בס"ד

נספח ג'
כתב כמויות
)לפני הנחה(

תוספת כיתות לשני בתי ספר
מגרש ב.צ 21.בית שמש
חוברת
2/3

רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש ת.ד 9288 .טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
דוא"לkidum10@kidum10.co.il / avraham@kidum10.co.il :

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :

אומדן המתכנן

21/04/2015
דף מס'001 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  1כללי

ת א ור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  00כללי
תת פרק  00.01כללי
העבודה נשואת חוזה זה כוללת אך לא
מוגבלת ,בנוסף לאמור ביתר מסמכי חוזה זה,
את עבודות ההקמה של תוספת כיתות לבי"ס
לבנים ובנות ,ברח' אור שמח ,בית שמש.
הקבלן נדרש לקחת בחשבון שהעבודות
תבוצענה בסמוך לבית ספר קיים ובסמוך
לבנייני ציבור ומגורים שונים אשר מחייבים
גישה אליהם בכל עת .על הקבלן להבטיח
מעבר שוטף ובטוח של מכוניות והולכי רגל
במעברים ,מדרכות ובכבישים גובלים באתר
וכן עליו להבטיח את הכניסות למבנים קיימים
ולחצרות מסביב לאתר .הקבלן יידרש לבצע כל
פעולה שלדעת המפקח נחוצה להבטחת
הדרישות דלעיל וזאת לפי שקול דעתו
והחלטתו הבלעדית של מפקח
על הקבלן חלה האחריות בכל תקופת הביצוע
לאספקתם ותחזוקתם של מעברים מקורים
ובטיחותיים) ,תכנון המעברים המקורים יובא
לאישור הפקוח( לתלמידים ולאכלוסיה
המקומית ,על הקבלן חלה חובה לשמירת כל
חוקי הבטיחות והבטחון ולבצע כל הנחיה
שתינתן ע"י אגף החרום והבטחון ,יועץ
הבטיחות של המזמין ,אחראי על בטיחות של
מנח"י וכל זאת בכדי לא להשבית את החיים
במבנים הצמודים וללא הפרעה לפעולת בית
הספר
כל עבודות הבניה בפרוייקט זה כוללים בניה
בקוים
ישרים ואו עקומים ,אנכיים ו/או משופעים לכל
המקצועות ,בטון ,אבן ,חיפוי וריצוף ,טיח ,וכו' ,לא
תשולם כל תוספת בגין עבודה זו.
הקבלן יעסיק בכל תקופת הביצוע אחראי על
הבטיחות בעבודה הכל כמפורט במפרט
המיוחד.

להעברה בתת פרק 1.00.01
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 002/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'002 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  1כללי

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

מהעברה

כל עבודות החציבה/ניסור חייבים לקבל את
אישור
המתכנן מהנדס ד .שפר או מי מטעמו לפני
הביצוע ,יש להזמין את המתכנן ולאשר בכתב
ביומן את אופן ביצוע הניסור/חציבה.
כל חומרי הגמר יאושרו ע"י האדריכל יהודה
פרלמוטר או מי מטעמו ,ביומן העבודה בכתב
לפני ביצוע הזמנתם .על הקבלן חלה חובת
הכנת דוגמאות כמפורט במפרט המיוחד וע"פ
דרישת האדריכל .על הקבלן חלה חובת הכנת
דוגמאות כמפורט במפרט המיוחד וע"פ דרישת
האדריכל.
סה"כ  00.01כללי
סה"כ  00כללי
סה"כ כללי

מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  01עבודות עפר
תת פרק  01.00עבודות עפר והכנת
השטח
עבודות עפר בפרק הזה מתיחסות לבנית הבנין
ועבודות פיתוח שטח בהתאם לתוכניות .המחיר
כולל החזרת חומר החפור כמילוי באישור
המהנדס ,וסילוק יתרת החומר למקום שפיכה
מאושר ע"י הראשויות ,באחריות הקבלן.
במחירים
כוללים הזמנות  ,ביקורת בשטח ויעוץ עם יועץ
הקרקע כנדרש .בדיקות מוקדמות לשם
התאמתו
של חומר לדרישות יועץ קרקע כוללים במחיר
מילוי ומצעים.
המחירים כוללים בדיקות הידוק הנידרשות ,לא
תשולם תוספת להידוק מבוקר .מרחבי עבודה
לא
יימדדו וייקבעו ע"י הקבלן באישור המפקח.
להעברה בתת פרק 2.01.00
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 003/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'003 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

מהעברה

 01.00.0010פינוי בולדרים וערמות פסולת ,הסרת הצמחיה
ו/או משטחים מרוצפים משטח הבניה

קומפ'

1.00

3,342.00

סה"כ  01.00עבודות עפר והכנת השטח

3,342.00
3,342.00

תת פרק  01.02חפירה ו/או חציבה
 01.02.0010חפירה ו/או חציבה כללית בשטח למפלסים
הנדרשים ע"פ התוכנית עד תחתית שכבת
המצעים
מתחת למרצפים.

מ"ק

85.00

43.00

3,655.00

 01.02.0020חפירה ו/או חציבה לפיר מעלית לעומק שאינו
עולה על  1.6מ' ,ע"פ התוכנית עד תחתית
שכבת המצעים מתחת למרצפים.

מ"ק

10.00

71.00

710.00

 01.02.0030חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד במידות
שונות.

מ"ק

13.00

100.00

1,300.00
5,665.00
9,007.00

סה"כ  01.02חפירה ו/או חציבה
סה"כ  01עבודות עפר

פרק  02עבודות בטון יצוק באתר
תת פרק  02.00כללי
מחירי הבטון שלהלן כוללים קיטומים ,יצירת
חריצים טרפזיים בכל חתך שהוא בקירות בטון,
כולל חריצים ,אפי מים שקעים/בליטות וכו'.
סה"כ  02.00כללי

תת פרק  02.11מצעים
 02.11.0010מצע בטון רזה בעובי  5ס"מ מתחת למרצפים

מ"ר

155.00

40.00

6,200.00

 02.11.0020מצע "ארגזי סכינים" של פוליביד מפוליסטרן
מוקצף בגובה  19ס"מ מתחת למרצפים

מ"ר

25.00

44.00

1,100.00

 02.11.0030לוחות קלקר בעובי  5ס"מ ובגובה  50ס"מ
בצידי קורות .המדידה ל 2-הצדדים ,לפי מ"ר

מ"ר

35.00

43.00

סה"כ  02.11מצעים

1,505.00
8,805.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 004/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'004 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  02.41קורות יסוד
 02.41.0010קורות יסוד בטון ב 30-יצוקות עם הרצפה ,על
ג בי
מצע או על הקרקע .רוחב הקורות  20ס"מ עד
 50ס"מ )המצע נמדד בנפרד(

מ"ק

 02.41.0020קורות יסוד בטון ב 30-יצוקות עם הרצפה ,על
ג בי
מצע או על הקרקע .רוחב הקורות  30ס"מ
)המצע נמדד בנפרד( ,יצוקה מתחת לקורה
קיימת לפי חתך  7-7בגיליון ק2-

מ"ק

13.00

0.50

927.00

1,212.00

סה"כ  02.41קורות יסוד

12,051.00

606.00
12,657.00

תת פרק  02.50מרצפים ורצפות
 02.50.0010מרצפי בטון ב 30-יצוקים על מצע או על הקרקע
מ"ר
בעובי  15ס"מ )המצע נמדד בנפרד(

6.00

130.00

780.00

 02.50.0020מרצפי בטון ב 30-יצוקים על מצע או על הקרקע
בעובי  20ס"מ )המצע נמדד בנפרד(

מ"ר

6.00

165.00

990.00

 02.50.0030מרצפי בטון ב 30-יצוקים על מצע או על הקרקע
בעובי  25ס"מ )המצע נמדד בנפרד(

מ"ר

145.00

193.00

27,985.00
29,755.00

סה"כ  02.50מרצפים ורצפות

תת פרק  02.60קירות ועמודים
 02.60.0010קירות בטון ב 30 -עובי  20-25ס"מ.

מ"ק

10.00

1,019.00

10,190.00

 02.60.0020קירות בטון ב 30 -עובי  30-35ס"מ.

מ"ק

30.00

986.00

29,580.00

 02.60.0040קירות בטון ב 30 -עובי  40ס"מ.

מ"ק

50.00

969.00

48,450.00

 02.60.0050עמודים בטון ב 30 -בדלים בשטחי חתך
שונים.

מ"ק

4.00

1,220.00

4,880.00
93,100.00

סה"כ  02.60קירות ועמודים

תת פרק  02.71קורות ומעקות
 02.71.0010קורות תחתונות תלויות בטון ב 30-רוחב
 20ס"מ .גובה הקורה נמדד עד לתחתית
התקרה ובין העמודים

מ"ק

5.00

1,212.00

להעברה בתת פרק 2.02.71
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

6,060.00

6,060.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 005/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'005 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

 02.71.0020קורות עליונות ומעקות בטון ב 30-ברוחב 20
ס"מ
לרבות שקע ברוחב  2ס"מ לרולקה

סך הכל
6,060.00

מ"ק

20.00

1,103.00

סה"כ  02.71קורות ומעקות

22,060.00
28,120.00

תת פרק  02.81תקרות וגגות בטון מלא
 02.81.0010תקרות או גגות בטון ב 30-עובי  15ס"מ

מ"ר

20.00

177.00

3,540.00

 02.81.0020תקרות או גגות בטון ב 30-עובי  20ס"מ

מ"ר

18.00

221.00

3,978.00

 02.81.0030תקרות או גגות בטון ב 30-עובי  25ס"מ

מ"ר

580.00

251.00

145,580.00

 02.81.0040תקרות או גגות בטון ב 30-עובי  40ס"מ

מ"ר

90.00

351.00

31,590.00
184,688.00

סה"כ  02.81תקרות וגגות בטון מלא

תת פרק  02.96יציקות ביניים ושונות.
 02.96.0010יציקת אלמנטים שונים כגון פגושים וכו' לקבלן
המעלית וע"פ הנחיותיו בטון ב.20-

מ"ק

1.00

1,085.00

1,085.00

 02.96.0020משטחי ביניים )פודסט( בטון ב 30 -עובי 20
ס"מ בחדרי מדרגות.

מ"ר

40.00

251.00

10,040.00

 02.96.0030משטחים משופעים למדרגות בטון ב 30 -עובי
 20ס"מ.

מ"ר

50.00

268.00

13,400.00

 02.96.0040ביטון כל משקופי הפח של דלתות מעלית בבטון
ב 30-בהתאם להנחיות קבלן המעלית.

קומפ'

1.00

2,924.00

2,924.00

 02.96.0050הקמת פיגום לקבלן המעליות וע"פ הנחיותיו
לכל תקופת הקמת המעלית.

קומפ'

1.00

3,342.00

3,342.00
30,791.00

סה"כ  02.96יציקות ביניים ושונות.

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 006/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'006 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  02.97עמודי ופחי פלדה ,ברגי
עיגון וקוצים
 02.97.0010חיזוק עמודי בטון קיימים בחתך  100/20ס"מ,
כמפורט בגיליון ק 2-אופציה א' ,צבועים ב4-
שכבות ,המחיר כולל פחים בעובי כמצויין
בפרט ,קידוח חורים לברגים קוטר  12מ"מ
ולעומק  10ס"מ כולל מילוי בדבק אפוקסי
לרבות מילוי ב"גראוט" בין הפרופילים לבטון,
ממפלס  +3.25ועד למפלס הגג הקיים

קומפ'

 02.97.0020חיזוק עמודי בטון קיימים בחתך  40/20ס"מ,
כמפורט בגיליון ק 2-אופציה א' ,צבועים ב4-
שכבות ,המחיר כולל פחים בעובי כמצויין
בפרט ,קידוח חורים לברגים קוטר  12מ"מ
ולעומק  10ס"מ כולל מילוי בדבק אפוקסי
לרבות מילוי ב"גראוט" בין הפרופילים לבטון,
ממפלס  +3.25ועד למפלס הגג הקיים

קומפ'

 02.97.0030חיזוק עמודי בטון קיימים בחתך  55/20ס"מ,
כמפורט בגיליון ק 2-אופציה א' ,צבועים ב4-
שכבות ,המחיר כולל פחים בעובי כמצויין
בפרט ,קידוח חורים לברגים קוטר  12מ"מ
ולעומק  10ס"מ כולל מילוי בדבק אפוקסי
לרבות מילוי ב"גראוט" בין הפרופילים לבטון,
ממפלס  +3.25ועד למפלס הגג הקיים

קומפ'

 02.97.0040חיזוק עמודי בטון קיימים בחתך  100/20ס"מ,
כמפורט בגיליון ק 2-אופציה ב' ,צבועים ב4-
שכבות ,המחיר כולל זויתנים ופחים בעובי
כמצויין בפרט ,קידוח חורים לברגים קוטר 12
מ"מ ולעומק  10ס"מ כולל מילוי בדבק אפוקסי
לרבות מילוי ב"גראוט" בין הפרופילים לבטון,
ממפלס  +3.25ועד למפלס הגג הקיים

קומפ'

 02.97.0050חיזוק עמודי בטון קיימים בחתך  40/20ס"מ,
כמפורט בגיליון ק 2-אופציה ב' ,צבועים ב4-
שכבות ,המחיר כולל זויתנים ופחים בעובי
כמצויין בפרט ,קידוח חורים לברגים קוטר 12
מ"מ ולעומק  10ס"מ כולל מילוי בדבק אפוקסי
לרבות מילוי ב"גראוט" בין הפרופילים לבטון,
ממפלס  +3.25ועד למפלס הגג הקיים

קומפ'

1.00

3.00

1.00

1.00

3.00

6,683.00

6,683.00

6,683.00

6,683.00

6,683.00

להעברה בתת פרק 2.02.97
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

6,683.00

20,049.00

6,683.00

6,683.00

20,049.00

60,147.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 007/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'007 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

 02.97.0060חיזוק עמודי בטון קיימים בחתך  55/20ס"מ,
כמפורט בגיליון ק 2-אופציה ב' ,צבועים ב4-
שכבות ,המחיר כולל זויתנים ופחים בעובי
כמצויין בפרט ,קידוח חורים לברגים קוטר 12
מ"מ ולעומק  10ס"מ כולל מילוי בדבק אפוקסי
לרבות מילוי ב"גראוט" בין הפרופילים לבטון,
ממפלס  +3.25ועד למפלס הגג הקיים

סך הכל
60,147.00

קומפ'

1.00

 02.97.0080קידוח חורים בעמודים קיימים בקוטר  14מ"מ
ובעומק ע"פ הנחיות המהנדס ,באלמנטים
שונים מבטון ,לרבות דבק אפוקסי והחדרת 12
קוצים בקוטר  14מ"מ ובאורך  90ס"מ
והחדרתם ע"י דפיקות פטיש ,ע"פ פרט 2
קומפ'
בגיליון ק.4-

20.00

 02.97.0090קידוח חורים בקירות ,קורות ,תקרות קיימים
בקוטר  12מ"מ ובעומק ע"פ הנחיות המהנדס,
באלמנטים שונים מבטון ,לרבות דבק אפוקסי
והחדרת קוצים בקוטר  12מ"מ ובאורך 75
ס"מ והחדרתם ע"י דפיקות פטיש ,ע"פ חתך
 7-7בגיליון ק.2-

יח'

35.00

 02.97.0100קידוח חורים בקירות ,קורות ,תקרות קיימים
בקוטר  12מ"מ ובעומק ע"פ הנחיות המהנדס,
באלמנטים שונים מבטון ,לרבות דבק אפוקסי
והחדרת קוצים בקוטר  12מ"מ ובאורך 50
ס"מ והחדרתם ע"י דפיקות פטיש ,ע"פ חתך
 7-7בגיליון ק.2-

יח'

130.00

6,683.00

26.00

26.00

26.00

6,683.00

520.00

910.00

3,380.00

 02.97.0110קידוח חורים בקוטר  12מ"מ ובעומק  10ס"מ
באלמנטים שונים מבטון ,לרבות דבק אפוקסי
וקוצים בקוטר  12מ"מ ובאורך  90ס"מ
והחדרתם ע"י דפיקות פטיש

יח'

300.00

26.00

7,800.00

 02.97.0120וו לעומס של  1500ק"ג ע"פ הנחיות המהנדס.

קומפ'

1.00

251.00

251.00
79,691.00

סה"כ  02.97עמודי ופחי פלדה ,ברגי עיגון וקוצים

תת פרק  02.98פלדת זיון
 02.98.0010מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים
והאורכים לזיון הבטון

טון

35.00

4,178.00

להעברה בתת פרק 2.02.98
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

146,230.00

146,230.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 008/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'008 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

 02.98.0020רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים
לזיון הבטון

סך הכל
146,230.00

טון

8.00

4,344.00

סה"כ  02.98פלדת זיון
סה"כ  02עבודות בטון יצוק באתר

34,752.00
180,982.00
648,589.00

פרק  04עבודות בניה
תת פרק  04.01בניה בבלוקים
עבודות הבניה השונות כוללות חגורות ו/או
השלמות בטון אנכיות ואופקיות בצורות וחתכים
שונים ,כולל זיון בהתאם להנחיות המהנדס.
 04.01.0010בניה בבלוקי בטון חלולים עובי  10ס"מ.

מ"ר

25.00

113.00

2,825.00

 04.01.0020בניה בבלוקי בטון עובי  20ס"מ.

מ"ר

110.00

147.00

16,170.00
18,995.00

סה"כ  04.01בניה בבלוקים

תת פרק  04.20בניה בבלוקי איטונג
 04.20.0010מחיצות בלוקי איטונג עובי  20ס"מ

מ"ר

30.00

193.00

סה"כ  04.20בניה בבלוקי איטונג
סה"כ  04עבודות בניה

5,790.00
5,790.00
24,785.00

פרק  05עבודות איטום ובידוד
תת פרק  05.00כללי
מחירי עבודות האיטום כוללים הצפת הגג למשך
 72שעות לרבות כל ההכנות הדרושות ,צנרת,
סתימת מרזבים וכו'.
סה"כ  05.00כללי

תת פרק  05.01יצירת שיפועים בגגות
והגנות על בידוד טרמי
 05.01.0010בטקל משופע בעובי מינימלי של  4ס"מ בשפוע
לפחות  1.5%משקל סגולי  1200ק"ג/מ"ר עם
תכולת צמנט של  350ק"ג/מ"ק חוזק ללחיצה
40
ק"ג/סמ"ר

מ"ק

65.00

413.00

סה"כ  05.01יצירת שיפועים בגגות והגנות על בידוד טרמי
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

26,845.00
26,845.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 009/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'009 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  05.02איטום גגות שטוחים
 05.02.0010איטום גגות ע"י מחסום אדים כולל הכנת השטח
בהתאם למפרט הטכני לאיטום  +פריימר
ביטומני
מסוג " "GS 474או שו"ע בכמות של 300
ג"ר/מ"ר  2 +שכבות ביטומן חם מסוג "אלסטקס
 "75/25או שו"ע בכמות של  2ק"ג/מ"ר ,איטום
גגות עם  2יריעות ביטומניות משוכללות
מולחמות
לגג ,המכילות תוספת  15%פולימר אלסטומרי
 S.B.Sעובי היריעה  5מ"מ עם זיון לבד
פוליאסטר במשקל  250גר'/מ"ר ,מצופות
אגרגט
מוטבע ,המחיר כולל איטום רולקות באמצעות
יריעות ביטומניות משוכללות בעובי  5מ"מ
המכילות תוספת  15%פולימר אלסטומרי .B.S
S
עם זיון לבד פוליאסטר וציפוי אגרגט עליון כולל
פריימר "פריימקוט"  101או ש"ע בכמות של 300
גר'/מ"ר ,כולל קיבוע האיטום בסרגל אלומיניום
מכופף במידות  3X50מ"מ  +סתימה במסטיק
ביטומני מסוג "פזקרול  "18או שו"ע במידות
 10X10מ"מ וסגירה בברגים מגלוונית כל 25
מ"ר
ס"מ,

560.00

138.00

77,280.00

לקראת מעקות הנמוכים  4מריחות ביטומניות
מסוג "פזקרול  "18או שו"ע בכמות של 1
ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ  4ק"ג/מ"ר( ברוחב
של
 50ס"מ ,המדידה לפי היטל אופקי.
 05.02.0030רולקות  5 X 5ס"מ בתערובת  1צמנט  3חול
מים
ו" "BONSAL ACRYLICאו שו"ע )30%
מכמות המים(

מטר

 05.02.0040בד גאוטכני מסוג "תיגו" או שו"ע במשקל 200
ג"ר/מ"ר בחפיפות של  10ס"מ בשטחי גג
המיועדים לריצוף.

מ"ר

75.00

590.00

19.00

13.00

סה"כ  05.02איטום גגות שטוחים

1,425.00

7,670.00
86,375.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 010/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'010 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  05.03איטום רצפות
 05.03.0010איטום קורות יסוד ו/או קירות פיר מעלית ע"י
הכנת השטח  +פריימר ביטומני מסוג "474
 "GSאו שו"ע בכמות  300ג"ר/מ"ר 2 +
שכבות ביטומן חם מסוג "אלסטקס  "75/25או
שו"ע בכמות של  2ק"ג/מ"ר  +יריעה ביטומנית
מסוג "פוליפז  "5Mאו שו"ע על בסיס S.B.S
בעובי  5מ"מ ,הכל כולל הכנת השטח כמופיע
במ פרט הטכני

מ"ר

75.00

104.00

7,800.00

 05.03.0020יריעת פוליאטילן בעובי  0.3מ"מ חפיפה בין
היריעות  10ס"מ ,ע"ג ארגזי פוליביד.

מ"ר

155.00

8.00

1,240.00

 05.03.0030איטום רצפות ע"י הכנת השטח  +פריימר
ביטומני מסוג " "GS 474או שו"ע בכמות 300
ג"ר/מ"ר  2 +שכבות ביטומן חם מסוג
"אלסטקס  "75/25או שו"ע בכמות של 2
ק"ג/מ"ר  +יריעה ביטומנית מסוג "פוליפז "5M
או שו"ע על בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ ,הכל
כולל הכנת השטח כמופיע במ פרט הטכני

מ"ר

 05.03.0040עצר מים מתנפח בכל הפסקות יציקה מסוג
" "BENTOSEALאו שו"ע במידות 20X25
מ"מ ,תוצרת "רטרד" ) (1988בע"מ ,המחיר
כולל
דבק צמנט פולימרי מסוג "."GUMI GEL

מטר

155.00

30.00

55.00

55.00

סה"כ  05.03איטום רצפות

8,525.00

1,650.00
19,215.00

תת פרק  05.04איטום רצפות חדרי
שרותים
איטום חדרי שרותים כולל חגורת בטון סביב
החדר ,מתחת לקירות והדלת וע"ג רצפת הבטון
במידות של  10ס"מ רוחב ועד לגובה פני הריצוף
לצורך יצירת "בריכה" אטומה סביב החדר
הרטוב
 05.04.0020איטום רצפת שרותים במריחה צמנטית
הידראולית כדוגמת "סיקה טופסיל  "107או
"סלעטום" או ש"ע בכמות של  4ק"ג/מ"ר ,בשתי
שכבות ולפי הנחיות היצרן ,כולל מדה להחלקת
מ"ר
הרצפה.

110.00

84.00

סה"כ  05.04איטום רצפות חדרי שרותים

9,240.00
9,240.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 011/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'011 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  05.05איטום קירות חוץ מחופות
באבן
 05.05.0020איטום קירות בטון מתחת לשכבת האבן העבודה
כוללת ניקוי והכנת השטח  3 +הברשות
צמנטיות
מסוג "סופר סיל" של מ .וולך בע"מ או שו"ע
בכמות  1.5ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ 4.5
ק"ג/מ"ר( מעל לסדקים הכנסת רשת אינטרגלס
אלקלית ברוחב של  10ס"מ  2 +הברשות
מ"ר
צמנטיות נוספות לכיסוי מושלם

620.00

76.00

סה"כ  05.05איטום קירות חוץ מחופות באבן

47,120.00
47,120.00

תת פרק  05.06בידוד תקרות ,גגות
וקירות
 05.06.0010בידוד תרמי על גג ע"י לוחות מיוחדים
מפוליסטירן
מוקצף בעובי  3ס"מ  F-30תוצרת רונדופן או
ש"ע.

מ"ר

 05.06.0020בידוד תרמי לקירות חוץ ע"י לוחות מיוחדים
מפוליסטירן מוקצף בעובי  3ס"מ  F-30תוצרת
רונדופן או ש"ע.

מ"ר

560.00

620.00

29.00

29.00

סה"כ  05.06בידוד תקרות ,גגות וקירות
סה"כ  05עבודות איטום ובידוד

16,240.00

17,980.00
34,220.00
223,015.00

פרק  06מסגרות ונגרות אומן
תת פרק  06.00כללי
כל המחירים בפרק כוללים גלבון בחם של כל
האלמנטים מפלדה בנגרות ,כל פריטי המסגרות
,
שכבת צבע מקשרת ופריימר לפי הוראות יצרן
הגלבון ,שתי שכבות צבע בגוון לפי בחירת
האדריכל .על קבלן לבצע שירטוט לכל פריט,
לקבל אישור האדריכל לפני ביצוע .על קבלן
להכין
דוגמאות ,לקבל אישור האדריכל והמפקח לפני
ביצוע הגלבון ,כולל צביעה בתנור לפי דרישת
האדריכל.
כל העבודות שלהלן יבוצעו בהתאם להנחיות
ונוהלי הבטיחות של משרד החינוך
להעברה בתת פרק 2.06.00
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 012/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'012 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

מהעברה

מחירי המשקופים שלהלן כוללים הגנה בפס
גומי לאורך החיבור למשקוף בפני פציעת
אצבעות.
סה"כ  06.00כללי

תת פרק  06.01דלתות עץ
 06.01.0010דלתות עץ חד אגפיות ,טיפוס נ 1-במידות
 100/205ס"מ ,המחיר כולל מלבן פח ואגף
לבוד אטום ,הכל כמפורט ברשימות ובתוכניות.

יח'

8.00

 06.01.0020דלתות עץ חד אגפיות ,טיפוס נ 2-במידות
 90/205ס"מ ,המחיר כולל מלבן פח ואגף לבוד
יח'
אטום ,הכל כמפורט ברשימות ובתוכניות.

5.00

 06.01.0030דלתות עץ חד אגפיות ,טיפוס נ 3-במידות
 70/205ס"מ ,המחיר כולל מלבן פח ואגף לבוד
יח'
אטום ,הכל כמפורט ברשימות ובתוכניות.

2.00

1,671.00

1,671.00

1,671.00

סה"כ  06.01דלתות עץ

13,368.00

8,355.00

3,342.00
25,065.00

תת פרק  06.03דלתות פלדה ומלבנים -
תריסים ורשתות לדלתות
 06.03.0010דלתות הדף ,למרחב מוגן מוסדי ,במידות
 80/200ס"מ טיפוס מ ,2-לפי דרישות הג"א,
הכל כמפורט ברשימות ובתוכניות.

יח'

 06.03.0020דלתות פח חד אגפית פתיחה רגילה ,טיפוס
מ ,3-במידות  70/210ס"מ ,הכל כמפורט
ברשימות ובתוכניות  -קומפלט.

יח'

 06.03.0030דלת חד אגפית טיפוס מ ,5-מלבן מפח מכופף
בעובי  2.0מ"מ ,כנף מפח משולב עם תריסי
רפפה מפח ,במידות  110/210ס"מ .הכל
כמפורט ברשימות ובתוכניות.

יח'

 06.03.0040דלת דו אגפית טיפוס מ ,6-מלבן מפח מכופף
בעובי  2.0מ"מ ,כנף עשויה מפרופילי ,RHS
מזוגגים ,במידות  150/210ס"מ .הכל כמפורט
ברשימות ובתוכניות.

יח'

3.00

5.00

2.00

2,064.00

2,949.00

10,320.00

5,898.00

4,915.00

4,915.00

להעברה בתת פרק 2.06.03
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:

32,071.00

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

1.00

3,646.00

10,938.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 013/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'013 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

ת א ור

כמות

יחידה

מחיר יחידה

מהעברה

 06.03.0050דלת כניסה ראשית לבנין ,דו אגפית טיפוס
מ ,10-כול  2אגפים קבועים בצדדים ורפפות
קבועות לשחרור עשן ,לרבות מלבן מפח
מכופף בעובי  2.0מ"מ ,כנף עשויה מפרופילי
 ,RHSמזוגגים ,במידות  380/210ס"מ .הכל
כמפורט ברשימות ובתוכניות.

סך הכל
32,071.00

יח'

1.00

11,794.00

סה"כ  06.03דלתות פלדה ומלבנים  -תריסים ורשתות לדלתות

11,794.00
43,865.00

תת פרק  06.04חלונות פלדה ושונות
מפלדה
 06.04.0010חלון הדף ורסיסים נגרר ,ליציאת חרום
 100/100ס"מ ,טיפוס מ 01-לפי דרישות
הג"א .הסעיף כולל משקוף אחיד לחלון הדף
וחלון בטיחות מאלומיניום לפ דרישות הג"א,
הכל כמפורט ברשימות ובתוכניות.

יח'

 06.04.0020צינור איוורור למקלט טיפוס מ ,4-בקוטר "8
עם מכסים אטומים ולפי תקן הג"א למקלטים,
בקיר חוץ עובי  45ס"מ ,הכל כמפורט
ברשימות ובתוכניות.

יח'

11.00

22.00

3,931.00

506.00

סה"כ  06.04חלונות פלדה ושונות מפלדה

43,241.00

11,132.00
54,373.00

תת פרק  06.06ארונות ,ארונות מטבח
מעץ
 06.06.0010ארון עץ לאחסנה טיפוס נ ,4-במידות 50/290
ס"מ ,כנף לבוד אטום ,מצופה פורמיקה2 ,
דלתות  5מדפים ,הכל כמפורט ברשימות
ובתוכניות.

יח'

8.00

4,128.00

סה"כ  06.06ארונות ,ארונות מטבח מעץ

33,024.00
33,024.00

תת פרק  06.07פריטים שונים
 06.07.0010לוח הוראה לכיתה במידות  400/180ס"מ.
הלוח כולל :לוח כיתה מדף תחתון לגירים
מתקן טיפוס נ ,5-הכל לפי פרטים רשימות
ותוכניות האדריכל  -קומפלט.

יח'

8.00

1,376.00

11,008.00

 06.07.0020מערכת צנורות ומוטות בשרותים לנכים כמפורט
בפרטים וע"פ דרישות הועדה לנגישות .

קומפ'

1.00

2,261.00

2,261.00

להעברה בתת פרק 2.06.07
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:

13,269.00

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 014/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'014 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
13,269.00

 06.07.0030שלטים תקניים לשרותי נכים ק-ט לבנין לפי
דרישות וועדה לנגישות נכים

קומפ'

 06.07.0040סרגל להגנה קירות טיפוס נ 6-עשויים מלוח
 MDFמצופה בפורמאיקה פוסטפורמינג ,הגוון
לפי בחירת האדריכל ,מידות הסרגל 20/2.0
ס"מ .הכל כמפורט ברשימות ותוכניות
האדריכל.

מטר

1.00

260.00

585.00

118.00

סה"כ  06.07פריטים שונים

585.00

30,680.00
44,534.00

תת פרק  06.08מעקות וסורגים
 06.08.0010מעקות ומאחזי יד לחדרי מדרגות טיפוס מ,7-
עשויים מפרופילי פלדה ופחים שטוחים בגובה
כולל של  90ס"מ מעל המדרגה ,מעוגן למעקה
לפי תקן ,ע"פ פרט מאושר ע"י המהנדס.

מטר

 06.08.0020מאחז יד מצינורות פלדה טיפוס מ 8-בקוטר "2
מעוגן בקיר ע"י ברזל שטוח ורוזטה ,מגולבן,
הכל כמפורט ברשימות ובתוכניות.

מטר

 06.08.0030מעקות לגג טיפוס מ ,9-עשויים מפרופילי
פלדה ופחים שטוחים בגובה כולל של 200
ס"מ ,מעוגן למעקה לפי תקן ,ע"פ פרט מאושר
ע"י המהנדס.

מטר

40.00

25.00

75.00

162.00

142.00

1,082.00

סה"כ  06.08מעקות וסורגים
סה"כ  06מסגרות ונגרות אומן

6,480.00

3,550.00

81,150.00
91,180.00
292,041.00

פרק  07מתקני תברואה
תת פרק  07.01קבועות תברואיות
 07.01.0008משתנה תלויה עשויה חרס לבן סוג א' דגם
טופז  365תוצרת "הרסה " או ש"ע להתקנה
נמוכה ) +50ס"מ( כולל סיםון ומזרם ידני
"1/2

יח'

4.00

640.00

להעברה בתת פרק 2.07.01
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

2,560.00

2,560.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 015/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'015 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
2,560.00

 07.01.0010אסלה אירופית תלויה עשויה חרס לבן סוג א'
תוצרת "הרסה " או ש"ע כולל מיכל הדחה
סמוי דו-כמותי תוצרת "פלסאון" או "דאל" או
"קומבי"  ,מסגרת מתחת להעמדת האסלה
ומיכל הדחה ,חיבור אסלה  ,מושב ומכסה
פלסטי דגם כבד מותאם לאסלות תלויות עם
צירים בלתי מחלידים ,וכו' הכל כנדרש.

יח'

 07.01.0015אסלת ילדים מחרס לבן ,סוג א' ,תוצרת
"חרסה" דגם  332או ש"ע ,כולל מושב
ומכסה פלסטיק כבד ,מיכל הדחה תוצרת
"פלסאון"  ,חיבור לאסלה  ,צינור משוריין
לחיבור מים ,ברז " 1/2מפליז מצופה כרום וכל
החיבורים לצינורות מים ולנקזים.

