מתג התראה ) ,(TEMPER SWITCHפורק לחץ.
כולל צנרת "טרים" מגולבנת .על קו בקוטר "2
 03.07.005.0060ספרינקלר תלוי )  (PENDENTתוצרתMM 2.8 :
GLASS BULB QUICK RESPONSE
 ,,MICROFAST MODEL Mאו ש"ע מאושר
 ,FM/ULקוטר נחיר "½ ,הברגה "½T=74°C ,
.,K=5.6

קומפ 1.00

יח'

2.00

סה''כ למערכת הספרינקלרים בבנין

7,027.00

סה''כ למערכות תברואה וכיבוי אש בבנין

30,059.00

 03.08מתקני חשמל
 03.08.011חפירות ובסיסי בטון
 03.08.011.0021חפירה של תעלות לכבלים ברוחב  40ס"מ ועומק 120
ס"מ ,לרבות מצע וכיסוי חול ,סרטי סימון ,כיסוי והידוק
סופי

מ'

50.00

42.00

2,100.00

 03.08.011.0025חפירה של תעלות לכבלים ברוחב  80ס"מ ועומק 120
ס"מ ,לרבות מצע וכיסוי חול ,סרטי סימון ,כיסוי והידוק
סופי

מ'

550.00

58.00

31,900.00

 03.08.011.1030יסוד לעמוד תאורה ,במידות  60X60X80ס"מ ,מבטון
ב 30-לרבות :חפירה ,שרוולי מעבר ,הארקת יסוד,
בטון ,ברזל זיון וברגי עיגון  -משולב בחומה מאושר
קונסטרוקטור,באחריות הקבלן לאשר ולתאם את פרט
היסוד כחלק מהחומה בהתאם לתכניות יועצים

יח'

4.00

740.00

2,960.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה''כ לחפירות ובסיסי בטון

סה"כ
36,960.00

 03.08.012תאי בקרה
 03.08.012.0010תא בקרה עגול בקוטר  60ס"מ ובעומק  100ס"מ
לרבות חפירה ,התקנה ,תקרה ,מכסה מתאים ל12.5-
טון ,שילוט ,הכנת פתחים ,איטום וחצץ בתחתית

יח'

2.00

1,000.00

2,000.00

 03.08.012.0020תא בקרה עגול בקוטר  80ס"מ ובעומק  100ס"מ
לרבות חפירה ,התקנה ,תקרה ,מכסה מתאים ל12.5-
טון ,שילוט ,הכנת פתחים ,איטום וחצץ בתחתית

יח'

6.00

1,590.00

9,540.00

 03.08.012.0025תא בקרה עגול בקוטר  100ס"מ ובעומק  100ס"מ
לרבות חפירה ,התקנה ,תקרה ,מכסה מתאים ל12.5-
טון ,שילוט ,הכנת פתחים ,איטום וחצץ בתחתית

יח'

1.00

2,100.00

2,100.00

 03.08.012.0030תוספת לנ"ל עבור מכסה מתאים ל 40 -טון ,במקום
מכסה מתאים ל 12.5 -טון

יח'

2.00

460.00

920.00

יח'

4.00

2,000.00

8,000.00

490.00

1,470.00

03.08.012.0040

תא בקרה במידות  140X140X140ס"מ מבלוקים או
מיציקת בטון ,לרבות חפירה ומכסה מתאים ל12.5 -
טון ,שילוט וחצץ בתחתית

 03.08.012.0200חיבור צנרת חדשה לתא בקרה קיים לרבות חפירה,
חציבת פתח לצנרת עד " 8קוטר ,סתימת הפתח בבטון
והחזרת השטח לקדמותו

קומפ 3.00

24,030.00

סה''כ לתאי בקרה

 03.08.013גומחות בטון ללוחות מונים
 03.08.013.0030גומחות בטון )פילרים( עבור לוח חשמל ,במידות פנים
 200X65ס"מ וגובה חיצוני  250ס"מ לרבות חפירה
והתקנה

יח'

1.00

3,650.00

3,650.00

 03.08.013.0060גומחות בטון )פילרים( משולבות לחשמל ,בהתאם
לפרט גומחה ראשית  Hעל הקבלן לתמחר את סע' זה
רק לאחר הבנת הדרישות בתכניות

יח'

1.00

6,850.00

6,850.00

10,500.00

סה''כ לגומחות בטון ללוחות מונים

 03.08.014תאי בקרה "בזק"
הערה :במקרה של בניית תא על צנרת קיימת כאשר
התא מובא מהמפעל עם חריצים וללא רצפה ,תשולם
תוספת בהתאם לסעיף  08.014.0400שלהלן )מלבד
עבור תא .(P
 03.08.014.0020תא בקרה תיקני של "בזק" מס'  Pבמידות פנים 61/61
ס"מ וגובה חוץ  95ס"מ ,לרבות חפירה/חציבה ,ללא
מכסה

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי16774 :

יח'

1.00

1,680.00

1,680.00

בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ

23/01/2020

**בית ספר גיל 23/1/2020 -

עמוד
117

עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

 03.08.014.0030תא בקרה תיקני של "בזק" מס'  1Aבמידות פנים
 57/127ס"מ וגובה חוץ  192ס"מ ,לרבות
חפירה/חציבה ,ללא מכסה

כמות

מחיר

סה"כ

יח'

1.00

5,160.00

5,160.00

03.08.014.0200

מכסה תקני לתא בקרה "בזק" דגם  Aעם  3חלקים
לרבות מסגרת להתקנה במדרכה ,מסוג  B125וסמל
"בזק"

יח'

1.00

3,250.00

3,250.00

03.08.014.0240

מכסה תקני לתא בקרה "בזק" דגם  Pלהתקנה בכביש,
מסוג  ,D-400לרבות סמל "בזק" כולל נעילה

יח'

1.00

1,700.00

1,700.00

03.08.014.0300

הובלה ממחסני "בזק" האזוריים והתקנה של מכסה
לשוחת "בזק" דגם  Pלרבות כל חומרי העזר הנדרשים

קומפ 1.00

260.00

260.00

03.08.014.0310

הובלה ממחסני "בזק" האזוריים והתקנה של מכסה
לשוחת "בזק" דגם A1, A2, A3, A5, A25, A401
לרבות כל חומרי העזר הנדרשים

קומפ 1.00

500.00

500.00

12,550.00

סה''כ לתאי בקרה "בזק"

 03.08.056עמודי תאורה ,זרועות ומחזיקי דגלים
 03.08.056.0660עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה  4מ'
בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו במידות 200X200
מ"מ לרבות פלטת יסוד ושילוט ,הכנה לתא אביזרים
עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד
ולחיבור הזרוע בראשו
03.08.056.0720

צביעת עמוד בגובה עד  5.8מ' בצבע לסביבה ימית

 03.08.056.0872זרוע ל 4-פנסי הצפה מגולוונת באבץ חם דוגמת
 Z028-04המשווק ע"י פ.ל.ה .הנדסה תאורה או ש"ע

יח'

4.00

3,250.00

13,000.00

מ'

16.00

155.00

2,480.00

יח'

4.00

560.00

2,240.00
17,720.00

סה''כ לעמודי תאורה ,זרועות ומחזיקי דגלים

 03.08.057מגשי ציוד ואביזרים
 03.08.057.0020מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור  2גופי תאורה עם
נורות עד  400ווט ,לרבות מא"ז עם ניתוק האפס,
מהדקי הספק ,בורג הארקה וחיבור הארקה ,כבלי
חיבור בין המגש לגוףהתאורה כמפורט קומפלט )ללא
ציוד הפעלה( וחומרי העזר
סה''כ למגשי ציוד ואביזרים

1,440.00

 03.08.075גופי תאורה ותאורת לד
אספקה והתקנת גופי התאורה בהתאם לסעיפים
הרלוונטיים המופיעים במפרט  08של פרויקט זה.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 03.08.075.0330גוף תאורה מסוג  SMART [4] FLOODמוגן מים
 IP66בטכנולגיית  LEDבהספק  138Wשל חברת אור
עד מהנדסים .מק"טFL-5+5L :

יח'

10.00

1,950.00

19,500.00

 03.08.075.0390גוף תאורה  LED focusבהספק  300וואט גוון 3000
קלווין בגוף בעל אישור מח' מאור עיריית תל אביב של
חברת eltam

יח'

8.00

3,250.00

26,000.00

 03.08.075.0440גוף תאורה פס לד גמיש מוגן מים ברמת אטימות
 IP69בעל הספק אור של  45וואט למטר ובעל נצילות
אורית של  90לומן לוואט ,גוף זה יהיה מוזן במתח
נמוך מאוד  OLTAGEEXTREMLY LOW Vויותקן
בשפת הבריכה בהתאם לפרט קונסטרוקטור .המחיר
כולל כבילת נאופרן חסינת מים  IP69וכולל אספקה
והתקנה דרייבר המותקן במרתף התחתון אורך כבל כ
 50מטר לכל גוף כולל צנור וקופסאת מעבר השוואת
גובה בהתאם לפרט המחיר כולל כל הדרוש להתרנה
בהתאם לפרט המצורף .המחיר למטר אורך

מ'

5.00

1,250.00

6,250.00

סה''כ לגופי תאורה ותאורת לד

51,750.00

סה''כ למתקני חשמל

154,950.00

 03.09עבודות טיח
 03.09.001טיח פנים ,טיח תרמי וטיח לממ"ד
03.09.001.0010

טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים
מישוריים )קירות ,תקרות ,עמודים וכד'( ,לרבות עיבוד
מקצועות )פינות( וזויתנים.

מ"ר

25.00

90.00

סה''כ לטיח פנים ,טיח תרמי וטיח לממ"ד

2,250.00

2,250.00

 03.09.002טיח חוץ
 03.09.002.0010טיח חוץ על שטחים מישוריים )קירות ,תקרות ,עמודים
וקורות( עם הרבצה תחתונה ,שכבת טיח מיישרת
ושכבת שליכטה שחורה.

מ"ר

190.00

110.00

20,900.00

 03.09.002.0020טיח חוץ על חשפים )גליפים( מישוריים ברוחב עד 22
ס"מ ,לרבות עיבוד מקצועות )פינות( וזוויתנים

מ'

15.00

65.00

975.00

סה''כ לטיח חוץ

21,875.00

סה''כ לעבודות טיח

24,125.00

 03.10עבודות ריצוף וחיפוי
 03.10.003ריצוף אריחי קרמיקה" /גרניט פורצלן ",שיש

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 03.10.003.0010ריצוף באריחי גרניט פורצלן  60/60ס"מ  10Rבמחיר
יסוד  80ש"ח/למ"ר )כללי( ,ושילוב בגוונים לבחירת
האדריכל עפ"ימס'  1ברשימת גמר.

מ"ר

6.00

240.00

1,440.00

 03.10.003.0020ריצוף באריחי גרניט פורצלן  60/60-33/33ס"מ 11R
)חדרים רטובים( במחיר יסוד  100ש"ח/למ"ר ,ושילוב
בגוונים לבחירת האדריכל עפ"י מס'  3/2ברשימת גמר.

מ"ר

20.00

270.00

5,400.00

 03.10.003.0030שיפולי גרניט פורצלן כנ"ל ,המתאימות לאריח ובגובה
עד  10ס"מ תואם לסוג וגוון הריצוף.

מ'

10.00

49.00

490.00

 03.10.003.0050מפתני דלתות )ספי שיש( במידות  30/3ס"מ או ש"ע.

מ'

3.00

350.00

1,050.00
8,380.00

סה''כ לריצוף אריחי קרמיקה" /גרניט פורצלן ",שיש

 03.10.005חיפוי קירות
 03.10.005.0010חיפוי קירות פנים באזורים רטובים ,אריחי קרמיקה
במידות  60/30ס"מ במחיר יסוד  80ש"ח/מ"ר ,לרבות
פרופילי סיום ,פינות ושילוב גוונים עפ"י פרטי
אדריכלות מס'  2/3ברשימת גמר.

מ"ר

55.00

270.00

14,850.00

סה''כ לחיפוי קירות

14,850.00

סה''כ לעבודות ריצוף וחיפוי

23,230.00

 03.11עבודות צביעה
 03.11.001צבע פנים
 03.11.001.0010צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס
במריחה או בהתזה ,לרבות שכבת יסוד ושתי שכבות
עליונות בגוונים לבחירת האדריכל.

מ"ר

20.00

29.00

580.00

צבע מגן נגד עובש ופטריות "סופרקריל-אקרינול" או
ש"ע על טיח או לוחות גבס ב 3-שכבות.

מ"ר

5.00

35.00

175.00

03.11.001.0020

755.00

סה''כ לצבע פנים

 03.11.002צבע חוץ
 03.11.002.0010שליכט אקרילי צבעוני גמיש ,במרקם גס או בינוני על
טיח חוץ )הנמדד בנפרד( ,לרבות שכבת יסוד וגוונים
לבחירת האדריכל.

