דוח כתב כמויות
בארי  תוספת ממ"מ  זוגו מס'   41בית איריס .

ש היז :קיבו בארי  מ.א .אשכול
ש מנהל הפרויקט :יניב גלברד  ק .בארי  ,שבתאי גבאי  מא אשכול
מספר הזמנה :
אסמכתא  :תאו ופיקוח  שורש הנדסה
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מספר
סעי
מבנה 01

תאור

יחידת כמות
מידה

מחיר
חוזה

סה''כ
חוזה

הערה:
העבודות המפורטות להל כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בני",
"האוגד הכחול" ,וג לנאמר בתנאי המכרז והמפרט המיוחד שמצורפי
למסמ #זה.
הערה:
הגידור סביב אזור הבניה של כל ממ"מ יבוצע ע"י הקבל ע גדר רשת בגובה
 2מטר  ,כולל עמודי כל  3מ'  ,כולל חיזוק בחלק העליו בלוחות ע&
אופקיי ,כולל כיסוי בבד יוטה עבה בגוו לב מוג  , UVכולל התקנת שער
דו כנפי ברוחב כ)  6מ' עבור כניסה לרכב  ,השער יכלול התק נעילה ,הכל לפי
דרישות הקיבו& ודרישות הבטיחות על פי חוק .לא ישול לקבל עבור הגידור
ועלותו תהיה כלולה במחירי היחידה של הסעיפי בכתב הכמויות.
.
הערה:
באחריות הקבל לשמור על שלמות ותקינות השבילי המובילי אל אזור
הבניה לרבות כיסוי השבילי בחול לפי הצור ,#בסיו הבניה הקבל ימסור
את השטח והשבילי במצב המקורי ויתק על חשבונו כל נזק או קלקול
במידה ויגרמו מעבודתו.
הערה:
באחריות הקבל לשמור על שלמות ותקינות האיטו בגגות קיימי
הסמוכי למבנה הממ"מ  ,כולל כיסוי ביריעת בד גאוטכני ובניילו עבה
וזאת בכל תקופת העבודה עד מסירתה בשלמות ,במקרה של פגיעה באיטו
הקיי הקבל יידרש לבצע איטו חדש על חשבונו.
הערה:
כל העבודות כוללות אספקה והתקנה של החומרי הנדרשי לעבודה
בשלמותה אלא ע נאמר אחרת בסעיפי כתב הכמויות ,מחירי הסעיפי
כוללי את כל הפיגומי הציוד והכלי הנדרשי לביצוע העבודות
בשלמות .
הערה:
עבודות החפירה ,ההריסות והפרוקי כוללי פינוי לאתר מורשה ,הקבל
יקח בחשבו את העלויות ויכלול אות במחירי היחידה
הערה:
פינוי פסולת מאתר הבניה לאתר פסולת בניה מורשה יבוצע לפחות פע
בחודש ,באחריות ועל חשבו הקבל .
הערה:
כל בדיקות המעבדה הנדרשות לפי התקני והמפרטי ה באחריות ועל
חשבו הקבל.
הערה:
עבודות נוספות יתומחרו על בסיס מחירי החוזה ובהעדר בסיס למחיר בחוזה
ה יתומחרו על בסיס מחירו "דקל" בהנחה של . 10 %

פרק   01עבודות עפר
עבודות עפר
1.01.1.01

חפירה ו/או חציבה בשטח לעומקי שוני כנדרש .לרבות מילוי חוזר ממיטב מ"ק
העפר מהודק בשכבות של  15 / 20ס"מ ו/או סילוק למקו שפ#
מאושר.המדידה נטו ללא מרחבי עבודה וללא שיפועי חפירה.

30

1.01.1.02

חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד במידות שונות .לרבות מילוי חוזר ממיטב מ"ק
העפר מהודק בשכבות של  15 / 20ס"מ ו/או סילוק למקו שפ#
מאושר.המדידה נטו ללא מרחבי עבודהוללא שיפועי חפירה.

5
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תאור

מספר
סעי
סה"כ עבודות עפר
סה"כ פרק   01עבודות עפר
פרק   02עבודות בטו יצוק באתר

יחידת כמות
מידה

מחיר
חוזה

סה''כ
חוזה

הערה:
סוג הבטו ב)  30שקיעה  , 6אלא א נאמר אחרת בסעי.
הערה:
סוג הבטו ליציקת הכלונסאות  :ב)  30שקיעה 7

עבודות בטו יצוק באתר
60

1.02.1.02

כלונסי בטו כולל קידוח בקוטר  60ס"מ ולעומק עד  12מטר ,כולל בדיקות מ"א
סוניות .

1.02.1.03

שרוולי קרטו )בגובה  1.5מ'( ליציקת כלונסאות בקוטר  50או  60ס"מ.
התקנת שרוול הקרטו לאחר הקידוח ולפני התקנת הזיו.

מ"א

1.02.1.04

מצע ארגזי פוליביד חת #סכי גובה  25ס"מ וברוחבי שוני  40 , 30 , 20 :מ"א
ס"מ ,מתחת לקורות יסוד של המרחב המוג

30

1.02.1.05

מצע ארגזי פוליביד חת #סכי גובה  25ס"מ מתחת לרצפת הממ"מ

מ"ר

40

1.02.1.06

לוח צמנט סיבי  6מ"מ ,גובה  45ס"מ בצידי קורות יסוד כולל עיגו בקרקע
בעומק  5ס"מ

מ"א

40

1.02.1.07

מצע יריעות פוליאתיל בעובי  0.6מ"מ מתחת למרצפי בטו ,פרושי בחפיות מ"ר
של  20ס"מ .המדידה נטו.

40

1.02.1.08

קורות יסוד במידות שונות היצוקות על מצע )הנמדד בנפרד( כמפורט
בתוכניות לרבות בליטות ומגרעות.

מ"ק

10

1.02.1.09

מרצפי בטו בעובי  25ס"מ.