יח'

 07.01.0016כיור רחצה עשוי חרס לבן סוג א' אובלי דגם
"נופר" תוצרת "חרסה" או ש"ע להתקנה
מתחת למשטח שיש )שיש לתשלום בנפרד( ,
סיפון " 1 1/4תוצרת " ליפסקי "  ,סוללת פרח
למים קרים וחמים עשויעה פליז מצופה כרום
תוצרת " חמת " דגם  , 300142סיפון "1 1/4
תוצרת " ליפסקי " וכו' .וכו'.

יח'

5.00

3.00

4.00

1,278.00

1,082.00

1,426.00

6,390.00

3,246.00

5,704.00

 07.01.0030כיור רחצה עשוי חרס לבן סוג א' דגם "חרצית"
תוצרת "חרסה" במידות  40X25ס"מ או ש"ע
כולל התקנה ע"י קונזולים מתועשים או ע"י
ברגים מתאימים וסיליקון ע"ג קירות גבס,
סוללה למים קרים וחמים עשויעה פליז מצופה
כרום תוצרת " חמת " דגם  300142מותקנת
על הכיור ,סיפון " 1 1/4תוצרת " ליפסקי " וכו'.

יח'

4.00

1,082.00

4,328.00

 07.01.0110ברז-שופך למים קרים תוצרת "חמת" מק"ט
 030209או ש"ע.

יח'

2.00

147.00

294.00

 07.01.0120מתקן שתיה מי קר -פלדלת אל חלד ניקל מט
כולל ברז שתיה מצופה ניקל כרום ,צנרת
דלוחין ומאסף " - 4הכל מושלם

מערכת 3.00

1,179.00

סה"כ  07.01קבועות תברואיות

3,537.00
26,059.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 016/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'016 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  07.02מערכת הדלוחין וניקוז
מזגנים
 07.02.0020צינורות מי דלוחין עשויים פוליאטילן בעל
צפיפות גבוהה תוצרת  AVINWאו ש"ע
בקטרים  40-50מ"מ כולל כל האביזרים
הדרושים להתחברות ; מחברים  ,ברכים ,
אטמים וכו'  ,מונחים בחריצים בקירות  ,כולל
חציבה בקיר וביטון  ,על הקירות כולל
חבקים  .מתחת לריצוף )במילוי(  ,בריצפת
הבטון  ,כולל ביטון הצנור  ,מעברים דרך
ומתחת לקירות )במידת הצורך( וכו' הכל
כנדרש.

מטר

 07.02.0022צינורות מי דלוחין עשויים פוליאטילן בעל
צפיפות גבוהה תוצרת  AVINWאו ש"ע
בקטרים  110מ"מ כולל כל האביזרים
הדרושים להתחברות ; מחברים  ,ברכים ,
אטמים וכו'  ,מונחים בחריצים בקירות  ,כולל
חציבה בקיר וביטון  ,על הקירות כולל
חבקים  .מתחת לריצוף )במילוי(  ,בריצפת
הבטון  ,כולל ביטון הצנור  ,מעברים
דרךומתחת לקירות )במידת הצורך( וכו' הכל
כנדרש.

מטר

 07.02.0030ק.ב.נ .עשוייה פוליאטילן בעל צפיפות גבוהה
תוצרת  AVINWאו ש"ע עם מכסה מרובע
מתברג עשוי פליז דגם כבד כולל יצירת שקע
ברצפת הבטון להתקנתה ,ביטונה וכו' הכל
כנדרש.

יח'

 07.02.0031ק.ב .עשוייה פוליאטילן בעל צפיפות גבוהה
תוצרת  AVINWאו ש"ע עם מכסה מרובע
מתברג עשוי פליז דגם כבד תוצרת מ.פ.ה.
כולל יצירת שקע ברצפת הבטון להתקנתה,
ביטונה וכו' הכל כנדרש.

יח'

205.00

50.00

3.00

7.00

138.00

217.00

270.00

177.00

28,290.00

10,850.00

810.00

1,239.00

 07.02.0032כנ"ל אך מחסום רצפה " 4/ 2עם רשת פליז
ומסגרת מרובעת )לניקוז דליפות מעמדות
כיבוי אש(.

יח'

2.00

246.00

492.00

 07.02.0033כנ"ל אך מחסום תופי " 4/ 2עם מכסה פליז
ומסגרת מרובעת  .לניקוז מזגנים.

יח'

4.00

187.00

748.00

להעברה בתת פרק 2.07.02
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

42,429.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 017/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'017 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
42,429.00

 07.02.0060קולטן או צינור אוויר עשוי פוליאטילן בעל
צפיפות גבוהה בקוטר 110מ"מ צמוד לקיר
בחבקים ,בתוך הקיר וכו' כולל אביזרים לפי
הצורך לקליטת אסלות,אביזר " "Sלמעקף
אלמנטים קונסטרוקטיביים במידת הצורך,
מעבר דרך הגג ואיטום המעבר וכו' .

מטר

26.00

138.00

3,588.00

 07.02.0062כובע על צינור אוויר מכל סוג
שהוא:א.צ,.פי.פי,.יצקת וכו'

יח'

4.00

74.00

296.00

 07.02.0065מחסומי רצפה " HDPE 8"/4ת"י  349עם
רשת פליז ומסגרת מרובעת עשויה פליז דגם
 Aמק"ט  370693או ש"ע כולל סל נירוסטה
להפרדת המוצקים.

יח'

 07.02.0070תעלת ניקוז מפלב"מ  304בעובי  1-1.2מ"מ
ברוחב  30ס"מ ,בגובה  15ס"מ  ,לרבות
סבכה וסל סינון עם חורים בקוטר  12מ"מ,
מוטות הברגה מעוגנים בבטון

מטר

1.00

2.30

1,523.00

1,376.00

סה"כ  07.02מערכת הדלוחין וניקוז מזגנים

1,523.00

3,164.80
51,000.80

תת פרק  07.03מערכת המים במבנה
 07.03.0020צינור פלדה בקוטר " 2ללא תפר ,מגולוון,
סקדיול  ,40מחובר באביזרי מסוג "
 " QUIKOUPתוצרת " מודגל " או ש"ע עם
אטם מותאם למי שתיה סוג  , EAקוד סימון
בצבע סגול  ,כולל כל האביזרים הדרושים ;
הסתעפויות  ,קשתות  ,מיצרים וכו' בחלל
התקרה אקוסטית כולל מתלים וחבקים כל
 1.50מ' ,בקירות כולל חציבה וביטון ,על
הקירות כולל חבקים ,מתחת לריצפה כולל
ביטון ,מעבר דרך הגג והקירות בין החדרים
ואל מחוץ לבנין ,צביעה ,בדיקת לחץ ,חיטוי
וכו' הכל כנדרש.

מטר

 07.03.0021צנורות פוליפרופילן  PP-Rמים קרים וחמים
"פולירול" מחוברים בריתוך בקוטר נומינלי 16
מ"מ מותקנים במילוי הרצפה ,בתוך הקיר
בחלל תקרה אקוסטית ,כולל כל האביזרים
וספחים לפי הצורך .

מטר

24.00

72.00

177.00

64.00

להעברה בתת פרק 2.07.03
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

4,248.00

4,608.00

8,856.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 018/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'018 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
8,856.00

 07.03.0022צנורות פוליפרופילן  PP-Rמים קרים וחמים
"פולירול" מחוברים בריתוך בקוטר נומינלי 20
מ"מ מותקנים במילוי הרצפה ,בתוך הקיר
בחלל תקרה אקוסטית ,כולל כל האביזרים
וספחים לפי הצורך .

מטר

 07.03.0023צנורות פוליפרופילן  PP-Rמים קרים וחמים
"פולירול" מחוברים בריתוך בקוטר נומינלי 25
מ"מ מותקנים במילוי הרצפה ,בתוך הקיר
בחלל תקרה אקוסטית ,כולל כל האביזרים
וספחים לפי הצורך .

מטר

 07.03.0024צנורות פוליפרופילן  PP-Rמים קרים וחמים
"פולירול" מחוברים בריתוך בקוטר נומינלי 32
מ"מ מותקנים במילוי הרצפה ,בתוך הקיר
בחלל תקרה אקוסטית ,כולל כל האביזרים
וספחים לפי הצורך .

מטר

12.00

26.00

25.00

74.00

84.00

94.00

888.00

2,184.00

2,350.00

 07.03.0050תוספת לצינור מים עבור בידוד טרמי עשוי
גומי סינטטי ) ארמפלקס ( בקוטר "3/4
לצינורות בקוטר עד " 1 1/2בחלל התקרה
כולל עטיפה בסרט פלסטיק דביק .

מטר

12.00

35.00

420.00

 07.03.0080מגוף אלכסוני בקוטר " 2כולל רקורד ושילוט

יח'

1.00

276.00

276.00

 07.03.0088מגוף כדורי בקוטר " 1כולל רקורד ושילוט

יח'

7.00

217.00

1,519.00

 07.03.0090מגוף כדורי בקוטר " 3/4כולל רקורד ושילוט

יח'

6.00

152.00

912.00

 07.03.0160דוד חשמל  40ל' ,תוצרת "כרומגן" או "ראנד",
כולל גוף חימום חשמלי  1800וו"ט ,שסתום
בטחון ,אל-חוזר ,מגופים כדוריים בכניסה
וביציאה ,צנרת גמישה ומשפך לחיבור לניקוז
וכו'.

יח'

1.00

1,082.00

1,082.00

 07.03.0162מחםם מים לכיור דוגמת "אטמור"

יח'

3.00

640.00

1,920.00

להעברה בתת פרק 2.07.03
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

20,407.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 019/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'019 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
20,407.00

 07.03.0170ציוד לכיבוי אש סטנדרטי כולל גלגלון
מסתובב על ציר עם זרנוק עשוי גומי משוריין
בקוטר " 3/4באורך  25מ' ,מזנק סטנדרטי עם
ברז כדורי ,ברז כדורי " 1תוצרת"שגיב" או
ש.ע .וכו' כל הציוד תקני ומאושר ע"י רשויות
כיבוי האש .כולל ברז כיבוי ", 2מערך ציוד
נלווה לעמדת כיבוי אש; שני זרנוקים "2
עשויים גומי משוריין באורך  15מ' כ"א ,עם
מצמדי "שטורץ" ומזנק דו תכליתי ,שני מטפי
כיבוי מסוג בי .סי .אף .6.0ק"ג ) כל הציוד
קומפ'
מאושר ע"י רשויות כיבוי האש(.

1.00

3,244.00

3,244.00

 07.03.0180ארגזים לציוד כיבוי מפח עם דלת נועלת,
במידות  80/80/30ס"מ ,מחוברים לקיר

קומפ'

1.00

3,244.00

3,244.00

 07.03.0190אביזר מעבר קיר של מקלט לדוגמא
. BST-RR

קומפ'

3.00

540.00

1,620.00
28,515.00

סה"כ  07.03מערכת המים במבנה

תת פרק  07.04מערכת ניקוז מי גשם
 07.04.0010צינור מי גשם עשוי פוליאטילן בעל צפיפות
גבוהה ) (H.D.P.E.קוטר  110מ"מ ,תוצרת
"גברית" וא ש"ע ,כולל כל האביזרים
והחיבורים ,מותקנים בתוך עמודי בטון לא
קונסטרקטיביים  ,קירות בלוקים וכו' ,לפי
פרט האדריכל ,התקנה הצינורות תעשה עפ"י
מפמ"כ  349והוראות היצרן.

מטר

90.00

197.00

17,730.00

 07.04.0025אביזר לניקוז מי גשם ממרפסת דוגמת תוצרת
" "dammlerאו ש.ע) .לפי פרט בתכנית(

קומפ'

6.00

1,572.00

9,432.00

 07.04.0030אגנית מבטון טרום מתקן בקרקע.

יח'

4.00

78.00

312.00
27,474.00
133,048.80

סה"כ  07.04מערכת ניקוז מי גשם
סה"כ  07מתקני תברואה

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 020/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'020 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

ת א ור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  08פרק  08 -עבודות חשמל
תת פרק  08.01תת פרק  01 -נקודות
 08.01.0010נקודת מאור רגילה להתקנה תחה"ט
בצינור מריכף  16מ"מ וכבל מסוג N2XY
בחתך  3X1.5ממ "ר ביציקות או בקירות.

נק'

200.00

138.00

27,600.00

 08.01.0020נקודת מאור רגילה להתקנה תחה"ט
בצינור מריכף  16מ"מ וכבל מסוג N2XY
בחתך  3X2.5ממ "ר ביציקות או בקירות.

נק'

12.00

147.00

1,764.00

 08.01.0030נקודת ב"ת  16אמפר בצינור  16מ"מ מריכף
ומוליכים  1.5ממ "ר ביציקות או בקירות.

נק'

5.00

138.00

690.00

 08.01.0040נקודת ב"ת  16אמפר בצינור  16מ"מ מריכף
ומוליכים  2.5ממ"ר ביציקות או בקירות.

נק'

50.00

 08.01.0050נקודת ב"ת ליחידת מפוח חד פאזי
 1X16A/220Vאמפר המחיר כולל כבל מסוג
 N2XYבחתך  3X2.5ממ"ר מושחל בצינור
בקוטר  23מ"מ החל מלוח החשמל המזין ועד
למפסק פקט חד פאזי  1X16Aבצמוד ליחידת
מפוח יניקה בקומת הגג /ו/או באותה
קומה המחיר כולל  ,קידוחים  ,חציבות  ,תיקוני
קומפ'
טיח וכל חמרי העזר הנדרשים.

1.00

 08.01.0060ב"ת ליחידת מ.א/.יט"א חד פאזי
 1X20A/220Vאמפר המחיר כולל כבל מסוג
 N2XYבחתך  3X4ממ"ר מושחל בצינור
בקוטר  20מ"מ החל מלוח החשמל המזין ועד
למפסק פקט חד פאזי  1X20Aבצמוד ליחידת
יט"א/מאייד בקומת הגג המחיר כולל ,
קידוחים  ,חציבות  ,תיקוני טיח וכל חמרי
העזר הנדרשים.

נק'

10.00

147.00

344.00

442.00

7,350.00

344.00

4,420.00

 08.01.0070נקודת הכנה למצלמה ע"י צינור בקוטר 16
מ"מ+חוט משיכה עד לארון תקשורת ראשי
קומתי

נק'

14.00

78.00

1,092.00

 08.01.0080נקודת בוילר

נק'

1.00

296.00

296.00

להעברה בתת פרק 2.08.01
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

43,556.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 021/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'021 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
43,556.00

 08.01.0090נקודת מקבץ שקעי חשמל להתקנה שקוע
בקירות הכולל  4 :ב"ת  16אמפר ע "י כבל
 N2XYבחתך  3X2.5ממ "ר מושחל בצינור
בקוטר  16מ"מ  1 ,נקודת מ מחשב ע "י כבל
תקשורת תקני גידים -8מ גידים
 CAT-5-Eמושחל בצינור בקוטר  16מ "מ ,
 1נקודת טלפון ע "י כבל בזק תקני  3זוג
מושחל בצינור בקוטר  16מ "מ המחיר אינו
כולל קופסאת .CIMA

קומפ'

18.00

640.00

11,520.00

 08.01.0100נקודה לחצן חרום  2מגעים.

נק'

2.00

246.00

492.00

 08.01.0110נקודת חיבור הארקה עבור אלמנטים מתכתיים
כגון :תקרות אקוסטיות  ,מגשי רשת לחשמל ,
תעלות מ.א , .צנרת מים חמים וקרים ישירות
לפס השוואת פוטנציאלים ע"י מוליך נחושת
מבודד  10מ"מ.

נק'

 08.01.0120נקודת חיבור הארקה עבור אלמנטים מתכתיים
כגון :תקרות אקוסטיות  ,מגשי רשת לחשמל ,
תעלות מ.א , .צנרת מים חמים וקרים ישירות
לפס השוואת פוטנציאלים ע"י מוליך נחושת
מבודד  16מ"מ.

נק'

 08.01.0130נקודת תקשורת בזק  -טלפון חוץ
בצינור  16מ"מ פ"נ וכבל  3זוג קומפלט עד
תיבת תקשורת לטלפון קומתית.

נק'

10.00

10.00

2.00

128.00

147.00

147.00

1,280.00

1,470.00

294.00

 08.01.0140נקודת טלוויזיה/טל"כ כללית או כבלים בצינור
 16מ"מ קומפלט מתיבת תקשורת קומתית
לטל"כ/טלוויזיה ועד לאביזר תקני סטנדרטי של
חברת ערוצי זהב המחיר כולל גם
כבלקואקסיאלי . RG - 6

נק'

8.00

147.00

1,176.00

 08.01.0150נקודת גילוי אש כולל כבל תקשורת תקני
מושחל בצינור בקוטר  16מ"מ.

נק'

30.00

138.00

4,140.00

 08.01.0160נקודת הכנה עבור רמקולי הרצאות ע"י
מושחל צינור בקוטר  16מ"מ +חוט משיכה.

נק'

4.00

78.00

312.00

 08.01.0170נקודת כריזת חרום כולל כבל תקשורת תקני
מושחל בצינור בקוטר  16מ"מ.

נק'

50.00

138.00

להעברה בתת פרק 2.08.01
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

6,900.00

71,140.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 022/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'022 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
71,140.00

 08.01.0180תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור בית
תקע צמוד נוסף תחה"ט.

נק'

15.00

59.00

885.00

 08.01.0190תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור בית
תקע מוגן מים.

נק'

8.00

49.00

392.00

 08.01.0200נקודת מחשב הכולל כבל מחשבים CAT-5-E
מושחל בצינור בקוטר  20מ"מ.

יח'

14.00

197.00

2,758.00
75,175.00

סה"כ  08.01תת פרק  01 -נקודות

תת פרק  08.02תת פרק  02 -אינסטלציה
חשמלית
 08.02.0010כבל מסוג  N2XYבחתך  3X1.5ממ"ר קבועים
על מבנה או מונחים על מגשים או מושחלים
בצינורות שאינם כלולים במחיר נקודה.

מטר

 08.02.0020כבל מסוג  N2XYבחתך  5X1.5ממ"ר
קבועים על מבנה או מונחים על מגשים או
מושחלים בצינורות

מטר

 08.02.0030כבל מסוג N2XYבחתך  3X2.5ממ"ר
קבועים על מבנה או מונחים על מגשים או
מושחלים בצינורות שאינם כלולים במחיר
נקודה.

מטר

 08.02.0040כבל מסוג  N2XYבחתך  5X10ממ"ר קבועים
על מבנה או מונחים על סולמות או מושחלים
בצינורות

מטר

10.00

10.00

10.00

20.00

15.00

18.00

19.00

49.00

150.00

180.00

190.00

980.00

 08.02.0050כבל מסוג  N2XYבחתך  4X25ממ"ר
קבועים על מבנה או מונחים על סולמות או
מושחלים בצינורות.

מטר

20.00

64.00

1,280.00

 08.02.0060מוליכי נחושת מבודדי  P.V. Cבחתך 10
ממ"ר מושחלים בצינורות.

מטר

50.00

7.00

350.00

 08.02.0070מוליכי נחושת גלויים בחתך  25ממ"ר טמונים
בקרקע ו /או מונחים בתעלות ו  /או על סולמות

מטר

60.00

35.00

סה"כ  08.02תת פרק  02 -אינסטלציה חשמלית

2,100.00
5,230.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 023/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'023 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  08.03תת פרק  03 -מובילים
 08.03.0010צינור מריכף חסין אש בקוטר  16מ"מ שאינו
כלולבמחיר נקודה.

מטר

10.00

11.00

110.00

 08.03.0020צינור מריכף חסין אש בקוטר  23מ"מ.

מטר

50.00

19.00

950.00

 08.03.0030צינור מריכף חסין אש בקוטר  29מ"מ.

מטר

10.00

17.00

170.00

 08.03.0040צינור מריכף חסין אש בקוטר  36מ"מ

מטר

20.00

25.00

500.00

 08.03.0050צינור פלסטי כפיף כבה מאליו "פ "נ " בקוטר
 80מ"מ.

מטר

10.00

45.00

450.00

 08.03.0060תעלת רשת לכבלים מברזל מגולוון
במידות  10X8.5ס"מ מחוטים בעובי  6מ"מ
לפחות מותקנת על הקיר ו/או מתחת לתקרה
באמצעות קונזלות ,מתלים  ,חיזוקים
תעשייתיים כדוגמת של לירד או ש "ע
תעשייתי בעל תקן מוכר .מחיר התעלה כולל
את החיזוקים  ,הקונזולות  ,המתלים וכל חמרי
העזר הדרושים להתקנתה.

מטר

 08.03.0070תעלת רשת לכבלים מברזל מגולוון
במידות  30X8.5ס"מ מחוטים בעובי  6מ"מ
לפחות מותקנת על הקיר ו/או מתחת לתקרה
באמצעות קונזלות ,מתלים  ,חיזוקים
תעשייתיים כדוגמת  MFKשל לירד או ש "ע
תעשייתי בעל תקן מוכר .מחיר התעלה כולל
את החיזוקים  ,הקונזולות  ,המתלים וכל חמרי
העזר הדרושים להתקנתה.

מטר

120.00

60.00

55.00

68.00

סה"כ  08.03תת פרק  03 -מובילים

6,600.00

4,080.00
12,860.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 024/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'024 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  08.04תת פרק  04 -לוחות
חשמל
 08.04.0010מפסק קומפקטי  . M.C.C.Bתלת קוטבי בעל
זרם נומינלי , 3X100Aמתח נומינלי ,400V
כושר ניתוק  Icu= 25KAעם יחידת הגנות מס
ו ג ) LIתרמו -מגנטית ( מיכנית הניתנת
להחלפה  ,מדגם TM-80Dומנגנון ניתוק כפול.
המפסק יכלול את כל אביזרי העזר המשלימים
בהתאם לנדרש במפרט הטכני ובתכניות
כדוגמת  COMPACT NSX80Bשל חברת
 ELECTRIC SCHNEIDERאו ש"ע
מאושר.עם סליל הפסקה מרחוק.

יח'

 08.04.0020מפסק קומפקטי  B.M.C.Cתלת קוטבי ללא
הגנות )מנתק הספק( בעל זרם נומינלי
, 3X80Aמתח נומינלי  ,400Vהמפסק יכלול
את כל אביזרי העזר המשלימים בהתאם
לנדרש במפרט הטכני ובתכניות כדוגמת
 NA80NSX COMPACTשל חברת
 ELECTRIC SCHNEIDERאו ש"ע מאושר.

יח'

 08.04.0030מפסק קומפקטי  B.M.C.Cתלת קוטבי ללא
הגנות )מנתק הספק( בעל זרם נומינלי
, 3X40Aמתח נומינלי  ,400Vהמפסק יכלול
את כל אביזרי העזר המשלימים בהתאם
לנדרש במפרט הטכני ובתכניות כדוגמת
 NA40NSX COMPACTשל חברת
 ELECTRIC SCHNEIDERאו ש"ע מאושר.

יח'

 08.04.0040מפסק פחת  30 ,4X40Aמיליאמפר'
 , TYPE Aדגלון מצב תקלה מובנה.המא"ז
יעמוד בתנאים הבאים כדוגמת סדרת של
חברת  ELECTRIC SCHNEIDERאו ש"ע
מאושר.

יח'

 08.04.0050מגענים תלת קוטביים בעלי סליל  220וולט
משטר עבודה " ". Cמס'  3לזרם רצוף של 16
אמפר בעלי  2מגעי זרם לפיקוד מסוגים
שונים.של חברת SCHNEIDER
 ELECTRICאוש"ע מאושר.

יח'

1.00

1.00

2.00

1.00

7.00

933.00

640.00

590.00

442.00

344.00

להעברה בתת פרק 2.08.04
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

933.00

640.00

1,180.00

442.00

2,408.00

5,603.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 025/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'025 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
5,603.00

 08.04.0060מגענים תלת קוטביים בעלי סליל  220וולט
משטר עבודה " ". Cמס'  3לזרם רצוף של 20
אמפר בעלי  2מגעי זרם לפיקוד מסוגים
שונים.של חברת SCHNEIDER
 ELECTRICאוש"ע מאושר.

יח'

8.00

442.00

3,536.00

 08.04.0070מפסק פחת  30 ,4X25Aמיליאמפר'
 , TYPE Aדגלון מצב תקלה מובנה.המא"ז
יעמוד בתנאים הבאים כדוגמת סדרת של
חברת  ELECTRIC SCHNEIDERאו ש"ע
מאושר.

יח'

24.00

364.00

8,736.00

 08.04.0080לחצן פיקוד למנורות סימון

יח'

3.00

147.00

441.00

 08.04.0090בלוק מנורת סימון נאון 230V

יח'

9.00

147.00

1,323.00

 08.04.0100מפסק פיקוד בורר  3מצבים . 2 -0-1

יח'

8.00

147.00

1,176.00

 08.04.0110מא"ז תלת פאזי אופיין  Cלזרם נומינלי
 3X40Aכושר ניתוק  IEC898 - 10KAעם
התנאים הבאים ,UIMP=6KV , UI=500V
כדוגמת  DEGREE POLLUTIONסדרת
 IC60Hשל חברת SCHNEIDER
 ELECTRICאו ש"ע מאושר.

יח'

 08.04.0120מא"ז תלת פאזי אופיין  Cלזרם נומינלי
 3X25Aכושר ניתוק  IEC898 - 10KAעם
התנאים הבאים ,UIMP=6KV , UI=500V
כדוגמת  DEGREE POLLUTIONסדרת
 IC60Hשל חברת SCHNEIDER
 ELECTRICאו ש"ע מאושר.

יח'

 08.04.0130מא"ז תלת פאזי אופיין  Cלזרם נומינלי
 3X20Aכושר ניתוק  IEC898 - 25KAעם
התנאים הבאים ,UIMP=6KV , UI=500V
כדוגמת  DEGREE POLLUTIONסדרת
 IC60Hשל חברת SCHNEIDER
 ELECTRICאו ש"ע מאושר.

יח'

2.00

14.00

1.00

276.00

246.00

217.00

להעברה בתת פרק 2.08.04
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

552.00

3,444.00

217.00

25,028.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 026/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'026 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
25,028.00

 08.04.0140מא"ז תלת פאזי אופיין  Cלזרם נומינלי
 3X16Aכושר ניתוק  IEC898 - 25KAעם
התנאים הבאים ,UIMP=6KV , UI=500V
כדוגמת  DEGREE POLLUTIONסדרת
 IC60Hשל חברת SCHNEIDER
 ELECTRICאו ש"ע מאושר.

יח'

 08.04.0150מא"ז תלת פאזי אופיין  Cלזרם נומינלי 3X6A
כושר ניתוק  IEC - 25898 25KAעם
דגלון מצב תקלה מובנה .המא"ז יעמוד
בתנאים הבאים POLLUTION DEGREE
 V500=Ui', KV6=UIMP,כדוגמת סדרת
 H60ICשל חברת SCHNEIDER
 ELECTRICאו ש"ע מאושר

יח'

 08.04.0160מא"ז חד פאזי אופיין  Cלזרם נומינלי 1X20A
כושר ניתוק  IEC898 - 10KAעם התנאים
הבאים  ,UIMP=6KV , UI=500Vכדוגמת
 DEGREE POLLUTIONסדרת  IC60Hשל
חברת  ELECTRIC SCHNEIDERאו ש"ע
מאושר.

יח'

 08.04.0170מא"ז תלת פאזי אופיין  Cלזרם נומינלי
 2X10Aכושר ניתוק  IEC898 - 25KAעם
התנאים הבאים ,UIMP=6KV , UI=500V
כדוגמת  DEGREE POLLUTIONסדרת
 IC60Hשל חברת SCHNEIDER
 ELECTRICאו ש"ע מאושר.

יח'

3.00

3.00

1.00

4.00

256.00

344.00

99.00

167.00

768.00

1,032.00

99.00

668.00

 08.04.0180מא"ז חד פאזי אופיין  Cלזרם נומינלי 1X16A
כושר ניתוק  IEC898 - 10KAעם התנאים
הבאים  ,UIMP=6KV , UI=500Vכדוגמת
 DEGREE POLLUTIONסדרת  IC60Hשל
חברת  ELECTRIC SCHNEIDERאו ש"ע
מאושר.

יח'

75.00

55.00

4,125.00

 08.04.0190ממסר צעד 16A

יח'

2.00

128.00

256.00

 08.04.0200מפסק שעון פיקוד דיגיטלי יומי שבועי שבועי
מתוצרת  TEBENאו ש"ע מאושר.

יח'

6.00

393.00

2,358.00

להעברה בתת פרק 2.08.04
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

34,334.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 027/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'027 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
34,334.00

 08.04.0210מבנה לוח חשמל משנה מס' 50,41
מתאים מודולרי כמתואר במפרט
הטכני ועפ"י פרט בתכניות החשמל מפח צבוע
בתנור עם פנלים מתפרקים בחזית כולל את
פסי הצבירה  , 3X63Aפסי אפס והארקה ,
מהדקים  ,חיווט  ,שילוט  ,הובלה  ,התקנה
וחיבור .המחיר כולל את כל העבודות הדרושים
להשלמת הלוח.

מ"ר

 08.04.0220מבנה לוח חשמל משנה מס' 40
מתאים מודולרי
כמתואר במפרט הטכני ועפ"י פרט בתכניות
החשמל מפח צבוע בתנור עם פנלים
מתפרקים בחזית כולל את פסי הצבירה
 , 3X100Aפסי אפס והארקה  ,מהדקים ,
חיווט  ,שילוט  ,הובלה  ,התקנה וחיבור.
המחיר כולל את כל העבודות הדרושים
להשלמת הלוח.

מ"ר

 08.04.0230ארון תקשורת משנה מפח במידות 50X220
ס"מ ובעובי  2ס"מ כולל פלטת עץ בגב הארון ,
דלתות וסידורי נעילה  .המחיר כולל הובלה ,
התקנה וכל חמרי העזר הנדרשים.

יח'

 08.04.0240העתקת לוח חשמל ראשי קיים בחדר חשמל
למיקומו החדש המחיר כולל כל הנדרש
להעתקת הלוח לרבות צנרת וכבלים  -קומפלט קומפ'

1.00

1.80

1.00

1.00

3,145.00

3,145.00

786.00

7,840.00

סה"כ  08.04תת פרק  04 -לוחות חשמל

3,145.00

5,661.00

786.00

7,840.00
51,766.00

תת פרק  08.05תת פרק  05 -מערכת
הארקות
 08.05.0010מערכת הארקת יסודות לכל תוספת מבנה
לבית הספר קומפלט כמפורט במפרט
הטכני  ,בתכניות ובהתאם לקובץ התקנות
 4271המחיר כולל יציאות חוץ בתיבות
משוריינות ,טבעת גישור  ,מעברי תפר ,
יציאות להארקת פס השוואת פוטנציאלים
ראשי  ,מוליכי חיבור  ,הארקת מסילולת
מעלית וכל העבודות הדרושות להשלמת
המתקן  .המחיר כול ל גם בדיקת המערכת ע"י
קומפ'
בודק מוסמך.

1.00

2,949.00

להעברה בתת פרק 2.08.05
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

2,949.00
2,949.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 028/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'028 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
2,949.00

 08.05.0020פס השוואת פוטנציאלים מנחושת במידות
 40X4מ"מ מותקן על הקיר בצמוד למערכת
מנייה חח"י לרבות כל ברגי החיבור  ,אומים ,
דיסקיות פליז  ,שילוט וכל חמרי העזר
הדרושים להתקנתה .אורך הפס יתאים למספר
המוליכים שיש לחבר ועוד  20 %שמור.

יח'

1.00

296.00

296.00

 08.05.0030חיבור מוליך הארקה לצנרת מתכתית
באמצעות שלת הארקה כבדה מגולוונת עד ".4

יח'

1.00

442.00

442.00

 08.05.0040גשר הארקה לשעון מים מפס שטוח מגולוון
 20X2מ"מ כולל חבקים.

יח'

1.00

296.00

296.00
3,983.00

סה"כ  08.05תת פרק  05 -מערכת הארקות

תת פרק  08.06תת פרק  06 -אביזרים
והתקנתם
 08.06.0010קופסאת שקעים עשויה מחומר פלסטיק
כבה מאליו במידות  146X243מ"מ מסדרת M
עבור  16מודולים כדוגמת  ) M-460מתאים ל
  4שקעי חשמל 1 ,שקע לטלפון 1 ,שקעלמחשב ( ,שקוע בקיר עבור מקבצי שקעים
בעמדות עבודה מסופק ע"י חברת מדע או
ש"ע מאושר.

יח'

15.00

344.00

5,160.00

 08.06.0020לחצן חרום דוגמת  XAS - E 25של
טלמכניק.

יח'

2.00

393.00

786.00

 08.06.0030יחידת הפעלה למזגן כדוגמת מזגנית הכולל
נורת חיווי והשהייה דוגמת B /-2L-SM
מסופק ע"י חברת יוניברס אלקטרוניס או ש"ע
מאושר.

יח'

12.00

540.00

סה"כ  08.06תת פרק  06 -אביזרים והתקנתם

6,480.00
12,426.00

תת פרק  08.07תת פרק  07 -בדיקות,
שונות ותוספות
 08.07.0010שעות עבודה של חשמלאי עוזר בביצוע
העבודות שאינן כלולות ברשימת הכמויות
וסוכם מראש לפי רישום ביומן עבודה ובאישור
המפקח.