מ"ר

190.00

75.00

14,250.00

סה''כ לצבע חוץ

14,250.00

סה''כ לעבודות צביעה

15,005.00

 03.12מסגרות אומן )אלומיניום(
 03.12.001מסגרות אומן )אלומיניום(
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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עזרא ובצרון

יח'

סעיף

תאור

03.12.001.1000

חלון הזזה דו כנפי מאלומיניום ,הכל על פי סימון AB-1
ברשימת אלומיניום

יח'

כמות
2.00

מחיר
5,000.00

סה"כ
10,000.00

סה''כ למסגרות אומן )אלומיניום(

10,000.00

סה''כ למסגרות אומן )אלומיניום(

10,000.00

 03.14עבודות אבן
 03.14.003עבודות מיוחדות בקירות אבן
 03.14.003.0010אדני חלונות בשיש )אבן( מדגם "שיי גריי" או ש"ע,
הכל עד גמר מושלם עפ"י פרטי אדריכלות.

מ'

5.00

340.00

1,700.00

 03.14.003.0020נדבכי ראש )"קופינג"( בשיש )אבן( מדגם "שיי גריי" או
ש"ע ,ברוחב עד  50ס"מ ,הכל עד גמר מושלם עפ"י
פרטי אדריכלות.

מ'

30.00

390.00

11,700.00

סה''כ לעבודות מיוחדות בקירות אבן

13,400.00

סה''כ לעבודות אבן

13,400.00

 03.18עע"א  -יבוצע ע"י קבלן מאושר חברת חשמל
 03.18.003קידוחים אופקיים
 03.18.003.0001קידוח אופקי במידת הצורך לרבות מעברי כביש
בקוטר  8צול )לטובת  4צינורות סה"כ(

מ'

15.00

650.00

9,750.00

 03.18.003.0002קידוח אופקי במידת הצורך לרבות מעברי כביש
בקוטר  6צול)לטובת  10צינורות סה"כ(

מ'

20.00

400.00

8,000.00
17,750.00

סה''כ לקידוחים אופקיים

 03.18.006טיפול בהוצאת רשיון ותיאום טכני חח"י
 03.18.006.0001טיפול בכל הכרוך להוצאת רשיון חפירה מתיאום
הנדסי ותיאום טכני חח"י ,לרבות ביצוע כל הנדרש
בהתאם לדרישות חברת חשמל לרבות עבודות לילה
כלול במחיר
סה''כ לטיפול בהוצאת רשיון ותיאום טכני חח"י

 03.18.008כללי
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עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

 03.18.008.0001הוצאת כל האישורים והרשיונות לרבות הסדרי תנועה
וכל הכרוך לביצוע העבודה וקבלת האישורים מחברת
חשמל ,העבודה כוללת משיכת צנרת וכבלים מחברת
חשמל הנחתם והתקנתם ,למען הסר ספק סעיף זה
כולל בתוכו את כל העבודות הנלוות לרבות הוצאת
האישורים ,טיפול מול חחי ,הובלת הכבלים ממחסני
חברת חשמל ,הטמנתם ,הבאת בודקר חחי לאישור
העבודה והוצאת אישור סופי מחברת חשמל על ביצוע
העבודה ,לרבות הסדרי תנועה

כמות

קומפ 1.00

מחיר
4,500.00

סה"כ
4,500.00

סה''כ לכללי

4,500.00

סה''כ לעע"א  -יבוצע ע"י קבלן מאושר חברת חשמל

25,750.00

 03.22רכיבים מתועשים בבנין
 03.22.001מחיצות קלות ושונות
 03.22.001.0010מחיצה ) OPEN-SPACEבגובה עד  1.5מטר(
מלוחות גבס ירוק עם קונסטרוקציה כפולה בעובי
כ 200-מ"מ לחיזוק אסלות ,אביזרי תליה וכדי ,לרבות
גמר עליון בלוח גבס ועיבוד פינות ,הכל עד גמר
מושלם עפ"י פרטי אדריכלות.

מ'

8.00

450.00

סה''כ למחיצות קלות ושונות

3,600.00

3,600.00

 03.22.002תקרות פריקות מאריחים מינרליים
 03.22.002.0050תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים )בעובי  16מ"מ(
תוצרת חברת " "Armstrongאו ש"ע ,במידות 60/60
ס"מ או  60/120ס"מ ,לרבות את הפרופילים הנושאים
והמשניים ,אלמנטי התליה וגמר זוויתנים ליד הקירות
ו/או סינרי גבס ,הכל עד גמר מושלם עפ"י פרטי
אדריכלות במחיר יסוד לאריחים  60ש"ח/מ"ר.

מ"ר

10.00

200.00

2,000.00

 03.22.002.0070תוספת לתקרות אקוסטיות עבור ביצוע עם
קונסטרוקציה מודולרית אולטרליין "פיין-ליין" במקום
קונסטרוקציה מודולרית .T-24

מ"ר

10.00

30.00

300.00

סה''כ לתקרות פריקות מאריחים מינרליים

2,300.00

סה''כ לרכיבים מתועשים בבנין

5,900.00

 03.23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
 03.23.001כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
הערות.1 :סוג הבטון ב.2 .30-מחירי היחידה כוללים
ביצוע כל הנידרש לקבלת דרגת חשיפת הבטון על פי
תקן ישראלי118.
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עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 03.23.001.0010כלונסאות בטון לביסוס ,קידוח ויציקה ,בקוטר  50ס"מ
ובעומק כנדרש ,לרבות יציקה בשיטת CFA

מ'

180.00

221.00

39,780.00

 03.23.001.0020כלונסאות בטון לדיפון ,קידוח ויציקה ,בקוטר  50ס"מ
ובעומק כנדרש ,לרבות יציקה בשיטת CFA

מ'

2,400.00

221.00

530,400.00

 03.23.001.0030כלונסאות בטון לדיפון ,קידוח ויציקה ,בקוטר  60ס"מ
ובעומק כנדרש ,לרבות יציקה בשיטת CFA

מ'

850.00

278.00

236,300.00

 03.23.001.0040מוטות פלדה רתיכים ,עגולים ומצולעים לזיון
הכלונסאות-הפלדה מסוג פ.500-

טון

73.00

4,512.00

329,376.00

סה''כ לכלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

1,135,856.00

סה''כ לכלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

1,135,856.00

 03.30ריהוט וציוד מורכב בבנין
 03.30.001אביזרים במקלחת ובשירותים
יח'

1.00

220.00

220.00

 03.30.001.0050מתקן לנייר צץ רץ עם נעילה
03.30.001.0060

מתקן לנייר טואלט ג'מבו

יח'

1.00

265.00

265.00

03.30.001.0070

סבונייה תלויה

יח'

1.00

90.00

90.00

03.30.001.0090

פח אשפה פלסטיק נתלה  23ליטר

יח'

1.00

300.00

300.00

יח'

1.00

300.00

300.00

 03.30.001.0100מראה טריפלקס עפ"י הנחיות יועץ בטיחות .מסגרת
פרופיל אלומיניום  10/10מ"מ סביב מראה בגודל
 90/50ס"מ
סה''כ לאביזרים במקלחת ובשירותים

1,175.00

סה''כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

1,175.00

 03.40חדר טרפו טרומי
 03.40.001חדר טרפו טרומי
 03.40.001.0001אספקה הובלה הנפה והנחת חדר טרפו תת קרקעי
בהתאם להנחיות ומפרט טכני של חברת סיבוס רימון
בלבד! ,לרבות מנוף מתאים לכל מרחק הנפה ,הסדרי
תנועה ,הסדרת גישה מתאימה וכל הנדרש להתקנת
החדר ) במידת הצורך גיזום עצים באישור אגרונום (

קומפ 1.00

 03.40.001.0002חפירה בור בעומק ובגודל מתאים לרבות סילוק
הקרקע ופינויה למתקן פסולת מאושר ,לרבות ביצוע
קירות תמך \ דיפון וכל הנדרש לביצוע קומפלט )
במידת בצורך סילוק שורשים (

קומפ 1.00
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יח'

תאור
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מחיר

סה"כ

 03.40.001.0003ביצוע הארקות יסוד לחדר החשמל כולל בדיקות בודק
סוג  3והבאת דוח הבדיקה לאישור חברת חשמל
בהתאם לשיטת השיפוע

קומפ 1.00

4,500.00

4,500.00

 03.40.001.0004איטום חדרי הטרפו בהתאם לדרישות והנחיות החברה
המספקת לרבות איטום גג החדר והפתחים לרבות
אישור מיוכץ האיטום ,לרבות ביצוע הצפה ובדיקות
לפי מכון התקנים

קומפ 1.00

18,000.00

18,000.00

 03.40.001.0005הסדרת חדר בהתאם לתכניות חברת חשמל לרבות
פתחי יציאה פקקים והחדרת צנרות לפי תכניות
ודרישות חברת חשמל ,לרבות איטום

קומפ 1.00

3,500.00

3,500.00

 03.40.001.0006טיפול באישור החדר וליווי חברת חשמל בכל השלבים
עפ"י מפרט חברת חשמל ודרישותיהם

קומפ 1.00

1,250.00

1,250.00

סה''כ לחדר טרפו טרומי

500,250.00

סה''כ לחדר טרפו טרומי

500,250.00

 04מערכות תשתית למים וביוב
 04.57מערכות מים וביוב מחוץ לבנין
 04.57.001מערכת הספקת מים לשימוש וכיבוי אש
את העבודות נשוא פרק זה יש לבצע עפ"י :הל"ת
)הוראות למתקני תברואה( ,ת"י  1205על כל חלקיו
והמפרט הכללי הבינמשרדי על כל פרקיו וביחוד עפ"י
פרק  ,57כמוכן עפ"י תוכניות ופרטים מצורפים ,כתב
כמויות זה והנחיות המפקח בשטח.
העבודה כוללת את כל עבודות העפר שיש לבצע
)חפירה/חציבה מילוי חוזר וכד'( עפ"י המפרט הכללי
פרק  .57מדידת הצנרת כוללת את כל עבודות העזר
הדרושות להתקנת צנרתתת"ק וגלויה לרבות כל
עבודות העזר הנדרשות ,תליות חיזוקים והעמדת ציוד.
כמוכן כוללת את כל הספחים לצנרת בקוטר עד "2
)כולל(.
המילוי החוזר בתעלות פתוחות יהיה מילוי חוזר מובא
של מצע גרוס סוג א' מהודקים ל 96%-מודיפייד
א.א.ש.הו עובי השכבות  20ס"מ ,טסט וסילוק עודפי
החומר החפור לפי הוראות המפקח ,עלות הפינוי
והבאת מצע למילוי חוזר כלול בעלויות סעיפי התקנת
הצנרת .
 04.57.001.0040צינור פלדה מגולוון סקדיול  40בלי תפר מורכב גלוי
על קירות או תת"ק בעומק עד  1.00מ' עם עטיפה
חיצונית ע"י ציפוי פלסטי מותך ב  3שכבות "APC-
 "GALחרושתי לפית"י  593קוטר " 2מחובר בהברגה
.
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 04.57.001.0050צינור פלדה שחור טמון באדמה בעומק עד  1.20מ' עם
ציפוי פנים מלט צמנט ועטיפה חיצונית ע"י ציפוי
פלסטי מותך ב  3שכבות "טריו" חרושתי לפי ת"י 530
קוטר " 3עובי דופן " 5/32מחובר בריתוך.

מ'

200.00

240.00

48,000.00

 04.57.001.0060צינור פלדה שחור טמון באדמה בעומק עד  1.20מ' עם
ציפוי פנים מלט צמנט ועטיפה חיצונית ע"י ציפוי
פלסטי מותך ב  3שכבות "טריו" חרושתי לפי ת"י 530
קוטר " 4עובי דופן " 5/32מחובר בריתוך.

מ'

400.00

280.00

112,000.00

04.57.001.0080

ספחי " "Tוזויות מעברים ומצרים בקוטר " 3מצינור
פלדה שחור גלוי או טמונים בקרקע.

יח'

25.00

180.00

4,500.00

04.57.001.0090

ספחי " "Tוזויות מעברים ומצרים בקוטר " 4מצינור
פלדה שחור גלוי או טמונים בקרקע.

יח'

45.00

180.00

8,100.00

 04.57.001.0110חיבור קו מים מוצע בקוטר " 4לקו מים קים בכל קוטר
תת"ק כולל ביצוע ניתוקים ,עבודות לגישוש וגילוי הקו
הקים גם בעבודת ידיים ,ניתוק החלפת ספחים בריתוך
והחזרת השטח למצבו הקודם .כולל ביצוע כל
התיאומים הדרושים להפסקת מים  ,הורקת ומילוי
קוים ,חיטוי וכד' לפי הנחיות המפקח בשטח ובתיאום
עם "מי אביבים".

יח'

1.00

5,000.00

5,000.00

 04.57.001.0120גוש בטון מזוין במידות  50*50*50ס"מ מבוצע על
זויות עליית צנרת לפני הקרקע לעיגון הצנרת .

יח'

20.00

605.00

12,100.00

 04.57.001.0140ביצוע "גמל" מים עם מד -מים בקוטר " 4הכולל :צנרת
פלדה שחורה לפי ת"י  530כנ"ל כולל צביעה חרושתית
מחובר בריתוך בקוטר " 4מגופי "טריז" מאוגנים
בקוטר ",4מסנן קו מאוגן בקוטר " ,4הכנה למד מים
מאוגן עם מצרים ,מז"ח מאוגן כולל אוגנים נגדיים
בקוטר " ,4שסתומי אויר אוטומטי בקוטר " 1תוצרת
"ארי" דגם  S-030או ש"עעם בסיס מפליז ,שסתום
כדורי מפליז בקוטר " ,1/2ברז שריפה לבדיקות בקוטר
", 3ספחים ,תמיכות וחיזוקים לפי פרט והנחיות תאגיד
המים "מי אביבים".