מ"ר

52

1.02.1.10

קירות בטו בעובי  30או  40ס"מ.

מ"ק

35

1.02.1.11

קורות בטו עליונות ומעקות במידות שונות לרבות בליטות ומגרעות.

מ"ק

4

1.02.1.12

תקרות או גגות בטו בעובי  25ס"מ.

מ"ר

6

1.02.1.13

תקרות או גגות בטו בעובי  40ס"מ.

מ"ר

48

1.02.1.14

לוחות קלקר בעבי  2סמ' בתפרי.

מ"ר

8

9
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יחידת כמות
מידה

מספר
סעי

תאור

1.02.1.15

מוטות פלדה עגולי ,מצולעי ורשתות פלדה מרותכות לזיו הבטו) .כולל טו
ברזל לכלונסאות (

מחיר
חוזה

סה''כ
חוזה

10

סה"כ עבודות בטו יצוק באתר
סה"כ פרק   02עבודות בטו יצוק באתר
פרק   04עבודות בנייה
עבודות בנייה
1.03.1.01

מחיצות בלוקי בטו חלולי ) 3חורי( בעובי  10ס"מ לרבות בנייה בשטחי מ"ר
קטני וסגירת פתחי וחגורות בטו אופקיות ,אנכיות ,הקפיות ,שטרבות,
זיו החגורות ,עיגו לקיי באמצעות קוצי וכו'.

20

סה"כ עבודות בנייה
סה"כ פרק   04עבודות בנייה
פרק   05עבודות איטו
עבודות איטו
מ"ר

50

1.05.1.01

בידוד תרמי בגגות ע"י פוליסטר מוקצ  F)30בעובי  3ס"מ ,מודבקי
לתקרת הבטו בדבק קלקר .

1.05.1.02

שיפועי בגג מבטקל במשקל מרחבי של  1200ק"ג/מ"ק ,בעובי מינימאלי של מ"ק
 4ס"מ ,בשיפוע  , 2 %לרבות החלקה כהכנה לאיטו ורולקות בטו  6/6ס"מ
.

1.05.1.03

רולקות משולשות במידות  5*5ס"מ מטיט צמנט .1:3

מ"א

30

1.05.1.04

איטו רולקות ביריעות ביטומניות משוכללות כנ"ל ,יריעת חיזוק ללא שבבי מ"א
אב לבני ויריעת חיפוי ע שבבי אב לבני .רוחב היריעות כ)  60ס"מ.

30

1.05.1.05

איטו גגות ביריעות ביטומניות משוכללות בעובי  5מ"מ ,לרבות שכבת יסוד מ"ר
 ,GS474חיזוק היריעות למעקות בסרגל אלומיניו  +סתימה במסטיק
סיקה ,וכל המפורט במפרט המיוחד .היריעות יהיו בגמר חצ& מוטבע .כולל
איטו ע"פ פרטי של כל ההגבהות והחדירות ,המחיר כולל בדיקת הצפה
בשטח הגג לפי הנחיות הפיקוח ,ואחריות  10שני על האיטו כולו .המדידה
בהיטל אופקי בי המעקות.

50

1.05.1.06

איטו קורת יסוד בטורוסיל  F8)100או סיקהטופסיל  107בשתי שכבות
בכמות כללית של  4ק"ג/מ"ר ,לרבות הכנת התשתית ,רולקות בטו וכל
השכבות כנדרש הכל קומפלט לפי מפרט היצר.

מ"ר

22

1.05.1.07

חיפוי ואיטו תפר אנכי חיצוני ,לרבות ניקוי התפר ,פרופיל גיבוי ,איטו
התפר וכיסוי לפי הפרטי בתכנית פר )  + 2פר ) .3

מ"א

10

8
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מספר
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תאור

1.05.1.08

חיפוי ואיטו תפר מעל מעקות בגג ,לרבות ניקוי התפר ,פרופיל גיבוי ,איטו מ"א
התפר וכיסוי לפי פרטי בתכנית פר )  + 2פר ) .3

3

1.05.1.09

חיפוי ואיטו תפר אנכי ו/או אופקי פנימי ,לרבות ניקוי התפר ,פרופיל גיבוי ,מ"א
איטו התפר ,הכל קומפלט לפי הפרטי בתכנית פר )  + 2פר ) .3

9

1.05.1.10

תפר בריצו ,לרבות ניקוי התפר ,פרופיל גיבוי ,איטו התפר ,הכל קומפלט מ"א
לפי פרט  5בתכנית פר ) . 2

2

1.05.1.11

= צינורות מי גש מפלדה בקוטר " 4ובאור #כ )  4.5מטר קבועי בתו#
עמודי בטו ,לרבות ראש עליו ,בר #תחתונה ואגנית מבטו טרו בתחתית
המרזב ,הכל קומפלט לפי פרט.

יחידת כמות
מידה

מחיר
חוזה

סה''כ
חוזה

קומפלט 1

סה"כ עבודות איטו
סה"כ פרק   05עבודות איטו
פרק   06עבודות נגרות ומסגרות אומ
עבודות נגרות אומ
1.06.1.01

דלת פנימית בכניסה לממ"מ במידות  210 / 90ס"מ ,מוגנת מי דג "יוניק" קומפלט 1
של "חב' פנדור" או "חב' ספדור" או ש"ע מאושר ,לפי טיפוס נ )  22ברשימה ,
בגוו לבחירת האדריכל.

1.06.1.02

משקו תפר מע& אור מובחר בעובי כ)  4ס"מ בגמר צבע או לק )לזור בגוו קומפלט 1
לבחירת האדריכל ,המשקו ברוחב הקירות ) כולל הטיח ( כ)  28 + 24ס"מ
ובגובה  210ס"מ ,כולל חיבור גמיש בי  2חלקי המשקו ע"י יצירת חרי&
בעומק כ)  4ס"מ וברוחב כ)  8מ"מ בכל צד של המשקו .המשקו כולל
צביעה של כל חלקי הע& בכל צדדיו בשתי שכבות לק לפני ההתקנה ,ושכבה
סופית לאחר ההתקנה ,המשקו כולל עיגו לקירות ע דיבלי וברגי
באור 12 #ס"מ לפחות וכיסוי הקדחי והברגי בשפכטל בגוו הע&  ,כולל
הלבשות רחבות בצדדי ,הכל לגמר מושל.