ש"ע

10.00

59.00

להעברה בתת פרק 2.08.07
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

590.00

590.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 029/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'029 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
590.00

 08.07.0020שעות עבודה של חשמלאי מקצועי בביצוע
העבודות שאינן כלולות ברשימת הכמויות
וסוכם מראש לפי רישום ביומן עבודה ובאישור
המפקח.

ש"ע

 08.07.0030הכנת תכנית עדות ) ( ASMADE
כפי שבוצע משורטטות בתכנת אוטוקד גרסה
חדשה עדכנית הכולל דיסקט ו  3 -עותקים של
סט תכניות.

קומפ'

1.00

 08.07.0040העברת מתקן החשמל בכללותו בדיקת מהנדס
בודק מוסמך כולל ביצוע כל ההכנות הדרושות,
ליווי הבודק במשך כל זמן הבדיקה ,עזרה
טכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/או חומרי עזר
שתידרש במידת הצורך לבודק .המחיר כולל
גם את ביצוע ותיקון כל הליקויים
שהתגלובבדיקה עד להשלמת המתקן לפי
קומפ'
דרישות הבודק.

1.00

 08.07.0050העברת כל מתקן מערכת גילוי אש בדיקת
מכון התקנים כולל בדיקה ראשונה וכל
הבדיקות החוזרות שידרשו עד לאישור
המתקן ע " י מ כ ו ן ה ת ק נ י ם כ ו ל ל ת
יאום הזמנת מכון התקנים ,
ליווי הבודק במשך כל זמן ה
בדיקות  ,כולל עזרא טכנית
שכרוכה בשעות עבודה ו /או
חומרי עזר שתידרש במידת ה
צ ו ר ך ל מ כ ו ן ה ת ק נ י ם  .ה מ ח י רכ
ולל גם את ביצוע כל הליקויי
ם שיידרשו לתיקון עד להשל
קומפ'
מת המתקן ע "י מכון התקנ
 08.07.0060התקנת ג"ת מכל סוג שהוא )שקוע ,חיצוני
וכו'(.

יח'

 08.07.0070עדכונים בלוחות חשמל משניים  20,30קיימים
הכוללים  :חיווטים,חיוויים ,אספקה והתקנת
מהדקים ביצוע כל התוספות עפ"י תכניות
לוחות חשמל , ,שינויים המחייר כולל חשמלאי
חווט מקצועי וכל חומרי העזר הנדרשים .סעיף
זה יתומחר רק לאחר שהקבלן ביקר בשטח
ולמד את כל השינויים/תוספות המתבקשות

קומפ'

10.00

84.00

1,475.00

3,931.00

840.00

1,475.00

3,931.00

1.00

2,949.00

2,949.00

235.00

49.00

11,515.00

1,966.00

3,932.00

להעברה בתת פרק 2.08.07
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:

25,232.00

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

2.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 030/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'030 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

 08.07.0080קידוחים/חציבות סיתותים בבלוקים ו/או
בבטונים ו/או בכל חומר אחר למעבר כבלי
הזנה/מעגלים לחשמל ותקשורת המחיר כולל
תיקוני טיח/מילוי טיט סיוד וצבע וכל חומרי
העזר הנדרשים

סך הכל
25,232.00

קומפ'

1.00

2,949.00

סה"כ  08.07תת פרק  07 -בדיקות ,שונות ותוספות

2,949.00
28,181.00

תת פרק  08.08תת פרק  08 -מערכת
גילוי וכיבוי אש
 08.08.0010גלאי עשן אופטי אנלוגי למערכת ממוענת.

יח'

27.00

246.00

6,642.00

 08.08.0020לחצן אזעקת אש למערכת ממוענת.

יח'

2.00

344.00

688.00

 08.08.0030נורית סימון לגלאי אש/חום/תעלת מ.א.

יח'

3.00

147.00

441.00

 08.08.0040צופר אזעקת אש אור קולי עם נצנץ להתקנה
פנימית למערכת ממוענת.

יח'

3.00

344.00

1,032.00

 08.08.0050צופר אזעקת אש אור קולי עם נצנץ להתקנה
חיצונית למערכת ממוענת.

יח'

2.00

344.00

688.00

 08.08.0060אספקה והתקנה של מרכזיית גילוי אש
כתובתית אנלוגית  200כתובות לפחות
כמפורט במפרט הטכני על כל מרכיביו לרבות
חייגן אוטומטי ,תכנות  ,התקנה  ,הפעלה וכל
חומרי העזר קומפלט.ו/או לחילופין
התממשקות למרכזיית גילוי אש כולל הרחבת
כרטיסים במרכזייה קיימת לפי הצורך.סעיף זה
קומפ'
יופעל במידת הצורך בשטח

1.00

 08.08.0070לוח התראות חיצוני
נפרד ) ( RESET REMOTEלמרכזיית גילוי
אש  ,כולל סימון האזורים ואפשרות לביצוע
 ALRAM OFן  -כולל כל העבודות וחומרי
העזר הדרושים להתקנה והפעלה קומפלט.

1.00

יח'

6,880.00

3,931.00

סה"כ  08.08תת פרק  08 -מערכת גילוי וכיבוי אש

6,880.00

3,931.00
20,302.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 031/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'031 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  08.09תת פרק  09 -גופי
תאורה
 08.09.0010ג"ת פלורסצנטי  1X28Wפס רציף עם זכוכית
מחוסמת להתקנה שקוע בתקרת גבס .הגוף
עשוי מיציקת אלומניום עם ציפוי אפוקסי
פוליאסטר כדוגמת פנטאלייט ע"י חברת געש
תאורה או ש"ע מאושר.

מטר

 08.09.0020ג"ת פלורסצנטי  2X28Wלהתקנה צמוד
תקרה מוגן מים כדוגמת  BS228 -מתוצרת
 BEGGELLIמסופק ע "י חברת ישראלוקס או
ש "ע מאושר .

יח'

 08.09.0030ג"ת  LEDדקורטיבי
צר במיוחד לשילוט והכוונה ע"י תאורת בלתי
ישירה הגוף עשוי ממתכת עם ציפוי ניקל מט
ושילוט פרספקס חרוט גובה  15ס "מ חד צדדי
כדוגמת -EL 608 LED-מסופק ע"י חברת
אלקטרולייט או ש"ע מאושר.

יח'

 08.09.0040ג"ת עגול עם לדים להתקנה שקוע בתקרת
גבס בהספק כולל של 2000LM/23W
הגוף עשוי מיציקת הגוף אלומניום עם זכוכית
מחוסמת כדוגמת D6
מתוצרת  LGמסופק ע"י חברת
י.קשטן בע"מ או ש"ע מאושר.

יח'

 08.09.0050ג"ת פלורסצנטי קומפקטי PL2X26W
להתקנה צמוד תקרת בטון מוגן מים IP65
כדוגמת סיל לייט  244מסופק ע"י חברת געש

יח'

 08.09.0060ג"ת עם לדים בהספק הכולל 48W
עם תפוקה אורית של  3600לומן להתקנה
שקוע בתקרה מונמכת הגוף עשוי מיציקת
אלומניום וצביעה אלקטרוסטטית כדוגמת
פנטאלד עם  3חלונות דגם 3-4500
חלונות מסופק ע"י חברת געש בע"מ או ש"ע
מאושר.

יח'

 08.09.0070ג"ת חרום עם  1לד בהספק של
 2Wהגוף תאורה להתקנה שקוע בתקרת עץ
כדוגמת  XYLUXמסופק ע"י חברת אנלטק
בע"מ או ש"ע מאושר.

יח'

60.00

1.00

14.00

17.00

2.00

120.00

25.00

442.00

217.00

442.00

640.00

442.00

452.00

689.00

להעברה בתת פרק 2.08.09
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

26,520.00

217.00

6,188.00

10,880.00

884.00

54,240.00

17,225.00

116,154.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 032/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'032 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
116,154.00

 08.09.0080ג"ת נל"ג  70Wלהתרנה צמוד קירות מוגן מים
 IP54כדוגמת סטאר מסופק ע,י חברת געש או
ש,ע מאושר.

יח'

 08.09.0090אספקה והתקנה של יחידת
חרום ) ממיר אלקטרוני  ,מטען ומצבר ניקל
קדיום ( לג"ת פלורסצנטי קומפקטי עד 42W -
או לפסים פלוררסצנטים עד  58Wל 90 -דקות
עם הגנה אלקטרונית מפני פריקת יתר
ומנורת סימון  LEDאדומה דוגמת אלקטרוזן -
.VQ

יח'

 08.09.0100ג"ת פלורסצנטי קומפקטי PL1X18W
להתקנה שקוע בקירות מוגן מים  IP66עם
קופסאת ביטון  ,רפפה וזכוכית מחוסמת
מתוצרת  LIGMANמסופק ע"י חברת קמחי
תאורה בע"מ או ש"ע מאושר.

יח'

 08.09.0110ג"ת פלורסצנטי קומפקטי PL2X18W
להתקנה צמוד תקרה מוגן מים כדוגמת נופר
מסופק ע"י חברת ישראלוקס בע"מ או ש"ע
מאושר.

יח'

11.00

5.00

27.00

10.00

442.00

393.00

442.00

177.00

סה"כ  08.09תת פרק  09 -גופי תאורה

4,862.00

1,965.00

11,934.00

1,770.00
136,685.00

תת פרק  08.10תת פרק  10 -מערכת
כריזת חרום
 08.10.0010שופר קול  15Wעם שנאי קו להתקנה חיצונית
כולל רשת הגנה כדוגמת
מדגם  LH1-10M10Eאו ש"ע
ממתוצרת  BOSHמסופק ע"י חברת
.LEDICOאו ש"ע מאושר.

יח'

3.00

393.00

1,179.00

 08.10.0020אספקת כבלי רמקולים  ,כבלי מיקרופון עם
פיקוד חלוקה לאזורים והפעלה.

קומפ'

1.00

2,949.00

2,949.00

 08.10.0030עמדת הפעלה למערכת כריזה ראשית כמפורט
במפרט הטכני הכוללת  :תיבת מיתוג אזורי
כריזה עד - 20 -אזורים  ,מקרופון  ,צוואר אווז
 ,צנרת חיווט מלא בין מערכת ההגברה  ,תיבת
המיתוג והמקרופון הכל עפ"י הפירוט המלא
במפרט הטכני.

יח'

1.00

2,654.00

להעברה בתת פרק 2.08.10
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

2,654.00
6,782.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 033/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'033 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

 08.10.0040מערכת הגברה ומיתוג ) מרכזיית כריזה (
בהספק  480Wכמפורט במפרט הטכני לרבות
ערבל צליל  ,מערכת מצברי חרום  ,מטען ,
מצברים ,העברת הודעות  ,קריאת חרום
ומוסיקת רקע ) קומפקדיסק לחמישה
תקליטורים לפחות (  ,קדם מגבר למקרופון ,
קדם מגבר לכניסות  ,יחידת מיתוג ובקרה ,
מסד " 19בגובה המתאים לאביזרים ועוד
%מקום שמור כולל גם חיבור המערכת
והפעלתה קומפלט .כדוגמת מתוצרת BOSH
מסופק ע"י חברת LEDICO

סך הכל
6,782.00

קומפ'

1.00

 08.10.0050התקנה  ,חיבור והפעלה  ,ביקורת ואחריות
ל 3-שנים למערכות כריזה כולל הדרכה  ,חומר
לימוד הכל כמתואר במפרט קומפלט לשביעות
קומפ'
רצון המזמינים.

1.00

 08.10.0060רמקול כריזה "  9W ,6עם שנאי קו בתיבה
אקוסטית או בגריל כולל גריל פח עגול או
מרובע מחורר להתקנה בתקרה מונמכת
כדוגמת מדגם  LHM-0606או ש"ע
מתוצרת  BOSHמסופק ע"י חברת LEDICO
בע"מ או ש"ע מאושר.

יח'

20.00

 08.10.0070רמקול כריזה להתקנה בקירות עם שנאי קו
בתיבה אקוסטית או בגריל כולל גריל פח עגול
או מרובע מחורר להתקנה בתקרה מונמכת
כדוגמת מדגם  LB1-W06או ש"ע מתוצרת
 BOSHמסופק ע"י חברת LEDICO

יח'

15.00

14,743.00

1,179.00

246.00

246.00

סה"כ  08.10תת פרק  10 -מערכת כריזת חרום

14,743.00

1,179.00

4,920.00

3,690.00
31,314.00

תת פרק  08.11תת פרק  11 -מערכת
טלפוניה
 08.11.0010כבל טלפון  5זוג ) 5( 2X0.5ממ"ר תקני
בזק

מטר

 08.11.0020כבל טלפון  10זוג ) 10( 2X0.5ממ"ר תקני
בזק

מטר

 08.11.0030בסיסי חיבור מהדקים )PLUS
 ( LSAלכבל  5זוג לרבות בסיסי המתכת
הדרושים וחיבור ההכבלים למהדקים.

יח'

30.00

50.00

1.00

29.00

37.00

246.00

להעברה בתת פרק 2.08.11
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

870.00

1,850.00

246.00
2,966.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 034/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'034 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

 08.11.0040בסיסי חיבור מהדקים ) ( LSA PLUSלכבל
 10זוג לרבות בסיסי המתכת הדרושים וחיבור
ההכבלים למהדקים.

סך הכל
2,966.00

יח'

1.00

296.00

סה"כ  08.11תת פרק  11 -מערכת טלפוניה

296.00
3,262.00

תת פרק  08.12תת פרק  12 -טלויזיה
במעגל סגור CCTV
 08.12.0010מצלמה " CCD 1/2להתקנת 230 IN DOOR
וולט ללא עדשה

יח'

 08.12.0020מצלמה " CCD 1/2להתקנת OUT DOOR
 230וולט ,לרבות צמצם אוטומטי ,ללא עדשה

יח'

7.00

7.00

3,362.00

5,357.00

סה"כ  08.12תת פרק  12 -טלויזיה במעגל סגור CCTV
סה"כ  08פרק  08 -עבודות חשמל

23,534.00

37,499.00
61,033.00
442,217.00

פרק  09עבודות טיח
תת פרק  09.00כללי
חיזוק מקצועות ו/או פינות מפח עבור טיח פנים
וחוץ לסוגיו הינו חובה והוא כלול במחירי היחידה
השונים לעבודות טיח לסוגיו.
סה"כ  09.00כללי

תת פרק  09.01טיח פנים
 09.01.0010טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על
שטחים מישוריים.

מ"ר

 09.01.0020טיח על קירות פנים ממ"ד כדוגמת "באגאר"
תוצרת "טמבור" בעובי  10מ"מ כולל רשת
פיברגלס עמידה באלקלית.

מ"ר

 09.01.0030גירוד והסרת טיח מקירות עד לבלוקים או
בטונים
בכל מקום שידרש בשטחים גדולים ו/או קטנים.

מ"ר

10.00

 09.01.0040תיקוני טיח הפנים כלליים הנובעים מסיתותי
חשמל
בעבור שקעים ,מפסקים וכיו"ב בקירות קיימים וכן
אינסטלציה והריסת קירות ברוחב עד  20ס"מ .מטר

10.00

830.00

150.00

63.00

71.00

37.00

34.00

סה"כ  09.01טיח פנים
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

52,290.00

10,650.00

370.00

340.00
63,650.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 035/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'035 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

ת א ור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  09.03טיח צמנט
 09.03.0010טיח צמנט  2שכבות על שטחים מישוריים.

מ"ר

125.00

63.00

סה"כ  09.03טיח צמנט
סה"כ  09עבודות טיח

7,875.00
7,875.00
71,525.00

פרק  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו
תת פרק  10.00כללי
מחירי היחידה שלהלן לריצוף כוללים מילוי בחול
מיוצב לכל גובה שהוא ללא הגבלה.
כל עבודות חיפוי הקרמיקה לסוגיהם כוללות
במחירי היחידה שלהן ביצוע פינות אלומיניום
בגוון
לפי בחירת האדריכל ,ו/או ביצוע "גרונג".
סה"כ  10.00כללי

תת פרק  10.01ריצוף באריחי טראצו
וקרמיקה
 10.01.0010ריצוף בטרצו  30/30ס"מ ,גוון כדוגמת הקיים
בבניין.

מ"ר

550.00

177.00

97,350.00

 10.01.0020שיפולי טרצו כדוגמת הריצוף הנ"ל ,גובה 10
ס"מ.

מטר

400.00

40.00

16,000.00

 10.01.0030השלמות ריצוף טרצו  30/30ס"מ ,גוון כדוגמת
הקיים בבניין ברצועות ברוחב עד  60ס"מ.

מטר

10.00

177.00

1,770.00

 10.01.0040ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה
 30/30דרגת שחיקה  ,+4גימור ,S.R.
למרפסות וגגות מרוצפים ,גוון לפי בחירת
האדריכל ,מחיר יסוד של  50ש"ח/מ"ר.

מ"ר

610.00

177.00

107,970.00

 10.01.0050שיפולי גרניט פורצלן כדוגמת הריצוף הנ"ל,
גובה  10ס"מ.

מטר

170.00

40.00

6,800.00
229,890.00

סה"כ  10.01ריצוף באריחי טראצו וקרמיקה

תת פרק  10.04מדרגות
 10.04.0010מדרגות טרומיות מטרצו עם פס נגד החלקה
בגוון הריצוף הקיים רום ושלח מונחות של
משולשי בטון בחתך  29/17ס"מ.

מטר

100.00

265.00

סה"כ  10.04מדרגות
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

26,500.00
26,500.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 036/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'036 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  10.05חיפוי קירות
 10.05.0010חיפוי קירות מסדרון באריחי קרמיקה/גרניט
פורצלן ,במידות וגווו שונים כדוגמת הקיים,
המחיר כולל התזה ראשונה בטיט צמנט עם
ערב אטימות עם השקיה במשך  24שעות,
סתימת התפרים )רובה( במלט לבן .המדידה
על הקירות בלי תוספת עבור מקצועות,
המחיר כולל טיח רקע לישור.

מ"ר

 10.05.0020חיפוי קירות באריחי קרמיקה/גרניט פורצלן
חדרי שרותים ,במידות כדוגמת הקיים משולב
עם פס קרמיקה ו/או גרניט פורצלן ו/או
קרמיקות ו/או גרניט פורצלן בגוונים שונים
כדוגמת הקיים ,המחיר כולל התזה ראשונה
בטיט צמנט עם ערב אטימות עם השקיה
במשך  24שעות ,סתימת התפרים )רובה(
במלט לבן .המדידה על הקירות בלי תוספת
עבור מקצועות ,התאמות לברזים וכו' ,המחיר
כולל טיח רקע לישור ,מחיר יסוד של 50
ש"ח/מ"ר.

מ"ר

160.00

120.00

177.00

177.00

סה"כ  10.05חיפוי קירות
סה"כ  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו

28,320.00

21,240.00
49,560.00
305,950.00

פרק  11עבודות צביעה
תת פרק  11.11צבע פנים
 11.11.0010סיוד ב"פוליסיד" )סיד סינטטי( או ש"ע על
קירות בטון פיר מעלית המחיר כולל חיתוך
הקוצים ,סתימת חורים במלט צמנט.

מ"ר

80.00

16.00

1,280.00

 11.11.0020צביעת קירות בסופרקריל מיקס ע"ג טיח פנים או
גבס ,כולל סתימת חורים ותיקוני סדקים.

מ"ר

910.00

22.00

20,020.00

 11.11.0030צביעת סימון ושילוט מרחב מוגן מוסדי,ע"פ
דרישות הג"א.

קומפ'

3.00

1,282.00

3,846.00
25,146.00
25,146.00

סה"כ  11.11צבע פנים
סה"כ  11עבודות צביעה

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 037/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'037 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

ת א ור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  12עבודות אלומיניום
תת פרק  12.00כללי
מחירי חלונות ודלתות כוללים משקוף עוור,
אלומיניום צבעוני בגוון לפי בחירת האדריכל וזיגוג
בזכוכית לפי אישור האדריכל .על הקבלן להכין
תוכניות ליצור החלונות ולקבל אישור.
האדריכל
סה"כ  12.00כללי

תת פרק  12.02חלונות אלומיניום תריסים
ורשתות
 12.02.0010חלונות אלומיניום )חמרן(  3אגפיים 2 ,אגפים
הזזה כ/ע/כ והשאר קבועים ,טיפוס א,1-
במידות  180/160ס"מ ,הכל כמפורט
ברשימות ובתוכניות.

יח'

 12.02.0020חלונות אלומיניום )חמרן(  3אגפיים 2 ,אגפים
הזזה כ/ע/כ והשאר קבועים ,טיפוס א,2-
במידות  150/160ס"מ ,הכל כמפורט
ברשימות ובתוכניות.

יח'

6.00

 12.02.0030חלונות אלומיניום )חמרן(  1אגפיים פתיחה קיפ
משתפע פנימה ,טיפוס א ,4-במידות 50/60
ס"מ ,לרבות רשת הגנה נגד זבובים ,הכל
יח'
כמפורט ברשימות ובתוכניות.

3.00

 12.02.0040חלונות אלומיניום )חמרן( 2 ,אגפים הזזה כ/ע/כ,
טיפוס א ,5-במידות  110/100ס"מ ,הכל
יח'
כמפורט ברשימות ובתוכניות.

4.00

 12.02.0050חלון אלומיניום טיפוס א ,6-אטום גזים לחדר
ממ"ד ,אגף אחד פתיחה רגילה ,במידות
 100/100ס"מ ,הכל כמפורט הרשימות
ובתוכניות.

יח'

11.00

 12.02.0060חלונות אלומיניום )חמרן( ,רפפה קבועים,
טיפוס א ,7-במידות  270/80ס"מ ,הכל
כמפורט ברשימות ובתוכניות.

יח'

 12.02.0070חלונות אלומיניום )חמרן( 4 ,אגפים 2 ,אגפים
הזזה כ/ע/כ 1 ,אגף רפפה קבועה והשאר
חלונות קבועים ,טיפוס א ,8-במידות 150/160
ס"מ ,הכל כמפורט ברשימות ובתוכניות.

יח'

18.00

1.00

2.00

4,915.00

4,128.00

786.00

1,916.00

1,916.00

2,850.00

4,128.00

להעברה בתת פרק 2.12.02
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

88,470.00

24,768.00

2,358.00

7,664.00

21,076.00

2,850.00

8,256.00
155,442.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 038/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'038 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
155,442.00

 12.02.0080חלונות אלומיניום )חמרן( ,רפפה קבועים,
טיפוס א ,9-במידות  200/80ס"מ ,הכל
כמפורט ברשימות ובתוכניות.

יח'

 12.02.0090חלונות אלומיניום )חמרן( ,רפפה קבועים,
טיפוס א ,11-במידות  100/80ס"מ ,הכל
כמפורט ברשימות ובתוכניות.

יח'

3.00

2.00

2,261.00

1,179.00

סה"כ  12.02חלונות אלומיניום תריסים ורשתות

6,783.00

2,358.00
164,583.00

תת פרק  12.03מערכות הצללה
 12.03.0010מצללה משולבת פלדה ואלומיניום מעוגנת
לקיר ע"פ הנחיות המהנדס ,כדוגמת "אקסטל"
או ש"ע ,טיפוס א 10-במידות === ===/ס"מ,
הכל כמפורט ברשימות ובתוכניות.

יח'

3.00

סה"כ  12.03מערכות הצללה
סה"כ  12עבודות אלומיניום

164,583.00

פרק  14עבודות אבן
תת פרק  14.00כללי
מחירי עבודות האבן כוללים כל העבודות
הנדרשות
לחיבור ו/או תליית האבן בקירות ו/או תקרות,
כולל
ברגי עיגון הכל כמפורט במפרטים ,בתוכניות
ובפרטי הבניין השונים ,בנוסף כוללים מחירי
העבודות שלהלן את כל האבנים המיוחדות עם
העיבודים השונים ,חיתוכים ,מגרעות וכן מוצאי
מרזב ,בורטז'ים עם שן וכו' ,לא תשולם כל
תוס פ ת
כספית בגין עבודות אלו.
סה"כ  14.00כללי

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 039/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'039 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

ת א ור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  14.01חיפוי קירות באבן
 14.01.0010חיפוי קירות ועמודים בלוחות אבן דולומיטית
קשה ,תיקנית ,בעיבוד וגוון כדוגמת הבניין
קיים ,עובי  5ס"מ ,עובי כולל  10ס"מ ,רוחב
המישקים האופקיים  10מ"מ והאנכיים 10
מ"מ ,אורך אבן מקסימלי  65ס"מ ,מינימלי 40
ס"מ ,פרטי קשירת האבן כמפורט בגיליון
פרטים של מהנדס הבנין ,המחיר כולל רשת
זיון מגולבנת ,הכל כמפורט במפרט המיוחד,
המדידה בפריסה של האבן נטו בהפחתת
הפתחים .עמודים ,ו/או "דסטורים" ו/או חשפי
הפתחים ו/או המשקופים ו/או הקשתות ו/או
העטבות ו/או אדני החלונות )בורטז'ים( עם שן
עליונה בחתך  2/2ס"מ ושיפוע לניקוז המים ,
בעיבוד כמצויין בתוכניות ובפרטים ,לא ימדדו
בנפרד והם כלולים במחיר ) .נדבכי ראש,
ספים ,אדני חלונות פנימיים נמדדים בנפרד(,
כמו כן לא תשולם כל תוספת בגין נסיגות ו/או
בליטות של האבן.

מ"ר

620.00

399.00

סה"כ  14.01חיפוי קירות באבן

247,380.00
247,380.00

תת פרק  14.02עיבוד פתחים בקירות
אבן
 14.02.0010נדבך ראש )קופינג( ברוחב  30ס"מ מאבן
כדוגמת הקיים בבניין בעובי  5ס"מ עיבוד
כדוגמת הקיים בבניין.

מטר

120.00

288.00

סה"כ  14.02עיבוד פתחים בקירות אבן

34,560.00
34,560.00

תת פרק  14.04שונות
 14.04.0010זויתנים מגולבניים במידות  100/100/10מ"מ,
קוצים ורתוכם במקום לעגון בבטון ,להשענת
האבן.

מטר

260.00

168.00

סה"כ  14.04שונות
סה"כ  14עבודות אבן

43,680.00
43,680.00
325,620.00

פרק  15מתקני מיזוג אויר
תת פרק  15.01תת פרק 1
מתקני מיזוג אויר  -הערות כלליות
הערות כלליות
להעברה בתת פרק 2.15.01
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 040/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'040 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

מהעברה

 .1כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר
ב"מפרט כללי לעבודות בנין" ) "האוגדן
הכחול"( כולל אופני מדידה ,אלה אם צויין
אחרת בסעיף .בסעיפים שאינם נכללים
במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו  .יש
להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת .
 .2המחירים כוללים אספקה  ,התקנה .ויסות
ומסמכי קבלה של כל הציוד המתואר .3 .תנאי
התכנון ליחידות מבוססים על התנאים
הסטנדרטיים של  A.R.Iכל המחירים כוללים
חומר +עבודה +רווח ונקובים בשקלים חדשים
)ללא מ.ע.מ ( והינם מחירי קבלן מתקני מיזוג
אויר
 15.01.0010מזגן מפוצל עילי תוצרת "אלקטרה" דגם
אלקטרה קלאסיק  12בתפוקת חימום של
 9550 B.T.Uהספק חשמלי נצרך 770 W
זרם עבודה  6.0ספיקת אויר 250C.F.M

מערכת 3.00

 15.01.0020מזגן עילי דגם "אלקטרה" קלאסיק אינוורטר
 17בתפוקת חימום של 11000 B.T.Uהספק
חשמלי נצרך  850 Wזרם עבודה 5.5 A
ספיקת אויר C.F.M400

יח'

 15.01.0030מזגן מפוצל עילי תוצרת "אלקטרה" דגם
אלקטרה קלאסיק INVERTER 22
בתפוקת חימום  17.750 B.T.U.הספק
חשמלי נצרך  W1550זרם עבודה 11.0 A
ספיקת אויר M530. C.F

מערכת 7.00

 15.01.0040מזגן מפוצל עילי תוצרת "אלקטרה" דגם
אלקטרה קלאסיק  27 INVERTERבתפוקת
חימום של  B.T.U 20000הספק חשמלי
נצרך  W 1770זרם עבודה  12.5 Aספיקת
אויר C.F.M 530

יח'

6.00

2.00

4,521.00

4,816.00

5,897.00

6,388.00

13,563.00

28,896.00

41,279.00

12,776.00

 15.01.0050מזגן מפוצל עילי תוצרת "אלקטרה" דגם
אלקטרה קלאסיק אינוורטר  30בתפוקת חימום
של  23.000 B.T.Uהספק חשמלי נצרך W
 2140זרם עבודה 17Aספיקת אויר
C.F.M590

יח'

4.00

8,846.00

35,384.00

 15.01.0060צנורות גז קירור וחשמל בתוך שרוול P.V.C
"3

מטר

300.00

142.00

42,600.00

להעברה בתת פרק 2.15.01
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

174,498.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 041/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'041 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
174,498.00

 15.01.0070טרמוסטט תיקני

יח'

22.00

217.00

4,774.00

 15.01.0080מפוח לפליטת אויר "ונטאקסיה" 70 C.F.M
מתוצרת מאושרת

יח'

6.00

2,163.00

12,978.00

 15.01.0090מפוח לפליטת אויר ונטאקסיה C.F.M 140
מתוצרת מאושרת

יח'

1.00

2,850.00

2,850.00

 15.01.0100מפוח לפליטת אויר צנטיריפוגלי 650 C.F.M
שקט  INLAINמתוצרת מאושרת

יח'

1.00

3,441.00

3,441.00

 15.01.0110שבכות ליניקת אויר בקוטר  30ס"מ כמופיע
בתכניות

יח'

3.00

344.00

1,032.00

 15.01.0120צנור אוורור 4" P.V.C

מטר

7.00

157.00

1,099.00

 15.01.0130צנור אוורור 6" P.V.C

מטר

6.00

197.00

1,182.00

R 15.01.0140רשת נגד זבובים כמופיע בתכניות

יח'

8.00

296.00

2,368.00

 15.01.0150פירוק המעבים הקיימים על גג קיים והעברתם
והתקנתם בגג חדש עליון כולל תוספת צנרת
גז קירןר וחשמל  ,וכן שרוולים 3" P.V.C
כנדרש

מכלול

20.00

1,966.00

סה"כ  15.01תת פרק 1
סה"כ  15מתקני מיזוג אויר

39,320.00
243,542.00
243,542.00

פרק  17מעליות
תת פרק  17.40מעליות ל 8-נוסעים לבנין
ציבור
 17.40.0010מעלית ל 8-נוסעים) .מעלית מינימלית
המתאימה
למבנה ציבור כמעלית נכים( ,עם דלתות
אוטומטיות בתא ובתחנות מנגנון דלת לפעולה
מאומצת ) .(HEAVY DUTYפיקוד אוניברסלי
 2מהירויות  0.6/0.15מ'/שניה ,דלתות ברוחב
 800מ"מ עם תא פוטו אלקטרי מראה קומות
בתא ובתחנה הראשית

קומפ'

1.00

160,197.00 160,197.00
160,197.00
160,197.00

סה"כ  17.40מעליות ל 8-נוסעים לבנין ציבור
סה"כ  17מעליות

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 042/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'042 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

ת א ור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  20נגרות חרש
תת פרק  20.40פרגולות
 20.40.0010פרגולות מקורות עץ אורן פיני סוג  ,5במידות
 5/22ס"מ או  5/10ס"מ ,כל  15-30ס"מ לרבות
עמודי עץ ,קירוי אופקי ע"י רשת הצללה 320
גר' למ"ר ,חסינת אש ,עם תקן ישראלי,
אחריות  3שנים 97% ,צל ,תפר ביטחון כפול,
סרט חיזוק בשוליים ,חיזוקי שמשונית בכל
הפינות ולולאות בהיקף ,לרבות עיבוד העץ
וצביעה בלכה סינטטית חיצונית לא כולל חיפוי
מ"ר
בצדדים.

150.00

246.00

סה"כ  20.40פרגולות
סה"כ  20נגרות חרש

36,900.00
36,900.00
36,900.00

פרק  22אלמנטים מתועשים בבינין.
תת פרק  22.01תקרות אקוסטיות
תקרות קלות כללי :מחיר היחידה כוללים את כל
העבודה ,החיתוכים ,התאמה של פתחים לגופי
תאורה ,כפי שנדרש קומפלט לפי המפרט
והפרטים.
 22.01.0020תקרה אקוסטית מפסי פח מגולבנים מחוררים
ברוחב  10ס"מ ובעובי  0.7מ"מ ,ניקוב ,88/12
הכל ע"פ התוכנית ,צבוע בצבע אפוי בתנור בגוון
כדוגמת הקיים ,לרבות חבור בקליפסים,
הקונסטרוקציה הנושאת בעלת חתך מיוחד
לשתי וערב ,צבועה בצבע בתנור בתחתית
בגוון הנדרש ,מפרופילי פח מגולבן ,אלמנטי
תליה ע"י מוטות הברגה ,כל העבודים
והחיתוכים סביב פתחים ,קירות ,עמודים
וסביב גופי תאורה ,פרופילים  ,L+Zסגירת פח
מכופף בצד החיצוני ,צבועים בגוון התקרה,
בהיקף התקרה ,בידוד מצמר זכוכית בעובי
 5.0ס"מ ,במשקל מרחבי של  60ק"ג/מ"ק,
מ"ר
עטוף ביריעות פ.ל.ב .שחור.