קומפ 1.00

20,000.00

20,000.00

 04.57.001.0150ביצוע "גמל" מים להשקיה בקוטר " 2הכולל כל הצנרת
הציוד והאביזרים לרבות מז"ח בהברגה ,התמיכות
והחיזוקים לפי פרט .

יח'

2.00

4,000.00

8,000.00

 04.57.001.0160ברז שריפה כפול  3"*2על זקף בקוטר " 4תוצרת
"פומס" דגם מס'  9או ש"ע לרבות מתקן נגד שבירה,
גוש בטון לעיגון ומחבר "שטורץ" ביצוע לפי פרט .

יח'

8.00

3,000.00

24,000.00

 04.57.001.0170חיבור הסנקה ראש כפול עם מחברי "שטורץ" בקוטר
" 2*3מאוגן כולל אוגנים נגדיים על זקף " 110) 4מ"מ(
מפלדה שחור וצבוע מחובר בריתוך כולל שסתום
אל-חוזר מאוגן כולל אוגנים נגדיים בקוטר " 4הכל
מאושר .UL\FM

יח'

2.00

3,000.00

6,000.00
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 04.57.001.0180תוספת לגמל מים ראשי הנ"ל עבור פירוק וביצוע
מחדש של גמל מד מים קיים לגני הילדים הקיים
קומפלט לפי הנחיות תאגיד המים "מי אביבים".

קומפ 1.00

3,000.00

3,000.00

 04.57.001.0190מערכת הפעלה/אזעקה למערכת ספרינקלרים בקוטר
" 4קומפלט! כדוגמת תוצרת "ויקינג" מודל ) Jעם
קלפה נשלפת לאחזקה( לרבות תא בילום ,ברזים ,
מדי-לחץ ,פעמון עם מנוע מים ,ברזי ניקוז ,פרסוסטט
חשמלי מחווט למערכת בקרה ,צנרת "טרים" מגולבנת,
מגוף שער " ,4מכשיר זרימה הכל כיחידה אחת.

קומפ 1.00

9,000.00

9,000.00

270,500.00

סה''כ למערכת הספקת מים לשימוש וכיבוי אש

 04.57.002מערכת הביוב בתחום מגרש
הערה :אספקת והנחת צינורות ביוב כולל :חפירה ו/או
חציבה ,עטיפת חול ,מילוי חוזר וכל מרכיבי החמרים
ועבודות לפי מפרט  57והמיוחד ולפי תוכניות ופרטים
מצורפים .מדידת הצנרת ותאי הבקרה והמתקנים
התת"ק כוללת את כל עבודות העזר הדרושות
להתקנתה תת"ק לרבות כל עבודות העזר הנדרשות
,מחיר הצנרת כולל כיסוי והידוק מבוקרבשכבות חול
מובאות מאושר עד לקבלת הצפיפות הרצויה של צנרת
ביוב טמונה בקרקע לפי תוכניות מצורפות והנחיות
המפקח בשטח בלבד!.
המילוי החוזר בתעלות פתוחות יהיה מילוי חוזר מובא
של מצע גרוס סוג א' מהודקים ל 96%-מודיפייד
א.א.ש.הו עובי השכבות  20ס"מ ,טסט וסילוק עודפי
החומר החפור לפי הוראות המפקח ,עלות הפינוי
והבאת מצא למילוי חוזר כלול בעלויות סעיפי התקנת
הצנרת ותאי הבקרה.
 04.57.002.0010צינור ) H.D.P.E 100מריפלקס(  SDR 17לפי ת"י
 499של מת"י חיבור ע"י מחברי ריתוך חשמליים
) (E.Fבקוטר " 160) 6מ"מ( בעומק עד 1.20 -מ' .

מ'

150.00

125.00

18,750.00

 04.57.002.0020צינור ) H.D.P.E 100מריפלקס(  SDR 17לפי ת"י
 499של מת"י חיבור ע"י מחברי ריתוך חשמליים
) (E.Fבקוטר " 160) 6מ"מ( בעומק מ 1.20 -מ' עד-
 1.70מ' .

מ'

70.00

260.00

18,200.00

 04.57.002.0030צינור ) H.D.P.E 100מריפלקס(  SDR 17לפי ת"י
 499של מת"י חיבור ע"י מחברי ריתוך חשמליים
) (E.Fבקוטר " 160) 6מ"מ( בעומק מ 1.70 -מ' עד-
 2.70מ' .

מ'

40.00

340.00

13,600.00
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עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 04.57.002.0040תא בקרה מחוליות בטון טרומיות לפי ת"י  658בקוטר
 80ס"מ ובעומק עד 1.25מ' כולל מחברי שוחה
חרושתיים מסוג "איטוביב" או ש"ע ואטימה בין חוליות
ע"י גומי אטימהכדוגמת איטופלסט או ש"ע  .כולל
עיבוד קרקעית התא מבטון רזה ע"י שבלונות בעבודת
ידיים .כולל תקרה ומכסה ללא בטון! לעומס עד 12.5
טון לפי ת"י .489

יח'

21.00

2,800.00

58,800.00

 04.57.002.0050תא בקרה מחוליות בטון טרומיות לפי ת"י  658בקוטר
 80ס"מ ובעומק עד 1.25מ' ,תא סיפוני! לפי פרט ,
כולל מחברי שוחה חרושתיים מסוג "איטוביב" או ש"ע
ואטימה ביןחוליות ע"י גומי אטימה כדוגמת איטופלסט
או ש"ע  .כולל עיבוד קרקעית התא מבטון רזה ע"י
שבלונות בעבודת ידיים .כולל תקרה ומכסה ללא בטון!
לעומס עד  12.5טוןלפי ת"י .489

יח'

1.00

2,800.00

2,800.00

 04.57.002.0060תא בקרה מחוליות בטון טרומיות לפי ת"י  658בקוטר
 100ס"מ ובעומק עד 1.75מ' כולל מחברי שוחה
חרושתיים מסוג "איטוביב" או ש"ע ואטימה בין חוליות
ע"י גומי אטימה כדוגמת איטופלסט או ש"ע  .כולל
עיבוד קרקעית התא מבטון רזה ע"י שבלונות בעבודת
ידיים .כולל תקרה ומכסה ללא בטון! לעומס עד 12.5
טון לפי ת"י .489

יח'

3.00

3,200.00

9,600.00

 04.57.002.0070תא בקרה מחוליות בטון טרומיות לפי ת"י  658בקוטר
 100ס"מ ובעומק מ  1.75מ' עד 2.75מ' כולל מחברי
שוחה חרושתיים מסוג "איטוביב" או ש"ע ואטימה בין
חוליות ע"יגומי אטימה כדוגמת איטופלסט או ש"ע .
כולל עיבוד קרקעית התא מבטון רזה ע"י שבלונות
בעבודת ידיים .כולל תקרה ומכסה ללא בטון! לעומס
עד  12.5טון לפי ת"י .489

יח'

5.00

3,750.00

18,750.00

 04.57.002.0080תוספת לתאי הבקרה הנ"ל עבור מילוי מכסה בריצוף
לפי תכנית אדריכל נוף .

יח'

30.00

330.00

9,900.00

מ'

260.00

40.00

10,400.00

יח'

1.00

1,200.00

1,200.00

04.57.002.0090

בדיקת ביצוע צנרת תת"ק ע"י צילום וידאו והפקת
קלטת לפי הנחיות המפרט.

 04.57.002.0100חיבור קו ביוב מוצע תת"ק בכל קוטר לתא ביוב עירוני
קיים בכביש קיים ,לרבות כל עבודות החפירה ,עבודות
החיבור ,ההתאמה  ,ביצוע מחדש של מתעלים
בתחתית התא ,איטום וכל העבודות והחומרים
הדרושים ,מותקן מושלם.
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עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

 04.57.002.0110מפריד שומן אורגני הבנוי ממלכודת מוצקים ומפריד
שומן בקיבול כולל של  1,500ליטר )(NS2.0
תת-קרקעי עשוי  .P.Eלפי תקן  EN-1825חרושתי
תוצרת "רוטוטק" דגם 500NDD1 :במידות חוץ בקוטר
 1.15מ' מותקן בעומק לפי תוכניות ) עומק חפירה(
כולל כל עבודות העפר /מילוי /הידוק  ,תקרת בטון
כולל משטח בטון להצבה עם מותחנים לייצוב וכל
הנדרש להצבה וביצוע מושלם 2 .פתחי שרות עגולים
עם מכסים והגבהות בקוטר  45.5ס"מ ו 25.5ס"מ .

כמות

קומפ 1.00

מחיר
11,000.00

סה"כ
11,000.00

סה''כ למערכת הביוב בתחום מגרש

173,000.00

סה''כ למערכות מים וביוב מחוץ לבנין

443,500.00

 05פיתוח נופי-קומת קרקע
 05.40עבודות פיתוח
 05.40.001עבודות הכנה ופירוק
מחירי הסעיפים כולל פינוי וסילוק כל
חומר/פסולת/צמחיה לאתר שפיכה בתחומי הרשות
ו/או סילוק למקום שיורה המפקח
מחירי ע"ע כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או
לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית בתחום
הרשות המקומית ו/או פינוי למקום שיורה המפקח
ופיזור בשכבות.
1.00

5,000.00

 05.40.001.0010פירוקים בשטח האתר :פירוק בטונים ,גדרות,
מרצפות ,צנרת ,אלמנטים מברזל ,תמרורים ,פסולת
וכל מה שיורה המפקח .כולל פינוי לאתר פסולת
מאושר .הכל לפי הנחיות המפקח באתר
 05.40.001.0020פירוק מיסעת אספלט ופינויה

מ"ר

1,000.00

12.00

12,000.00

 05.40.001.0040פירוק מעקות הולכה או הפרדה להולכי רגל ופינויים

מ'

150.00

45.00

6,750.00

 05.40.001.0050פירוק זהיר של ספסלי גן עם בסיס יצקת ברזל,
לשימוש חוזר ,כולל העברתם לאחסון בתחום העיר,
לפי הנחיות ניהול פרויקט

יח'

10.00

150.00

1,500.00

05.40.001.0060

ניסור אספלט קיים

מ'

10.00

14.00

140.00

05.40.001.0070

פירוק אבני שפה ופינויין

מ'

240.00

16.00

3,840.00

 05.40.001.0080פירוק מסלעה ,לרבות פינויה

מ"ר

300.00

80.00

24,000.00

 05.40.001.0090עבודות שימור והגנה על עצים קיימים ע"פ הנחיות
המפרט הטכני

יח'

19.00

100.00

1,900.00

גיזום מקצועי של עץ קיים בוגר

יח'

4.00

300.00

1,200.00

05.40.001.0100
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עזרא ובצרון

סעיף
05.40.001.0110

יח'

תאור

יח'

49.00

400.00

19,600.00

 05.40.001.0120העתקת עץ בוגר בינוני בגובה עד  7מ' בליווי אגרונום
ושתילתו מחדש לרבות כל הטיפולים הדרושים

יח'

5.00

3,000.00

15,000.00

העתקת עץ בוגר גדול בגובה מעל  7מ' בליווי אגרונום
ושתילתו מחדש לרבות כל הטיפולים הדרושים

יח'

9.00

6,000.00

54,000.00

 05.40.001.0140חישוף לעומק של עד  20ס"מ ,כולל ניקוי פסולת ,פינוי
בולדרים והורדת צמחיה ,לרבות פינוי וסילוק לאתר
פסולת מורשה.

מ"ר

2,800.00

5.00

14,000.00

 05.40.001.0150הידוק מבוקר של שתית או פני קרקע טבעיים לאחר
חפירה

מ"ר

2,000.00

2.50

5,000.00

 05.40.001.0160ריסוס משטחים בחומר מונע נביטה

מ"ר

2,800.00

2.00

5,600.00

05.40.001.0130

כריתה ו/או עקירה של עצים ,לרבות שורשים כולל
פינוי וסילוק.

כמות

מחיר

סה"כ

169,530.00

סה''כ לעבודות הכנה ופירוק

 05.40.002עבודות עפר
מ"ק

3,550.00

30.00

106,500.00

05.40.002.0010

חפירה ו/או חציבה כללית בשטח בכל סוגי סלע
וקרקע .כולל העברת החומר המתאים למילוי וסילוק
עודפי החפירה למקום שפך מאושר ע"י הרשויות

 05.40.002.0020אדמת גן מקומית מטיב מעולה ,בתוספת קומפוסט
בכמות של  25מ"ק לדונם ,מפוזרת בשכבה של 30
ס"מ בשטחי מדשאות ו 40-ס"מ בשטחי גינון לפי
הגבהים המתוכננים.

מ"ק

220.00

60.00

13,200.00

 05.40.002.0030אספקה ופיזור מצע חצץ "גרנולייט גן" בזלתי מאושר
לפי תקן לרחבות משחק ,גודל גרגר עד  0.6-1.2מ"מ
מפוזר בשכבה בעובי  10ס"מ.