1.06.1.03

מחיצות למערכת איורור וסינו בגבהי שוני דג "טרספה" כולל רגליות קומפלט 1
ואביזרי  ,הכל קומפלט לפי טיפוס נ )  21ברשימת האדריכל ,כולל דלתות
במידות וגבהי שוני ,המחיצות והדלתות בגוו ודג לבחירת האדריכל.

סה"כ עבודות נגרות אומ
עבודות מסגרות ומערכת סינו במרחב המוג
1.06.2.01

צינור איוורור מפלדה קוטר "  4במרחב מוג  ,לפי תקנות פיקוד העור,
טיפוס מ )  3ברשימה ,הכל קומפלט כמפורט ברשימת אדריכל.

קומפלט 3

1.06.2.02

צינור איוורור מפלדה קוטר "  , 8לפי תקנות פיקוד העור ,טיפוס מ ) 3
ברשימה ,הכל קומפלט כמפורט ברשימת אדריכל.

קומפלט 6
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1.06.2.03

= חלו הד טיפוס מ )  2למרחב מוג מוסדי ,במידות  100 / 100ס"מ ,נגרר קומפלט 4
לתו #כיס ע מסילה וגלגלי עליוני ,לפי תק הג"א  ,כולל צבע יסוד ועליו
לגמר מושל ,הכל קומפלט כמפורט ברשימה.

1.06.2.04

= דלת הד רסיסי למוסדות בריאות כנ אחת לפתיחה רגילה ,לפי תק
הג"א  ,במידות  100/210סמ') .כולל הכנה במשקו להתקנת דלת פנימית
כדוגמת ספדור(  ,כולל צבע יסוד ועליו לגמר מושל ,הכל קומפלט לגמר
מושל.

קומפלט 1

1.06.2.05

מערכת מודולרית דג "עומר" או ש"ע משולבת ביציקה לאיטו מעברי
צנרת גז וכבלי חשמל למזג מפוצל במרחב מוג ,המערכת מאושרת ע"י
פיקוד העור ,בקיר פנימי בעובי  40עד  50ס"מ ,לרבות צינור אוויר מפלסטיק
בקוטר  100מ"מ )" ,(4פלאנג' תקני ,אט מעוצב מובנה ,שתי טבעות
הארכה ,ברז בורר ,מחבר הפעלה לחירו ,מערכת ניקוז מובנת בקיר מקלט
ומחבר מפחת לחיבור צינור ניקוז .צנרת ניקוז וכסוי דקורטיבי  .הכל
קומפלט לגמר מושל.

קומפלט 1

1.06.2.06

מרזב חיצוני מפח פלדה מגלוו וצבוע  ,או מאלומיניו מאורגל ,עובי הפח 0.8קומפלט 2
מ"מ  ,כולל צינור " 4שיותק ביציקת מעקה הגג וכולל סל קליטה ומתא
למעבר מהגג אל המרזב.

מחיר
חוזה

סה''כ
חוזה

סה"כ עבודות מסגרות ומערכת סינו במרחב המוג
סה"כ פרק   06עבודות נגרות ומסגרות אומ
פרק   08עבודות חשמל
מובילי.
הערה:
הצינורות בפרק זה ה עבור העבודות שאינ במסגרת הנקודות.
1.08.1.01

צינור שרשורי בקוטר  , 50מ"מ דו שכבתי ככולל חוט משיכה מניילו בעובי 4מ"א
מ"מ.

50

1.08.1.02

צנורות  .P.V.Cבקוטר  40מ"מ כולל חוט משיכה נילוני  4מ"מ עובי.

מ"א

50

1.08.1.03

צנורות פלסטיי מטיפוס פ"נ מועברי מעל או מתחת לטיח או בתו#
יציקות ,לרבות קופסאות סטנדרטיות ,מופות ,חיבורי וכו' ,חוטי משיכה,
מוכ לשימוש )עבור עבודות שאינ במסגרת הנקודות( בקוטר  16מ"מ.

מ"א

50

1.08.1.04

כנ"ל א #צינור כנ"ל א #קוטר  29מ"מ.

מ"א

50

סה"כ מובילי.
כבלי ומוליכי.
הערה:
החוטי והכבלי בפרק זה ה עבור העבודות שאינ במסגרת הנקודות.
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מספר
סעי

תאור

יחידת כמות
מידה

1.08.2.01

חוטי בצבעי שוני עבור הפזות השונות ,האפס והארקה המוכנסי
לצינורות ומחוברי בשני קצותיה אל הלוחות או אל האביזרי
האחרי ,לרבות חומרי העזר ועב'העזר )עבור עבודות שאינ במסגרת
הנקודות( חוטי בחת 1.5 #ממ"ר.

מ"א

10

1.08.2.02

כנ"ל א #בחת 2.5 #ממ"ר.

מ"א

10

1.08.2.03

כנ"ל א #חוטי נחושת גלויי עבור הארקות וכו' ,מורכבי ,מחוברי
ומוכני לשימוש ,מטיפוס שזור בחת 35 #ממ"ר.

מ"א

40

1.08.2.04

כנ"ל א #כבלי מנחושת מטיפוס  N2XYלרבות השחלה בתו #צינורות או
הנחה על קונסטרוקציות או בתו #תעלות ,חומרי העזר ,חומרי בדוד ,מופות
וחיבור הכבל בשני קצוותיו בחת 381.5 #ממ"ר קומפלט.

מ"א

50

1.08.2.05

כנ"ל א 6 * 5 #ממ"ר.