80.00

217.00

להעברה בתת פרק 2.22.01
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

17,360.00

17,360.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 043/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'043 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
17,360.00

 22.01.0030תקרה אקוסטית ממגשי פח מגולבנים מחוררים
ברוחב  30ס"מ ובעובי  0.7מ"מ ,ניקוב ,88/12
הכל ע"פ התוכנית ,צבוע בצבע אפוי בתנור
בגוון כדוגמת הקיים ,לרבות חבור בקליפסים,
הקונסטרוקציה הנושאת בעלת חתך מיוחד
לשתי וערב ,צבועה בצבע בתנור בתחתית
בגוון הנדרש ,מפרופילי פח מגולבן ,אלמנטי
תליה ע"י מוטות הברגה ,כל העבודים
והחיתוכים סביב פתחים ,קירות ,עמודים
וסביב גופי תאורה ,פרופילים  ,L+Zצבועים
בגוון התקרה ,בהיקף התקרה ,בידוד מצמר
זכוכית בעובי  5.0ס"מ ,במשקל מרחבי של 60
מ"ר
ק"ג/מ"ק ,עטוף ביריעות פ.ל.ב .שחור.

20.00

 22.01.0040תקרות אקוסטיות כדוגמת הקיים בבנין
במידות  60/60ס"מ המחיר כולל פרופיל  Lו -
 Zמאלומיניום צבוע לבן כל התקרה לרבות
אלמנטי התליה ע"י מוטות הברגה ,עד לביצוע
מושלם של העבודה.

390.00

מ"ר

236.00

142.00

סה"כ  22.01תקרות אקוסטיות

4,720.00

55,380.00
77,460.00

תת פרק  22.11מחיצות גבס וציפוי קירות
 22.11.0010מחיצות גבס חד-קרומיות )בשני הצדדים(
מגבס ירוק/ורוד בעובי כולל של  95-100מ"מ,
עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח
פלדה מגולבן  ,הכל עד גמר מושלם ,מוכן
לצביעה ,המדידה נטו  -ללא פתחים כולל
בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים בעובי "2
בצפיפות  50-60ק"ג/מ"ק

מ"ר

45.00

172.00

סה"כ  22.11מחיצות גבס וציפוי קירות
סה"כ  22אלמנטים מתועשים בבינין.

7,740.00
7,740.00
85,200.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 044/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'044 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

ת א ור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
תת פרק  23.00כללי
מחירי הכלונסאות כוללים הכל הדרוש בדו"ח
יועץ
הקרקע .בתחילת העבודות על הקבלן להזמין
על
חשבונו את יועץ הקרקע לקידוחים הראשונים,
לבדיקתם ולקבלת המלצותו להמשך הקידוחים.
אין לצקת הכלונסאות ללא אישורו .אם יש צורך
בבדיקה של גיאולוג את הקידוחים ,עבודת
הגיאולוג תיכלל במחיר .המחיר המוצע
לכלונסאות הוא מחיר לעבודה מושלמת כולל
קידוח ,יציקה וזיון ,הובלת מכונת קידוח ,הכנת
רמפה לכניסה ,ביצוע כל העבודות לפי המפרט
המיוחד לביצוע כלונסאות לרבות צנורות ליציקה
כלונסאות ,שומרי מרחק לכיסוי הבטון ,חיזוקים
לכלוב הזיון ,הכנסת הזיון בעזרת המנוף ,פיקוח
המהנדס ,תוכניות  AS MADEתוך סימון
הסטיות וכו' ,לא תשולם כל תוספות למחירי
קידוח.
סה"כ  23.00כללי

תת פרק  23.10כלונסאות בטון בקדיחה
יבשה
 23.10.0010כלונסאות בטון ב 30-קידוח ויציקה בקוטר 50
ס"מ ובעומק עד  10מ' ,המחיר כולל זיון 10
מוטות קוטר  16מ"מ כולל חישוק לוליאני
מברזל קוטר  8מ"מ.

מטר

 23.10.0020כלונסאות בטון ב 30-קידוח ויציקה בקוטר 60
ס"מ ובעומק עד  12מ' ,המחיר כולל זיון 10
מוטות קוטר  16מ"מ כולל חישוק לוליאני
מברזל קוטר  8מ"מ.

מטר

 23.10.0030כלונסאות בטון ב 30-קידוח ויציקה בקוטר
 80ס"מ ובעומק עד  16מ' ,המחיר כולל זיון
 16מוטות קוטר  18מ"מ כולל חישוק לוליאני
מברזל קוטר  8מ"מ.

מטר

117.00

117.00

19.00

246.00

286.00

315.00

סה"כ  23.10כלונסאות בטון בקדיחה יבשה
סה"כ  23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

28,782.00

33,462.00

5,985.00
68,229.00
68,229.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 045/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'045 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

ת א ור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  24הריסות ופירוקים
תת פרק  24.00כללי
מחירי כל עבודות ההריסה השונות כוללים
תמיכות וחיזוקים זמניים ע"י רגלי "מסקו" ו/או
פרופילים בשטחי חתך שונים ו/או צינורות
פלדה ו/או פרופילי  RHSשל כל אלמנט
קונסטרוקטיבי ע"פ הנחיות המהנדס.
במחירי הפירוק וההריסה נכלל גם סילוק
פסולת למקום שיאושר ע"י הרשויות ,כולל
תשלומי אגרות אותן יש להגיש למפקח.
יש להגן על כל האלמנטים שנשארים באתר
ועלולים להפגע בזמן העבודות ע"י עטיפתם
באמצעים מאושרים בכפוף לאישור המפקח,
יש לבדוק האלמנטים מפעם לפעם לוודא
שההגנה במקומה ,כל האמור לעיל כלול
במחירי העבודה השונים ולא תשולם בעבורם
כל תמורה.
סה"כ  24.00כללי

תת פרק  24.12הריסת קירות ומחיצות
מבניה ומבטון
 24.12.0010הריסת קירות בטון מחופים באבן  +רצפת
בטון באופן חלקי בחדר טרפו קיים לצורך בנית
פיר מעלית חדש ,העבודה תבוצע ע"פ הנחיות
המהנדס כמפורט בגיליון ק ,2-לרבות פקוח
צמוד של מהנדס באתר לאורך כל שלבי
קומפ'
העבודה.

1.00

 24.12.0020הריסת קטע מעמוד קיים ע"פ הנחיות
המהנדס כמפורט בגיליון ק 2-לאחר יציקת קיר
קומפ'
בטון חדש.

1.00

 24.12.0030הריסת קטע מעמוד קיים ע"פ הנחיות
המהנדס כמפורט בגיליון ק 3-לאחר יציקת קיר
קומפ'
בטון חדש.

1.00

9,828.00

1,966.00

9,828.00

1,966.00

1,966.00

1,966.00

להעברה בתת פרק 2.24.12
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:

13,760.00

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 046/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'046 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
13,760.00

 24.12.0040הריסת מעקות קיימים מבטון ו/או בנוים
ומטויחים בכל גובה שהוא במפלס גג קיים
 ,+10.05בכל מקום בו צומח קיר ו/או עמוד
וע"פ הנחיות המהנדס ,המחיר כולל סיתות
ברוחב הקיר החדש ולעומק  5-10ס"מ בתקרה
קומפ'
הכל ע"פ הנחיות המהנדס.

1.00

24,571.00

סה"כ  24.12הריסת קירות ומחיצות מבניה ומבטון

24,571.00
38,331.00

תת פרק  24.13הריסת תקרות וקורות
בטון
 24.13.0010הריסת תקרת בטון מסיבית מטויחת בכל עובי
שהוא ,לרבות חיתוך הזיון במפלס +3.40

מ"ר

7.00

492.00

3,444.00

 24.13.0020הריסת תקרת בטון מסיבית מטויחת בכל עובי
שהוא ,לרבות חיתוך הזיון במפלס +6.65

מ"ר

7.00

492.00

3,444.00
6,888.00

סה"כ  24.13הריסת תקרות וקורות בטון

תת פרק  24.14הריסת משטחי מדרגות
ובטון שיפועים
 24.14.0010הריסת משטחי מדרגות מטויחים ,ישרים
ומשופעים בעובי כלשהוא ,לרבות משולשי
הבטון המחופים בטרצו .ממפלס  +3.40ועד
מפלס +10.20

קומפ'

1.00

19,656.00

סה"כ  24.14הריסת משטחי מדרגות ובטון שיפועים

19,656.00
19,656.00

תת פרק  24.22חציבת שקעים בקירות
וקורות
 24.22.0010חציבת שקעים בחתך  10/25ס"מ בקירות או
קורות בטון קיימים ,עבור תושבת לרצפה
או תקרה ,לפי פרט  2בגיליון ק.2-

מטר

 24.22.0020חציבת שקעים בחתך  10/25ס"מ בקירות או
קורות בטון קיימים ,עבור תושבת לרצפה
או תקרה ,לפי פרט  2בגיליון ק.3-

מטר

 24.22.0030חציבת שקעים בחתך  10/25ס"מ בקירות או
קורות בטון קיימים ,עבור תושבת לרצפה
או תקרה ,לפי פרט  1בגיליון ק.3-

מטר

6.00

6.00

5.00

49.00

49.00

49.00

סה"כ  24.22חציבת שקעים בקירות וקורות

294.00

294.00

245.00
833.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 047/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'047 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

ת א ור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  24.70פירוק גגות קלים וקילוף
שכבת איטום
 24.70.0010קילוף כל שכבות איטום מעל גג קיים כולל
בטקל ו/או מדה ו/או מילוי איטונג גרוס עד
לשבת הבטון המקורית במפלס +10.05
 24.70.0020קילוף אבן קיימת מקירות חוץ

מ"ר

375.00

49.00

18,375.00

מ"ר

100.00

49.00

4,900.00
23,275.00
88,983.00

סה"כ  24.70פירוק גגות קלים וקילוף שכבת איטום
סה"כ  24הריסות ופירוקים

פרק  29מחירי שעות עבודה
תת פרק  29.01מחירי עבודות יומיות
)"רג'י"(
 29.01.0010פועל מקצועי סוג א'

ש"ע

50.00

49.00

לא לסיכום

 29.01.0020פועל פשוט

ש"ע

50.00

39.00

לא לסיכום

 29.01.0030מסגר מקצועי סוג א'

ש"ע

20.00

64.00

לא לסיכום

 29.01.0040מסגר עוזר

ש"ע

20.00

45.00

לא לסיכום

 29.01.0050קונגו  +מפעיל

ש"ע

50.00

64.00

לא לסיכום

 29.01.0060קומפרסור  +פועל

ש"ע

10.00

147.00

לא לסיכום

 29.01.0070רצף מקצועי סוג א'

ש"ע

20.00

49.00

לא לסיכום

 29.01.0080רצף עוזר

ש"ע

20.00

39.00

לא לסיכום

 29.01.0090טיח מקצועי

ש"ע

20.00

49.00

לא לסיכום

 29.01.0100טיח עוזר

ש"ע

20.00

39.00

לא לסיכום

סה"כ  29.01מחירי עבודות יומיות )"רג'י"(

תת פרק  29.02מחירי ש"ע של כלים
מכניים )כולל מפעיל(
 29.02.0010מחפרון אופני  3D JCBאו  3CX JCBאו קייס K
580

ש"ע

40.00

123.00

לא לסיכום

 29.02.0020משאית רכינה )הייבר(

ש"ע

30.00

68.00

לא לסיכום

להעברה בתת פרק 2.29.02
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 048/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'048 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

מהעברה

 29.02.0030בומג

ש"ע

10.00

68.00

לא לסיכום

 29.02.0040טרקטור עם עגלה לסילוק פסולת

ש"ע

50.00

68.00

לא לסיכום

סה"כ  29.02מחירי ש"ע של כלים מכניים )כולל מפעיל(
סה"כ  29מחירי שעות עבודה

פרק  40עבודות פיתוח שטח
תת פרק  40.20חפירה ,חציבה ,מילוי
והידוק
 40.20.0010מילוי בחומר גרנולרי מודרג לרבות פזור
בשכבות של  20ס"מ והידוק מבוקר

מ"ק

135.00

68.00

סה"כ  40.20חפירה ,חציבה ,מילוי והידוק

9,180.00
9,180.00

תת פרק  40.24הריסת משטחי מדרגות
ובטון שיפועים
 40.24.0010הריסת משטחי מדרגות חוץ ,ישרים ומשופעים
בכל עובי שהוא ,לרבות משולשי הבטון
המחופים באבן/מדרגות טרומיות ו/או כל
חומר אחר.

מ"ר

 40.24.0020הריסת רמפות משופעות בכל עובי שהוא,
לרבות הריצוף מכל חומר שהוא כולל מילוי
החול ,קיר התמך/גדר מחופה האבן התומך
ברמפה והיסוד שלו ,מאחזי היד ,אורך הקיר
כ 19-מ"א רוחב הרמפה כ - 1.8 -קומפלט

קומפ'

13.00

1.00

226.00

1,082.00

סה"כ  40.24הריסת משטחי מדרגות ובטון שיפועים

2,938.00

1,082.00
4,020.00

תת פרק  40.25הריסת קירות תמך
וגדרות מבטון
 40.25.0010הריסת קירות תמך ו/או גדרות מבטון בכל
עובי שהוא ,לרבות חיתוך הזיון.

מ"ק

11.00

492.00

סה"כ  40.25הריסת קירות תמך וגדרות מבטון

5,412.00
5,412.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 049/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'049 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  40.52מדרגות וחגורות בטון
 40.52.0010מדרגות מבטון ב) 30-בטון גלוי ומוחלק( על
משטח בטון משופע בעובי  15ס"מ ומשולשים
בחתך עד  40/16ס"מ ,לרבות מצע מהודק
וזיון הבטון

מטר

13.00

296.00

סה"כ  40.52מדרגות וחגורות בטון

3,848.00
3,848.00

תת פרק  40.53ריצוף באבנים משתלבות
 40.53.0010ריצוף באבנים משתלבות ,בעובי  6ס"מ גמר
מחוספס אפור דגם "אוני" או מלבנית  10/20או
רבועית  20/20 ,15/15או ש"ע לרבות שכבת
מ"ר
חול  5ס"מ )לא כולל מצע(

30.00

68.00

סה"כ  40.53ריצוף באבנים משתלבות

2,040.00
2,040.00

תת פרק  40.64קירות כובד
הערה :בסעיפי קירות כובד המחיר כולל את
עבודות העפר ליסוד ולקיר ,את המילוי חוזר,
היסוד ,הקיר ,התפרים ,הנקזים וכל הנדרש
לביצוע מושלם של הקיר.
 40.64.0010הגבהת קירות פיתוח קיימים ע"י קיר כובד
מאבן בגוון ועיבוד כדוגמת הקיים ע"ג קיר/גדר
קיימת עם גב בטון )ללא דבש( ,לרבות עיבוד
ראש הקיר ,קוצים בקטרים שונים כולל קידוח
ודבק אפוקסי הכל מושלם לפי פרט בגיליון
ק.8-

מ"ק

 40.64.0020קיר כובד מאבן בגוון ועיבוד כדוגמת הקיים עם
גב בטון )ללא דבש( ,לרבות עיבוד ראש הקיר

מ"ק

60.00

45.00

983.00

669.00

סה"כ  40.64קירות כובד
סה"כ  40עבודות פיתוח שטח

58,980.00

30,105.00
89,085.00
113,585.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 050/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'050 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

ת א ור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  57קווי מים  ,ביוב וניקוז חיצוניים
תת פרק  57.02קווים לאספקת מים
הערה :אספקת והנחת צינורות מים תת
קרקעי כולל  -חפירה ו/או חציבה,התגברות
על מחשוליםעל קרקעים ומחשולים תת
קרקעים,עטיפת חול,כיסוי תעלות בחול
בהידוק מבוקר בשיכבות של  20ס"מ ל98%-
מוד אאשהו בכבישים וכל מרכיבי החומרים
ועבודות לפי מפרט )57כולל ספחים ואביזרי
ריתוח חשמלי(
 57.02.0018חיבור לצינור מים קיים מכל סוג וקוטר עם
צינור חדש קוטר  63מ"מ

יח'

 57.02.0020צינור בקוטר  20מ"מ עשוי פוליאטילן מצולב
שחור דרג  15לרבות ספחים בעומק עד 1.75
מ'.

מטר

 57.02.0041צינור בקוטר  63מ"מ עשוי פוליאטילן מצולב
שחור דרג  15לרבות ספחים בעומק עד 1.75
מ'.

מטר

 57.02.0080פרט "גמל" עילי כולל ברזי אלכסוניים ""3/4
)לחיבור ברזיה(  ,קטעי צינורות פלדה
קומפ'
מגולבנות " ,3/4ספחים וחומרי עזר.
 57.02.0082ברז גן "3/4

יח'

1.00

5.00

30.00

737.00

49.00

94.00

737.00

245.00

2,820.00

1.00

207.00

207.00

1.00

123.00

123.00
4,132.00

סה"כ  57.02קווים לאספקת מים

תת פרק  57.03מערכת ביוב
הארה :קווי הביוב התקבלו ע"י המזמין רק
לאחר קבלת תכניות לאחר ביצוע "MADE
 "ASותוצאות בדיקות וידאו וזה כלול במחיר
יחידות שונות.

להעברה בתת פרק 2.57.03
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 051/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'051 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

מהעברה

הערה :אספקת והנחת צינורות מים תת
קרקעי כולל  -חפירה ו/או חציבה,התגברות
על מחשוליםעל קרקעים ומחשולים תת
קרקעים,עטיפת חול,כיסוי תעלות בחול
בהידוק מבוקר בשיכבות של  20ס"מ ל98%-
מוד אאשהו בכבישים וכל מרכיבי החומרים
ועבודות לפי מפרט )57כולל ספחים ואביזרי
ריתוח חשמלי(
 57.03.0005צינור פי.וי.סי .עבה לביוב בקוטר  160מ"מ
בעומק עד  1.25מ'.

מטר

10.00

 57.03.0020תא בקרה עגולה מחוליות טרומיות בקוטר
 0.80מ' בעומק עד  1.25מ' ,עם תקרה ומכסה
בטון בקוטר  60ס"מ לעומס  12.5טון כולל את
קומפ'
העבדות עפר הנידרשות.

1.00

 57.03.0160מפל חיצוני צמוד לקיר תומך מצינור
 HDPEבקוטר  160מ"מ בעומק עד  4.0מ'
כולל עטיפת בטון וכל העבודות הנדרשות -
לפי פרט סטנדרטי

יח'

1.00

 57.03.0180תוספת עבור התחברות לתא ביוב קיים עם
צינור ביוב  160מ"מ חדש כולל כל העבודות
הנדרשות והחזרת מצב השטח לקדמותו.

יח'

1.00

118.00

2,163.00

2,654.00

933.00

סה"כ  57.03מערכת ביוב

1,180.00

2,163.00

2,654.00

933.00
6,930.00

תת פרק  57.04קוי וניקוז
 57.04.0005צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "" SN-8קוטר
 160מ"מ ,מיוצרים לפי ת"י  ,884מונחים
בקרקע בעומק עד  1.25מ' לרבות עטיפת חול

מטר

 57.04.0020תא בקרה עגולה מחוליות טרומיות בקוטר
 0.80מ' בעומק עד  1.25מ' ,עם תקרה ומכסה
בטון בקוטר  60ס"מ לעומס  12.5טון כולל את
קומפ'
העבדות עפר הנידרשות.

20.00

1.00

118.00

2,163.00

סה"כ  57.04קוי וניקוז
סה"כ  57קווי מים  ,ביוב וניקוז חיצוניים

2,360.00

2,163.00
4,523.00
15,585.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 052/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'052 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  59מרחבים מוגנים ומקלטים
תת פרק  59.50מערכות אוורור וסינון
אב"כ
 ] 59.50.0010מערכת אוורור וסינון אב"כ למקלטים
ומרחבים מוגנים מסוג "תיבת נח" דגם
 FAH- 1600/600או ש"ע ,לפי ת"י .4570
המערכת כוללת :מסנן ראשוני עם ווסת הדף
וואקום ,מסנן ראשי נגד אב"כ ,מפוח הפועל על
מנוע חשמלי והפעלה ידנית למקרה של
הפסקת חשמל בשעת חירום ,תאורת חירום,
מד כמות אוויר ,שסתום הדף ושחרור לחץ )3
בר( להוצאת אוויר מהמקלט ,התקנה במקלט
קומפ'
תקני ובדיקת אטימות/על לחץ.

3.00

 ] 59.50.0020מערכת אוורור וסינון אב"כ למקלטים
ומרחבים מוגנים מסוג "תיבת נח" דגם
 FAH- 800/300או ש"ע ,לפי ת"י .4570
המערכת כוללת :מסנן ראשוני עם ווסת הדף
וואקום ,מסנן ראשי נגד אב"כ ,מפוח הפועל על
מנוע חשמלי והפעלה ידנית למקרה של
הפסקת חשמל בשעת חירום ,תאורת חירום,
מד כמות אוויר ,שסתום הדף ושחרור לחץ )3
בר( להוצאת אוויר מהמקלט ,התקנה במקלט
קומפ'
תקני ובדיקת אטימות/על לחץ.

1.00

31,352.00

17,347.00

סה"כ  59.50מערכות אוורור וסינון אב"כ
סה"כ  59מרחבים מוגנים ומקלטים

94,056.00

17,347.00
111,403.00
111,403.00

פרק  60שילוט ושונות
תת פרק  60.01שילוט לפי דרישות מכבי
אש.
 60.01.0001אספקה והרכבת שילוט לפי דרישות מכבי אש,
פולט אור ,מפי.וי.סי .קשיח בעובי  13מ"מ
במידות
 20/30ס"מ לפי קטלוג של חב' הלפרין ובניו
בע"מ
או ש"ע.

יח'

30.00

49.00

להעברה בתת פרק 2.60.01
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

1,470.00

1,470.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 053/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'053 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  2בי"ס לבנים

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

 60.01.0002אספקה והרכבת שילוט לפי דרישות מכבי אש,
פולט אור ,מפי.וי.סי .קשיח בעובי  13מ"מ
במידות
 15/30ס"מ לפי קטלוג של חב' הלפרין ובניו
בע"מ
או ש"ע.

סך הכל
1,470.00

יח'

20.00

 60.01.0003אספקה והרכבת שילוט לפי דרישות מכבי אש,
פולט אור ,מפי.וי.סי .קשיח בעובי  13מ"מ
במידות
 5/10ס"מ לפי קטלוג של חב' הלפרין ובניו בע"מ
יח'
או ש"ע.

20.00

49.00

49.00

סה"כ  60.01שילוט לפי דרישות מכבי אש.

980.00

980.00
3,430.00

תת פרק  60.02אטימת פירים לפי
דרישות מכבי אש.
 60.02.0010סגירה ואטימה של פירי/מעברי צנרת אנכיים
ואופקיים ,כבלי חשמל ו/או תקשורת למינהם
כנגד
אש ,ע"פ דרישות מכבי אש בכל האגפים.

קומפ'

1.00

1,475.00

סה"כ  60.02אטימת פירים לפי דרישות מכבי אש.

1,475.00
1,475.00

תת פרק  60.03שילוט כללי
 60.03.0010שלטי מספור חדרים לפי רשימה ופרטי
האדריכל.

יח'

23.00

49.00

1,127.00

 60.03.0020שלטי מספרים ע"ג קירות לפי רשימה ופרטי
האדריכל.

יח'

23.00

49.00

1,127.00

 60.03.0030שלטי הכוונה לפי רשימה ופרטי האדריכל.

יח'

10.00

49.00

490.00
2,744.00
7,649.00
3,596,799.80

סה"כ  60.03שילוט כללי
סה"כ  60שילוט ושונות
סה"כ בי"ס לבנים

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 054/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'054 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  01עבודות עפר
תת פרק  01.00עבודות עפר והכנת
השטח
עבודות עפר בפרק הזה מתיחסות לבנית הבנין
ועבודות פיתוח שטח בהתאם לתוכניות .המחיר
כולל החזרת חומר החפור כמילוי באישור
המהנדס ,וסילוק יתרת החומר למקום שפיכה
מאושר ע"י הראשויות ,באחריות הקבלן.
במחירים
כוללים הזמנות  ,ביקורת בשטח ויעוץ עם יועץ
הקרקע כנדרש .בדיקות מוקדמות לשם
התאמתו
של חומר לדרישות יועץ קרקע כוללים במחיר
מילוי ומצעים.
המחירים כוללים בדיקות הידוק הנידרשות ,לא
תשולם תוספת להידוק מבוקר .מרחבי עבודה
לא
יימדדו וייקבעו ע"י הקבלן באישור המפקח.
 01.00.0010פינוי בולדרים וערמות פסולת ,הסרת הצמחיה
ו/או משטחים מרוצפים משטח הבניה

קומפ'

1.00

5,013.00

סה"כ  01.00עבודות עפר והכנת השטח

5,013.00
5,013.00

תת פרק  01.02חפירה ו/או חציבה
 01.02.0010חפירה ו/או חציבה כללית בשטח למפלסים
הנדרשים ע"פ התוכנית עד תחתית שכבת
המצעים
מתחת למרצפים.

מ"ק

170.00

43.00

7,310.00

 01.02.0020חפירה ו/או חציבה לפיר מעלית לעומק שאינו
עולה על  1.6מ' ,ע"פ התוכנית עד תחתית
שכבת המצעים מתחת למרצפים.

מ"ק

10.00

71.00

710.00

 01.02.0030חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד במידות
שונות.

מ"ק

30.00

100.00

3,000.00
11,020.00
16,033.00

סה"כ  01.02חפירה ו/או חציבה
סה"כ  01עבודות עפר

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 055/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'055 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

ת א ור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  02עבודות בטון יצוק באתר
תת פרק  02.00כללי
מחירי הבטון שלהלן כוללים קיטומים ,יצירת
חריצים טרפזיים בכל חתך שהוא בקירות בטון,
כולל חריצים ,אפי מים שקעים/בליטות וכו'.
סה"כ  02.00כללי

תת פרק  02.11מצעים
 02.11.0010מצע בטון רזה בעובי  5ס"מ מתחת למרצפים

מ"ר

330.00

40.00

13,200.00

 02.11.0020מצע "ארגזי סכינים" של פוליביד מפוליסטרן
מוקצף בגובה  19ס"מ מתחת למרצפים

מ"ר

40.00

44.00

1,760.00

 02.11.0030לוחות קלקר בעובי  5ס"מ ובגובה  50ס"מ
בצידי קורות .המדידה ל 2-הצדדים ,לפי מ"ר

מ"ר

65.00

43.00

2,795.00
17,755.00

סה"כ  02.11מצעים

תת פרק  02.41קורות יסוד
 02.41.0010קורות יסוד בטון ב 30-יצוקות עם הרצפה ,על
ג בי
מצע או על הקרקע .רוחב הקורות  20ס"מ
עד  50ס"מ )המצע נמדד בנפרד(

מ"ק

30.00

927.00

סה"כ  02.41קורות יסוד

27,810.00
27,810.00

תת פרק  02.50מרצפים ורצפות
 02.50.0010מרצפי בטון ב 30-יצוקים על מצע או על הקרקע
בעובי  20ס"מ )המצע נמדד בנפרד(

מ"ר

6.00

165.00

990.00

 02.50.0020מרצפי בטון ב 30-יצוקים על מצע או על הקרקע
בעובי  25ס"מ )המצע נמדד בנפרד(

מ"ר

330.00

193.00

63,690.00
64,680.00

סה"כ  02.50מרצפים ורצפות

תת פרק  02.60קירות ועמודים
 02.60.0010קירות בטון ב 30 -עובי  20ס"מ.

מ"ק

81.00

1,019.00

82,539.00

 02.60.0020קירות בטון ב 30 -עובי  30-35ס"מ.

מ"ק

135.00

986.00

133,110.00

 02.60.0040קירות בטון ב 30 -עובי  40ס"מ.

מ"ק

47.00

969.00

45,543.00

להעברה בתת פרק 3.02.60
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

261,192.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 056/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'056 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

 02.60.0050עמודים בטון ב 30 -בדלים בשטחי חתך
שונים.

סך הכל
261,192.00

מ"ק

14.00

1,220.00

סה"כ  02.60קירות ועמודים

17,080.00
278,272.00

תת פרק  02.71קורות ומעקות
 02.71.0010קורות תחתונות תלויות בטון ב 30-רוחב
 20ס"מ .גובה הקורה נמדד עד לתחתית
התקרה ובין העמודים

מ"ק

 02.71.0020קורות עליונות ומעקות בטון ב 30-ברוחב 20
ס"מ
לרבות שקע ברוחב  2ס"מ לרולקה

מ"ק

12.00

25.00

1,212.00

1,103.00

סה"כ  02.71קורות ומעקות

14,544.00

27,575.00
42,119.00

תת פרק  02.81תקרות וגגות בטון מלא
 02.81.0010תקרות או גגות בטון ב 30-עובי  20ס"מ

מ"ר

30.00

221.00

6,630.00

 02.81.0020תקרות או גגות בטון ב 30-עובי  25ס"מ

מ"ר

1,000.00

251.00

251,000.00

 02.81.0030תקרות או גגות בטון ב 30-עובי  40ס"מ

מ"ר

80.00

351.00

28,080.00
285,710.00

סה"כ  02.81תקרות וגגות בטון מלא

תת פרק  02.96יציקות ביניים ושונות.
 02.96.0010יציקת אלמנטים שונים כגון פגושים וכו' לקבלן
המעלית וע"פ הנחיותיו בטון ב.20-

מ"ק

1.00

1,085.00

1,085.00

 02.96.0020משטחי ביניים )פודסט( בטון ב 30 -עובי 20
ס"מ בחדרי מדרגות.

מ"ר

10.00

251.00

2,510.00

 02.96.0030משטחים משופעים למדרגות בטון ב 30 -עובי
 20ס"מ.

מ"ר

9.00

268.00

2,412.00

 02.96.0040ביטון כל משקופי הפח של דלתות מעלית בבטון
קומפ'
ב 30-בהתאם להנחיות קבלן המעלית.

1.00

2,924.00

2,924.00

קומפ'

1.00

3,342.00

3,342.00

 02.96.0050הקמת פיגום לקבלן המעליות וע"פ הנחיותיו
לכל תקופת הקמת המעלית.

12,273.00

סה"כ  02.96יציקות ביניים ושונות.

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 057/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'057 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  02.97עמודי ופחי פלדה ,ברגי
עיגון וקוצים
 02.97.0010חיזוק עמודי בטון קיימים בחתך  100/20ס"מ,
כמפורט בגיליון ק 2-אופציה א' ,צבועים ב4-
שכבות ,המחיר כולל פחים בעובי כמצויין
בפרט ,קידוח חורים לברגים קוטר  12מ"מ
ולעומק  10ס"מ כולל מילוי בדבק אפוקסי
לרבות מילוי ב"גראוט" בין הפרופילים לבטון,
ממפלס  +3.25ועד למפלס הגג הקיים

קומפ'

 02.97.0020חיזוק עמודי בטון קיימים בחתך  40/20ס"מ,
כמפורט בגיליון ק 2-אופציה א' ,צבועים ב4-
שכבות ,המחיר כולל פחים בעובי כמצויין
בפרט ,קידוח חורים לברגים קוטר  12מ"מ
ולעומק  10ס"מ כולל מילוי בדבק אפוקסי
לרבות מילוי ב"גראוט" בין הפרופילים לבטון,
ממפלס  +3.25ועד למפלס הגג הקיים

קומפ'

 02.97.0030חיזוק עמודי בטון קיימים בחתך  70/20ס"מ,
כמפורט בגיליון ק 2-אופציה א' ,צבועים ב4-
שכבות ,המחיר כולל פחים בעובי כמצויין
בפרט ,קידוח חורים לברגים קוטר  12מ"מ
ולעומק  10ס"מ כולל מילוי בדבק אפוקסי
לרבות מילוי ב"גראוט" בין הפרופילים לבטון,
ממפלס  +3.25ועד למפלס הגג הקיים

קומפ'

 02.97.0040חיזוק עמודי בטון קיימים בחתך  100/20ס"מ,
כמפורט בגיליון ק 2-אופציה ב' ,צבועים ב4-
שכבות ,המחיר כולל זויתנים ופחים בעובי
כמצויין בפרט ,קידוח חורים לברגים קוטר 12
מ"מ ולעומק  10ס"מ כולל מילוי בדבק אפוקסי
לרבות מילוי ב"גראוט" בין הפרופילים לבטון,
ממפלס  +3.25ועד למפלס הגג הקיים

קומפ'

 02.97.0050חיזוק עמודי בטון קיימים בחתך  40/20ס"מ,
כמפורט בגיליון ק 2-אופציה ב' ,צבועים ב4-
שכבות ,המחיר כולל זויתנים ופחים בעובי
כמצויין בפרט ,קידוח חורים לברגים קוטר 12
מ"מ ולעומק  10ס"מ כולל מילוי בדבק אפוקסי
לרבות מילוי ב"גראוט" בין הפרופילים לבטון,
ממפלס  +3.25ועד למפלס הגג הקיים

קומפ'

1.00

3.00

1.00

1.00

3.00

6,683.00

6,683.00

6,683.00

6,683.00

6,683.00

להעברה בתת פרק 3.02.97
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

6,683.00

20,049.00

6,683.00

6,683.00

20,049.00

60,147.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 058/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'058 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
60,147.00

 02.97.0060חיזוק עמודי בטון קיימים בחתך  70/20ס"מ,
כמפורט בגיליון ק 2-אופציה ב' ,צבועים ב4-
שכבות ,המחיר כולל זויתנים ופחים בעובי
כמצויין בפרט ,קידוח חורים לברגים קוטר 12
מ"מ ולעומק  10ס"מ כולל מילוי בדבק אפוקסי
לרבות מילוי ב"גראוט" בין הפרופילים לבטון,
ממפלס  +3.25ועד למפלס הגג הקיים

קומפ'

 02.97.0070חיזוק קורות בטון קיימות ע"י  2פרופילי פלדה
 ,UNP 200כמפורט בגיליון ק ,3-צבועים ב4-
שכבות ,המחיר כולל קידוח חורים לברגים
קוטר " 1/4כל  30ס"מ כולל  2ברגים קוטר
".1/4

מטר

1.00

4.00

 02.97.0080קידוח חורים בעמודים קיימים בקוטר  14מ"מ
ובעומק ע"פ הנחיות המהנדס ,באלמנטים
שונים מבטון ,לרבות דבק אפוקסי והחדרת 12
קוצים בקוטר  14מ"מ ובאורך  90ס"מ
והחדרתם ע"י דפיקות פטיש ,ע"פ פרט 2
קומפ'
בגיליון ק.4-

13.00

6,683.00

1,296.00

26.00

6,683.00

5,184.00

338.00

 02.97.0090קידוח חורים בקירות קיימים בקוטר  12מ"מ
ובעומק ע"פ הנחיות המהנדס ,באלמנטים
שונים מבטון ,לרבות דבק אפוקסי והחדרת
קוצים בקוטר  12מ"מ ובאורך  90ס"מ
והחדרתם ע"י דפיקות פטיש ,ע"פ פרט 2
בגיליון ק.4-

יח'

600.00

24.00

14,400.00

 02.97.0100וו לעומס של  1500ק"ג ע"פ הנחיות המהנדס.