מ"ק

8.00

350.00

2,800.00

122,500.00

סה''כ לעבודות עפר

 05.40.003מצעים ותשתיות
 05.40.003.0010פיזור והידוק מבוקר של מצע מהודק סוג א' ,מפוזר
בשכבות לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100%
ממודיפייד .עובי שכבות-לפי פרט

מ"ק

363.00

110.00

39,930.00

 05.40.003.0020שכבת תשתית מחצץ גס דירוג בין  4.0-25מ"מ,
לרבות פיזור בשכבה בעובי  45ס"מ והידוק מבוקר

מ"ק

320.00

160.00

51,200.00

מ"ק

45.00

170.00

7,650.00

05.40.003.0030

חצץ דק דירוג בין  2.0-6.3מ"מ ,לרבות פיזור בשכבה
בעובי  5ס"מ ומילוי בין אבני משתלבת אקוסטון
מנקזת ,לרבות הידוק מבוקר
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עזרא ובצרון

תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 05.40.003.0040מילוי מובא מחומר נברר מפוזר בשכבות בעובי שכבה
מקסימלי של  20ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר
של  98%ממודיפייד .עובי מילוי לפי תכניות והנחיית
המפקח באתר

מ"ק

1,060.00

80.00

84,800.00

 05.40.003.0050בד גיאוטכני לא ארוג במשקל  300גר'/מ"ר .להנחה
תחת ריצוף מחלחל ,גרעינית גן ושביל חושים

מ"ר

1,480.00

15.00

22,200.00

 05.40.003.0060יריעת מגביל שורשים עשויה פוליאתילן מאושר
 HDPEבהתאם לתקן  ,DIN4062ברוחב  60ס"מ,
בעובי  1.8מ"מ .כולל חפיפה והדבקה בסרטי הדבקה
ייעודיים של היצרן .כדוגמתמגביל השורשים של חב'
"דולב הדר" למניעת התפשטות שורשים תחת הריצוף.

מ'

80.00

80.00

6,400.00

212,180.00

סה''כ למצעים ותשתיות

 05.40.004עבודות ריצוף ,יציקת משטחים ,מדרגות ואבני
שפה וגן
סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון
)חגורה סמויה( ,תקף גם לאבנים קשתיות.
 05.40.004.0010ריצוף אבן משתלבת מסוג "אבן אקוסטון" דגם "טבעון"
לריצוף מנקז ,במידות  13.5/14.5ס"מ ,עובי  .7מק"ט
 1495תוצרת חב' "אקרשטיין" או שו"ע .בגוון וגמר לפי
בחירת האדריכל ,כולל קוקטייל וסופרסטון .בדוגמת
הנחה לפי תכניות אדר' נוף

מ"ר

680.00

155.00

105,400.00

 05.40.004.0020ריצוף אבן משתלבת מסוג "אבן טבעון" של חב'
"אקרשטיין" ,מק"ט  ,1480בעובי  6ס"מ ,בגוון וגמר
לפי בחירת אדר' הנוף ,מבוצע בדוגמת הנחה לפי
הנחיות ותכנית אדר'נוף ,כולל קוקטייל וסופרסטון.
כולל שכבת חול בעובי  5ס"מ

מ"ר

100.00

160.00

16,000.00

 05.40.004.0030ריצוף אבן סימון לעוורים במידות  20/20/6מק"ט
 16971של חברת "אקרשטיין" או ש"ע ,בגוון
אפור/שחור/לבן לפי בחירת האדריכל והנחיית יועץ
נגישות .כולל שכבת בעובי חול  5ס"מ.

מ"ר

30.00

200.00

6,000.00

 05.40.004.0040ריצוף אבן סימון והכוונה במידות  20/20/6מק"ט
 16981של חברת "אקרשטיין" או ש"ע ,בגוון
אפור/שחור/לבן לפי בחירת האדריכל והנחיית יועץ
נגישות .כולל שכבת בעובי חול  5ס"מ.

מ"ר

30.00

200.00

6,000.00

משטח בטון מזוין לפי הנחיות קונסטרוקטור ,בעובי 10
ס"מ ,כבסיס לחיפוי גומי

מ"ר

170.00

150.00

25,500.00

 05.40.004.0060ריצוף אריחי בטון אדריכלי מסוג "אריח דמוי עץ" מק"ט
 AC-22במידות  19/75ס"מ ,עובי  8ס"מ ,תוצרת חב'
"וולפמן" ,בגוון אפור/מגוון לפי בחירת אדר' הנוף.
בדוגמתהנחה לפי פרט אדר' נוף ,כולל חגורת בטון
נסתרת ושכבת חול בעובי  5ס"מ.

מ"ר

130.00

400.00

52,000.00

05.40.004.0050
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עזרא ובצרון

סעיף
05.40.004.0070

יח'

תאור
ניסור לאורך אריחי בטון אדריכלי דמוי עץ במפעל

כמות

מחיר

סה"כ

יח'

20.00

50.00

1,000.00

 05.40.004.0080אבן גן טרומית דגם "רמות" במידות 12.5/18.75/50
ס"מ ,בגוון אפור ,בעלת פאזה הקפית מינימלית .מק"ט
 2280תוצרת חב' "אקרשטיין" או שו"ע .לרבות יסוד
ומשענת בטון

מ'

515.00

80.00

41,200.00

 05.40.004.0090אבן גן טרומית דגם "רמות"  -פינה  90מעלות ,בגוון
אפור ,בעלת פאזה הקפית מינימלית .מק"ט 2281
תוצרת חב' "אקרשטיין" או שו"ע .לרבות יסוד ומשענת
בטון

יח'

30.00

80.00

2,400.00

 05.40.004.0100אבן שפה לכביש "חיפאית" מק"ט  ,2030תוצרת חב'
"אקרשטיין" או שו"ע ,במידות  15/30/100ס"מ ,לרבות
יסוד ומשענת בטון ,גוון אפור

מ'

35.00

85.00

2,975.00

 05.40.004.0110אבן עליה לרכב דגם "חריש" ,מק"ט , 2223תוצרת חב'
"אקרשטיין או שו"ע ,במידות  50/40/18ס"מ ,לרבות
יסוד ומשענת בטון ,גוון אפור

מ'

3.00

100.00

300.00

 05.40.004.0120אבן עליה לרכב דגם "חריש" פינה ימין ,מק"ט ,2224
תוצרת חב' "אקרשטיין או שו"ע ,לרבות יסוד ומשענת
בטון ,גוון אפור

יח'

1.00

90.00

90.00

 05.40.004.0130אבן עליה לרכב דגם "חריש" פינה שמאל ,מק"ט
 ,2225תוצרת חב' "אקרשטיין או שו"ע ,לרבות יסוד
ומשענת בטון ,גוון אפור

יח'

1.00

90.00

90.00

 05.40.004.0140אבן שפה מונמכת לנכים ,במידות  15/15/50ס"מ,
לרבות יסוד ומשענת בטון ,גוון אפור

מ'

3.00

100.00

300.00

 05.40.004.0150אבן שפה מונמכת לנכים-פינה ימין ,לרבות יסוד
ומשענת בטון ,גוון אפור

יח'

1.00

80.00

80.00

 05.40.004.0160אבן שפה מונמכת לנכים-פינה שמאל ,לרבות יסוד
ומשענת בטון ,גוון אפור

יח'

1.00

80.00

80.00

 05.40.004.0170מדרגות בטון יצוקות באתר ,בטון ב 30-בגמר גלוי
ומוחלק ,בחתך משולש במידות לפי תכנית )עד 40/16
ס"מ( לרבות משטח בטון משופע בעובי  15ס"מ ,מצע
מהודק וזיון הבטון .לרבות הנמכת ביציקה עבור פס
אזהרה במדרגה.

מ'

15.00

300.00

4,500.00

263,915.00

סה''כ לעבודות ריצוף ,יציקת משטחים ,מדרגות
ואבני שפה וגן

 05.40.005קירות ,מסלעות
 05.40.005.0010קיר בטון מזויין ב 30-כולל חפירה ליסוד ,יסוד ,זיון,
מילוי בגב הקיר וכל העבודות הנדרשות.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי16774 :

מ"ק

15.00

1,600.00

24,000.00

בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ

23/01/2020

**בית ספר גיל 23/1/2020 -

עמוד
131

עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 05.40.005.0020שורת אבני מסלעה מסלעי אבן גירנית טבעית באורך
 80-100ס"מ,רוחב  40-60ס"מ ,גובה  60-70ס"מ,
לרבות חפירה לצורך הנחת הסלעים ומילוי קרקע
מקומית/אדמת גן

מ'

20.00

150.00

3,000.00

 05.40.005.0030חיפוי קירות ישיבה וקירות תומכים בטיח שליכט בגוון
עפ"י בחירת האדריכל .כולל רשת רביץ בחלקים
האופקיים של הקיר

מ"ר

1,000.00

60.00

60,000.00

87,000.00

סה''כ לקירות ,מסלעות

 05.40.006שונות
 05.40.006.0010אספקה והתקנה של פס נגד החלקה לפי תקן נגישות
בקצה המדרגה ,מותאם לתנאי חוץ עפ"י תקן.

מ'

80.00

50.00

4,000.00

 05.40.006.0020אספקה והתקנה של שוקת למרזב ,מק"ט  3200של
חב' "אקרשטיין" או שו"ע

יח'

3.00

70.00

210.00

 05.40.006.0030מושב עץ ברוחב  40ס"מ ,על קיר ישיבה מלוחות דק
במבוק סינטטי בהיר  MOSO X-TREMEשל חב'
"קנה קש" ,דגם " N-finity" 19/140/2860או שו"ע,
לרבות קורות תמיכה תחתונות מעץ ,פרזול ,ביסוס.
הדק יהיה בגמר סרוק/חלק לפי בחירת האדר' .הדק
יהיה צבוע בשמן הגנה/צבע יעודי להגנה ,לפי הנחיות
החברה היצרנית ,בגוון לפי בחירת אדר' ,הצבע יהיה
מאושר ע"י מכון התקנים .לרבות חיבורי מוסו
קליפס/מחבר קוברה להתקנה נסתרת לדק  20מ"מ
של חב' "קנה קש" ,כולל אספקה והתקנה ,וכל שיידרש
להתקנה מלאה של החיפוי

מ'

6.00

600.00

3,600.00

 05.40.006.0050אספקה והתקנה של אלמנט הצללה  300\300ס"מ,
דגם " "ENIGMAתוצרת חב' "למון קולקשן" או שו"ע.
מורכב מ 2-עמודים מפרופיל מרובע .קונסטרוקצית
מתכת מפורפיל מרובע +זויות חיזוק חתוכות בלייזר.
קירוי עליון אטום לגשם מחומר פוליגל .צביעה
אלקטרוסטטית בתנור בגוון  RALלפי בחירת
האדריכל .המוצר כולל סל ברגים לעיגון בביסוס בטון.
כולל ביסוס ועיגון לפי הנחיות קונסטרוקטור.

מ"ר

10.00

1,500.00

15,000.00

 05.40.006.0055אלמנט הצללה  300\600ס"מ .דגם ""ENIGMA
תוצרת חב' "למון קולקשן" או שו"ע .מורכב מ3-
עמודים מפרופיל מרובע .קונסטרוקצית מתכת
מפורפיל מרובע  +זויות חיזוק חתוכות בלייזר .קירוי
עליון אטום לגשם מחומר פוליגל .צביעה
אלקטרוסטטית בתנור בגוון  RALלפי בחירת
האדריכל .המוצר כולל סל ברגים לעיגון בביסוס בטון.
כולל ביסוס ועיגון לפי הנחיות קונסטרוקטור.

מ"ר

20.00

1,500.00

30,000.00

יח'

200.00

100.00

20,000.00

05.40.006.0060

תיחום ומשטח מעמודוני עץ עגולים מעץ עגול מחוטא
בקוטר  10ו 15-ס"מ ,בגובה  20-30ס"מ עם ראש
שטוח ומחורץ ,כולל ביסוס על פי פרט
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 05.40.006.0070תיחום שביל וערוגות מעץ עגול מחוטא בקוטר 15
ס"מ ,בהנחה אופקית ,כולל ביסוס על פי פרט

מ'

30.00

300.00

9,000.00

 05.40.006.0080חלוקי נחל ,מסוג "חלוקי ניצן" ,גודל  1-2.5) 1ס"מ(
באספקת חב' "אבן ארי" או שו"ע ,מפוזרים בערוגה
בשכבה בעובי  10ס"מ .לשביל חושים

ק"ג

20.00

1.00

20.00

מ"ר

1.00

260.00

260.00

 05.40.006.0095אספקה ופיזור חול ים ,נקי מפסולת וגופים זרים )לא
מלוח( כדרישת התקן לבתי ספר ,שכבה בעובי 20
ס"מ .לשביל חושים

מ"ק

0.40

100.00

40.00

 05.40.006.0100כפתורי סימון בקדיחה והדבקה עשויים נירוסטה,
תוצרת חב'  3Mאו שו"ע ,מיוצר לפי תקן  .1918לשביל
חושים

יח'

360.00

10.00

3,600.00

 05.40.006.0110אספקה והתקנה משטח במבוק מסוג "SQURE
 "BAMBOOתוצרת חב' "קנה קש" או שו"ע .כולל
עיגון וביסוס לפי פרט .לשביל חושים

מ"ר

1.00

600.00

600.00

 05.40.006.0120אריחי בטון מוטבעים תוצרת חברת "אבני טל" או
שו"ע ,בדגם לפי בחירת האדריכל .לשביל חושים

מ"ר

1.00

800.00

800.00

 05.40.006.0130משחק רצפה בשטח של  264מ"ר ,תוצרת "סימונים
לישראל" או שו"ע ,בעיצוב וגוונים לפי בחירת
האדריכל .הסימונים יבוצעו מהחומר ,TECKMARK
היישום בשטח מתבצע על ידיחימום .העבודה כוללת
עיצוב גרפי ,חומר ,עיבוד ויישום

יח'

1.00

78,000.00

78,000.00

 05.40.006.0140אספקה והתקנה של חממה לימודית בגודל  24מ"ר,
תוצרת "חלום חדש" או שו"ע .החממה כוללת:
קונסטרוקציית ברזל מגולוון ,שני פתחי אוורור ,חיפוי
וקירוי פוליקרבונטשקוף קשיח )סנטף( ,מערכת השקיה
ממוחשבת ,צנרת ,מתזים ומערפלים ,מצע שתילה,
מגשי הנבטה וזרעים ,שולחן עבודה מרשת ברזל
)ייעודי לחממה( ,ערכת ציוד משלים -מד PH
אלקטרוני ,דשנים ,מווסתי חומציות ,מד לחות ,מד
טמפרטורה ,נוזלי כיול .כולל כל הכלים והחומרים
הדרושים לביצוע הפרויקט .כולל תכנים ,ליווי והדרכה.
כולל מפרט תחזוקה שוטפת.