מ"א

50

מחיר
חוזה

סה''כ
חוזה

סה"כ כבלי ומוליכי.
עבודות עפר בניות ויציקות.
1.08.3.01

חפירה וחציבת תעלות לכבלי ו/או לצינורות תיקשורת בכלי או בידיי
כולל ריפוד וכיסוי חול ,מילוי חפירה ,החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי
אדמה .התעלה בעומק  120ס"מ ורוחב  40)60ס"מ.

מ"א

50

סה"כ עבודות עפר בניות ויציקות.
לוחות חשמל.
הערה:
 .1מחירי עבור אספקה ,הרכבה וחיבור ללוחות של אביזרי שוני .כל זה
לרבות כל העבודות וחומרי העזר ,כמו פסי צבירה ,מהדקי ,חיווט,
חיזוקי ,הרכבות ,מגעי עזר בכל האביזרי ובכל הלוחות ,שלטי סנדוי&
חרוטי וכדומה ,חיבור אל רשת כלולי במחיר.
1.08.5.01

אספקה ,הובלה ,התקנה  ,חיבור והפעלה של לוח חשמל לממ"מ ל)  54מקו קומפלט 1
עשוי פולאסטר משוריי לרבות קונסטרוקציה ,פנלי ,חיזוקי ,כיסויי,
עיבוד ,צביעה ,פסי צבירה ,קלפות קפיציות וכו' .הארו תלוי על הקיר לפי
המפורט והנדרש ,כולל שילוט ,ביצוע לוח מושל ע"פ הנחיות מתכנ .הלוח
כולל את הציוד לפי תוכנית קומפלט .

1.08.5.02

כנ"ל א #לוח עבור ריכוז טלפוני "בזק" כולל כל הדרוש קומפלט.

קומפלט 1

1.08.5.03

כנ"ל א #לוח עבור ריכוז טלוויזה כולל כל הדרוש קומפלט.

קומפלט 1

סה"כ לוחות חשמל.
גופי תאורה.
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מספר
סעי

תאור

יחידת כמות
מידה

מחיר
חוזה

סה''כ
חוזה

הערה:
הערות :א( אספקה או התקנה או אספקה והתקנה של גופי תאורה לפי
המתואר מטה ,לרבות כל האביזרי הדרושי ,נורה וכל האביזרי
הדרושי להדלקתה .ב( תוספת לגו תאורה תכלול אספקה והרכבה של
התוספת לגו התאורה .ג( צבע הגופי לפי בחירת האדריכל והיז,אי
לספק ולהתקי את הגופי ללא קבלת אישור בכתב בהתא למפרט הטכני
של הפרוייקט.
1.08.7.01

אספקה והתקנה של גו תאורה לד מוג מי  IP)65בגוו אור 4000K
ובהספק של עד ,39Wכדוגמת הרמטי פיבר לד של  OSRAMכולל את כל
האביזרי והחומרי לביצוע מושל ,לרבות תווי תק  20ואישור הג"א

קומפלט 5

1.08.7.02

אספקה והתקנת גו תאורה חרו שקוע  3וואט תאורת  LEDכולל מבדק
עצמאי ,למש 180 #דקות עבודה של חב' ניסקו מאושר ע"י יוע&.

קומפלט 2

סה"כ גופי תאורה.
הארקות והגנות אחרות.
קומפלט 1

1.08.8.01

הארקת יסוד ע ברזל עגול קוטר  12מ"מ או פס ברזל  25/4מ"מ ,את
הארקת היסוד יש לרת #לכל הכלונסאות ולברזל הזיו .כל הריתוכי יבוצעו
בחפיפה בי הפסי ועובי הריתו #יהיה  6ס"מ לפחות ללא פיקי .יש לרת#
את הארקת היסוד לפס השוואת פוטנציאלי אשר יותק בחלק התחתו של
לוח החשמל הראשי ע"י ברזל מגולוו  25/4מ"מ כולל בפינות המבנה שבה
יותקנו ג  4קופסאות הגנה מסוג פטיש ע שילוט ) הכל בהתא לקוב&
התקנות  4271מהדורה חדשה.

1.08.8.02

פס הארקה מלבני להשוואת פוטנציאלי מורכב ליד לוח חשמל עשוי נחושת קומפלט 1
באור #כ ) 04מ' ובחת 40/4 #מ"מ ,לרבות  15ברגי בקוטר " ,3/8עשויי
מפליז ע דיסקיות קפיציות ואומי ,חורי מותאמי לברגי והתקנה.

1.08.8.03

נקודת הארקה להשואת פוטנציאלי במולי #נחושת  25ממ"ר מפס השואה קומפלט 1
כולל חיבור למכונה לאביזר לצינור ללוח למנוע לרבות שלה או בורג
תואמי.

סה"כ הארקות והגנות אחרות.
נקודות ועבודות שונות.
הערה:
הערות :א( הזנה מלוח חשמל עד נקודה ראשונה כלולה במחיר הנקודה
)ע"י מוליכי בצנרת או בכבל( .ב( הצנרת לנקודות ע"י תעלות או צנורות פ"נ
לפי החוק ,תה"ט אוגלוי .ג( מחירי כל העבודות כוללי חציבות ,סתותי,
סתימות ותקוני טיח .ציוד החשמל שיותק יהיה דוגמת גביס או ש"ע
מאושר ,הציוד יכלול מתאמי ושאר אביזרי עזר האורגנלי הדרושי.
1.08.9.01

נק' מאור רגילה אשר תכלול צינור כנדרש  ,מוליכי או בכבלי בחת 1.5 #נק'
ממ"ר לפי הצור ,#מפ"ז מאור  10א' יחיד או כפול או מחלי ראשו ,ויציאה
לגופי תאורה ,המובלי והכבלי בסולמות או תעלות בקופסת חיבורי
ומהדקי,כנדרש קומפלט.