קומפ'

1.00

251.00

251.00
87,003.00

סה"כ  02.97עמודי ופחי פלדה ,ברגי עיגון וקוצים

תת פרק  02.98פלדת זיון
 02.98.0010מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים
והאורכים לזיון הבטון

טון

70.00

4,178.00

292,460.00

 02.98.0020רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים
לזיון הבטון

טון

13.00

4,344.00

56,472.00
348,932.00
1,164,554.00

סה"כ  02.98פלדת זיון
סה"כ  02עבודות בטון יצוק באתר

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 059/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'059 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

ת א ור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  04עבודות בניה
תת פרק  04.01בניה בבלוקים
עבודות הבניה השונות כוללות חגורות ו/או
השלמות בטון אנכיות ואופקיות בצורות וחתכים
שונים ,כולל זיון בהתאם להנחיות המהנדס.
 04.01.0010בניה בבלוקי בטון חלולים עובי  10ס"מ.

מ"ר

295.00

113.00

33,335.00

 04.01.0020בניה בבלוקי בטון עובי  20ס"מ.

מ"ר

395.00

147.00

58,065.00
91,400.00

סה"כ  04.01בניה בבלוקים

תת פרק  04.20בניה בבלוקי איטונג
 04.20.0010מחיצות בלוקי איטונג עובי  20ס"מ

מ"ר

30.00

193.00

סה"כ  04.20בניה בבלוקי איטונג
סה"כ  04עבודות בניה

5,790.00
5,790.00
97,190.00

פרק  05עבודות איטום ובידוד
תת פרק  05.00כללי
מחירי עבודות האיטום כוללים הצפת הגג למשך
 72שעות לרבות כל ההכנות הדרושות ,צנרת,
סתימת מרזבים וכו'.
סה"כ  05.00כללי

תת פרק  05.01יצירת שיפועים בגגות
והגנות על בידוד טרמי
 05.01.0010בטקל משופע בעובי מינימלי של  4ס"מ בשפוע
לפחות  1.5%משקל סגולי  1200ק"ג/מ"ר עם
תכולת צמנט של  350ק"ג/מ"ק חוזק ללחיצה
40
ק"ג/סמ"ר

מ"ק

75.00

413.00

סה"כ  05.01יצירת שיפועים בגגות והגנות על בידוד טרמי

30,975.00
30,975.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 060/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'060 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  05.02איטום גגות שטוחים
 05.02.0010איטום גגות ע"י מחסום אדים כולל הכנת השטח
בהתאם למפרט הטכני לאיטום  +פריימר
ביטומני
מסוג " "GS 474או שו"ע בכמות של 300
ג"ר/מ"ר  2 +שכבות ביטומן חם מסוג "אלסטקס
 "75/25או שו"ע בכמות של  2ק"ג/מ"ר ,איטום
גגות עם  2יריעות ביטומניות משוכללות
מולחמות
לגג ,המכילות תוספת  15%פולימר אלסטומרי
 S.B.Sעובי היריעה  5מ"מ עם זיון לבד
פוליאסטר במשקל  250גר'/מ"ר ,מצופות
אגרגט
מוטבע ,המחיר כולל איטום רולקות באמצעות
יריעות ביטומניות משוכללות בעובי  5מ"מ
המכילות תוספת  15%פולימר אלסטומרי .B.S
S
עם זיון לבד פוליאסטר וציפוי אגרגט עליון כולל
פריימר "פריימקוט"  101או ש"ע בכמות של 300
גר'/מ"ר ,כולל קיבוע האיטום בסרגל אלומיניום
מכופף במידות  3X50מ"מ  +סתימה במסטיק
ביטומני מסוג "פזקרול  "18או שו"ע במידות
 10X10מ"מ וסגירה בברגים מגלוונית כל 25
מ"ר
ס"מ,

500.00

138.00

69,000.00

לקראת מעקות הנמוכים  4מריחות ביטומניות
מסוג "פזקרול  "18או שו"ע בכמות של 1
ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ  4ק"ג/מ"ר( ברוחב
של
 50ס"מ ,המדידה לפי היטל אופקי.
 05.02.0030רולקות  5 X 5ס"מ בתערובת  1צמנט  3חול
מים
ו" "BONSAL ACRYLICאו שו"ע )30%
מכמות המים(

מטר

 05.02.0040בד גאוטכני מסוג "תיגו" או שו"ע במשקל 200
ג"ר/מ"ר בחפיפות של  10ס"מ בשטחי גג
המיועדים לריצוף.

מ"ר

110.00

500.00

19.00

13.00

סה"כ  05.02איטום גגות שטוחים

2,090.00

6,500.00
77,590.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 061/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'061 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  05.03איטום רצפות
 05.03.0010איטום קורות יסוד ו/או קירותפיר מעלית ע"י
הכנת השטח  +פריימר ביטומני מסוג "474
 "GSאו שו"ע בכמות  300ג"ר/מ"ר 2 +
שכבות ביטומן חם מסוג "אלסטקס  "75/25או
שו"ע בכמות של  2ק"ג/מ"ר  +יריעה ביטומנית
מסוג "פוליפז  "5Mאו שו"ע על בסיס S.B.S
בעובי  5מ"מ ,הכל כולל הכנת השטח כמופיע
במ פרט הטכני

מ"ר

160.00

104.00

16,640.00

 05.03.0020יריעת פוליאטילן בעובי  0.3מ"מ חפיפה בין
היריעות  10ס"מ ,ע"ג ארגזי פוליביד.

מ"ר

330.00

8.00

2,640.00

 05.03.0030איטום רצפות ע"י הכנת השטח  +פריימר
ביטומני מסוג " "GS 474או שו"ע בכמות 300
ג"ר/מ"ר  2 +שכבות ביטומן חם מסוג
"אלסטקס  "75/25או שו"ע בכמות של 2
ק"ג/מ"ר  +יריעה ביטומנית מסוג "פוליפז "5M
או שו"ע על בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ ,הכל
כולל הכנת השטח כמופיע במ פרט הטכני

מ"ר

 05.03.0040עצר מים מתנפח בכל הפסקות יציקה מסוג
" "BENTOSEALאו שו"ע במידות 20X25
מ"מ ,תוצרת "רטרד" ) (1988בע"מ ,המחיר
כולל
דבק צמנט פולימרי מסוג "."GUMI GEL

מטר

330.00

120.00

55.00

55.00

סה"כ  05.03איטום רצפות

18,150.00

6,600.00
44,030.00

תת פרק  05.04איטום רצפות חדרי
שרותים
איטום חדרי שרותים כולל חגורת בטון סביב
החדר ,מתחת לקירות והדלת וע"ג רצפת הבטון
במידות של  10ס"מ רוחב ועד לגובה פני הריצוף
לצורך יצירת "בריכה" אטומה סביב החדר
הרטוב
 05.04.0020איטום רצפת שרותים במריחה צמנטית
הידראולית כדוגמת "סיקה טופסיל  "107או
"סלעטום" או ש"ע בכמות של  4ק"ג/מ"ר ,בשתי
שכבות ולפי הנחיות היצרן ,כולל מדה להחלקת
מ"ר
הרצפה.

32.00

84.00

סה"כ  05.04איטום רצפות חדרי שרותים

2,688.00
2,688.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 062/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'062 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  05.05איטום קירות חוץ מחופות
באבן
 05.05.0020איטום קירות בטון מתחת לשכבת האבן העבודה
כוללת ניקוי והכנת השטח  3 +הברשות
צמנטיות
מסוג "סופר סיל" של מ .וולך בע"מ או שו"ע
בכמות  1.5ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ 4.5
ק"ג/מ"ר( מעל לסדקים הכנסת רשת אינטרגלס
אלקלית ברוחב של  10ס"מ  2 +הברשות
מ"ר
צמנטיות נוספות לכיסוי מושלם

520.00

76.00

סה"כ  05.05איטום קירות חוץ מחופות באבן

39,520.00
39,520.00

תת פרק  05.06בידוד תקרות ,גגות
וקירות
 05.06.0010בידוד תרמי על גג ע"י לוחות מיוחדים
מפוליסטירן
מוקצף בעובי  3ס"מ  F-30תוצרת רונדופן או
ש"ע.

מ"ר

 05.06.0020בידוד תרמי לקירות חוץ ע"י לוחות מיוחדים
מפוליסטירן מוקצף בעובי  3ס"מ  F-30תוצרת
רונדופן או ש"ע.

מ"ר

500.00

520.00

29.00

29.00

סה"כ  05.06בידוד תקרות ,גגות וקירות
סה"כ  05עבודות איטום ובידוד

14,500.00

15,080.00
29,580.00
224,383.00

פרק  06מסגרות ונגרות אומן
תת פרק  06.00כללי
כל המחירים בפרק כוללים גלבון בחם של כל
האלמנטים מפלדה בנגרות ,כל פריטי המסגרות
,
שכבת צבע מקשרת ופריימר לפי הוראות יצרן
הגלבון ,שתי שכבות צבע בגוון לפי בחירת
האדריכל .על קבלן לבצע שירטוט לכל פריט,
לקבל אישור האדריכל לפני ביצוע .על קבלן
להכין
דוגמאות ,לקבל אישור האדריכל והמפקח לפני
ביצוע הגלבון ,כולל צביעה בתנור לפי דרישת
האדריכל.
כל העבודות שלהלן יבוצעו בהתאם להנחיות
ונוהלי הבטיחות של משרד החינוך
להעברה בתת פרק 3.06.00
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 063/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'063 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

ת א ור

סעיף

כמות

יחידה

מחיר יחידה

סך הכל

מהעברה

מחירי המשקופים שלהלן כוללים הגנה בפס
גומי לאורך החיבור למשקוף בפני פציעת
אצבעות.
סה"כ  06.00כללי

תת פרק  06.01דלתות עץ
 06.01.0010דלתות עץ חד אגפיות ,טיפוס נ 1-במידות
 100/205ס"מ ,המחיר כולל מלבן פח ואגף
לבוד אטום ,הכל כמפורט ברשימות ובתוכניות.

יח'

10.00

 06.01.0020דלתות עץ חד אגפיות ,טיפוס נ 2-במידות
 90/205ס"מ ,המחיר כולל מלבן פח ואגף לבוד
יח'
אטום ,הכל כמפורט ברשימות ובתוכניות.

8.00

 06.01.0030דלתות עץ חד אגפיות ,טיפוס נ 3-במידות
 70/205ס"מ ,המחיר כולל מלבן פח ואגף לבוד
יח'
אטום ,הכל כמפורט ברשימות ובתוכניות.

5.00

1,671.00

1,671.00

1,671.00

סה"כ  06.01דלתות עץ

16,710.00

13,368.00

8,355.00
38,433.00

תת פרק  06.03דלתות פלדה ומלבנים -
תריסים ורשתות לדלתות
 06.03.0010דלתות הדף ,למרחב מוגן מוסדי ,במידות
 80/200ס"מ טיפוס מ ,2-לפי דרישות הג"א,
הכל כמפורט ברשימות ובתוכניות.

יח'

 06.03.0020דלתות פח חד אגפית פתיחה רגילה ,טיפוס
מ ,3-במידות  70/210ס"מ ,הכל כמפורט
ברשימות ובתוכניות  -קומפלט.

יח'

 06.03.0030דלת חד אגפית טיפוס מ ,5-מלבן מפח מכופף
בעובי  2.0מ"מ ,כנף עשויה מפרופילי ,RHS
מזוגגים ,במידות  120/260ס"מ לרבות רפפה
קבועה מעל הדלת .הכל כמפורט ברשימות
ובתוכניות.

יח'

4.00

3.00

3.00

3,646.00

2,064.00

2,949.00

סה"כ  06.03דלתות פלדה ומלבנים  -תריסים ורשתות לדלתות

14,584.00

6,192.00

8,847.00
29,623.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 064/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'064 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  06.04חלונות פלדה ושונות
מפלדה
 06.04.0010חלון הדף ורסיסים נגרר ,ליציאת חרום
 100/100ס"מ ,טיפוס מ 01-לפי דרישות
הג"א .הסעיף כולל משקוף אחיד לחלון הדף
וחלון בטיחות מאלומיניום לפ דרישות הג"א,
הכל כמפורט ברשימות ובתוכניות.

יח'

 06.04.0020צינור איוורור למקלט טיפוס מ ,4-בקוטר "8
עם מכסים אטומים ולפי תקן הג"א למקלטים,
בקיר חוץ עובי  45ס"מ ,הכל כמפורט
ברשימות ובתוכניות.

יח'

12.00

26.00

3,931.00

506.00

סה"כ  06.04חלונות פלדה ושונות מפלדה

47,172.00

13,156.00
60,328.00

תת פרק  06.06ארונות ,ארונות מטבח
מעץ
 06.06.0010ארון עץ לאחסנה טיפוס נ ,4-במידות 50/290
ס"מ ,כנף לבוד אטום ,מצופה פורמיקה2 ,
דלתות  5מדפים ,הכל כמפורט ברשימות
ובתוכניות.

יח'

10.00

4,128.00

סה"כ  06.06ארונות ,ארונות מטבח מעץ

41,280.00
41,280.00

תת פרק  06.07פריטים שונים
 06.07.0010לוח הוראה לכיתה במידות  400/180ס"מ.
הלוח כולל :לוח כיתה מדף תחתון לגירים
מתקן טיפוס נ ,5-הכל לפי פרטים רשימות
ותוכניות האדריכל  -קומפלט.

יח'

 06.07.0020מערכת צנורות ומוטות בשרותים לנכים כמפורט
בפרטים וע"פ דרישות הועדה לנגישות .

קומפ'

 06.07.0030שלטים תקניים לשרותי נכים ק-ט לבנין לפי
דרישות וועדה לנגישות נכים

קומפ'

 06.07.0040סרגל להגנה קירות טיפוס נ 6-עשויים מלוח
 MDFמצופה בפורמאיקה פוסטפורמינג ,הגוון
לפי בחירת האדריכל ,מידות הסרגל 20/2.0
ס"מ .הכל כמפורט ברשימות ותוכניות
האדריכל.

מטר

10.00

1,376.00

2,261.00

1.00

260.00

585.00

118.00

להעברה בתת פרק 3.06.07
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

13,760.00

585.00

30,680.00

45,025.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 065/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'065 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

 06.07.0050פתח יציאה לגג מפח במידות  80/80ס"מ
לרבות סולם מפלדה מעוגן לקיר ע"פ הנחיות
המהנדס ,טיפוס מ ,6-הכל כמפורט ברשימות
ובתוכניות האדריכל.

סך הכל
45,025.00

קומפ'

1.00

4,423.00

סה"כ  06.07פריטים שונים

4,423.00
49,448.00

תת פרק  06.08מעקות וסורגים
 06.08.0010מעקות ומאחזי יד לחדרי מדרגות טיפוס מ,7-
עשויים מפרופילי פלדה ופחים שטוחים בגובה
כולל של  90ס"מ מעל המדרגה ,מעוגן למעקה
לפי תקן ,ע"פ פרט מאושר ע"י המהנדס.

מטר

 06.08.0020מאחז יד מצינורות פלדה טיפוס מ 8-בקוטר "2
מעוגן בקיר ע"י ברזל שטוח ורוזטה ,מגולבן,
הכל כמפורט ברשימות ובתוכניות.

מטר

 06.08.0030מעקות לגג טיפוס מ ,9-עשויים מפרופילי
פלדה ,בגובה כולל של  100ס"מ ,מעוגן
למעקה לפי תקן ,ע"פ פרט מאושר ע"י
המהנדס.

מטר

 06.08.0040מעקות לגג טיפוס מ ,10-עשויים מפרופילי
פלדה ופחים שטוחים בגובה כולל של 200
ס"מ ,מעוגן למעקה לפי תקן ,ע"פ פרט מאושר
ע"י המהנדס.

מטר

 06.08.0050מעקות לגג עליון טיפוס מ ,10-עשויים
מפרופילי פלדה ופחים שטוחים בגובה כולל
של  200ס"מ ,מעוגן למעקה לפי תקן ,ע"פ
פרט מאושר ע"י המהנדס.

מטר

47.00

25.00

110.00

18.00

110.00

540.00

142.00

540.00

1,082.00

1,082.00

סה"כ  06.08מעקות וסורגים
סה"כ  06מסגרות ונגרות אומן

25,380.00

3,550.00

59,400.00

19,476.00

119,020.00
226,826.00
445,938.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 066/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'066 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  07מתקני תברואה
תת פרק  07.01קבועות תברואיות
 07.01.0010אסלה אירופית תלויה עשויה חרס לבן סוג א'
תוצרת "הרסה " או ש"ע כולל מיכל הדחה
סמוי דו-כמותי תוצרת "פלסאון" או "דאל" או
"קומבי"  ,מסגרת מתחת להעמדת האסלה
ומיכל הדחה ,חיבור אסלה  ,מושב ומכסה
פלסטי דגם כבד מותאם לאסלות תלויות עם
צירים בלתי מחלידים ,וכו' הכל כנדרש.

יח'

 07.01.0015אסלת ילדים מחרס לבן ,סוג א' ,תוצרת
"חרסה" דגם  332או ש"ע ,כולל מושב
ומכסה פלסטיק כבד ,מיכל הדחה תוצרת
"פלסאון"  ,חיבור לאסלה  ,צינור משוריין
לחיבור מים ,ברז " 1/2מפליז מצופה כרום וכל
החיבורים לצינורות מים ולנקזים.

יח'

 07.01.0016כיור רחצה עשוי חרס לבן סוג א' אובלי דגם
"נופר" תוצרת "חרסה" או ש"ע להתקנה
מתחת למשטח שיש )שיש לתשלום בנפרד( ,
סיפון " 1 1/4תוצרת " ליפסקי "  ,סוללת פרח
למים קרים וחמים עשויעה פליז מצופה כרום
תוצרת " חמת " דגם  , 300142סיפון "1 1/4
תוצרת " ליפסקי " וכו' .וכו'.

יח'

 07.01.0030כיור רחצה עשוי חרס לבן סוג א' דגם "חרצית"
תוצרת "חרסה" במידות  40X25ס"מ או ש"ע
כולל התקנה ע"י קונזולים מתועשים או ע"י
ברגים מתאימים וסיליקון ע"ג קירות גבס,
סוללה למים קרים וחמים עשויעה פליז מצופה
כרום תוצרת " חמת " דגם  300142מותקנת
על הכיור ,סיפון " 1 1/4תוצרת " ליפסקי " וכו'.

יח'

 07.01.0043כיור מטבח מחרס לבן סוג א' במידות 60/40
ס"מ תוצרת "חרסה" או ש"ע כולל סיפון
בקוטר  50מ"מ תוצרת "ליפםקי כולל רוזטה
והכנה לחיבור ניקוז מזגן או ש"ע,
קונזולים,פקק עם שרשרת ,סוללה למים
קרים וחמים תוצרת "חמת" מק"ט 900523
מותקן על משטח שיש כולל ברזי "ניל",וסת
ספיקה,וכו' הכל כנדרש.

יח'

5.00

5.00

7.00

4.00

1,082.00

1,426.00

1,082.00

5,410.00

9,982.00

4,328.00

1,868.00

1,868.00

להעברה בתת פרק 3.07.01
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:

27,978.00

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

1.00

1,278.00

6,390.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 067/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'067 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
27,978.00

 07.01.0100מערך ידיות עזר לאסלת נכה עשויים נירוסטה
בהתאם לפרט ובהתאם לתקן משרד
הבריאות

קומפ'

1.00

983.00

983.00

 07.01.0110ברז-שופך למים קרים תוצרת "חמת" מק"ט
 030209או ש"ע.

יח'

2.00

147.00

294.00

 07.01.0120מתקן שתיה מי קר  -פלדלת אל חלד ניקל מט
כולל ברז שתיה מצופה ניקל כרום ,צנרת
דלוחין ומאסף " - 4הכל מושלם

מערכת 3.00

1,179.00

סה"כ  07.01קבועות תברואיות

3,537.00
32,792.00

תת פרק  07.02מערכת הדלוחין וניקוז
מזגנים
 07.02.0020צינורות מי דלוחין עשויים פוליאטילן בעל
צפיפות גבוהה תוצרת  AVINWאו ש"ע
בקטרים  40-50מ"מ כולל כל האביזרים
הדרושים להתחברות ; מחברים  ,ברכים ,
אטמים וכו'  ,מונחים בחריצים בקירות  ,כולל
חציבה בקיר וביטון  ,על הקירות כולל
חבקים  .מתחת לריצוף )במילוי(  ,בריצפת
הבטון  ,כולל ביטון הצנור  ,מעברים דרך
ומתחת לקירות )במידת הצורך( וכו' הכל
כנדרש.

מטר

 07.02.0022צינורות מי דלוחין עשויים פוליאטילן בעל
צפיפות גבוהה תוצרת  AVINWאו ש"ע
בקטרים  110מ"מ כולל כל האביזרים
הדרושים להתחברות ; מחברים  ,ברכים ,
אטמים וכו'  ,מונחים בחריצים בקירות  ,כולל
חציבה בקיר וביטון  ,על הקירות כולל
חבקים  .מתחת לריצוף )במילוי(  ,בריצפת
הבטון  ,כולל ביטון הצנור  ,מעברים
דרךומתחת לקירות )במידת הצורך( וכו' הכל
כנדרש.

מטר

 07.02.0030ק.ב.נ .עשוייה פוליאטילן בעל צפיפות גבוהה
תוצרת  AVINWאו ש"ע עם מכסה מרובע
מתברג עשוי פליז דגם כבד כולל יצירת שקע
ברצפת הבטון להתקנתה ,ביטונה וכו' הכל
כנדרש.

יח'

280.00

85.00

4.00

138.00

217.00

270.00

להעברה בתת פרק 3.07.02
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

38,640.00

18,445.00

1,080.00
58,165.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 068/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'068 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
58,165.00

 07.02.0031ק.ב .עשוייה פוליאטילן בעל צפיפות גבוהה
תוצרת  AVINWאו ש"ע עם מכסה מרובע
מתברג עשוי פליז דגם כבד תוצרת מ.פ.ה.
כולל יצירת שקע ברצפת הבטון להתקנתה,
ביטונה וכו' הכל כנדרש.

יח'

3.00

177.00

531.00

 07.02.0032כנ"ל אך מחסום רצפה " 4/ 2עם רשת פליז
ומסגרת מרובעת )לניקוז דליפות מעמדות
כיבוי אש(.

יח'

1.00

246.00

246.00

 07.02.0033כנ"ל אך מחסום תופי " 4/ 2עם מכסה פליז
ומסגרת מרובעת  .לניקוז מזגנים.

יח'

4.00

187.00

748.00

 07.02.0060קולטן או צינור אוויר עשוי פוליאטילן בעל
צפיפות גבוהה בקוטר 110מ"מ צמוד לקיר
בחבקים ,בתוך הקיר וכו' כולל אביזרים לפי
הצורך לקליטת אסלות,אביזר " "Sלמעקף
אלמנטים קונסטרוקטיביים במידת הצורך,
מעבר דרך הגג ואיטום המעבר וכו' .

מטר

70.00

138.00

9,660.00

 07.02.0062כובע על צינור אוויר מכל סוג
שהוא:א.צ,.פי.פי,.יצקת וכו'

יח'

6.00

74.00

444.00

 07.02.0065מחסומי רצפה " HDPE 8"/4ת"י  349עם
רשת פליז ומסגרת מרובעת עשויה פליז דגם
 Aמק"ט  370693או ש"ע כולל סל נירוסטה
להפרדת המוצקים.

יח'

 07.02.0070תעלת ניקוז מפלב"מ  304בעובי  1-1.2מ"מ
ברוחב  30ס"מ ,בגובה  15ס"מ  ,לרבות
סבכה וסל סינון עם חורים בקוטר  12מ"מ,
מוטות הברגה מעוגנים בבטון

מטר

5.00

2.60

1,523.00

1,376.00

סה"כ  07.02מערכת הדלוחין וניקוז מזגנים

7,615.00

3,577.60
80,986.60

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 069/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'069 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  07.03מערכת המים במבנה
 07.03.0020צינור פלדה בקוטר " 2ללא תפר ,מגולוון,
סקדיול  ,40מחובר באביזרי מסוג "
 " QUIKOUPתוצרת " מודגל " או ש"ע עם
אטם מותאם למי שתיה סוג  , EAקוד סימון
בצבע סגול  ,כולל כל האביזרים הדרושים ;
הסתעפויות  ,קשתות  ,מיצרים וכו' בחלל
התקרה אקוסטית כולל מתלים וחבקים כל
 1.50מ' ,בקירות כולל חציבה וביטון ,על
הקירות כולל חבקים ,מתחת לריצפה כולל
ביטון ,מעבר דרך הגג והקירות בין החדרים
ואל מחוץ לבנין ,צביעה ,בדיקת לחץ ,חיטוי
וכו' הכל כנדרש.

מטר

 07.03.0021צנורות פוליפרופילן  PP-Rמים קרים וחמים
"פולירול" מחוברים בריתוך בקוטר נומינלי 16
מ"מ מותקנים במילוי הרצפה ,בתוך הקיר
בחלל תקרה אקוסטית ,כולל כל האביזרים
וספחים לפי הצורך .

מטר

 07.03.0022צנורות פוליפרופילן  PP-Rמים קרים וחמים
"פולירול" מחוברים בריתוך בקוטר נומינלי 20
מ"מ מותקנים במילוי הרצפה ,בתוך הקיר
בחלל תקרה אקוסטית ,כולל כל האביזרים
וספחים לפי הצורך .

מטר

 07.03.0023צנורות פוליפרופילן  PP-Rמים קרים וחמים
"פולירול" מחוברים בריתוך בקוטר נומינלי 25
מ"מ מותקנים במילוי הרצפה ,בתוך הקיר
בחלל תקרה אקוסטית ,כולל כל האביזרים
וספחים לפי הצורך .

מטר

 07.03.0024צנורות פוליפרופילן  PP-Rמים קרים וחמים
"פולירול" מחוברים בריתוך בקוטר נומינלי 32
מ"מ מותקנים במילוי הרצפה ,בתוך הקיר
בחלל תקרה אקוסטית ,כולל כל האביזרים
וספחים לפי הצורך .

מטר

38.00

150.00

30.00

40.00

36.00

177.00

64.00

74.00

84.00

94.00

6,726.00

9,600.00

2,220.00

3,360.00

3,384.00

 07.03.0050תוספת לצינור מים עבור בידוד טרמי עשוי
גומי סינטטי ) ארמפלקס ( בקוטר "3/4
לצינורות בקוטר עד " 1 1/2בחלל התקרה
כולל עטיפה בסרט פלסטיק דביק .

מטר

12.00

35.00

420.00

 07.03.0080מגוף אלכסוני בקוטר " 2כולל רקורד ושילוט

יח'

1.00

276.00

276.00

להעברה בתת פרק 3.07.03
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

25,986.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 070/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'070 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
25,986.00

 07.03.0088מגוף כדורי בקוטר " 1כולל רקורד ושילוט

יח'

8.00

217.00

1,736.00

 07.03.0090מגוף כדורי בקוטר " 3/4כולל רקורד ושילוט

יח'

6.00

152.00

912.00

 07.03.0160דוד חשמל  40ל' ,תוצרת "כרומגן" או "ראנד",
כולל גוף חימום חשמלי  1800וו"ט ,שסתום
בטחון ,אל-חוזר ,מגופים כדוריים בכניסה
וביציאה ,צנרת גמישה ומשפך לחיבור לניקוז
וכו'.

יח'

2.00

1,082.00

2,164.00

 07.03.0162מחםם מים לכיור דוגמת "אטמור"

יח'

2.00

640.00

1,280.00

 07.03.0170ציוד לכיבוי אש סטנדרטי כולל גלגלון
מסתובב על ציר עם זרנוק עשוי גומי משוריין
בקוטר " 3/4באורך  25מ' ,מזנק סטנדרטי עם
ברז כדורי ,ברז כדורי " 1תוצרת"שגיב" או
ש.ע .וכו' כל הציוד תקני ומאושר ע"י רשויות
כיבוי האש .כולל ברז כיבוי ", 2מערך ציוד
נלווה לעמדת כיבוי אש; שני זרנוקים "2
עשויים גומי משוריין באורך  15מ' כ"א ,עם
מצמדי "שטורץ" ומזנק דו תכליתי ,שני מטפי
כיבוי מסוג בי .סי .אף .6.0ק"ג ) כל הציוד
קומפ'
מאושר ע"י רשויות כיבוי האש(.

1.00

3,244.00

3,244.00

 07.03.0180ארגזים לציוד כיבוי מפח עם דלת נועלת,
במידות  80/80/30ס"מ ,מחוברים לקיר

קומפ'

1.00

3,244.00

3,244.00

 07.03.0190אביזר מעבר קיר של מקלט לדוגמא
. BST-RR

קומפ'

3.00

540.00

1,620.00
40,186.00

סה"כ  07.03מערכת המים במבנה

תת פרק  07.04מערכת ניקוז מי גשם
 07.04.0010צינור מי גשם עשוי פוליאטילן בעל צפיפות
גבוהה ) (H.D.P.E.קוטר  110מ"מ ,תוצרת
"גברית" וא ש"ע ,כולל כל האביזרים
והחיבורים ,מותקנים בתוך עמודי בטון לא
קונסטרקטיביים  ,קירות בלוקים וכו' ,לפי
פרט האדריכל ,התקנה הצינורות תעשה עפ"י
מפמ"כ  349והוראות היצרן.

מטר

120.00

197.00

23,640.00

 07.04.0025אביזר לניקוז מי גשם ממרפסת דוגמת תוצרת
" "dammlerאו ש.ע) .לפי פרט בתכנית(

קומפ'

11.00

1,572.00

17,292.00

להעברה בתת פרק 3.07.04
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

40,932.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 071/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'071 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

 07.04.0030אגנית מבטון טרום מתקן בקרקע.

סך הכל
40,932.00

יח'

4.00

78.00

סה"כ  07.04מערכת ניקוז מי גשם
סה"כ  07מתקני תברואה

312.00
41,244.00
195,208.60

פרק  08פרק  08 -עבודות חשמל
תת פרק  08.01תת פרק  01 -נקודות
 08.01.0010נקודת מאור רגילה להתקנה תחה"ט
בצינור מריכף  16מ"מ וכבל מסוג N2XY
בחתך  3X1.5ממ "ר ביציקות או בקירות.

נק'

250.00

138.00

34,500.00

 08.01.0020נקודת מאור רגילה להתקנה תחה"ט
בצינור מריכף  16מ"מ וכבל מסוג N2XY
בחתך  3X2.5ממ "ר ביציקות או בקירות.

נק'

10.00

147.00

1,470.00

 08.01.0030נקודת ב"ת  16אמפר בצינור  16מ"מ מריכף
ומוליכים  1.5ממ "ר ביציקות או בקירות.

נק'

5.00

138.00

690.00

 08.01.0040נקודת ב"ת  16אמפר בצינור  16מ"מ מריכף
ומוליכים  2.5ממ"ר ביציקות או בקירות.

נק'

45.00

147.00

6,615.00

 08.01.0050נקודת ב"ת ליחידת מפוח חד פאזי
 1X16A/220Vאמפר המחיר כולל כבל מסוג
 N2XYבחתך  3X2.5ממ"ר מושחל בצינור
בקוטר  23מ"מ החל מלוח החשמל המזין ועד
למפסק פקט חד פאזי  1X16Aבצמוד ליחידת
מפוח יניקה בקומת הגג /ו/או באותה
קומה המחיר כולל  ,קידוחים  ,חציבות  ,תיקוני
קומפ'
טיח וכל חמרי העזר הנדרשים.

1.00

 08.01.0060ב"ת ליחידת מ.א/.יט"א חד פאזי
 1X20A/220Vאמפר המחיר כולל כבל מסוג
 N2XYבחתך  3X4ממ"ר מושחל בצינור
בקוטר  20מ"מ החל מלוח החשמל המזין ועד
למפסק פקט חד פאזי  1X20Aבצמוד ליחידת
יט"א/מאייד בקומת הגג המחיר כולל ,
קידוחים  ,חציבות  ,תיקוני טיח וכל חמרי
העזר הנדרשים.