יח'

1.00

51,800.00

51,800.00

05.40.006.0090

אספקה והתקנה של שטיח דשא סינטטי דגם
" "DIAMOND FIVEבגובה  40מ"מ ,כולל  5גווני
צבעי סיבים ,תוצרת " מפעלי כרמל" או שו"ע ,לפי ת"י
 .562כולל  7שנות אחריותנגד דהיה .כולל שכבת טוף
 4-14מהודקת בעובי  10ס"מ ,מסמרי עיגון מברזל
מגולוון ויריעה מנקזת .לשביל חושים
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מחיר

סה"כ

 05.40.006.0150הקמת בריכת נוי אקולוגית כולל תכנון וביצוע ע"י
חברה ייעודית המתמחה בתחום .כולל כל הרשום
במפרט המיוחד :עבודות הכנה ,מצעים מסוגים שונים,
צמחיה ודגים ,צנרת ,תא משאבות כולל כל המתקנים
הנדרשים ,עבודות פילוס ועבודות איטום  -הכל לפי
הסעיפים במפרט המיוחד

יח'

1.00

65,000.00

65,000.00

 05.40.006.0160אבני דריכה מאבן ג'מאעין בעובי  6-7ס"מ בקוטר 40-
 60ס"מ

יח'

20.00

60.00

1,200.00

 05.40.006.0170אספקה והתקנה של משטח עבודה משיש מותאם
לחוץ ,ברוחב  65ס"מ ,בעובי  2ס"מ ,כולל אף מים
וקנט קדמי בעובי  4ס"מ ,בגוון לפי בחירת האדריכל.
לרבות חיתוך לכיור.כולל עיגון לקיר

מ'

2.50

1,000.00

2,500.00

 05.40.006.0180כיור מטבח חרס התקנה שטוחה ,דגם "כיור גלדור
 ," 40/60מק"ט  503תוצרת חב' "חרסה" או שו"ע.
מתאים למשטח  65ס"מ ,בגודל חיצוני  595/410מ"מ
ובעומק  183מ"מ .כולל סיפון וחיבור למערכת המים
והביוב

יח'

1.00

500.00

500.00

286,130.00

סה''כ לשונות

 05.40.007מצללות ,גומי ,מתקני משחק וספורט
 05.40.007.0010הצללה למתקן משחקים -מסוג מפרשים בשיטת
הממברנה העשויים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה
ומוגן מ  ,U.Vעובי מינימלי  1.5מ"מ%-95%90 ,
הצללה .מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה בקוטר
" 8"-6בגבהים עד  6מ' מגולוונים וצבועים בתנור בגוון
לפי בחירת אדר' וביסוס בהתאם לתנאי הקרקע ולפי
קונס' .כולל כיסוי מתכת לבסיסי העמודים בגוון
העמוד .היריעות יעמדו בכל התקנים הנדרשים ע"י
משרד החינוך ,משרד הבריאות ומכבי אש להתקנה
בסביבת ילדים .הכל לפי המפרט המיוחד

מ"ר

170.00

180.00

30,600.00

 05.40.007.0020בדיקה ואישור עפ"י תקן  1498של מכון התקנים .עבור
כל המתקנים באתר) .באחריות החברה שמספקת את
המתקנים(

יח'

1.00

1,300.00

1,300.00

 05.40.007.0030יציקת משטח גומי  TPV-Eלמתקני משחק ,תוצרת
"פוליטן ספורט" או ש"ע ,המורכב משכבה עליונה
 100%גרגרי  TPV-Eצבעונים בגוונים לבחירה )ללא
שחור בשכבה העליונה(,שכבה תחתונה גרגרי SBR
בכל עובי שיידרש בהתאם להוראות יצרן המתקנים
וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים
)היציקה תתבצע ע"ג בטון שישולם בנפרד( .גוון לפי
בחירת האדריכל ,כולל גוונים לא סטנדרטים.

מ"ר

170.00

320.00

54,400.00
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 05.40.007.0040אספקה והתקנה של נדנדת קן ציפור כולל חצובה
ממתכת בחיפוי עץ ,מק"ט  KSW90040תוצרת חב'
" ,"KOMPANאו שו"ע ,באספקת חב' "נ.ע.לבה" או
שו"ע .כולל ביסוס לפי תקן ,קונסטרוקטור והנחיות
החברה היצרנית.

יח'

3.00

20,225.00

60,675.00

 05.40.007.0050מתקן סיבוב מסוג  - Spinner Bowlמק"ט ELE
 40024תוצרת חב' " ,"KOMPANאו שו"ע ,באספקת
חב' "נ.ע.לבה" או שו"ע .כולל ביסוס לפי תקן,
קונסטרוקטור והנחיות החברההיצרנית.

יח'

3.00

6,585.00

19,755.00

 05.40.007.0055אספקה והתקנה של קרוסלה נגישה ,מק"ט KPL123
תוצרת חב' " ,"KOMPANאו שו"ע ,באספקת חב'
"נ.ע.לבה" או שו"ע .כולל ביסוס לפי תקן,
קונסטרוקטור והנחיות החברה היצרנית.

יח'

1.00

81,410.00

81,410.00

 05.40.007.0070אספקה והתקנת מתקן משולב שער סל מגולוון,
תוצרת חב' "מגנלי" מק"ט  MLOD1060HPKאו
שו"ע .למשחק כדורסל ומשחק קט-רגל על אותו מתקן,
לרבות לוח שקוף ,חישוק קפיצי ומגן לוח תחתון,
ביסוס ואישור קונסטרוקטור לחוזק המתקן והתקנתו
לעומס תליה של  320ק"ג לפחות .המתקן מגולוון
בגילוון חם ,לאחר גמר הריתוכים עשוי פרופילי פלדה
עגולים .כולל לוח עשוי פוליקרבונט או  HPLבלתי
שביר ,עם אחריות ל 10-שנים כנגד שבר .כולל חישוק
קפיצי  HEAVY DUTYבעל  3קפיצים .כולל מנגנון
שינוי גובההמאפשר שינוי גובה לקט סל בעזרת ידית
בורגית.

יח'

2.00

18,000.00

36,000.00

סה''כ למצללות ,גומי ,מתקני משחק וספורט

284,140.00

סה''כ לעבודות פיתוח

1,425,395.00

 05.41גינון והשקיה
 05.41.001גינון
 05.41.001.0010אספקה ונטיעת עצים גודל - 7קוטר גזע " 1-1.5מדוד
 30ס"מ במעלה הגזע מהקרקע ,גובה מינימלי  2מ',
מפותח ויפה .ממיכל  30ליטר לפחות ,או מהקרקע
באותו המחיר .לרבות  20ליטר קומפוסט לעץ .כולל:
חפירת בור לעומק  1מ' ,מילוי אדמת גן ,זיבול ,שתילה
ותמיכה ) 2תמיכות( .כולל עצי פרי

יח'

40.00

250.00

10,000.00

 05.41.001.0020אספקה ונטיעת עצים גודל - 8קוטר גזע " 2-2.5מדוד
 20ס"מ במעלה הגזע מהקרקע ,גובה מינימלי  2מ',
מפותח ויפה .ממיכל  60ליטר לפחות ,או מהקרקע
באותו המחיר .לרבות  30ליטר קומפוסט לעץ .כולל:
חפירת בור לעומק  1מ' ,מילוי אדמת גן ,זיבול ,שתילה
ותמיכה ) 2תמיכות(

יח'

7.00

375.00

2,625.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי16774 :

בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ

23/01/2020

**בית ספר גיל 23/1/2020 -

עמוד
135

עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר
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 05.41.001.0030אספקה ושתילת מרבדי דשא מזן אל טורו/אחר-לפי
הנחיית האדר' ,כולל הכנת שטח למדשאה ,כולל
קומפוסט ,דישון וישור סופי לפי תכניות.

מ"ר

60.00

30.00

1,800.00

 05.41.001.0050אספקה ונטיעה של צמחים ,גודל  ,3מיכל בנפח 1
ליטר

יח'

1,840.00

10.00

18,400.00

 05.41.001.0055אספקה ונטיעה של צמחים ,גודל  ,4מיכל בנפח 1
ליטר

יח'

10.00

24.00

240.00
33,065.00

סה''כ לגינון

 05.41.002השקיה
צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי
מחירי הצנרת כוללים את כל החיבורים והאביזרים
הנדרשים לביצוע העבודה ,מחברים ,מחברי  Tוכו' ,כל
חיבורי הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד
ולא באביזרי שן.
 05.41.002.0055צינור פוליאתילן בקוטר  16מ"מ דרג . 6

מ'

100.00

10.00

1,000.00

 05.41.002.0065צינור פוליאתילן בקוטר  25מ"מ דרג . 6

מ'

530.00

13.00

6,890.00

 05.41.002.0070צינור פוליאתילן בקוטר  32מ"מ דרג . 6

מ'

530.00

14.00

7,420.00

 05.41.002.0075צינור פוליאתילן בקוטר  40מ"מ דרג . 6

מ'

60.00

20.00

1,200.00

 05.41.002.0110צינור פוליאתילן בקוטר  32מ"מ דרג . 10

מ'

220.00

16.00

3,520.00

 05.41.002.0140צינור פוליאתילן בקוטר  50מ"מ דרג . 16

מ'

20.00

35.00

700.00

 05.41.002.0144טפטוף חום  16מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או
ש"ע 1.6-2.3 ,ל"ש כל  0.5מ'  ,כולל מייצבים כל  2מ'
לקרקע.

מ'

950.00

6.00

5,700.00

 05.41.002.0145טפטוף חום  16מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או
ש"ע 1.6-2.3 ,ל"ש כל  0.3מ'  ,כולל מייצבים כל  2מ'
לקרקע.

מ'

230.00

6.00

1,380.00

יח'

47.00

40.00

1,880.00

05.41.002.0160

טבעת מצינור  16מ"מ עם  10טפטפות.
מחירי השרוולים כוללים חפירה ,הטמנת השרוול,
כיסוי בחול וסגירה.

05.41.002.0200

שרוול פוליאטילן בקוטר  75מ"מ בדרג .10

 05.41.002.0270ממטיר רוטרי דגם  PRO-40או  RNאו ש"ע כולל פיה
רוטורית תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר
למקומו.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי16774 :

מ'

480.00

45.00

21,600.00

יח'

23.00

90.00

2,070.00

בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ

23/01/2020

**בית ספר גיל 23/1/2020 -

עמוד
136

עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 05.41.002.0350ראש מערכת בקוטר " 1לטפטוף והמטרה ללא הפעלות
מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן ,לרבות מד
לחץ ,מגוף הידראולי ראשי מפלסטיק ,מסנן ,מקטין
לחץ ,משחרר אוירמשולב כדוגמת א.ר.י או שו"ע ,
מגוף אלכסון ,ברז גן " 3/4יציאה למי פיקוד ,ברז"3/4
ברזייה ,ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או
שו"ע.

קומפ 1.00

2,824.00

2,824.00

 05.41.002.0385תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר " 1הכוללת
מגוף הידראולי מפלסטיק או גור גלקון כולל רקורד,
התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.

קומפ 4.00

313.00

1,252.00

05.41.002.0405

ארון לראש מערכת " 2/1100אורלייט" בלום
גארד"/פלסגן" ,או ש"ע מאושר ,מידות לפי גודל ראש
המערכת  15 +ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה ,כולל סוקל
תואם עליו יותקן הארון ,יציקת בטון לסוקל וכל
העבודות הדרושות להתקנה ,ומנעול מסטר.

קומפ 1.00

3,500.00

3,500.00

05.41.002.0480

מחשב  DC-6מקומי הפועל לפי זמן.

