
שיפוץ קפיטריה - עמק יזרעאל 

כ"סהמחיר ליחידהכמותמידה' יחתאורמספר

תברוא- שיפוץ קפיטריה - מכללת עמק יזרעאל 0.00.00.0000

מבנה כללי1.00.00.0000

נגרות אומן ומסגרות פלדה1.06.00.0000

נגרות אומן1.06.01.0000

1.06.01.0010

 ברשימת נגרות 1-לפי פרט נ,דלפק אספרסו בר 

1.000'קומפ.האדריכל

1.06.01.0020

בנית מחיצה מסרגלי עץ אנכיים במרווח לפי פרישת 

1.000'קומפ. ברשימת נגרות האדריכל2-לפי פרט נ, קיר

1.06.01.0030

מ במרווחים של " ס3/3סרגלי עץ לבחירת האדריכל 

 3-לפי פרט נ, מ בחיפוי לקה מט  שקופה" ס7

3.000'קומפ.ברשימת נגרות האדריכל

1.06.01.0040

 ברשימת 4-ארון ערבוב ומחיצת עץ לפי פרט נ

1.000'קומפנגרות האדריכל

1.06.01.0050

 5-לפי פרט נ, מסגרת לוחות עץ לפתחים קיימים

2.000'קומפ.ברשימת נגרות האדריכל

1.06.01.0060

, ארונות מלוחות עץ לבחירת האדריכל - לוקרים 

1.000'קומפ ברשימת נגרות האדריכל6-לפי פרט נ

1.000'קומפ. ברשימת נגרות האדריכל7- ארון דו כנפי לפי פרט נ1.06.01.0070

1.06.01.0080

 ברשימת נגרות 8-שולחן עבודה לפי פרט נ

1.000'קומפ.האדריכל

1.06.01.0090

 ברשימת 10-לפי פרט נ, דלפק קדמי חנות נחות 

1.000'קומפ.נגרות האדריכל

1.06.01.0100

  מערכת לוחות עץ בחיפוי פורמייקה ליד דלפק"

  ברשימת נגרות10.1-חנות נחות לפי פרט נ

1.000'קומפ" .האדריכל

1.06.01.0110

 בחנות נחות לפי פרט ברשימת נגרות 11-פרט נ

1.000'קומפ.האדריכל

1.06.01.0120

 בחנות נחות לפי פרט ברשימת נגרות 12-פרט נ

1.000'קומפהאדריכל



1.06.01.0130

 בחנות נחות לפי פרט ברשימת נגרות 13-פרט נ

1.000'קומפהאדריכל

1.06.01.0140

 בחנות נחות לפי פרט ברשימת נגרות 14-פרט נ

1.000'קומפהאדריכל

1.06.01.0150

 במחסן חנות לפי פרט ברשימת נגרות 15-פרט נ

1.000'קומפהאדריכל

1.06.01.0160

 כניסה לחנות לפי פרט ברשימת נגרות 16-פרט נ

1.000' יחהאדריכל

1.06.01.0170

- ופרט נ17א- דלפק בקפטריה לפי פרט נ17-פרט נ

1.000'קומפ ברשימת נגרות האדריכל17ב

1.06.01.0180

 בחנות וקפטריה לפי פרט ברשימת נגרות 18-פרט נ

2.000'קומפהאדריכל

1.06.01.0190

 בכניסה לפי פרט ברשימת נגרות 19-פרט נ

1.000' יחהאדריכל

1.06.01.0200

 ליד דלפק קפטריה לפי פרט ברשימת 21-פרט נ

1.000'קומפנגרות האדריכל

1.06.01.0210

לפי פרט ברשימת נגרות '  פתח לאונג22-פרט נ

1.000'קומפהאדריכל

מסגרות ופלדה1.06.02.0000

1.06.02.0001

 בכפוף למפרטים הטכניים 06.02עבודות פרק 

הערה ומפרט הכחול19 ופרק 06של פרק 

1.06.02.0010

' קונס: בנית מדרגות קלות בגמר לבחירת האדריכל 

ע "פרופילי ממתכת חיפוי עץ דוגמת פרקלקס או שוו

ל יבוצע בשיטת "הנ. על מצע יריעות ספוג אקוסט

ביצוע באחריות קונסטרוקטור מטעם הקבלן /תכנון 

55.000ר" מ.וכפוף לאישור הפיקוח ואדריכל

1.06.02.0020

תוספת מחיר עבור מדרגות לסעיף 

30.000 מטר כפוף לפרטי אדריכל01.06.02.0010

1.06.02.0030

 באספרסו בר לפי פרט ברשימת מסגרות 1-פרט מ

1.000'קומפ.האדריכל

1.06.02.0040

 לפי פרט 2 דלת אש  כניסה למטבח 2-פרט מ

כולל ביטון משקוף . ברשימת מסגרות האדריכל

1.000'קומפ.ותיקונים



1.06.02.0050

מאחזי יד כפול כולל עמודים מרכזיים מעוגנם 

 ברשימת מסגרות 3-מתחת לפרקט לפי פרט מ

1.000' יח.האדריכל

1.06.02.0060

  לפי פרט 1 דלת אש כניסה למטבח 5-פרט מ

כולל ביטון משקוף .ברשימת מסגרות האדריכל

1.000'קומפ.ותיקונים

עבודות תברואה1.07.00.0000

צנרת מים קרים וחמים1.07.01.0000

1.07.01.0010

 מגולבנים למים קרים מותקנים 40צינורות סקדיול 

כולל ספחי , מחוברים בהברגה, גלויים או סמויים

110.000 מטר.כולל צביעה חרושתית, 3/4"חיבור בקוטר 

25.000 מטר. מחוברים בריתוך1/2"אך בקוטר , ל"כנ1.07.01.0020

30.000 מטר.2"אך בקוטר , ל"כנ1.07.01.0030

1.07.01.0040

 SPצינורות מפוליאתילן מצולב עם גרעין אלומיניום 

מותקנים '  אטמ10מ ללחץ עבודה " מ20x2בקוטר 

סמויים או גלויים כולל ספחי חיבור בלחיצה 

65.000 מטר.מחוברים בהברגה כל ספחי חיבור ומתלים

30.000 מטר.מ" מ16x2אך בקוטר , ל"כנ1.07.01.0050

75.000 מטר.מ" מ25x2.5אך בקוטר , ל"כנ1.07.01.0060

1.07.01.0070

בכל , שטיפה וחיטוי של קווי מים בכל הקטרים

305.000 מטר.המבנה

5.000' יח".שגיב" מברונזה תוצרת 1/2"ברזים כדוריים בקוטר 1.07.01.0080

5.000' יח.3/4"אך בקוטר , ל"כנ1.07.01.0090

1.07.01.0100

 עם שרוול וידופלקס 1/2 + "3/4"בידוד לצנרת מים 

15.000 מטר.PVC-  כולל סרטי הדבקה מ1"א בעובי "או שו

1.07.01.0120

 STERN דוגמת תוצרת 1/2"מערבל מים בקוטר 

מים חמים לכל ' א להגבלת טמפ" או שוTMVדגם 

הקטרים הכולל כל האביזרים הנדרשים להתקנה 

2.000' יח.שלמה

1.07.01.0130

חיבור למערכת הקיימת הכולל כל האביזרים 

8.000'קומפ.הנדרשים לעבודה תיקנית



1.07.01.0140

, פתיחת רצפה או תקרה קיימת והחזרה לקדמותה

1.000'קומפ.כולל כל האביזרים לעבודה תיקנית

1.07.01.0150

עמדת כיבוי אש תקנית מותקנת בשלמות בתוך 

מטף ,  עם מצמד שטורץ2"כולל ברז שריפה , נישה

לסוג )" רב תכליתית"אבקה יבשה , ג" ק6אבקה 

 2"זרנוקים בקוטר  (ג בלחץ מיכל, ב, שריפות א

ריסוס /מזנק סילון , עם מצמדי שטורץ'  מ15ובאורך 

גלגלון עם צינור גמיש בקוטר ,  עם ברז כדורי2"

מותקן על תוף עם זרוע '  מ30 ובאורך 3/4"