17.00

נק'

344.00

442.00

להעברה בתת פרק 3.08.01
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

344.00

7,514.00

51,133.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 072/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'072 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
51,133.00

 08.01.0070ב"ת ליחידת מ.א/.יט"א חד פאזי
 1X16A/220Vאמפר המחיר כולל כבל מסוג
 N2XYבחתך  3X2.5ממ"ר מושחל בצינור
בקוטר  20מ"מ החל מלוח החשמל המזין ועד
למפסק פקט חד פאזי  1X16Aבצמוד ליחידת
יט"א/מאייד בקומת הגג המחיר כולל ,
קידוחים  ,חציבות  ,תיקוני טיח וכל חמרי
העזר הנדרשים.

נק'

6.00

344.00

2,064.00

 08.01.0080נקודת הכנה למצלמה ע"י צינור בקוטר 16
מ"מ+חוט משיכה עד לארון תקשורת ראשי
קומתי

נק'

14.00

78.00

1,092.00

 08.01.0090נקודת בוילר

נק'

1.00

296.00

296.00

 08.01.0100נקודת מקבץ שקעי חשמל להתקנה שקוע
בקירות הכולל  4 :ב"ת  16אמפר ע "י כבל
 N2XYבחתך  3X2.5ממ "ר מושחל בצינור
בקוטר  16מ"מ  1 ,נקודת מ מחשב ע "י כבל
תקשורת תקני גידים -8מ גידים
 CAT-5-Eמושחל בצינור בקוטר  16מ "מ ,
 1נקודת טלפון ע "י כבל בזק תקני  3זוג
מושחל בצינור בקוטר  16מ "מ המחיר אינו
כולל קופסאת .CIMA

קומפ'

30.00

640.00

19,200.00

 08.01.0110נקודת מקבץ שקעי חשמל להתקנה שקוע
בקירות הכולל  2 :ב"ת  16אמפר ע "י כבל
 N2XYבחתך  3X2.5ממ "ר מושחל בצינור
בקוטר  16מ"מ  1 ,נקודת מ מחשב ע "י כבל
תקשורת תקני גידים -8מ גידים CAT-5-E
מושחל בצינור בקוטר  16מ "מ  1 ,נקודת
טלפון ע "י כבל בזק תקני  3זוג מושחל בצינור
בקוטר  16מ "מ המחיר אינו כולל קופסאת
.CIMA

נק'

6.00

492.00

2,952.00

 08.01.0120נקודה לחצן חרום  2מגעים.

נק'

2.00

246.00

492.00

 08.01.0130נקודת חיבור הארקה עבור אלמנטים מתכתיים
כגון :תקרות אקוסטיות  ,מגשי רשת לחשמל ,
תעלות מ.א , .צנרת מים חמים וקרים ישירות
לפס השוואת פוטנציאלים ע"י מוליך נחושת
מבודד  10מ"מ.

נק'

10.00

128.00

להעברה בתת פרק 3.08.01
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

1,280.00

78,509.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 073/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'073 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
78,509.00

 08.01.0140נקודת חיבור הארקה עבור אלמנטים מתכתיים
כגון :תקרות אקוסטיות  ,מגשי רשת לחשמל ,
תעלות מ.א , .צנרת מים חמים וקרים ישירות
לפס השוואת פוטנציאלים ע"י מוליך נחושת
מבודד  16מ"מ.

נק'

 08.01.0150נקודת תקשורת בזק  -טלפון חוץ
בצינור  16מ"מ פ"נ וכבל  3זוג קומפלט עד
תיבת תקשורת לטלפון קומתית.

נק'

10.00

1.00

147.00

147.00

1,470.00

147.00

 08.01.0160נקודת טלוויזיה/טל"כ כללית או כבלים בצינור
 16מ"מ קומפלט מתיבת תקשורת קומתית
לטל"כ/טלוויזיה ועד לאביזר תקני סטנדרטי של
חברת ערוצי זהב המחיר כולל גם
כבלקואקסיאלי . RG - 6

נק'

9.00

147.00

1,323.00

 08.01.0170נקודת גילוי אש כולל כבל תקשורת תקני
מושחל בצינור בקוטר  16מ"מ.

נק'

37.00

138.00

5,106.00

 08.01.0180נקודת כריזת חרום כולל כבל תקשורת תקני
מושחל בצינור בקוטר  16מ"מ.

נק'

25.00

138.00

3,450.00

 08.01.0190תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור בית
תקע צמוד נוסף תחה"ט.

נק'

5.00

59.00

295.00

 08.01.0200תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור בית
תקע מוגן מים.

נק'

8.00

49.00

392.00

 08.01.0210נקודת מחשב הכולל כבל מחשבים CAT-5-E
מושחל בצינור בקוטר  20מ"מ.

נק'

30.00

197.00

5,910.00
96,602.00

סה"כ  08.01תת פרק  01 -נקודות

תת פרק  08.02תת פרק  02 -אינסטלציה
חשמלית
 08.02.0010כבל מסוג  N2XYבחתך  3X1.5ממ"ר קבועים
על מבנה או מונחים על מגשים או מושחלים
בצינורות שאינם כלולים במחיר נקודה.

מטר

 08.02.0020כבל מסוג  N2XYבחתך  5X1.5ממ"ר
קבועים על מבנה או מונחים על מגשים או
מושחלים בצינורות

מטר

10.00

10.00

15.00

18.00

להעברה בתת פרק 3.08.02
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

150.00

180.00
330.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 074/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'074 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
330.00

 08.02.0030כבל מסוג N2XYבחתך  3X2.5ממ"ר
קבועים על מבנה או מונחים על מגשים או
מושחלים בצינורות שאינם כלולים במחיר
נקודה.

מטר

 08.02.0040כבל מסוג  N2XYבחתך  5X10ממ"ר קבועים
על מבנה או מונחים על סולמות או מושחלים
בצינורות

מטר

15.00

20.00

19.00

49.00

285.00

980.00

 08.02.0050כבל מסוג  N2XYבחתך  5X16ממ"ר
קבועים על מבנה או מונחים על סולמות או
מושחלים בצינורות.

מטר

20.00

59.00

1,180.00

 08.02.0060מוליכי נחושת מבודדי  P.V. Cבחתך 10
ממ"ר מושחלים בצינורות.

מטר

10.00

7.00

70.00
2,845.00

סה"כ  08.02תת פרק  02 -אינסטלציה חשמלית

תת פרק  08.03תת פרק  03 -מובילים
 08.03.0010צינור מריכף חסין אש בקוטר  16מ"מ שאינו
כלולבמחיר נקודה.

מטר

10.00

11.00

110.00

 08.03.0020צינור מריכף חסין אש בקוטר  23מ"מ.

מטר

50.00

19.00

950.00

 08.03.0030צינור מריכף חסין אש בקוטר  29מ"מ.

מטר

20.00

17.00

340.00

 08.03.0040צינור מריכף חסין אש בקוטר  36מ"מ

מטר

30.00

25.00

750.00

 08.03.0050צינור פלסטי כפיף כבה מאליו "פ "נ " בקוטר
 80מ"מ.

מטר

 08.03.0060תעלת רשת לכבלים מברזל מגולוון
במידות  10X8.5ס"מ מחוטים בעובי  6מ"מ
לפחות מותקנת על הקיר ו/או מתחת לתקרה
באמצעות קונזלות ,מתלים  ,חיזוקים
תעשייתיים כדוגמת של לירד או ש "ע
תעשייתי בעל תקן מוכר .מחיר התעלה כולל
את החיזוקים  ,הקונזולות  ,המתלים וכל חמרי
העזר הדרושים להתקנתה.

מטר

20.00

120.00

45.00

55.00

להעברה בתת פרק 3.08.03
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

900.00

6,600.00

9,650.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 075/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'075 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
9,650.00

 08.03.0070תעלת רשת לכבלים מברזל מגולוון
במידות  30X8.5ס"מ מחוטים בעובי  6מ"מ
לפחות מותקנת על הקיר ו/או מתחת לתקרה
באמצעות קונזלות ,מתלים  ,חיזוקים
תעשייתיים כדוגמת  MFKשל לירד או ש "ע
תעשייתי בעל תקן מוכר .מחיר התעלה כולל
את החיזוקים  ,הקונזולות  ,המתלים וכל חמרי
העזר הדרושים להתקנתה.

מטר

 08.03.0080תעלת פי.וי.סי במידות  12X6ס"מ  1+מחיצה
המחיר כולל מכסה,חיזוקים וכל חומרי העזר
הנדרשים כדוגמת איביקו או ש"ע מאושר.

מטר

60.00

20.00

68.00

84.00

סה"כ  08.03תת פרק  03 -מובילים

4,080.00

1,680.00
15,410.00

תת פרק  08.04תת פרק  04 -לוחות
חשמל
 08.04.0010מפסק קומפקטי  . M.C.C.Bתלת קוטבי בעל
זרם נומינלי , 3X100Aמתח נומינלי ,400V
כושר ניתוק  Icu= 25KAעם יחידת הגנות מס
ו ג ) LIתרמו -מגנטית ( מיכנית הניתנת
להחלפה  ,מדגם TM-80Dומנגנון ניתוק כפול.
המפסק יכלול את כל אביזרי העזר המשלימים
בהתאם לנדרש במפרט הטכני ובתכניות
כדוגמת  COMPACT NSX80Bשל חברת
 ELECTRIC SCHNEIDERאו ש"ע
מאושר.עם סליל הפסקה מרחוק.

יח'

 08.04.0020מפסק קומפקטי  B.M.C.Cתלת קוטבי ללא
הגנות )מנתק הספק( בעל זרם נומינלי
, 3X80Aמתח נומינלי  ,400Vהמפסק יכלול
את כל אביזרי העזר המשלימים בהתאם
לנדרש במפרט הטכני ובתכניות כדוגמת
 NA80NSX COMPACTשל חברת
 ELECTRIC SCHNEIDERאו ש"ע מאושר.

יח'

 08.04.0030מפסק קומפקטי  B.M.C.Cתלת קוטבי ללא
הגנות )מנתק הספק( בעל זרם נומינלי
, 3X40Aמתח נומינלי  ,400Vהמפסק יכלול
את כל אביזרי העזר המשלימים בהתאם
לנדרש במפרט הטכני ובתכניות כדוגמת
 NA40NSX COMPACTשל חברת
 ELECTRIC SCHNEIDERאו ש"ע מאושר.

יח'

1.00

1.00

2.00

933.00

640.00

590.00

להעברה בתת פרק 3.08.04
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

933.00

640.00

1,180.00
2,753.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 076/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'076 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
2,753.00

 08.04.0040מפסק פחת  30 ,4X40Aמיליאמפר'
 , TYPE Aדגלון מצב תקלה מובנה.המא"ז
יעמוד בתנאים הבאים כדוגמת סדרת של
חברת  ELECTRIC SCHNEIDERאו ש"ע
מאושר.

יח'

 08.04.0050מגענים תלת קוטביים בעלי סליל  220וולט
משטר עבודה " ". Cמס'  3לזרם רצוף של 16
אמפר בעלי  2מגעי זרם לפיקוד מסוגים
שונים.של חברת SCHNEIDER
 ELECTRICאוש"ע מאושר.

יח'

 08.04.0060מגענים תלת קוטביים בעלי סליל  220וולט
משטר עבודה " ". Cמס'  3לזרם רצוף של 20
אמפר בעלי  2מגעי זרם לפיקוד מסוגים
שונים.של חברת SCHNEIDER
 ELECTRICאוש"ע מאושר.

יח'

3.00

5.00

17.00

442.00

344.00

442.00

1,326.00

1,720.00

7,514.00

 08.04.0070מפסק פחת  30 ,4X25Aמיליאמפר'
 , TYPE Aדגלון מצב תקלה מובנה.המא"ז
יעמוד בתנאים הבאים כדוגמת סדרת של
חברת  ELECTRIC SCHNEIDERאו ש"ע
מאושר.

יח'

12.00

364.00

4,368.00

 08.04.0080לחצן פיקוד למנורות סימון

יח'

3.00

147.00

441.00

 08.04.0090בלוק מנורת סימון נאון 230V

יח'

9.00

147.00

1,323.00

 08.04.0100מפסק פיקוד בורר  3מצבים . 2 -0-1

יח'

7.00

147.00

1,029.00

 08.04.0110מא"ז תלת פאזי אופיין  Cלזרם נומינלי
 3X40Aכושר ניתוק  IEC898 - 10KAעם
התנאים הבאים ,UIMP=6KV , UI=500V
כדוגמת  DEGREE POLLUTIONסדרת
 IC60Hשל חברת SCHNEIDER
 ELECTRICאו ש"ע מאושר.

יח'

 08.04.0120מא"ז תלת פאזי אופיין  Cלזרם נומינלי
 3X25Aכושר ניתוק  IEC898 - 10KAעם
התנאים הבאים ,UIMP=6KV , UI=500V
כדוגמת  DEGREE POLLUTIONסדרת
 IC60Hשל חברת SCHNEIDER
 ELECTRICאו ש"ע מאושר.

יח'

4.00

12.00

276.00

246.00

להעברה בתת פרק 3.08.04
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

1,104.00

2,952.00
24,530.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 077/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'077 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
24,530.00

 08.04.0130מא"ז תלת פאזי אופיין  Cלזרם נומינלי
 3X20Aכושר ניתוק  IEC898 - 25KAעם
התנאים הבאים ,UIMP=6KV , UI=500V
כדוגמת  DEGREE POLLUTIONסדרת
 IC60Hשל חברת SCHNEIDER
 ELECTRICאו ש"ע מאושר.

יח'

 08.04.0140מא"ז תלת פאזי אופיין  Cלזרם נומינלי 3X6A
כושר ניתוק  IEC - 25898 25KAעם
דגלון מצב תקלה מובנה .המא"ז יעמוד
בתנאים הבאים POLLUTION DEGREE
 V500=Ui', KV6=UIMP,כדוגמת סדרת
 H60ICשל חברת SCHNEIDER
 ELECTRICאו ש"ע מאושר

יח'

13.00

3.00

217.00

344.00

2,821.00

1,032.00

 08.04.0150מא"ז חד פאזי אופיין  Cלזרם נומינלי 1X16A
כושר ניתוק  IEC898 - 10KAעם התנאים
הבאים  ,UIMP=6KV , UI=500Vכדוגמת
 DEGREE POLLUTIONסדרת  IC60Hשל
חברת  ELECTRIC SCHNEIDERאו ש"ע
מאושר.

יח'

125.00

55.00

6,875.00

 08.04.0160ממסר צעד 16A

יח'

4.00

128.00

512.00

 08.04.0170מפסק שעון פיקוד דיגיטלי יומי שבועי שבועי
מתוצרת  TEBENאו ש"ע מאושר.

יח'

 08.04.0180מבנה לוח חשמל משנה מס' 41,21
מתאים מודולרי כמתואר במפרט
הטכני ועפ"י פרט בתכניות החשמל מפח צבוע
בתנור עם פנלים מתפרקים בחזית כולל את
פסי הצבירה  , 3X63Aפסי אפס והארקה ,
מהדקים  ,חיווט  ,שילוט  ,הובלה  ,התקנה
וחיבור .המחיר כולל את כל העבודות הדרושים
להשלמת הלוח.

מ"ר

5.00

3,145.00

3,145.00

להעברה בתת פרק 3.08.04
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:

40,880.00

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

1.00

393.00

1,965.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 078/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'078 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
40,880.00

 08.04.0190מבנה לוח חשמל משנה מס' 40
מתאים מודולרי
כמתואר במפרט הטכני ועפ"י פרט בתכניות
החשמל מפח צבוע בתנור עם פנלים
מתפרקים בחזית כולל את פסי הצבירה
 , 3X100Aפסי אפס והארקה  ,מהדקים ,
חיווט  ,שילוט  ,הובלה  ,התקנה וחיבור.
המחיר כולל את כל העבודות הדרושים
להשלמת הלוח.

מ"ר

 08.04.0200ארון תקשורת משנה מפח במידות 50X220
ס"מ ובעובי  2ס"מ כולל פלטת עץ בגב הארון ,
דלתות וסידורי נעילה  .המחיר כולל הובלה ,
התקנה וכל חמרי העזר הנדרשים.

יח'

1.80

1.00

3,145.00

786.00

סה"כ  08.04תת פרק  04 -לוחות חשמל

5,661.00

786.00
47,327.00

תת פרק  08.05תת פרק  05 -מערכת
הארקות
 08.05.0010מערכת הארקת יסודות לכל תוספת מבנה
לבית הספר קומפלט כמפורט במפרט
הטכני  ,בתכניות ובהתאם לקובץ התקנות
 4271המחיר כולל יציאות חוץ בתיבות
משוריינות ,טבעת גישור  ,מעברי תפר ,
יציאות להארקת פס השוואת פוטנציאלים
ראשי  ,מוליכי חיבור  ,הארקת מסילולת
מעלית וכל העבודות הדרושות להשלמת
המתקן  .המחיר כול ל גם בדיקת המערכת ע"י
קומפ'
בודק מוסמך.

1.00

 08.05.0020פס השוואת פוטנציאלים מנחושת במידות
 40X4מ"מ מותקן על הקיר בצמוד למערכת
מנייה חח"י לרבות כל ברגי החיבור  ,אומים ,
דיסקיות פליז  ,שילוט וכל חמרי העזר
הדרושים להתקנתה .אורך הפס יתאים למספר
המוליכים שיש לחבר ועוד  20 %שמור.

יח'

1.00

2,949.00

296.00

2,949.00

296.00

 08.05.0030חיבור מוליך הארקה לצנרת מתכתית
באמצעות שלת הארקה כבדה מגולוונת עד ".4

יח'

1.00

442.00

442.00

 08.05.0040גשר הארקה לשעון מים מפס שטוח מגולוון
 20X2מ"מ כולל חבקים.

יח'

1.00

296.00

296.00
3,983.00

סה"כ  08.05תת פרק  05 -מערכת הארקות
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 079/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'079 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  08.06תת פרק  06 -אביזרים
והתקנתם
 08.06.0010קופסאת שקעים עשויה מחומר פלסטיק
כבה מאליו במידות  146X243מ"מ מסדרת M
עבור  16מודולים כדוגמת  ) M-460מתאים ל
  4שקעי חשמל 1 ,שקע לטלפון 1 ,שקעלמחשב ( ,שקוע בקיר עבור מקבצי שקעים
בעמדות עבודה מסופק ע"י חברת מדע או
ש"ע מאושר.

יח'

30.00

344.00

10,320.00

 08.06.0020קופסאת שקעים עשויה מחומר פלסטיק כבה
מאליו במידות  146X243מ"מ מסדרת M
עבור  12מודולים כדוגמת  ) M-460מתאים ל
  2שקעי חשמל 1 ,שקע לטלפון 1 ,שקעלמחשב ( ,שקוע בקיר עבור מקבצי שקעים
בעמדות עבודה מסופק ע"י חברת מדע או
ש"ע מאושר.

יח'

6.00

296.00

1,776.00

 08.06.0030לחצן חרום דוגמת  XAS - E 25של
טלמכניק.

יח'

2.00

393.00

786.00

 08.06.0040יחידת הפעלה למזגן כדוגמת מזגנית הכולל
נורת חיווי והשהייה דוגמת B /-2L-SM
מסופק ע"י חברת יוניברס אלקטרוניס או ש"ע
מאושר.

יח'

22.00

540.00

סה"כ  08.06תת פרק  06 -אביזרים והתקנתם

11,880.00
24,762.00

תת פרק  08.07תת פרק  07 -בדיקות,
שונות ותוספות
 08.07.0010שעות עבודה של חשמלאי עוזר בביצוע
העבודות שאינן כלולות ברשימת הכמויות
וסוכם מראש לפי רישום ביומן עבודה ובאישור
המפקח.

ש"ע

 08.07.0020שעות עבודה של חשמלאי מקצועי בביצוע
העבודות שאינן כלולות ברשימת הכמויות
וסוכם מראש לפי רישום ביומן עבודה ובאישור
המפקח.

ש"ע

 08.07.0030הכנת תכנית עדות ) ( ASMADE
כפי שבוצע משורטטות בתכנת אוטוקד גרסה
חדשה עדכנית הכולל דיסקט ו  3 -עותקים של
סט תכניות.

קומפ'

10.00

10.00

1.00

59.00

84.00

1,475.00

להעברה בתת פרק 3.08.07
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

590.00

840.00

1,475.00
2,905.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 080/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'080 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
2,905.00

 08.07.0040העברת מתקן החשמל בכללותו בדיקת מהנדס
בודק מוסמך כולל ביצוע כל ההכנות הדרושות,
ליווי הבודק במשך כל זמן הבדיקה ,עזרה
טכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/או חומרי עזר
שתידרש במידת הצורך לבודק .המחיר כולל
גם את ביצוע ותיקון כל הליקויים
שהתגלובבדיקה עד להשלמת המתקן לפי
קומפ'
דרישות הבודק.

1.00

 08.07.0050העברת כל מתקן מערכת גילוי אש בדיקת
מכון התקנים כולל בדיקה ראשונה וכל
הבדיקות החוזרות שידרשו עד לאישור
המתקן ע " י מ כ ו ן ה ת ק נ י ם כ ו ל ל ת
יאום הזמנת מכון התקנים ,
ליווי הבודק במשך כל זמן ה
בדיקות  ,כולל עזרא טכנית
שכרוכה בשעות עבודה ו /או
חומרי עזר שתידרש במידת ה
צ ו ר ך ל מ כ ו ן ה ת ק נ י ם  .ה מ ח י רכ
ולל גם את ביצוע כל הליקויי
ם שיידרשו לתיקון עד להשל
קומפ'
מת המתקן ע "י מכון התקנ
 08.07.0060התקנת ג"ת מכל סוג שהוא )שקוע ,חיצוני
וכו'(.

יח'

 08.07.0070עדכונים בלוחות חשמל משניים  20,30קיימים
הכוללים  :חיווטים,חיוויים ,אספקה והתקנת
מהדקים ביצוע כל התוספות עפ"י תכניות
לוחות חשמל , ,שינויים המחייר כולל חשמלאי
חווט מקצועי וכל חומרי העזר הנדרשים .סעיף
זה יתומחר רק לאחר שהקבלן ביקר בשטח
ולמד את כל השינויים/תוספות המתבקשות

קומפ'

 08.07.0080קידוחים/חציבות סיתותים בבלוקים ו/או
בבטונים ו/או בכל חומר אחר למעבר כבלי
הזנה/מעגלים לחשמל ותקשורת המחיר כולל
תיקוני טיח/מילוי טיט סיוד וצבע וכל חומרי
העזר הנדרשים

קומפ'

3,931.00

3,931.00

1.00

2,949.00

2,949.00

280.00

49.00

13,720.00

2.00

1.00

1,966.00

2,949.00

סה"כ  08.07תת פרק  07 -בדיקות ,שונות ותוספות

3,932.00

2,949.00
30,386.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 081/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'081 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  08.08תת פרק  08 -מערכת
גילוי וכיבוי אש
 08.08.0010גלאי עשן אופטי אנלוגי למערכת ממוענת.

יח'

33.00

246.00

8,118.00

 08.08.0020לחצן אזעקת אש למערכת ממוענת.

יח'

2.00

344.00

688.00

 08.08.0030נורית סימון לגלאי אש/חום/תעלת מ.א.

יח'

1.00

147.00

147.00

 08.08.0040צופר אזעקת אש אור קולי עם נצנץ להתקנה
פנימית למערכת ממוענת.

יח'

3.00

344.00

1,032.00

 08.08.0050צופר אזעקת אש אור קולי עם נצנץ להתקנה
חיצונית למערכת ממוענת.

יח'

2.00

344.00

688.00

 08.08.0060אספקה והתקנה של מרכזיית גילוי אש
כתובתית אנלוגית  200כתובות לפחות
כמפורט במפרט הטכני על כל מרכיביו לרבות
חייגן אוטומטי ,תכנות  ,התקנה  ,הפעלה וכל
חומרי העזר קומפלט.ו/או לחילופין
התממשקות למרכזיית גילוי אש כולל הרחבת
כרטיסים במרכזייה קיימת לפי הצורך.סעיף זה
קומפ'
יופעל במידת הצורך בשטח

1.00

 08.08.0070לוח התראות חיצוני
נפרד ) ( RESET REMOTEלמרכזיית גילוי
אש  ,כולל סימון האזורים ואפשרות לביצוע
 ALRAM OFן  -כולל כל העבודות וחומרי
העזר הדרושים להתקנה והפעלה קומפלט.

1.00

יח'

6,880.00

3,931.00

סה"כ  08.08תת פרק  08 -מערכת גילוי וכיבוי אש

6,880.00

3,931.00
21,484.00

תת פרק  08.09תת פרק  09 -גופי
תאורה
 08.09.0010ג"ת פלורסצנטי  1X28Wפס רציף עם זכוכית
מחוסמת להתקנה שקוע בתקרת גבס .הגוף
עשוי מיציקת אלומניום עם ציפוי אפוקסי
פוליאסטר כדוגמת פנטאלייט ע"י חברת געש
תאורה או ש"ע מאושר.

מטר

 08.09.0020ג"ת פלורסצנטי  2X28Wלהתקנה צמוד
תקרה מוגן מים כדוגמת  BS228 -מתוצרת
 BEGGELLIמסופק ע "י חברת ישראלוקס או
ש "ע מאושר .

יח'

24.00

1.00

442.00

217.00

להעברה בתת פרק 3.08.09
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

10,608.00

217.00

10,825.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 082/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'082 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

10,825.00

 08.09.0030ג"ת  LEDדקורטיבי
צר במיוחד לשילוט והכוונה ע"י תאורת בלתי
ישירה הגוף עשוי ממתכת עם ציפוי ניקל מט
ושילוט פרספקס חרוט גובה  15ס "מ חד צדדי
כדוגמת -EL 608 LED-מסופק ע"י חברת
אלקטרולייט או ש"ע מאושר.

יח'

 08.09.0040ג"ת פלורסצנטי קומפקטי PL2X26W
להתקנה שקוע בתקרה מונמכת  ,הגוף עשוי
מיציקת אלומניום ,עם זכוכית מחוסמת
כדוגמת פיקסלייט מסופק ע"י חברת געש
בע"מ או ש"ע מאושר.

יח'

 08.09.0050ג"ת פלורסצנטי קומפקטי PL2X18W
להתקנה שקוע בתקרה מונמכת  ,הגוף עשוי
מיציקת אלומניום ,עם זכוכית מחוסמת
כדוגמת פיקסלייט מסופק ע"י חברת געש
בע"מ או ש"ע מאושר.

יח'

 08.09.0060ג"ת פלורסצנטי קומפקטי PL2X26W
להתקנה שקוע בתקרה מונמכת  ,הגוף עשוי
מיציקת אלומניום ,עם זכוכית מחוסמת
כדוגמת פיקסלייט מסופק ע"י חברת געש
בע"מ או ש"ע מאושר.

יח'

 08.09.0070ג"ת חרום עם  1לד בהספק של
 2Wהגוף תאורה להתקנה שקוע בתקרת עץ
כדוגמת  XYLUXמסופק ע"י חברת אנלטק
בע"מ או ש"ע מאושר.

יח'

 08.09.0080ג"ת נל"ג  70Wלהתרנה צמוד קירות מוגן מים
 IP54כדוגמת סטאר מסופק ע,י חברת געש או
ש,ע מאושר.

יח'

 08.09.0090אספקה והתקנה של יחידת
חרום ) ממיר אלקטרוני  ,מטען ומצבר ניקל
קדיום ( לג"ת פלורסצנטי קומפקטי עד 42W -
או לפסים פלוררסצנטים עד  58Wל 90 -דקות
עם הגנה אלקטרונית מפני פריקת יתר
ומנורת סימון  LEDאדומה דוגמת אלקטרוזן -
.VQ

יח'

6.00

22.00

9.00

5.00

25.00

9.00

4.00

442.00

236.00

226.00

217.00

689.00

442.00

393.00

להעברה בתת פרק 3.08.09
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

סך הכל

2,652.00

5,192.00

2,034.00

1,085.00

17,225.00

3,978.00

1,572.00

44,563.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 083/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'083 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
44,563.00

 08.09.0100ג"ת פלורסצנטי קומפקטי PL1X18W
להתקנה שקוע בקירות מוגן מים  IP66עם
קופסאת ביטון  ,רפפה וזכוכית מחוסמת
מתוצרת  LIGMANמסופק ע"י חברת קמחי
תאורה בע"מ או ש"ע מאושר.

יח'

 08.09.0110ג"ת פלורסצנטי קומפקטי PL2X18W
להתקנה צמוד תקרה מוגן מים כדוגמת נופר
מסופק ע"י חברת ישראלוקס בע"מ או ש"ע
מאושר.

יח'

 08.09.0120ג"ת פלורסצנטי  4X14Wלהתקנה שקוע
בתקרה מונמכת כדוגמת פנטאלייד ) 4חלונות
 (1111מסופק ע,י חברת געש בע"מ או ש"ע
מאושר.

יח'

14.00

6.00

180.00

442.00

177.00

325.00

סה"כ  08.09תת פרק  09 -גופי תאורה

6,188.00

1,062.00

58,500.00
110,313.00

תת פרק  08.10תת פרק  10 -מערכת
כריזת חרום
 08.10.0011שופר קול  15Wעם שנאי קו להתקנה חיצונית
כולל רשת הגנה כדוגמת  TAPשל "אטלס
סאונדלייר" ) מסופק ע"י חברת רמטל( או ש"ע
מאושר.

יח'

2.00

393.00

786.00

 08.10.0021אספקת כבלי רמקולים  ,כבלי מיקרופון עם
פיקוד חלוקה לאזורים והפעלה.

קומפ'

1.00

2,949.00

2,949.00

 08.10.0031התממשקות למערכת הגברה לכריזת חרום
כולל כרטיסי הרחבה במידת הצורך ל 2 -
אזורים נוספים .סעיף זה יתומחר רק לאחר
ביקור הקבלן בשטח וכאשר הוא למד את
אפיון המערכת

יח'

 08.10.0041התקנה  ,חיבור והפעלה  ,ביקורת ואחריות
ל 3-שנים למערכות כריזה כולל הדרכה  ,חומר
לימוד הכל כמתואר במפרט קומפלט לשביעות
קומפ'
רצון המזמינים.

1.00

1.00

983.00

1,179.00

להעברה בתת פרק 3.08.10
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

983.00

1,179.00

5,897.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 084/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'084 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
5,897.00

 08.10.0051רמקול כריזה "  9W ,6עם שנאי קו בתיבה
אקוסטית או בגריל כולל גריל פח עגול או
מרובע מחורר להתקנה בתקרה מונמכת
 LHM-0606מתוצרת BOSH
מסופק ע"י חברת  LEDICOבע"מ או ש"ע
מאושר.

יח'

 08.10.0061רמקול כריזה  9Wלהתקנה בקירות במידות
 24X15.1X13ס"מ עם שנאי קובתיבה
אקוסטית או בגריל כולל גריל פח עגול או
מרובע מחורר להתקנה בתקרה מונמכת
 LB1-W06מתוצרת  BOSHמסופק ע"י
חברת  LEDICOבע"מ או ש"ע מאושר.

יח'

12.00

13.00

246.00

246.00

סה"כ  08.10תת פרק  10 -מערכת כריזת חרום

2,952.00

3,198.00
12,047.00

תת פרק  08.11תת פרק  11 -מערכת
טלפוניה
 08.11.0010כבל טלפון  5זוג ) 5( 2X0.5ממ"ר תקני
בזק

מטר

 08.11.0020כבל טלפון  10זוג ) 10( 2X0.5ממ"ר תקני
בזק

מטר

 08.11.0030בסיסי חיבור מהדקים )PLUS
 ( LSAלכבל  5זוג לרבות בסיסי המתכת
הדרושים וחיבור ההכבלים למהדקים.

יח'

 08.11.0040בסיסי חיבור מהדקים ) ( LSA PLUSלכבל
 10זוג לרבות בסיסי המתכת הדרושים וחיבור
ההכבלים למהדקים.

יח'

30.00

50.00

1.00

1.00

29.00

37.00

246.00

296.00

סה"כ  08.11תת פרק  11 -מערכת טלפוניה

870.00

1,850.00

246.00

296.00
3,262.00

תת פרק  08.12תת פרק  12 -טלויזיה
במעגל סגור CCTV
 08.12.0010מצלמה " CCD 1/2להתקנת 230 IN DOOR
וולט ללא עדשה

יח'

7.00

3,362.00

23,534.00

 08.12.0020מצלמה " CCD 1/2להתקנת OUT DOOR
 230וולט ,לרבות צמצם אוטומטי ,ללא עדשה

יח'

7.00

5,357.00

37,499.00
61,033.00
429,454.00

סה"כ  08.12תת פרק  12 -טלויזיה במעגל סגור CCTV
סה"כ  08פרק  08 -עבודות חשמל
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 085/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'085 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

ת א ור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  09עבודות טיח
תת פרק  09.00כללי
חיזוק מקצועות ו/או פינות מפח עבור טיח פנים
וחוץ לסוגיו הינו חובה והוא כלול במחירי היחידה
השונים לעבודות טיח לסוגיו.
סה"כ  09.00כללי

תת פרק  09.01טיח פנים
 09.01.0010טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על
שטחים מישוריים.

מ"ר

 09.01.0020טיח על קירות פנים ממ"ד כדוגמת "באגאר"
תוצרת "טמבור" בעובי  10מ"מ כולל רשת
פיברגלס עמידה באלקלית.

מ"ר

 09.01.0030גירוד והסרת טיח מקירות עד לבלוקים או
בטונים
בכל מקום שידרש בשטחים גדולים ו/או קטנים.