1.00

950.00

950.00

קומפ 1.00

700.00

700.00

יח'

 05.41.002.0900מסגרת ממתכת מגולוונת מסביב לארון המיגון של
ראש המערכת וארון המחשב ,בעובי  9מ"מ ורוחב 35
מ"מ ,חיבור ב 6-ברגים עם אומים משני צידי ארון
המיגון ,כולל  2צירים המאפשרים פתיחת הארון,
מנעול תליה דגם  60תוצרת  333או ש"ע.
סה''כ להשקיה

62,586.00

סה''כ לגינון והשקיה

95,651.00

 05.42ריהוט חוץ
 05.42.001ברזיות ,אשפתונים ,ריהוט חוץ
מחירי ריהוט חוץ ,מתקנים ,פרגולות וכל המפורטים
בפרק זה כוללים ביסוס ועיגון לקרקע ,העץ מטופל
)אימפרגנציה( ומטופל גם נגד טרמיטים ,מתכת שאינה
נירוסטה מגולוונת וצבועה בתנור.
 05.42.001.0010ברזיה נגישה מבטון טרום ,בגמר חלק ,דגם "ברקת",
עם שני ברזי לחצן מוגנים אנטי ונדאלי ,ווסתי ספיקה
אוטומטיים ולחצן אוטונומי .הברזיה בגוון אפור ,מק"ט
2062תוצרת "שחם אריכא" או שו"ע ,לרבות חיבור
למים ,ביסוס והסדרת ניקוז

יח'

4.00

4,500.00

18,000.00

 05.42.001.0020אספקה והתקנת מתקן חנייה לאופניים ,דגם רוזטה
 ,N600תואם פרט תל אביב מתוצרת 'קיסריה עיצוב
בנוף' או שו"ע

יח'

5.00

800.00

4,000.00
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 05.42.001.0030אספקה והתקנה של שולחן פיקניק דגם "מערכת
ישיבה ספיר" תוצרת חב' "שחם אריכא" ,מק"ט 1640
או שו"ע .מעץ מחוטא וצבוע ב 2-שכבות בגוון לפי
בחירת האדריכל .כוללהתקנה ועיגון לקרקע לפי פרט
והוראות יצרן.

יח'

1.00

1,650.00

1,650.00

 05.42.001.0040אספקה ועיגון ספסל נגיש ממתכת ועץ דגם "ספסל
עדן" מק"ט  ,1116מתוצרת "שחם אריכא" או שו"ע ,
באורך  1.6מ' ,כולל משענת גב ומשעני יד ,העץ צבוע
בגוון לפי בחירת האדר' ,המתכת צבועה בגוון RAL
לפי בחירת האדר' .כולל ביסוס ועיגון רגל הספסל
מתחת לריצוף.

יח'

12.00

1,900.00

22,800.00

 05.42.001.0045אספקה ועיגון ספסל נגיש ממתכת ועץ דגם "עדן יחיד"
מק"ט  ,1117מתוצרת "שחם אריכא" או שו"ע  ,באורך
 0.6מ' ,כולל משענת גב ומשעני יד ,העץ צבוע בגוון
לפי בחירת האדר' ,המתכת צבועה בגוון  RALלפי
בחירת האדר' .כולל ביסוס ועיגון רגל הספסל מתחת
לריצוף.

יח'

10.00

1,250.00

12,500.00

 05.42.001.0050אשפתון מדגם "תומר" ,מתוצרת חברת "עמית ריהוט
רחוב" או שו"ע .האשפתון כולל עמוד אחורי מפח
מגולוון ,מכסה עם ציר ספר המחובר לעמוד ,פח פנימי
מגולוון מחובר בשרשרת לאשפתון ,צבוע בצביעה
אלקטרוסטטית בתנור בגוון  RALלפי בחירת
האדריכל .כולל אספקה ,ביסוס והתקנה לפי פרט
והוראות היצרן.

יח'

5.00

850.00

4,250.00

 05.42.001.0060כסא מתכת מעוצב צבעוני ,דגם "נוח קפה" ,מק"ט
 1072תוצרת "אי אם שגב" או שו"ע .צבוע בתנור בגוון
 RALלפי בחירת האדריכל .כולל הובלה והתקנה
באתר לפי פרט והוראות היצרן

יח'

12.00

750.00

9,000.00

 05.42.001.0070שולחן מתכת מעוצב צבעוני ,דגם "שולחן נוח קפה",
מק"ט  1096תוצרת "אי אם שגב" או שו"ע .צבוע
בתנור בגוון  RALלפי בחירת האדריכל .כולל הובלה
והעתקנה באתר לפיפרט והוראות היצרן

יח'

3.00

1,750.00

5,250.00

 05.42.001.0080ספסל מתכת מעוצב צבעוני ,דגם "נוח תלת" ,מק"ט
 1074תוצרת "אי אם שגב" או שו"ע .צבוע בתנור בגוון
 RALלפי בחירת האדריכל .כולל הובלה והעתקנה
באתר לפי פרט והוראות היצרן

יח'

1.00

1,650.00

1,650.00

 05.42.001.0090ספסל מתכת מעוצב צבעוני ,דגם "נוח דו" ,מק"ט
 1071תוצרת "אי אם שגב" או שו"ע .צבוע בתנור בגוון
 RALלפי בחירת האדריכל .כולל הובלה והעתקנה
באתר לפי פרט והוראות היצרן

יח'

2.00

1,430.00

2,860.00

סה''כ לברזיות ,אשפתונים ,ריהוט חוץ

81,960.00

סה''כ לריהוט חוץ

81,960.00
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 05.44שערים ,מעקות ומאחזי יד
 05.44.001שערים ,מאחזי יד ומעקות בטיחות
 05.44.001.0010מאחז יד במדרגות מפרופיל מלבני מפלדה מגולוונת
וצבועה במידות  25/50מ"מ ,בגוון עפ"י אדר' .כולל
ביסוס ,אספקה והתקנה .המאחז יהיה מאושר עפ"י
תקן.

מ'

60.00

300.00

18,000.00

 05.44.001.0020אספקה והתקנה של שער מוסדי חד כנפי מפלדה
מגולוונת וצבועה בתנור ,ברוחב  1.30מ' ,בגובה 2.00
מ' ,עפ"י פרט אדריכלי .מידות סופיות לפי ביצוע
בשטח .כל חלקי השער מגולוונים וצבועים בתנור,
לרבות עמודי שער מבוטנים ליסודות בטון 40/40/40
ס"מ ובריח נעילה .השער מגולוון באבץ חם וצבוע
בתנור בגוון  RALלפי בחירת האדריכל.

יח'

4.00

2,500.00

10,000.00

 05.44.001.0025אספקה והתקנה של שער מוסדי דו כנפי מפלדה
מגולוונת וצבועה בתנור ,ברוחב  1.30מ' ,בגובה 2.00
מ' ,עפ"י פרט אדריכלי .מידות סופיות לפי ביצוע
בשטח .כל חלקי השער מגולוונים וצבועים בתנור,
לרבות עמודי שער מבוטנים ליסודות בטון 40/40/40
ס"מ ובריח נעילה .השער מגולוון באבץ חם וצבוע
בתנור בגוון  RALלפי בחירת האדריכל.

יח'

1.00

3,500.00

3,500.00

 05.44.001.0030שער נגרר  -במידות עד  7מ"א הכנף הנגררת וגובה 2
מ' .שער עם גלגלים הנעים על מסילה המחוברת
לרצפה .השער נפתח בגרירה ימינה או שמאלה.
השער ,בעל תו תקן ,עשויממסגרת פלדה מגולוונת
וצבועה ועליה ציפוי בגימורים של סרגלי ,P.V.C
אלומיניום או פלדה מגולוונת וצבועה ,לרבות מנוע,
מנורת אזהרה ועיניים פוטואלקטריות .הפעלה בשלט
רחוק בשיטת "רולינג קוד" .כל רכיבי הפלדה בשער
מגולוונים וצבועים בתנור בגוון  RALלפי בחירת
האדריכל.

יח'

1.00

25,000.00

25,000.00

יח'

1.00

1,500.00

1,500.00

 05.44.001.0050תוספת עבור מנגנון חשמלי  -נעילה ,זמזם לאינטרקום
וקודן  -לשער הולכי רגל ,כולל חיווט

יח'

1.00

1,000.00

1,000.00

 05.44.001.0060שער חשמלי להולכי רגל במידות  2.20מ' רוחב 2/מ'
גובה ,לרבות משקוף מפלדה מגולוונת וצבועה ,כולל
ציפוי בגימורים של סרגלי  ,P.V.Cאלומיניום או פלדה
מגולוונתוצבועה .כל רכיבי הפלדה בשער מגולוונים
וצבועים בתנור בגוון  RALלפי בחירת האדריכל.

יח'

1.00

7,500.00

7,500.00

05.44.001.0040

תוספת עבור ביטון מסילה לשער נגרר
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עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 05.44.001.0070אספקה והתקנה של שער דו כנפי מפלדה מגולוונת
וצבועה בתנור ,ברוחב  2.20מ' ,בגובה  2.00מ' ,עפ"י
פרט אדריכלי .מידות סופיות לפי ביצוע בשטח .כל
חלקי השער מגולוונים וצבועים בתנור ,לרבות עמודי
שער מבוטנים ליסודות בטון  40/40/40ס"מ ובריח
נעילה .השער מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור בגוון
 RALלפי בחירת האדריכל .כולל מנעול תליה

יח'

2.00

7,500.00

15,000.00

 05.44.001.0080אספקה והתקנה של גדר היקפית מוסדית לבתי ספר
בגובה  2מ' ,הכול לפי פרט לרבות כיפות ואביזרי
חיבור מגולוונים .הגדר מגולוונת באבץ חם וצבועה
בתנור בגוון RALלפי בחירת האדריכל ,לרבות יסודות
בטון בודדים מותאמים למידות וגובה הגדרות/עיגון
לקיר.

מ'

300.00

400.00

120,000.00

 05.44.001.0090אספקה והתקנה של גדר היקפית מוסדית לבתי ספר
בגובה  2מ' וקטע מעקה אופקי ברוחב  30ס"מ בראש
המעקה .הכול לפי פרט לרבות כיפות ואביזרי חיבור
מגולוונים .הגדרמגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור
בגוון  RALלפי בחירת האדריכל ,לרבות יסודות בטון
בודדים מותאמים למידות וגובה הגדרות/עיגון לקיר.
עבור הגדר המוסדית במרפסותהדרומיות

מ'

45.00

450.00

20,250.00

 05.44.001.0100אספקה והתקנה של גדר הפרדה דקורטיבית מקונסט'
פלדה בשילוב עץ/במבוק ,בגובה  1.10מ' ,בנויה מעץ
/במבוק מושחל בפרופילי ברזל מגולוון וצבוע בתנור
בגוון לפי בחירת האדריכל ,לפי פרט.

מ'

50.00

500.00

25,000.00

 05.44.001.0110אספקה והתקנה שער דו כנפי מעץ/במבוק וברזל
בגובה  1.10מ' ,ברוחב נטו  1.30מ' בנוי עץ/במבוק
מושחל במסגרות ברזל מגולוון וצבוע בתנור בגוון לפי
בחירת האדריכל ,כולל מנעול תליה .הכל לפי פרט.
מידות סופיות לפי ביצוע בשטח.

יח'

3.00

3,000.00

9,000.00

 05.44.001.0120מעקה בטיחות דקורטיבי מפלדה עפ"י פרט ,מעוגן
ומבוסס לפי פרט והנחיות קונסטרוקטור .צבוע בתנור
בגוון לפי בחירת אדר'.

מ'

10.00

400.00

4,000.00

סה''כ לשערים ,מאחזי יד ומעקות בטיחות

259,750.00

סה''כ לשערים ,מעקות ומאחזי יד

259,750.00

 05.51עבודות אספלט וספורטקוט-מגרש ספורט
ושביל הקפי
 05.51.001עבודות אספלט
 05.51.001.0010ציפוי וצביעת מגרש ומסלול הקפי בצבע מסוג "BG
 "COATאו ש"ע .בגוונים מתוך מניפת הגוונים המלאה
של החברה ,לפי בחירת האדריכל
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עזרא ובצרון

יח'

כמות

תאור

סעיף

 05.51.001.0030אספלט במגרשי ספורט בעובי  8ס"מ מבוצע בשתי
שכבות :שכבה נושאת תחתונה תא"צ  19מ"מ עם
אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן ,PG70-10
בעובי  4ס"מ ומעליה שכבת אספלט תא"צ  19מ"מ עם
אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן ,PG70-10
בעובי  4ס"מ

מ"ר

750.00

 05.51.001.0040סימונים מגרש ומסלול היקפי בצבע מסוג "BG
 "COATאו ש"ע .גוונים מתוך מניפת הגוונים המלאה
של החברה ,לפי בחירת האדריכל

קומפ 4,000.00

מחיר

סה"כ

90.00

67,500.00

1.00

4,000.00

סה''כ לעבודות אספלט

97,750.00

סה''כ לעבודות אספלט וספורטקוט-מגרש ספורט
ושביל הקפי

97,750.00

 06מרפסות קומתיות
 06.40פיתוח
 06.40.001ריצופים
 06.40.001.0010משטחים מדק במבוק סינטטי בהיר MOSO X-
 TREMEשל חב' "קנה קש" ,דגם ""N-finity
 19/140/2860או שו"ע ,לרבות קורות תמיכה
תחתונות מעץ ,פרזול ,ביסוס .הדק יהיה בגמר
סרוק/חלק לפי בחירת האדר' .הדק יהיה צבוע בשמן
הגנה/צבע יעודי להגנה ,לפי הנחיות החברה היצרנית,
בגוון לפי בחירת אדר' ,הצבע יהיה מאושר ע"י מכון
התקנים .לרבות חיבורי מוסו קליפס/מחבר קוברה
להתקנה נסתרת לדק  20מ"מ

מ"ר

150.00

600.00

90,000.00

 06.40.001.0020ריצוף אבן סימון לעוורים במידות  20/20/6מק"ט
 16971של חברת "אקרשטיין" או ש"ע ,בגוון
אפור/שחור/לבן לפי בחירת האדריכל והנחיית יועץ
נגישות .כולל שכבת בעובי חול  5ס"מ.