6
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תאור

יחידת כמות
מידה

1.08.9.02

נק' ח"ק כנ"ל  16א' לרבות צינור בקוטר  16מ"מ ,מוליכי בחת382.5)) #
ממ"ר או כבלי ואביזר סופי שני בתי תקע חד מופעי  16אמפר תה"ט דוגמת
גוויס או ש"ע מאושר.

נק'

11

1.08.9.03

כנ"ל א #נקודה למחשב לפי פרט בתוכניות כולל חוט משיכה צנרת
וקופסאת חיבורי קומפלט.

נק'

1

1.08.9.04

כנ"ל א #נק' מזג  20א' לרבות צינור בקוטר  23מ"מ ,מוליכי 384ממ"ר או נק'
 382.5ממ"ר סיו בקופסא כמתואר בסעי אביזרי.

1

1.08.9.05

תוספת מחיר לנקודת כח ,תקשורת וכו' עבור שימוש באביזר מוג מי
טיפוס "גוויס " ,או שווה ער.#

יח'

10

1.08.9.06

נקודת טלפו מושלמת עשויה צנור בקוטר  20ממ"ר מותק תה"ט ו/או
ביציקות ו/או מתחת לריצו ו/או בתקרות לרבות כבל טלפו  3זוגות לפחות
מושחל ומחובר קומפלט ,הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד הנקודה וכ אביזר
סיו לפי דרישות "בזק" ,דוגמת "וויסבורד" או ש"ע ,הכל מושל לרבות
מחברי קורונה

נק'

1

1.08.9.07

נקודת טלויזיה עשויה צינור בקוטר  20ממ"ר כולל כבל  RFושקע לטלויזיה נק'
להתקנה תה"ט ,דוגמת "וויסבורד" דג הליאור או פוקוס או ש"ע,
קופסאות הסתעפות ,כל הקו מקופסת ההסתעפות לרבות חלקו בקו
החלוקה ,הכל מושל ,לפי דרישות חברת הכבלי

1

1.08.9.08

איטו כניסות ויציאות בלוחות חשמל לצור #מניעת התפשטות אש ע"י חומרקומפלט 1
תקני ומאושר ע"י יוע& בטיחות קומפלט

1.08.9.09

ביצוע שינויי ותוספות בלוח חשמל קיי ,להתקנת מפסק חדש לחיבור כבל קומפלט 1
הזנה ללוח הממ"מ .

1.08.9.10

בדיקת מתק חשמלי ע"י בודק מוסמ ,#כולל תשלו עבור הבדיקה ,תיקו קומפלט 1
ליקויי ובדיקה חוזרת עד לאישור סופי של המתק קומפלט ,כולל כל
התאומי הדרושי לקבלת חיבור חשמל והגשת תוכניות עדות ,הבודק אינו
יכול להיות עובד של הקבל המבצע ,או המתכנ.

1.08.9.11

שעת רג'י של חשמלאי מוסמ ,#לפי רישו ביומ עבודה ובאישור המפקח.

ש"ע

8

1.08.9.12

כנ"ל א #שעות רג'י של חשמלאי עוזר.

ש"ע

8

מחיר
חוזה

סה''כ
חוזה

סה"כ נקודות ועבודות שונות.
סה"כ פרק   08עבודות חשמל
פרק   09עבודות טיח
עבודות לטיח פני
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מספר
סעי

תאור

1.09.1.01

טיח פני שתי שכבות סרגל בשני כיווני על שטחי מישוריי לרבות התזת מ"ר
בטו ע"ג שטחי קירות ותקרות בטו ליצירת חספוס.

1.09.1.02

טיח רב תכליתי לממ"מ על בסיס אגרגט קל דוגמת "תרמוקיר" או ש"ע,
בעובי  10)20מ"מ כולל הרבצה לחיספוס פני הבטו ,כולל רשת ושליכט
"בגר" תוצרת "תרמוקיר" או ש"ע בשתי שכבות.

מ"ר

100

1.09.1.03

חיזוקי מקצועות בזויתני רשת מגולבנת בגובה  2.8מ' )התקנת הפינות רק
לאחר קבלת אישור מראש של הפיקוח ביומ העבודה(

יח'

6

1.09.1.04

תיקוני טיח פני ,סרגל בשני כיווני ,גמר לבד ,לרבות בשטחי קטני
וברצועות ,גליפי ,התחברות והתאמה לקיי ,טיח על חשפי פתחי ,שטחי
קטני וצרי ,רשתות  C.P.Vברוחב  100ס"מ בי בנייה לאלמנטי בטו ובי
בנייה חדשה לקיימת.

מ"ר

30

מחיר
חוזה

סה''כ
חוזה

20

סה"כ עבודות לטיח פני
עבודות לטיח חו
1.09.2.01

טיח חו& לבידוד טרמי תוצרת "תרמוקיר"  0.85/300או ש"ע ,לרבות שכבת מ"ר
הרבצה תחתונה בעובי  6מ"מ ,זויות הרחקה לטיח טרמי  4ס"מ בזוית 45
מעלות בקו תחתו ,בכל הפינות ,בהיק הפתחי וכל  2מ' אנכי  ,הכל לפי
מפרט היצר ,עובי שכבת הטיח הטרמי )  4ס"מ ושכבה עליונה לחיזוק הטיח
בעובי  6מ"מ מסוג  PT ) 2כהכנה לציפוי בשליכט אקרילי.

130

1.09.2.02

גמר קירות חו& בשליכט אקרילי בטקסטורות וגווני לבחירת המזמי ע"ג
טיח חו& לרבות  2שכבות יסוד ,שילוב גווני וכו' .הכל קומפלט לפי מפרט
היצר ודרישות הפיקוח.

מ"ר

130

1.09.2.03

טיח צמנט מוחלק ומיושר בסרגל  2כיווני בשתי שכבות ע"ג החלק הפנימי מ"ר
של מעקות בגג.