מ"ר

10.00

 09.01.0040תיקוני טיח הפנים כלליים הנובעים מסיתותי
חשמל
בעבור שקעים ,מפסקים וכיו"ב בקירות קיימים וכן
אינסטלציה והריסת קירות ברוחב עד  20ס"מ .מטר

10.00

1,950.00

290.00

63.00

71.00

37.00

34.00

סה"כ  09.01טיח פנים

122,850.00

20,590.00

370.00

340.00
144,150.00

תת פרק  09.03טיח צמנט
 09.03.0010טיח צמנט  2שכבות על שטחים מישוריים.

מ"ר

120.00

63.00

סה"כ  09.03טיח צמנט
סה"כ  09עבודות טיח

7,560.00
7,560.00
151,710.00

פרק  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו
תת פרק  10.00כללי
מחירי היחידה שלהלן לריצוף כוללים מילוי בחול
מיוצב לכל גובה שהוא ללא הגבלה.

להעברה בתת פרק 3.10.00
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 086/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'086 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

מהעברה

כל עבודות חיפוי הקרמיקה לסוגיהם כוללות
במחירי היחידה שלהן ביצוע פינות אלומיניום
בגוון
לפי בחירת האדריכל ,ו/או ביצוע "גרונג".
סה"כ  10.00כללי

תת פרק  10.01ריצוף באריחי טראצו
וקרמיקה
 10.01.0010ריצוף בטרצו  30/30ס"מ ,גוון כדוגמת הקיים
בבניין.

מ"ר

1,000.00

177.00

177,000.00

 10.01.0020שיפולי טרצו כדוגמת הריצוף הנ"ל ,גובה 10
ס"מ.

מטר

550.00

40.00

22,000.00

 10.01.0030השלמות ריצוף טרצו  30/30ס"מ ,גוון כדוגמת
הקיים בבניין ברצועות ברוחב עד  60ס"מ.

מטר

13.00

177.00

2,301.00

 10.01.0040ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה
 30/30דרגת שחיקה  ,+4גימור ,S.R.
למרפסות ,גוון לפי בחירת האדריכל ,מחיר
יסוד של  50ש"ח/מ"ר.

מ"ר

50.00

177.00

8,850.00

 10.01.0050שיפולי גרניט פורצלן כדוגמת הריצוף הנ"ל,
גובה  10ס"מ.

מטר

40.00

40.00

1,600.00

 10.01.0060ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה
 30/30דרגת שחיקה  ,+4גימור ,S.R.
לגגות ,גוון לפי בחירת האדריכל ,מחיר יסוד
של  50ש"ח/מ"ר.

מ"ר

400.00

177.00

70,800.00

 10.01.0070שיפולי גרניט פורצלן כדוגמת הריצוף הנ"ל,
גובה  10ס"מ.

מטר

120.00

40.00

4,800.00
287,351.00

סה"כ  10.01ריצוף באריחי טראצו וקרמיקה

תת פרק  10.04מדרגות
 10.04.0010מדרגות טרומיות מטרצו עם פס נגד החלקה
בגוון הריצוף הקיים רום ושלח מונחות של
משולשי בטון בחתך  29/17ס"מ.

מטר

85.00

265.00

סה"כ  10.04מדרגות

22,525.00
22,525.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 087/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'087 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  10.05חיפוי קירות
 10.05.0010חיפוי קירות מסדרון באריחי קרמיקה/גרניט
פורצלן ,במידות וגווו שונים כדוגמת הקיים,
המחיר כולל התזה ראשונה בטיט צמנט עם
ערב אטימות עם השקיה במשך  24שעות,
סתימת התפרים )רובה( במלט לבן .המדידה
על הקירות בלי תוספת עבור מקצועות,
המחיר כולל טיח רקע לישור.

מ"ר

 10.05.0020חיפוי קירות באריחי קרמיקה/גרניט פורצלן
חדרי שרותים ,במידות כדוגמת הקיים משולב
עם פס קרמיקה ו/או גרניט פורצלן ו/או
קרמיקות ו/או גרניט פורצלן בגוונים שונים
כדוגמת הקיים ,המחיר כולל התזה ראשונה
בטיט צמנט עם ערב אטימות עם השקיה
במשך  24שעות ,סתימת התפרים )רובה(
במלט לבן .המדידה על הקירות בלי תוספת
עבור מקצועות ,התאמות לברזים וכו' ,המחיר
כולל טיח רקע לישור ,מחיר יסוד של 50
ש"ח/מ"ר.

מ"ר

190.00

110.00

177.00

177.00

סה"כ  10.05חיפוי קירות
סה"כ  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו

33,630.00

19,470.00
53,100.00
362,976.00

פרק  11עבודות צביעה
תת פרק  11.11צבע פנים
 11.11.0010סיוד ב"פוליסיד" )סיד סינטטי( או ש"ע על
קירות בטון פיר מעלית המחיר כולל חיתוך
הקוצים ,סתימת חורים במלט צמנט.

מ"ר

75.00

16.00

1,200.00

 11.11.0020צביעת קירות בסופרקריל מיקס ע"ג טיח פנים או
גבס ,כולל סתימת חורים ותיקוני סדקים.

מ"ר

1,320.00

22.00

29,040.00

 11.11.0030צביעת סימון ושילוט מרחב מוגן מוסדי,ע"פ
דרישות הג"א.

קומפ'

3.00

1,282.00

3,846.00
34,086.00
34,086.00

סה"כ  11.11צבע פנים
סה"כ  11עבודות צביעה

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 088/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'088 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

ת א ור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  12עבודות אלומיניום
תת פרק  12.00כללי
מחירי חלונות ודלתות כוללים משקוף עוור,
אלומיניום צבעוני בגוון לפי בחירת האדריכל וזיגוג
בזכוכית לפי אישור האדריכל .על הקבלן להכין
תוכניות ליצור החלונות ולקבל אישור.
האדריכל
סה"כ  12.00כללי

תת פרק  12.02חלונות אלומיניום תריסים
ורשתות
 12.02.0010חלונות אלומיניום )חמרן(  3אגפיים 2 ,אגפים
הזזה כ/ע/כ והשאר קבועים ,טיפוס א,1-
במידות  200/160ס"מ ,הכל כמפורט
ברשימות ובתוכניות.

יח'

 12.02.0020חלונות אלומיניום )חמרן(  3אגפיים 2 ,אגפים
הזזה כ/ע/כ והשאר קבועים ,טיפוס א,2-
במידות  100/100ס"מ ,הכל כמפורט
ברשימות ובתוכניות.

יח'

 12.02.0030חלונות אלומיניום )חמרן(  3אגפיים 2 ,אגפים
הזזה כ/ע/כ והשאר קבועים ,טיפוס א,3-
במידות  120/160ס"מ ,הכל כמפורט
ברשימות ובתוכניות.

יח'

28.00

8.00

10.00

 12.02.0040חלונות אלומיניום )חמרן(  1אגפיים פתיחה קיפ
משתפע פנימה ,טיפוס א ,4-במידות 50/60
ס"מ ,לרבות רשת הגנה נגד זבובים ,הכל
יח'
כמפורט ברשימות ובתוכניות.

7.00

 12.02.0050חלונות אלומיניום )חמרן( 2 ,אגפים הזזה כ/ע/כ,
טיפוס א ,5-במידות  120/100ס"מ ,הכל
יח'
כמפורט ברשימות ובתוכניות.

1.00

 12.02.0060חלון אלומיניום טיפוס א ,6-אטום גזים לחדר
ממ"ד ,אגף אחד פתיחה רגילה ,במידות
 100/100ס"מ ,הכל כמפורט הרשימות
ובתוכניות.

יח'

12.00

 12.02.0070חלונות אלומיניום )חמרן( ,רפפה קבועים,
טיפוס א ,7-במידות  270/80ס"מ ,הכל
כמפורט ברשימות ובתוכניות.

יח'

1.00

5,504.00

1,719.00

3,342.00

786.00

2,064.00

1,916.00

2,850.00

להעברה בתת פרק 3.12.02
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

154,112.00

13,752.00

33,420.00

5,502.00

2,064.00

22,992.00

2,850.00
234,692.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 089/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'089 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
234,692.00

 12.02.0080חלונות אלומיניום )חמרן( ,רפפה קבועים,
טיפוס א ,8-במידות  205/80ס"מ ,הכל
כמפורט ברשימות ובתוכניות.

יח'

 12.02.0090חלונות אלומיניום )חמרן( ,רפפה קבועים,
טיפוס א ,10-במידות  100/80ס"מ ,הכל
כמפורט ברשימות ובתוכניות.

יח'

1.00

1.00

2,309.00

1,179.00

סה"כ  12.02חלונות אלומיניום תריסים ורשתות

2,309.00

1,179.00
238,180.00

תת פרק  12.03מערכות הצללה
 12.03.0010מצללה משולבת פלדה ואלומיניום מעוגנת
לקיר ע"פ הנחיות המהנדס ,כדוגמת "אקסטל"
או ש"ע ,טיפוס א 9-במידות === ===/ס"מ,
הכל כמפורט ברשימות ובתוכניות.

יח'

19.00

442.00

סה"כ  12.03מערכות הצללה
סה"כ  12עבודות אלומיניום

8,398.00
8,398.00
246,578.00

פרק  14עבודות אבן
תת פרק  14.00כללי
מחירי עבודות האבן כוללים כל העבודות
הנדרשות
לחיבור ו/או תליית האבן בקירות ו/או תקרות,
כולל
ברגי עיגון הכל כמפורט במפרטים ,בתוכניות
ובפרטי הבניין השונים ,בנוסף כוללים מחירי
העבודות שלהלן את כל האבנים המיוחדות עם
העיבודים השונים ,חיתוכים ,מגרעות וכן מוצאי
מרזב ,בורטז'ים עם שן וכו' ,לא תשולם כל
תוס פ ת
כספית בגין עבודות אלו.
סה"כ  14.00כללי

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 090/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'090 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  14.01חיפוי קירות באבן
 14.01.0010חיפוי קירות ועמודים בלוחות אבן דולומיטית
קשה ,תיקנית ,בעיבוד וגוון כדוגמת הבניין
קיים ,עובי  5ס"מ ,עובי כולל  10ס"מ ,רוחב
המישקים האופקיים  10מ"מ והאנכיים 10
מ"מ ,אורך אבן מקסימלי  65ס"מ ,מינימלי 40
ס"מ ,פרטי קשירת האבן כמפורט בגיליון
פרטים של מהנדס הבנין ,המחיר כולל רשת
זיון מגולבנת ,הכל כמפורט במפרט המיוחד,
המדידה בפריסה של האבן נטו בהפחתת
הפתחים .עמודים ,ו/או "דסטורים" ו/או חשפי
הפתחים ו/או המשקופים ו/או הקשתות ו/או
העטבות ו/או אדני החלונות )בורטז'ים( עם שן
עליונה בחתך  2/2ס"מ ושיפוע לניקוז המים ,
בעיבוד כמצויין בתוכניות ובפרטים ,לא ימדדו
בנפרד והם כלולים במחיר ) .נדבכי ראש,
ספים ,אדני חלונות פנימיים נמדדים בנפרד(,
כמו כן לא תשולם כל תוספת בגין נסיגות ו/או
בליטות של האבן.

מ"ר

 14.01.0020חיפוי קירות בלוקי איטונג בתאם לת"י ,בלוחות
אבן דולומיטית קשה ,תיקנית ,בעיבוד וגוון
כדוגמת הבניין הקיים ,עובי  5ס"מ ,עובי כולל
 10ס"מ ,רוחב המישקים האופקיים  10מ"מ
והאנכיים  10מ"מ ,אורך אבן מקסימלי 65
ס"מ ,מינימלי  40ס"מ ,פרטי קשירת האבן
כמפורט בגיליון פרטים של מהנדס הבנין,
המחיר כולל רשת זיון מגולבנת ,הבלוקים ,הכל
כמפורט במפרט המיוחד ,המדידה בפריסה של
האבן נטו בהפחתת הפתחים ,כולל נדבך
הראש.

מ"ר

520.00

30.00

399.00

399.00

סה"כ  14.01חיפוי קירות באבן

207,480.00

11,970.00
219,450.00

תת פרק  14.02עיבוד פתחים בקירות
אבן
 14.02.0010נדבך ראש )קופינג( ברוחב  30ס"מ מאבן
כדוגמת הקיים בבניין בעובי  5ס"מ עיבוד
כדוגמת הקיים בבניין.

מטר

130.00

288.00

סה"כ  14.02עיבוד פתחים בקירות אבן

37,440.00
37,440.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 091/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'091 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

ת א ור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  14.04שונות
 14.04.0010זויתנים מגולבניים במידות  100/100/10מ"מ,
קוצים ורתוכם במקום לעגון בבטון ,להשענת
האבן.

מטר

260.00

168.00

סה"כ  14.04שונות
סה"כ  14עבודות אבן

43,680.00
43,680.00
300,570.00

פרק  15מתקני מיזוג אויר
תת פרק  15.01תת פרק 1
מתקני מיזוג אויר  -הערות כלליות
הערות כלליות
 .1כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר
ב"מפרט כללי לעבודות בנין" ) "האוגדן
הכחול"( כולל אופני מדידה ,אלה אם צויין
אחרת בסעיף .בסעיפים שאינם נכללים
במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו  .יש
להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת .
 .2המחירים כוללים אספקה  ,התקנה .ויסות
ומסמכי קבלה של כל הציוד המתואר .3 .תנאי
התכנון ליחידות מבוססים על התנאים
הסטנדרטיים של  A.R.Iכל המחירים כוללים
חומר +עבודה +רווח ונקובים בשקלים חדשים
)ללא מ.ע.מ ( והינם מחירי קבלן מתקני מיזוג
אויר
 15.01.0010מזגן מפוצל עילי תוצרת "אלקטרה" דגם
אלקטרה קלאסיק  12בתפוקת חימום של
 9550 B.T.Uהספק חשמלי נצרך 770 W
זרם עבודה  6.0ספיקת אויר 250C.F.M

מערכת 2.00

 15.01.0030מזגן מפוצל עילי תוצרת "אלקטרה" דגם
אלקטרה קלאסיק INVERTER 22
בתפוקת חימום  17.750 B.T.U.הספק
חשמלי נצרך  W1550זרם עבודה 11.0 A
ספיקת אויר M530. C.F

מערכת 11.00

 15.01.0040מזגן מפוצל עילי תוצרת "אלקטרה" דגם
אלקטרה קלאסיק  27 INVERTERבתפוקת
חימום של  B.T.U 20000הספק חשמלי
נצרך  W 1770זרם עבודה  12.5 Aספיקת
אויר C.F.M 530

5,897.00

64,867.00

6,388.00

51,104.00

להעברה בתת פרק 3.15.01
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:

125,013.00

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

יח'

8.00

4,521.00

9,042.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 092/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'092 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
125,013.00

 15.01.0050מזגן מפוצל עילי תוצרת "אלקטרה" דגם
אלקטרה קלאסיק  30 INVERTERבתפוקת
חימום של  B.T.U 23000הספק חשמלי
נצרך  W 2140זרם עבודה  17Aספיקת אויר
C.F.M 590

יח'

 15.01.0060מזגן מפוצל עילי תוצרת "אלקטרה" דגם
אלקטרה קלאסיק אינוורטר  35תפוקת חימום
 25.250 B.T.Uזרם עבודה 14Aספיקת אויר
C.F.M765

יח'

8.00

2.00

8,846.00

9,337.00

70,768.00

18,674.00

 15.01.0070מזגן מפוצל עילי תוצרת "אלקטרה" דגם
אלקטרה קלאסיק אינוורטר  T40בתפוקת
חימום של  26.300 B.T.Uזרם עבודה
 3X7Aספיקת אויר  C.F.M 765הזנה
ליחידה חיצונית

יח'

1.00

9,533.00

9,533.00

 15.01.0080צנורות גז קירור וחשמל בתוך שרוול "C3
בתוך שרוול "P.V.C3

מטר

600.00

142.00

85,200.00

 15.01.0090טרמוסטט תיקני

יח'

32.00

217.00

6,944.00

 15.01.0100מפוח לפליטת אויר "ונטאקסיה" 70 C.F.M
מתוצרת מאושרת

יח'

4.00

2,163.00

8,652.00

 15.01.0110מפוח לפליטת אויר "ונטאקסיה 140 C.F.M
מתוצרת מאושרת

יח'

2.00

2,850.00

5,700.00

 15.01.0120מפוח לפלילטת אויר צינטריפוגלי .F.M 600
 Cשקט  INLAINמתוצרת מאושרת

יח'

1.00

3,441.00

3,441.00

 15.01.0130שבכות ליניקת אויר בקוטר  30ס"מ כמופיע
בתכניוץ

יח'

3.00

344.00

1,032.00

 15.01.0140צנור אוורור 4" P.V.C

מטר

3.00

157.00

471.00

 15.01.0150צנור אוורור 6" P.V.C

מטר

6.00

197.00

1,182.00

 15.01.0160רשת נגד זבובים כמופיע בתכנית

יח'

7.00

296.00

2,072.00

להעברה בתת פרק 3.15.01
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

338,682.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 093/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'093 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

 15.01.0170פירוק המעבים הקיימים על גג קיים והעברתם
והתקנתם בגג חדש עליון כולל תוספת צנרת
גז קירור וחשמל  ,וכן שרוולים 3" P.V.C
כנדרש.

סך הכל
338,682.00

מכלול

20.00

1,966.00

סה"כ  15.01תת פרק 1
סה"כ  15מתקני מיזוג אויר

39,320.00
378,002.00
378,002.00

פרק  17מעליות
תת פרק  17.40מעליות ל 8-נוסעים לבנין
ציבור
 17.40.0010מעלית ל 8-נוסעים) .מעלית מינימלית
המתאימה
למבנה ציבור כמעלית נכים( ,עם דלתות
אוטומטיות בתא ובתחנות מנגנון דלת לפעולה
מאומצת ) .(HEAVY DUTYפיקוד אוניברסלי
 2מהירויות  0.6/0.15מ'/שניה ,דלתות ברוחב
 800מ"מ עם תא פוטו אלקטרי מראה קומות
בתא ובתחנה הראשית

קומפ'

1.00

160,197.00 160,197.00
160,197.00
160,197.00

סה"כ  17.40מעליות ל 8-נוסעים לבנין ציבור
סה"כ  17מעליות

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 094/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'094 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

ת א ור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  19מסגרות חרש
תת פרק  19.10מסגרות חרש
 19.10.0010מערכת מדרגות חרום במידות  505/225ס"מ,
ממפלס  +3.25ועד למפלס  ,+6.80המורכבת
מעמודי פלדה מפרופילי  R.H.Sבחתך
 200/200/6.3מ"מ קורות קשר מפרופיל 200
 ,INP 200 + UNPלרבות פחי חיבור וקוצים,
לפי פרט  2בגיליון ק ,2-שלבי מדרגות
תעשייתיות ברוחב  1050מ"מ רום ושלח,
מסבכה מצולבת עשויה מפלדה מגולוונת עובי
 5מ"מ בגילוון אבץ בטבילה חמה .השלח
ברוחב  260מ"מ עם זויתן קצה מעוגל מחורר
למניעת החלקה .המדרגות ,מעקה ומסעד יד
מצינורות פלדה ,על הקבלן להכין תוכניות
עבודה לאישור המהנדס ,הכל מותקן על
מערכת קורות קשר וכלונסאות מבטון הנמדדם
קומפ'
בנפרד,

1.00

17,690.00

סה"כ  19.10מסגרות חרש
סה"כ  19מסגרות חרש

17,690.00
17,690.00
17,690.00

פרק  20נגרות חרש
תת פרק  20.40פרגולות
 20.40.0010פרגולות מקורות עץ אורן פיני סוג  ,5במידות
 5/22ס"מ או  5/10ס"מ ,כל  15-30ס"מ
לרבות עמודי עץ ,קירוי אופקי ע"י רשת הצללה
 320גר' למ"ר ,חסינת אש ,עם תקן ישראלי,
אחריות  3שנים 97% ,צל ,תפר ביטחון כפול,
סרט חיזוק בשוליים ,חיזוקי שמשונית בכל
הפינות ולולאות בהיקף ,לרבות עיבוד העץ
וצביעה בלכה סינטטית חיצונית לא כולל חיפוי
בצדדים.

מ"ר

75.00

246.00

להעברה בתת פרק 3.20.40
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

18,450.00

18,450.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 095/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'095 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

 20.40.0020פרגולות מקורות עץ אורן פיני סוג  ,5במידות
 5/22ס"מ או  5/10ס"מ ,כל  15-30ס"מ
לרבות עמודי עץ ,קירוי אופקי ע"י רשת הצללה
 320גר' למ"ר ,חסינת אש ,עם תקן ישראלי,
אחריות  3שנים 97% ,צל ,תפר ביטחון כפול,
סרט חיזוק בשוליים ,חיזוקי שמשונית בכל
הפינות ולולאות בהיקף ,לרבות עיבוד העץ
וצביעה בלכה סינטטית חיצונית לא כולל חיפוי
בצדדים.

סך הכל
18,450.00

מ"ר

75.00

246.00

סה"כ  20.40פרגולות
סה"כ  20נגרות חרש

18,450.00
36,900.00
36,900.00

פרק  22אלמנטים מתועשים בבינין.
תת פרק  22.01תקרות אקוסטיות
תקרות קלות כללי :מחיר היחידה כוללים את כל
העבודה ,החיתוכים ,התאמה של פתחים לגופי
תאורה ,כפי שנדרש קומפלט לפי המפרט
והפרטים.
 22.01.0020תקרה אקוסטית מפסי פח מגולבנים מחוררים
ברוחב  10ס"מ ובעובי  0.7מ"מ ,ניקוב ,88/12
הכל ע"פ התוכנית ,צבוע בצבע אפוי בתנור בגוון
כדוגמת הקיים ,לרבות חבור בקליפסים,
הקונסטרוקציה הנושאת בעלת חתך מיוחד
לשתי וערב ,צבועה בצבע בתנור בתחתית
בגוון הנדרש ,מפרופילי פח מגולבן ,אלמנטי
תליה ע"י מוטות הברגה ,כל העבודים
והחיתוכים סביב פתחים ,קירות ,עמודים
וסביב גופי תאורה ,פרופילים  ,L+Zסגירת פח
מכופף בצד החיצוני ,צבועים בגוון התקרה,
בהיקף התקרה ,בידוד מצמר זכוכית בעובי
 5.0ס"מ ,במשקל מרחבי של  60ק"ג/מ"ק,
מ"ר
עטוף ביריעות פ.ל.ב .שחור.

170.00

217.00

להעברה בתת פרק 3.22.01
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

36,890.00

36,890.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 096/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'096 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
36,890.00

 22.01.0030תקרה אקוסטית ממגשי פח מגולבנים מחוררים
ברוחב  30ס"מ ובעובי  0.7מ"מ ,ניקוב ,88/12
הכל ע"פ התוכנית ,צבוע בצבע אפוי בתנור
בגוון כדוגמת הקיים ,לרבות חבור בקליפסים,
הקונסטרוקציה הנושאת בעלת חתך מיוחד
לשתי וערב ,צבועה בצבע בתנור בתחתית
בגוון הנדרש ,מפרופילי פח מגולבן ,אלמנטי
תליה ע"י מוטות הברגה ,כל העבודים
והחיתוכים סביב פתחים ,קירות ,עמודים
וסביב גופי תאורה ,פרופילים  ,L+Zצבועים
בגוון התקרה ,בהיקף התקרה ,בידוד מצמר
זכוכית בעובי  5.0ס"מ ,במשקל מרחבי של 60
מ"ר
ק"ג/מ"ק ,עטוף ביריעות פ.ל.ב .שחור.

30.00

 22.01.0040תקרות אקוסטיות כדוגמת הקיים בבנין
במידות  60/60ס"מ המחיר כולל פרופיל  Lו -
 Zמאלומיניום צבוע לבן כל התקרה לרבות
אלמנטי התליה ע"י מוטות הברגה ,עד לביצוע
מושלם של העבודה.

745.00

מ"ר

236.00

142.00

סה"כ  22.01תקרות אקוסטיות

7,080.00

105,790.00
149,760.00

תת פרק  22.11מחיצות גבס וציפוי קירות
 22.11.0010מחיצות גבס חד-קרומיות )בשני הצדדים(
מגבס ירוק/ורוד בעובי כולל של  95-100מ"מ,
עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח
פלדה מגולבן  ,הכל עד גמר מושלם ,מוכן
לצביעה ,המדידה נטו  -ללא פתחים )משקוף
הפתח ,בידוד אקוסטי ושיפולים נמדדים
בנפרד(

מ"ר

25.00

172.00

סה"כ  22.11מחיצות גבס וציפוי קירות
סה"כ  22אלמנטים מתועשים בבינין.

4,300.00
4,300.00
154,060.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 097/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'097 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

ת א ור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
תת פרק  23.00כללי
מחירי הכלונסאות כוללים הכל הדרוש בדו"ח
יועץ
הקרקע .בתחילת העבודות על הקבלן להזמין
על
חשבונו את יועץ הקרקע לקידוחים הראשונים,
לבדיקתם ולקבלת המלצותו להמשך הקידוחים.
אין לצקת הכלונסאות ללא אישורו .אם יש צורך
בבדיקה של גיאולוג את הקידוחים ,עבודת
הגיאולוג תיכלל במחיר .המחיר המוצע
לכלונסאות הוא מחיר לעבודה מושלמת כולל
קידוח ,יציקה וזיון ,הובלת מכונת קידוח ,הכנת
רמפה לכניסה ,ביצוע כל העבודות לפי המפרט
המיוחד לביצוע כלונסאות לרבות צנורות ליציקה
כלונסאות ,שומרי מרחק לכיסוי הבטון ,חיזוקים
לכלוב הזיון ,הכנסת הזיון בעזרת המנוף ,פיקוח
המהנדס ,תוכניות  AS MADEתוך סימון
הסטיות וכו' ,לא תשולם כל תוספות למחירי
קידוח.
סה"כ  23.00כללי

תת פרק  23.10כלונסאות בטון בקדיחה
יבשה
 23.10.0010כלונסאות בטון ב 30-קידוח ויציקה בקוטר 50
ס"מ ובעומק עד  10מ' ,המחיר כולל זיון 10
מוטות קוטר  16מ"מ כולל חישוק לוליאני
מברזל קוטר  8מ"מ.

מטר

 23.10.0020כלונסאות בטון ב 30-קידוח ויציקה בקוטר 60
ס"מ ובעומק עד  12מ' ,המחיר כולל זיון 10
מוטות קוטר  16מ"מ כולל חישוק לוליאני
מברזל קוטר  8מ"מ.

מטר

 23.10.0030כלונסאות בטון ב 30-קידוח ויציקה בקוטר
 100ס"מ ובעומק עד  16מ' ,המחיר כולל זיון
 16מוטות קוטר  18מ"מ כולל חישוק לוליאני
מברזל קוטר  8מ"מ.

מטר

286.00

150.00

38.00

246.00

286.00

442.00

סה"כ  23.10כלונסאות בטון בקדיחה יבשה
סה"כ  23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

70,356.00

42,900.00

16,796.00
130,052.00
130,052.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 098/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'098 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

ת א ור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  24הריסות ופירוקים
תת פרק  24.00כללי
מחירי כל עבודות ההריסה השונות כוללים
תמיכות וחיזוקים זמניים ע"י רגלי "מסקו" ו/או
פרופילים בשטחי חתך שונים ו/או צינורות
פלדה ו/או פרופילי  RHSשל כל אלמנט
קונסטרוקטיבי ע"פ הנחיות המהנדס.
במחירי הפירוק וההריסה נכלל גם סילוק
פסולת למקום שיאושר ע"י הרשויות ,כולל
תשלומי אגרות אותן יש להגיש למפקח.
יש להגן על כל האלמנטים שנשארים באתר
ועלולים להפגע בזמן העבודות ע"י עטיפתם
באמצעים מאושרים בכפוף לאישור המפקח,
יש לבדוק האלמנטים מפעם לפעם לוודא
שההגנה במקומה ,כל האמור לעיל כלול
במחירי העבודה השונים ולא תשולם בעבורם
כל תמורה.
סה"כ  24.00כללי

תת פרק  24.12הריסת קירות ומחיצות
מבניה ומבטון
 24.12.0010הריסת קירות בנויים ומטויחים ו/או בטון כולל
חיפוי האבן בעובי  20ס"מ ,לרבות חגורות
בטון בתוך הבניה ללא הריסת קורה קיימת
מבטון הכל כמפורט בגיליון ק2-

קומפ'

 24.12.0020הריסת קירות בנויים ומטויחים ו/או בטון כולל
חיפוי האבן בעובי  20ס"מ ,לרבות חגורות
בטון בתוך הבניה ללא הריסת קוטרה קיימת
מבטון הכל כמפורט בגיליון ק3-

קומפ'

 24.12.0030הריסת קירות בנויים ומטויחים ו/או בטון כולל
חיפוי האבן בעובי  20ס"מ ,לרבות חגורות
בטון בתוך הבניה ללא הריסת קורה קיימת
מבטון הכל כמפורט בגיליון ק4-

קומפ'

1.00

1.00

3,931.00

3,931.00

3,931.00

3,931.00

להעברה בתת פרק 3.24.12
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:

11,793.00

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

1.00

3,931.00

3,931.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 099/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'099 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
11,793.00

 24.12.0040הריסת מעקות קיימים מבטון ו/או בנוים
ומטויחים בכל גובה שהוא במפלס גג קיים
 ,+10.05בכל מקום בו צומח קיר ו/או עמוד
וע"פ הנחיות המהנדס ,המחיר כולל סיתות
ברוחב הקיר החדש ולעומק  5-10ס"מ בתקרה
קומפ'
הכל ע"פ הנחיות המהנדס.

1.00

 24.12.0050הריסת קירות בנויים ומטויחים בעובי עד 15
ס"מ ,לרבות חגורות בטון בתוך הבניה הכל
כמפורט בגיליון א 2-של האדריכל במפלס
 ,+3.40למעט קיר חוץ הנמדד בנפרד.

1.00

קומפ'

24,571.00

3,441.00

סה"כ  24.12הריסת קירות ומחיצות מבניה ומבטון

24,571.00

3,441.00
39,805.00

תת פרק  24.13הריסת תקרות וקורות
בטון
 24.13.0010הריסת תקרת בטון מסיבית מטויחת בכל עובי
שהוא ,לרבות חיתוך הזיון מעל חלל חדר
מדרגות קיים בהמפלס .+10.05

מ"ר

16.00

492.00

סה"כ  24.13הריסת תקרות וקורות בטון

7,872.00
7,872.00

תת פרק  24.70פירוק גגות קלים וקילוף
שכבת איטום
 24.70.0010קילוף כל שכבות איטום מעל גג קיים כולל
בטקל ו/או מדה ו/או מילוי איטונג גרוס עד
לשבת הבטון המקורית במפלס +10.05

מ"ר

450.00

49.00

סה"כ  24.70פירוק גגות קלים וקילוף שכבת איטום
סה"כ  24הריסות ופירוקים

22,050.00
22,050.00
69,727.00

פרק  29מחירי שעות עבודה
תת פרק  29.01מחירי עבודות יומיות
)"רג'י"(
 29.01.0010פועל מקצועי סוג א'

ש"ע

50.00

49.00

לא לסיכום

 29.01.0020פועל פשוט

ש"ע

50.00

39.00

לא לסיכום

 29.01.0030מסגר מקצועי סוג א'

ש"ע

20.00

64.00

לא לסיכום

 29.01.0040מסגר עוזר

ש"ע

20.00

45.00

לא לסיכום

להעברה בתת פרק 3.29.01
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 100/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'100 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

מהעברה

 29.01.0050קונגו  +מפעיל

ש"ע

50.00

64.00

לא לסיכום

 29.01.0060קומפרסור  +פועל

ש"ע

10.00

147.00

לא לסיכום

 29.01.0070רצף מקצועי סוג א'

ש"ע

20.00

49.00

לא לסיכום

 29.01.0080רצף עוזר

ש"ע

20.00

39.00

לא לסיכום

 29.01.0090טיח מקצועי

ש"ע

20.00

49.00

לא לסיכום

ש"ע

20.00

39.00

לא לסיכום

 29.01.0100טיח עוזר
סה"כ  29.01מחירי עבודות יומיות )"רג'י"(

תת פרק  29.02מחירי ש"ע של כלים
מכניים )כולל מפעיל(
 29.02.0010מחפרון אופני  3D JCBאו  3CX JCBאו קייס K
ש"ע
580

40.00

123.00

לא לסיכום

 29.02.0020משאית רכינה )הייבר(

ש"ע

30.00

68.00

לא לסיכום

 29.02.0030בומג

ש"ע

10.00

68.00

לא לסיכום

 29.02.0040טרקטור עם עגלה לסילוק פסולת

ש"ע

50.00

68.00

לא לסיכום

סה"כ  29.02מחירי ש"ע של כלים מכניים )כולל מפעיל(
סה"כ  29מחירי שעות עבודה

פרק  40עבודות פיתוח שטח
תת פרק  40.20חפירה ,חציבה ,מילוי
והידוק
 40.20.0010מילוי בחומר גרנולרי מודרג לרבות פזור
בשכבות של  20ס"מ והידוק מבוקר

מ"ק

175.00

68.00

סה"כ  40.20חפירה ,חציבה ,מילוי והידוק

11,900.00
11,900.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 101/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'101 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  40.24הריסת משטחי מדרגות
ובטון שיפועים
 40.24.0010הריסת משטחי מדרגות חוץ ,ישרים ומשופעים
בכל עובי שהוא ,לרבות משולשי הבטון
המחופים באבן/מדרגות טרומיות ו/או כל
חומר אחר.