 וברז 3/4"ריסוס קוטר /מסתובבת כולל מזנק סילון

1.000'קומפ.1"כדורי 

1.07.01.0151

תכנון וביצוע תוואי קו ניקוז  מתחת רצפה קיימת בין 

ל כולל "הנ. אספרסובר ובין שוחת סניקה בפיתוח

י נציג "י פרט שיאושר ע"עפ, אישור קונסטרוקטור 

1.000'קומפאיטום בהתאם לפרט המאושר, זיון, בטון. המזמין 

מערכת נקזים ואוורור1.07.02.0000

1.07.02.0010

 H.D.P.E.צינורות מפוליאתילן בצפיפות גבוהה 

מ " מ110סמויים או בקרע בקוטר , מותקנים גלויים

100.000 מטר.עבודות חפירה וחציבה, עבודות, כולל ספחי חיבור

50.000 מטר.מ" מ50אך בקוטר , ל"כנ1.07.02.0020

120.000 מטר.(א"מ' ניקוז יח). מ" מ40אך בקוטר , ל"כנ1.07.02.0030

1.07.02.0040

 עם 4/"2"קופסאות ביקורת נופלת מפוליפרופילן 

3.000' יח.(ה.פ.תוצרת מ)מסגרת מרובעת ומכסה פליז 

1.07.02.0050

,  מפוליאתילן בצפיפות גבוהה4/"8"מחסום ריצפה 

 מסוג מרובע 8" בקוטר HDPEעם מאריך מצינור 

3.000' יח.ורשת פליז

1.07.02.0060

מ כולל זיון " ס10עטיפת בטון מסביב לצינור בעובי 

15.000 מטר.(מ" ס20מ כל " מ6מ וחישוקים " מ10 מוטות 4)

1.07.02.0070

פ "א ע" תוצרת שטרן או שוSANISAN 4מערכת 

1.000'קומפ.אישור מתכנן ומזמין



1.07.02.0080

א באישור " או שוSPERONIמערכת ביוב תוצרת 

-SQ משאבות 2: המערכת כוללת. המתכנן והמזמין

לוח פיקוד ,  מ11ק ולחץ " מ15 לספיקה של 25-1.5

 ברזי ניתוק 3,  מצופים4,  משאבות2- חשמלי ל

 ושסטום אוויר 3" אל חוזרים בקוטר 2 2,"בקוטר 

 1ראה פרט ) 1 1/2"כולל ברז ניתוק בקוטר 

לא כולל )הכל קומפלט ומוכן להפעלה  (3בתכנית 

1.000'קומפ.(סולם בתוך הבור וכדומה, פתחי אדם, בור מבטון

1.07.02.0090

 מותקנים גלויים 15צינורות פלסטיים פקסגול דרג 

מ כולל " מ40x3.7או סמויים או בקרקע בקוטר 

 (צינור סניקה)א "ספחי חיבור תוצרת פקסגול או שו

150.000 מטר.לפי אישור המתכנן והמזמין

1.07.02.0100

חיבור למערכת הקיימת הכולל כל האביזרים 

12.000'קומפ.הנדרשים לעבודה תיקנית

1.07.02.0110

פתיחת רצפה או תקרה קיימת והחזרה לקדמותה 

1.000'קומפ.כולל כל האביזרים לעבודה תיקנית

מעברי אש1.07.03.0000

50.000 מטרצנרת גז1.07.03.0010

6.000' יח2"קולר 1.07.03.0020

4.000' יח4"קולר 1.07.03.0030

3.000' יח6"קולר 1.07.03.0040

12.000' יחר" מ0.2חסימת מעברי אש פתח עד 1.07.03.0050

4.000' יח.ר" מ0.4אך עד , ל"כנ1.07.03.0060

עבודות חשמל ותקשורת1.08.00.0000

כבלים ומוליכים1.08.01.0000

1.08.01.0010

על הקבלן:  הערה  (התקנה וחבור כבלים, אספקה)  