מ"ר

25.00

200.00

5,000.00

95,000.00

סה''כ לריצופים

 06.40.002מתקני משחק
 06.40.002.0010אספקה והתקנה של נדנדת קן ציפור כולל חצובה
ממתכת בחיפוי עץ ,מק"ט  KSW90040תוצרת חב'
" ,"KOMPANאו שו"ע ,באספקת חב' "נ.ע.לבה" או
שו"ע .כולל ביסוס לפי תקן ,קונסטרוקטור והנחיות
החברה היצרנית.
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עזרא ובצרון

תאור

סעיף

 06.40.002.0020יציקת משטח גומי  TPE-Vלמתקני משחק ,תוצרת
"פוליטן ספורט" או ש"ע ,המורכב משכבה עליונה
 100%גרגרי  TPE-Vצבעונים בגוונים לבחירה )ללא
שחור בשכבה העליונה(,שכבה תחתונה גרגרי SBR
בכל עובי שיידרש בהתאם להוראות יצרן המתקנים
וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים
)היציקה תתבצע ע"ג גג המבנה( .הגוון לפי
בחירתהאדריכל

יח'

כמות

מ"ר

150.00

מחיר
320.00

סה''כ למתקני משחק

סה"כ
48,000.00

108,675.00

 06.40.003ריהוט קבוע
 06.40.003.0022קירות ומושב במת ישיבה וספסל מלוחות דק במבוק
סינטטי בהיר  MOSO X-TREMEשל חב' "קנה קש",
דגם " N-finity" 19/140/2860או שו"ע ,לרבות קורות
תמיכה תחתונותמעץ ,פרזול ,ביסוס .הדק יהיה בגמר
סרוק/חלק לפי בחירת האדר' .הדק יהיה צבוע בשמן
הגנה/צבע יעודי להגנה ,לפי הנחיות החברה היצרנית,
בגוון לפי בחירת אדר' ,הצבע יהיה מאושר ע"י מכון
התקנים .לרבות חיבורי מוסו קליפס/מחבר קוברה
להתקנה נסתרת לדק  20מ"משל חב' "קנה קש" ,כולל
אספקה והתקנה ,וכל שיידרש להתקנה מלאה
שלהחיפוי

מ"ר

40.00

700.00

28,000.00

 06.40.003.0032כסא מתכת מעוצב צבעוני ,דגם "נוח קפה" ,מק"ט
 1072תוצרת "אי אם שגב" או שו"ע .צבוע בתנור בגוון
 RALלפי בחירת האדריכל .כולל הובלה והתקנה
באתר לפי פרט והוראות היצרן

יח'

9.00

750.00

6,750.00

סה''כ לריהוט קבוע

34,750.00

סה''כ לפיתוח

238,425.00

 07מתחם מתקני כושר
 07.40עבודות פיתוח
 07.40.001מצעים ותשתיות
 07.40.001.0010פיזור והידוק מבוקר של מצע מהודק סוג א' ,מפוזר
בשכבות לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100%
ממודיפייד .עובי שכבות-לפי פרט

מ"ק

12.00

110.00

1,320.00

 07.40.001.0040מילוי מובא מחומר נברר מפוזר בשכבות בעובי שכבה
מקסימלי של  20ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר
של  98%ממודיפייד .עובי מילוי לפי תכניות והנחיית
המפקח באתר

מ"ק

36.00

80.00

2,880.00

4,200.00

סה''כ למצעים ותשתיות

 07.40.002יציקת משטחים ואבני וגן
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עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון
)חגורה סמויה( ,תקף גם לאבנים קשתיות.
07.40.002.0050

משטח בטון מזוין לפי הנחיות קונסטרוקטור ,בעובי 10
ס"מ ,כבסיס לחיפוי גומי

 07.40.002.0080אבן גן טרומית דגם "רמות" במידות 12.5/18.75/50
ס"מ ,בגוון אפור ,בעלת פאזה הקפית מינימלית .מק"ט
 2280תוצרת חב' "אקרשטיין" או שו"ע .לרבות יסוד
ומשענת בטון

מ"ר

60.00

150.00

9,000.00

מ'

25.00

80.00

2,000.00

11,000.00

סה''כ ליציקת משטחים ואבני וגן

 07.40.003מתקני כושר ,גומי והצללה
 07.40.003.0010הצללה למתקן משחקים -מסוג מפרשים בשיטת
הממברנה העשויים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה
ומוגן מ  ,U.Vעובי מינימלי  1.5מ"מ%-95%90 ,
הצללה .מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה בקוטר
" 8"-6בגבהים עד  6מ' מגולוונים וצבועים בתנור בגוון
לפי בחירת אדר' וביסוס בהתאם לתנאי הקרקע ולפי
קונס' .כולל כיסוי מתכת לבסיסי העמודים בגוון
העמוד .היריעות יעמדו בכל התקנים הנדרשים ע"י
משרד החינוך ,משרד הבריאות ומכבי אש להתקנה
בסביבת ילדים .הכל לפי המפרט המיוחד

מ"ר

60.00

180.00

10,800.00

 07.40.003.0030יציקת משטח גומי  TPV-Eלמתקני משחק ,תוצרת
"פוליטן ספורט" או ש"ע ,המורכב משכבה עליונה
 100%גרגרי  TPV-Eצבעונים בגוונים לבחירה )ללא
שחור בשכבה העליונה(,שכבה תחתונה גרגרי SBR
בכל עובי שיידרש בהתאם להוראות יצרן המתקנים
וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים
)היציקה תתבצע ע"ג בטון שישולם בנפרד( .גוון לפי
בחירת האדריכל ,כולל גוונים לא סטנדרטים.

מ"ר

60.00

320.00

19,200.00

 07.40.003.0060מתקן כושר דגם " "POWER BIKE EXPBתוצרת
חב' " ,"KOMPANאו שו"ע ,באספקת חב' "נ.ע.לבה"
או שו"ע .כולל ביסוס לפי תקן ,קונסטרוקטור והנחיות
החברה היצרנית.

יח'

3.00

24,000.00

72,000.00

102,000.00

סה''כ למתקני כושר ,גומי והצללה

 07.40.004גידור ושערים
 07.40.004.0010מעקה בטיחות דקורטיבי מפלדה בגובה  1.10מ' מעוגן
ומבוסס לפי פרט והנחיות קונסטרוקטור .צבוע בתנור
בגוון לפי בחירת אדר'.
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עזרא ובצרון

סעיף

יח'

תאור

 07.40.004.0020אספקה והתקנה של שער חד כנפי מפלדה מגולוונת
וצבועה בתנור ,ברוחב  1.30מ' ,בגובה  1.10מ' ,עפ"י
פרט אדריכלי .מידות סופיות לפי ביצוע בשטח .כל
חלקי השער מגולוונים וצבועים בתנור ,לרבות עמודי
שער מבוטנים ליסודות בטון  40/40/40ס"מ ובריח
נעילה .השער מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור בגוון
 RALלפי בחירת האדריכל.

יח'

כמות
1.00

מחיר
1,200.00

סה"כ
1,200.00

סה''כ לגידור ושערים

10,400.00

סה''כ לעבודות פיתוח

127,600.00
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ריכוז תתי פרקים ל**בית ספר גיל 23/1/2020 -
 -מבנה בית ספר

24,218,674.23

01

עבודות עפר

51,050.00

עבודות עפר

51,050.00

עבודות בטון יצוק באתר

5,628,630.00

01.02.001

עבודות בטון יצוק באתר

5,524,560.00

01.02.006

יציקות ביניים ,עמודי פלדה ,ברגי עיגון ושונות

29,900.00

01.02.009

פתחים  -מעברים באלמנטי בטון קשויים

74,170.00

עבודות בנייה

793,660.00

עבודות בנייה

793,660.00

איטום

451,583.80

01.05.001

איטום רצפת קומת קרקע התלויה על גבי ארגזים

57,131.50

01.05.002

איטום פיר מעלית

3,657.50

01.05.003

איטום יציאה לחצר

3,250.00

01.05.005

איטום קירות חוץ

5,046.40

01.05.006

איטום חדרים רטובים

31,461.20

01.05.007

איטום מאגר מים

9,460.00

01.05.009

איטום מרפסות מרוצפות

75,470.00

01.05.010

איטום רצפות חדרים טכניים

2,090.00

01.05.011

איטום מטבח ואזורי הסעדה

19,562.00

01.05.012

איטום גג עליון גלוי

20,723.20

01.05.013

איטום גג עליון עם הגנה

139,794.00

01.05.014

איטום גג קל

1,518.00

01.05.090

בידוד אקוסטי

82,420.00

נגרות אומן ומסגרות פלדה

1,660,684.50

01.06.001

נגרות

1,015,184.50

01.06.002

מסגרות

555,500.00

01.06.009

שונות

90,000.00

01.01
01.01.001
01.02

01.04
01.04.001
01.05

01.06
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מערכות תברואה וכיבוי אש

688,862.25

01.07
01.07.001

מערכות הספקת מים קרים וחמים וכיבוי אש הידרנטים.

211,982.50

01.07.002

מערכות ציוד ואביזרים במאגרי מים וחדר משאבות.

81,648.75

01.07.003

נקזים ואיוור

138,444.00

01.07.004

קבועת תברואה ואביזריהן

196,280.00

01.07.005

ניקוז מי גשם מגגות ומרפסות.

29,522.00

01.07.006

מערכת הספרינקלרים בבנין

30,985.00

מתקני חשמל

3,685,785.43

01.08.001

נקודות מאור

176,320.00

01.08.002

נקודות בתי תקע

255,974.00

01.08.003

נקודות שונות

93,132.00

01.08.006

תיבות הסתעפות לטלפונים

3,000.00

01.08.008

איטום מעברים נגד אש

7,600.00

01.08.021

צנרת חשמל פלסטית

95,350.00

01.08.023

תעלות כבלים

208,730.00

01.08.024

סולמות כבלים

28,700.00

01.08.031

כבלי נחושת (XLPE) N2XY

506,319.00

01.08.032

כבלי אלומיניום (XLPE) NA2XY

2,505.00

01.08.034

מוליכי נחושת מבודדים

59,120.00

01.08.035

מוליכי נחושת גלויים

11,150.00

01.08.037

כבלים חסיני אש

49,310.00

01.08.038

כבלי טלפון

19,500.00

01.08.040

הארקות והגנות אחרות

377,019.00

01.08.061

מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I

240,815.00

01.08.062

מא"זים אופיין C

57,958.00

01.08.063

מאמ"תים

148,340.00

01.08.066

ממסרים ומגענים

291,480.00

01.08.068

נתיכים ומנתקי מבטיחים

2,180.00

01.08
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01.08.069

שנאים ,קבלים ,אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה

79,635.00

01.08.071

מפסקי זרם למאור

28,000.00

01.08.072

בתי תקע

5,150.00

01.08.073

אביזרים

76,095.00

01.08.074

מערכות אל-פסק

4,300.00

01.08.075

גופי תאורה ותאורת לד

415,926.88

01.08.076

לוחות חשמל

100,070.00

01.08.077

כללי

342,106.55

עבודות טיח

1,661,400.00

01.09.001

טיח פנים ,טיח תרמי וטיח לממ"ד

860,600.00

01.09.002

טיח חוץ

486,800.00

01.09.009

עבודות טיח

314,000.00

עבודות ריצוף וחיפוי

1,710,695.00

01.10.003

ריצוף אריחי קרמיקה" /גרניט פורצלן ",שיש

1,221,140.00

01.10.005

חיפוי קירות

449,850.00

01.10.008

רצפות עץ

39,705.00

עבודות צביעה

619,740.00

01.11.001

צבע פנים

323,490.00

01.11.002

צבע חוץ

296,250.00

עבודות אלומיניום

1,397,900.00

01.12.001

מסגרות אומן )אלומיניום(

1,273,300.00

01.12.002

" HPLחיפוי קירות באריחי "טרקוטה" ולוחות "טרספה

77,000.00

01.12.004

מנועים חשמליים לחלונות שחרור עשן

47,600.00

עבודות אבן

171,500.00

עבודות מיוחדות בקירות אבן

171,500.00

מבנה מרכזי

2,393,539.25

01.15.001

מערכת מיזוג אוויר

1,578,263.00

01.15.002

מערכת פיזור אוויר

449,696.25

01.09

01.10

01.11

01.12

01.14
01.14.003
01.15

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי16774 :