מ"ר

 40.24.0020הריסת רמפות משופעות בכל עובי שהוא,
לרבות הריצוף מכל חומר שהוא כולל מילוי
החול ,קיר התמך/גדר מחופה האבן התומך
ברמפה והיסוד שלו ,מאחזי היד ,אורך הקיר
כ 19-מ"א רוחב הרמפה כ - 1.8 -קומפלט

קומפ'

17.00

1.00

226.00

1,082.00

סה"כ  40.24הריסת משטחי מדרגות ובטון שיפועים

3,842.00

1,082.00
4,924.00

תת פרק  40.25הריסת קירות תמך
וגדרות מבטון
 40.25.0010הריסת קירות תמך ו/או גדרות מבטון בכל
עובי שהוא ,לרבות חיתוך הזיון.

מ"ק

14.00

492.00

סה"כ  40.25הריסת קירות תמך וגדרות מבטון

6,888.00
6,888.00

תת פרק  40.26פירוק גגות קלים וקילוף
שכבת איטום
 40.26.0010פירוק סככה מעץ קיימת בשטח של כ 70 -מ"ר .קומפ'

1.00

1,376.00

סה"כ  40.26פירוק גגות קלים וקילוף שכבת איטום

1,376.00
1,376.00

תת פרק  40.52מדרגות וחגורות בטון
 40.52.0010מדרגות מבטון ב) 30-בטון גלוי ומוחלק( על
משטח בטון משופע בעובי  15ס"מ ומשולשים
בחתך עד  40/16ס"מ ,לרבות מצע מהודק
וזיון הבטון

מטר

17.00

296.00

סה"כ  40.52מדרגות וחגורות בטון

5,032.00
5,032.00

תת פרק  40.53ריצוף באבנים משתלבות
 40.53.0010ריצוף באבנים משתלבות ,בעובי  6ס"מ גמר
מחוספס אפור דגם "אוני" או מלבנית  10/20או
רבועית  20/20 ,15/15או ש"ע לרבות שכבת
מ"ר
חול  5ס"מ )לא כולל מצע(

300.00

68.00

סה"כ  40.53ריצוף באבנים משתלבות

20,400.00
20,400.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 102/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'102 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  40.64קירות כובד
הערה :בסעיפי קירות כובד המחיר כולל את
עבודות העפר ליסוד ולקיר ,את המילוי חוזר,
היסוד ,הקיר ,התפרים ,הנקזים וכל הנדרש
לביצוע מושלם של הקיר.
 40.64.0010הגבהת קירות פיתוח קיימים ע"י קיר כובד
מאבן בגוון ועיבוד כדוגמת הקיים ע"ג קיר/גדר
קיימת עם גב בטון )ללא דבש( ,לרבות עיבוד
ראש הקיר ,קוצים בקטרים שונים כולל קידוח
ודבק אפוקסי הכל מושלם לפי פרט בגיליון
ק.8-

מ"ק

87.00

983.00

85,521.00

 40.64.0020קיר כובד מאבן בגוון ועיבוד כדוגמת הקיים עם
גב בטון )ללא דבש( ,לרבות עיבוד ראש הקיר

מ"ק

75.00

669.00

50,175.00
135,696.00
186,216.00

סה"כ  40.64קירות כובד
סה"כ  40עבודות פיתוח שטח

פרק  57קווי מים  ,ביוב וניקוז חיצוניים
תת פרק  57.02קווים לאספקת מים
הערה :אספקת והנחת צינורות מים תת
קרקעי כולל  -חפירה ו/או חציבה,התגברות
על מחשוליםעל קרקעים ומחשולים תת
קרקעים,עטיפת חול,כיסוי תעלות בחול
בהידוק מבוקר בשיכבות של  20ס"מ ל98%-
מוד אאשהו בכבישים וכל מרכיבי החומרים
ועבודות לפי מפרט )57כולל ספחים ואביזרי
ריתוח חשמלי(
 57.02.0018חיבור לצינור מים קיים מכל סוג וקוטר עם
צינור חדש קוטר  63מ"מ

יח'

 57.02.0020צינור בקוטר  20מ"מ עשוי פוליאטילן מצולב
שחור דרג  15לרבות ספחים בעומק עד 1.75
מ'.

מטר

 57.02.0041צינור בקוטר  63מ"מ עשוי פוליאטילן מצולב
שחור דרג  15לרבות ספחים בעומק עד 1.75
מ'.

מטר

 57.02.0080פרט "גמל" עילי כולל ברזי אלכסוניים ""3/4
)לחיבור ברזיה(  ,קטעי צינורות פלדה
קומפ'
מגולבנות " ,3/4ספחים וחומרי עזר.

1.00

5.00

45.00

1.00

737.00

49.00

94.00

207.00

להעברה בתת פרק 3.57.02
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

737.00

245.00

4,230.00

207.00
5,419.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 103/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'103 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

 57.02.0082ברז גן "3/4

סך הכל
5,419.00

יח'

1.00

123.00

סה"כ  57.02קווים לאספקת מים

123.00
5,542.00

תת פרק  57.03מערכת ביוב
הארה :קווי הביוב התקבלו ע"י המזמין רק
לאחר קבלת תכניות לאחר ביצוע "MADE
 "ASותוצאות בדיקות וידאו וזה כלול במחיר
יחידות שונות.
הערה :אספקת והנחת צינורות מים תת
קרקעי כולל  -חפירה ו/או חציבה,התגברות
על מחשוליםעל קרקעים ומחשולים תת
קרקעים,עטיפת חול,כיסוי תעלות בחול
בהידוק מבוקר בשיכבות של  20ס"מ ל98%-
מוד אאשהו בכבישים וכל מרכיבי החומרים
ועבודות לפי מפרט )57כולל ספחים ואביזרי
ריתוח חשמלי(
 57.03.0005צינור פי.וי.סי .עבה לביוב בקוטר  160מ"מ
בעומק עד  1.25מ'.

מטר

20.00

 57.03.0020תא בקרה עגולה מחוליות טרומיות בקוטר
 0.80מ' בעומק עד  1.25מ' ,עם תקרה ומכסה
בטון בקוטר  60ס"מ לעומס  12.5טון כולל את
קומפ'
העבדות עפר הנידרשות.

1.00

 57.03.0160מפל חיצוני צמוד לקיר תומך מצינור
 HDPEבקוטר  160מ"מ בעומק עד  4.0מ'
כולל עטיפת בטון וכל העבודות הנדרשות -
לפי פרט סטנדרטי

יח'

1.00

 57.03.0170תוספת עבור התקנת תא ביוב חדש בכל קוטר
ועומק שהוא על צינור ביוב קיים כולל כל
העבודות הנדרשות והחזרת מצב השטח
לקדמותו.

יח'

 57.03.0180תוספת עבור התחברות לתא ביוב קיים עם
צינור ביוב  160מ"מ חדש כולל כל העבודות
הנדרשות והחזרת מצב השטח לקדמותו.

יח'

1.00

1.00

118.00

2,163.00

2,654.00

737.00

933.00

סה"כ  57.03מערכת ביוב

2,360.00

2,163.00

2,654.00

737.00

933.00
8,847.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 104/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'104 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  57.04קוי וניקוז
 57.04.0005צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "" SN-8קוטר
 160מ"מ ,מיוצרים לפי ת"י  ,884מונחים
בקרקע בעומק עד  1.25מ' לרבות עטיפת חול

מטר

30.00

 57.04.0020תא בקרה עגולה מחוליות טרומיות בקוטר
 0.80מ' בעומק עד  1.25מ' ,עם תקרה ומכסה
בטון בקוטר  60ס"מ לעומס  12.5טון כולל את
קומפ'
העבדות עפר הנידרשות.

2.00

 57.04.0025תא בקרה עגולה מחוליות טרומיות בקוטר
 1.00מ' בעומק עד  1.75מ' ,עם תקרה ומכסה
בטון בקוטר  60ס"מ לעומס  12.5טון כולל את
קומפ'
העבדות עפר הנידרשות.

1.00

 57.04.0060תוספת עבור התחברות לתא ניקוז קיים עם
צינור ביוב  160מ"מ חדש כולל כל העבודות
הנדרשות והחזרת מצב השטח לקדמותו.

1.00

קומפ'

118.00

2,163.00

3,145.00

3,145.00

סה"כ  57.04קוי וניקוז
סה"כ  57קווי מים  ,ביוב וניקוז חיצוניים

3,540.00

4,326.00

3,145.00

3,145.00
14,156.00
28,545.00

פרק  59מרחבים מוגנים ומקלטים
תת פרק  59.50מערכות אוורור וסינון
אב"כ
 59.50.0010מערכת אוורור וסינון אב"כ למקלטים ומרחבים
מוגנים מסוג "תיבת נח" דגם FAH- 800/300
או ש"ע ,לפי ת"י  .4570המערכת כוללת :מסנן
ראשוני עם ווסת הדף וואקום ,מסנן ראשי נגד
אב"כ ,מפוח הפועל על מנוע חשמלי והפעלה
ידנית למקרה של הפסקת חשמל בשעת
חירום ,תאורת חירום ,מד כמות אוויר ,שסתום
הדף ושחרור לחץ ) 3בר( להוצאת אוויר
מהמקלט ,התקנה במקלט תקני ובדיקת
קומפ'
אטימות/על לחץ.

3.00

17,347.00

להעברה בתת פרק 3.59.50
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

52,041.00

52,041.00

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 105/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'105 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

יחידה

ת א ור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
52,041.00

 59.50.0020מערכת אוורור וסינון אב"כ למקלטים ומרחבים
מוגנים מסוג "תיבת נוח" דגם - 1600/600
 FAHאו ש"ע ,לפי ת"י  4570המערכת כוללת:
מסנן ראשוני עם ווסת הדף וואקום ,מסנן
ראשי נגד אב"כ ,מפוח הפועל על מנוע חשמלי
ללא הפעלה ידנית ,עם דרישה לגיבוי חשמל
ע"י גנרטור חירום ,תאורת חירום ,מד כמות
אוויר ,שסתום הדף ושחרור לחץ ) 3בר(
להוצאת אוויר מהמקלט ,התקנה במקלט תקני
קומפ'
ובדיקת אטימות/על -לחץ.

4.00

31,352.00

סה"כ  59.50מערכות אוורור וסינון אב"כ
סה"כ  59מרחבים מוגנים ומקלטים

125,408.00
177,449.00
177,449.00

פרק  60שילוט ושונות
תת פרק  60.01שילוט לפי דרישות מכבי
אש.
 60.01.0001אספקה והרכבת שילוט לפי דרישות מכבי אש,
פולט אור ,מפי.וי.סי .קשיח בעובי  13מ"מ
במידות
 20/30ס"מ לפי קטלוג של חב' הלפרין ובניו
בע"מ
או ש"ע.

יח'

 60.01.0002אספקה והרכבת שילוט לפי דרישות מכבי אש,
פולט אור ,מפי.וי.סי .קשיח בעובי  13מ"מ
במידות
 15/30ס"מ לפי קטלוג של חב' הלפרין ובניו
בע"מ
או ש"ע.

יח'

20.00

 60.01.0003אספקה והרכבת שילוט לפי דרישות מכבי אש,
פולט אור ,מפי.וי.סי .קשיח בעובי  13מ"מ
במידות
 5/10ס"מ לפי קטלוג של חב' הלפרין ובניו בע"מ
יח'
או ש"ע.

20.00

30.00

49.00

49.00

49.00

סה"כ  60.01שילוט לפי דרישות מכבי אש.

1,470.00

980.00

980.00
3,430.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 106/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'106 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
מבנה  3בי"ס לבנות

סעיף

ת א ור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  60.02אטימת פירים לפי
דרישות מכבי אש.
 60.02.0010סגירה ואטימה של פירי/מעברי צנרת אנכיים
ואופקיים ,כבלי חשמל ו/או תקשורת למינהם
כנגד
אש ,ע"פ דרישות מכבי אש בכל האגפים.

קומפ'

1.00

1,475.00

סה"כ  60.02אטימת פירים לפי דרישות מכבי אש.

1,475.00
1,475.00

תת פרק  60.03שילוט כללי
 60.03.0010שלטי מספור חדרים לפי רשימה ופרטי
האדריכל.

יח'

23.00

49.00

1,127.00

 60.03.0020שלטי מספרים ע"ג קירות לפי רשימה ופרטי
האדריכל.

יח'

23.00

49.00

1,127.00

 60.03.0030שלטי הכוונה לפי רשימה ופרטי האדריכל.

יח'

10.00

49.00

490.00
2,744.00
7,649.00
5,015,167.60

סה"כ  60.03שילוט כללי
סה"כ  60שילוט ושונות
סה"כ בי"ס לבנות

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 107/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :

אומדן המתכנן )ריכוז(

21/04/2015
דף מס'107 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

מבנה  1כללי
פרק  00כללי
תת פרק  00.01כללי
סה"כ  00כללי
סה"כ  1כללי
מבנה  2בי"ס לבנים
פרק  01עבודות עפר
תת פרק  01.00עבודות עפר והכנת השטח

3,342.00

תת פרק  01.02חפירה ו/או חציבה

5,665.00
9,007.00

סה"כ  01עבודות עפר
פרק  02עבודות בטון יצוק באתר
תת פרק  02.00כללי
תת פרק  02.11מצעים

8,805.00

תת פרק  02.41קורות יסוד

12,657.00

תת פרק  02.50מרצפים ורצפות

29,755.00

תת פרק  02.60קירות ועמודים

93,100.00

תת פרק  02.71קורות ומעקות

28,120.00

תת פרק  02.81תקרות וגגות בטון מלא

184,688.00

תת פרק  02.96יציקות ביניים ושונות.

30,791.00

תת פרק  02.97עמודי ופחי פלדה ,ברגי עיגון וקוצים 79,691.00
תת פרק  02.98פלדת זיון
סה"כ  02עבודות בטון יצוק באתר

180,982.00
648,589.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 108/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'108 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

פרק  04עבודות בניה
תת פרק  04.01בניה בבלוקים

18,995.00

תת פרק  04.20בניה בבלוקי איטונג

5,790.00
24,785.00

סה"כ  04עבודות בניה
פרק  05עבודות איטום ובידוד
תת פרק  05.00כללי
תת פרק  05.01יצירת שיפועים בגגות והגנות על
בידוד טרמי

26,845.00

תת פרק  05.02איטום גגות שטוחים

86,375.00

תת פרק  05.03איטום רצפות

19,215.00

תת פרק  05.04איטום רצפות חדרי שרותים

9,240.00

תת פרק  05.05איטום קירות חוץ מחופות באבן

47,120.00

תת פרק  05.06בידוד תקרות ,גגות וקירות

34,220.00
223,015.00

סה"כ  05עבודות איטום ובידוד
פרק  06מסגרות ונגרות אומן
תת פרק  06.00כללי
תת פרק  06.01דלתות עץ

25,065.00

תת פרק  06.03דלתות פלדה ומלבנים  -תריסים
ורשתות לדלתות

43,865.00

תת פרק  06.04חלונות פלדה ושונות מפלדה

54,373.00

תת פרק  06.06ארונות ,ארונות מטבח מעץ

33,024.00

תת פרק  06.07פריטים שונים

44,534.00

תת פרק  06.08מעקות וסורגים

91,180.00

סה"כ  06מסגרות ונגרות אומן

292,041.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 109/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'109 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

פרק  07מתקני תברואה
תת פרק  07.01קבועות תברואיות

26,059.00

תת פרק  07.02מערכת הדלוחין וניקוז מזגנים

51,000.80

תת פרק  07.03מערכת המים במבנה

28,515.00

תת פרק  07.04מערכת ניקוז מי גשם

27,474.00
133,048.80

סה"כ  07מתקני תברואה
פרק  08פרק  08 -עבודות חשמל
תת פרק  08.01תת פרק  01 -נקודות

75,175.00

תת פרק  08.02תת פרק  02 -אינסטלציה חשמלית 5,230.00
תת פרק  08.03תת פרק  03 -מובילים

12,860.00

תת פרק  08.04תת פרק  04 -לוחות חשמל

51,766.00

תת פרק  08.05תת פרק  05 -מערכת הארקות

3,983.00

תת פרק  08.06תת פרק  06 -אביזרים והתקנתם

12,426.00

תת פרק  08.07תת פרק  07 -בדיקות ,שונות
ו תוס פ ו ת

28,181.00

תת פרק  08.08תת פרק  08 -מערכת גילוי וכיבוי
אש

20,302.00

תת פרק  08.09תת פרק  09 -גופי תאורה

136,685.00

תת פרק  08.10תת פרק  10 -מערכת כריזת חרום 31,314.00
תת פרק  08.11תת פרק  11 -מערכת טלפוניה

3,262.00

תת פרק  08.12תת פרק  12 -טלויזיה במעגל סגור 61,033.00
CCTV
סה"כ  08פרק  08 -עבודות חשמל

442,217.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 110/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'110 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

פרק  09עבודות טיח
תת פרק  09.00כללי
תת פרק  09.01טיח פנים

63,650.00

תת פרק  09.03טיח צמנט

7,875.00
71,525.00

סה"כ  09עבודות טיח
פרק  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו
תת פרק  10.00כללי
תת פרק  10.01ריצוף באריחי טראצו וקרמיקה

229,890.00

תת פרק  10.04מדרגות

26,500.00

תת פרק  10.05חיפוי קירות

49,560.00
305,950.00

סה"כ  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו
פרק  11עבודות צביעה
תת פרק  11.11צבע פנים

25,146.00
25,146.00

סה"כ  11עבודות צביעה
פרק  12עבודות אלומיניום
תת פרק  12.00כללי
תת פרק  12.02חלונות אלומיניום תריסים ורשתות

164,583.00

תת פרק  12.03מערכות הצללה
164,583.00

סה"כ  12עבודות אלומיניום
פרק  14עבודות אבן
תת פרק  14.00כללי
תת פרק  14.01חיפוי קירות באבן

247,380.00

תת פרק  14.02עיבוד פתחים בקירות אבן

34,560.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 111/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'111 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
סך תת פרק
תת פרק  14.04שונות

סך פרק

סך מבנה

43,680.00
325,620.00

סה"כ  14עבודות אבן
פרק  15מתקני מיזוג אויר
תת פרק  15.01תת פרק 1

243,542.00
243,542.00

סה"כ  15מתקני מיזוג אויר
פרק  17מעליות
תת פרק  17.40מעליות ל 8-נוסעים לבנין ציבור

160,197.00
160,197.00

סה"כ  17מעליות
פרק  20נגרות חרש
תת פרק  20.40פרגולות

36,900.00
36,900.00

סה"כ  20נגרות חרש
פרק  22אלמנטים מתועשים בבינין.
תת פרק  22.01תקרות אקוסטיות

77,460.00

תת פרק  22.11מחיצות גבס וציפוי קירות

7,740.00
85,200.00

סה"כ  22אלמנטים מתועשים בבינין.
פרק  23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
תת פרק  23.00כללי
תת פרק  23.10כלונסאות בטון בקדיחה יבשה

68,229.00
68,229.00

סה"כ  23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
פרק  24הריסות ופירוקים
תת פרק  24.00כללי
תת פרק  24.12הריסת קירות ומחיצות מבניה ומבטון 38,331.00
תת פרק  24.13הריסת תקרות וקורות בטון

6,888.00

תת פרק  24.14הריסת משטחי מדרגות ובטון
שיפועים

19,656.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 112/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'112 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
סך תת פרק
תת פרק  24.22חציבת שקעים בקירות וקורות

833.00

תת פרק  24.70פירוק גגות קלים וקילוף שכבת
איטום

23,275.00

סה"כ  24הריסות ופירוקים

סך פרק

סך מבנה

88,983.00

פרק  29מחירי שעות עבודה
תת פרק  29.01מחירי עבודות יומיות )"רג'י"(
תת פרק  29.02מחירי ש"ע של כלים מכניים )כולל
מפעיל(
סה"כ  29מחירי שעות עבודה
פרק  40עבודות פיתוח שטח
תת פרק  40.20חפירה ,חציבה ,מילוי והידוק

9,180.00

תת פרק  40.24הריסת משטחי מדרגות ובטון
שיפועים

4,020.00

תת פרק  40.25הריסת קירות תמך וגדרות מבטון

5,412.00

תת פרק  40.52מדרגות וחגורות בטון

3,848.00

תת פרק  40.53ריצוף באבנים משתלבות

2,040.00

תת פרק  40.64קירות כובד

89,085.00
113,585.00

סה"כ  40עבודות פיתוח שטח
פרק  57קווי מים  ,ביוב וניקוז חיצוניים
תת פרק  57.02קווים לאספקת מים

4,132.00

תת פרק  57.03מערכת ביוב

6,930.00

תת פרק  57.04קוי וניקוז

4,523.00

סה"כ  57קווי מים  ,ביוב וניקוז חיצוניים

15,585.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 113/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'113 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

פרק  59מרחבים מוגנים ומקלטים
תת פרק  59.50מערכות אוורור וסינון אב"כ

111,403.00
111,403.00

סה"כ  59מרחבים מוגנים ומקלטים
פרק  60שילוט ושונות
תת פרק  60.01שילוט לפי דרישות מכבי אש.

3,430.00

תת פרק  60.02אטימת פירים לפי דרישות מכבי אש1,475.00 .
תת פרק  60.03שילוט כללי

2,744.00
7,649.00

סה"כ  60שילוט ושונות
סה"כ  2בי"ס לבנים

3,596,799.80

מבנה  3בי"ס לבנות
פרק  01עבודות עפר
תת פרק  01.00עבודות עפר והכנת השטח

5,013.00

תת פרק  01.02חפירה ו/או חציבה

11,020.00
16,033.00

סה"כ  01עבודות עפר
פרק  02עבודות בטון יצוק באתר
תת פרק  02.00כללי
תת פרק  02.11מצעים

17,755.00

תת פרק  02.41קורות יסוד

27,810.00

תת פרק  02.50מרצפים ורצפות

64,680.00

תת פרק  02.60קירות ועמודים

278,272.00

תת פרק  02.71קורות ומעקות

42,119.00

תת פרק  02.81תקרות וגגות בטון מלא

285,710.00

תת פרק  02.96יציקות ביניים ושונות.

12,273.00

תת פרק  02.97עמודי ופחי פלדה ,ברגי עיגון וקוצים 87,003.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 114/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'114 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
סך תת פרק
תת פרק  02.98פלדת זיון

סך פרק

סך מבנה

348,932.00
1,164,554.00

סה"כ  02עבודות בטון יצוק באתר
פרק  04עבודות בניה
תת פרק  04.01בניה בבלוקים

91,400.00

תת פרק  04.20בניה בבלוקי איטונג

5,790.00
97,190.00

סה"כ  04עבודות בניה
פרק  05עבודות איטום ובידוד
תת פרק  05.00כללי
תת פרק  05.01יצירת שיפועים בגגות והגנות על
בידוד טרמי

30,975.00

תת פרק  05.02איטום גגות שטוחים

77,590.00

תת פרק  05.03איטום רצפות

44,030.00

תת פרק  05.04איטום רצפות חדרי שרותים

2,688.00

תת פרק  05.05איטום קירות חוץ מחופות באבן

39,520.00

תת פרק  05.06בידוד תקרות ,גגות וקירות

29,580.00
224,383.00

סה"כ  05עבודות איטום ובידוד
פרק  06מסגרות ונגרות אומן
תת פרק  06.00כללי
תת פרק  06.01דלתות עץ

38,433.00

תת פרק  06.03דלתות פלדה ומלבנים  -תריסים
ורשתות לדלתות

29,623.00

תת פרק  06.04חלונות פלדה ושונות מפלדה

60,328.00

תת פרק  06.06ארונות ,ארונות מטבח מעץ

41,280.00

תת פרק  06.07פריטים שונים

49,448.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 115/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'115 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
סך תת פרק
תת פרק  06.08מעקות וסורגים

סך פרק

סך מבנה

226,826.00
445,938.00

סה"כ  06מסגרות ונגרות אומן
פרק  07מתקני תברואה
תת פרק  07.01קבועות תברואיות

32,792.00

תת פרק  07.02מערכת הדלוחין וניקוז מזגנים

80,986.60

תת פרק  07.03מערכת המים במבנה

40,186.00

תת פרק  07.04מערכת ניקוז מי גשם

41,244.00
195,208.60

סה"כ  07מתקני תברואה
פרק  08פרק  08 -עבודות חשמל
תת פרק  08.01תת פרק  01 -נקודות

96,602.00

תת פרק  08.02תת פרק  02 -אינסטלציה חשמלית 2,845.00
תת פרק  08.03תת פרק  03 -מובילים

15,410.00

תת פרק  08.04תת פרק  04 -לוחות חשמל

47,327.00

תת פרק  08.05תת פרק  05 -מערכת הארקות

3,983.00

תת פרק  08.06תת פרק  06 -אביזרים והתקנתם

24,762.00

תת פרק  08.07תת פרק  07 -בדיקות ,שונות
ו תוס פ ו ת

30,386.00

תת פרק  08.08תת פרק  08 -מערכת גילוי וכיבוי
אש

21,484.00

תת פרק  08.09תת פרק  09 -גופי תאורה

110,313.00

תת פרק  08.10תת פרק  10 -מערכת כריזת חרום 12,047.00
תת פרק  08.11תת פרק  11 -מערכת טלפוניה

3,262.00

תת פרק  08.12תת פרק  12 -טלויזיה במעגל סגור 61,033.00
CCTV
סה"כ  08פרק  08 -עבודות חשמל

429,454.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 116/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'116 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

פרק  09עבודות טיח
תת פרק  09.00כללי
תת פרק  09.01טיח פנים

144,150.00

תת פרק  09.03טיח צמנט

7,560.00
151,710.00

סה"כ  09עבודות טיח
פרק  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו
תת פרק  10.00כללי
תת פרק  10.01ריצוף באריחי טראצו וקרמיקה

287,351.00

תת פרק  10.04מדרגות

22,525.00

תת פרק  10.05חיפוי קירות

53,100.00
362,976.00

סה"כ  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו
פרק  11עבודות צביעה
תת פרק  11.11צבע פנים

34,086.00
34,086.00

סה"כ  11עבודות צביעה
פרק  12עבודות אלומיניום
תת פרק  12.00כללי
תת פרק  12.02חלונות אלומיניום תריסים ורשתות

238,180.00

תת פרק  12.03מערכות הצללה

8,398.00
246,578.00

סה"כ  12עבודות אלומיניום
פרק  14עבודות אבן
תת פרק  14.00כללי
תת פרק  14.01חיפוי קירות באבן

219,450.00

תת פרק  14.02עיבוד פתחים בקירות אבן

37,440.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 117/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'117 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
סך תת פרק
תת פרק  14.04שונות

סך פרק

סך מבנה

43,680.00
300,570.00

סה"כ  14עבודות אבן
פרק  15מתקני מיזוג אויר
תת פרק  15.01תת פרק 1

378,002.00
378,002.00

סה"כ  15מתקני מיזוג אויר
פרק  17מעליות
תת פרק  17.40מעליות ל 8-נוסעים לבנין ציבור

160,197.00
160,197.00

סה"כ  17מעליות
פרק  19מסגרות חרש
תת פרק  19.10מסגרות חרש

17,690.00
17,690.00

סה"כ  19מסגרות חרש
פרק  20נגרות חרש
תת פרק  20.40פרגולות

36,900.00
36,900.00

סה"כ  20נגרות חרש
פרק  22אלמנטים מתועשים בבינין.
תת פרק  22.01תקרות אקוסטיות

149,760.00

תת פרק  22.11מחיצות גבס וציפוי קירות

4,300.00
154,060.00

סה"כ  22אלמנטים מתועשים בבינין.
פרק  23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
תת פרק  23.00כללי
תת פרק  23.10כלונסאות בטון בקדיחה יבשה
סה"כ  23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

130,052.00
130,052.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 118/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'118 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

פרק  24הריסות ופירוקים
תת פרק  24.00כללי
תת פרק  24.12הריסת קירות ומחיצות מבניה ומבטון 39,805.00
תת פרק  24.13הריסת תקרות וקורות בטון

7,872.00

תת פרק  24.70פירוק גגות קלים וקילוף שכבת
איטום

22,050.00

69,727.00

סה"כ  24הריסות ופירוקים
פרק  29מחירי שעות עבודה
תת פרק  29.01מחירי עבודות יומיות )"רג'י"(
תת פרק  29.02מחירי ש"ע של כלים מכניים )כולל
מפעיל(
סה"כ  29מחירי שעות עבודה
פרק  40עבודות פיתוח שטח
תת פרק  40.20חפירה ,חציבה ,מילוי והידוק

11,900.00

תת פרק  40.24הריסת משטחי מדרגות ובטון
שיפועים

4,924.00

תת פרק  40.25הריסת קירות תמך וגדרות מבטון

6,888.00

תת פרק  40.26פירוק גגות קלים וקילוף שכבת
איטום

1,376.00

תת פרק  40.52מדרגות וחגורות בטון

5,032.00

תת פרק  40.53ריצוף באבנים משתלבות

20,400.00

תת פרק  40.64קירות כובד

135,696.00

סה"כ  40עבודות פיתוח שטח

186,216.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 119/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'119 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

פרק  57קווי מים  ,ביוב וניקוז חיצוניים
תת פרק  57.02קווים לאספקת מים

5,542.00

תת פרק  57.03מערכת ביוב

8,847.00

תת פרק  57.04קוי וניקוז

14,156.00
28,545.00

סה"כ  57קווי מים  ,ביוב וניקוז חיצוניים
פרק  59מרחבים מוגנים ומקלטים
תת פרק  59.50מערכות אוורור וסינון אב"כ

177,449.00
177,449.00

סה"כ  59מרחבים מוגנים ומקלטים
פרק  60שילוט ושונות
תת פרק  60.01שילוט לפי דרישות מכבי אש.

3,430.00

תת פרק  60.02אטימת פירים לפי דרישות מכבי אש1,475.00 .
תת פרק  60.03שילוט כללי
סה"כ  60שילוט ושונות
סה"כ  3בי"ס לבנות

2,744.00
7,649.00
5,015,167.60

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 120/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'120 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש

סך מבנה

סך פרק
מבנה  1כללי
פרק  00כללי
סה"כ  1כללי
מבנה  2בי"ס לבנים
פרק  01עבודות עפר

9,007.00

פרק  02עבודות בטון יצוק באתר

648,589.00

פרק  04עבודות בניה

24,785.00

פרק  05עבודות איטום ובידוד

223,015.00

פרק  06מסגרות ונגרות אומן

292,041.00

פרק  07מתקני תברואה

133,048.80

פרק  08פרק  08 -עבודות חשמל

442,217.00

פרק  09עבודות טיח

71,525.00

פרק  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו

305,950.00

פרק  11עבודות צביעה

25,146.00

פרק  12עבודות אלומיניום

164,583.00

פרק  14עבודות אבן

325,620.00

פרק  15מתקני מיזוג אויר

243,542.00

פרק  17מעליות

160,197.00

פרק  20נגרות חרש

36,900.00

פרק  22אלמנטים מתועשים בבינין.

85,200.00

פרק  23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

68,229.00

פרק  24הריסות ופירוקים

88,983.00

פרק  29מחירי שעות עבודה
פרק  40עבודות פיתוח שטח

113,585.00

פרק  57קווי מים  ,ביוב וניקוז חיצוניים

15,585.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 121/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'121 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
סך פרק
פרק  59מרחבים מוגנים ומקלטים

111,403.00

פרק  60שילוט ושונות

7,649.00

סה"כ  2בי"ס לבנים

סך מבנה

3,596,799.80

מבנה  3בי"ס לבנות
פרק  01עבודות עפר

16,033.00

פרק  02עבודות בטון יצוק באתר

1,164,554.00

פרק  04עבודות בניה

97,190.00

פרק  05עבודות איטום ובידוד

224,383.00

פרק  06מסגרות ונגרות אומן

445,938.00

פרק  07מתקני תברואה

195,208.60

פרק  08פרק  08 -עבודות חשמל

429,454.00

פרק  09עבודות טיח

151,710.00

פרק  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו

362,976.00

פרק  11עבודות צביעה

34,086.00

פרק  12עבודות אלומיניום

246,578.00

פרק  14עבודות אבן

300,570.00

פרק  15מתקני מיזוג אויר

378,002.00

פרק  17מעליות

160,197.00

פרק  19מסגרות חרש

17,690.00

פרק  20נגרות חרש

36,900.00

פרק  22אלמנטים מתועשים בבינין.

154,060.00

פרק  23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

130,052.00

פרק  24הריסות ופירוקים

69,727.00

פרק  29מחירי שעות עבודה
פרק  40עבודות פיתוח שטח

186,216.00

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 122/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'122 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש
סך פרק
פרק  57קווי מים  ,ביוב וניקוז חיצוניים

28,545.00

פרק  59מרחבים מוגנים ומקלטים

177,449.00

פרק  60שילוט ושונות

7,649.00

סה"כ  3בי"ס לבנות

סך מבנה

5,015,167.60

** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

קובץ :ביס בצ  21בית שמש 123/...

קידום ניהול ותכנון בע"מ
רח' יגאל אלון ) 1מרכז ביג( בית שמש
טל 072-2324490/1 :פקס02-9915044 :
21/04/2015
דף מס'123 :

בי"ס ב.צ 21 .בית שמש

סך מבנה
מבנה  1כללי
מבנה  2בי"ס לבנים

3,596,799.80

מבנה  3בי"ס לבנות

5,015,167.60

סך הכל
8,611,967.40
סה"כ כללי
1,550,154.13
 18%מע"מ
10,162,121.53
סה"כ כולל מע"מ
** פ י ק ה נ ד ס ה ** ת.ד 8760 .ירושלים  91087טל 6514843:פקס02-6535893:

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.12.1

____________
תאריך
קובץ :ביס בצ  21בית שמש