 ,לקחת בחשבון שהכבלים עבור מעגלי התאורה

הערהתקשורת מחשבים כלולים במחירי הנקודות,הכח

200.000 מטרר" ממ5x10 בחתך N2XYכבל נחושת 1.08.01.0020

100.000 מטרר" ממ3x1.5 בחתך N2XYכבל נחושת 1.08.01.0030

100.000 מטרר" ממ3x2.5 בחתך N2XYכבל נחושת 1.08.01.0040

100.000 מטר.ר" ממ5X4 בחתך N2XYכבל נחושת 1.08.01.0050

50.000 מטרר" ממ5x2.5 בחתך עד N2XYכבל נחושת 1.08.01.0060

300.000 מטרר" ממ5X16 בחתך עד N2XYכבל נחושת 1.08.01.0070



50.000 מטר5X6 בחתך N2XYכבל נחושת 1.08.01.0080

400.000 מטרר" ממ16כבל הארקה גלוי נחושת בחתך עד 1.08.01.0090

1.08.01.0100

 35 בחתך עד PVCכבל הארקה נחושת עם בידוד 

100.000 מטרר"ממ

150.000 מטרר" ממ5X25 בחתך N2XYכבל נחושת 1.08.01.0110

מובילים1.08.02.0000

הערה(אספקה והתקנה)1.08.02.0001

1.08.02.0002

סולמות /על הקבלן לקחת בחשבון שהארקת תעלות

הערהסולם/כלולה במחיר התעלה

1.08.02.0010

על הקבלן לקחת ). קונסטרוקציות פלדה מגולוונות

תעלת /תעלת רשת/בחשבון שמחיר התמיכות לסולם

150.000ג" ק(תעלה/פח כלול במחיר הסולם

1.08.02.0020

מ  עם מחיצה " ס14X6 במידות PVCתעלת 

פנימית כולל כל המחברים והאביזרים הדרושים 

50.000 מטרלהשלמת העבודה

1.08.02.0030

מ כולל כל " ס20x8.5תעלת רשת מגולוונת במידות 

250.000 מטרהמחברים והאביזרים הדרושים להשלמת העבודה

1.08.02.0040

מ לרבות " מ25צנור פלסטי מסוג מריכף בקוטר עד 

250.000 מטרחבל משיכה

1.08.02.0050

מ לרבות " מ20צנור פלסטי מסוג מריכף בקוטר עד 

250.000 מטרחבל משיכה

1.08.02.0060

מ בצבעים " מ32צנור פלסטי מריכף בקוטר עד 

250.000 מטרשונים לרבות חבל משיכה

1.08.02.0070

מ לרבות חבל " מ50צינור פלסטי מריכף בקוטר עד 

50.000 מטרמשיכה

1.08.02.0080

מ בקיר " ס20מ גובה " ס30חציבת פתח ברוחב 

מ עבור מעבר תעלת " ס20בלוקים בעובי /בטון

4.000' יחכבלים

1.08.02.0090

מ רוחב " ס100חפירה בבטון בעומק של עד /חיתוך

מ באמצעות כלים ידניים לחשיפת תוואי " ס80עד 

, ביטון, כיסוי, צנרת קיים והוספת צינורות כולל מילוי

10.000 מטרסימון מחדש והחזרה לקדמותו של אזור ההתחלה

נקודות ואביזרים1.08.03.0000



הערה(אספקה התקנה וחבור)1.08.03.0001

100.000' נקנקודת מאור לגוף תאורה רגיל1.08.03.0010

30.000' נקנקודת מאור לגוף תאורת חירום1.08.03.0020

1.000' יח אמפר4X63 (פקט)מפסק ביטחון 1.08.03.0030

2.000' יח אמפר4X32 (פקט)מפסק ביטחון 1.08.03.0040

6.000' יח אמפר4X16 (פקט)מפסק ביטחון 1.08.03.0050

5.000' יח אמפר2X16 (פקט)מפסק ביטחון 1.08.03.0060

5.000' נקCEE 3X16Aתוספת עבור אינטרלוק לשקע 1.08.03.0070

5.000' נקCEE 5X16Aתוספת עבור אינטרלוק לשקע 1.08.03.0080

1.08.03.0090

 4 אמפר כולל אביזר סופי עד 16נקודה לבית תקע 

40.000' נקשקעים מוגן מים מותקנים בקיר

1.08.03.0100

נקודה לתקשורת מחשבים וטלפוניה מערכת 

 עם כבל RJ45שקע , מ" מ32עם צינור , אחודה

CAT#7 20.000' נק מטר100 באורך עד

1.08.03.0110

מ עם כבל " מ20 עם צינור DALIתקשורת ' נק

1X2X20AWG  CAT#7 35.000' נק מטר100 באורך עד

1.08.03.0120

 3X2.5 וכבל 16Aנקודה למזגן חד פאזי כולל שקע 

N2XY5.000' נק

1.08.03.0130

 וכבל 16Aנקודה למזגן תלת פאזי כולל שקע 

3X2.5 N2XY 5 כולל מנתקX16A 5 וכבלX25 

N2XY5.000' נק

1.08.03.0140

 5X32A כולל שקע 32Aנקודה לבית תקע חד פאזי 

CEE 5 וכבלX6 N2XY8.000' נק

1.08.03.0150

 5X4 כולל כבל 25Aנקודה לבית תקע תלת פאזי 

N2XY6.000' נק

1.08.03.0160

 אמפר כולל שקע 16נקודה לבית תקע תלת פאזי 

5X16A CEE 5 וכבלX2.5 N2XY7.000' נק

1.08.03.0170

 אמפר כולל שקע 63נקודה לבית תקע תלת פאזי 

5X63A CEE 5 וכבלX16 N2XY1.000' נק

1.08.03.0180

נקודה לדוד מים חמים כולל מפסק דו קוטבי מואר 

16A2.000' נק

1.08.03.0190

 עם 4X16Aנקודת הזנה למנדף כולל מפסק פקט 

4.000' נק5X2.5 N2XYכבל 



1.08.03.0200

 אטומה PVCקופסת שקעים קומפלט עשוייה 

 (1ממסר פחת  (1): הכוללת" א פלסט.ד.ע"תוצרת 

4X40A, 30Ma) 3ת "מאמX16A(  1זרם קצר )

(10KA) 1ת "מאמX16A ( 1זרם קצר) (10KA) 

שקע ( CEE 5X16A (1שקע פלסטי משוריין 

 מוגן מים עם מכסה שקוף 3X16Aישראלי 

6.000' יחתים מחווט בחוט גמיש עם סופיות"למאמ

2.000' יחנקודה למפסק חירום כולל אביזר סופי ננעל1.08.03.0210

1.08.03.0220

א .ד.קופסת שקעים מודולרית לעמדת עבודה דגם ע

16.000' יחשקעי חשמל  (4)ט כולל " תהD18פלסט 

גופי תאורה1.08.04.0000

הערה(אספקה התקנה וחבור)1.08.04.0001

1.08.04.0010

 3000K  ,1200Lm"גוף תאורה עגול שקוע דגם 

,15W ,LED ,"OVO90 כולל דרייבר תוצרת 

"FORMALIGHT."20.000' יח

1.08.04.0020

 3000K  ,910Lmעגול מתכוונן , LEDגוף תאורה 

,13W כולל דרייבר דגם "ZERO COMPASO  "

50.000' יח".FORMALIGHT"תוצרת 

1.08.04.0030

 וואט 32W "POLARIS 20 L611"פס לד  

תוצרת , 3000K, בפרופיל אלומיניום עם כיסוי שקוף

"FORMALIGHT."120.000' יח

1.08.04.0040

" FORMALIGHT"עגול תוצרת , LEDגוף תאורה 

 כולל 3000K ,2250Lm ,15Wתלוי מהתקרה ,

25.000' יח" .TWIST"דרייבר דגם 

1.08.04.0050

דרגת אטימות , 3960Lm ,36W ,LEDגוף תאורה 

IP65דגם ,  כולל דרייבר"AQUAPROOF08 "

15.000' יח"שטייניץ את לירד"בשיווק חברת 

1.08.04.0060

 , 3W,  דקות בחרום180-ת חרום חד תכליתי ל"ג

LED , 300"שקוע בתקרה דגםLm30.000' יח". אלומה רחבה

1.08.04.0070

כולל שלט " יציאה"גוף תאורה דו תכליתי לשלט 

 180-בלי חץ כוונה ל/דו צדדי עם/תקני חד צדדי

18.000' יח.LEDדקות  בחרום לנורת 



1.08.04.0080

 29W, 1950LM" ליניארי LEDת "ג

"LIGHTLINE058 בפרופיל אלומיניום עם כיסוי 

בתליה צמוד " IKIZLER" תוצרת 3000Mשקוף 

80.000' יחתקרה או בנפרד

1.08.04.0090

 48V LOW VOLTAGE"פס צבירה דגם 

TRACK " תוצרת חברת"FORMALIGHT"270.000 מטר

1.08.04.0100

 230VAC"תוצרת חברת " ELG-240"דרייבר דגם 

"MEANWELL240 לW, 48VDC20.000' יח

1.08.04.0110

 230VAC"תוצרת חברת " ELG-240"דרייבר דגם 

"MEANWELL240 לW, 48VDC עם מערכת 

25.000' יחDALIבקרת 

1.08.04.0120

 עם 48VDC ל230VAC HLG-600דרייבר דגם 

6.000' יחDALIמערכת בקרת 

מערכת הארקה1.08.05.0000

הערהאספקה התקנה וחיבור1.08.05.0001

1.08.05.0010

מ " מ40X4פס ריכוז הארקות מנחושת בחתך 

6.000'קומפמ" ס35י מבודדי אוקלון באורך "מותקן על קיר ע

1.08.05.0020

הארקת כל שרותי המתכת לפס השוואת 

תקרות , א"מתקני מ, פוטנציאלים כגון צנרת מים

שילוט וסימון הכל , תותבות כולל בדיקת רציפות

1.000'קומפר" ממ16בחוט נחושתי עד 

1.08.05.0030

מ " מ40X4פס השוואת פוטנציאלים מנחושת בחתך 

5.000 מטרמותקן על מבודדי פיקולו

לוחות חשמל1.08.06.0000

הערהאספקה התקנה וחיבור1.08.06.0001

הערהלוח חשמל מטבח קפיטריה1.08.06.0005

1.08.06.0010

 61439, אספקה של מבנה לוח לפי תקן

FORM1A , 320כולל פסי צבירהAחוט,  מבודדים ,

, תעלות חווט וכל חומרי העזר הדרושים, מהדקים

 מקום %30 ).על מנת להשלים את הלוח קומפלט

1.000'קומפ.(שמור

1.08.06.0020

יצוק לזרם , מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי

3X250A ( 36זרם קצרKA) סט , כולל סליל הפסקה

1.000' יחוידית מצמד,מגעי עזר 



1.08.06.0030

יצוק לזרם , מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי

3X160A ( 36זרם קצרKA)1.000' יח

1.08.06.0040

יצוק לזרם עד , מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי

3X80A ( 36זרם קצרKA)2.000' יח

1.08.06.0050

יצוק לזרם עד , מפסק זרם חצי אוטומטי תלת פאזי

3X40A ( 36זרם קצרKA)1.000' יח

6.000' יח.4A לזרם עד PKZM0מפסק דמוי 1.08.06.0060

1.08.06.0070

-PM  דגם SATECמערכת מדידה למפסק ראשי 

135EH1.000' יח

1.08.06.0080

מגן מתח יתר ארבע קוטבי  כולל מנתק נתיכים 

1.000'קומפ.4X40KAמתאים 

3.000' יח.230/6V עם שנאי עצמי LED, נוריות אינדיקציה1.08.06.0090

3.000' יח400/5Aמשנה זרם 1.08.06.0100

1.000' יחלחצן חירום ננעל עם הגנה מכנית דו קומתי1.08.06.0110

1.08.06.0120

ממסר אינטרפייס למערכת גילוי אש תוצרת חברת 

1.000' יחIZO556-4דגם " מצג בקרה"