20

1.09.2.04

חיפוי תפרי התפשטות בקירות חו& ע"י מילוי התפרי בספוג עגול של
"פלציב" או ש"ע  ,כולל כיסוי בפרופיל מגולוו  0.8מ"מ צבוע בתנור בגוו
לבחירת האדריכל .

מ"א

12

1.09.2.05

תיקוני טיח חו& ע"ג קירות קיימי בחזיתות המבנה לרבות שכבת הרבצה 2 ,מ"ר
שכבות טיח ,שכבת גמר עליונה כדוגמת הקיי ,יישו בשטחי קטני
וברצועות ,גליפי ,התחברות והתאמה לקיי ,סיתות טיח קיי ,טיח על
חשפי פתחי ,שטחי קטני וצרי ,רשתות  P.V.Cברוחב  100ס"מ בי
בנייה לאלמנטי בטו ובי בנייה חדשה לקיימת,וכו'.

20

סה"כ עבודות לטיח חו
סה"כ פרק   09עבודות טיח
פרק   10עבודות ריצו -וחיפוי
עבודות ריצו -וחיפוי
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1.10.2.01

אספקה בלבד של אריחי קרמיקה או גרניט פורצל ) ,במחיר יסוד  60ש"ח
למ"ר( ,במידות  45/45ס"מ או  33/33ס"מ בדומה לקיי ,ההנחה בקוי
עוברי וישרי בשני הכיווני.

מ"ר

55

1.10.2.02

ריצו באריחי קרמיקה או גרניט פורצל ,הנ"ל ,המחיר עבור עבודה ,חומרי מ"ר
עזר ,הספקה ומילוי חול מיוצב במלט בשכבה של כ )  12ס"מ ,פוגות  4מ"מ
או כנדרש ,ורובה אקרילית בגוו לבחירת המזמי.

50

1.10.2.03

אספקה בלבד של שיפולי קרמיקה או גרניט פורצל תוא לריצו בגובה 7
סמ'.

מ"א

42

1.10.2.04

הדבקת שיפולי קרמיקה  7ס"מ ,המחיר עבור עבודה ,חומרי עזר ורובה כנ"ל .מ"א

42

1.10.2.05

חגורות בטו בחת #כ)  10/10ס"מ במעברי בי החדרי ,ולאור #התפרי
ברצפה  ,כולל עיגו קוצי  8מ"מ כל  20ס"מ לרצפת הבטו הקיימת ,כולל
מוטות  8מ"מ לאור #החגורות לפי פרטי שיימסרו לביצוע.

מ"א

5

1.10.2.06

תפר בריצו בפרופיל כדוגמת "אייל ציפויי" )לפי פרט  5בתכנית פר )  ( 2בי מ"א
מבנה קיי למבואת הממ"מ  ,הפרופיל כולל  2זוויות אלומיניו משונ
בצורת " ר " בגובה ורוחב  4ס"מ  ,כולל פס גומי/סיליקו משונ ברוחב 2
ס"מ המושחל בתו #פרופילי האלומיניו המשונ ,כולל עיגו הפרופילי בכל
צד של התפר אל חגורות הבטו שיוכנו לפני התקנת התפר ,כולל כל הנדרש
לגמר מושל.

2

1.10.2.07

מ"ר

תיקוני ריצו במרצפות כדוגמת הקיי לרבות הכנת התשתית,כל המצעי
כנידרש ,התחברות והתאמה לקיי ,יישו בשטחי קטני
וברצועות,מרצפות בודדות,פרוקי בקיי וכל הנדרש לגמר מושל.

מחיר
חוזה

סה''כ
חוזה

20

סה"כ עבודות ריצו -וחיפוי
סה"כ פרק   10עבודות ריצו -וחיפוי
פרק   11עבודות צביעה
עבודות צביעה
160

1.11.1.01

צבע סופרקריל או ש"ע לפי קטלוג טמבורמיקס ע"ג טיח פני ו/או לוחות
גבס או בטו חשו שלוש פעמי לפחות עד לקבלת גוו אחיד לרבות שילוב
גווני ודוגמאות ,הכנה תשתית ,שכבת יסוד וכל השכבות כנידרש לפי מיפרט
היצר.

מ"ר

1.11.1.02

שילוט וסימו כל המרחב המוג בצבע פולט אור לפי תק הג"א .לרבות
שילוט פולט אור לאביזרי חשמל ותקשורת.

קומפלט 1
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1.11.1.03

חידוש צבע סופרקריל על שטחי קיימי כגו :טיח פני ,גבס וכו' ,שלוש
פעמי לפחות עד לקבלת גוו אחיד ,לרבות גרוד צבע קיי ,הורדת טיח
פגו ,תיקוני טיח ,הורדת מסמרי ,ברגי ואלמנטי שוני ,שיפשו
והחלקה ,שילוב גווני ודוגמאות ,הכנת התשתית ,שכבת יסוד וכל השכבות
כנידרש לפי מיפרט היצר .הכל לגמר מושל

מ"ר

60

1.11.1.04

צבע סופרקריל או ש"ע על טיח חו& שלוש פעמי לפחות עד לקבלת גוו
אחיד,לרבות שילוב גווני ודוגמאות,הכנת התשתית,שכבת יסוד וכל
השכבות כנידרש לפי מיפרט היצר.

מ"ר

20

מחיר
חוזה

סה''כ
חוזה

סה"כ עבודות צביעה
סה"כ פרק   11עבודות צביעה
פרק   12עבודות אלומיניו
שונות
1.12.1.01

= חלו אטו לגזי "דריי קיפ" במידות  100/100ס"מ ,לפי אל ) , 11
בהתא למפרט ודרישות פיקוד העור.

קומפלט 1

1.12.1.02

הספקה והתקנה של רשת גלילה או רשת כנ לחלו ממ"ד לפי פרט מאושר
ע"י הג"א.

קומפלט 1

1.12.1.03

הספקה והתקנה של תריס הזזה לחלו ממ"ד לפי פרט מאושר ע"י הג"א.