עמוד
146

בית הספר גיל

ש.מ.מ .מהנדסים בע"מ

23/01/2020

**בית ספר גיל 23/1/2020 -
עזרא ובצרון

01.15.003

מרחבים מוגנים

293,260.00

01.15.004

כללי

72,320.00

מעליות

291,200.00

מעליות

291,200.00

תשתיות תקשורת

39,734.00

01.18.030

מסדים/ארונות ואביזרי זיווד

38,494.00

01.18.040

אביזרי קצה לטלפוניה אנלוגית

1,240.00

עבודות מסגרות חרש וסיכוך

265,120.00

01.19.001

מערכת קו עיגון

7,840.00

01.19.009

עבודות מסגרות חרש וסיכוך

257,280.00

רכיבים מתועשים בבנין

1,044,325.00

01.22.001

מחיצות קלות ושונות

136,525.00

01.22.002

תקרות פריקות מאריחים מינרליים

907,800.00

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

695,840.00

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

695,840.00

ריהוט וציוד מורכב בבניין

36,435.00

אביזרים במקלחת ובשירותים

36,435.00

מערכות גילוי וכיבוי אש

406,030.00

01.34.012

אביזרים לרכזת ממוענת

131,250.00

01.34.013

חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש

58,600.00

01.34.020

מערכות כיבוי אש

71,200.00

01.34.022

מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי

81,500.00

01.34.025

מערכת בקרה ושליטה בפתחי שחרור עשן

63,480.00

בקרת מערכות במתקנים

235,720.00

01.35.061

תוכנת מרכז בקרה "חכם" ומערכת לניהול אנרגיה " -בנין

50,150.00

01.35.062

בקרים  WEB DDCעבור "בניין חכם" )(Smart Building

124,100.00

01.35.063

רגשים ואביזרים עבור "בנין חכם" )(Smart Building

61,470.00

הצטיידות תקשורת

0.00

01.17
01.17.001
01.18

01.19

01.22

01.23
01.23.001
01.30
01.30.001
01.34

01.35

01.41
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מערכות תקשורת ומחשוב הצטיידות

0.00

01.41.001

נקודות תקשורת קבלן עירוני

140,650.00

מערכות תקשורת ומחשוב ע"י אחרים

140,650.00

בקרת מבנה

76,800.00

01.43.001

מערכת בקרה ראשית

31,800.00

01.43.002

אינטגרציה ופרוטוקולים

25,000.00

01.43.003

מערך בקרה מבוזר

0.00

01.43.004

רגשים ואביזרים

0.00

01.43.005

חיווט ,כבלים  ,תשתיות

20,000.00

בקרת תאורה ובית חכם

22,600.00

בית חכם

22,600.00

עבודות ברג'י

49,190.00

01.60.001

עבודות ברג'י

40,440.00

01.60.002

ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי ורכב משא

8,750.00

 -אולם ספורט

4,202,642.55

עבודות עפר

25,855.00

עבודות עפר

25,855.00

עבודות בטון יצוק באתר

1,217,088.00

02.02.001

עבודות בטון יצוק באתר

1,213,408.00

02.02.006

יציקות ביניים ,עמודי פלדה ,ברגי עיגון ושונות

3,680.00

עבודות בנייה

46,650.00

עבודות בנייה

46,650.00

איטום

89,539.80

02.05.001

איטום רצפת קומת קרקע התלויה על גבי ארגזים

31,852.00

02.05.003

איטום יציאה לחצר

845.00

02.05.004

איטום מדרגות חוץ

1,428.00

02.05.006

איטום חדרים רטובים

6,610.80

02.05.013

איטום גג עליון עם הגנה

46,584.00

01.42
01.42.007
01.43

01.44
01.44.001
01.60

02
02.01
02.01.001
02.02

02.04
02.04.001
02.05
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איטום גג קל

2,220.00

02.05.014

נגרות אומן ומסגרות פלדה

96,810.00

02.06.001

נגרות

40,100.00

02.06.002

מסגרות

56,710.00

מערכות תברואה וכיבוי אש בבנין

165,153.00

02.07.001

מערכות הספקת מים קרים וחמים וכיבוי אש הידרנטים.

31,160.00

02.07.002

נקזים ואיוור

19,578.00

02.07.003

קבועת תברואה ואביזריהן

34,370.00

02.07.004

ניקוז מי גשם מגגות ומרפסות.

9,060.00

02.07.005

מערכת הספרינקלרים בבנין

70,985.00

מתקני חשמל

252,750.00

02.08.023

תעלות כבלים

37,200.00

02.08.075

גופי תאורה ותאורת לד

57,000.00

02.08.077

כללי

158,550.00

עבודות טיח

232,150.00

02.09.001

טיח פנים ,טיח תרמי וטיח לממ"ד

102,000.00

02.09.002

טיח חוץ

121,350.00

02.09.009

עבודות טיח

8,800.00

עבודות ריצוף וחיפוי

85,015.00

02.10.003

ריצוף אריחי קרמיקה" /גרניט פורצלן ",שיש

34,975.00

02.10.005

חיפוי קירות

17,550.00

02.10.008

רצפות עץ

32,490.00

עבודות צביעה

114,490.00

02.11.001

צבע פנים

35,740.00

02.11.002

צבע חוץ

78,750.00

עבודות אלומיניום

115,600.00

02.12.001

מסגרות אומן )אלומיניום(

91,800.00

02.12.004

מנועים חשמליים לחלונות שחרור עשן

23,800.00

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12
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עבודות אבן

59,200.00

02.14

עבודות מיוחדות בקירות אבן

59,200.00

מערכת מיזוג אוויר

343,039.75

02.15.001

ציוד מיזוג אוויר

232,800.00

02.15.002

מערכת פיזור אוויר

101,014.75

02.15.003

מרחבים מוגנים

940.00

02.15.004

כללי

8,285.00

עבודות מסגרות חרש וסיכוך

383,674.00

02.19.001

מערכת קו עיגון

12,250.00

02.19.009

עבודות מסגרות חרש וסיכוך

371,424.00

רכיבים מתועשים בבנין

52,565.00

02.22.001

מחיצות קלות ושונות

4,020.00

02.22.002

תקרות פריקות מאריחים מינרליים

48,545.00

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

208,848.00

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

208,848.00

ציוד וריהוט מורכב בבניין

634,675.00

02.30.001

אביזרים במקלחת ובשירותים

10,765.00

02.30.002

ריצוף ,ריהוט ושונות

183,600.00

02.30.008

מתקני ספורט

4,440.00

02.30.009

מתקני ספורט  -אולם ספורט

435,870.00

מערכות גילוי וכיבוי אש

79,540.00

02.34.012

אביזרים לרכזת ממוענת

26,000.00

02.34.013

חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש

1,000.00

02.34.020

מערכות כיבוי אש

0.00

02.34.022

מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי

35,560.00

02.34.025

מערכת בקרה ושליטה בפתחי שחרור עשן

16,980.00

 -מבנה שומר וחדר אשפה  +עבודות פיתוח

2,678,844.40

עבודות עפר

22,610.00

02.14.003
02.15

02.19

02.22

02.23
02.23.001
02.30

02.34

03
03.01
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עבודות עפר

22,610.00

03.01.001

עבודות בטון יצוק באתר

676,309.00

03.02.001

עבודות בטון יצוק באתר

676,079.00

03.02.006

יציקות ביניים ,עמודי פלדה ,ברגי עיגון ושונות

230.00

עבודות בנייה

5,148.00

עבודות בנייה

5,148.00

איטום

21,977.40

03.05.001

איטום רצפת קומת קרקע התלויה על גבי ארגזים

6,745.50

03.05.003

איטום יציאה לחצר

520.00

03.05.006

איטום חדרים רטובים

725.70

03.05.008

איטום חדר אשפה

1,143.00

03.05.012

איטום גג עליון גלוי

12,843.20

נגרות אומן ומסגרות פלדה

13,100.00

מסגרות

13,100.00

מערכות תברואה וכיבוי אש בבנין

30,059.00

03.07.001

מערכות הספקת מים קרים וחמים וכיבוי אש הידרנטים.

7,105.00

03.07.002

נקזים ואיוור

11,355.00

03.07.003

קבועת תברואה ואביזריהן

2,950.00

03.07.004

ניקוז מי גשם מגגות ומרפסות.

1,622.00

03.07.005

מערכת הספרינקלרים בבנין

7,027.00

מתקני חשמל

154,950.00

03.08.011

חפירות ובסיסי בטון

36,960.00

03.08.012

תאי בקרה

24,030.00

03.08.013

גומחות בטון ללוחות מונים

10,500.00

03.08.014

תאי בקרה "בזק"

12,550.00

03.08.056

עמודי תאורה ,זרועות ומחזיקי דגלים

17,720.00

03.08.057

מגשי ציוד ואביזרים

1,440.00

03.08.075

גופי תאורה ותאורת לד

51,750.00

03.02

03.04
03.04.001
03.05

03.06
03.06.002
03.07

03.08
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עבודות טיח

24,125.00

03.09
03.09.001

טיח פנים ,טיח תרמי וטיח לממ"ד

2,250.00

03.09.002

טיח חוץ

21,875.00

עבודות ריצוף וחיפוי

23,230.00

03.10.003

ריצוף אריחי קרמיקה" /גרניט פורצלן ",שיש

8,380.00

03.10.005

חיפוי קירות

14,850.00

עבודות צביעה

15,005.00

03.11.001

צבע פנים

755.00

03.11.002

צבע חוץ

14,250.00

מסגרות אומן )אלומיניום(

10,000.00

מסגרות אומן )אלומיניום(

10,000.00

עבודות אבן

13,400.00

עבודות מיוחדות בקירות אבן

13,400.00

עע"א  -יבוצע ע"י קבלן מאושר חברת חשמל

25,750.00

03.18.003

קידוחים אופקיים

17,750.00

03.18.006

טיפול בהוצאת רשיון ותיאום טכני חח"י

3,500.00

03.18.008

כללי

4,500.00

רכיבים מתועשים בבנין

5,900.00

03.22.001

מחיצות קלות ושונות

3,600.00

03.22.002

תקרות פריקות מאריחים מינרליים

2,300.00

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

1,135,856.00

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

1,135,856.00

ריהוט וציוד מורכב בבנין

1,175.00

אביזרים במקלחת ובשירותים

1,175.00

חדר טרפו טרומי

500,250.00

חדר טרפו טרומי

500,250.00

מערכות תשתית למים וביוב

443,500.00

מערכות מים וביוב מחוץ לבנין

443,500.00

03.10

03.11

03.12
03.12.001
03.14
03.14.003
03.18

03.22

03.23
03.23.001
03.30
03.30.001
03.40
03.40.001
04
04.57
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04.57.001

מערכת הספקת מים לשימוש וכיבוי אש

270,500.00

04.57.002

מערכת הביוב בתחום מגרש

173,000.00

פיתוח נופי-קומת קרקע

1,960,506.00

עבודות פיתוח

1,425,395.00

05.40.001

עבודות הכנה ופירוק

169,530.00

05.40.002

עבודות עפר

122,500.00

05.40.003

מצעים ותשתיות

212,180.00

05.40.004

עבודות ריצוף ,יציקת משטחים ,מדרגות ואבני שפה וגן

263,915.00

05.40.005

קירות ,מסלעות

87,000.00

05.40.006

שונות

286,130.00

05.40.007

מצללות ,גומי ,מתקני משחק וספורט

284,140.00

גינון והשקיה

95,651.00

05.41.001

גינון

33,065.00

05.41.002

השקיה

62,586.00

ריהוט חוץ

81,960.00

ברזיות ,אשפתונים ,ריהוט חוץ

81,960.00

שערים ,מעקות ומאחזי יד

259,750.00

שערים ,מאחזי יד ומעקות בטיחות

259,750.00

עבודות אספלט וספורטקוט-מגרש ספורט ושביל הקפי

97,750.00

עבודות אספלט

97,750.00

מרפסות קומתיות

238,425.00

פיתוח

238,425.00

06.40.001

ריצופים

95,000.00

06.40.002

מתקני משחק

108,675.00

06.40.003

ריהוט קבוע

34,750.00

מתחם מתקני כושר

127,600.00

עבודות פיתוח

127,600.00

מצעים ותשתיות

4,200.00

05
05.40

05.41

05.42
05.42.001
05.44
05.44.001
05.51
05.51.001
06
06.40

07
07.40
07.40.001
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07.40.002

יציקת משטחים ואבני וגן

11,000.00

07.40.003

מתקני כושר ,גומי והצללה

102,000.00

07.40.004

גידור ושערים

10,400.00

סה"כ

33,870,192.18

מע''מ בשיעור 17%

5,757,932.67

סה''כ כולל מע''מ

39,628,124.85
סה''כ ל**בית ספר גיל 23/1/2020 -

סה''כ ל**בית ספר גיל 23/1/2020 -
 - 01מבנה בית ספר

24,218,674.23

 - 02אולם ספורט

4,202,642.55

 - 03מבנה שומר וחדר אשפה  +עבודות פיתוח

2,678,844.40

 04מערכות תשתית למים וביוב

443,500.00

 05פיתוח נופי-קומת קרקע

1,960,506.00

 06מרפסות קומתיות

238,425.00

 07מתחם מתקני כושר

127,600.00

סה''כ עלות

33,870,192.18

מע''מ בשיעור 17%

5,757,932.67

סה''כ כולל מע''מ

39,628,124.85

סה''כ במילים:
מדד מכרז  /הצעה:

מאשר כתב הכמויות
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