1.000' יחA מסוג 4X80A ,30mAממסר פחת 1.08.06.0130

1.000' יח(15KAזרם קצר עד ) 3X63Aת תלת פאזי "מאמ1.08.06.0140

12.000' יחA מסוג 4X40A ,30mAממסר פחת 1.08.06.0150

19.000' יח(20KAזרם קצר עד ) 3X32Aת תלת פאזי "מאמ1.08.06.0160

4.000' יחA מסוג 2X40A ,30mAממסר פחת 1.08.06.0170

45.000' יח(10KAזרם קצר עד ) 1X32Aת חד פאזי "מאמ1.08.06.0180

1.08.06.0190

,  מיליון פעולותAC3  ,1 אמפר  3X80מגען לזרם 

1.000' יח230VACמתח פיקוד 

1.08.06.0200

זרם קצר עד ) נינעל 2X16Aת דו קוטבי "מאמ

10KA)1.000' יח

1.08.06.0210

 מיליון AC3  ,1 אמפר  3X16מגען לזרם עד 

10.000' יח230VACמתח פיקוד , פעולות

5.000' יח16A 230Vממסר צעד 1.08.06.0220

הערהלוח בר קפה1.08.06.0230



1.08.06.0240

עם דלת ,  שקוע בתוך הקירHAGERמבנה לוח 

מ כולל פסי צבירה לזרם " ס51מלפנים בגובה 

3X100פס אפס ופס הארקה תעלות חווט,  אמפר ,

מותקן על הקיר בגובה כפי שמפורט , מהדקים, חווט

במפרט וכל שאר החומרים הדרושים להשלמת 

1.000ר" מ.( מקום שמור%30 )הלוח 

1.08.06.0250

כולל  (25KAזרם קצר עד ) 3X40Aת לזרם "מאמ

מגעי עזר כנדרש עם , ידית מצמד, סליל הפסקה

הגנה אלקטרונית כולל התקנת מפסק הזנה בלוח 

1.000' יח.קיים

1.08.06.0260

מ כולל "מ22 קוטר LEDנוריות אינדיקציה מסוג 

3.000' יח.DINשנאי עצמי להתקנה בתוך הלוח על פסי 

1.000' יח4X40A/30mAמפסק הגנת פחת 1.08.06.0270

3.000' יח2X40A/30mAמפסק הגנת פחת 1.08.06.0280

1.08.06.0290

זרם קצר ) 3X32Aת תלת פאזי לזרם עד "מאמ

20KA).5.000' יח

20.000' יח.(10KAזרם קצר ) 32Aת חד פאזי לזרם עד "מאמ1.08.06.0300

1.000'קומפ.חיבור והפעלת הלוח, התקנה, הובלה1.08.06.0310

הערה.1.08.06.0320

הערהלוח חנות קטנה1.08.06.0330

הערההתקנה וחיבור הלוח, הובלה1.08.06.0340

1.08.06.0350

עם דלת .  שקוע בתוך הקירHAGERמבנה לוח 

 כולל פסי צבירה לזרם 65X55מלפנים במידות 

3X100פס אפס ופס הארקה תעלות חווט,  אמפר ,

וכל ש מותקן על הקיר בגובה כפי , מהדקים, חווט

שמפורט במפרט וכל שאר החומרים הדרושים 

1.000ר" מ.( מקום שמור%30 )להשלמת הלוח 

1.08.06.0360

כולל  (25KAזרם קצר עד ) 3X40Aת לזרם "מאמ

מגעי עזר כנדרש עם , ידית מצמד, סליל הפסקה

הגנה אלקטרונית כולל התקנת מפסק הזנה בלוח 

1.000' יח.קיים

1.08.06.0370

תוספת עבור סליל הפסקה למפסק זרם חצי 

1.000' יח.100Aאוטומטי תלת פאזי יצוק לזרם עד 



1.08.06.0380

מ כולל "מ22 קוטר LEDנוריות אינדיקציה מסוג 

3.000' יח.שנאי עצמי להתקנה בתוך הלוח על פסי דין

2.000' יח4X40A/30mAמפסק הגנת פחת 1.08.06.0390

4.000' יח2X40A/30mAמפסק הגנת פחת 1.08.06.0400

1.08.06.0410

זרם קצר ) 3X32Aת תלת פאזי לזרם עד "מאמ

20KA).3.000' יח

35.000' יח.(10KAזרם קצר ) 32Aת חד פאזי לזרם עד "מאמ1.08.06.0420

1.000'קומפ.חיבור והפעלת הלוח, התקנה, הובלה1.08.06.0430

1.000'קומפחיבור והפעלת הלוח, התקנה, הובלה1.08.06.0440

1.08.06.0450

התקנה וחיבור של פנל הפעלה וכיבוי , אספקה

1.000' יח.תאורה

פירוקים ושונות1.08.07.0000

הערה(אספקה והתקנה)1.08.07.0001

1.08.07.0010

פירוק מערכת חשמל באתר הפרויקט בתיאום עם 

1.000'קומפ.המפקח

1.08.07.0020

ביצוע חסימת אש לפתח מעבר כבלים על ידי 

 כולל צביעת הכבלים בחומר עמיד KBSפלטות 

4.000ר" מ מטר משני צידי המעבר1באש 

100.000ע" שי עוזר חשמלאי'שעות עבודה ברג1.08.07.0030

100.000ע" שי חשמלאי מוסמך'שעות עבודה ברג1.08.07.0040

1.08.07.0050

י מהנדס בודק בנוכחות "בדיקת מתקן החשמל ע

חשמלאי בזמן הבדיקה כולל תיקון כל הליקויים עד 

1.000'קומפ.לקבלת תעודת בדיקה ללא הערות

1.000'קומפ .AS MADEתכנית 1.08.07.0060

הערההתקנה בלוח קיים1.08.07.0070

1.08.07.0080

זרם קצר ) 1X32Aת חד פאז לזרם עד "מאמ

10KA)15.000' יח

1.08.07.0090

זרם קצר ) 3X32Aת תלת פאזי לזרם עד "מאמ

10KA)10.000' יח

1.08.07.0100

זרם קצר ) 3X40Aת תלת פאזי לזרם עד "מאמ

25KA)5.000' יח

5.000' יח30mA 4X40Aממסר פחת תלת פאזי לזרם עד  1.08.07.0110

5.000' יח30mA 2X40Aממסר פחת חד פאזי לזרם 1.08.07.0120

10.000' יח2X16A 230Vממסר צעד 1.08.07.0130



1.08.07.0140

 למיליון פעולות 3X16A AC3 1מגען לזרם עד 

10.000' יח230VACמתח פיקוד 

טיח1.09.00.0000

טיח1.09.01.0000

65.000ר" מי הוראות המפקח"תיקוני טיח קיים גמר עפ1.09.01.0010

ריצוף וחיפוי1.10.00.0000

ריצוף וחיפוי1.10.01.0000

1.10.01.0010

חיפוי רצפה במיקרוטופינג בטון מוחלק על ריצוף 

כולל ניסורים לפי , כולל הכנת הרצפה הקיימת, קיים 

807.610ר" מגמר לבחירת אדריכל, תכנית ריצוף וחומר ציפוי 

1.10.01.0020

 בין רצופים דוגמת אייל ציפויים ADפרופיל  ניתוק 

40.000 מטרלבחירת האדריכל, ע"או ש

1.10.01.0030

ע " של אייל ציפויים שווP7פנל אלומיניום דוגמת 

220.000 מטרלבחירת האדריכל

1.10.01.0040

של אייל ציפויים או 7Pיישום פנל אלומיניום דוגמת 

ע סוג גובה וגוון לבחירת האדריכל על עמודים "שוו

. עגולים כולל ערגול של הפנל לפי קוטר עמוד

פרקט )המחיר כולל חתיך כל גמר חיפוי ברצפה 

8.000' יח.('וכו

1.10.01.0050

חיפוי פרקלקס במנח אנכי סוג וגוון לבחירת 

20.000ר" מהאדריכל

1.10.01.0060

 חיפוי לוחות פרקט בהדבקה על קיר קיים"