קומפלט 1

סה"כ שונות
סה"כ פרק   12עבודות אלומיניו
פרק   15מיתקני מיזוג אויר
מערכת מיזוג
1.15.1.01

1.15.1.02

אספקה והתקנה של מזג מפוצל )התקנה סטנדרטית( "אלקטרה" לתפוקת קומפלט 1
קירור  BTU/HR 32,000בעל דירוג אנרגטי  Aלרבות  8מ"א ראשוני של
צנרת גז וחשמל כולל מעמד ליחידת עיבוי כולל סידור ונעילה ,מעבר /מתא
מסיט לצנרת ,מילוי גז והפעלה בהתא למפרט הטכני של היצר.
תוספת צנרת גז וחשמל למזג )במידת הצור (#ע מעטה למיזוג אוויר
)צמ"א( הכוללת  2צינורות נחושת מבודדי בקטרי " ,7/8" ,1/2צינור
חשמל ע כבל רב גידי ,הכל מאוגד יחדיו בשרוול )מעל  8מ"א הראשוני
הכלולי במחיר התקנת מזג( ,לרבות מילוי גז ושמ כנדרש לתוספת צנרת זו

מ"א

10

סה"כ מערכת מיזוג
סה"כ פרק   15מיתקני מיזוג אויר
פרק   22אלמנטי מתועשי בבניי
אלמנטי מתועשי בבניי
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סעי

תאור

1.22.1.01

מערכת סינו ואיוורור תקנית למרחב מוג דג  ,FAH 1600/600כדוגמת מ ) קומפלט 1
 5ברשימה ,לרבות שסתומי הד ,מסנני ,מפוח חשמלי ,גיבוי ידני ,תאורת
חירו ,מד כמות אוויר ,בדיקת על לח& וכו' ,הכל קומפלט מושל וקבוע
במקומו לפי תק פיקוד העור.
1

1.22.1.02

מכל מי תקני בנפח  100ליטר למרחב מוג .לרבות מתק נשיאה למיכל
המי מפרופילי פלדה מגלווני וצבועי בתנור.

יח'

1.22.1.03

בית כיסא כימי תקני למרחב מוג ,לרבות וילו.

קומפלט 2

מחיר
חוזה

סה''כ
חוזה

סה"כ אלמנטי מתועשי בבניי
סה"כ פרק   22אלמנטי מתועשי בבניי
פרק   28עבודות שונות במבנה קיי
עבודות פרוק ,הריסה והכנה במבנה קיי
1.28.2.01

=== בניית קיר מחיצה מגבס ירוק דו קרומי ע בידוד ,אטו למעבר אבק קומפלט 1
ורעש )בשטח של כ)  15מ"ר( לסגירת מעבר בי פרוזדור קיי לבניה החדשה,
כולל פרוק המחיצה בסיו הבניה וביצוע תיקוני שפכטל וצבע לגמר מושל.

1.28.2.02

הגדלה והתאמת של הפתח )מפרוק החלו( עבור מעבר למרחב המוג  ,כולל קומפלט 1
סגירת חלק מהפתח בבניה ע שטרבות  ,כולל יציקת חגורות בטו אנכיות
ואופקיות בהיק הפתח  ,כולל ברזל ועיגו קוצי ,כולל הכנה למשקו תפר,
כולל עיבוד תפרי כנדרש ,הכל קומפלט לגמר מושל.

1.28.2.03

תיקוני טיח פני וחו& על קירות המבנה הקיי ליד המעבר לממ"מ כולל
מריחת בטו ע רשתות ,כולל טיח סרגל  2כיווני ,כולל גמר עליו ע צבע
אקרילי או שפרי& חיצוני כדוגמת הקיי  ,הכל לגמר מושל.

קומפלט 1

1.28.2.04

פרוק ריצו קיי מסוגי שוני ובמקומות שוני ,לרבות בשטחי קטני מ"ר
וברצועות לרבות פרוק כל השכבות עד לרצפת הבטו.

15

1.28.2.05

פרוק פנלי קיימי לרבות כל השכבות.

מ"א

10

1.28.2.06

הריסת מחיצות בניה בעובי  7)10ס"מ לרבות הריסת חגורות ועמודוני,
פריצת פתחי ו/או הרחבת פתחי במידות שונות,הריסה בשטחי קטני
וברצועות וכו'.

מ"ר

20

1.28.2.07

הריסת קירות בניה בעובי  25)20ס"מ לרבות הריסת חגורות ועמודוני,
פריצת פתחי ו/או הרחבת במידות שונות,הריסה בשטחי קטני וברצועות
וכו'.

מ"ר

8
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1.28.2.08

הורדת טיח פני קיי כולל כל השכבות,לרבות בשטחי קטני וברצועות ,מ"ר
והכנת השטח לביצוע טיח חדש) .לקירות שאינ מיועדי להריסה(.

10

1.28.2.09

הורדת טיח חו& קיי כולל כל השכבות,לרבות בשטחי קטני וברצועות
והכנת השטח לביצוע טיח חדש) ,לקירות שאינ מיועדי להריסה(.

מ"ר

10

1.28.2.10

הורדת אריחי חרסינה ו/או קרמיקה מקירות קיימי לרבות הורדת כל
שכבות הטיח התחתונות) .לקירות שאינ מיועדי להריסה(.

מ"ר

10

1.28.2.11

פרוק דלתות ו/או חלונות במידות שונות לרבות פרוק המשקופי )לקירות
שאינ מיועדי להריסה(.

קומפלט 2

1.28.2.12

פרוק המבנה של מרפסת כניסה ,כולל מדרגות ,כולל דלתות וחלונות ,כולל
חפירה ופינוי יסודות בטו  ,כולל כל שיידרש לצור #ביצוע הממ"מ
והתחברות למבנה ולגג הקיי.