 . לבחירתהאדריכל טקסטורת עץ אנכית

 מסגרתמפרופיל מתכת שקוע דוגמת אייל ציפויים

סוג וגוון.שוו ע ראה פרט ישולם בסעיף בנפרד""או  

65.000ר" מ"לבחירת האדריכל

1.10.01.0070

 150מחיר בסיס . חיפוי קרמיקה לבחירת האדריכל 

80.000ר" מר"מ

30.000 מטר.סוג וגוון לבחירת האדריכל. פרופיל קצה מאלומיניום1.10.01.0080

1.10.01.0090

התאמת מכסה ביקורת ברצוף לגמר חיפוי רצפה 

3.000'קומפ.כולל חידוש פרופילי קצהואבירים, חדשה

1.10.01.0100

ליטוש  מדרגות אבן חוץ כולל פנלים  כולל פוליש 

1.000'קומפי בחירת האדריכל"עפ



1.10.01.0110

עמודים בגימור אבן קיים פנים /ניקוי וליטוש קירות

1.000'קומפוחוץ

1.10.01.0120

ליטוש רצפת אבן כולל פוליש בשבילים שמובילים 

1.000'קומפלמדרגות קיימות

1.10.01.0130

כולל , ניקוי וליטוש קירות מחופים בקרמיקה במטבח

לא תקינים בדוגמה /החלפת אריחי קרמיקה שבורים

1.000'קומפ.זהה לקיים

1.10.01.0131

כדוגמאת ,ריצוף באריחי גרניט פורצלן -2חלופה 

מ או " ס120/120במידות, פול בודי, מיראז

מחיר , מ" ס60/60מ או" ס33/33מ או " ס100/100

בסיווג החלקה על פי תקן כולל ,ר"מ/ח" ש100יסוד 

לרבות כל , פרוק הריצוף הקיים ופינויו לאתר מורשה

מדה /חול מיוצב/המצעים כנדרשכגון מצע סומסום

מישקים ברוחב על פי , הדבקה,הכנתהשתית, בטון

תוצרתחברת מפאי או ,,גמר רובה אקרילית,תקן

עיבוד ,שילוב גווניםודוגמאות, ע"ש

808.000 מטר.'עיבוד פתחים וחורים וכו,חיתוכיםוהתאמות,שיפועים

220.000 מטר.מ" ס7ל בגובה "פנלים מסוג הריצוף הנ -2חלופה 1.10.01.0132

צבע1.11.00.0000

צבע וסיוד1.11.01.0000

1.11.01.0010

על תקרות וקירות , ע" או שוו2000סופרקריל 

או גבס בגוונים לבחירת /ועמודים מטוייחים ו

1,200.000ר" מהאדריכל

1,200.000ר" מי אישור מפקח"שפכטל עפ1.11.01.0020

1.11.01.0030

י "הכנת קירות קיימים לאיטום טיח וצביעת חוץ ע

העבודה . (בר300מעל )שטיפת מים בלחץ גבוה 

100.000ר" מ.תבוצע לפי דרישה בלבד

1.11.01.0040

תיקוני שפכטל חוץ והחלקתו מעל טיח או על קירות 

40.000ר" מ.י הנחיות הפיקוח בלבד"עפ, או תקרות גבס /ו

1.11.01.0050

ד על טיח חוץ  שפריץ בהתזה .צבע חוץ סופרקריל מ

לרבות שכבת יסוד ושתי , (ליטר"/ מ5-6כושר )

60.000ר" מע"או ש" ד.סופרקריל מ"שכבות 



1.11.01.0060

שתי שכבות , ע"צביעה בסיליקה פיינט או ש

לרבות פריימר סילקה ברולר כשכבת בסיס ,ברולר

או /תקרות וקירות ועמודים מטויחים ו, על טיח חוץ

200.000ר" מגבס בגוונים לבחירת

1.11.01.0070

צביעת כל המערכות הקיימות לפני התקנת תקרות 

1.000'קומפ'מונמכות בגוון לבחירת האדר

אלומיניום1.12.00.0000

אלומיניום1.12.01.0000

1.000' יח.י פרטי רשימת אלומיניום אדריכל" עפ1- פרט אל1.12.01.0010

1.000' יח.י פרטי רשימת אלומיניום אדריכל" עפ2- פרט אל1.12.01.0020

1.000' יח.י פרטי רשימת אלומיניום אדריכל" עפ3- פרט אל1.12.01.0030

1.000' יח.י פרטי רשימת אלומיניום אדריכל" עפ4- פרט אל1.12.01.0040

1.000' יח.י פרטי רשימת אלומיניום אדריכל" עפ4.1- פרט אל1.12.01.0050

1.000' יח.י פרטי רשימת אלומיניום אדריכל" עפ5- פרט אל1.12.01.0060

1.000' יח.י פרטי רשימת אלומיניום אדריכל" עפ6- פרט אל1.12.01.0070

1.000'קומפי פרטי רשימת אלומיניום אדריכל" עפ7-פרט אל 1.12.01.0071

1.000' יח.י פרטי רשימת אלומיניום אדריכל" עפ10- פרט אל1.12.01.0080

1.000' יח.י פרטי רשימת אלומיניום אדריכל" עפ11- פרט אל1.12.01.0090

1.000' יח.י פרטי רשימת אלומיניום אדריכל" עפ12- פרט אל1.12.01.0100

1.000' יח.י פרטי רשימת אלומיניום אדריכל" עפ13- פרט אל1.12.01.0110

1.000' יח.י פרטי רשימת אלומיניום אדריכל" עפ14- פרט אל1.12.01.0120

1.000' יח.י פרטי רשימת אלומיניום אדריכל" עפ15- פרט אל1.12.01.0130

1.000' יח.י פרטי רשימת אלומיניום אדריכל" עפ16- פרט אל1.12.01.0140

3.000' יח.י פרטי רשימת אלומיניום אדריכל" עפ20- פרט אל1.12.01.0150

מיזוג אויר1.15.00.0000

אספקה והתקנה- ציוד מיזוג אויר 1.15.01.0000

1.15.01.0010

 4500יחידת טיפול באוויר לספיקת אוויר של 

בידוד , DOUBLE SKINמבנה מאייד , ד"רמל

 וגשרים למניעת מעבר חום כולל חיבור 2"אקוסטי 

וכל הנדרש לעבודה תקינה לפי , לוח חשמל, לניקוז

1.000'קומפ.2- א .מ.סימון י, טבלאות ציוד ומפרטים, תכניות



1.15.01.0020

 אוויר צח לספיקת אוויר של %100יחידת טיפול 

, DOUBLE SKINמבנה מאייד , ד" רמל2000

 וגשרים למניעת מעבר חום כולל 2"בידוד אקוסטי 

לוח חשמל וכל הנדרש , גופי חימום, חיבור לניקוז

, טבלאות ציוד ומפרטים, לעבודה תקינה לפי תכניות

1.000'קומפ.1- א .מ.סימון י

1.15.01.0030

יחידת עיבוי לקירור בלבד כדוגמת תוצרת אוריס 

 72500btu/hr לתפוקת קירור של CF-G72דגם 

, כולל כל הנדרש לעבודה תקינה לפי תכניות

1.000' יח.טבלאות ציוד ומפרט טכני

1.15.01.0040

 לתפוקת קירור של CFG-78אך דגם , ל"כנ

78500btu/hr.1.000' יח

1.15.01.0050

 כדוגמת תוצרת אוריס HEAT PUMPיחידת עיבוי 

 63000btu/hr לתפוקת קירור של CF-G60דגם 

, כולל כל הנדרש לעבודה תקינה לפי תכניות

3.000' יח/טבלאות ציוד ומפרט טכני

1.15.01.0060

דגם " אלקטרה"מזגן מיני מרכזי כדוגמת תוצרת 

EMD SMART 75 Tצנרת גז ,  כולל חיבור לניקוז

א ביצוע קידוחים במעברי צנרת " מ5וחשמל עד 

2.000'קומפ.בקירות ותקרות

2.000'קומפ.EMD SMART 60 Tאך דגם , ל"כנ1.15.01.0070

3.000'קומפ.INVERTOR LS22אך דגם , ל"כנ1.15.01.0080

אספקה והתקנה- מערכת פיזור אויר 1.15.02.0000

1.15.02.0010

תעלות פח מגולבן ללחץ נמוך בתוך המבנה בעובי 

מ עם איטום פינות החיבור בסיליקון לבן " מ1.0עד 

265.000ר" מלפני כיפוף הפחית המחברת

1.15.02.0020

 לתעלות בתוך המבנה עם 1"בידוד אקוסטי בעובי 

 ולא מסמרות או DURO DYNEפינים מתוצרת 

95.000ר" מברגים

170.000ר" מ1"ל אך בידוד טרמי בעובי "כנ1.15.02.0030

1.15.02.0040

ח אלומיניום אנודייז או צבוע נפתח על ציר עם .א.ת

 של FRFHווסת כמות אוויר ומסנן דורלסט דגם 

3.000' יחמ" ס30x30כדוגמת במידות " מטלפרס"

2.000' יחמ" ס95x45ל אך במידות "כנ1.15.02.0050

2.000' יחמ"ס120x45ל אך במידות "כנ1.15.02.0060



1.15.02.0070

ווסת כמות אוויר + ת אלומיניום אנודייז או צבוע .א.מ

8.000' יח.12*"12"מחליף אריח במידות 

13.000' יח.15*"15"אך במידות , ל"כנ1.15.02.0080

1.000'קומפמ" ס60x30דמפר אש ממונע במידות 1.15.02.0090

1.000'קומפמ" ס110x35דמפר אש ממונע במידות 1.15.02.0100

1.15.02.0110

התחברות תעלה חדשה לתעלה קיימת לפי המסומן 

1.000'קומפ.בתכנית

1.15.02.0120

מ עם צינור " ס20חיבור גמיש שמשונית רוחב 

ר בהתאם לתקן "מגולבן מחובר לשימשונית בביח

20.000' יח.755ישראלי 

אספקה והתקנה- צנרת ואביזרים 1.15.03.0000

1.15.03.0010

 1/4 * "1/2" בקוטר Lביצוע צנרת גז קומפלט בדרג 

מבודדת ארמפלקס עובי , כולל כבל חשמל ותקשורת

תחבושת סיליפס וביצוע קידוחים במעברי  + 1"

60.000 מטר.קירות

1.15.03.0020

 כולל 3/8*"3/4"ביצוע צנרת גז קומפלט בקוטר 

תחבושת סילפס וכבל  + 1"בידוד ארמפלקס בעובי 

50.000 מטר.קידוחים במעברי קירות+ חשמל 

1.15.03.0030

 כולל 1/2*"7/8"ביצוע צנרת גז קומפלט בקוטר 

תחבושת סילפס וכבל  + 1"בידוד ארמפלקס בעובי 

50.000 מטר.קידוחים במעברי קירות+ חשמל 

1.15.03.0040

 כולל 1 1/8*"5/8"ביצוע צנרת גז קומפלט בקוטר 

תחבושת סילפס וכבל  + 1"בידוד ארמפלקס בעובי 

50.000 מטר.קידוחים במעברי קירות+ חשמל 

1.15.03.0050

 כולל 13/8*3/4"ביצוע צנרת גז קומפלט בקוטר 

תחבושת סיליפס + מ " מ1בידוד ארמפלקס בעובי 

50.000 מטר.קידוחים במעברי קירות+ וכבל חשמל 

1.15.03.0060

מ עבור הגנת " ס30x20תעלת פח עם מכסה בחתך 

75.000 מטר.צנרת מחוץ למבנה

1.15.03.0070

ביצוע מקל סבא למעבר צנרת גז דרך תקרת בטון 

1.000'קומפ.לגג כולל איטום הנדרש

אספקה והתקנה- חשמל ופיקוד 1.15.04.0000

1.15.04.0020

 כולל כל 1- ה .סימון ל, לוחית הפעלה ללובי כניסה

טבלאות ציוד , הנדרש לעבודה תקינה לפי התכניות

1.000' יח.ומפרטים



1.15.04.0030

- ה .אך ליחידות טיפול באוויר למטבח סימון ל, ל "כנ

1.000' יח.2

1.15.04.0040

 עם 1- א .מ.מערכת פיקוד ובקרה מושלמת עבור י

כולל כל הנדרש , רגש טמפרטורה בתעלת אוויר צח

1.000' יח.טבלאות ציוד ומפרט טכני, לפי תכניות

1.15.04.0050

- א .מ.רגש על הקיר עבור י- ל אך עם טרמוסטט "כנ

1.000' יח.2

1.000'קומפ.אינסטלציה חשמלית מושלמת למערכת מיזוג אוויר1.15.04.0060

6.000' יח.טרמוסטט רגש על הקיר1.15.04.0070

1.000' יח.לוחית הפעלה הכוללת טרמוסטט1.15.04.0080

פירוקים1.15.05.0000

1.15.05.0010

 והעברתה למקום AH1-1פירוק יחידת טיפול קיימת 

1.000'קומפ.לפי העברות המפקח

1.000'קומפ.AH-1/9אך , ל"כנ1.15.05.0020

1.15.05.0030

פירוק יחידות מיני מרכזיות והעברתן למקום לפי 

1.000'קומפ.העברות המפקח

1.15.05.0040

פירוק תעלות ומפזרים לפי המסומן בתכניות 

1.000'קומפ.והעברתם למקום לפי הערות המפקח

1.000'קומפ.אך פירוק צנרת גז, ל"כנ1.15.05.0050

1.15.05.0060

פירוק מעבים קיימים לפי המסומן בתכניות 

1.000'קומפ.והעברתם למקום לפי הערות המפקח

רכיבים מתועשים1.22.00.0000

רכיבים מתועשים1.22.01.0000



1.22.01.0001

 'בנית המחיצות  תהיה מרצוף ועד לתקרת קונס"

המדידה נטו בהורדת. מבטון אלא עם נדרש אחרת  

כל. מ"" מ12.5כל פלטות הגבס הן בעובי . פתחים  

צמר זכוכית יהיה. המחיצות כלולים צמר זכוכית  

מחיר. מ"" ס5ק ובעובי ""מ/ג"" ק24במשקל   

 המחיצות כולל הכנת כל החיזוקים הפנימיים עבור

תלית' תלית אביזרים כגון מסך טלויזיה וכו  

מחיר המחיצות כולל גם מסטיק אקרילי. האביזרים   

 לאיטום החיבור בין הגבס לריצוף לפי פרט

המחיר כולל גם תכנון וביצוע של. האדריכל  

 קונסטרוקציה פלדה לצורך חיזוקים שונים בתוך

 מחיצות או תקרות גבס למשל עבור חיזוקים מסביב

חיזוק תקרה על מנת לעמוד בתקן, לדלתות   

במקומות שהמערכות מפריעות לתליה1924  

מחיר המחיצות כולל איטמה אקוסטית. חופשית  

י צמר סלעים דחוס ופלטות גבס מסביב""ע  

הערה".למקומות חדירה של תעלות וצנרת דרך המחיצות

1.22.01.0001

" חיזוקים,מחיר התקרות כולל כל הקונסטרוקציה  

פתיחת פתחיםלמפזרים, מסביב לגופי תאורה , 

כולל. 'גופי תאורהוכו, ספרינקלרים, רמקולים  

L+Z, פרופילי קצה גווני תקרות. אומגות לפיהצורך  

 .כולל גוון מתכתי כסוף RAL מתכתיות לפי קטלוג

 בכל RHS המחיר כולל חיזוקי פלדה מפרופילי

מחיר). עקב תעלות והפרעות אחרות(מקום הנדרש   

 העבודה כוללקבלת אישור מכון התקנים בסיום

 העבודההמעיד על התאמת ביצוע התקרות לתקן

לתקרות גבס1924(ותקן  5103 הערה"