קומפלט 1

מחיר
חוזה

סה''כ
חוזה

סה"כ עבודות פרוק ,הריסה והכנה במבנה קיי
סה"כ פרק   28עבודות שונות במבנה קיי
פרק   29עבודות ברג'י
עבודות ברג'י
1.29.1.01

עבודות פועל בניי פשוט או מקצועי מכל הסוגי.

ש"ע

8

1.29.1.02

מחפרו  J.C.Bכולל מפעיל.

ש"ע

8

1.29.1.03

פטיש חשמלי לחציבה כולל מפעיל.

ש"ע

8

סה"כ עבודות ברג'י
סה"כ פרק   29עבודות ברג'י
פרק   40פיתוח האתר ,מצעי ושבילי בטו .
עב' הכנה ופירוק
1.40.1.01

הסרת צמחיה וניקוי השטח

מ"ר

30

1.40.1.02

פירוק מדרכות ורחבות בטו וסילוק החומר לאתר מאושר לפי הנחיית
המפקח.

מ"ר

80

1.40.1.03

פירוק שבילי ורחבות מאבני משתלבות וסילוק החומר הפסול לאתר
מאושר לפי הנחיית המפקח.

מ"ר

20
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1.40.2.01

חפירה זהירה באופ ידני לצור #גילוי מערכות תת קרקעיות קיימות.

מ"א

10

1.40.2.02

= חפירה בעומק עד  50ס"מ ,כולל עיבוד שיפועי של כ)  3 %במהמבנה
החוצה ו/או לכיוו תוואי הניקוז ,כולל יישור והידוק מלא של שתית )צורת
דר , (#בשטח המיועד לשבילי ורחבות מבטו .

מ"ר

40

1.40.2.03

מצע סוג א' למדרכות ורחבות  ,כולל הידוק בשכבות של  15ס"מ כל אחת
לצפיפות  100%מוד'  ,מדידה ותשלו לפי מ"ק.

מ"ק

20

מחיר
חוזה

סה''כ
חוזה

סה"כ עבודות עפר ומצעי
שבילי ורחבות מבטו
1.40.6.01

שבילי ורחבות )סביב המיבני( מבטו בעובי  15ס"מ מוחלק ומסורק ע מ"ר
שוליי ברוחב  10ס"מ מוחלקי ומעוגלי ,כולל  2רשתות ברזל מצולע 8
מ"מ כל  20ס"מ ,כולל עיבוד ומילוי תפרי עבודה במפגש ע הקורות
והרצפות בהיק המבנה  ,כולל הפרדה בקלקר בעובי  2ס"מ לפני היציקה ,
כולל מילוי התפרי בגליל "פלציב" לפני האטימה בסיקה ברוחב הנדרש,
כולל ניסור תפרי דמה בעומק  8ס"מ כל כ )  3מ' ומילוי תפרי העבודה ותפרי
הדמה במסטיק "סיקה  " CF ) 11או ש"ע לגמר אחיד ומושל.

36

סה"כ שבילי ורחבות מבטו
סה"כ פרק   40פיתוח האתר ,מצעי ושבילי בטו .
פרק   57קווי מי וביוב
פרק   57מערכת ביוב חיצונית
מ"א

25

1.57.8.01

צינור לביוב עשוי פי.וי סי .מסוג  SN 8בקוטר  160מ"מ כולל חפירה ו/או
חציבה בתואי ובשיפועי בהתא לתכניות ,התגברות על מכשולי; קירות
תומכי ,עצי ,שורשי עצי  ,גדרות וכו' לרבות ריפוד בחול ,צילו וידאו
בתו #הצינור ושטיפת הקו לפני ביצוע הצילו ,בדיקה הידרוסטטית ,כיסוי
התעלה בחול ,הרחקת החומר העוד וכו' בעומק מעל  0.76מ' ועד  1.20מ'.

1.57.8.02

תא ביקורת בקוטר  60ס"מ ,בעומק עד  80ס"מ ,דג "חופית" או ש"ע ,כולל קומפלט 1
מכסה בטו תיקני ,כולל חפירה ,מצע חול מתחת לבסיס ,אטמי בי
הצינורות והתא  ,מילוי המרווח בי התא ודופ החפירה בחול ויישור השטח
בהיק הכל לגמר מושל.

פרוק תא בקרה קיי מבטו או מפלסטיק והתקנת תא חדש בקוטר  60ס"מ ,קומפלט 1
1.57.8.03
) המש #בעמוד בעומק עד  80ס"מ ,דג "חופית" או ש"ע ,כולל מכסה בטו תיקני ,כולל
חפירה ,כולל חיבור קווי קיימי אל התא החדש כולל מתאמי כנדרש,
הבא (
מצע חול מתחת לבסיס ,אטמי בי הצינורות והתא  ,מילוי המרווח בי
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מחיר
חוזה

סה''כ
חוזה

) המש #מעמוד התא ודופ החפירה בחול ויישור השטח בהיק הכל לגמר מושל.
קוד (
1.57.8.04

תא ביקורת בקוטר  80ס"מ בעומק עד  1.25מ' עשויה חוליות טרומיות בטו קומפלט 1
מאושר ,ע עיבודי מוכני  HDPEדג "אקרבייס" של אקרשטיי או ש"ע
 ,כולל חפירה ,מצע חול מתחת לבסיס ,אטמי בי הצינורות והתא ,מכסה
,מילוי המרווח בי התא ודופ החפירה  ,ויישור השטח בהיק הכל לגמר
מושל.

1.57.8.05

== תוספת לתא עבור מפל חיצוני עסוי  PVCקשיח בקוטר  160מ"מ ובעומק קומפלט 1
עד  2מ'.

1.57.8.06

קומפלט 1

חיבור צינור ביוב בקטרי "  4או " 6מכל סוג לתא ביקורת קיי בתו #או
מחו& לגבול העבודות ,לרבות עבודות החפירה ,החיבור ובניית המזלגו בתא
קיי.

סה"כ פרק   57מערכת ביוב חיצונית
סה"כ פרק   57קווי מי וביוב
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