1.22.01.0010

. פ פרישה"הנמכת תקרה מלוחות רשת במידה ע

אריחי קצה לפי מידת . מ" ס60/120בקירוב 

מ על בסיס של פרופילי " ס40-השארית ולא פחות מ

חירור . פ מפרט תקרת רשת"מתכת מסוג קורידור ע

דגם אינטגרה של חברץ יהודה יצוא יבוא או . %70

 Bהדבקת אריחים אקוסטיים מסוג מאסטר . ע"שוו

ג תקרת בטון קיימת בכל המקומות "בגוון אפור ע

460.000ר" מהאפשריים טרם התקנת תקרת רשת

1.22.01.0020

מערכת למלות פרופיל -הנמכה תקרת לפי פרישה

U31 דוגמת יהודה ייצוא יבוא סוג וגוון לבחירת 

  על Bכולל הדבקה של תקרת מאסטר , האדריכל

- תקרה קיימת לאקוסטיקה בגוון לבחירת האדריכל 

270.000ר" מ.אספרסו בר

1.22.01.0030

א "לאחר עבודות מ',  מ1.88-קרניז גבס ברוחב כ

37.000 מטר.א של הקרניז"המדידה לפי מ.וחשמל באספרסו בר

1.22.01.0040

" י פרט""מתכת  עפ' מחיצת גבס דו קרומי על קונס  

16.000ר" מ"  .אדריכל  הפרדה בין אספרסו בר ופרוזדור

1.22.01.0050

כולל , ציפוי גבס קרום כפול על קיר בניה או בטון

20.000ר" מ.קונסטרוקציה או אומגות

1.22.01.0060

תוספת למחיר המחיצות עבור פלטה אחת של גבס 

316.000ר" מ.במקום פלטה אחת של גבס רגיל, וורוד/ירוק

1.22.01.0070

עמיד ,התקנת תקרת גבס סופרבורד מתאימה לחוץ 

מחופה יריעת , מליחות ועובש ללא נייר, לחות,למים

150.000ר" מ.ע"תוצרת טמבור ש, סיבי זכוכית משני צידיו 

1.22.01.0080

" מ מלוחות"" ס10-מ ""ס7.5עיבויים בעובי /מחיצות   

 גבס חדקרומי מכל צד לרבות שלד מפח

 מגלווןמכופף ומילוי מזרוני צמר סלעים

ק או צמר""מ\ג""ק80במשקלמרחבי של   

ק""מ\ג""ק24במשקל מרחבי של 2"" זכוכיתבעובי  , 

כולל פרט)וגמר מושלם כולל שפכטל מוכן לצבע  

ופרטי' י תכ""הכל עפ,גליפים, (תחתית הקיר  

10.000ר" מ"האדריכל



1.22.01.0090

" מ מלוחות גבס דוקרומי""ס12.5מחיצות בעובי   

 מכל צד לרבות שלד מפח מגלווןמכופף ומילוי מזרוני

ק או""מ\ג""ק80צמר סלעים במשקלמרחבי של   

במשקל מרחבי של2"" צמר זכוכיתבעובי   

וגמר מושלם כולל שפכטל מוכן, ק""מ\ג""ק24  

י""הכל עפ,גליפים, (כולל פרט תחתית הקיר)לצבע  

ופרטי האדריכל' תכ 48.000ר" מ"

1.22.01.0100

" מ מלוחות גבס דוקרומי מכל"" ס20מחיצות בעובי   

 צד לרבות שלד מפח מגלווןמכופף ומילוי מזרוני צמר

ק וגמר""מ\ג""ק80סלעים במשקלמרחבי של   

כולל פרט תחתית)מושלם כולל שפכטל מוכן לצבע  

ופרטי האדריכל' י תכ""הכל עפ,גליפים, (הקיר 21.000ר" מ"

1.22.01.0110

ניקוי וחידוש תקרת מגשי פח קיימת באזור המטבח 

1.000'קומפ.כולל התקנה מחדש של אריחים לא מותקנים כראוי

1.22.01.0120

תיקונים אריחים שבורים או עקומים או החלפה 

לתקרת  (מקומיים)באריחים חדשים דוגמת הקיים 

1.000'קומפמגשים  במטבח לאחר ביצוע העבודות

25.000 מטר-3.96סינרי גבס מעוגל במפלס 1.22.01.0130

60.000 מטר-3.96סינרי גבס במפלס 1.22.01.0140

פירוקים1.24.00.0000

פירוקים1.24.01.0000

1.24.01.0001

מחיר לעבודה כולל סילוק הפסולת למקום המאושר 

המחיר כולל תשלום . י הרשויות המקומיות "לכך ע

הערה.אגרות שפיכה

1.24.01.0001

מפרט כללי "כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב

כולל אופני , ("האוגדן הכחול")" לעבודות בנין

הערהאלא אם צויין אחרת, המדידה

1.24.01.0001

י החלטת " החומרים המפורקים  לשימוש חוזר עפ

הערה,המפקח

1.24.01.0001

 האלמנטים המפורקים הראויים לדעת המפקח 

, יפורקו בזהירות מירבית, והאדריכל לשימוש חוזר

ויאוחסנו בשטח , כדי למנוע פגיעה בשלמותם

הערה.במחסן שברשות המזמין, האתר



1.24.01.0001

רווח ונקובים + עבודה +  כל המחירים כוללים חומר 

והינם מחירי קבלן  (מ"ללא מע)בשקלים חדשים 

הערה.ראשי

1.24.01.0001

במות וכל הנדרש /עבודות  הפירוק כוללת פיגומים

הערה.וכלולים במחיר העבודה

1.24.01.0001

 4" מחיר הניסור כולל ביצוע קידוחים בקוטר עד 

לרבות פינוי  (כאשר נדרש)במפגש ניסורים ניצבים 

הערה.ההריסות למקום מאושר

1.24.01.0001

העבודה כוללת סגירות זמניות של דלתות וחלונות 

ופתחים שונים ובניית מחיצות זמניות כולל צבע ככל 

ל כולל כל כמות "הנדרש ופירוקן בסוף העבודה הנ

הערה.י המפקח"הנדרשת ע

1.24.01.0001

פירוק הגבהות בטון בכל אורך כלשהו ובחתכים 

10.000 מטר.משתנים וכוללברזל  וחיתוך קוצים

1.24.01.0002

עד , הריסה או סיתות של  מרצפי בטון כולל זיון

10.000ר" מ.פ הוראת המפקח"למפלס קומה חדש וע

20.000 מטר.מאחזי יד/ פירוק מעקות 1.24.01.0003

30.000 מטרפירוק מגני קירות1.24.01.0004

1.000'קומפפירוק ארון עץ קיים בחלל לימוד משותף1.24.01.0005

1.000' יחפירוק דלתות עץ או מתכת חד כנפיות ומשקופיהן1.24.01.0006

1.24.01.0007

פירוק יחידת מדפים והעברה למיקום אחר לבחירת 

1.000'קומפ.הלקוח

1.24.01.0008

פירוק שלטים מכל הקירות והרכבתם מחדש לאחר 

החלטה על הרכבה מחדש בתיאום עם .  גמר צביעה

1.000'קומפלקוח ואדריכל

1.24.01.0009

מגרנית , רום ושלח, פירוק אריחי חיפוי מדרגות 

60.000 מטר.במדרגות שאינן מיועדות להריסה, פורצלן או שייש

1.24.01.0010

פירוק רצוף לטובת העברת צנרת כולל כולל 

לפני ישוום ' מילויבביטון חוזר או ליישם רצוף סוג ב

50.000ר" מ.מיקרוטופינג

1.24.01.0011

י חציבה עבור "הנמכת גובה בטון מדרגות ע

י "שתוגש ע' קונס' קונסטרוקציה חדשה בהתאם תכ

1.000'קומפ.מהנדס הקבלן ואישור הפיקוח

1.24.01.0012

ניסור במסור יהלום באלמטים מבטון מזוין בעובי 

20.000 מטר.רצוף' לפי תכ, רצפת קיימת



133.000 מטר.עמודים קיימים /קילוף ופירוק פנלים בקירות1.24.01.0013

50.000ר" מפירוק חיפויים קיימים על קירות1.24.01.0014

1.24.01.0015

פירוק אריחי קרמיקה מקירות קיימים אשר אינם 

5.000ר" ממיועדים להריסה לרבות סיתות שכבת הטיט

1.24.01.0016

עץ /רפפה/ויטרינות מאלומיניום /פירוק  חלונות

המחיר כולל עיבוד וניקיון . מתכת  ומכל סוג שהוא

180.000ר" מ.הגליפעם כולל מילויים ותיקונים במקרה הצורך

5.000' יח.פירוק תריסים וארגזי תריס קיימים באזור מטבח1.24.01.0018

1.24.01.0019

לרבות מסלולים וניצבים , פירוק מחיצות גבס קיימות

10.000ר" ממפלדה

1.24.01.0020

פירוק הנמכת תקרה אקוסטית  עם שמירה על 

תאורה ליישום מחדש בתקרה ' מתזים ונק, מערכות

710.000ר" מ.(רשת)חדשה 

220.000ר" מ.(פנים וחוץ)פירוק תקרות גבס וסינרי גבס 1.24.01.0021

5.000ר" מפירוק תקרת מגשים1.24.01.0022

1.24.01.0023

ניסור פתחים במסור יהלום בקירות מבטון מזויין 

. מ" ס10ר ובעובי עד " מ1.0ר ועד " מ0.2בשטח 

0.500' יחר" מ1תשלום מינימלי לפי 

1.24.01.0024

ניסור פתחים במסור יהלום בקירות מבטון מזויין 

מ עד " ס10ר ובעובי מ " מ1.0ר ועד " מ0.2בשטח 

0.500' יחר" מ1תשלום מינימלי לפי . מ" ס30

1.24.01.0025

ניסור פתחים במסור יהלום בקירות מבטון מזויין 

0.500' יחמ" ס10ר ובעובי " מ2.0ר ועד " מ1.0בשטח מעל 

1.24.01.0026

ניסור פתחים במסור יהלום בקירות מבטון מזויין 

מ " ס20ר ובעובי " מ2.0ר ועד " מ1.0בשטח מעל 

0.500ר" מ(כולל חורים עבור הכנות לניסור אשר כלול במחיר)

1.24.01.0027

, חציבה או הגדלה של פתחים  בכל שטח כלשהו

לרבות , בקירות בנויים ומטויחים ובכל עובי נדרש

3.000ר" מי בטון וטיח"עיבוד צורת הפתח ע

10.000ע" שפועל בנין מקצועי1.24.01.0028

10.000ע" שפועל בנין פשוט1.24.01.0029

4.000ע" שרצף מקצועי1.24.01.0030

4.000ע" שטייח מקצועי1.24.01.0031

8.000ע" שכולל מפעיל (קונגו)פטיש חשמלי 1.24.01.0032

4.000ע" ששרברב מקצועי1.24.01.0033



4.000ע" ששרברב עוזר1.24.01.0034

1.000'קומפפירוק והחזרתם לאבן משתלבת1.24.01.0035

1.24.01.0036

פירוק ספסלים קיימים כולל מילויים ותיקונים ברצוף 

5.000' יח.במקרה הצורך

1.24.01.0037

שונה שאינו כלול בסעיפי , ציוד)פינוי תכולת מבנה 

המדידה . שהושארו במבנה לפני הריסתו (הפירוק

300.000ק" מהתכולה שפונתה (ק"מ)לפי נפח 

1.24.01.0038

בדיקות שונות  במהלך העבודה של יועצי מערכות 

לפני ,ולאחר פירוקים ובמהלכן  וקבלת אישור 

מסירת הקומה לקבלן הביצוע לבניית הקומה 

1.000'קומפהחדשה

1.24.01.0039

מ כולל חגורות " ס10,15הריסת מחיצת בניה בעובי 

25.000ר" מ.חיפויים, ברזל, בטון

נגישות1.27.00.0000

נגישות1.27.01.0000

1.27.01.0001

לפי נספח יועץ נגישות ותכניות ' נגישות קומפ' מע

1.000'קומפהאדריכל

מטבחים1.31.00.0000

מטבחים1.31.01.0000

1.000' יח40כנפית עם חלון פריט -חד" פנדל"דלת 1.31.01.0001

1.000' יח40Aכנפית עם חלון פריט -חד" פנדל"דלת 1.31.01.0002

7.000' יח63 פריט 90זוית - הגנה אנכית על פינת קיר 1.31.01.0003

1.000' יח65מ לדלת פנדל פריט "משקוף פלב1.31.01.0004

1.000' יח65Aמ לדלת פנדל "משקוף פלב1.31.01.0005

2.000' יח67למחסום רצפה פריט - עם סבכה - תעלה 1.31.01.0006

1.000' יח68מ פריט "מחיצת הפרדה נמוכה מפלב1.31.01.0007

1.000' יח68Aמ פריט "מחיצת הפרדה נמוכה מפלב1.31.01.0008

1.000' יח32למחסום רצפה פריט - עם סבכה - תעלה 1.31.01.0009

0.000' יח28למחסום רצפה פריט - עם סבכה - תעלה 1.31.01.0010

1.000' יח29 פריט 90זוית - הגנה אנכית על פינת קיר 1.31.01.0011

ספרינקלרים1.34.00.0000

ספרינקלרים1.34.01.0000



1.34.01.0010

 PENDENT QUICKספרינקלרים מסוג 

RESPONSE עם מקדם 1/2" תבריג K-5.6טמפ  '

א " או שוTYCO מעלות תוצרת 155Fהפעלה 

10.000' יח.מאושר

1.34.01.0020

 WINDOW SPRINKLERספרינקלרים מסוג 

VERTICAL SIDEWALL עם מקדם 1/2" תבריג 

K-5.6155הפעלה '  טמפF מעלות תוצרת TYCO 

5.000' יח.א מאושר"או שו

1.34.01.0030

 DRY TYPEספרינקלרים מסוג צידי 

SPRINKLER עם מקדם 1/2" תבריג K-5.6טמפ  '

א " או שוTYCO מעלות תוצרת 155Fהפעלה 

3.000 מטר.מאושר

1.34.01.0040

 צבועים 3" קוטר 10צינורות פלדה סקדיול 

" חיבור מהיר"חרושתית מחוברים באמצעות אביזר 

5.000 מטר.מתלים וחיזוקים, ספחים, כולל אביזרי חיבור

5.000 מטר.2"אך בקוטר , ל"כנ1.34.01.0050

20.000 מטר.1.5"אך בקוטר , ל"כנ1.34.01.0060

1.34.01.0070

חיבור למערכת הקיימת הכולל כל האביזרים 

5.000'קומפ.הנדרשים לעבודה תיקנית

1.34.01.0080

פתיחת תקרה קיימת והחזרה לקדמותה כולל כל 

1.000'קומפ.האביזרים לעבודה תיקנית

2מבנה 2.00.00.0000

עבודות ריצוף וחיפוי2.10.00.0000

ריצוף וחיפוי2.10.01.0000

2.10.01.0001

חיפוי רצפת חוץ במיקרוטופינג אוברליי בטון מוחלק 

כולל ניסורים לפי תכנית ריצוף , על ריצוף קיים

90.000ר" מלא לסיכום. גמר לבחירת האדריכל. וחומר ציפוי

2.10.01.0002

חיפוי רצפה במיקרוטופינג אוברליי בטון כולל 

גמר לבחירת . ניסורים לפי תכנית ריצוף וחומר ציפוי

35.000ר" מלא לסיכום-לובי מעליות - האדריכל 

אלומיניום2.12.00.0000

אלומיניום2.12.01.0000

1.000' יח.י פרטי רשימת אלומיניום אדריכל" עפ8- פרט אל2.12.01.0010



1.000' יח.י פרטי רשימת אלומיניום אדריכל" עפ9- פרט אל2.12.01.0020

רכיבים מתועשים2.22.00.0000

ריכיבים מתועשים2.22.01.0000

2.22.01.0001

. פ פרישה"הנמכת תקרה מלוחות רשת במידה ע

אריחי קצה לפי מידת . מ" ס60/120בקירוב 

מ על בסיס של פרופילי " ס40-השארית ולא פחות מ

חירור . פ מפרט תקרת רשת"מתכת מסוג קורידור ע

דגם אינטגרה של חברת יהודה יצוא יבוא או . %70

 Bהדבקת אריחים אקוסטיים מסוג מאסטר . ע"שוו

ג תקרת בטון קיימת בכל המקומות "בגוון אפור ע

35.000ר" מהפאשריים טרם התקנת תקרת רשת

פירוקים2.24.00.0000

פירוקים2.24.01.0000

2.24.01.0001

המחיר . ויטרינות מאלומיניום בלובי/פירוק  חלונות

כולל עיבוד וניקיון הגליפעם כולל מילויים ותיקונים 

37.000ר" מ.במקרה הצורך

כ"סה

 מ "כ כולל מע"סה


